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SAMMENDRAG
Temaet som behandles i denne rapporten er hvordan ledere kan skape verdi via motivasjon av
kunnskapsarbeidere. Rapporten er resultat av et forprosjekt som har hatt som mål å etablere den
forskningsbaserte kunnskapsstatusen innen dette feltet, samt gjennomføre en innledende
datainnsamling for å belyse deler av temaet empirisk. I rapporten gjennomgås først
forskningslitteraturen om kunnskapsarbeidere, deres motivasjon og hvordan organisering og ledelse
er tenkt å virke inn på motivasjon blant medlemmer av denne gruppen. Konklusjonen fra denne
delen er at det fortsatt finnes lite forskningsbasert kunnskap spesifikt om hva som motiverer
kunnskapsarbeidere, herunder hvordan motivasjon påvirkes av ledelse og organisasjon. Hvorvidt
medlemmer av denne gruppen motiveres av andre faktorer enn andre grupper arbeidende er
fortsatt uavklart. Derfor gjennomgås også elementer fra forskningslitteraturen om menneskelig
motivasjon i sin alminnelighet, og arbeidsmotivasjon mer spesifikt. Den empiriske delen rapporterer
funn fra intervju med 64 norske ledere. I denne delen rapporteres blant annet ledernes antakelser
om hva som motiverer kunnskapsarbeidere, nivået på variasjon innen gruppen, hva de som ledere
gjør for å motivere slike medarbeidere. Vi viser også resultater fra spørsmål om hvor antakelsene
stammer fra, det vil si hvordan ledere lærer om motivasjon av kunnskapsarbeidere. Til slutt i
rapporten drøftes områder for videre forskning innen dette feltet.
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INNLEDNING
For visse typer tradisjonelt arbeid kan prestasjonsnivået til den enkelte i stor grad kontrolleres
gjennom formulering av rutiner som deretter blir fulgt i arbeidsutførelsen. For slike typer arbeid er
også overvåkning, inngripen og prestasjonsbasert belønning virkemidler som relativt enkelt kan
benyttes for å sikre at rutinene blir fulgt, og at arbeidet dermed bidrar på en effektiv måte til
oppnåelse av relevante organisasjonsmålsetninger.
Kunnskapsarbeid skiller seg fra denne typen rutinepreget arbeid på to viktige måter. For det første så
er det ofte bare kunnskapsarbeideren selv som er i stand til å finne eller velge gode – om ikke den
beste - måten å utføre en arbeidsprosess på. Antakelig har kunnskapsarbeideren også særskilt gode
forutsetninger for å velge riktig form på mikroorganiseringen av sitt eget arbeid (valg av
samarbeidspartnere, rollefordeling, størrelse på arbeidsgrupper, grad av internt og eksternt
samarbeid, utforming av insentiver for arbeidsgruppen etc). Dette vanskeliggjør utvikling av
standardiserte og effektive rutiner, overvåkning, inngrepen og belønning. Løsningen blir derfor å
overlate utvikling og valg av arbeidsprosess, samt videre forbedringer via læring til den individuelle
kunnskapsarbeideren, noen ganger i samarbeid med kollegaer med samme fagbakgrunn og erfaring.
For det andre så skaper kunnskapsarbeidere verdi gjennom en rekke aktiviteter som er relatert til de
primære oppgavene, men som ikke på en fornuftig måte lar seg måle, overvåke, eller underlegge
forhåndsbestemte rutiner. Eksempler på slike aktiviteter er individuell læring og oppdatering av egen
kunnskap, deling av kunnskap med andre, initiativtaking for forbedring eller innovasjon, samt yting
av hjelp og støtte til kolleger eller organisasjonen som helhet. Alt dette er aktiviteter som varierer
mellom ulike kunnskapsarbeidere, og mye av denne variasjonen kan antakelig forklares med
forskjeller i motivasjon.
Om en er interessert i verdiskapning, herunder effektivitet, tvinges derfor fokus over på motivasjon
og mer spesifikt hva en som leder kan gjøre for å bidra til økt motivasjon hos slike aktører.
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Motivasjon er viktig for produktivitet og innovasjonsevne i alle typer bedrifter. Det er imidlertid
noen årsaker til at motivasjon kan spille en særlig stor rolle i bedrifter med stort innslag av
kunnskapsarbeidere og kunnskapsarbeid. Den første er knyttet til arbeidets karakter, det vil si at
produktivitet og igangsetting av aktiviteter i større grad varierer med motivasjon etter hvert som
graden av kunnskapsarbeid øker. Den andre årsaken er at kunnskapsarbeidere viser seg å være
relativt mer lojale overfor profesjonen og mindre lojale overfor spesifikke arbeidsgivere og
organisasjoner enn andre grupper. Dette betyr at de er mer tilbøyelige til å slutte om arbeidsgiveren
over tid ikke lykkes i å skape en samlet arbeidssituasjon som motiverer. De beste slutter gjerne først
fordi de har flest og best eksterne alternativer. I og med at forskjellene i produktivitet innen denne
gruppen kan være dramatisk høye, er uønsket avgang et potensielt stort problem i
kunnskapsorganisasjoner.
En forutsetting for verdiskapning via ledelse i slike organisasjoner er presis kunnskap om hva som
motiverer og demotiverer medlemmer av denne gruppen. I denne rapporten presenterer vi derfor
resultater fra intervju med et utvalg kunnskapsledere om hvilke faktorer de antar er viktigst for å
forklare forskjeller i motivasjon mellom kunnskapsarbeidere og kunnskapsorganisasjoner. Kunnskaps
om motivasjonsfaktorer er imidlertid ikke nok for å skape verdi som leder. Med basis i denne
kunnskapen må det utvikles strategier og lederstiler som skaper økt motivasjon. Dette forutsetter
kreativitet og mot hos den enkelte leder fordi mange av normene for effektiv ledelse ikke i
tilstrekkelig grad vektlegger motivasjon som kriterium. Vi rapporterer derfor også resultater fra
hvordan praktiserende ledere faktisk opptrer for å styrke motivasjon i denne gruppen.
Endelig står ledere overfor vanskelige dilemma som skapes når de må ta beslutninger som har flere
viktige konsekvenser. Ledere må ofte ta beslutninger som på en og samme tid har konsekvenser for
bedriftsøkonomiske forhold som aksjekurs, kostnadsnivå, fleksibilitet eller innovasjonsevne og
motivasjonsmessige forhold som autonomi, interessante arbeidsoppgaver og lønn I tillegg er
kunnskapsorganisasjoner som avisbedrifter or sykehus ofte heterogene blant annet fordi de
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sysselsetter personer med ulik alder og utdanningsbakgrunn. Personer med ulik demografisk profil vil
gjerne vektlegge ulike konsekvenser av en beslutning, noe som skaper nye dilemma for verdiskapning
via ledelse. Det å finne løsninger som balanserer disse konsekvensene på en god måte synes ofte å
kunne være uoverstigelig vanskelig, men en forutsetning for å opprettholde eller styrke
motivasjonsnivået i en kunnskapsorganisasjon. Vi spurte derfor lederne om de opplevde slike
dilemma og hvilke teknikker de benyttet for å løse dem.
Endelig var vi interessert i og spurte om hvor ledernes forestillinger om motivasjon av
kunnskapsarbeidere kom fra, i hvilken grad lederne oppdaterte sine antakelser om motivasjon og
hvilke situasjoner som framsto som viktige læringsepisoder.
Resultatene som presenteres i denne rapporten er basert på to datakilder. Den første er en serie på
14 dybdeintervju med individuelle ledere av kunnskapsorganisasjoner. Den andre er en serie
fokusgruppeintervju hvor til sammen 60 ledere deltok. Det samlede antall ledere som er intervjuet er
derfor 74. Lederne kommer fra organisasjoner av ulik størrelse, som fordeler seg omtrent likt på
privat og offentlig sektor.
Rapporten er strukturert på følgende måte. I neste avsnittgår vi gjennom tidligere forskning på
motivasjon og ledelse av kunnskapsarbeidere. Vi konkluderer med at det finnes svært få komparative
studier som på en systematisk måte sammenlikner kunnskapsarbeidere og andre typer arbeidende.
Det er derfor lite forskningsbasert kunnskap om hva som skiller denne gruppen fra andre grupper.
Særlig mangler det forskningsbasert kunnskap om effektive lederstiler overfor denne gruppen, og
løsninger på dilemmasituasjoner av den type som vi beskriver overfor. Påfølgende avsnitt er dermed
en gjennomgang av den forskningsbaserte kunnskapen om menneskelig motivasjon og mer spesifikt
om arbeidsmotivasjon. Deretter presenteres resultatene fra intervjuene og vi gir en avsluttende
analyse, samt peker på viktige områder for videre arbeid innenfor dette feltet.
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KUNNSKAPSARBEIDEREN – HVA VET VI OM HAM/HENNE
I dette avsnittet klargjør vi først hvordan verdi skapes via kunnskapsarbeid og hvordan organisering
og ledelse kan skape og ødelegge verdi gjennom påvirkning av kunnskapsarbeidere. Deretter
gjennomgås litteraturens definisjoner av kunnskapsarbeidere og kunnskapsarbeid, forskningsbasert
viten om trekk og særtrekk ved kunnskapsarbeidere, samt foreslåtte løsninger for organisering og
ledelse av kunnskapsarbeid og kunnskapsarbeidere.
Verdiskapning gjennom kunnskapsarbeid
Kunnskapsarbeidere skaper verdi gjennom kompetent utførelse av oppgaver og innovasjon innenfor ,
produkt-, tjeneste-, organisasjonsdesign- og prosessdomenene. Med kompetent utførelse mener vi
arbeidsprosesser (inkludert kognitive prosesser) som trekker på kunnskap som er ervervet gjennom
høyere utdanning. I tillegg skapes verdi gjennom deling og spredning av kunnskap internt i bedriften,
på en slik måte at andre ansatte presterer bedre gjennom de samme grunnleggende
verdiskapningsprosessene (Argot og Ingram, 2000). Mye av forskningslitteraturen vektlegger
innovasjon som viktigste medierende variabel mellom kunnskapsarbeiderens innsats og
organisasjonens måloppnåelse. Dette skyldes at mange av studiene har vært gjennomført innenfor
en FoU-kontekst. For mange kunnskapsarbeidere utgjør imidlertid innovasjon, tradisjonelt forstått,
antakelig bare en liten del av de samlede aktivitetene som utføres, hvor kunnskapen kommer til
uttrykk og dermed påvirker organisasjonens måloppnåelse (praktiserende jurister, leger, revisorer,
ingeniører).
Nivået på verdiskapning for den enkelte kunnskapsarbeider kan framstilles slik: Verdiskaningsnivå =
Evne x Motivasjon. Denne enkle formelen viser at verdiskapningsnivået kan påvirkes gjennom to
baner: Enten via en økning i evne eller via en økning i motivasjon. Verdiødeleggelse skjer enten
gjennom reduksjon i evne (via avgang eller utdatering av kunnskaper og ferdigheter) eller redusert
motivasjon. Vi betrakter i denne sammenhengen problematikken rundt relasjonene mellom ledelse
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og evne som del av domenet kunnskapsadministrasjon (eng.: knowledge management), selv om
beslutninger innenfor dette domenet også kan påvirke motivasjon positivt eller negativt. Disse
beslutningene betraktes bare i den grad de kan tenkes på ha motivasjonsmessige effekter som
biprodukt. Eksempler på beslutninger innefor domenet kunnskapsadministrasjon er innføring av
fleksible strukturer for å lette anvendelse av eksisterende kunnskap og ferdigheter og innføring av
systemer for lagring, registrering og framhenting av kodifisert kunnskap. Det viser seg i tillegg at
motivasjon er en viktig variabel for å forstå implementering av beslutninger innenfor domenet
kunnskapsadministrasjon. Uten motiverte brukere, vil disse strukturene ikke bli tatt i bruk eller bare
bli brukt symbolsk for å signalisere velvilje overfor ledere, organisasjonen eller selve strukturene som
sådan.
Ledelse av kunnskapsarbeidere dreier seg om hvordan ledere, frivillig eller ufrivillig, gjennom
beslutninger, prosessutforming og relasjonell atferd skaper eller ødelegger verdi gjennom innvirkning
på kunnskapsarbeideres motivasjon. Noen ganger har beslutningene og prosessene styrket
motivasjon som primært fokus (for eksempel jobbdesign, innføring av prestasjonsbasert avlønning,
design og bruk av rettferdige beslutningsprosesser). Ofte er imidlertid effekten på motivasjon et
biprodukt av strukturer og prosesser som innføres for å nå andre primærmålsetninger, som økt
innovasjon, læring eller effektivitet. Forskjeller i motivasjon kan i visse tilfeller bedre forklare
variasjon i prestasjonsnivået mellom individ enn forskjeller i evne. Følgende konklusjon er antakelig
gyldig også for kunnskapsarbeidere og kunnskapsarbeid:
It must be remembered, however, that the work of the world seldom is done at maximal
capacity, for only in the rare emergency does one call forth his full power. The level of
achievement that is attained at any age is much more likely to be a question of interest and
incentive than of capacity (Poffenberger, 1942: 65).
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Motivasjon dreier seg om to fenomener: (1) hvorvidt en kunnskapsarbeider velger å engasjere seg i
en aktivitet og når dette valget er gjort, (2) hvor hardt, målrettet og utholdende vil
kunnskapsarbeideren engasjere seg i aktiviteten. Motivasjon bør være det sentrale fokus for
verdiskapning gjennom ledelse av kunnskapsarbeidere også fordi direkte inngripen i måten arbeidet
utføres på løper stor risiko for verdiødeleggelse. Dette fordi kunnskapsarbeid kjennetegnes av at det
ikke finnes en, beste måte å utføre dette på, men at spesifikke forhold ved konteksten og den
enkelte kunnskapsarbeider bestemmer hvilke arbeidsprosesser som er mest effektive i hvert tilfelle
(Orlikowski, 2002). Verdiskaping gjennom ledelse må derfor mer skje via innflytelse på motivasjon,
enn gjennom påvirkning av de spesifikke prosessene som inngår i oppgaveutførelse.
Motivasjon hos kunnskapsarbeidere kan anta forskjellige nivå. Til tross for at
kunnskapsarbeideren noen ganger framstilles som kronisk hypermotivert er det antakelig mer
realistisk å tenke på et normalnivå hvor arbeidsoppgavene utføres med et akseptabelt minimum av
innsats (Alvesson, 2000; Schnake, 2007). I tillegg er de organisatoriske konsekvensene av et ekstremt
høyt aktivitetsnivå hos kunnskapsarbeidere usikre fordi risiko for burnout kan øke kraftig (Finegold
og Frenkel, 2006). Et akseptabelt minimum svarer til innfrielse av forventninger til en normal
forståelse av innsatsen som legges inn og hvilke oppgaver som naturlig hører til stillingen. Over tid
for en gitt kunnskapsarbeider og mellom individer i en populasjon av kunnskapsabeidere kan en
forvente å finne positive og negative avvik fra dette basisnivået. Positive avvik finner en i tilfeller hvor
(1) innsatsen er høyre enn dette normalnivået for oppgaver som hører innenfor formelt eller
uformelt jobbinnhold; og/eller når kunnskapsarbeideren engasjerer seg i positive oppgaver utenfor
dette jobbinnholdet, med andre ord når kunnskapsarbeideren initierer eller tar på seg
ekstraoppgaver som virker positivt inn på organisasjonens måloppnåelse (Brief og Motowildo, 1986).
Eksempler på denne typen atferd er organizational citizenship behaviors (OCB’er) som det å hjelpe
kolleger, spontan initiativtaking, kompensering for gruppemedlemmer som ikke yter nok til å
realisere gruppens mål(Organ og Ryan, 1995). Negative avvik reflekteres i at kunnskapsarbeideren
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arbeider med mindre innsats enn dette normalnivået og/eller unnlater å utføre oppgaver som ligger
innenfor en normal forståelse av jobbinnholdet. I tillegg kan en observe ulike former for
atferdsmessig tilbaketrekning, slik som forsentkomming, fravær, snylting i gruppesammenhenger,
tanker om å slutte og faktisk valg om å slutte i organisasjonen (Rossé, 1988). Andre typer atferd som
reflekterer et negativt avvik er motstand mot beslutninger og sabotasje (Piderit, 2002).
Kunnskapsarbeidere
Forskningslitteraturen opererer med en rekke forskjellige definisjoner av kunnskapsarbeidere, uten
at en foreløpig kan spore konvergens mot en dominerende, bredt akseptert definisjon av hvem som
skal inkluderes som medlemmer i denne gruppen. Terminologien har heller ikke enda satt seg helt,
og flere, overlappende betegnelser forekommer i den internasjonale litteraturen, som: Gold-collar
workers (gullsnipper), new economy workers, new millennium workers, professional eclectics, brain
workers.
Definisjoner
En kunnskapsarbeider har så langt vært definert på følgende måter:
Arbeidere som anvender hjernekraft og ferdigheter for å behandle informasjon til anvendbar
kunnskap for å lage nye produkter (Al-Ali, 2003: 9).
En kunnskapsarbeider er en person som omformer erfaringer fra forretningslivet og personlige
erfaringer til kunnskap gjennom å skaffe, vurdere, anvende, dele og spre denne kunnskapen innen
organisasjonen for på den måten å løse spesifikke problemer eller på annen måte skape verdi.
Ledere, advokater, leger, systemanalytikere og regnskapsmedarbeidere er alle kunnskapsarbeidere
(Awad og Ghaziri, 2004).
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Kunnskapsarbeidere er enten de som skaper kunnskap, slik som ingeniører i
produktutviklingsavdelinger, eller de som har kunnskapsanvendelse som et dominerende trekk ved
jobbene sine, slik som revisorer (Davenport og Prusak, 2000).
Kunnskapsarbeidere er personer som på egen hånd er i stand til å finne, forstå og bruke kunnskap i
organisasjonen de arbeider for. Typiske kunnskapsarbeidere er advokater i et advokatbyrå, leger i et
sykehus, produktutviklere i en industribedrift, professorer på en handelshøyskole og planleggere i en
forvaltningsorganisasjon (Gottschalk, 2004: 27).
Kunnskapsarbeidere har utdanning/ferdigheter på toppnivå. De behersker den tekniske litteraturen
innen sine felt, de har kognitive ferdigheter på høyt nivå, og behersker abstrakt tenking. Dette
omfatter evner til å observere, syntetisere og tolke data. Det innbefatter også evnen til å
kommunisere nye synsmåter og innsikter som fører til mer effektive beslutninger, prosesser og
løsninger i organisasjonen hvor de arbeider (Horwitz, Heng, Quazi, 2003).
Ramirez (2006) pekte på flere tvetydigheter og svakheter i forsøk på å definere kunnskapsarbeidere.
Samme konklusjon trekker Alvesson (1993; 2000) basert på sin analyse av kunnskapsintensive
organisasjoner. I stedet for å definere kunnskapsarbeidere som medlem av en kategori, peker han ut
åtte kontinuerlige dimensjoner som kan benyttes for å lage en indeks for kunnskapsarbeid.
Kunnskapsarbeid blir dermed mer et spørsmål om grad enn klassifisering i eller utenfor en kategori.
Ramirez (2006) argumenterer for at jo høyere/lavere skår et arbeid har på følgende dimensjoner, jo
mer karakteriseres innholdet av kunnskapsarbeid:

