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Sammendrag 

Denne oppgaven har til hensikt å belyse hvordan deltakere fra Lent AS sitt kurs for 

prosessledelse opplever motivasjon tilknyttet bruk av nye verktøy og metoder i egen 

organisasjon. Fokus er rettet mot hva deltakerne opplever som betydningsfulle 

motivasjonsfaktorer. I tillegg, undersøkes det hvordan de ulike motivasjonsfaktorene fungerer 

i et samspill med hverandre. I forsøk på å gi studien en noe unik vri, inkluderes ytre, indre og 

kontekstuelle motivasjonsfaktorer i det teoretiske og analytiske rammeverket. De indre og 

ytre motivasjonsfaktorene er hovedsakelig basert på klassiske teorier tilknyttet hva som 

skaper ulike typer av motivasjon. Faktorene knyttet til kontekst, er derimot inspirert av 

forskningsartikler omhandlende hvilke elementer som er avgjørende under overføring av 

kunnskap fra kurs og treningstiltak.  

Datainnsamlingsmetoden som er brukt i dette prosjektet er kvalitativt intervju, og det er 

analysen av disse intervjuene som danner utgangspunkt for å kunne besvare oppgavens 

problemstilling. Analysens hovedfunn indikerer blant annet en gjennomgående høy betydning 

av det å innlede kurset med en eksisterende interesse for prosesslederstudiets tematikk. Når 

det gjelder ytre motivasjon, presenterte funnene en trend hvor deltakerne fokuserte på den 

potensielle instrumentelle verdien bruk av metodikken kunne gi. Viktigheten av 

organisatorisk støtte blir tolket å være den mest betydningsfulle kontekstuelle 

motivasjonsfaktoren. Kulturell kongruens viste seg på sin side å være motivasjonsfaktoren 

som i størst grad spilte en påvirkende rolle til øvrige faktorer. Mestringsfølelse, som her 

klassifiseres under de indre motivasjonsfaktorene, argumenteres for å være en katalysator til å 

aktivere de resterende faktorene for indre motivasjon. Sett under ett, blir også 

balanseforholdet mellom utfordring og kompetanse trukket frem som betydningsfullt for 

deltakernes opplevelse av de ulike motivasjonsfaktorene. Med tanke på mangelen av 

forskning tilknyttet bruk av motivasjonsfaktorer sett i lys av oppgavens tematikk, åpner det 

opp for at studiens analyseperspektiv og empiriske funn kan være et bidrag til 

motivasjonsforskning generelt. Avslutningsvis, oppfordrer studien til videre forskning på 

området. 
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blitt gjennomført uten dere. En stor takk vil også rettes til kurstilbyderen av prosesslederstudiet, 

konsulentfirmaet Lent. Dere har vært engasjert og støttende både før og under prosessen. Spesielt 
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1. Introduksjon 
 

1.1 Presentasjon av tema og aktualitet 

“All verdens kunnskap hjelper ikke, hvis du ikke er motivert. Hvis du ikke klarer å finne 

grunner gode nok til å endre adferd, ja, da blir det ingen lederutvikling” (Hilde, 2015). Slik 

lyder utdraget fra E24 sin artikkel rettet som et motsvar til utsagnet om at lederutvikling ikke 

virker. Denne studien vil fokusere seg rundt nettopp motivasjon i forbindelse med kurs, 

primært for ledere. For å starte med en belysning rundt oppgavens hovedtematikk, er det 

hensiktsmessig å ta en nærmere titt på hvorvidt kursvirksomhet og tiltak for å utvikle 

medarbeidere er en aktivitet som hyppig opptar organisasjoner i dag. I 2019 ble det estimert at 

nærmere 95 % av lærende organisasjoner enten planla å øke eller opprettholde investeringene 

sine tilknyttet kurs og treningsprogrammer for ledere (Prokopeak, 2018). Nettstedet training 

industry anslo i 2020 at det globalt brukes omkring 370 milliarder dollar i året på alt relatert 

til kursvirksomhet og tiltak for utvikling av medarbeidere, et tall som forøvrig har økt 

betraktelig de siste ti årene (Training Industry, 2020). Tall og statistikk kan danne en viss 

forståelse for viktigheten organisasjoner tillegger det å tilby ekstern kursing til sine 

medarbeidere. Det som derimot også kan være en legitim indikasjon på høy aktualitet og 

interesse, er når den aktuelle tematikken er godt representert i forskningsartikler. I mangel på 

en forsker å henvise til som spesifikt adresserer behovet for mer litteratur rundt denne 

studiens tematikk, kan det se ut som forskningsfeltet her trenger mer fokus. Etter bred og 

grundig leting har det blitt oppdrevet svært lite eksisterende forskningsartikler som spesifikt 

undersøker motivasjonsaspektet i kontekst av trening -og utviklingstiltak. Fraværet av 

lignende forskningsprosjekter trigget meg og dannet grunnlaget for denne studien.  

I løpet av det siste tiåret, kan man i nettaviser, forskningsartikler og fagmagasiner se tilbake 

på et bredt utvalg med kritiske røster som uttrykker sin skepsis mot effektiviteten av 

tradisjonell kursbasert lederutvikling (Gurdjian, 2014; Carroll og Nicholson, 2014; Simensen, 

2020; Gimmestad, 2010). Sett i lys av artikkelen fra Hilde (2015) nevnt innledningsvis, kan 

man spørre seg om motivasjon kan være et gjennomgående problem tilknyttet lederkurs som 

tilsynelatende ikke virker. Muligens kan manglende forståelse for kursdeltakeres motivasjon 

til atferdsendring, være et skjult problem for skeptikerne av det å sende medarbeidere på 

eksterne kurs. Hverken Gurdjian (2014), Carroll og Nicholson (2014) Simensen (2020) eller 

Gimmestad (2010) trekker frem motivasjon som en avgjørende faktor for deres skepsis rettet 

mot effekten av kurs. Hvis man derimot ser atferdsendring som nødvendig for oppnåelse av 
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ønsket organisatorisk effekt, er det videre relevant å studere motivasjon sin rolle under 

endring av atferd. En velkjent teoretiker som kan sies å understreke betydningen av 

atferdsendring som følge av kurs, er Donald Kirkpatrick. 

Ved hjelp av fire enkle trinn, har Kirkpatrick sin klassiske modell blitt en svært populær 

modell innen kursevaluering (Bates, 2004). For å fremheve studiens tematikk som relevant og 

aktuell, vil modellen her bli presentert og forklart i enkle trekk. Modellens fjerde og øverste 

trinn handler om hvilket resultat atferdsendringen fra kurset gir virksomheten. Slik det 

påpekes av Bates (2004), anses selve resultatet av kurset ofte som det mest interessante. De 

tre resterende trinnene i modellen er derimot av stor interesse for akkurat denne studiens 

fokuspunkter. Respons er modellens første trinn og tar for seg deltakernes opplevelse av 

tiltaket, hvorvidt de likte kurset og fant det interessant. Trinnet over, er læring og har til 

hensikt å vurdere hvor mye av kursets innhold deltakeren har lært i form av ny kunnskap, 

holdninger og ferdigheter. Det siste nivået før resultat-trinnet, kalles atferdsendring og 

vurderer hvorvidt kurset har ført til at en endring i deltakerens atferd (Bates, 2004). Ved 

samtlige nivåer av Kirkpatrick sin modell på vei opp mot resultat-trinnet, er det rimelig å 

påstå at motivasjon spilleren en helt sentral rolle. For å gi en enkel og banal forklaring, 

motivasjon er hovedsakelig det som styrer atferden vår (Lillemyr, 2007). Videre kan man 

legge Lai (2004) sin forståelse av læring til grunn, der hun hevder at læring ikke har funnet 

sted før det har skjedd en atferdsendring. Hvis læring krever atferdsendring og atferd styres av 

motivasjon, vil det da gi mening å se på motivasjon som igangsetter for all læring. På motsatt 

side, vil også læring være umulig uten motivasjon. En grundigere og mer dyptgående 

definisjon av motivasjon vil bli gitt i starten av teorikapittelet. 

