
Afdækning af 
din motivation



Motivationsfaktorer
Det er meget forskelligt, hvad der motiverer os hver især. 
Med dette materiale kan du kortlægge, hvad der moti-
verer dig og derigennem finde dine motivationsfaktorer i 
forbindelse med jobsøgning. 

Når du arbejder med de kommende udsagn, bliver du 
bevidst om din drivkraft, hvilket du kan bruge i både din 
jobsøgning og i et kommende job.

Karriereankre 
Materialet tager udgangspunkt i Edgar H. Schein, profes-
sor i ledelse og virksomhedsudvikling, der har udviklet en 
teori om, hvad der motiverer og driver os i vores arbejd-
sliv. Han taler om ’karriereankre’. 

Du skal tænke på de seneste år af dit arbejdsliv og ind-
kredse de kriterier, du har taget beslutninger ud fra. Det 
kan være, du har skiftet arbejde, accepteret eller afslået 
en forfremmelse eller gået ned i arbejdstid. Øvelsen giver 
dig samtidig indsigt i, hvad du motiveres af som person.

Ved at gennemgå opgaven får du en større forståelse for, 
hvad du prioriterer, når du træffer beslutninger om dit ar-
bejdsliv. Og når du kender disse kriterier, får du indsigt i, 
hvad der styrer dine handlinger – det der kan kaldes dine 
motivationsfaktorer.

De følgende udsagn identificerer de kriterier, du har brugt 
indtil nu, og som måske også er vigtige for dig fremover.

Du skal tegne en cirkel om det tal, der angiver, hvor vigtigt 
det pågældende kriterium har været – og fortsat vil være.

Man kan definere ordet ’motivation’ som den         
mentale proces, der aktiverer vores handlinger, 
og som derfor har direkte indflydelse på vores 
resultater. Med andre ord driver vores motiva-
tion os frem mod et mål.
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Hvor VIGTIGT er følgende udsagn for dig?

UDSAGN: INGEN STOR
BETYDNING BETYDNING

1 At gøre karriere som specialist  
eller inden for et teknisk special- 
område har:

1 2 3 4 5 6

2 At influere og lede andre har:
1 2 3 4 5 6

3 At tage udgangspunkt i egen livsstil 
uden at blive begrænset af en 
virksomheds regler har:

1 2 3 4 5 6

4 At arbejde i en virksomhed, der 
eksempelvis tilbyder sikker ansættelse 
og har gode pensionsordninger har:

1 2 3 4 5 6

5 At hjælpe andre eller etablere gode 
samarbejdsrelationer har: 1 2 3 4 5 6

6 At opnå status og identifikation gennem 
mit job har: 1 2 3 4 5 6

7 At møde nye og varierede udfordringer 
i mit arbejde har: 1 2 3 4 5 6

8 At skabe, opbygge eget værk eller
udvikle egne idéer har: 1 2 3 4 5 6

9 At blive inden for mit specialområde 
frem for at blive forfremmet væk fra mit 
ekspertiseområde har: 1 2 3 4 5 6

10 At være leder og have indflydelse har:
1 2 3 4 5 6

11 At arbejde i en virksomhed, der 
opstiller få begrænsninger, har: 1 2 3 4 5 6

12 At arbejde i en virksomhed, der giver 
stabilitet på lang sigt, har: 1 2 3 4 5 6
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UDSAGN: INGEN STOR
BETYDNING BETYDNING