Dimensjon

Definisjon

Autonomi

Grad av kontroll over hvordan arbeidet utføres
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Struktur

Grad av etablerte regler, policies, prosedyrer for hvordan arbeidet utføres

Håndgripelighet

Hvorvidt oppgaven enkelt kan forstås via bruk av fem sanser, spesielt syn og
berøring

Kunnskap

Hvorvidt tidligere kunnskap og utførelse av kognitive prosesser er del av
oppgaven

Kreativitet og

I hvilken grad kognitive prosesser skaper noe som er nytt og nyttig

Innovasjon
Kompleksitet

Hvorvidt oppgaven er vanskelig å forstå og inneholder utførelse av
forvirrende deloppgaver

Rutine

Hvorvidt oppgaven er del av en etablert rutine og preges av mekanisk,
vanemessig atferd

Fysisk innsats

Hvorvidt oppgaven krever fysisk styrke, koordinering og ferdigheter: Bruk av
fysisk styrke

Denne tilnærmingen er utvilsomt nyttig for å kartlegge kunnskapsarbeid innen ulike jobbkategorier
og organisasjoner (Ramirez og Steudel, 2008). Den viser også at bare en del av arbeidsoppgavene
som utføres av kunnskapsarbeiderne i henhold til flere andre definisjoner, kan lett klassifiseres som
kunnskapsarbeid. I tillegg vil arbeidende som ikke passer godt inn i kategorien kunnskapsarbeidere
(for eksempel personer med høyere utdanning) ofte har kunnskapsarbeid som en del av sin jobb (for
eksempel prosjektmedarbeidere uten formell høyere utdanning). Den er imidlertid mindre nyttig for
å forstå sammenhenger mellom ledelse og motivasjon, fordi den sier lite om hvem som utfører disse
oppgavene, deres verdier og dermed hva en leder kan gjøre for å påvirke deres motivasjon.
Forskningsbaserte syn på trekk og særtrekk ved kunnskapsarbeidere (empiri og teori)
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Kunnskapsarbeidere blir ofte antatt å ha sterke preferanser for høy grad av autonomi i
arbeidssituasjonen sin, og at denne autonomien er en forutsetning for at kunnskapsarbeidere skal
prestere på et høyt nivå (for eksempel Davenport, 2005). I en studie av kunnskapsarbeidere som
jobber i team med stor versus liten grad av gjensidig avhengighet mellom teammedlemmene, fant
Janz, Colquitt og Noe (1997) en sterk sammenheng mellom teamets autonomi og gjennomsnittlig
motivasjon blant teammedlemmene. Sammenhengen var imidlertid bare påvist når gjensidig
avhengighet mellom teammedlemmene var lav. Ved høy grad av gjensidig avhengighet så var
sammenhengen mellom autonomi og motivasjon null eller negativ (s. 895).
De har mer makt over arbeidsgiveren enn tradisjonelle arbeidere på grunn av knapphet:
Organisasjoner kjemper om kunnskapsarbeidere mens arbeidere tidligere kjempet mot hverandre
om ansettelse i organisasjoner.
De er mer selvbevisste og vet/antar at arbeidsgiveren/eierne ikke kan nå sine mål uten dem. De vet
at organisasjonens måloppnåelse skjer via deres innsats og hvis denne reduseres eller hvis de
”hopper av” så vil organisasjonen bli skadelidende og få problemer med å nå sine mål.
De er likevel, til en viss grad avhengig av organisasjonen for å prestere på et høyt nivå. Når de bytter
arbeidsplass så kan det hende at prestasjonsnivået reduseres betydelig. I en undersøkelse av
prestasjonsnivået til 366 star analysts (aksjeanalytikere som hadde prestert særlig godt; mindre enn
3 % av populasjonen i 1996) som byttet arbeidsgiver, fant Groysberg, Lee og Nanda (2008) at
prestasjonsnivået gikk ned umiddelbart, og at det holdt seg lavt over en fem-årsperiode. Dette ble
tolket som en konsekvens av at prestasjonen til star analysts skyldes en kombinasjon av personlig
kunnskap og ressurser som i noen grad er spesifikke for enkeltorganisasjoner.
Noe av verdiskapningen som kunnskapsarbeiderne står for er basert på besittelse og anvendelse av
kunnskap som er av taus, ikke kodifisert natur. En konsekvens er at anvendelse og deling av denne
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kunnskapen må skje på frivilllig grunnlag. Kunnskapsarbeideren kan velge å holde denne tilbake uten
at organisasjonen lett kan sanksjonere dette direkte.
Kunnskapsarbeidere motiveres av meritokrati og rettferdighet i tildeling av belønninger. De reagerer
sterkt, negativt med bl.a. redusert engasjement for organisasjonen og høyere grad av intensjoner om
å slutte når de oppdager brudd mot disse verdiene. Flood et al.( 2001) studerte sammenhenger
mellom kunnskapsarbeideres forventinger til rettferdig fordeling (equity) og forfremmelser basert på
meritter blant kunnskapsarbeidere i høyteknologi- og finanssektoren og fant signifikante
sammenhenger mellom organisasjoners bruk av merittbasert belønning og rettferdig fordeling på
den ene siden, og OC og planer om å forbli i organisasjonen, på den andre.
Kunnskapsarbeidere skaper verdi gjennom innovasjon innenfor både prosess og produkt/tjenestedomenene.
Det kan imidlertid finnes enorme forskjeller i prestasjon og produktivitet innenfor en gitt klasse med
kunnskapsarbeidere (se for eksempel Alvesson, 2000). I mange organisasjoner er det enkeltpersoner
som driver innovasjon, snarere enn grupper av kunnskapsarbeidere (Felin og Hesterly, 2007). Zucker
og Darby (1995) oppsummerer sine funn slik:
”Scientific breakthroughs are created by, embodied in, and applied commercially by
particular individuals responding to incentives and working in specific organizations and
locations; it is misleading to think of scientific breakthroughs as disembodied information
which, once discovered, is transmitted by a contagion-like process in which the identities of
the people involved are largely irrelevant “(s. 1)
Eldre kunnskapsarbeidere oppgir andre årsaker til å forbli i bedriften, til at de er tilfredse med
arbeidet og den vekt de legger på 20 fasetter ved jobben ihht Minnesota Satisfaction Questionnaire.
Eldre kunnskapsarbeidere er også mer OC’et enn de yngre (Lord og Farrington, 2006).
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Kunnskapsarbeidere føler sterkere tilknytning til og forpliktelse overfor profesjoner,
profesjonsverdier og profesjonsnormer enn overfor organisasjonen, dens kultur og ledelse.
Kunnskapsarbeidere (800 FoU-ansatte) oppga at de ble motiverte av personlig vekst, autonomi, ”task
achievement”, dvs gode resultater ut fra en standard som gjør arbeideren stolt, og lønn. De tre første
betydde mye mer en den siste (Tampoe, 1993). En forestilling om at kunnskapsarbeidere motiveres
sterkest av ikke-monetære sider ved arbeid er utbredt, men Zucker og Darby (1998) utfordrer denne
antakelsen i sin konklusjon fra en undersøkelse av kunnskapsarbeidere i bioteknologisektoren:
”until recently, economists and sociologists studying science and technology have been
averse to viewing scientists – particularly top scientists – as pursuing private motives, viewing
them instead as disinterested contributors to a shared pool of knowledge. Our results
suggest that star scientists often are better viewed as entrepreneurial individuals who value
both financial rewards and the pleasure, recognition and resources that comes from being
the first to make a significant scientific discovery.”
Tilsvarende konklusjon ble trukket av Petroni og Colacino (2008) basert på en studie av 376
ingeniører ansatt i privat sektor. De konkluderte med at lønn var en viktig motivator, og at
lønnsforskjellene ble oppfattet å være for små. Økte forskjeller var altså ønskelig, men disse
forskjellene måtte være basert på objektive forskjeller i prestasjon mellom kunnskaps-arbeiderne.
Kunnskapsarbeidere antas gjerne å ha sterkt behov for å arbeide sammen med og å lære av andre
medlemmer av samme profesjon (Brown og Duguid, 1996; Dumaine, 1994).
Likevel blir de ofte hevdet å være sterke individualister og konkurranseorienterte (eng.: competitive)
(for eksempel Drucker, 1989).
En måte å undersøke hvilke faktorer som motiverer kunnskapsarbeidere på er å spørre hvilke
kriterier de benytter for å vurdere om de vil slutte eller bli i en organisasjon. Kinnear og Sutherland
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(2000) gjorde dette i et utvalg kunnskapsarbeidere fra seks bedrifter innen finans, forskning og
informasjonsteknologi i Sør Afrika. Kriteriene ble først identifisert gjennom dybdeintervju med seks
kunnskapsarbeidere. Hoveddelen av respondentene var hvite menn i alderen 20-39 år. Følgende
kriterier var de ti viktigste basert på denne studien:
Kriterium

Skår (1-4)

Konkurransedyktig lønn

3.6

Utviklingsmuligheter innenfor fagområdet

3.5

Insentiver basert på prestasjon

3.5

Utfordrende oppgaver innenfor fagområdet

3.5

Frihet til å planlegge og utføre arbeidsprosesser

3.5

Kolleger en kan lære fra

3.4

Vekstpotensialet i næringen

3.4

Arbeide med teknologier og produkter i utviklingsfronten

3.3

Progressive ledere som lar deg gjøre ting på nye måter

3.3

Overskuddsdeling

3.3

Som forfatterne også kommenterer, så bryter disse funnene ganske klart med forestillingen om at
kunnskapsarbeidere ikke har så sterkt fokus på lønn, men heller søker interessante arbeidsoppgaver
som gir mulighet for læring og personlig vekst. Basert på denne undersøkelsen søker
kunnskapsarbeiderne begge dimensjoner, med en svak overvekt på lønn.
Vurdering
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Forskningen til nå har forsøkt å kartlegge hvilke faktorer som motiverer kunnskapsarbeidere blant
annet ved å måle verdigrunnlag og betydningen av spesifikke motivatorer i forhold til disse verdiene.
Forskningsdesignene som har vært benyttet er imidlertid uegnet til å påvise forskjeller mellom
kunnskapsarbeidere og andre arbeidende. Undersøkelsene mangler kontrollgrupper, noe som er en
nødvendighet for å påvise og måle slike forskjeller. Så langt finnes det derfor lite forskningsbasert
kunnskap om eventuelle forskjeller. Tvert imot, verdiene og motivatorene som rapporteres er kjente
begreper fra generell forskning om motivasjon i arbeidslivet. For eksempel viser teori om
motivasjonspotensialet av jobbkjennetegn at autonomi samvarierer positivt med motivasjon i de
fleste populasjoner av arbeidende (Ambrose og Kulik, 1999). Teori og empirisk forskning på effekter
av rettferdige prosesser viser at mennesker i sin alminnelighet reagerer positivt på rettferdige
prosesser og negativt på urettferdige prosesser, på samme måte som kunnskapsarbeiderne
(Konovsky, 2000). Det er fortsatt mulig, og kanskje sannsynlig, at kunnskapsarbeidere skiller seg fra
andre populasjoner, men forskjellene er antakelig like mye knyttet til ulik vektlegging som til
forskjeller i verdisystemer og motivatorer som sådan.
Motivasjon av kunnskapsarbeidere – foreslåtte løsninger
En rekke organisatoriske og ledelsesmessige løsninger har vært foreslått for å øke nivået på
motivasjon hos kunnskapsarbeidere. Typen løsninger som har vært foreslått kan deles inn i tre
kategorier: (1) motivasjonsfremmende organisasjonsstrukturer; (2) insentiver, belønninger og
anerkjennelse; (3) jobbdesign. I det følgende beskrives disse løsningene.

Motivasjonsfremmende strukturer
Doble karriereveier tar utgangspunkt i en antakelse om at kunnskapsarbeidere motiveres av å gå
gradene oppover i et organisasjonshierarki, men ikke tiltrekkes av tradisjonelle lederroller. En
forsøker her å skille mellom den tekniske og administrative/produksjonsorienterte delen av
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organisasjonen. Disse strukturene differensierer mellom kunnskapsarbeidere innen et domene ved å
plassere dem i interne hierarki basert på et eller flere kriterier, ofte relatert til formell kompetanse,
ansiennitet eller tidligere prestasjoner. Eksempler her er stillingsbetegnelser som ingeniør,
overingeniør, senioringeniør: forsker I,II,III; forsker og seniorforsker osv.
Tredje-karriere orientering er en løsning som baserer seg på at kunnskapsarbeidere framfor alt
motiveres av interessante arbeidsoppgaver, som i noen tilfeller også gir status og prestisje innenfor
fagfellesskapet eller profesjonen. Denne løsningen forsøker ikke å etablere karriereveier via hierarki i
tradisjonell forstand, men forsøker å motivere gjennom belønning som består i deltakelse på de mest
interessante prosjektene i organisasjonen, gitt kunnskapsarbeiderens interesse og kompetanse. Et
element i denne strukturen er ofte egne, interne innovasjonsfond hvor kunnskapsarbeideren kan
søke finansiering av sine ideer.
Elitegrupper er en løsning hvor de antatt beste kunnskapsarbeiderne innen et felt blir medlemmer av
en egen gruppe som feires offentlig.
Fleksibel organisering er en løsning som bygger på at en deler populasjonen av ansatte i to brede
grupper: kjerneansatte og periferiansatte og utformer differensierte organisasjonsstrukturer for hver
av gruppene. Kjerneansatte betraktes som synonymt med kunnskapsarbeidere (Holland, Hecker og
Steen, 2002). Organisering rettet mot kunnskapsarbeidere kjennetegnes av høy grad av
jobbsikkerhet og muligheter for utvikling av bestemte kunnskapstyper og ferdigheter som ikke lett
kan kjøpes i markedene. Kunnskaps- og ferdighetsutvikling skjer gjennom at organisasjonen stiller til
rådighet ressurser for opplæring innenfor disse domenene. Holland, Hecker og Steen (2002: 76-77)
beskriver et større (4600 ansatte), nordamerikansk IT-selskap som ønsket å bli bedre i stand til å
tiltrekke, utvikle og beholde en gruppe kunnskapsarbeidere (programmerere). Den verdimessige
antakelsen løsningene ble bygd opp på var at kunnskapsarbeiderne søkte utfordrende og
stimulerende oppgaver som også ga rom for videreutvikling av ferdigheter. Organisasjonen
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konkluderte tidlig med at de ikke var i stand til å tilby slike oppgaver internt, og valgte en distribuert
modell hvor kunnskapsarbeiderne delvis hospiterte på andre steder i bedriftens nettverk (hos kunder
og hos leverandører). For å forsterke effekten av denne løsningen ble også rekrutteringsprosedyrene
lagt om. Bedriften begynte å legge mer vekt på rekruttering av personer som oppga faglig
videreutvikling og karriereprogresjon som viktige arbeidsverdi. På denne måten ønsket en antakelig
gradvis å skape større samsvar mellom kunnskapsarbeidernes verdigrunnlag og den valgte
organisasjonsstruktur. Noen fullstendig effektevaluering blir ikke rapportert, men forfatterne oppgir
at årlig turnover etter omleggingen er på 5 %, mens bransjegjennomsnittet er på 15 %.
Belønninger, insentiver og anerkjennelser
Dette er løsninger hvor en forsøker å identifisere og belønne kunnskapsarbeidere som presterer
særlig godt. Eksempler er forelesningspriser, publikasjonspriser, bonus for kunnskapsdeling. Deler av
forskningslitteraturen er sterkt skeptiske til denne formen for motivasjonsteknikker. Årsaken er at en
tror at indre, oppgavebasert motivasjon er avgjørende for verdiskapning hos kunnskapsarbeidere og
at indre og ytre motivasjon ikke kan forenes på enkle måter. Noe forskning tyder også på at indre
motivasjon kan påvirkes negativt av ytre insentiver uten at dette spørsmålet på noen måte er endelig
avklart (se nedenfor for en mer utfyllende behandling av dette). Et aspekt ved slike systemer er at de
delvis motiverer gjennom monetære fordeler, delvis gjennom symboler som kan gi økt prestisje og
status i viktige referansegrupper innenfor og utenfor organisasjonen. Noen organisasjoner vektlegger
imidlertid den ofte løse koplingen mellom nivå på kompetanse og nivå på prestasjon innen et gitt
tidsintervall. Erkjennelse av at denne sammenhengen ofte er svak, samt antakelsen om at belønning
for prestasjon innen et begrenset tidsintervall kan redusere risikovilje, fører til at disse
organisasjonene velger å ha kompetansebasert, heller enn prestasjonsbasert belønning (Risher,
2000).