 

1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål 

I forsøk på å forstå hva som driver deltakere til å endre atferd, har jeg undersøkt hvordan 

kursdeltakere opplever å bli motivert av å ta i bruk nye metoder og verktøy. Fra et 

motivasjonsperspektiv har jeg studert hva som skjer etter kursets slutt, når kursdeltakeren er 

tilbake i hverdagen hos sin egen organisasjon. Studien vil ta utgangspunkt i deltakere fra et 

kurs om prosessledelse i regi av konsulentselskapet Lent AS (heretter Lent). Konteksten av 

problemstillingen vil være Lent sitt prosesslederstudiet, som av Lent beskrives på følgende 

måte: Gjennom teori, praktiske eksempler og en rekke konkrete metoder vil du på 

Prosesslederstudiet lære å skape engasjement, samskaping og aktiv deltakelse i dine møter, 

prosjekter og prosesser (Lent, 2020). I metodekapittelet vil det bli gått nærmere inn på forhold 

https://www.prosessverktøy.no/
https://www.lent.no/prosesslederpodden-lent/


5 
 

relatert til både prosesslederstudiet og studiens utvalg. Studiens problemstilling lyder som 

følger: Hvordan opplever deltakere fra prosesslederstudiet å bli motivert til å ta i bruk 

verktøy og metoder fra kurset i egen organisasjon? Med mål om å besvare problemstillingen 

er det utarbeidet to forskningsspørsmål. Det første forskningsspørsmålet handler om å 

identifisere hvilke motivasjonsfaktorer som oppleves å ha ulik betydningsgrad for deltakernes 

motivasjon til å bruke metodikken i egen organisasjon. Det sekundære forskningsspørsmålet 

søker etter å skape innsikt rundt hvordan utvalget av motivasjonsfaktorer eventuelt henger 

sammen og påvirker hverandre. 

 

1.3 Oppgavens struktur 

Denne oppgaven er sett bort ifra innledningen inndelt i fem overordnede kapitler: teori, 

metode, resultater, diskusjon og konklusjon. I førstkommende kapittel vil oppgavens 

teoretiske rammeverk bli presentert. Det teoretiske kapittelet inneholder en presentasjon av 

studiens indre, ytre og kontekstuelle motivasjonsfaktorer, med underkapitler for hvert 

delkapittel. Teorikapittelet avsluttes med en sammenfatning og oppsummering av den 

presenterte teorien. Videre følger kapittel 3 om forskningsmetode, kapittelet vil ha til hensikt 

å beskrive hvordan forskningsspørsmålene besvares. Hvilken fremgangsmåte som er brukt for 

innhenting og analyse av data vil også gjennomgås. Etter metodekapittelet følger presentasjon 

av datamaterialet. Resultatkapittelet presenterer studiens funn og legger dermed grunnlag for 

neste kapittel som omhandler diskusjon. Oppsummering av studiens empiriske resultater vil 

fremkomme innledningsvis i diskusjonskapittelet. Etter å ha drøftet studiens funn opp mot det 

teoretiske rammeverket, vil oppgaven avslutte med en konklusjon. Avslutningsvis vil man i 

konklusjonen gjøre et forsøk på å oppsummere de mest fremtredende funnene og 

oppdagelsene fra forskningsprosjektet. 

 

2. Teori 

Motivasjon er et psykologisk begrep vi tar i bruk når vi blir spurt om hva som ligger bak det 

vi gjør og hvorfor vi velger en handling fremfor en annen (Lillemyr, 2007). Lillemyr (2007, s. 

15) definerer begrepet videre med at motivasjon er de kreftene som forårsaker og holder 

vedlike en aktivitet hos et individ eller en gruppe. Det handler dermed om både den enkelte 

handling og hvorfor en handling blir gjennomført over tid. Motivasjonsteorier har ifølge 

Stipek (2002) til hensikt å forklare, undersøke og predikere hva som påvirker en persons 
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atferd. Man kan betrakte motivasjon som en naturlig drivkraft som får betydning for hvilke 

valg som blir tatt, innsatsen i aktiviteter samt hvor utholdende man er i møte med utfordringer 

(Stipek, 2002). I dag blir motivasjon forstått som en situasjonsbestemt tilstand som påvirkes 

av blant annet verdier, erfaringer, hvordan man vurderer seg selv og hvilke forventninger man 

har (Skaalvik og Skaalvik, 2013). Hvis man setter nevnte teori om motivasjon opp mot Lai 

(2004) sin forståelse av læring, illustrerer det viktigheten av motivasjon for å oppnå læring. 

Læring har ikke funnet sted før det har skjedd en atferdsendring (Lai, 2004). Å være bevisst 

på hvilke motivasjonsfaktorer som fremmer den enkeltes motivasjon for atferdsendring, kan 

derfor bli sett på som avgjørende for kurstilbydere. Med utgangspunkt i min problemstilling 

legger jeg følgende definisjon om læring til grunn:  

«Læring er tilegnelse av ny eller endret kompetanse – i form av kunnskaper, ferdigheter eller 

holdninger som gir relativt varige endringer i en persons adferdspotensial». (Lai, 2004, s. 

155). 

For å undersøke hvordan deltakere motiveres til å endre atferd ved å ta i bruk nye verktøy, 

kan det derfor virke naturlig å ta utgangspunkt i hvilke motivasjonsfaktorer som ligger til 

grunn for nettopp læring. I dette kapittelet skal jeg gjennomgå indre, ytre og kontekstuelle 

motivasjonsfaktorer. Hensikten med å introdusere et utvalg av teorier innen indre motivasjon, 

har bakgrunn i at teoretikere peker på ulike menneskelige behov og ingredienser for å skape 

indre motivasjon. Ved å sammenligne et utvalg av teorier som tar for seg indre motivasjon, 

kan man forsøke å skape et så nyansert bilde som mulig av hvordan Lents kursdeltakere 

opplever å føle seg motivert til å endre atferd. Kapittelet avsluttes med å presentere 

teorimodellen som vil bli benyttet videre i oppgaven. Modellen inneholder en sammenfatning 

av de ulike motivasjonsfaktorene satt opp imot hverandre. Det bør nevnes at jeg har søkt etter 

lignende bruk av et rammeverk med flere typer motivasjonsfaktorer. I håp om å finne et 

rammeverk av noenlunde lik art, har det ikke blitt identifisert noe som kan sammenlignes eller 

hentes inspirasjon fra. Med tanke på at bruk av motivasjonsfaktorer virker å være noe uvanlig, 

åpner det opp for at studiens analyseperspektiv og empiriske funn kan være et bidrag til 

motivasjonsforskning generelt.  
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2.1 Indre motivasjonsfaktorer 

Etter å ha introdusert generell teori om motivasjon, er det viktig å understreke at motivasjon 

sjeldent forstås som et enhetlig fenomen. Med andre ord, om en person er motivert er mer 

komplekst enn et simpelt spørsmål om ja eller nei. Det varierer ikke kun i grad av motivasjon, 

altså hvor mye motivasjon en person innehar i en situasjon. Hvilken orientering motivasjonen 

har, er også en distinksjon det har blitt forsket bredt på gjennom tidene (Deci og Ryan, 2000). 

Orientering handler om hvilke underliggende holdninger og mål som gir opphav til den 

aktuelle atferden. Med andre ord, når man snakker om indre eller ytre styrt motivasjon, 

handler det om hvorfor individet føler seg motivert. Grunnet oppgavens bruk av flere teorier 

rundt indre motivasjon, vil det ikke bli sitert én spesifikk definisjon som legger grunnlag for 

studiens videre forståelsen av indre motivasjon. Atferd som oppstår på bakgrunn av genuin 

interesse og tilfredsstillelse i selve aktiviteten, blir i Deci og Ryan (2000) sin artikkel om 

klassiske definisjoner av indre og ytre motivasjon trukket frem som fellesnevner for de ulike 

definisjonene av indre motivasjon. En indre motivert person henter altså energi og føler en 

indre glede ved å utføre aktiviteten i seg selv.  

