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KAPITEL 1
MOt IVat ION

Når mennesker vælger en given adfærd, er det, fordi de er motive-
rede til at vælge denne adfærd. Men hvorfor er de motiverede, og 
hvad er det, der motiverer dem? Det kan være alt lige fra interesse, 
penge, tvang og vaner – for blot at nævne nogle af de mange elemen-
ter, der kan motivere. Der er nemlig mange måder at motivere men-
nesker på, men de fleste af disse måder er hverken helt rigtige eller 
helt forkerte. De er lidt rigtige, således at de overfor nogle menne-
sker og i nogle situationer virker godt, mens de overfor andre men-
nesker og i andre situationer virker mindre godt. 

Formålet med denne bog er at analysere, diskutere og forklare de 
mange måder at motivere mennesker på for dermed for det første at 
understrege, hvorfor de mange måder at motivere på kun er lidt rig-
tige. Med udgangspunkt i dette indblik i hvorfor og hvordan men-
nesker motiveres, er bogens andet formål at give svar på, hvordan 
mennesker ikke kun kan motiveres lidt rigtigt, men mere rigtigt. 

Motivation er blevet undersøgt i mange sammenhænge. Lige fra 
hvad der motiverer mennesker til at ændre kostvaner, over hvad der 
kan motivere dem til i højere grad at sortere deres husholdningsaf-
fald og til, hvordan økonomiske belønninger på arbejdspladsen mo-
tiverer de ansatte. I denne bog fokuserer jeg på, hvad der motiverer 
mennesker i organisationer. På arbejdspladsen er der en række be-
tingelser for menneskers adfærd, som adskiller sig fra andre sam-
menhænge. Der er bl.a. en leder, der kan bestemme, hvordan arbej-
det skal tilrettelægges og udføres, og der er kolleger, som man skal 
arbejde sammen med. 

Forskningen i, og litteraturen om, motivation i organisationer er 
efterhånden meget omfattende. Når ordene “Motivation i virksom-