19

Jobbdesign
Utgangspunktet for denne løsningen er en antakelse om at en ikke lett kan påvirke motivasjonen til
utføring av kreativt arbeid direkte, men at denne type motivasjon er et biprodukt av innholdet i den
enkelte jobb. Løsningen blir derfor å øke indre motivasjon ved å gjøre jobben i seg selv så
motiverende som mulig. Flere forskjellige jobbelementer antas å virke motiverende (se Hackman og
Oldham, 1980, og avsnitt nedenfor), men i forskjellig grad for ulike grupper kunnskapsarbeidere
(Petroni og Colacino, 2008). For eksempel så antas ingeniører å motiveres av mer utfordrende
oppgaver, mens forskere antas å motiveres sterkest av autonomi i jobben. Begge grupper antas å
motiveres av tilgang på ressurser for utførelse av jobben og løsningene følger relativt direkte av disse
antakelsene. For eksempel ser de fleste organisasjoner ut til å ville gi kunnskapsarbeiderne maksimal
autonomi. Amabile og Gryskievick (1987) skiller imidlertid mellom operativ og strategisk autonomi,
hvor den første gjelder frihet til å organisere arbeidet og til å løse problemer på den måte som synes
best, sett fra kunnskapsarbeiderens synsvinkel. Strategisk autonomi gjelder frihet til selv å definere
hvilke FoU-prosjekter som skal igangsettes. Disse forfatterne argumenterer for at bare den første
formen for autonomi på en god måte balanserer motivasjonsmessige og økonomiske hensyn på en
god måte. Profesjonsidentitet antas å være særlig viktig for kunnskapsarbeidere. Profesjonsidentitet
vedlikeholdes og styrkes gjennom samhandling med andre medlemmer av samme profesjon. Dette
har ført til design av jobber hvor flere fra samme profesjon lokaliseres i samme avdelinger, eller at
det tilrettelegges for kontakt med andre profesjonsmedlemmer innenfor og utenfor organisasjonen.
Microsoft
Det mest kjente integrerte organisasjonsdesign for motivering av kunnskapsarbeidere er antakelig
strukturen ved hovedkontoret til Microsoft i Seattle (Cusumanu og Selby, 1996). Denne
organisasjonen har eksplisitt forsøkt å kopiere utvalgte strukturelle og kulturelle elementer fra det
klassiske forskningsuniversitetet. I forsøk å redusere spenningen mellom ansattes profesjonsverdier
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og organisasjonens fokus på lønnsomhet og vekst, rekrutteres hovedsakelig ledere med en sterk
forhistorie innen sine fag. I tillegg arbeider lederne delvis på prosjekt parallelt med lederoppgavene.
Dette er et eksplisitt forsøk på å skape og vedlikeholde et dualt fokus på eierinteresser og
ansatteinteresser hos lederne. Organisasjonen har en fysisk layout som en tradisjonell
universitetscampus, skillelinjene mellom jobb og privatliv/fritid forsøkes visket ut, og en forsøker å
sosialisere ansatte inn i en kultur hvor lange arbeidsdager er normalen. En forsøker å redusere
rigiditet og byråkratisering gjennom design av arbeidsprosesser (”store team som jobber som små
team”) og ved kulturbyggingstaktikker (seleksjon og sosialisering for å skape overlappende
verdisystemer) og motivasjonstaktikker som er ment å redusere behovene for kontroll. For
ytterligere å redusere potensiell målkonflikt mellom eiere og ansatte, gis aksjeopsjoner til
kunnskapsarbeiderne som presterer best.
Vurdering
I litteraturen om disse løsningene finner en sjelden en eksplisitt drøfting av det motivasjonsteoretiske
grunnlaget for struktur og innhold, det vil si hvilke verdier hos kunnskapsarbeideren som søkes
stimulert. Utvikling av differensierte løsninger som reflekterer viktige forskjeller mellom
kunnskapsarbeidere er sjelden aller aldri presentert, selv om det er sterke teoretiske grunner til å
anta stor variasjon i verdier innad i denne heterogene gruppen. For eksempel så vil
kunnskapsarbeidere fra ulike profesjoner ha forskjellige verdisystemer, noe som i sin tur betyr at de
motiveres og demotiveres av forskjellige sider ved organisasjon, arbeid og lederskap. Noen empiriske
resultat tyder også på at aldrer spiller en vesentlig rolle i motivasjon av kunnskapsarbeidere (se over
og nedenfor). Tilsynelatende ligger antakelser om betydningen av verdier som status og
anerkjennelse samt autonomi i jobben til grunn for flere av dem. Det finnes også begrenset med
forskningsbasert kunnskap om hvordan og i hvilken grad de virker i forhold til ønskede effekter på
motivasjon og spesifikke typer prestasjonsdrivende atferd som innovasjon og kunnskapsdeling.
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MOTIVASJON AV KUNNSKAPSARBEIDERE I ET BREDERE, MOTIVASJONSTEORETISK PERSPEKTIV
Variasjon innen versus variasjon mellom kategorier arbeidere – Hvor nyttig er det å se på
kunnskapsarbeidere som en gruppe?
Kunnskapsarbeidere er en naturlig term og kategori i den forstand at termen har inngått i språket
som benyttes for å diskutere problemstillinger innen strategi, organisasjonsdesign, motivasjon og
ledelse. Nytten av denne kategorien er imidlertid avhengig av en rekke forhold. Særlig vil denne
nytten være styrt av hvorvidt kunnskapsarbeidere er forskjellige fra andre arbeidere i måten de
reagerer på forskjeller i struktur, prosesser og ledelse. Om slike forskjeller kan påvises, så tyder det
på at andre løsninger er effektive overfor kunnskapsarbeidere enn overfor øvrige typer arbeidere.
Nytten vil også være bestemt av variasjoner i viktige forhold innenfor denne kategorien. For
eksempel, hvis en kan påvise store forskjeller i verdier innenfor kategorien, så vil responsen på
bestemte løsninger organisasjon og ledelse kunne variere sterkt: Tre kunnskapsarbeideres reaksjon
på en og samme lederstil vil kunne variere fra sterkt positiv via nøytral til sterkt negativ. I det
følgende drøftes en del kilder til variasjon innen kategorien kunnskapsarbeidere. Det fokuseres på
kilder til variasjon i verdier fordi ulike verdisystem vil forklare forskjeller i respons på ledelse,
herunder effekter på motivasjon. Som eksempler på slike kilder til variasjon drøftes
profesjonstilhørighet og alder. Andre kjente kilder til forskjeller i verdisystemer er familiebakgrunn,
sosioøkonomisk status, kjønn og etnisk tilhørighet (Lines, 2005).
Kunnskapsarbeideren er ofte medlem av en profesjon
De fleste definisjoner av kunnskapsarbeidere peker på høyere teoretisk utdanning og bruk av
kunnskap fra høyere utdanning i arbeid som et vesentlig særtrekk i forhold til andre grupper
arbeidere. Mange av definisjonene klargjør, som vi viste over, innholdet i denne kategorien ved å
liste bestemte profesjoner som leger, jurister, revisorer og ingeniører. Profesjonstilhørighet har en
del predikerbare sammenhenger med verdiene til medlemmene fordi disse ser ut til å formes i løpet
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av utdanningsperioden. Noen av disse forskjellene skyldes antakelig selvseleksjon inn til de ulike
profesjonene og en sammenheng mellom valg av yrke og initielle verdier. Det skjer imidlertid også
sosialisering under utdanning, og som følge av profesjonstilhørighet utover i arbeidskarrieren. For
eksempel så er det påvist at verdiene til legestudenter forandrer seg systematisk utover i
utdanningsprogrammet. Profesjonstilhørighet har antakelig stor betydning for hvordan
kunnskapsarbeidere reagerer på ulike beslutninger, prosesser og lederstiler. Selv om organisasjoner
forsøker å skape homogene kulturer gjennom rekruttering, sosialisering og strukturer lykkes
antakelig bare dette delvis. Spesielt kan kunnskapsarbeidere vise seg å være motstandsdyktige mot
slike påvirkningsforsøk. Som Tampoe (1994) viser så er:
”The standards of knowledge workers derived as much from their professional collegues as
from their organization and there is room for conflict between corporate needs and
professional values.” (s. 12)
På samme måte argumenterer Drucker (1989) for at forsøk på å påtvinge kunnskapsarbeidere
“organisasjonsverdier” lett kan skape barrierer mot høye prestasjoner.
Alder
Noe av den empiriske forskningen på kunnskapsarbeidere har påvist forskjeller mellom yngre og
eldre medlemmer av kategorien. Disse funnene er konsistente med kunnskap fra forskning på
aldringsprosesser og virkninger av aldring, mer generelt. Denne forskningen har påvist visse
forandringer i bestemte sider ved kognitiv virkemåte som funksjon av alder, med andre ord,
endringer i evneleddet av prestasjonslikningen. Mer spesifikt viser det seg at flytende intellektuell
evne (Gf) reduseres som funksjon av alder, mens krystallisert intellektuell evne (Gc) øker. Gf omfatter
virkemåte og kapasitet i arbeidsminnet, oppmerksomhetskapasitet og evne til å prosessere ny
informasjon. Gc omfatter den samlede mengde kunnskap individet besitter, vokabular og
språkforståelse. Den samlede virkning av disse forandringene i evne avhenger av hvilke oppgaver