  

2.1.1 Interesse 

Å ha en iboende genuin interesse for noe, blir sett på som et godt utgangspunkt for at indre 

motivasjon oppstår (Lillemyr, 2007). Det presenteres ikke en spesifikk teori som eksplisitt 

omtaler interesse som en av flere faktorer for å skape indre motivasjon. Det henvises derimot 

til Deci og Ryan (2000) sin tidligere introduserte understrekning av interesse som den mest 

gjennomgående faktoren for å skape indre motivasjon. I kontekst av denne studien, vil 

faktoren interesse bli forstått som allerede eksisterende interesse. For å illustrere hvordan 

interesse forstås som motivasjonsfaktor i denne oppgaven, vil det presenteres et eksempel 

med to personer som innleder en aktivitet med ulik interesse. Sportsinteresserte Sigurd holder 

seg våken hele natten for å følge en ishockeykamp som spilles i Nord-Amerika. Han jobber 

som sportsjournalist og kunne hypotetisk sett dekket kampen, men i kveld har han fri. Sigurd 

har en sterk lidenskap for laget som spiller og har samtidig vært fascinert av ishockey hele 

livet. Skriveglade Maren skal dekke saken gjennom sitt vikariat som sportsjournalist, men 

rapporterer derimot om null interesse for hverken sporten eller laget. Med tanke på at Sigurd 

velger å se kampen ene og alene fordi han synes aktiviteten er interessant, kan man basert på 

Deci og Ryan (2000) sin artikkel si at Sigurds indre motivasjon og atferd baserer seg på hans 
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allerede iboende interessefelt. Hvorvidt man utfører jobbrelaterte handlinger eller aktiviteter 

frivillig utenom jobbsammenheng, kan på bakgrunn av nevnte eksempel derfor tenkes å være 

en fin indikasjon på at det foreligger en genuin interesse. 

  

2.1.2 Autonomi 

Autonomi handler om den enkeltes behov for selvbestemmelse og innflytelse gjennom 

frivillig initiering og selvregulering av egen atferd (Deci & Ryan, 2008). Begrepet autonomi 

brukes i selvbestemmelsesteorien. Teorien tar utgangspunkt i at et selvbestemt menneske er 

mer indre motivert enn et menneske som føler seg kontrollert av ytre faktorer eller et indre 

press (Gagne og Deci, 2005). Det sentrale premisset for teorien er at mennesket er indre 

motivert for å tilfredsstille sine grunnleggende psykologiske behov, og da særlig behov for 

selvbestemmelse (autonomi), kompetanse og tilhørighet. Et eksempel på at behovet for 

autonomi tilfredsstilles, kan være når en kursdeltaker selv har valgt hvilket kurs 

vedkommende vil delta på. Behovene for kompetanse og tilhørighet vil bli belyst videre under 

temaene mestringsfølelse, tillit og sosial støtte. 

  

2.1.3 Mestringstro 

Mestringstro handler om den enkeltes subjektive vurdering av sannsynlighet for og 

forventninger om å mestre ulike situasjoner og oppgaver. Mestringstro bestemmes i hovedsak 

av kvaliteten på erfaringer og graden av sosial støtte (Bandura, 1997). Bandura (1997) 

beskriver i så måte fire kilder til mestringstro. Mestringserfaringer, verbal overbevisning, 

vikarierende læring (modellæring), i tillegg til fysiologisk og emosjonell aktivering. Tidligere 

mestringserfaringer er ansett som den mest effektive kilden til å utvikle mestringstro. Basert 

på Bandura (1997) sitt teoretiske ståsted, kan man for eksempel anta at deltakere med 

negative mestringserfaringer knyttet til implementering av nye verktøy og metoder, teoretisk 

sett har lavere forventninger til egen mestring etter kurset. Når det gjelder modellæring, 

bygger dette hovedsakelig også på individets tidligere erfaringer. Modellæring kan ifølge 

Bandura (1997) bidra til å skape større mestringstro for visse fremgangsmåter, avhengig av 

om man har observert andre ha positive eller negative mestringserfaringer. Når det gjelder 

verbal overbevisning, handler det om å bli overtalt muntlig om at vedkommende besitter 

evnene til å mestre den gitte aktiviteten. Under opplevelse av verbal overbevisning, skal 

individet ifølge teorien mobilisere og opprettholde større krefter til å mestre aktiviteten enn 
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ved et fravær av verbal overbevisning. Fysiologisk og emosjonell aktivering i mennesket er 

den siste kilden som ifølge Bandura (1997) påvirker forventning om mestring. Denne 

aktiveringen handler om indre påvirkninger som gjerne endrer seg fra dag til dag. Faktorer 

som hjertebank og angst kan signalisere at vi ikke behersker situasjonen. Slike følelser kan 

potensielt tolkes som tegn på inkompetanse av hjernen (Skaalvik & Skaalvik, 1998). I 

situasjoner der slike reaksjoner oppstår, kan resultatet derfor være at vedkommende ofte 

utvikler lave forventninger om å mestre oppgaven (Skaalvik & Skaalvik, 1998).  

  

2.1.4 Mestringsfølelse 

Å føle mestringsfølelse, kan sammenlignes med å tilfredsstille kompetansebehovet fra den 

tidligere nevnte selvbestemmelsesteorien. Kompetanse representerer et av de tre psykologiske 

behovene i selvbestemmelsesteorien og beskrives som å oppleve seg kompetent i møte med 

utfordringer og mestring av aktiviteter (Deci & Ryan, 2008). Hva er derimot årsaken til at 

mestringsfølelse blir sett på som nødvendig for å skape indre motivasjon? Én forklaring er 

menneskets kontinuerlige søken etter kompetanse, samtidig som de prøver å unngå 

inkompetanse (Elliott, Mcgregor & Trash, 2000 i Deci & Ryan, 2002). Kompetansebegrepet 

har vært et etablert begrep helt siden de første motivasjonsteoriene ble utviklet. 

Selvbestemmelsesteoriens syn på kompetanse springer for eksempel ut fra Whites (1959) 

studier om hvordan mennesker er født med en trang til å mestre sitt eget miljø (Deci & Ryan, 

1985). 

En annen relevant teori som tar for seg mestringsfølelse er Flow Theory (heretter FT). Dette 

er en motivasjonsteori fra Csikszentmihalyi (1975), som i likhet med selvbestemmelsesteorien 

også har bakgrunn fra studiene til White (1959). Ifølge FT oppnås indre motivasjon gjennom 

at individet er i flyt. Flytsonen oppstår når individet finner en aktivitet oppriktig interessant og 

involverer seg i den på grunn av ren nytelse og fornøyelse. Å være i flytsonen er altså å 

betrakte som en tilstand hos individet. Den omtalte tilstanden oppleves når det er balanse 

mellom handlingsmulighetene og egne ferdigheter. Balansen er avhengig av individets 

subjektive opplevelse av utfordringen og egne ferdigheter. Flytsonen hos individene er 

balansegangen mellom angst og kjedsommelighet. Individet vil da føle seg kompetent ved å 

lykkes i oppgaver som er optimalt utfordrende (Csikszentmihalyi, 1975). Med andre ord, når 

individet øker sine ferdigheter vil vedkommende ifølge FT øke graden av indre motivasjon for 

å mestre større utfordringer enn tidligere. 
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Mestringsfølelse kan også knyttes opp konseptet om selvrealisering, det øverste nivået i 

Maslows behovspyramide (Lillemyr, 2007). Maslow søker å finne frem til grunnleggende 

behov som kan forklare vår atferd og motivasjon. Hans påstand er at behovene må fylles 

nedenfra og opp i pyramiden. Nederst på pyramiden finner man de fysiologiske behovene for 

mat, søvn, og trygghet. Videre følger sosiale behov som tilhørighet og kjærlighet. Maslow 

definerer de tre nederste nivåene som såkalte mangelbehov. De to øverste nivåene på 

behovshierarkiet er anerkjennelse og selvrealisering. Disse behovene er såkalte vekstbehov, 

de er altså ikke rettet mot å dekke opp en tilstand av underskudd. Vekstbehov handler om 

individets muligheter for personlig vekst, som å videreutvikle kompetanse og personlige 

egenskaper. Anerkjennelse vil bli redegjort videre under kapittelet om ytre motivasjon, men i 

forbindelse med mestringsfølelse kan selvrealisering sies å være høyaktuelt. Selvrealisering 

innebærer å kunne frigjøre kapasitet til å utvikle og realisere sine potensialer i form av 

iboende anlegg, evner og egenskaper. Selvrealisering som motivasjonsfaktor, kan sies å ligne 

på både kompetansebehovet fra selvbestemmelsesteorien og flytsonen som FT omtaler. Felles 

for de nevnte teoriene som omhandler mestringsfølelse, er at de fokuserer på 

motivasjonsfaktoren om at individet har behov for å utfolde seg med sin kompetanse og 

utnytte sitt maksimale potensial.  

 

2.2 Ytre motivasjonsfaktorer 

I motsetning til indre motivasjon som handler om å utføre en aktivitet fordi aktiviteten i seg 

selv som er målet, handler ytre motivasjon heller om å oppnå eller unngå en form for 

konsekvens (Reeve, 2014). Konsekvensene som påvirker ytre motivasjon kan både opptre i 

form av belønning og straff. For å tilby en enkel forståelse for ytre motivasjon og se det i 

kontrast til indre motivasjon, gjenbrukes eksempelet fra underkapittelet om interesse. 