13 At opleve andres forandringer på grund 
af min indsats har: 1 2 3 4 5 6

14 At blive anerkendt på grund af min titel 
og status har: 1 2 3 4 5 6

15 At have et arbejdsliv med flest muligt 
forskellige opgaver og projekter har: 1 2 3 4 5 6

16 At bruge mine kompetencer i en
etableringsfase har: 1 2 3 4 5 6

17 At forblive i mit funktionsområde frem 
for at blive forfremmet til leder har: 1 2 3 4 5 6

18 At blive en del af topledelsen har:
1 2 3 4 5 6

19 At have et arbejdsliv med mest mulig 
selvstændighed og frihed til at vælge
eksempelvis arbejdstid har: 1 2 3 4 5 6

20 At blive i mit nærområde frem for at 
acceptere en forfremmelse, der
inkluderer en flytning har:

1 2 3 4 5 6

21 At bruge mine kompetencer til gavn for 
en vigtig sag har: 1 2 3 4 5 6

22 At blive opfattet som en magtfuld eller 
anset person har: 1 2 3 4 5 6
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Hvor ENIG ER DU i følgende udsagn?

UDSAGN: UENIG ENIG

23 Jeg bliver motiveret af at være en del af 
mange spændende arbejdsområder: 1 2 3 4 5 6

24 Jeg bliver motiveret af at være involveret 
i skabelsen af idéer og produkter: 1 2 3 4 5 6

25 Jeg vil kun acceptere en lederstilling
inden for mit ekspertiseområde: 1 2 3 4 5 6

26 Jeg vil have stort ansvar, så mine
beslutninger gør sig gældende: 1 2 3 4 5 6

27 Jeg lægger mest vægt på egen frihed
og selvstændighed: 1 2 3 4 5 6

28 Jeg vil hellere blive inden for mit
nærområde frem for at flytte på grund 
af en forfremmelse eller et nyt arbejde:

1 2 3 4 5 6

29 Jeg har altid stræbt efter at hjælpe
andre i mit arbejde: 1 2 3 4 5 6

30 Jeg vil gerne identificeres med en
bestemt virksomhed og dens prestige: 1 2 3 4 5 6

31 At blive inden for mit specialområde 
frem for at blive forfremmet væk fra mit 
ekspertiseområde har: 1 2 3 4 5 6

32 Jeg mener, skabende aktiviteter er vigtig 
for mit karriereforløb: 1 2 3 4 5 6

33 Jeg vil hellere forlade min virksomhed 
frem for at blive forfremmet væk fra mit 
ekspertiseområde: 1 2 3 4 5 6
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UDSAGN: UENIG ENIG

34 Jeg vil gerne kombinere min analytiske 
kompetence med ledelse: 1 2 3 4 5 6

35 Jeg vil gerne undgå at blive begrænset 
af en virksomheds regler eller af et
bestemt erhverv:

1 2 3 4 5 6

36 Jeg vil gerne have sikkerhed i min
ansættelse: 1 2 3 4 5 6

37 Jeg ønsker at hellige mig en vigtig sag:
1 2 3 4 5 6

38 Jeg søger anerkendelse på baggrund af 
min virksomhed og min titel: 1 2 3 4 5 6

39 Jeg bliver motiveret af at bruge mine 
kompetencer inden for mange
forskellige områder:

1 2 3 4 5 6

40 Jeg har altid ønsket at etablere min 
egen virksomhed: 1 2 3 4 5 6

41 Jeg vil gerne arbejde for en virksomhed 
som gør det muligt for mig at blive i mit 
nærområde:

1 2 3 4 5 6
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Scoring af det udfyldte skema
Nu skal du tælle point. Hvis du har sat en cirkel om tallet 
5 i det første udsagn, skriver du 5 i rubrikken ’Teknisk/
funktionelt’ under udsagn 1. 

Vi har på forhånd placeret de enkelte udsagn i deres kor-
rekte gruppe, så udsagn nummer 1, 9, 17, 25 og 33 ek-
sempelvis alle tilhører ankrer i ’Teknisk/funktionelt’.
Når du har overført tallene fra skemaet, lægger du tallene 
i hver række sammen og deler resultatet med det antal 
spørgsmål, der er i rækken for at få gennemsnittet for hver 
række. 