23

som skal utføres, og prestasjonsnivået kan gå ned eller opp avhenging av innholdet i disse
oppgavene. Selv om Gf og Gc er mer relatert til evne enn til motivasjon som sådan, så har flere
motivasjonsteorier (se nedenfor) match mellom evner og oppgaver som sentrale drivere. Dette
gjelder bl.a. teori om oppgavespesifikk selvtillit, flytteori og målsettingsteori. Det ser også ut til at
personlighet og verdisystemer i noen grad forandrer seg med alder. For eksempel så flyttes fokus fra
livet ”som hva en har opplevd fra fødselen”, til ”hva som gjenstår før døden” (Neugarten, 1968). Som
følge av dette styrkes tilbøyeligheten til å unngå konflikter, og til å undertrykke negative emosjoner
og emosjonsbasert atferd (for eksempel aggresjon eller inngåelse av nye relasjoner). Ynge voksne
søker etablering av sosiale relasjoner av instrumentelle årsaker, det vil si hvilke framtidige muligheter
relasjoner kan bidra med. Eldre voksne drar mindre nytte av sosiale relasjoner. Forskning på
forandring i gjennomsnittlige personlighetstrekk viser at ekstroversjon, neurotisisme og åpenhet
overfor nye erfaringer reduseres på en slik måte at eldre voksne kan forventes å være mindre aktive,
mindre nevrotiske og mindre åpne overfor nye erfaringer enn yngre voksne. I sum, selv om det finnes
lite forskning på hvordan eldre og yngre kunnskapsarbeidere skiller seg fra hverandre, så tyder det
overstående på at slike forskjeller kan være betydelige når det gjelder verdier og dermed hvilke
omgivelser som virker motiverende (Kanfer og Ackerman, 2004). En slik forskjell kan være at
ettersom evnene for Gf-relaterte oppgaver reduseres og evnene for Gc-relaterte oppgaver øker med
alder, så kan organisasjoner motivere kunnskapsarbeidere ved å plassere eldre og yngre medlemmer
av gruppen til oppgavetyper som er tilpasset disse forskjellene (Ackerman, Beier og Bowen, 2002).
Er kunnskapsarbeidere mennesker?
I den grad kunnskapsarbeidere deler grunnleggende trekk med mennesker i sin alminnelighet, kan
det være nyttig å se på hva forskningslitteraturen skriver om menneskelig motivasjon. Som vist
overfor, finner forskningen at kunnskapsarbeidere motiveres og demotiveres av mange av de samme
strukturene, lederne og arbeidslivserfaringene som populasjoner av andre arbeidende. I tillegg viste
vi at kategorien skjuler undergrupper med viktige forskjeller mellom gruppene.
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Motivasjonsteori er et vidt felt med en omfattende forskningsbasert kunnskapsbase, men store deler
av feltet kan plasseres i en av fire-fem brede kategorier. I det følgende vil vi gjennomgå disse
kategoriene av teori for seinere å trekke implikasjoner for motivasjon av kunnskapsarbeidere. Mer
fullstendige gjennomganger er gjort av Eccles og Wigfield (2002), Ambrose og Kulik (1999) og Latham
og Pinder (2005). Felles for disse teoriene er en forestilling om at mennesker kan karakteriseres ved
sine verdisystemer og at strukturer (inkludert trekk ved jobben og organisasjonen) og hendelser
(inkludert erfaringer med ledere) som fremmer verdier gir positive skift i motivasjon, mens strukturer
og hendelser som hemmer eller truer verdier virker demotiverende eller motiverer for motstand.
Nøytrale strukturer og hendelser, det vil si som ikke ses som verdirelevante, har ingen virkning på
motivasjon. Verdier er idealer eller forestillinger om en ønsket tilstand i ens liv eller samfunnet rundt
en. Teoriene varierer imidlertid med hensyn på hvilke spesifikke verdier som settes i fokus. Dermed
er også teoriene i stor grad komplementære og kan samlet betraktes som en helhetlig forklaring på
menneskelig motivasjon, selv om de i noen tilfeller har grunnantakelser som gjør dem mindre
kompatible. Flere forsøk har derfor vært gjort or å utvikle generelle motivasjonsteoretiske
rammeverk som integrerer teorier med forskjellig fokus på drivende verdier (Cooksey, 2001; Steel og
König, 2006)
Motivasjon via verdiene mestring og kompetanse: Teori om oppgavespesifikk selvtillit (eng.: Self
efficacy)
Oppgavespesifikk selvtillit er et individs trygghet (eng.: confidence) på dets evne til å organisere og
utføre et gitt handlingsforløp og å løse et problem eller fullføre en oppgave med hell (Bandura,
1997). Teori om oppgavespesifikk selvtillit tar som utgangspunkt at mennesker har som
grunnleggende verdier opplevelse av at de mestrer oppgavene de står overfor og å føle seg
kompetente (White, 1959; Connell og Weiborn, 1991). Dermed vil de naturlig søke mot arenaer hvor
opplevelsene av mestring og kompetanse antas å være tilstede. Personer med høy oppgavespesifikk
selvtillit har større tilbøyelighet til å igangsette aktiviteter innenfor det relevante aktivitetsområde,
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og når de har satt i gang en aktivitet er de mer utholdende, selv når de møter motgang. Meta
analyser av den empiriske litteraturen har også funnet sterke positive sammenhenger mellom
oppgavespesifikk selvtillit og prestasjonsnivået i ulike arbeidskontekster (Stajkovic og Luthans, 1998).
I tillegg er det i enkeltstudier påvist positive sammenhenger mellom oppgavespesifikk selvtillit og
kreativitet (Tierney og Farmer, 2002). I utgangspunktet var teori om oppgavespesifikk selvtillit
formulert på individnivå, men nyere forskning viser at det også er fruktbart å studere medlemmers
forestillinger om team’s evne til å gjennomføre oppgaver med hell, med andre ord oppgavespesifikk
selvtillit på vegne av team, selv om årsakene til variasjon i nivå for team ikke nødvendigvis er de
samme som årsakene til variasjon mellom personer og på tvers av oppgaver (Chen, et al., 2002). I
henhold til teori om oppgavespesifikk selvtillit vil nivået på motivasjon variere fra oppgave til
oppgave. Slik sett kan en og samme kunnskapsarbeider ha høy oppgavespesifikk selvtillit for deler av
en arbeidsprosess (for eksempel bidra til idegenerering, operere inn et implantat i kjevebeinet) og lav
oppgavespesifikk selvtillit for en annen (for eksempel lede prosjektteam). Det er imidlertid uenighet
om hvorvidt en kan snakke om en generalisert form for selvtillit som påvirker motivasjon på tvers av
oppgavedomener. Kunnskapsarbeidere vil variere med hensyn til styrken på oppgavespesifikk
selvtillit: Noen vil føle dette sterkt, mens andre vil være mer usikre og dermed ha et lavere nivå
(Folkestad, 2009). Variasjon er også ventet i bredden, for noen vil selvtilliten spenne over mange
forskjellige arbeidsoppgaver, mens for andre til den begrense seg til noen få; noen vil ha selvtillit
bare overfor lette oppgaver, mens andre vil ha selvtillit også når de stilles overfor de vanskeligste
oppgaver innenfor det relevante aktivitetsdomenet. Teorien fokuserer altså på
kunnskapsarbeidernes forventinger om suksess innenfor en gitt oppgave. Jo høyere disse
forventingene er, jo høyere vil motivasjonen være og vice versa. Suksessforventingene styres i sin tur
av to komponenter som varierer mellom personer og oppgaver: Utfallsforventinger – forventinger
om hvorvidt en gitt aktivitet med sikkerhet fører til bestemte utfall (er denne organiseringen
fornuftig for å nå avdelingens målsetninger); og effektivitetsforventinger – forventninger om i hvilken
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grad kunnskapsarbeideren er i stand til å utføre effektivt de oppgaver som skal til for å oppnå disse
utfallene (vil jeg kunne arbeide effektivt innenfor den foreslåtte organisasjonsstrukturen). Positive
forventinger innenfor hver komponent predikerer høy motivasjon, mens lav motivasjon kan skyldes
laver forventinger innen en av komponentene, eller begge. Empirisk støtte for en positiv
sammenheng mellom oppgavespesifikk selvtillit og produktivitet hos kunnskapsarbeidere er
rapportert av Quigley, Tesluk, Locke og Bartol (2007). Kontrollteori (Skinner, 1995) representerer en
utvidelse av teori om oppgavespesifikk selvtillit ved at motivasjon i tillegg påvirker antakelser om i
hvilken grad personen har tilgang til de ressurser (utenom egen kompetanse) som må til for å løse en
oppgave. Blant de mest studerte årsakene til forskjeller i oppgavespesifikk selvtillit er tidligere
suksess med relaterte oppgaver. Slik sett kan en si at suksess fostrer suksess via gode sirkler av
initiativtaking og utholdenhet. Det er også antatt at forskjeller i verdier (for eksempel Achievement
orientation) skaper og kommer til uttrykk via variasjon i oppgavespesifikk selvtillit.
Motivasjon via hedoniske verdier og flytteori
En retning innenfor teori om indre, oppgavebasert motivasjon er flytteori (Csikszentmihalyi, 1988).
Flytteori fokuserer på umiddelbare, behagelige erfaringer og psykologiske tilstander som kan opptre
når mennesker er engasjert i en aktivitet. Flyt er en tilstand som kjennetegnes av følgende fem
erfaringer: (1) en helhetlig følelse av å være oppslukt av og drevet fram av en aktivitet i seg selv; (2)
en sammensmelting mellom aktiviteten og bevisstheten; (3) oppmerksomheten er fokusert på et
svært begrenset stimulusfelt (for eksempel et hull i en tann, et item i en skala); (4) et fravær av
bevissthet omkring en selv som person og aktør; (5) en sterk følelse av kontroll over ens handlinger
og omgivelsene. Denne erfaringen oppleves som sterkt positiv (følelser av nytelse, stolthet,
sikkerhet) og virker motiverende til å fortsette aktiviteten eller å søke tilbake til aktiviteter som
tidligere har skapt flyt. Flyt viser seg bare å oppstå når en person har ferdigheter som passer til
aktiviteten, samt ved relativt høye og samtidige nivå på ferdighet og utfordringens vanskelighetsgrad.
Gjentatte opplevelser av flyt er bare mulig når personen søker fram aktiviteter med økende
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vanskelighetsgrad og som dermed krever videreutvikling av personens kompetanse. Repetisjon av en
aktivitet som tidligere ga flyt vil ikke nødvendigvis gjenskape flyt. Flytbasert motivasjon vil dermed
være nært knyttet til læring, i noen tilfeller utvikling av kompetanse på ekspertnivå og løsning av
stadig vanskeligere problemer. Flytteori er også benyttet som utgangspunkt for studier av motivasjon
hos kunnskapsarbeidere. For eksempel fant Quinn (2005) støtte for flytrelaterte erfaringer i et utvalg
kunnskapsarbeidere som arbeidet med utvikling av forsvarsteknologi i USA. Han fant også at
flyttilstandene ble direkte stimulert av klare mål for aktiviteten, klar tilbakemelding på aktiviteten og
indirekte av balanse mellom ferdighetene som inngikk i utførelse av aktiviteten. Motivasjonsmessige
og prestasjonsmessige konsekvenser av flyt ble imidlertid ikke målt i denne studien. Igjen så mangler
denne forskningen kontrollgrupper. Vi vet derfor lite om hvorvidt kunnskapsarbeidere opplever
flytliknende tilstander oftere eller mer intenst enn andre arbeidende, slik som mekanikere, snekkere
eller rørleggere (Crawford, 2008).
Opplevelser av flyt ser ut til å fremmes av visse kjennetegn ved arbeidssituasjonen. For eksempel så
argumenterer Hooker og Csikszentmihalyi (2003) for at nærvær av klare målsetninger for hvert steg i
arbeidsprosessen, øyeblikkelig tilbakemelding på effekten av ens handlinger, passe balanse mellom
ferdigheter og vanskelighetsgrad og fravær av negative reaksjoner på det å mislykkes virker
fremmende på forekomst av flytopplevelser.
Teori om prestasjonsmål og prestasjonsatferd
Teori om prestasjonsmål og prestasjonsatferd (eng.: goal setting theory) forklarer sammenhenger
mellom målsetting og målsettingsprosesser, målkarakteristika, prestasjonsatferd og prestasjonsnivå
for ulike typer arbeid (Locke og Latham, 1990). Denne teoriretningen har som grunnleggende
antakelse at mennesker motiveres av å nå mål såfremt disse er passe utfordrende og dermed
realistiske. Den motivasjonsmessige virkningen av målsetting antas å være at mennesker arbeider
hardere, mer fokusert og mer utholdende i nærvær av mål med disse karakteristika enn uten. Flere
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kvantitative meta-analyser har også konkludert med at spesifikke, vanskelige mål for en aktivitet
konsistent gir bedre prestasjon enn spesifikke, enkle mål, generelle mål som ”gjør ditt beste” eller
ingen mål for aktiviteten Latham og Locke, 1991; Locke, 1996). I tillegg viser det seg at målsetting er
mest effektivt i nærvær av tilbakemeldinger som viser framgang mot målet som er satt. Den direkte
effekten av målets vanskelighetsgrad på prestasjonsnivå forutsetter imidlertid at personen
aksepterer målet og har de nødvendige kunnskaper og ferdigheter for utføring av de relevante
arbeidsprosessene. Derfor er også aksept/engasjement spesielt viktig når målene er vanskelige. Som
følge av dette har aktørens involvering i selve målsettingsprosessen og/eller setting av egne mål vist
seg å være effektive framgangsmåter ved bruk av målsetting som motivasjonsteknikk.
Oppgavespesifikk selvtillit (se over) viser seg å virke positivt inn på vanskelighetsgrad av mål som
(selv)settes og engasjementet i forhold til disse målene.
Mål kan benyttes alene, eller sammen med belønning for måloppnåelse. Den empiriske forskningen
viser her blandede resultater, og en vet egentlig ikke om hvorvidt betingede belønningssystemer av
denne typen bidrar positivt eller negativt til motivasjon. Wright (1992) konkluderer med at
belønninger for oppnåelse av vanskelige mål fører til at målene ikke aksepteres, mål som ville ha
hevet prestasjonsnivået i fravær av slik betinget belønning. Lee, Locke og Phan (1997), fant imidlertid
ikke at effekten av vanskelige mål ble redusert når de ble kombinert med en insentivplan.
Motivasjon gjennom rettferdige prosedyrer
Teori om motivasjonsmessige virkninger av prosedyrerettferdighet tar utgangspunkt i at individer
skanner sine omgivelser for informasjon som kan gi indikasjoner på hvorvidt prosesser som benyttes
for beslutningstaking er rettferdige eller urettferdige (Konovsky, 2000). Urettferdige prosesser virker
sterkt demotiverende og gir opphav til emosjoner som har vært karakterisert som ”white hot”
(Skarlicki og Folger, 1997; Yang og Diefendorff, 2009). På tilsvarende måte finner en at rettferdige
prosesser assosieres med positive emosjoner, tanker og handlinger – og positive skift i motivasjon.
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Kim og Mauborgne (2003) argumenterer for at rettferdighet er en særlig viktig verdi i
kunnskapsøkonomien uten at dette synspunktet dokumenteres godt. En rekke forhold knyttet til
ledelse og organisasjoners prosedyrer har vært knyttet empirisk og teoretisk til oppfatninger av
prosedyrerettferdighet. En rikholdig forskningsstrøm fokuserer på forklaringer/begrunnelser og
virkninger av disse. I sum viser det seg at når beslutningstakere gir gode forklaringer på beslutninger
som tas, så styrkes oppfatningene av rettferdighet og positive skift i motivasjon produseres eller
negative skift i motivasjon unngås eller reduseres (for beslutninger med negative konsekvenser, for
eksempel nedbemanninger eller flyttinger). Forklaringer kan ha ulikt innhold, og kausale, ideologiske,
referanseorienterte og beklagende forklaringer har vært identifisert. Når begrunnelsen ikke blir
vurdert som tilfredsstillende, så har en i enkelte studier funnet en negativ sammenheng mellom
begrunnelser og motivasjon. Rettferdighetsoppfatninger påvirkes også positivt når det gis mulighet
for å tilkjennegi synspunkter på beslutninger som tas, samt når disse blir annonsert på forhånd
(Greenberg, 1990).
Teori om motivasjon gjennom jobbdesign
Teori om jobbdesign (eng.: job characteristics theory, JCT) tar utgangspunkt I verdien personlig vekst
og at kunnskapsarbeidere motiveres av jobber som gir slik mulighet og demotiveres når jobbene ikke
gir slik mulighet. En jobbs potensial for å gi personlig vekst var i den opprinnelige formuleringen til
Hackman og Oldham (1980) resultat av fem dimensjoner som kunne variere over tid og mellom
jobber. I tillegg ble det antatt at organisasjonen og dens ledere hadde stort handlingsrom for
redesign av jobber, slik at betingelsene for personlig vekst, og dermed motivasjon hos de som besatt
jobben, kunne påvirkes. De fem opprinnelige dimensjonene i teori om jobbdesign er (1) variasjon i
ferdigheter (som blir anvendt i jobben, eng.: skill variety), (2) oppgavens viktighet eller betydning
(task significance), (3) tilbakemelding på prestasjon (feedback), (4) helhet i arbeidsoppgaver (task
identity), og (5) autonomi. Empirisk finner en ikke alltid disse fem dimensjonene, noe som delvis
skyldes at to eller flere dimensjoner samvarierer sterkt i faktiske jobber. Flere metastudier har støttet
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hovedprediksjonen fra teorien i den forstand at en ofte finner positive sammenhenger mellom disse
dimensjonene ved jobber og motivasjonsrelaterte tilstander hos dem som besitter jobbene (for
eksempel Griffin og MacMahan, 1994). Som forventet, finner en variasjon i verdien personlig vekst i
populasjoner av arbeidende. Sammenhengene mellom jobbdimensjoner og motivasjon er sterkest
for individer med høye verdier på behov for vekst. Faktisk så fant Champoux (1991) at individer med
lave verdier på behov for vekst reagerte negativt på økninger i jobbdimensjonene.
Indre versus ytre motivasjon og effekt av belønningssystemer
Deci og Ryan (1985) argumenterer for at mennesker har to adskilte motivasjonssystemer, et indre og
en ytre system. De hevder også at stimulering av disse to ikke er kompatibelt fordi fokus på ytre kan
tenkes å redusere nivået på den indre, oppgaveorienterte motivasjon. I tillegg antas ofte at indre
motivasjon er særlig viktig for kunnskapsarbeidere i forhold til andre kategorier arbeidende. Det
understrekes her at denne antakelsen ikke er særlig godt dokumentert gjennom forskning. Skillet
mellom indre og ytre motivasjon er et kontroversielt tema, og noen trekker den konklusjon at enhver
form for prestasjonsbaserte belønningssystemer generelt vil skade indre motivasjon. Som støtte for
et slikt syn siteres ofte meta studier av eksperimentell forskning innen dette temaet (Deci, Koestner
og Ryan, 1999) som viser at indre motivasjon tenderer til å reduseres når en introduserer ekstern
belønning. Dette synet er imidlertid ikke konsistent med den opprinnelige modellen til Deci og Ryan
(1985). I henhold til denne stimuleres mennesker av kontroll over sine arbeidsoppgaver og at indre
motivasjon er et resultat av opplevelse av kontroll. Ekstern stimulering via prestasjonsbasert
belønning behøver selvsagt ikke medføre tap av kontroll. Prestasjonsbasert belønning vil bare virke
negativt på opplevelse av kontroll i den grad kunnskapsarbeiderens frihet til å velge arbeidsprosesser
påvirkes. En kan lett tenke seg belønningssystemer som opprettholder denne autonomien, som for
eksempel forskere belønnes for publikasjoner i prestisjetidsskrifter. I dette tilfellet medfører
belønningssystemet liten eller ingen informasjon om hvordan forskeren skal gå fram for å produsere
artikler som publiseres i slike tidsskrift.
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En ensidig basis i indre motivasjon er imidlertid også langt fra problemfri, sett fra et organisatorisk
perspektiv. I den grad styring inn mot bestemte aktiviteter og målsetninger er kritisk for resultat, gir
en slik tilnærming svært begrensede muligheter. Innenfor en aktivitet, si et utviklingsprosjekt, vil det
være forskjeller i hvilke oppgaver og tema som sterkest bidrar til slik motivasjon. Tema og aktiviteter
som gir høyest indre motivasjon er ikke nødvendigvis de samme som gir progresjon og prestasjon i
forhold til prosjektmålsetningene. Fravær av styring vil derfor kunne trekke kunnskapsarbeiderens
oppmerksomhet og energi over i baner som ikke bidrar til, eller som faktisk reduserer
prestasjonsnivået. I tillegg vil, selv for mange kunnskapsarbeidere, langt fra alle arbeidsoppgaver ha
stort potensial for indre motivasjon. En rekke, rutinepregede, men nødvendige, oppgaver inngår i
den totale aktivitetsporteføljen også for kunnskapsarbeidere. Motivasjon for utførelse av disse
oppgavene må nødvendigvis søkes utenfor oppgavene i seg selv. I praksis finner en da også at
prototypiske kunnskapsorganisasjoner som internasjonale konsulentselskap og IT-selskap med fokus
på systemutvikling velger langt mindre autonomi enn hva hensyn til indre motivasjon skulle tilsi.
Store konsulentselskap velger å strømlinjeforme prosjektene og å lære opp medarbeidere til å
arbeide på måter som bedriften foreskriver (Hope, 1999). IT-selskap velger å veksle mellom