Skriveglade Maren har gjennom sitt vikariat som sportsjournalist fått oppdrag om å dekke en 

ishockeykamp i Nord-Amerika. På tross av hennes manglende interesse for både sporten og 

laget, anstrenger hun seg for å følge med så godt hun klarer. Fra et motivasjonsperspektiv, hva 

driver Maren her til i det hele tatt å holde seg våken gjennom denne natten? Hensikten med 

eksempelet er å illustrere at hun går inn i aktiviteten uten en genuin interesse. Når ikke 

interessen for selve aktiviteten er der, kan man ifølge Reeve (2014) forklare Maren sin atferd 

på bakgrunn av ønsket om å oppnå en form for belønning eller et spesifikt utfall som følge av 

atferden. I det presenterte eksempelet kan man argumentere for at Marens atferd er ytre 

motivert. Reeve (2014) poengterer derimot at det er mulig å være hovedsakelig ytre motivert, 
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men samtidig oppleve en indre glede ved å utføre selve aktiviteten. Her kan man trekke 

paralleller tilbake til Sigurd i forrige kapittel som var sterkt indre motivert i jobben sin som 

sportsjournalist. Selv om Sigurd sier han opplever en indre glede ved å utføre arbeidet, er det 

diskutabelt hvorvidt han hadde vært villig til å produsere sportsartikler gjennom hele året uten 

å motta lønn. Ytre belønninger må derimot ikke være noe så konkret som lønn, et kursbevis 

eller andre økonomiske incentiver går også under samme definisjonen. Ytre motivasjon 

handler med andre ord om alt som gir tilfredsstillelse utover selve aktiviteten. Både indre og 

ytre belønninger betegnes altså som ytre motivasjon. Eksempler på indre belønninger kan 

være status, sosial anerkjennelse eller et godt arbeidsmiljø (Mastekaasa, 2010). Innenfor det å 

bli motivert av belønninger, finnes det altså mange variasjoner og fasetter. Det som virker å 

gjøre ytre motivasjon komplekst, er derimot hvordan individet ifølge Deci og Ryan (2000) 

vurderer verdien av de indre og ytre konsekvenser. 

  

2.2.1 Instrumentell verdi og ytre regulering  

Motivasjonsfaktoren her kalt instrumentell verdi og ytre regulering, refererer i denne studien 

til individets forventning og opplevelse av økt jobbytelse. Hvis en type atferd eller aktivitet 

hjelper til med å oppnå, eller er et middel mot å oppnå et bestemt mål, anses dette som 

instrumentell verdi (Reeve, 2014). Hvis man som medarbeider lærer noe man oppfatter som 

nyttig for organisasjonens ytelse, kan altså den ytre motivasjonen trigges til å bruke det man 

har lært i hensikt av å oppnå instrumentell verdi. Selvbestemmelsesteoriens firedelte inndeling 

for typer av ytre motivasjon, er relevant for å belyse i hvilken grad individet vurderer en 

aktivitet i den retning av å gi enten ytre eller indre belønning. Teorien tar utgangspunkt i hvor 

stor grad individet identifiserer aktiviteten å harmonere med selvet, nærmere bestemt 

personlige mål og verdier i livet. De fire ulike formene for ytre motivasjon presentert av 

Gagné og Deci (2005) er ytre regulering, introjeksjon, identifisert regulering, og integrert 

regulering. De nevnte formene for ytre motivasjon dreier seg altså om ulike innfallsvinkler for 

hvordan et individ tillegger den aktuelle atferden instrumentell verdi.  

Ytre regulering refererer til handlinger og atferd som er initiert og opprettholdt av ytre 

betingelser. Denne motivasjonsreguleringen er den som vanligvis forbindes med ytre 

motivasjon, der vi utfører en handling for eksempel for å få en belønning eller for å unngå 

straff. Introjeksjon beskriver atferd eller handlinger som bunner i at vi vil oppnå en følelse av 

stolthet eller unngå en følelse av skam eller skyldfølelse. Introjeksjon er derfor en 
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motivasjonsregulering som er delvis internalisert ved at det ikke er ytre betingelser som 

belønner eller straffer. Vi belønner eller straffer oss selv gjennom egen selvfølelse knyttet til 

vår atferd. Identifisert regulering omhandler en følelse av frihet og vilje fordi atferden her er i 

tråd med vår identitet og egne mål, og på den måten reflekterer denne reguleringen en del av 

en selv. Integrert regulering, som representerer den sterkeste graden av internalisering, betyr 

at identifiseringen blir en integrert del av en selv, ved at verdien av handlingen eller atferden 

passer med våre overordnede verdier og mål i livet. Basert på Gangé og Deci (2005) sine 

ulike former for ytre motivasjon, motiveres vi av mer enn aktiviteten isolert sett. Den 

opplevde verdien som potensielt kan utløses som følge av aktiviteten, vil altså ha 

sammenheng med hvilke verdier og mål vi har i vårt arbeid og liv. 

 

2.2.2 Sosial anerkjennelse 

Teoretikeren som anses å ha den mest anerkjente teorien om hvordan sosial anerkjennelse 

påvirker motivasjon, kan sies å være Abraham Maslow (Lillemyr, 2007). Teorien er redegjort 

for i forrige kapittel, i forbindelse med forbindelsen mellom selvrealisering og 

mestringsfølelse. Anerkjennelse på sin side, anses i likhet med selvrealisering som et 

vekstbehov og handler om selvaktelse og status. Sosial anerkjennelse definert av Maslow, 

ligner på Gagné og Deci (2005) sin beskrivelse av introjeksjon. Begge begreper tar for seg 

ønsket om å oppnå stolthet og økt selvfølelse som følge av anerkjennelse. Denne 

motivasjonsfaktoren virker å appellere til en tilfredsstillelse som skjer utenfor selve 

aktiviteten. Ved å få sosial anerkjennelse oppnår man en type indre belønning som følge av 

aktiviteten. En indre belønning er noe man mottar som ikke er mulig å ta eller føle på, men 

som har verdi for individet. Med tanke på at belønningen skjer som følge av aktiviteten og 

ikke grunnet selve utførelsen av aktiviteten, plasseres derfor sosial anerkjennelse inn under 

ytre motivasjonsfaktorer.  

Før man har behov for å bedrive selvrealisering, søker man basert på behovshierarkiet å 

utvikle god selvrespekt og få anerkjennelse fra andre mennesker. Ønske om å prestere, ha 

prestisje, nyte suksess i livet, samt nyte andres aktelse melder seg altså før behovet om å 

utfolde seg og utnytte sitt maksimale indre potensial. Anerkjennelse fra de sosiale 

omgivelsene virker å være en kraftig motivasjonsfaktor, hvis man skal tro psykologen Rom 

Harre. Behovet for sosial anerkjennelse blir trukket frem til å ha større plass i våre daglige liv 

enn biologisk baserte drifter som seksualdrift og aggresjon, ifølge den engelske psykologen 

Harre (Kaufmann og Kaufmann, 2015). 
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2.3 Kontekstuelle motivasjonsfaktorer 

En undersøkelse gjennomført av McKinsey, konkluderte med at begeistringen som ofte 

oppstår under lederkurs raskt går over når man kommer tilbake til hverdagen (Gurdjian et al., 

2014). I deres artikkel “Why leadership-development programs fail” trekker forskerne frem 

fire fellesnevnere for hva som går galt når lederkurs mislykkes. Det at tilbyderne overser 

konteksten hvor verktøyene skal brukes, blir trukket frem som den største gjengangeren. Med 

andre ord, det virker derfor som en gjennomgående fallgruve å basere kurs inne ledelse på en 

“one size fits all”, der man går ut ifra at samme verktøy og metoder passer alle, uavhengig av 

organisasjonskultur eller deltakerens rolle i organisasjon. Problematikken rundt kontekst, er 

åpenbart tilstede under kurs med deltakere fra flere ulike organisasjoner på samme samling. 

Sistnevnte forhold er tilfelle for Lent sitt prosesslederstudiet, noe som gjør utfordringen ekstra 

relevant i denne studien. I søken etter å besvare oppgavens problemstilling, vil det basert på 

nevnte redegjørelse være relevant å ha med elementet om kontekst for å undersøke hvorvidt 

de resterende motivasjonsfaktorene påvirkes av kontekstuelle forhold. 