ANKRE I KARRIEREFORLØB UDSAGN/POINT TOTALER GENNEMSNIT

Teknisk/funktionelt 1 9 17 25 33

/5

Ledelse 2 10 18 26 34

/5

Selvstændighed 
uafhængighed 3 11 19 27 35

/5

Sikkerhed/stabilitet 4 12 36

/3

Geografisk stabilitet 20 28 41

/3

Service/en god sag 5 13 21 29 37

/5

Skabende kreativitet 8 16 24 32 40

/5

Firma-/stillingsidentitet 6 14 22 30 38

/5

Variation 7 15 23 31 39

/5
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Prioritering af dine 
ankre
I kolonnen med gennemsnit kan du nu se, hvilke ankre 
du prioriterer, når du træffer væsentlige jobmæssige 
beslutninger. 

Skriv de tre ankre med det højeste gennemsnit ned 
herunder. Hvis flere ankre har samme gennemsnit, læser 
du beskrivelsen af de enkelte ankre igennem og vælger 
det, du bedst kan identificere dig med. 

Hvordan synes du, dine tre væsentligste ankre beskriver 
dit beslutningsgrundlag i forhold til dit karriereforløb? Kan 
du genkende sig selv? 

Mine tre væsentligste ankre 

1. 
 
2. 
 
3. 

Dine ankre i dit karriereforløb 
Dine tre mest betydningsfulde ankre giver dig en fornem-
melse af, hvad du typisk vægter i dit karriereforløb, og 
hvad du typisk træffer vigtige beslutninger ud fra. Ankrene 
beskriver din motivation for dine beslutninger, og ved at 
kende dine ankre kan du lettere reflektere over dine moti-
vationsfaktorer.

Behold engagemenet
Måske overraskes du over hvilke ankre, du prioriterer, men 
med din bevidsthed kan du i højere grad bruge ankrene i 
dine beslutningsprocesser. Du ved, hvad der driver dig og 
kan tage hensyn til dine motivationsfaktorer. Desuden bliv-
er det lettere at opretholde optimismen og engagementet i 
din jobsøgning.

Dine ankre er dynamiske. De kan ændre sig over tid, og 
de afhænger af den måde, dit liv former sig på. Man kan 
eksempelvis opleve, at et anker som sikkerhed/stabilitet er 
vigtigt, når man stifter familie. Senere i livet skal der tages 
mindre hensyn til børnenes venner og skole, og dermed 
kan dette anker glider i baggrunden, da man kan blive 
mere fri til at flytte og arbejde, som man vil.

De enkelte ankre 
I det følgende kan du læse en kort beskrivelse af de ankre, 
der findes i et karriereforløb. 

Teknisk/funktionelt
Du er mest interesseret i at bruge dine kompetencer inden 
for et teknisk eller funktionelt område som eksempelvis 
konstruktion, økonomi, planlægning eller personale. Du er 
villig til at lede andre inden for den funktion, men er ikke 
motiveret af ledelse i sig selv. 

Du ønsker ikke at være en del af den overordnede ledelse, 
hvis det betyder, du må opgive dit ekspertiseområde og 
din ekspertposition.

Ledelse
Du er mest interesseret i at integrere andres indsats, 
at være ansvarlig for det samlede resultat og binde 
forskellige funktioner sammen. 

Arbejdet kræver analytiske færdigheder, kompetencer 
inden for sam- og gruppearbejde samt evnen til at kunne 
håndtere magt og ansvar. Du oplever selv, du indeholder 
dette og vil gerne sætte det i spil. Du ønsker at komme 
væk fra dit tekniske eller funktionelle område og få et 
generalistjob.

Selvstændighed/uafhængighed
Du er mest interesseret i at frigøre dig fra for mange regler 
og restriktioner og selv bestemme, hvornår du vil arbejde, 
hvad du vil arbejde med, og hvor hårdt du vil arbejde. 
Alle har brug for en vis selvstændighed, men er det et 
decideret anker for dig, vil du eksempelvis afvise en mulig 
forfremmelse. 