autonomi og sentralisert kontroll avhengig av fasene i systemutviklingsprosjekter (Barrett, 2001;
Rasmussen og Johansen, 2002).
Tvetydigheter i den forskningsbaserte viten om kunnskapsarbeideren
Gjennomgangen av den forskningsbaserte litteraturen tegner to svært forskjellige bilder av
kunnskapsarbeideren. Det første er bildet av et sterkt konkurranseorientert individ som ser
arbeidslivssituasjoner som arenaer med vinnere og tapere og som nærer intenst ønske om å være
blant vinnerne. Dette individet er også opptatt av lønn og andre materielle goder, i seg selv, men
kanskje særlig fordi disse tolkes som symboler på suksess, av individet selv og av omgivelsene. Det
andre bildet er av et mykere individ, som motiveres av jobbinnholdet og i mindre grad av ekstern
anerkjennelse. Dette individet søker fellesskap med snarere enn differensiering fra andre
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profesjonsmedlemmer. Det er i stor grad selvgående og verdsetter autonomi og tilgang til ressurser
slik at arbeidet kan utføres på best mulig måte uten forstyrrende påvirkning utenfra, for eksempel fra
velmenende, men ofte uvitende ledere. Det lille som finnes av empirisk forskning tyder på at begge
trekk ofte finnes innen en og samme kunnskapsarbeider.
Håndtering av verdikonflikter
I innledningen til denne rapporten pekte vi på at en særlig vanskelig problemstilling som ledere av
kunnskapsarbeidere står overfor, er håndtering av verdikonflikter. Vi skrev også at verdikonflikter
ofte oppstår, erkjent eller ikke, mellom lederes fokus på tradisjonelle bedriftsøkonomiske verdier
som vekst, kostnadsreduksjon, inntektsøkning, total avkastning på aksjer, organisatorisk smidighet,
innovasjonsevne eller nedbemanning på den ene siden og verdier som reflekterer og påvirker
kunnskapsarbeideres motivasjon, på den andre. Ofte vil ledere ta beslutninger for som antas å styrke
slike bedriftsøkonomiske verdier, men som samtidig har påvirkning på forhold ved organisasjon og
prosesser som virker inn på kunnskapsarbeideres motivasjon. Særlig vanskelig å håndtere er
situasjoner hvor fokus på en bedriftsøkonomisk verdi leder til beslutninger som reduserer nivå på
variable som er positivt koplet til motivasjon. Dette er en problemstilling ledere i alle organisasjoner
står overfor, men som er særlig betydningsfull for ledere av kunnskapsarbeidere.
Verdikonflikter og strategier for håndtering av verdikonflikter av denne typen er kjent fra
beslutningsteori og politisk teori, men er ikke særlig godt integrert i teori om ledelse. Idealet fra
rasjonell beslutningsteori i slike situasjoner er utvikling av balanserte løsninger som reflekterer
avveining mellom de ulike verdisettene, og hvor denne avveiningen (hvor mye reduksjon av
motivasjon kan en tåle for å oppnå et gitt nivå på kostnadseffektivisering) reflekterer ulike verdiers
(kostnader versus motivasjon) betydning for organisasjonens samlede måloppnåelse, for eksempel
maksimal nåverdi. Selv om modifiserte versjoner av dette idealet også er gyldige ved ledelse av
kunnskapsarbeidere, det vil si at en simultant undersøker effekter på bedriftsøkonomiske verdier og
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motivasjon som en naturlig del av enhver beslutningsprosess, vil ikke slike prosesser alltid lede opp til
robuste løsninger. En årsak til dette er at en mangler en felles metrikk for å sammenholde de to sett
av konsekvenser. En annen viktig årsak er at slike løsninger ofte må utvikles fra grunnen av fordi det
er lite støtte å finne i faglitteraturen som ofte er enøyd opptatt av en av de to dimensjonene.
Ressursmangel, begrenset kreativitet, legitimitet og mot hos ledere vil da kunne hindre prosesser
som leder opp til balanserte strategier. En full gjennomgang av alternativer til utvikling av balanserte
strategier er utenfor rammen for denne rapporten, men blant de viktigste er følgende:
Pendling og sekvensielt fokus på enkeltverdier
Denne strategien forsøker ikke å foreta de vanskelige avveiningene mellom flere verdier, men
aksepterer heller at løsninger som på en og samme tid er effektive og som balanserer motstridende
verdier ikke lar seg utvikle med den tid og de ressurser en har til rådighet. I stedet håndterer lederne
verdikonflikter sekvensielt og over tid ved først å ta beslutninger som rettes mot en verdi, og så i
seinere perioder å ta beslutninger som har fokus på neste verdi. Denne strategien har fordeler ved at
beslutningstakerne kan konsentrere seg fullt ut om å søke fram eller nyutvikle løsninger som
maksimerer en verdi av gangen. Dette antas å være mye lettere enn utvikling av balanserte løsninger,
blant annet fordi relevant kompetanse ofte er partielt utviklet mot enkeltverdier. Selv om løsningene
er begrenset effektive i den forstand at de har ingen eller noen ganger negative konsekvenser for
verdiene som er ute av fokus, så kan dette kompenseres over tid fordi neste beslutning har fokus
nettopp på disse verdiene. Strategien garanterer imidlertid ikke et godt resultat fordi den i noen
tilfeller fører til at beslutninger tatt i en periode med fokus på en verdi blir reversert i neste periode
når fokus er flyttet over på en annen verdi. Potensielt kan den likevel, over tid gi en oppadgående
spiralliknende utvikling om beslutningene fra forrige periode opprettholdes, selv om nedadgående,
degenererende spiraler også er påvist (Thacher og Rein, 2004).
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Brannmurer
En annen måte håndtere verdikonflikter på, er ved å gi ulike organisasjonsdeler ansvar for forskjellige
verdier. På denne måten kan motivasjonsmessige problemstillinger overlates til HMS-avdelinger,
mens linjeenhetene konsentrerer seg om kortsiktig effektivitet; FoU-avdelinger har innovasjon som
mandat, mens linjeenhetene konsentrere seg om innkjøp, ressursflyt, produksjon og markedsføring
av produkter og tjenester. En fordel med denne løsningen er at den ikke krever at organisasjonen
eller lederen tar eksplisitt stilling til ulike verdiers relative betydning, eller at en forsøker å innføre en
felles metrikk for disse verdiene. Hver organisasjonsenhet konsentrerer seg fullt ut om sitt verdisett
uten dermed å ha sagt at andre verdier er mindre viktige, eller hvor mye mindre viktige de er: de
ligger simpelthen utenfor enhetens mandat. En annen fordel er at løsningen åpner for utvikling av
spesialistmiljøer som over tid kan tenkes å utvikle spesialkunnskap som setter dem bedre i stand til å
finne løsninger som er særlig effektive, sammenliknet med generalister som forsøker å håndtere
flere verdier simultant.
Kasusbaserte løsninger
En tredje strategi forsøker å løse problemet med overgangen fra generelle prinsipper om ulike
verdiers relative betydning til praktiske løsninger som balanserer ut de foreliggende verdikonfliktene.
Denne overgangen har ofte vist seg vanskelig fordi hver enkelt beslutningssituasjon er unik på viktige
måter. Dermed blir det også vanskelig å si noe generelt om ulike verdiers betydning i forhold til
hverandre. For eksempel vil en konkurrents introduksjon av et nytt produkt i bedriftens
kjerneområde øke betydningen av verdien innovasjon dramatisk, sammenliknet med en mer stabil
konkurransesituasjon. På samme måte vil en bedrift som trues av konkurs kunne vektlegge verdien
kostnadsreduksjon mye sterkere enn hva den ville ha gjort under mer normale betingelser. I tillegg til
problemene som er nevnt overfor, så er altså verdienes relative betydning sterkt kontekstavhengig
og dermed vil også alternative løsninger variere i kvalitet fra en situasjon til en neste. En kasusbasert
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strategi går ut på systematisk å lagre løsninger som organisasjonen har utviklet for å håndtere
tidligere dilemma. Gjennom analogibetraktninger, hvor også likheter og forskjeller i
beslutningskonteksten tas hensyn til, finnes løsninger som kan danne utgangspunkt for håndtering av
det dilemma en står overfor. På denne måten vil organisasjonen (eller lederen) over tid gradvis styrke
sin kapasitet til å håndtere nye dilemma som krever avveining mellom forskjellige verdier.
Lederes læring om motivasjon og læringsepisoder
Effektiv ledelse av kunnskapsarbeidere krever altså kunnskap om hvilke forhold som motiverer og
hva ledere kan gjøre for å hindre demotivering og fremme motivasjon. Slik kunnskap vil alltid være
ufullstendig fordi kunnskapsarbeidere er heterogene og fordi enkeltpersoner i gruppen forandrer seg
over tid. Upresis kunnskap vil imidlertid direkte oversettes til ineffektiv ledelse og noen ganger
verdiødeleggelse fordi en mangler rammeverk for å analysere viktige konsekvenser av hva man gjør
som leder. I ytterste konsekvens kan rene motivasjonsfremmende tiltak ha negativ konsekvens om
forestillingene om hva som motiverer medlemmer av gruppen er feilaktige. Oppbygging av slik
kunnskap er alltid utfordrende og særlig så for ledere som går over til nye organisasjoner og enheter
og i organisasjoner med stort innslag av nyansettelser, for eksempel som følge av ekspansjon.
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METODE
Dataene i denne undersøkelsen stammer fra to kilder: En serie på 14 semi-strukturerte dybdeintervju
og to fokusgruppesesjoner. Fokusgruppene ble avholdt i forbindelse med Abelia’s ”Samtaler om
ledelse”. Dette er et kompetanseutviklingstiltak rettet mot Abelia’s medlemmer og deltakelse skjer
etter invitasjon fra Abelia. På disse sesjonene deltok til sammen 60 ledere fordelt omtrent likt på
hver. Sesjonene starter med et innledningsforedrag (ca en halv time) om motivasjon og ledelse av
kunnskapsarbeidere. Deretter følger en plenumsdiskusjon ledet av to-tre Abelia-ansatte og
foredragsholder. Diskusjonen ledes inn på følgende tema: ”Hva er betydningen av motivasjon i din
organisasjon”, ”Hvilke forhold ved arbeid, organisasjon og ledelse virker motiverende og
demotiverende i din organisasjon”, ”Hva kan en som leder gjøre for å opprettholde og heve
motivasjon”, ”Hvordan lærer en om hva som motiverer kunnskapsarbeidere”. To av deltakerne tok
skriftlige notater fra sesjonene. I tillegg ble 14 mellomledere og toppledere fra Abeila’s medlemmer
dybdeintervjuet om de samme temaene som for fokusgruppene. Disse fordelte seg likt på offentlig
og privat sektor (7 fra hver sektor). Intervjuene varte gjennomsnittlig i en time og 20 minutter.
Notatene fra intervjuene utgjorde til sammen 121 sider med tekst.
Dataene ble analyserte etter en variant av ”grounded theory” prosedyre (Glaser og Strauss, 1967).
Notatene hadde allerede en tematisk struktur som fulgte av intervjuguiden (motivatorer, ledelse
etc). I den første delen av analysen arbeidet vi oss systematisk gjennom materialet, intervju for
intervju, på tvers av tema. Vi valgte denne prosedyren framfor en temabasert gjennomgang for
lettere å kunne påvise og se sammenhenger mellom temaene for hver leder. Under hvert hovedtema
(for eksempel motivasjon) åpnet vi et undertema (kategori, for eksempel ”lønn”) hver gang et nytt
element ble påtruffet i teksten. I resultatdelen rapporteres hovedtema, undertema og eksempler på
undertema. Resultatene fra aksial koding, dvs søking etter årsaker til variasjon i svar, presenteres i
diskusjonen.
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RESULTATER
I denne delen rapporteres resultatene fra intervjuene. Delen er bygd opp på følgende måte: Vi
starter med å beskrive hvordan lederne opplevde sitt handlingsrom som ledere. Lederes
handlingsrom, det vil si i hvilken grad de har frihet til å gjennomføre hva de oppfatter som mest
effektivt, gitt organisasjonens målsetninger, kan innsnevres av mange årsaker. Når en observerer en
bestemt atferd hos en leder, så er den derfor ikke nødvendigvis en direkte refleksjon av hva
vedkommende mener er optimal atferd i situasjonen. Deretter gjennomgås ledernes tanker om
betydning av motivasjon, samt hvilke spesifikke forhold ved ledelse, organisasjon og jobb de antar
motiverer og demotiverer kunnskapsarbeidere. Endelig rapporteres ledernes erfaringer med læring
om medarbeidernes motivasjon og læring om hvordan deres egen atferd kan virke motiverende.
Handlingsrom for ledelse
En leder la vekt på betydningen av tvetydighet og uklarhet i premisser som legges av styret for å
skape handlingsrom for seg selv som leder. I og med at premissene styret leverer ofte er så vidt
upresise, så kan disse gi rom for mange forskjellige tolkninger og dermed kan lederen ta mange
forskjellige initiativ etter egen vurdering uten at noen av disse kan sies å stride mot hva som er sagt
eller bestemt av styret. Dette gir også mer rom for å inkludere hensyn til ansatte i beslutninger som
tas av ledere. Noen ledere har det syn at en må være ”lojal oppover, hvis ikke må en slutte”. Slike
ledere kan likevel ”argumentere beinhardt” i forkant av beslutningene, men aksepterer altså de
endelige beslutningene som tas, for eksempel i styret.
Flere pekte også på at det handlingsrommet en har som leder langt på vei er et resultat av hvordan
en tidligere har opptrådt og at ledere som nyter fortrolighet, tillit og respekt hos sine ansatte, også
har et vesentlig større handlingsrom enn ledere som ikke har disse formene for sosial kapital. En og
samme beslutning mottas på svært forskjellig måte avhengig av hvor relasjonen mellom lederenog
medarbeiderne blir plassert langs disse dimensjonene.
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En annen viktig mekanisme for å skape handlingsrom ser ut til å være organisasjonens
rekrutteringspolitikk. Spesielt i en organisasjon var dette lagt svært stor vekt på. Gjennom
systematisk rekruttering av personer som verdsatte de samme, helt spesifikke sider ved
arbeidssituasjonen gjorde de det lettere å designe en motiverende organisasjonsstruktur, oppnå
liknende effekter av ledelse, og å ha en god tilpasning mellom arbeidsoppgaver og medarbeidernes
ønsker om jobbinnhold. En kan på denne måten forsøke å identifisere kandidater som ”brenner for å
gjøre en god jobb”, som har ”faglig modenhet” og som har en god match mellom sin
”drømmesituasjon å jobbe i” og hvilke oppgaver og ressurser organisasjonen kan tilby, gitt strategi,
markedssituasjon over tid og arbeidsmåte. I dette ligger også en kartlegging av personens
favorittema og hvilke faglige problemstillinger vedkommende brenner for. Samtidig forsøker en å
justere forventningene før ansettelse og gi et realistisk bilde av ”hva jobben går ut på. Kartlegging av
sosiale ferdigheter, evne til raskt å etablere relasjoner på ulike nivå, og preferanse for å jobbe
sammen med mennesker blir også foretatt i slike prosesser, det samme blir kommunikasjonsevne og
preferanser for å utvikle praktiske løsninger. I denne organisasjonen går potensielle nye
medarbeidere gjennom 6 intervjuer med forskjellig personell, i tillegg til at de gjennomgår
tradisjonell testing – herunder løsning av realistiske kasi. I intervjuene deltar blant annet personer
som seinere vil komme til å arbeide sammen med kandidatene. Like mye som standardiserte,
eksplisitte tester og vurderinger, benytter denne organisasjonen erfaringsbasert, gjerne taus
kunnskap som besittes av personer med lang erfaring fra det arbeidet som skal utføres. Disse
personene må kunne se for seg at de kan jobbe sammen med kandidaten. Homogenitet skapes også
ved at personer hovedsakelig rekrutteres med samme utdanningsbakgrunn, også fra de samme få
utdanningsinstitusjonene. Samlet gir dette en situasjon hvor organisasjonsmedlemmene oppleves
som svært like, også med hensyn til hvilke forhold ved jobben som motiverer dem.
Handlingsrommet kan imidlertid ofte være begrenset blant annet fordi ledere må forholde seg til
kryssende hensyn og verdikonflikter. En slik konflikt er mellom organisasjonens behov for fleksibilitet
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og ansattes ønske om faglig utvikling gjennom spesialisering. For å fungere effektivt må de fleste
ledere kunne fordele personell på oppgaver. Volumet på de ulike oppgavene som skal utføres
fluktuerer over tid, og dette skaper behov for å flytte kapasitet internt. I organisasjoner med stor
grad av oppgavespesialisering og dermed ofte spesialisering av kompetanse skaper dette problemer.
Respekt for kunnskapsarbeidernes fagkompetanse utvikler en kultur hvor ansatte gjerne reagerer
med ”dette er ikke mitt bord”, noe som vanskeliggjør mobiliteten mellom oppgaver og fagmiljø.
Noen av lederne som satt i doble stillinger (fag og leder) ofte fikk alt for lite tid til å bygge opp sin
lederkompetanse. I tillegg var tiden de kunne bruke til lederoppgaver begrenset i forhold til opplevd
behov hos dem selv så vel som hos medarbeiderne.
Betydningen av motivasjon
Det er enstemmighet på tvers av ledere, organisasjoner og sektorer om at motivasjon er en viktig
driver av resultat på avdelings – så vel som på organisasjonsnivå. Dette gjelder både intensitet,
utholdenhet og fokus i utførelsen av kjernejobbene og ulike typer resultatfremmende atferd som
ikke direkte er knyttet til kjernejobbene, og som sjelden måles og belønnes. Eksempler på denne
typen motivert atferd er salgsarbeid, ”ta en ekstra telefon”; ”gjøre et ekstra framstøt” og
igangsetting av internt utviklingsarbeid for å forbedre organisering eller arbeidsprosedyrer innenfor
viktige aktivitetsområder og igangsetting av samarbeid på tvers av organisasjonsenheter, når
prosjektet vinner på slikt samarbeid. Selv om denne typen atferd er knyttet til resultat, så skjer den i
visse tilfeller på tross av at økonomiske og karrieremessige insentiver gjør atferden ”ulønnsom” og
vanskelig å forstå om en legger snever, individuell rasjonalitet til grunn. Dette gjelder for eksempel
igangsetting av samarbeid på tvers av avdelingsgrenser i organisasjoner hvor bare resultat på individ,
gruppe og avdelingsnivå blir belønnet. Det observeres også store forskjeller i produktivitet mellom
kunnskapsarbeidere, og en hovedforklaring som benyttes er at dette skyldes forskjeller i motivasjon
mellom personene.
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Hva motiverer kunnskapsarbeidere
Bli sett og lagt merke til
Kunnskapsarbeidere har behov for å bli sett og lagt merke til av ledere både som individ og som
fagpersoner. En leder understreket at kunnskapsarbeidere reagerer positivt på å bli lyttet til og det at
synspunktene blir hørt. Lytting er imidlertid ikke nok fordi det kreves i tillegg at synspunktene blir
forstått enten disse er av faglig karakter eller gjelder andre forhold som er viktige for personen. I
forlengelsen av dette motiveres kunnskapsarbeidere av å se resultatene av hva en gjør, noe som kan
være ”en fysisk ting”. Når resultatene blir synlige, for eksempel via avisomtale, en eksportpris eller i
salgstall, så virker dette motiverende.
Jobbinnhold
Lederne peker også på at en rekke forhold ved selve arbeidet har betydning for motivasjon for denne
gruppen. En leder nevner tilgang på faglige utfordringer som avgjørende. Kunnskapsarbeiderne antas
å ha faglig utvikling som viktig motivator. Arbeidsmiljøet spiller imidlertid også en viktig rolle, det at
en trives med sine ansatte, ledelsen og organisasjonen for øvrig. I tillegg til selve innholdet i jobben
og utviklingsmuligheter knyttet til dette, blir muligheten for variasjon over tid framhevet. Det å
kunne arbeide i et fagfellesskap og ”stige i gradene” via interne karriereveier antas også å være
viktig. Kunnskapsarbeidere antas å motiveres av muligheter for å fordype og spesialisere seg, slik at
de over tid kommer til å beherske et fagfelt spesielt godt. Arbeidets betydning i videre forstand blir
også antatt å virke inn på motivasjon. Et viktig arbeid, med konsekvenser utenfor avdelingen og
gjerne utenfor organisasjonen (på samfunnet i bred forstand, på privat sektor, på næringsliv) virker
også motiverende (for eksempel virkning på bomiljø til framtidige utbyggere, bidra til å unngå visuell
forurensing). Arbeidsoppgavene kan være motiverende i seg selv, men også fordi de gir kunnskap og
erfaring som gjør medarbeideren mer attraktiv overfor andre, eksterne arbeidsgivere. En leder som
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hovedsakelig ser på sine medarbeidere som motivert av jobbinnhold, peker spesielt på to sider ved
jobben: Det at den er utfordrende og at den gir en passende mengde variasjon. Dimensjonen
utfordrende deles igjen opp i ”(faglig) spennende” og at resultatene en kommer fram til ”gjør en