  

2.3.1 Organisatorisk støtte 

Studier om arbeidsmiljøets effekt på overføring ved læringstiltak, har bredt omtalt sosial støtte 

som en hovedforutsetning for positiv overføring (Baldwin og Ford, 1988; Huczynski og 

Lewis, 1980). Overføring sikter i denne sammenhengen til hvorvidt innhold i det aktuelle 

læringstiltaket blir brukt i jobbhverdagen. Sosial støtte blir i de nevnte studiene 

operasjonalisert med hvorvidt ledere -og kollegaer oppmuntrer til bruk av nyanskaffede 

kunnskaper og ferdigheter. Med andre ord, forskning virker å helle mot at en atmosfære basert 

på oppmuntring fra andre i organisasjonen påvirker individets motivasjon til å ta i bruk nylig 

lærte evner og metoder. De presenterte funnene fra studiene av henholdsvis Baldwin og Ford 

(1988), samt Huczynski og Lewis (1980) kan forsvare hvorfor organisatorisk støtte er en 

relevant motivasjonsfaktor å inkludere for å undersøke hva som motiverer kursdeltakere under 

overføring av læring fra kurs. Det er verdt å nevne at motivasjonsfaktoren organisatorisk 

støtte har likhetstrekk med konseptet om verbal overbevisning som av Bandura (1997) blir 

trukket frem som nødvendig for å skape mestringstro. I denne studien vil derimot 

organisatorisk støtte hovedsakelig bli brukt til å kartlegge hvorvidt kursdeltakerne deltok på 

prosesslederstudiet individuelt eller sammen med andre fra sin organisasjon. 
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2.3.2 Kulturell kongruens 

Ledelse sin effekt på organisasjonskultur har blitt bredt studert, men organisasjonskultur sin 

effekt på ledelse har knapt fått noe oppmerksomhet (Den Hartog et al., 1999). En case-studie 

av Gilpin-Jackson og Bushe (2007) undersøkte hvilke faktorer som var avgjørende for at 

innhold fra et lederutviklingsprogram senere ble benyttet i jobbhverdagen. Under presentasjon 

av funnene i studien til Gilpin-Jackson og Bushe (2007), blir frykt for å bryte kulturelle 

normer pekt på som det mest betydningsfulle hinderet for å fremme bruk av konsepter fra 

lederutviklingsprogrammet. Kulturell kongruens sier altså noe om hvorvidt nye konsepter fra 

kurs oppleves kompatible med den allerede eksisterende organisasjonskulturen. Et eksempel 

på lav kulturell kongruens som blir trukket frem i den tidligere nevnte studien av Gilpin-

Jackson og Bushe (2007), er når nye innfallsvinkler og nye tilnærminger fraviker sterkt fra 

hva som er vanlig praksis i organisasjonen. Det er naturlig å tenke at organisatorisk støtte og 

kulturell kongruens handler om mye av det samme. Skal man tro Gilpin-Jackson og Bushe 

(2007), er derimot sosial støtte og kulturell støtte to veldig forskjellige konsepter som også 

påvirker bruk av nye konsepter ulikt. I sistnevnte studie, baserer funnene seg på at sosial støtte 

kun ga en økt positiv bedømmelse og vurdering av lederutviklingsprogrammet. Det som 

derimot virket å ha størst innvirkning på om konsepter fra lederutviklingsprogrammet ble 

brukt eller ikke, var de mer underbevisste og underliggende kulturelle normene som eksisterte 

i organisasjonen. Funnet som understreker viktigheten av kulturell kongruens, forsvares med å 

henvise til sterk korrelasjon mellom faktisk bruk av konsepter fra kurset og faktoren “comfort 

in using the language and methods” (Gilpin-Jackson og Bushe, 2007). Den nevnte studien 

harmonerer også med Brinkerhoff og Gill (1994) sin påstand om hvordan gruppepress for å 

samsvare med kulturelle normer kan påvirke motivasjonen til å ta i bruk nye konsepter fra 

kurs. “The workplace can untrain people far more efficiently than even the best training 

department can train people” (Brinkerhoff og Gill, s. 9, 1994). Med andre ord, frykten for å 

bruke metoder som bryter med organisasjonskulturen virker å kunne ha en betydelig effekt på 

motivasjonen til å bruke nye metoder.   

 

2.3.3 Forventning om endringsvillighet 

Motivasjonsfaktoren som går under tittelen forventning om endringsvillighet, kan først og 

fremst sies å ha en tett parallell til kulturell kongruens. Å endre metoder som fraviker fra 

organisatoriske normer kan blant annet skape en forventning om å oppleve motstand. Denne 
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motivasjonsfaktoren handler altså om hvilke reaksjoner studiens deltakere rapporterer å 

forvente ved bruk av metodene og verktøyene fra Lent. Organisasjonsmedlemmer kan 

hypotetisk sett gi en begeistrende reaksjon, på tross av at endringen bryter med eksisterende 

kulturelle normer. På denne måten kan motivasjonsfaktoren sies å skille seg seg fra kulturell 

kongruens. Når et nytt konsept gir en begeistrende reaksjon i organisasjonen, kan det betegnes 

som et uttrykk for høy grad av change readiness. Armenakis, Harris og Mossholder (1993, s. 

681) definerer change readiness som “an individual’s beliefs, attitudes, and intentions 

regarding the extent to which changes are needed and the organization’s capacity to 

successfully undertake those changes”. Når man som leder forventer change readiness fra sine 

organisasjonsmedlemmer, vil det si en forventning om endringsstøttende atferd. En type 

atferd som støtter endring, beskrives å være handlinger som bidrar til aktivt å engasjere seg i 

endringer initiert av organisasjonen. Prosessdeltakere som positivt engasjerer seg ved en ny 

type øvelse initiert av prosessleder vil som et eksempel kunne passe inn i definisjonen av 

endringsstøttende atferd og change readiness.  

Hvis endringsstøttende atferd kan betegnes som aksept, vil det være rimelig å betegne 

endringshemmende atferd på sin side for motstand. En form for passiv motstand eller 

likegyldighet til endring er BOHICA-syndromet. BOHICA er en forkortelse for det engelske 

uttrykket bend over here it comes again. Syndromet forekommer hos ansatte i organisasjoner 

som har opplevd repeterende skuffelser gjennom endringsinitiativ (Connell & Waring, 2002). 

Hyppige endringsforsøk initiert fra overordnet nivå kan oppleves som påtvunget støy i en 

allerede hektisk hverdag. Når man ikke makter å samle organisasjonsmedlemmer rundt et 

ektefølt endringsbehov, kan de stadige forsøkene om endring oppleves som BOHICA 

(Jacobsen, 2014). Dette gjør at medarbeidere møter bølger av endringsprosesser uten 

nødvendig forståelse og engasjement. Basert på hvordan BOHICA-syndromet beskrives, 

virker det naturlig å sette det opp som en motsetning til change readiness. Årsaken til å 

inkludere forventninger om endringsreaksjoner, er hovedsakelig for å undersøke hvordan 

change readiness og BOHICA-syndromet på hver sin ytterkant påvirker deltakernes 

opplevelse av indre og ytre motivasjon. Ved å legge til elementet med forventning til 

motstand eller endringsvillighet, skaper det potensialet for å få frem et mer nyansert bilde av 

deltakernes motivasjon til å ta i bruk metoder fra kurset. 
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2.5 Teoretisk sammenfatning 

For å oppsummere kapittelet svært forenklet, vil det i denne studien bli sett på hvordan 

deltakere fra prosesslederstudiet opplever å bli motivert til å ta i bruk nye verktøy og metoder. 

Det blir delt inn i indre og ytre motivasjonsfaktorer, i hensikt av å gjøre det hypotetisk mulig å 

identifisere hvilke motivasjonsfaktorer som oppleves å ha ulik betydningsgrad for deltakerne. 

De indre motivasjonsfaktorene tar for seg aspekter som kan relateres til aktiviteten i seg selv 

og atferdens indre aspekt. Indre motivasjonsfaktorer omhandler i denne studien altså faktorer 

knyttet til selve aktiviteten ved å bruke Lents metodikk i egen organisasjon. De ytre 

motivasjonsfaktorene tar derimot for seg de aspekter som virker motiverende som følge av 

indre og ytre belønninger som forventes å skje utenfor selve aktiviteten. Felles for de ytre 

motivasjonsfaktorene, er at individet motiveres av utfall som forventes å skje som følge av 

bruk eller unngåelse av bruk av metodikken fra kurset. Kontekstuelle motivasjonsfaktorer tar 

hovedsakelig for seg de organisatoriske forhold og omhandler variabler knyttet til konteksten 

deltakerne befinner seg i ved sin aktuelle prosesslokasjon. Med prosesslokasjon menes deres 

respektive arbeidsplass eller der deltakerne utøver og bruker metodene for prosessledelse. 