Det er ikke det samme som at være entreprenør, 
som nærmest lever og ånder for sit projekt. Mange 
freelancekonsulenter, lærere, læger og andre i de såkaldt 
frie erhverv har valgt netop dette arbejde på grund af høj 
grad af frihed og selvstændighed. 
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Sikkerhed/stabilitet
Nogle ønsker at organisere deres arbejdsliv, så de føler 
en sikkerhed og konstant stabilitet. De befinder sig bedst 
ved tanken om, at fremtidige begivenheder er forudsi-
gelige. For nogle præger denne trang til sikkerhed og sta-
bilitet de fleste beslutninger i deres arbejdsliv.

Har du sikkerhed og stabilitet som anker, er du for det 
meste interesseret i at stabilisere dit arbejdsliv, så du kan 
slappe af. Dette kan vise sig i form af økonomisk sikker-
hed som pensionsordninger og ved virksomhedsloyalitet 
(eksempelvis livsvarig ansættelse, hvor man accepterer alt, 
der forlanges i bytte for jobsikkerhed). 

Alle er interesserede i sikkerhed på et tidspunkt, men er 
det et anker, betyder sikkerheden mest, og at du ikke vil 
opgive den til fordel for større muligheder.

Geografisk stabilitet
Hvis dit anker er sikkerhed og stabilitet kan du have et 
særligt behov for geografisk stabilitet, der samtidig giv-
er tryghed i privatlivet. Skal man flytte meget rundt efter 
forskellige job, kan det udfordre den hjemlige stabilitet. 
Børnene skal skifte skole, der kommer nye naboer, og man 
skal lære et nyt sted samt nye mennesker at kende.

Desuden skal du arbejdsmæssigt lære nye rutiner, nye kol-
legaer og et nyt sted at kende. Er dette et anker for dig, 
siger du hellere nej til større udfordringer eller højere løn 
end at flytte fra dit nærområde.

Service/en-god-sag
Du er mest interesseret i at gøre noget, der har værdi for 
dig, eksempelvis at gøre verden til et bedre sted, forbedre 
harmonien blandt mennesker eller hjælpe andre gennem 
et støttende erhverv. 

Hvis dette er dit anker, vil du forfølge de tilbud, der giver 
dig mulighed for at arbejde i et område, som interesserer 
dig og giver mening for dig – også selv om du må skifte 
job.

Skabende kreativitet
Her er du mest interesseret i at skabe nyt, og du motiveres 
af at klare forhindringer og er villig til at løbe risici. Din 
største motivation er et stærkt skaberbehov og følelsen af, 
at du er årsagen til det skabte. Du ønsker kun at arbejde 
for andre, hvis du har en stor grad af frihed til at følge din 
overbevisning.

Har du skabende kreativitet som anker, vil du kede dig 
ved rutinepræget arbejde. Med dette anker kan du samti-
dig godt være rastløs og konstant kræve nye udfordringer.

Firma-/stillingsidentitet
Du er mest interesseret i at arbejde i en offentligt kendt 
virksomhed, hvis image betyder en del for dit eget selv-
billede. Det er vigtigt for dig med en stilling, der er for-
bundet med prestige, og at du på baggrund af din titel og 
funktion møder anerkendelse fra omgivelserne. Du nyder 
desuden, at dine beslutninger tillægges betydning.

Variation
Du motiveres af nye og varierede udfordringer, og du øn-
sker et arbejdsliv, hvor du kan afprøve forskellige arbejd-
sområder og forskellige funktioner. Du drives mere af det, 
du har i vente, frem for af nuet. 

Du søger konstant at afprøve dig selv og finder det spæn-
dende med en varieret hverdag og forandrede opgaver 
og arbejdsprojekter. Du kan ikke se dig selv i en livs-
tidsansættelse, og du er villig til at flytte efter nye ud-
fordringer.
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Personlig 
reflektion
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