forskjell”. Denne lederen antar videre at en jobbs (prosjektengasjements) prestisje virker
motiverende for kunnskapsarbeidere, og at denne dimensjonen kan variere mellom jobber. For
eksempel vil deltakelse i utformingen av strategi i et diversifisert konsern oppfattes som prestisjefylt,
blant annet fordi en da jobber direkte med den øverste konsernledelsen.
Kunnskapsarbeidere ser ut til å miste motivasjon når de fanges i ”rutinepreget arbeid over 10 år med
samme ting”. I tillegg svekkes motivasjon når de opplever høyt arbeidspress med korte tidsfrister.
Særlig reduseres motivasjon når de tvinges til å utføre ad hoc pregede oppgaver, gjerne etter en
anmodning som kom per ”e-post kvelden før”.
Medvirkning
Kunnskapsarbeideres medvirkning i ulike prosesser blir sett på som motiverende. Dette gjelder blant
annet i rekrutteringsprosesser hvor ”alle blir tatt med på råd” for å komme til enighet om ”hva
trenger vi nå”. Medvirkning antas i selg selv å virke motiverende, men det framheves også at
medvirkningsbaserte prosesser lettere gir resultater som ytterligere motiverer fordi ”en unngår
rekyl” når ingen forstår hvorfor beslutningen kom, eller ”ingen forstår hva som skjer”.
Rekrutteringsprosessene antas å kunne bli bedre via medvirkning fordi kunnskapsarbeiderne selv vet
best ”hvor skoen trykker”.
Ressurstilgang
Noen ganger svekkes motivasjon gjennom spinkel ressurstilgang. Om det innføres innkjøpsstopp på
grunn av andres overforbruk så reageres det sterkt negativt. I slike situasjoner skjeler
kunnskapsarbeiderne gjerne til hva som skjer i andre deler av organisasjonen. Om de ser at andre
avdelinger ikke rammes like hardt, så er reaksjonen særlig sterk. Tilsvarende respons finner en på
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reduksjon eller bortfall i konsulentmidler, kursmidler eller lav lønnsøkning over tid (se over). En leder
beskriver en situasjon hvor hans avdeling i offentlige sammenhenger blir framhevet som
organisasjonens viktigste. Dette blir satt i sammenheng med at avdelingen i neste omgang sultefores
på ressurser til kurs og annen faglig utvikling. Dialogen blant ansatte i denne lederens avdeling dreide
seg lenge om denne opplevde mangelen på konsistens i tale og handling fra ledernivået over
avdelingen. I samme periode innføres ansettelsesstopp, slik at avdelingen ikke får erstatte tre
personer som slutter. Dette gir økt arbeidspress på de gjenværende og ”redsel for ikke å kunne holde
tidsfrister”, en resultatdimensjon som måles og følges sterkt opp i denne avdelingen, blant annet
gjennom døgnmulkter.
Makt
Noen kunnskapsarbeidere ser ut til å søke posisjoner og makt, men det underliggende motivet for
denne atferden antas av lederne å være at de forsøker å komme i posisjoner hvor de kan påvirke
mulighetene en har til å møte faglige standarder med enn at de motiveres av makten i seg selv.
Lønn
Et noe kontroversielt tema innenfor den faglige debatten om motivasjon av kunnskapsmedarbeidere
er hvilke funksjon lønn har, og hvilke motivasjonsmessige effekter ulike avlønningssystemer kan ha. I
våre intervju så kom lønn sjelden spontant opp som en faktor knyttet til motivasjon. Når lønn ble
nevnt, så ble den oftest sett på som en dimensjon som kunnskapsarbeiderne benytter for å
sammenlikne sitt eget lønnsnivå med andres internt og eksternt. Oppfatningen hos noen av lederne
var at lønnsnivå kan betraktes som en hygienefaktor, den må være på nivå med andre personer,
avdelinger eller organisasjoner. Når dette er tilfredsstilt så mister lønnen mye av sin motiverende
effekt: Negative avvik fra slike standarder virker demotiverende og fører til tilbaketrekning av innsats
og turnover. Positive avvik fører ikke i samme grad til økt motivasjon er tankegangen hos disse
lederne. Flere framhever også at lønn inngår i et større regnestykke hvor lavere lønn kan
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kompenseres for av andre sider ved jobb, organisasjon og ledelse uten at motivasjonen blir
skadelidende.
Fysisk arbeidsmiljø
Ledere antar også at kunnskapsarbeidere kan motiveres gjennom endringer i det fysiske
arbeidsmiljøet som kan forbedres gjennom kjøp av kunst og oppussing.
Variasjon mellom kunnskapsarbeidere
Flere peker på at kunnskapsarbeidere er en heterogen gruppe og at deres behov og motivasjon
varierer over tid. Blant annet er det stor forskjell i hvor kompromissvillige medlemmer av denne
gruppen er. Felles for medlemmene antas å være et ønske om å få mulighet til å arbeide i henhold til
høye faglige standarder slik de defineres internt i profesjonen. Slik sett, har nyansatte andre behov
enn ansatte som er ”godt innkjørt” og kjenner arbeidsoppgavene, de nære kollegene og de relevante
delene av miljøet rundt. Selv blant disse ”innkjørte” kunnskapsarbeiderne oppstår det imidlertid
perioder hvor produktiviteten reduseres dramatisk gjennom skrivesperre hos saksbehandlere, dyp
mistillit til ledelse og organisasjon eller symptomer på utbrenthet. Lederne peker også på at eldre
kunnskapsarbeidere, som nærmer seg pensjonsalderen, motiveres av andre faktorer enn hva de
gjorde i yngre år. Ledere observerer også variasjon i hva som motiverer kunnskapsarbeidere med ulik
utdanningsbakgrunn: ”sivilingeniører går på veggene av tvetydighet”. En av lederne opererte med tre
grupper av kunnskapsarbeidere. Den første er en selvgående gruppe som søker anerkjennelse fra
fagfeller, som ofte har referansepunkt utenfor organisasjoner og som gjerne er skeptiske til sjefen og
hvilke rolle ledelse kan spille. Disse setter oftest høye mål selv og ledelsesutfordringen ligger primært
i å skaffe dem handlingsrom for å gjøre hva de mener bør gjøres på en måte som de selv velger. Den
andre gruppen som ”trigges avorganisasjon” søker anerkjennelse av sjefen, snarere enn fra fagfeller i
og utenfor organisasjonen. De krever stor grad av følsomhet fra lederen for å vite hvilke forhold en
må ta alvorlig og også vise eksplisitt at de blir tatt alvorlig. Noen av disse er svært introverte og
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lederen må oppsøke dem selv for å kunne vise at han ser dem, bryr seg, og dermed virke
motiverende. Den tredje gruppen består av kunnskapsarbeidere som i stor grad realiserer seg og har
sin identitet knyttet til aktiviteter utenfor jobb. De ”jobber for lønna for så å gå hjem”. Lederen
understreker at dette oftest er en fase i personens karriere og livsløp, snarere enn et karaktertrekk
som er stabilt over hele karrieren. Mer enn å ha jobben som en arena for prestasjon og utvikling, er
jobben for mange av disse et ”familiesubstitutt hvor sosiale behov kan dekkes, men de ”gjør ofte
lite”.
En annen leder delte sine medarbeidere i to grupper etter hvilke forhold som opptok dem og hva
som dermed virket inn på deres motivasjon. Den første gruppen karakteriserte han som saksoppgaveorientert. Disse medarbeiderne hadde hovedsakelig fokus på sin egen jobb, og reagerte
primært på forhold som berørte mulighetene for å utføre jobben (herunder ta nye initiativ) på en
effektiv måte. Dette var i en større organisasjon (privat sektor), og den primære lederoppgaven
overfor denne gruppen var å ”støtte dem i den konkrete, hverdagslige kampen utover ” i bedriften.
Den andre gruppen karakteriserte han som ”besatt av å være informert”. De ble stimulert av å få ny
informasjon, særlig om den i noen grad kunne betraktes som eksklusiv eller, helst, konfidensiell. De
krevde å få all tilgjengelig informasjon og ville bruke tid på å drøfte gjennom alle saker som kom opp i
bedriften. Etter lederens oppfatning så skyldtes disse forskjellene i stor grad forskjeller i hvor
medarbeiderne kom fra. Informasjonsetterspørrerne var personer som tidligere hadde sittet i
lederstillinger og som nå var overført til operative funksjoner i bedriften. Hans tolkning var at de
dermed hadde mistet noe av sin ”selvfølelse”, og fikk noe av denne tilbake gjennom å motta
informasjon som ellers i hovedsak tilfløt dagens ledere. Bedriften rekrutterte personer med ulik
utdanningsbakgrunn (siviløkonomer, ingeniører, jurister, aktuarer), men denne lederen oppfattet
ikke sterke forskjeller i motivatorer som kunne tilbakeføres til utdanningsforskjeller. Etter hans
vurdering så ble disse forskjellene raskt visket ut erstattet med et felles sett profesjonelle
næringsverdier.
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Hvordan motivere kunnskapsarbeidere gjennom ledelse
Struktur som substitutt for ledelse
I noen organisasjoner benyttes imidlertid formelle strukturtrekk og kultur for å opprettholde et høyt
aktivitetsnivå. Disse strukturelementene blir da sett på komplementære til ledelse, og i visse tilfeller
som substitutt for motivasjonsrettet ledelse og ledelsesmessige problemstillinger. Et slikt strukturelt
trekk er rekrutteringssystemer hvor en søker å identifisere personer med høye interne faglige
standarder og nødvendige personlige egenskaper og kompetanser for å prestere på et høyt nivå. Det
er en forutsetning å ”ha folk som vet hva kvalitet er”.
Et annet element er evalueringssystemer, hvor i noen tilfeller alle prosjekter blir underlagt formell
evaluering, hvor informasjon og vurderinger innhentes fra kunde, prosjektleder og
prosjektmedarbeidere. Disse evalueringene virker motiverende i seg selv i organisasjoner med sterk
prestasjonskultur: selv om en ikke etablerer ”en offentlig gapestokk” gjennom å offentliggjøre denne
informasjonen til personer utenfor avdelingen, så virker prosessen sterkt motiverende fordi en ikke
vil ”stå i utstillingsvindu med buksa på knærne”. Effekten styrkes ytterligere i organisasjoner som
kopler disse evalueringene til karriereutvikling og lønn. I tillegg er intern og ekstern prestisje knyttet
til hvor godt en presterer i jobben. Organisasjonens kultur er et mer eller mindre særegent sett med
normer og verdier som styrer atferden til organisasjonsmedlemmene. Noen ledere pekte på at det i
deres organisasjon var etablert en sterk prestasjonskultur som bidro til å motivere og å holde
prestasjonsnivået oppe til enhver tid. Dette kunne være et sterkt leveransefokus, det vil si at det ikke
på noen måte er akseptabelt i forhold til kundens forventninger på kvalitet og tid, leveransefokuset
”sitter i veggene”. En ”setter himmel og jord i bevegelse” og ”jobber det som skal til – natta igjennom
om nødvendig” for å innfri forventingene til kunden. Det antas at om en ”klarer fristen og får gode
tilbakemeldinger så er det verdt det”.
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Organisasjonsstruktur kan også påvirke hvordan lederrollen deles mellom flere aktører. Et av
intervjuobjektene arbeider i en matrise organisert etter linje og prosjekt. I denne organisasjonen
motiverer prosjektlederen til innsats via et sett virkemidler (i hovedsak ved å framheve at oppgavene
er interessante, utviklende og viktige), mens linjeleder ”ser personen som helhet” og ”over tid” og
har som oppgave å utvikle detaljert kunnskap om den enkelte medarbeider, for så å tilpasse
oppgaver og karriereløp til dette. Struktur kan også tilrettelegge for mer effektiv ledelse. En leder
innførte et arbeidsprosessorientert styringsverktøy i sin avdeling.
”Tydelig ledelse” – klargjøring av prioriteringer
Flere av intervjuobjektene antar at kunnskapsarbeidere motiveres av tydelige ledere som klargjør og
formidler sine og organisasjonens prioriteringer: ”være tydelig på hva jeg vil og ikke vil”. I denne
sammenhengen blir det også rapporter at ledere motiverer gjennom å være tydelig på
budsjettbegrensinger og andre begrensinger, antakelig fordi de da dannes mer realistiske
forventninger om hva en kan oppnå og ikke, skuffelser unngås, og en unngår i større grad å investere
energi i saker som er tapte i utgangspunktet. I det å være tydelig ligger også ledere som formidler sin
fortolkning av hva som er gjennomførbart med basis i dere spesialkunnskap om verdier, mål og
dagsorden i andre deler av organisasjonen, herunder i nivåene over. Ledere bruker i denne
sammenhengen formuleringer som ”ærlig”, ”realistisk”, og ”kan det gjøres” gitt disse
utenforliggende beskrankningene. En leder rapporterer at han ”setter ned noen viktige hovedpunkt”
som en jobber etter og som prioriteres i organisasjonen. En annen leder rapporterer at han setter
tydelige mål, men overlater til organisasjonen selv å velge hvilke midler som skal benyttes for å nå
disse målene, innefor rammer som settes av kultur, strategi, regelverk og ressurstilgang. Tydelig
ledelse, ble det framhevet, er imidlertid bare mulig når en på forhånd har ”jobbet tett med folk”,
”funnet en god tone” og etablert tillit mellom leder og medarbeider. Når det er på plass så kan en
mer effektivt påpeke at ”dette må endres”, stille åpne spørsmål og gi ”tydelige tilbakemeldinger”
underveis i prosjektet.
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Fokusere intraorganisatorisk dialog
En viktig oppgave er å gi debattene som går i organisasjonen struktur, og å bidra til at den holdes på
et overordnet, prinsipielt nivå. Erfaring tilsier at debatter om beslutninger og andre tema ofte faller
ned på et detaljnivå og lederen har en oppgave i å heve debatten tilbake til et overordnet nivå, hvor
beslutninger og hendelser blir sett i et lengre tidsperspektiv med referanse til både fortid og framtid
og relatert til viktige målsetninger for organisasjonen og verdier hos ansatte. Noen ledere
strukturerer også dialogen gjennom å knytte den an til beslutningsprosesser. Når slike ledere
involverer medarbeiderne (se under, medvirkning), så gjøres ikke dette for ethvert tema, men ”på
bestemte forhold”. En annen antatt positiv virkning av en slik fokusering er at full involvering i alle
spørsmål for skaper ”frykt” hos noen fordi utfallet av beslutningsprosessene kan virke tilfeldig og
potensielt preget av enkeltpersoner eller grupperinger som engasjerer seg særlig sterkt. I henhold til
en av lederne så ”skaper snakking (hans) trygghet” og at det ofte er trenede tillitsvalgte som i slike
tilfeller kommer med ”beskyldninger om at det er ingen prosess”.
Skjerming
Lederen bør opptre som en paraply og skjerme kunnskapsarbeiderne samtidig som en leder: ”ta seg
av styre og presse og alt som kan skape hikke i systemet”. En måte dette gjøres på er å ta rollen som
pedagog oppover i systemet og forklare overordnede ledere og styret de fulle konsekvensene av
beslutninger som tas eller vurderes. Lederen bør i slike sammenhenger også fungere som en
målbærer av synspunkter som kunnskapsarbeiderne har i sakene – en leder benyttet metaforen
advokat for dette rolleaspektet. Det ble imidlertid understreket at for å kunne utføre advokatrollen
på en effektiv måte så kreves stor grad av troverdighet både i forhold til kunnskapsarbeiderne og
styret. Denne troverdigheten bygges opp over tid og er knyttet til tidligere handlinger lederen har
utført og hvorvidt disse handlingene har reflektert kompetanse, konsistens og godvilje overfor
partene.
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En annen utfordring ligger i følge noen ledere i å skjerme kunnskapsarbeiderne fra dem selv. Noen i
denne gruppen stiller umenneskelig høye krav til seg selv, og står i akutt fare for å bli utbrent. I slike
situasjoner er utfordringen for lederen å ”få dem til å gi litt fanden” og forklare at 95%-løsninger ofte
er mer enn godt nok. En leder peker også på at noen kunnskapsarbeidere har nytte av å bli fortalt at
både de selv og organisasjonen tjener på at de har et liv utenfor jobben, å vise dem teknikker for å
slappe av og at tiden mellom kl 2000 og 0800 helst bør benyttes til andre formål enn jobb.
Tilsvarende sier en annen leder at kunnskapsarbeidere ikke har godt av å gå et helt år utelukkende på
et prosjekt, og ”tvinger” dem til å ta fatt på andre aktiviteter, herunder reising for å skjerme dem mot
utbrenthet.
Begrunnelser for beslutninger
Behovet for å utvikle gode begrunnelser understrekes og noen av lederne bruker mye ressurser på å
utvikle slike begrunnelser for synspunkter og beslutninger. Dimensjoner for å vurdere godheten i
begrunnelser er faglighet, anstendighet og rettferdighet. Begrunnelser kan gis muntlig, men en leder
la også vekt på at en utfordring er å la perspektivet som ligger i begrunnelsene feste seg hos de
involverte og berørte partene. For å bidra til dette benyttet vedkommende i stor grad PPT’s og
notater som på seinere tidspunkt kunne tas fram og refereres til om debatten skiftet fokus eller
degenererte til en kiving om detaljer (jfr behovet for å holde debatten på et prinsipielt nivå, se
overfor). En annen leder understreket betydningen av å ”gi et inntrykk av å ha gode grunner” og at
en beslutning er ”skikkelig gjennomtenkt”. Hans erfaring var ofte at kunnskapsarbeidere i slike
prosesser ”hopper tidlig av og sier ”ok”” snarere enn å etterspørre mer egen involvering. De synes å
være lettet over å kunne gå tilbake til jobben når de en gang er overbevist om at saken er i gode
hender: ”De forsikrer seg om at ting er håndtert ok”.
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Mer generell informasjon
Flere vektlegger behovet for å kommunisere og å holde organisasjonen oppdatert på relevante
hendelser: ”en får aldri nok informasjon”. Informasjonsavgiving blir antatt å ha flere funksjoner: den
fjerner usikkerhet, signaliserer at medarbeiderne ”blir sett” og ”meddeler hva jeg (lederen) ser på
som viktig” i et sakskompleks. Dette gjelder også om forhold som medarbeiderne eller lederen ikke
kan påvirke på noen måte. For at slik kommunikasjon skal være effektiv, så framheves det at lederen
selv må bruke mye tid på å holde seg informert, blant annet gjennom mye kommunikasjon på tvers i
organisasjonen. Et eksempel som gis for å illustrere dette behovet er en stor omorganisering som ble
besluttet uten verken informasjon eller medvirkning fra den aktuelle avdelingen. Det antas å virke
motiverende om lederen ”forklarer hvorfor ting har skjedd” og ”hva en ønsker å oppnå” med en
beslutning.
Tilførsel av systemkunnskap
Som betingelse for å oppnå effekter av disse begrunnelsene legger noen ledere stor vekt på å tilføre
systemkunnskap. Dette er kunnskap om verdiene til de ulike delsystemene, det vil si hvilke forhold
ved en sak eller prosedyre det legges mest vekt på, og hvilke mål som til enhver tid er i fokus.
Lederen, som mellommann mellom styre og organisasjonen er særlig godt posisjonert for å lære, for
så å formidle disse perspektivene mellom nivå og organisasjonsenheter. Formidlingen av denne
systemkunnskapen skjer særlig fra styret til de ansatte, men gjelder også formidling av kunnskap om
mål og verdier hos de ansatte til styret. Gjennom tilførsel av systemkunnskap øker forståelsen for
motivasjonen bak et initiativ, noe som letter utformingen av begrunnelser (se over) og antas også å
styrke gjennomslagskraften til slike begrunnelser. Begrunnelsene antas å ha større gjennomslagskraft
om de koples til det bildet lederen tidligere har tegnet av de ulike systemdelene og deres tenkesett.
Dette antas å gjelde selv om begrunnelsene ikke reflekterer mål og verdier hos mottaker enten
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denne er styret eller organisasjonen. Konkret pekes det på tre former for systemkunnskap som antas
å være spesielt kritisk:
Kunnskap om styre og toppledelse og hvordan disse aktørene fungerer
Kunnskap om beslutningsprosesser
Kunnskap om hvordan organisasjonen skal fremme sine initiativ på mest mulig effektiv måte
En annen betingelse for å lykkes i å motivere kunnskapsarbeidere er at ledere har maktet å bygge
opp tillit hos sine medarbeidere. Dette gjøres på flere måter. For å skape betingelser for utvikling av
tillit antar enkelte ledere at en spisser sin egen rolle til ting en kan utføre med troverdighet. I dette
ligger det en aksept av at ledere i kunnskapsorganisasjonen ofte har mindre kompetanse innen
mange domener enn de som skal ledes og at rollen en utformer for seg selv som leder reflekterer
dette.
Organisasjonens status og selvbilde
I enkelte organisasjoner så forsøker lederne å motivere kunnskapsarbeidere ved å styrke
organisasjonens selvbilde og egen forestilling om status i forhold til andre organisasjoner. Dette
gjøres ved å insistere på at oppdraget til organisasjonen er spesielt viktig, gjerne i et
samfunnsperspektiv. Noe av den samme logikken, med utgangspunkt i en forestilling om at viktig
arbeid virker mer motiverende enn mindre viktig arbeid, ligger til grunn når ledere forsøker å gi
oppgaver med tett kopling til strategiske målsetninger.