Den siste av de kontekstuelle motivasjonsfaktorene skiller seg noe ut, ved at den enkelt 

forklart legger vekt på individets forventning til kontekst. Når det gjelder forholdet mellom 

indre og ytre motivasjonsfaktorer sett opp imot kontekst, vil det bli sett på om deltakerne 

opplever også de kontekstuelle faktorene som direkte årsak til motivasjon. På en annen side, 

er ikke de kontekstuelle motivasjonsteoriene tilknyttet klassiske teorier om motivasjon. Det 

vil derfor tilstrebes å knytte faktorene som omhandler kontekst til hvordan de eventuelt 

påvirker de indre og ytre motivasjonsfaktorene. 
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Tabell 1: Det teoretiske rammeverket. 

Om funnene vil vise klare skiller som identifiserer betydningsforholdet mellom ytre, indre 

eller kontekstuelle faktorer vil komme frem under presentasjonen av studiens funn. Målet med 

forskningsprosjektet er å tilegne større inngående kunnskap og innsikt om hvilke 

motivasjonsfaktorer som oppleves å være av ulik betydning for at deltakere ved 

prosesslederstudiet bruker ny metodikk. Et sekundært mål med studien er å få innsikt rundt 

hvordan de skisserte motivasjonsfaktorene eventuelt henger sammen og påvirker hverandre. 

På veien mot å nærme seg kunnskap om begge forskningsspørsmål, har tabell 1 blitt 

utarbeidet som et verktøy for å se hvilke motivasjonsfaktorer som gjennomgående blir trukket 

frem som betydningsfulle. Ved å omsette studiens teoretiske rammeverk til en tabell, 

forenkles også prosessen med å identifisere mønstre og tendenser som foreligger i 

datamaterialet. De ti kolonne i tabellen representerer studiens ti informanter. I rutene under 

hver motivasjonsfaktor, vil deltakernes uttalelser rundt opplevelser av motivasjon klassifiseres 

fra lav, middels og høy. 

 

3.0 Metode 

Dette kapittelet har som hensikt å presentere og forklare de metodiske valgene som er gjort 

underveis i studien, det være seg datainnsamling og analysetilnærming. Først vil jeg 

presentere studiens bakgrunn, før jeg deretter greier ut om og begrunner bruken av kvalitativ 
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metode. Videre følger en beskrivelse av utvalg, rekrutteringsprosess, intervjuguide, samt 

gjennomføringen av intervju og transkribering. Påfølgende, vil det også bli gjort rede for 

etiske betraktninger vedrørende studien. Kapittelet avsluttes med en presentasjon av 

analysemetode og analyseprosess. Det bør også nevnes at grunnet den ekstraordinære 

situasjonen rundt covid-19 viruset, har det gitt begrensninger når det gjelder tilgang til 

litteratur om vitenskapelig metode.  

  

3.1 Bakgrunn for studien 

Bakgrunnen for gjennomførelsen av denne studien bunner ut i undertegnedes interesse for det 

teoretiske og filosofiske grunnlaget både Lent som organisasjon og prosesslederstudiet 

baserer seg på. Metodikk og verktøy som introduseres på prosesslederstudiet er forankret i 

positiv psykologi (Lent, 2020). I løpet av min praksisperiode hos konsulentselskapet Lent, 

utviklet fascinasjonen seg raskt for hvordan deres verktøy og metoder tok utgangspunkt i det 

såkalte mulighetsperspektivet. Under observasjon av prosesslederstudiets samlinger, undret 

jeg meg stadig over hva som skulle til for at deltakerne på kurset faktisk tok i bruk konseptene 

som ble introdusert av kursholderne. Opprinnelig var min hovedinteresse sentrert rundt hvilke 

faktorer som ligger til grunn for suksessfull implementering av styrkebasert ledelse. Å påvise 

og forsvare en mulig kausal sammenheng mellom visse faktorer og suksessfull 

implementering, viste seg som nevnt i innledningen raskt å være for optimistisk. Etter å ha 

valgt bort fokuset rundt hvilke fellestrekk som definerer en suksessfull implementering, 

eksisterte fortsatt interessen for å undersøke om det fantes mønstre som gikk igjen ved de 

deltakerne som virket mer begeistret enn andre. Organisasjoners ønske om avkastning på sine 

investeringer ble så vidt belyst under oppgavens innledning. Prosesslederstudiet koster per 

dags dato 34.900 kr for hver enkelt deltaker (Lent, 2020). Kurset går over tre runder med to 

samlinger hver runde. Kurset inneholder altså seks samlinger, noe som betyr at deltakerne blir 

tatt ut av produksjon fra sin opprinnelige stilling mer enn en hel arbeidsuke tilsammen. Med 

bevissthet rundt motivasjon sin rolle som igangsetter av læring og atferdsendring, ønsket jeg å 

studere nærmere om det fantes noen fellestrekk til hva deltakere opplevde som motiverende 

faktorer for faktisk å ta i bruk de aktuelle metodene fra kurset. Å undersøke hvordan et utvalg 

motivasjonsfaktorer oppleves som betydningsfulle tilknyttet bruk av prosesslederstudiets 

verktøy, harmonerte derfor godt med mitt eksisterende interessefelt. Etter å ha dykket dypere 

ned i litteratur om overføring av læring fra kurs, lederutvikling og treningstiltak, ble jeg gjort 
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bevisst på hvordan kontekst gjennomgående ble trukket frem som avgjørende i denne 

prosessen. Å øke innsikt rundt hvordan de ulike motivasjonsfaktorene fungerer i et samspill 

med hverandre, er først og fremst interessant for å se hvorvidt enkelte faktorer kan ha en rolle 

som katalysator for øvrige motivasjonsfaktorer. Med tanke på kontekst sin uttalte 

betydningsgrad, anses det som spesielt interessant å undersøke kontekstuelle faktorer sin 

påvirkning på indre og ytre motivasjonsfaktorer. Studien tar utgangspunkt i deltakernes egne 

beretninger om personlige opplevelser fra før, underveis og etter det prosesslederstudiet. 

  

3.1.1 Valg av metode 

Intensjonen med studien har vært å oppnå innsikt rundt en tematikk der forskningen fortsatt 

virker å være i sin begynnelse. Kvalitative metoder er ifølge Larkin (2015) godt egnet i 

studier der eksisterende teori ikke forklarer fenomenet tilstrekkelig. På bakgrunn av det 

anbefalte bruksområdet for kvalitativ metode, er det i denne oppgaven valgt en kvalitativ 

tilnærming. Av samme årsak hadde studien innledningsvis et eksplorerende, ustrukturert og 

deskriptivt preg. Studien har tatt sikte på å utforske hvordan deltakere på et kurs for 

prosessledelse opplever å bli motivert til å ta i bruk nye verktøy og metoder. For å kunne 

danne et bilde av deltakernes selvrapportering om og hva de mener virket motiverende, anses 

det derfor som nødvendig å få tilgang til detaljerte, rike beskrivelser av temaet. Ifølge Smith 

(2015) kan anskaffelse av detaljerte beskrivelser av et gitt tema innhentes av en utforsker som 

beskriver og tolker personlige og sosiale erfaringer. Fordi kvalitative metoder åpner for 

tilegnelsen av inngående kunnskap om et spesifikt fenomen anses det i denne sammenhengen 

som best egnet (Tjora, 2017). Studiens problemstilling utviklet seg som nevnt over tid og ble 

derfor stadig mer spisset,  resultatene kan derfor sies å ha fått et mer analytisk preg. Studien 

hadde dermed et balansepunkt mellom det eksplorerende, ustrukturerte og deskriptive og det 

strukturerte og analytiske, med en bevegelse mot sistnevnte ytterpunkt. Dette preger både 

datainnsamling, analyseprosess og vitenskapelig ståsted. 

  

 3.1.2 Vitenskapelig ståsted og analytisk tilnærming 

For å kunne forske på et fenomen er det viktig å fokusere på hvilket paradigme forskeren 

forholder seg til i det aktuelle studiet (Tjora, 2017). Et paradigme defineres som et sett av 

regler innen vitenskapsteorien som brukes gjennom forskningsprosessen. Under dette 
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forskningsprosjektet er min forståelse av virkeligheten farget av en tilnærming som baserer 

seg på konstruktivistisk tradisjon.  Studien er inspirert av en fenomenologisk tilnærming som 

betyr  

«å utforske og beskrive mennesker og deres erfaringer med, og forståelse av, et fenomen.» 

(Christoffersen, Johannessen og Tufte, 2010, s. 82) 

Jeg ønsket å innhente kunnskap om kursdeltakere sine opplevelser av fenomenet motivasjon. I 

en opplevelse ligger innholdet av en persons subjektive erfaring, dermed er det i denne 

studien naturlig å basere det vitenskapelige ståstedet på fenomenologi. Fenomenologien 

tilstreber å ha en åpen tilnærming til virkeligheten, altså et induktivt perspektiv 

(Christoffersen, Johannessen og Tufte, 2010). En induktiv metode innebærer å innhente 

kunnskap om informantenes opplevelser, noe som krever at forskeren tilstreber å være så 

objektiv som mulig. En induktiv metode er altså det motsatte av en deduktiv tilnærming, der 

forskeren på den andre siden tar utgangspunkt i teoretisk kunnskap for å stille de riktige 

spørsmålene (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuguiden er utarbeidet ut i fra teori, altså 

deduktiv tilnærming. Analyseprosessen kan også sies å helle mot det deduktive, med tanke på 

at datamaterialet presenteres med utgangspunkt i studiens motivasjonsfaktorer. Min analyse er 

altså ikke basert på kategorier utledet av den empiriske og induktive analysen, men tar heller 

utgangspunkt i teoretiske kategorier. Jeg ønsket derimot å legge mine teoretiske perspektiver 

og forhåndsantakelser bort i de innledende analysene, for så å trekke inn teoriene i analysens 

siste fase. Dermed kan det sies at jeg har benyttet en abduktiv analysemetode. 

Jeg er videre opptatt av at studien skal være praktisk nyttig for både Lent og deltakere av 

prosesslederstudiet. Forankringen min ved å skape bevissthet rundt hvordan motivasjon kan 

spille inn på å sette kursets konsepter ut i livet i de ulike organisasjonene, kan helle mot en 

pragmatisk holdning til kunnskap. Det hersker derimot høy bevissthet om at funnene gjort i 

studien ikke kan generaliseres utover andre kontekster enn prosesslederstudiet. Denne 

bevisstheten kan sies å være knyttet til Clarke, Braun og Hayfield (2015) sin understrekning 

om at universell mening ikke kan avdekkes, fordi mening er forstått som å være knyttet til 

konteksten den produseres i. Opplevelsen av motivasjon kan også sies å holde en høy grad av 

subjektivitet, noe som taler for at opplevd betydning av ulike motivasjonsfaktorer vil kunne 

variere kraftig fra person til person. Informantens ord gir altså tilgang til kun én spesifikk 

versjon av virkeligheten og forskningen produserer fortolkninger av denne virkeligheten 

(Clarke, Braun og Hayfield, 2015). Basert på denne studiens syn på kunnskap, tilsier det at 
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direkte kunnskap om den faktiske virkeligheten ikke er tilgjengelig, fordi datainnsamlingen 

baserer seg på deltakernes subjektive opplevelser.  

 

3.2 Kvalitative intervju 

Et kvalitativt forskningsintervju brukes når man vil fange den subjektive opplevelsen til sitt 

forskningsobjekt (Stubberud, 2002). Et kvalitativt forskningsintervju er i denne studien 

anvendt som metode for datainnsamling. Det kvalitative forskningsintervju er den mest 

anvendte metoden for innsamling av data innenfor kvalitativ forskning (King & Horrocks, 

2010). Det brukes gjerne når man sikter etter å forstå ulike sider ved informantenes daglige liv 

ut fra deres eget perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2015). Ved bruk av intervju under 

innhenting av data kan forskeren få tilgang til detaljerte beskrivelser av intervjuobjektets egne 

opplevelser, holdninger, meninger og erfaringer knyttet til temaet av interesse (Kvale & 

Brinkmann, 2015). Mulighetene det kvalitative intervjuet tilbyr anses som særlig fordelaktig i 

denne studien, med tanke på hvordan detaljerte beretninger om egne erfaringer er totalt 

nødvendig for å kunne si noe om hvordan de ulike motivasjonsfaktorene oppleves tilknyttet 

bruk av de aktuelle metodene. Jeg valgte i denne studien å gjennomføre semistrukturerte 

intervju, noe som begrunnes i det at det tilbyr en struktur til samtalen som samtidig gir 

mulighet til å improvisere underveis i intervjuet (Myers, 2013). I semistrukturerte intervju har 

man allerede et sett spørsmål man ønsker å få besvart i form av en intervjuguide, men 

forskeren har fortsatt mulighet til å tilpasse og endre intervjuets struktur underveis (Smith & 

Osborn, 2015). Dette kan eksempelvis vise seg å være nyttig når samtalens flyt gjøre det 

nødvendig å endre på rekkefølgen eller eventuelt fjerne enkelte spørsmål. Videre kan 

informanten også komme med informasjon en ønsker å høre mer om, noe som gjør det 

naturlig å stille oppfølgingsspørsmål man tidligere ikke har tenkt på (Tjora, 2017). På 

bakgrunn av at det semistrukturerte intervjuet tilbyr muligheten til å tilpasse intervjuet 

informanten, produserer det ofte også mer detaljert og rikt datamateriale sammenlignet med 

strukturerte intervju (Smith & Osborn, 2015). Gjennom intervjuene fant jeg det svært nyttig å 

kunne ha muligheten til å stille oppfølgingsspørsmål, fordi jeg da kunne følge opp 

interessante temaer relatert til informantenes opplevelser av programmet. Samtidig hjalp 

intervjuguiden meg til å holde en rød tråd gjennom hele intervjuet, og styre samtalen til 

temaer av interesse. 
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3.2.1 Utvalg 

Det finnes sprikende meninger angående anbefalt antall intervjuobjekter under 

fenomenologiske studier. I hensikt av å ikke gjøre studien for omfattende, har det blitt tatt et 

valg om å begrense utvalget til ti intervjuobjekter. Et utvalg på ti informanter er i tråd med 

Dukes (1984) sine anbefalinger, som foreslår at forskeren intervjuer mellom tre til ti personer 

i fenomenologiske studier. Med et utvalg på ti informanter, er det tatt høyde for utfall som 

potensielt kan oppstå med personer som ønsker å trekke seg eller lignende situasjoner relatert 

til bortfall av informanter. Utvalget i dette forskningsprosjektet kan beskrives som et 

strategisk utvalg, da informanter er valgt på bakgrunn av en antagelse om at de kan bidra med 

verdifull informasjon om temaet som undersøkes (Yardley, 2015). Kriteriene for utvalget var 

at de hadde gjennomført prosesslederstudiet, samt at de etter kurset hadde befunnet seg i 

situasjoner hvor bruk av de aktuelle verktøyene var relevant og mulig. Det var altså ikke et 

krav at informanten satt i en lederposisjon, det essensielle var derimot at vedkommende hadde 

stått i rollen som prosessleder. Hvorvidt informantene hadde deltatt på samme samling av 

prosesslederstudiet var derimot ikke et krav. Bakgrunnen for kriteriene var for å sikre at alle 

informanter hadde fått introdusert de samme konseptene, metodene og verktøyene. Å ha 

informanter fra ulike samlinger, ble gjort for å øke reliabiliteten i studien. Om jeg kun hadde 

valgt informanter fra én spesifikk samling, ville det også oppstått større sjanse for at en 

tredjevariabel kunne vært med å påvirke resultatene og dermed svekke studiens indre 

validitet. Det at informantene fra de ulike samlingene av prosesslederstudiet har ulike 

arbeidssituasjoner med ulike organisasjonskulturer, kan potensielt være med å bidra til å 

belyse hvordan ulike kontekster påvirker de presenterte motivasjonsfaktorene i oppgaven. Det 

endelige utvalget består av ti personer, ni kvinner og en mann med varierende alder og 

bakgrunn.  