”Job design” og fordeling av oppgaver
Ledere forsøker også å bidra til økt motivasjon gjennom fordeling av oppgaver som gir
utviklingsmuligheter for de ansatte. Dette kan være oppgaver som gir faglig utvikling, for eksempel
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rene nyskapningsprosjekt, eller spesielt utfordrende oppgaver med læringspotensiale, eller oppgaver
som krever at medarbeideren strekker sin kompetanse eller utvikler helt ny kompetanse, som
lederoppgaver (linjeledelse, prosjektledelse) for personer med bakgrunn som rene fagpersoner.
Som ledd i bruk av jobbdesign for å motivere, så tror enkelte ledere at medvirkning er et effektivt
verktøy for å bestemme hvilke oppgaver som skal utføres og også i beslutninger om hvordan de
enkelte oppgavene skal utføres. I forlengelsen av dette, samt ut fra en erkjennelse av at ”en ikke
matcher de faglig” bruker ledere tverrfaglige team, hvor deltakerne utformer løsninger på
problemstillinger som er ”bedre” og som gir ”raskere beslutninger” som også er bedre integrerte
fordi alle fasettene ved sakskomplekset behandles samtidig og av samme deltakere. Alternativet her
er å stykke opp problemstillingen og utarbeide delløsninger i ulike organisasjonsenheter. Slike
tverrfaglige team bidrar også til økt læring, noe som antas å være motiverende for denne typen
arbeidstakere. Noen ledere har begrenset mulighet til å motivere gjennom allokering av oppgaver
utenfor kjernejobben. Dette er i organisasjoner med få alternative karriereveier, lite
utviklingsoppgaver og hvor en ikke har egne budsjetter for medarbeiderutvikling. I slike situasjoner
må ”all utvikling skje innenfor rammen av jobben”. I slike situasjoner benytter enkelte ledere likevel
fordeling av ”ekstraoppgaver som ikke er en del av rutinene” som invitasjon til å komme med
kreative ideer til hvordan ting kunne ha vært gjort annerledes og ”hva skal til for å gjøre jobben mer
interessant”. Muligheten ledere har for å motivere gjennom fordeling av arbeidsoppgaver begrenses
også i visse tilfeller av markedssituasjonen, det vil si at markeder etterspør produkter og tjenester
som fordrer utførelsen av visse aktiviteter. I slike situasjoner kan ledernes mulighet for å stimulere
medarbeidere via fordeling av interessante, utviklende eller statusgivende oppgaver være mer
begrenset. Det framheves imidlertid at slike situasjoner ofte er forbigående, men at det kreves
oversikt og systematikk for å utnytte mulighetene som åpner seg etter hvert som
markedssituasjonen forandrer seg.
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Jobbkarakteristika er delvis et sett med objektive kjennetegn ved et arbeid (faktisk autonomi,
viktighet, variasjon), delvis resultat av individuell og sosial konstruksjon av en jobb. Det siste aspektet
kommer tydelig fram gjennom forskning som viser avvik mellom objektive og oppfattede kjennetegn
ved en jobb (for eksempel autonomi), samt gjennom variasjon i hvordan ulike medarbeidere
oppfatter en og samme jobb. Noen ledere ser muligheten til, gjennom egen kommunikasjon og
atferd, å påvirke hvordan slike karakteristika oppfattes av medarbeiderne, og dermed oppnå en
motivasjonsmessig gevinst. Dette gjøre ved å peke på viktigheten av jobben (vi er med på å
bestemme denne bedriftens utvikling de fem neste årene, mottaker for arbeidet er en kjent
konserndirektør), eller hvor risikofylt og banebrytende oppdraget er: ”Dette har ingen turt å gjøre før
– vi tør!”. På denne måten forsøker lederen å motivere til å gjøre en god jobb ”på tross av alle odds”.
En forutsetning for å oppnå denne effekten er at ”en selv tror på det” og det understreker at en ”må
være ekte.
Prosessdesign
En leder peker på at ryddige, transparente og forutsigbare prosesser bidrar til motivasjon, egentlig
fordi det motsatte skaper irritasjon og frustrasjon hos kunnskapsarbeidere. Lederen har derfor lagt
arbeid i å etablere faste møter med de ulike medarbeidergruppene, med klar dagsorden for hvert
møte, ”ryddig innkalling” og ”møtestruktur”, samt at behovet for å føre nøyaktige referat fra møtene
blir understreket. Medvirkning er et aspekt ved prosessdesign samtidig som det kan være en side ved
kulturen og en hovedtilnærming til å håndtere det løpende arbeidet i en organisasjon. Enkelte ledere
tror at medvirkning er et verktøy for å signalisere at medarbeiderne blir sett og at deres kompetanse
blir anerkjent. Disse lederne er nøye med å påse at innspill som kommer i slike prosesser blir tatt vare
på og kan finnes fysisk igjen ved seinere anledninger, om ikke annet som en setning i en årsplan for
enheten.
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Tilbakemeldinger
Bevisst bruk av institusjonen medarbeidersamtale til å ”skryte” og ”komme med konstruktiv kritikk”
antas av flere ledere å være en viktig arena for å motivere kunnskapsarbeidere. Anerkjennelse og ros
blir i tillegg gjort i passende anledninger hvor andre personer også er til stede, for eksempel på
avdelingsmøter eller overfor personer fra andre deler av organisasjonen. En forutsetning for at en
skal lykkes i å motivere via ros, er imidlertid at lederen setter seg godt inn i hvordan jobben faktisk er
gjort. Enkelte framhever sammenhengene mellom ros og konstruktiv kritikk ved at medarbeiderne
responderer bedre på kritikk og korrigeringer om de først opplever at lederen ser deres sterke sider
og gode prestasjoner. Dette krever innsikt i den enkelte medarbeider, men ”en finner alltid noe å
rose for” og ”det gir enorm effekt” og etter en porsjon med ros så ”yter en dobbelt”.
Motivasjonsmessig effekt av ”konstruktiv kritikk” er også avhengig av lederen investerer tid i
forberedelser. I disse forberedelsene ligger innføring av et ”skarpt skille mellom saken og personen”,
”framstilling av saken som en problemstilling en i fellesskap søker løsning på”, og en dialog for å søke
fram til en felles situasjonsforståelse mellom medarbeider og leder. Begreper som brukes for å kople
denne funksjonen til medarbeidernes verdier, behov og motivasjon er ”at noen ser meg”, og at
”lederen setter pris på at en kommer på jobb”.
Håndtering av dilemma.
Dette er situasjoner hvor verdikonflikter oppstår mellom organisatoriske, gjerne
bedriftsøkonomiske, verdier og forhold som lederen vet virker inn på motivasjon av medarbeiderne.
Et eksempel er innføring av styringssystem for å bedre effektiviteten i ressursallokering som samtidig
oppleves å redusere kunnskapsarbeidernes autonomi.
En leder starter håndteringen av slike situasjoner med å vurdere om en ”omkamp” er mulig. Med
omkamp mener vedkommende en prosess som har til mål å reversere beslutningen eller modifisere
den slik at den blir mer forenlig med de aktuelle medarbeiderverdiene. Denne lederen hevder
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imidlertid også at han tidligere i karrieren raskere vurderte omkamp, men at han etter hvert basert
på egen erfaring har kommet til at andre måter å håndtere slike dilemma på er mer fruktbare. Om
disse erfaringene sier han: ”Du bruker energi, men ingen hører på deg. Det graves skyttergraver på
begge sider og du sliter deg ut”. Han sier videre at erfaringen har fortalt ham at ”min sjef kan ha gode
grunner som ikke jeg ser”. Basert på denne erkjennelsen arbeider han nå i større grad med å bgge
aksept for upopulære beslutninger i sin del av organisasjonen. Dette gjøres ved å understreke at det
”gjelder å være lojal overfor organisasjonen” og han appellerer på denne måten til medarbeidernes
lojalitet. Videre uttrykker han forståelse for de ansatte, men samtidig at det er behov for ”orden i
rekkene”. Han argumenterer videre for at når en beslutning er fattet, så ”bør en ikke bruke energi på
noe en ikke kan gjøre noe med” fordi ”unødige krefter blir brukt”. Han forsøker å snu perspektivet i
sin del av organisasjonen fra: ”Hvordan stoppe beslutningen” til ”hvordan gjøre det best for osss”,
gitt at beslutningen gjennomføres. I denne forbindelsen forsøker han også overfor sine
medarbeidere å gi inntrykk av at han og avdelingen har handlingsrom til å modifisere beslutningen
slik at konsekvensene blir minst mulig i strid med de relevante verdiene: ”Vi gjør dette på vår
spesielle måte”. Samtidig arbeider han for å etablere aksept for modifikasjonen overfor andre deler
av organisasjonen.
Læring om motivasjon
En leder hadde som utgangspunkt at medarbeiderne i hovedsak er motiverte for jobben (”lojale” i
vedkommendes språk), men at de enkelte ganger opplevde situasjoner som demotiverende. I slike
tilfeller forkom hva lederen kaller ”ventilering” for eksempel ved at en medarbeider kommer rasende
inn på lederens kontor. Dette oppfattet lederen som en viktig læringsarena for å få mer kunnskap om
motivatorer og hvilke konkrete hendelser i organisasjonen som virker motiverende og
demotiverende. Lederens strategi i slike tilfeller var å sette i gang en samtale med vedkommende for
å få et mer detaljert bilde av hvilke verdier hendelsen hadde berørt og dermed styrke sin kunnskap
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om motivasjon i organisasjonen. En betingelse for at slike samtaler skal utgjøre effektive antas at en
på forhånd har opparbeidet noen grad av fortrolighet med den ansatte det gjelder.
En annen type episoder som ble benyttet for å gå inn med samtaler og dermed styrke kunnskapen
om motivasjon er når medarbeidere avgir informasjon, tilsynelatende i forbifarten, om at
vedkommende er på søk etter andre jobber. Dette tolkes som misnøye med nåværende arbeidsplass
og åpner for læring om hvilke faktorer som har skapt denne misnøyen.
Det å bruke tid på å bli kjent med sine medarbeidere framheves som kritisk for å lære om deres
situasjon, verdier og hvilke sider ved arbeidet som motiverer og demotiverer. Enkelte framhever
medarbeidersamtalen som en viktig anledning for å bygge opp slik kunnskap. Andre vektlegger
læring av denne formen som en mer løpende aktivitet som er nært knyttet til det ”å se og høre”
medarbeiderne, oppfatte og behandle hver medarbeider som unike individ og å være sensitiv overfor
fluktuasjoner i medarbeidernes livssituasjon som også virker inn på nivå på motivasjon så vel som
hvilke faktorer ved arbeid, organisasjon og ledelse som til enhver tid står i fokus. Spesielt blir det
nevnt at disse forholdene i en viss grad samvarierer med medarbeideres alder (se også over). For
eksempel sjekket en leder alltid med de berørte at det var akseptabelt at en gitt sak ble tatt opp til
diskusjon. En annen leder erfarte i et tilfelle at ”kjemien” innen en gruppe torpederte gruppens
funksjonsevne. I ettertid har dette gjort vedkommende bevisst på å undersøke ”hvordan folk går
sammen” før initiativ tas til å danne en gruppe. Samme leder har erfart personer som han
karakteriserer som ”spydige” og i ”opposisjon”. Tidligere i karrieren lot han ved et slikt tilfelle
situasjonen løpe uten inngripen. Dette hadde sterke negative konsekvenser for arbeidsmiljø og
produktivitet i en hel avdeling. Basert på denne erfaringen overvåker han nå sin avdeling for denne
type atferd og griper inn når dette observeres. Vedkommendes erfaringer (som leder og tidligere
medarbeidere) har også fått han til å vektlegge likebehandling, ”ikke gjøre forskjell på folk er viktig”.
Enkelte ledere hevder at den løpende kontakten bør være så god at ”medarbeidersamtalen bør være
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unødvendig” eller benyttes til å dra opp de store linjene og finne tilpassede løsninger til den enkelte
ansatte.
Noen ganger er det konkrete hendelser, gjerne i samhandlingen mellom leder og medarbeider som
fungerer som læringsarenaer. Dette ser særlig ut til å være episoder hvor reaksjonene til
medarbeiderne er uvanlig sterke og hvor disse reaksjonene oppleves forbigående ”urimelig sterke”
av lederen det gjelder. En av lederne hadde en slik erfaring tidlig i sin karriere som leder, når han som
sersjant i forsvaret befant seg på øvelse ute i det fri sammen med sine underordnede. Gruppen
begynte, tilsynelatende uten foranledning, å opponere mot ordrene som ble gitt. Situasjonen
tilspisset seg ytterligere og denne lederen, da sersjant, var en hårsbredd fra å komme i fysisk
håndgemeng med en av soldatene. Situasjonen utløste refleksjon hos lederen som i tillegg
konsulterte med soldatene for å forstå bedre hva som hadde skjedd, og årsakene til episoden, sett
fra soldatenes ståsted. Lederen konkluderte med at han til da hadde lagt seg til en alt for autoritær
stil, blant annet ved at han tok for gitt at enhver ordre han kom med ville bli fulgt uten noen form for
opposisjon, spørsmålsstilling eller motstand. Lederen ba så disse soldatene om en ny sjanse som
leder og la om sin stil (mindre autoritær) uten at dette ble oppfattet å ha kostnader i form av lavere
effektivitet. Denne stilendringen ble permanent for denne lederen, og preger ham fortsatt, mange år
i ettertid. En annen leder hadde to manisk depressive ansatte i sin organisasjon. Dette fikk ham til å
se at ledelse var ”enda mer alvorlig” og at en er nødt til å ”lede mennesker med svært ulik psykologi
og bakgrunn”.
Flere av lederne som er intervjuet har naturlig nok bakgrunn som kunnskapsarbeidere, lik situasjonen
til dem vedkommende nå skal være ledere for. Ikke uventet så trekker de derfor ofte på egne
erfaringer som kunnskapsarbeidere i utviklingen av sine forestillinger om hva som motiverer i denne
gruppen. På samme måte så trekker de på sine erfaringer med enkeltledere i definisjonen av hva som
er viktigst i deres rolle som leder, hvilke typer ledelse som skaper motivasjon og hvilke typer som
ødelegger motivasjon. En av lederne vi intervjuet tok over en avdeling som tidligere presterte
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dårligst på økonomisk og faglig resultat, samtidig som at arbeidsmiljøet (på målte parametre) skåret
lavest i denne organisasjonen. Lederen kombinerte sine erfaringer som kunnskapsarbeider i denne
avdelingen og tre års erfaring i en annen organisasjon når han etter hvert kom tilbake som leder. Det
hører med til dette kasuset at avdelingens resultat etter to år var best i organisasjonen på de tre
nevnte dimensjonene.
En av lederne framhevet kontakten med bedriftens HR avdeling og at kompetansestøtte fra HR
avdelingen var viktig i tidlig fase av hans karriere som leder. Ifølge ham satte HR avdelingen standard
for mye som skulle gjøres og ga ham trygghet i utførelsen av lederaktivitetene. I tillegg stilte HR
avdelingen verktøy til rådighet, samt konsulenter som han kunne rådføre seg med når spørsmål
dukket opp. Rutinene fra HR avdelingen ga også nødvendig legitimitet for hans tiltak overfor sin
avdeling. Den samme lederen nevner et lederutviklingskurs han tok rett etter han fikk sin første
lederjobb. Dette satte stort preg på hvordan han tenker om ledelse og han hevder å huske ordrett fra
dette til tross for at det ligger 20 år tilbake i tid.
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DISKUSJON – PRAKTIKERNES MOTIVASJONS- OG LEDERTEORIER
I denne delen sammenliknes ledernes tanker om motivasjon og ledelse med formalisert teori om
disse fenomenene. Først sammenliknes lederes tanker om motivasjon med elementer av
motivasjonsteori (se første del av rapporten). Deretter fokuseres det på hvordan ledere faktisk
forsøker å motivere kunnskapsarbeidere og hvordan disse forsøkene kan sammenholdes med
formalisert teori om ledelse.
Ledere som motivasjonsteoretikere
I denne rapportens første del drøftet vi ulike teorier som forsøker å forklare menneskelig motivasjon
og variasjon i motivasjon. Vi viste at motivasjon kan skapes av en rekke forskjellig forhold ved jobb,
prosedyrer og organisasjonsmiljø, inkludert ledelse. Spesifikt viste vi at noen arbeidsoppgaver kan gi
flytopplevelser, og at kunnskapsarbeidere motiveres ved at de søker tilbake til disse opplevelsene, de
motiveres av prestasjonsmål, rettferdige prosedyrer, spesifikke sider ved jobbene de innehar og via
opplevelse av mestring og kompetanse. Mange av faktorene lederne antar virker inn på motivasjon
hos kunnskapsarbeidere samsvarer godt med elementer fra disse og andre former for
motivasjonsteori, selv om terminologien som brukes i de to domenene ikke overraskende er
forskjellige. Vi så at mange av lederne framhever jobbinnhold som en vesentlig motivasjonsfaktor.
Jobbrelaterte faktorer som variasjon, utiklingsmuligheter, tilgang på faglige utfordringer, et viktig
arbeid, tilbakemeldinger på utførelse og resultat og rimelige tidsfrister ble nevnt av mange ledere.
Teori om motivasjonspotensialet i jobber går imidlertid langt utover de faktorene som nevnes av
lederne i denne undersøkelsen (Parker, Wall og Cordery, 2001). Faktorer som framheves i nyere teori
og som får støtte i empiriske undersøkelser, men som ikke ble nevnt av lederne er: Autonomi (frihet
til selv å velge arbeidsprosedyre og mikroorganisering rund arbeidet), kognitive og emosjonell
arbeidsbelastning. Lederne peker imidlertid også på faktorer som sjelden har vært framme i teoretisk
behandling av koplinger mellom jobb og motivasjon. Denne teoriretningen forklarer positive respons

59

på jobbinnhold ved at bestemte typer jobber gir opphav til ”erfart meningsfylthet”, ”erfart ansvar”
og ”kunnskap om resultat av arbeid”. Dette ses igjen på som refleksjoner av grunnleggende behov,
selv om styrken på disse behovene kan variere mellom kunnskapsarbeidere. Flere ledere i denne
undersøkelsen peker i tillegg på at jobbinnhold kan virke (de-)motiverende fordi jobbene i forskjellig
grad gjør arbeidstakeren attraktiv i forhold til seinere jobbmuligheter, både innenfor og utenfor
nåværende organisasjon.
Flytteori (Csikszentmihalyi, 1988) har i de seinere årene etablert seg som en viktig motivasjonsteori,
og spesielt har flytteori ofte blitt benyttet for å analysere motivasjon hos kunnskapsarbeidere,
herunder eksperter og personer som presterer langt over gjennomsnittet i en relevant populasjon.
Ingen av lederne vi intervjuet nevnte flyttilstander eller motivasjonsmekanismer som kan knyttes
direkte til flytteori (dvs at en søker tilbake til flyterfaringer ved å igangsette aktiviteter eller øke
intensiteten i aktiviteter). Mange av faktorene som nevnes av lederne er imidlertid konsistente med
faktorer som antas å fremme flytopplevelser. Dette gjelder jobbkarakteristika (se over) som
tilbakemeldinger, klare målsetninger, og passe balanse mellom vanskelighetsgrad og ferdigheter.
Teori om rettferdighet i organisasjoner, og snevrere, rettferdige prosesser har også fått stor
forskningsmessig oppmerksomhet de siste 30 årene (Konovsky, 2000). I henhold til denne
teoriretningen så er rettferdighet en sentral verdi for kunnskapsarbeidere og mye av det som skjer i
en organisasjon vurderes med basis i denne verdien: Skjer fordeling på en rettferdig måte, er
prosessene som benyttes for beslutningstaking rettferdige, og blir jeg og kolleger behandlet
rettferdig av ledere og kolleger. Rettferdighet var et tema som overraskende ikke ble nevnt direkte
av noen av lederne. Temaet ble imidlertid berørt indirekte i forbindelse med antakelser om monetær
og annen belønning hvor fordeling basert på objektiv prestasjon ofte ble nevnt som motiverende.
Objektiv fordeling er i sin tur en indikator på distributiv rettferdighet i organisasjoner.
Kunnskapsarbeiderne ble også antatt å motiveres av medvirkning, det å bli hørt, samt kvalitet og
mengde på informasjon gitt av lederne. Dette er tre prosesselementer som er knyttet til opplevelse
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av prosedyrerettferdighet, men som også kan være knyttet til motivasjon via andre mekanismer (for
eksempel beslutningskontroll).
En tredje retning som har stor plass innen den teoretiske litteraturen, men som ikke nevnes direkte
av lederne i dette utvalget er målsettingsteori. Dette avviket kan være viktig fordi
forskningslitteraturen viser konsistent en robust positiv sammenheng mellom målsetting og
prestasjon (Locke, 1996). Faktorer som likevel kan relateres til målsetning er ledernes antakelser om
motivasjon via å ”se” kunnskapsarbeiderne, via medvirkning og via utførelse av passe utfordrende
arbeidsoppgaver.
Makt, ressurstilgang og fysisk arbeidsmiljø har ingen direkte kopling til hovedstrømmene innenfor
motivasjonsteori, selv om disse faktorene selvsagt behandles i deler av motivasjonslitteraturen.
En faktor mange av lederne nevner, men som ikke har tilsvarende sterk posisjon innenfor
motivasjonslitteratur er det antatte behovet kunnskapsarbeidere har for å bli sett, anerkjent,
respektert og lyttet til. Denne faktoren skiller seg ut fordi så å si alle lederne i dette utvalget ser ut til
å legge spesielt stor vekt på denne egenskapen ved kunnskapsarbeidere. Lederne ser på
kunnskapsarbeiderne som sammensatte og preget av følgende paradoks: På den ene siden ønsker de
frihet til selv å velge arbeidsoppgaver og arbeidsmåter, men på den andre siden har de behov for en
leder som ser, irettesetter og roser arbeidet de gjør, muligens fordi dette styrker opplevelsen av å
være kompetent og å mestre oppgavene de står overfor (se under).
I henhold til teori om oppgavespesifikk selvtillit (self efficacy) motiveres mennesker av oppgaver som
passer deres kompetanse, fordi mennesker har som grunnleggende behov å mestre oppgaver som
utføres og til å føle seg kompetente. Medarbeidere vil naturlig søke mot oppgaver som de selv har
tillit til at de vil klare på en god måte. Denne mekanismen ble aldri direkte nevnt av lederne, men
flere av momentene som kom opp er konsistente med teori om oppgavespesifikk selvtillit.
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Et funn fra denne undersøkelsen er at ledere ikke i særlig grad låser seg til et perspektiv på
motivasjon (jobbinnhold vrs prosessutforming, målsettingsteori versus teori om oppgavespesifikk
selvtillit). Praktiserende ledere er eklektiske, og plukker fritt elementer de tror motiverer uavhengig
av hvorvidt elementene ”stammer fra” ulike teoriperspektiv.
Vi fant at få ledere hadde velutviklede antakelser om hvordan motivasjon i nivå og årsaker varierer
mellom kunnskapsarbeidere. Som vist i teoridelen av denne rapporten, er det god forskningsmessig
dokumentasjon på at motivasjon vil variere som funksjon av faktorer som alder,
profesjonstilhørighet, etnisitet, personlighet og kjønn. Få av lederne hadde, selv etter direkte
utspørring særlig klare forestillinger om slik variasjon og hvordan den kunne håndteres gjennom
tilpasning av lederstil.
Ledere og ledelsesteori
Det finnes en rekke forskningsbaserte lederstiler som beskriver atferdssyndromer ledere benytter
seg av i utførelsen av sitt arbeid. Eksempler på dette er transformasjonsledelse, transaksjonsledelse,
autentisk ledelse og ”servant leadership”. Funn av vår type kunne ha vært sammenliknet med disse
atferdssyndromene. Verdiskapning via ledelse av kunnskapsarbeidere skjer imidlertid ved positiv
påvirkning på motivasjon. Vi vil derfor heller sammenstille ledernes antakelser om effektiv ledelse
med antakelser og forskningen om motivasjon av kunnskapsarbeidere. Den mest åpenbare koplingen
mellom ledelse og motivasjonsteori finner vi i ledernes arbeid med utforming og særlig fordeling av
arbeidsoppgaver, samt i deres fokus på utforming av beslutningsprosesser. Mange av lederne så som
sin fremste funksjon å lære om medarbeidernes forhold til jobbinnhold, for så å bruke sin
handlefrihet til å tilrettelegge for motiverende jobber. Vi så imidlertid at denne funksjonen ofte ble
underlagt begrensinger av tidspress og samsvar mellom oppgaver og interesser – begge forhold som
delvis ble styrt av vekslende markedsforhold. I sin prosessutforming, la lederne vekt på god
informasjon og mye medvirkning. I tillegg til de kjente konsekvensene av disse prosessgrepene
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(beslutningskontroll, opplevd rettferdighet), ble medvirkning sett på som et ytterligere verktøy for å
signalisere at medarbeiderne, er sett, respektert og verdsatt av organisasjonen. Mye bruk av
konstruktive, ofte positive, tilbakemeldinger er en viktig del av ledernes måte å følge opp sine
antakelser om at kunnskapsarbeidere motiveres av ”å bli sett og lagt merke til”.
Lederes vektlegging av grundige, objektive målinger og tilbakemeldinger, samt deres kontinuerlige
fokus på å klargjøre hvilke forventninger de har til medarbeiderne kan knyttes til målsettingsteori og
den motivasjonsmessige effekten av klare, ambisiøse, men realistiske målsetninger. Denne atferden
kan også koples til teori om oppgavespesifikk selvtillit og flytteori som begge vektlegger betydningen
av mål og tilbakemeldinger.
Mye av det lederne gjør kan imidlertid ses på som investeringer for å ekspandere handlingsrommet
og for å skape betingelser for positiv påvirkning i seinere perioder. Ledere bruker
rekrutteringsprosesser for å skape en homogen populasjon av medarbeidere. På denne måten blir
det lettere å utøve ledelse fordi medarbeiderne etterspør samme type ledere og ledelse. Ved tilførsel
av systemkunnskap realitetsorienteres medarbeiderne ved at de får bedre innsikt i hva som er mulig
og hva som er umulig. I tillegg lærer de på denne måten hvordan de i framtiden skal få sterkere
gjennomslag for sine saker og ønsker. Gjennom fokusering av den intraorganisatoriske dialogen, så
holdes søkelyset på et overordnet nivå slik at spesifikke problemer med beslutninger, endringer og
prosesser får mindre oppmerksomhet og risikoen for redusert motivasjon avtar. Arbeidsdelingen
mellom prosjektledere og linjeledere er også et virkemiddel for å redusere belastningen på
enkeltledere som hver har begrenset handlefrihet til å påvirke motivasjon.
Håndtering av dilemmaer
Flere av strategiene for dilemmahåndtering som er beskrevet i forskningslitteraturen overlapper med
hvordan disse lederne løste slike problemstillinger. En av lederne beskrev en arbeidsdeling mellom
prosjektledelse og linjeledelse som er et eksempel på bruk av ”brannvegger”. Denne strategien går
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som vi viste overfor ut på å dele ansvaret for motstridende verdier mellom ulike
organisasjonsenheter, slik at hver enhet kan konsentrere seg fullt ut om et sett, innbyrder
konsistente verdier. Prosjektlederne i denne organisasjonen hadde som hovedoppgave å besørge at
enkeltprosjektene ble utført på optimal måte. På denne måten kunne de fokusere på bemanning,
innhold og styring av prosjektene uten å skjele til hvorvidt disse beslutningene berørte andre
motivatorer enn de rent prosjektrelaterte (interessante, viktige arbeidsoppgaver, match mellom
oppgaver og kompetanser osv). Dette lettet muligheten for å drifte prosjektene på en effektiv måte,
blant annet fordi de ikke behøvde å ta hensyn til prosjektmedarbeidernes ønsker om variasjon,
personlig utvikling eller rettferdige prosesser. Linjeledelsen derimot hadde fokus på individuelle
forskjeller i behov og den langsiktige karriereutviklingen til den enkelte kunnskapsarbeider, og besatt
virkemidler som kunne fylle de motivasjonsmessige tomrommene som ble dannet via en
prosjektledelse med dette snevre fokuset. Vi så også bruk av strategien pendling og sekvensielt fokus
på enkeltverdier. Mange av lederne pekte på at markedssituasjonen og interesser fra andre deler av
organisasjonen bare gir begrenset rom for å velge løsninger som er gode i et motivasjonsperspektiv.
Noen ganger måtte en i hovedsak bruke gammel teknologi, mens medarbeiderne stimuleres av å
arbeide med det siste fra den teknologiske utviklingen. Noen ganger må organisasjonen ta jobber
med lite utviklingspotensiale fordi dette er hva markedet for tiden etterspør. I slike situasjoner
appellerer lederne til lojalitet, fokus på overordnede forhold, samt å se jobbsituasjonen i et lengre
perspektiv. På denne måten aksepteres upopulære beslutninger lettere fordi det skapes
forventninger om kompensasjon på et seinere tidspunkt. Vi fant også spor av kasusbaserte
løsningsstrategier. For eksempel benyttet en leder med fagbakgrunn innen informasjonsteknologi
sine mange erfaringer med nye operativsystemer som metafor og modell for hvordan slike
beslutninger forløp, og hvilke samlede konsekvenser en kunne vente. Nye operativsystmer var alltid
upopulære, blant annet fordi en måtte forandre vel innarbeidede og effektive arbeidsrutiner. Hans
erfaring var imidlertid at alle slike systemer også hadde vesentlige fordeler framfor forrige
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generasjon og at organisasjonen etter en stund ville oppdage disse og slå seg til ro med at
forandringen samlet sett var for det bedre.
Hovedløsningen av dilemma ser imidlertid ut til å ligge i hva lederne gjør før de oppstår, Mange av
lederne pekte på behovet for å tilføre medarbeiderne systemkunnskap, argumentere for
nødvendigheten av lojalitet, holde fokus på overordnede problemstillinger, signalisere velvilje, vise at
beslutninger kunne være velbegrunnede selv om noen av konsekvensene er upopulære. På slike
måter bygger lederen også opp ulike typer sosial kapital som de kan trekke på når upopulære
avgjørelser må tas.
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KONKLUSJON – OMRÅDER FOR VIDERE FORSKNING
Denne rapporten har presentert resultatene fra et forprosjekt fra et felt hvor behovet for mer
forskningsbasert kunnskap er stort. Selv i internasjonal sammenheng finnes lite forskningsbasert
viten om hva som motiverer kunnskapsarbeidere og hva ledere kan bidra med for å skape verdi
gjennom motivasjon. Dette står i skarp kontrast til betydningen mange tillegger kunnskapsøkonomi,
kunnskapsbedrifter, kunnskapsarbeidere og kunnskapsbaserte konkurransefortrinn. Det er også godt
dokumentert at motivasjon spiller en særlig stor rolle i denne delen av økonomien fordi
konsekvensene av høy og lav motivasjon er så store. I dette forprosjektet har vi bare kunne behandle
deler av den relevante problematikken: Utvalget har vært begrenset, kunnskapsarbeiderne selv har
ikke vært intervjuet, og vi mangler informasjon om effektiviteten til de ulike sidene ved ledelse som
er påvist.
Følgende områder peker seg ut som særlig viktige i framtidig forskning innen dette feltet.
1. Videre kartlegging av hva som motiverer kunnskapsarbeidere
En slik kartlegging er nødvendig for å øke treffsikkerheten i ledelse. Uten solid kunnskap om
motivasjon i gruppen, så er risikoen for å lede på feil måte stor. En slik kartlegging bør også
inneholde analyser av forskjeller mellom grupper av kunnskapsarbeidere, yngre versus eldre,
fra ulike profesjoner, fra ulike næringer og ulike organisasjoner. Slik forskning bør også være
komparativ og søke på påvise forskjeller mellom kunnskapsarbeidere og sammenliknbare
arbeidende fra andre sektorer. Dette fordi riktig organisasjonsdesign og ledelse delvis
avhenger av hvor unik denne gruppen er
2. Hva er effektiv ledelse av (norske) kunnskapsarbeidere
Det finnes fortsatt lite forskningsbasert viten om effektiv ledelse av kunnskapsarbeidere.
Ledelsesteori er utviklet uten å ta hensyn til eventuelle særtrekk ved denne gruppen. Det er
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også trolig at effektiv ledelse av norske kunnskapsarbeidere forutsetter andre lederstiler enn
hva som anbefales for anglo-amerikanske organisasjoner. I denne sammenheng er det også
behov for å definere og utvikle mål på hvilke effekter en kan forvente av ledelse.
Kunnskapsarbeidere skaper verdi på mange forskjellige måter, og ulike lederstiler kan være
effektive bare for deler av disse formene for verdiskapning.
3. Kontekstavhengig effekt av ledelse
Det er lang tradisjon innenfor ledelsesforskning for å studere og påvise kontekstavhengighet.
Et generelt funn er at effekten av en leders atferd avhenger av trekk ved situasjonen som
ledelse utføres innenfor. Dette vil antakelig også være tilfelle for ledelse av
kunnskapsarbeidere. Det er derfor ønskelig å styrke kunnskapen om hvorvidt effekter av
ledelse avhenger av forhold som organisasjonsstørrelse og –alder, hvorvidt lederen er
rekruttert fra profesjonen som skal ledes eller ikke, generell tillit lederen, offentlig versus
privat sektor.
Disse problemstillingene er så vidt nye forskningsmessig, at en kombinasjon av induktiv og deduktiv
metodologi er nødvendig. Induktiv metodologi via dybdeintervjuer framskaffer potensielt ny
kunnskap om motivatorer, ledelsesfilosofier og – teknikker, verdiskapende prosesser og
kontekstuelle forhold som ikke er godt dekket i eksisterende teori. Deduktiv metodologi supplerer
denne informasjonen, spesielt ved å muliggjøre effektivitetsberegninger av ledelsesstiler, samt å
estimere kontekstavhengigheten av disse effektene.
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