  

3.2.2 Rekruttering av informanter 

Slik det kommer frem i avsnittet om studiens utvalg, er rekruttering av informanter gjort på 

bakgrunn av en antagelse om at de kan bidra med verdifull informasjon til studien. I samtaler 

med Lent rundt kriteriene for deltakelse i studien, tok min praksisveileder på seg oppgaven 

om å anbefale informanter. Lent praktiserer oppfølging av deltakere fra prosesslederstudiet og 

kan dermed tenkes å ha oversikt over hvem som er entusiastiske og hyppige brukere av 

verktøyene deres. Med tanke på at studien omhandler hvilke motiverende faktorer som spiller 
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inn hos deltakere under bruk av Lents metodikk, ble det ansett som nødvendig å rekruttere 

informanter som faktisk hadde brukt metodikken etter kursets slutt. På en annen side, kan det 

tenkes at fremgangsmåten med innhenting av informanter her kan representere en svakhet ved 

studiens gyldighet. De aktuelle kandidatene ble innledningsvis kontaktet av Lent med 

forespørsel om de kunne tenke seg å delta i et masteroppgave-prosjekt, samt en veldig kort 

beskrivelse av formålet. Videre, sendte Lent mailutvekslingen over til meg før jeg tok direkte 

kontakt med informantene. Under første kontakt med informanten, ble det understreket at 

forespørselen var basert på anbefalingen fra Lent om at de kunne være en god informant 

basert på masteroppgavens formål. Informasjonsskrivet inneholdt videre informasjon om 

studiens formål og omfang, samt deres rolle. Etter at informantene hadde avgitt positiv 

respons om deltakelse, fikk de oversendt en samtykkeerklæring som inneholdt mer 

dyptgående informasjon om studiens formål, i tillegg til utfyllende beskrivelser rundt deres 

rettigheter. Jeg har som anbefalt av Creswell (2014), også vært åpen om studiens formål 

ovenfor deltakerne, samt oppfordret informantene til å stille spørsmål om prosjektet. 

  

3.2.3 Intervjuguide 

Intervjuguiden anvendt i denne studien er utformet med hensikt om å undersøke hvordan 

motivasjon påvirker deltakeres bruk av verktøy og metodikk fra prosesslederstudiet. Med 

tanke på kompleksiteten tilknyttet forskning på motivasjon inkluderer intervjuguiden 

spørsmål som ikke direkte dreier seg om motivasjon. Den indirekte spørsmålsformen 

suppleres med spørsmål av mer direkte art omhandlende informantens opplevde motivasjon. 

Flesteparten av spørsmålene har til hensikt å utforske deltakernes bruk av metodikken, der det 

spesielt søkes etter innsikt rundt hva som ligger bak ulike valg og atferd. Når det gjelder første 

del av intervjuguiden, innleder det med en deskriptiv del som har til hovedhensikt å kartlegge 

deltakeren. Den deskriptive delen av intervjuguiden hadde også en tiltenkt intensjon om å 

varme opp informanten til å bli mer komfortabel med intervjusituasjonen. I tillegg til en 

innledende deskriptiv del, ble det før intervjuet forsøkt å ufarliggjøre intervjusettingen ved å 

minne informanten på at vedkommende vil bli anonymisert. Startfasen av intervjuet handlet 

med andre ord om å gjøre informanten trygg på situasjonen. En innledning som beskrevet 

gjennomføres i hensikt av å legge til rette for at vedkommende senere i intervjuet kunne dele 

sine ærlige personlige erfaringer (Tjora, 2017). På søken etter subjektiv informasjon som 

krevde at intervjuobjektene selv gjorde evalueringer av egen motivasjon, ble det å sikre et 

vennlig intervjuklima bevist tilstrebet (Theron og Saunders, 2009). De første spørsmålene 
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under den deskriptive og innledende fasen omhandlet kartlegging rundt informantens 

bakgrunn, tidligere erfaringer og inngang til prosesslederstudiet. For å skape en effektiv 

intervensjon, understreker Nytrø et al. (2000) viktigheten av at deltakeren bør oppfatte 

intervensjonen som nødvendig. Ved at informanten opplever de innledende spørsmålene som 

relevante, vil det holde vedkommende motivert til å aktivt støtte intervensjonen gjennom 

deltakelse i dens aktiviteter (Nytrø et al., 2000).  

Etter Theron og Saunders (2009) sin anbefaling innledet intervjuguiden med enkle og 

generelle spørsmål, slik at intervjuobjektet tidlig opplevde mestring og slappet av tidlig i 

intervjuet. Etter at informanten føler seg komfortabel med både meg og situasjonen beveget vi 

oss over på de mer utforskende spørsmålene som krevde større grad av refleksjon. 

Intervjuguidens andre del beveger seg derfor videre til å omhandle studiens hovedinteresse. 

Med tanke på intervjuets tidsramme på kun én time, var det et strategisk valg å plassere 

spørsmålene det var mest essensielt å få utdypende svar på så tidlig som mulig etter den 

innledende kartleggingen. Spørsmålene i intervjuguidens hoveddel baserer seg hovedsakelig 

på utdypning av informantens erfaringer rundt implementeringsfasen av de styrkebaserte 

verktøyene. Hoveddelen i intervjuguiden forsøker å innhente innsikt rundt informantenes 

første opplevelser ved bruk av Lents metodikk i egen organisasjon. Det eneste teoretiske 

perspektivet som nevnes eksplisitt i løpet av intervjuguiden, er BOHICA-syndromet. 

Intervjuguiden var med andre ord i liten grad styrt av faglige perspektiver og teorier. I følge 

Thagaard (2018) kan en fallgruve ved å ha et overdrevent dominerende faglig perspektiv, 

være at forskeren risikerer å overse viktige utsagn og signaler. Med dekning i Thagaard 

(2018) sin påstand, har jeg derfor forsøkt å la informantenes egne subjektive opplevelser, 

meninger og tanker komme frem uten å henge meg for mye opp i et teoretisk rammeverk. 

Intervjuguiden bærer derfor preg av å tilstrebe et eksplorerende, fremfor et teoretiserende 

perspektiv under utspørring av informantenes erfaringer og opplevelser. Selv om teoretiske 

perspektiver ikke eksplisitt var en del av intervjuguiden, ble relevant teori ved flere 

anledninger nevnt som følge av intervjuets semistrukturerte art.   

Den siste delen av intervjuguiden bygger hovedsakelig på informantens personlige meninger, 

følelser og synspunkter. Spørsmålene i denne delen er utformet på en måte som oppfordrer 

informanten til gi utdypende informasjon om erfaringer knyttet til motivasjon tilknyttet bruk 

av verktøy fra prosesslederstudiet. Med tanke på spørsmålenes åpne utforming, ga det 

mulighet for å hoppe frem og tilbake i intervjuguiden dersom det var nødvendig. Det ble også 

åpnet helt opp på slutten av intervjuet ved å oppfordre informanten til å snakke helt fritt rundt 
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oppgavens problemstilling. I tillegg, ble samtlige intervjuer avsluttet med spørsmål om 

hvorvidt det var noen momenter eller faktorer vi ikke har vært innom i intervjuet, men som 

informanten allikevel mener er avgjørende for oppgavens problemstilling. 

  

3.2.4 Gjennomføring av intervju   

Til sammen gjennomførte jeg ti intervjuer i løpet av tidsperioden mellom mars og april 2020. 

Alle intervjuene ble gjennomført over Skype eller Microsoft Teams, grunnet 

unntakstilstanden og restriksjonene som fulgte med etter covid-19 virusets utbrudd i Norge. 

Etter fire intervjuer begynte elementer i informantenes uttalelser å bli gjenkjennelige, selv om 

det var betydelig variasjon mellom informantenes opplevelser og meninger. 

Gjenkjennbarheten kan tyde på en viss metning, altså var det mindre sannsynlig at flere 

intervjuer ville frembringe nye vesentlige momenter (Tjora, 2017). Intervjuene var også en 

læringsprosess der jeg ved gjennomlytting og transkribering av de første intervjuene oppdaget 

momenter i intervjuteknikken som kunne forbedres. Jeg fortsatte derfor til jeg hadde rekruttert 

og gjennomført intervjuer av til sammen ti informanter. Tematikken synes da å være godt 

dekket, selv om flere intervjuer kunne gitt enda flere nyanser. Antallet informanter vurderes å 

være tilstrekkelig for en grundig og detaljert analyse, og i tråd med anbefalinger Tjora (2017) 

gir for masteroppgaver der datainnsamling baserer seg på dybdeintervju alene. 

Under gjennomførelsen av intervjuet ble mine personlige erfaringer brukt for å nyansere 

intervjuguiden, og gjøre den mer presis og relevant. Egne erfaringer og god kjennskap til både 

prosesslederstudiet og motivasjonsfeltet var nyttig med tanke på oppfølgingsspørsmål, men 

det opplevdes samtidig som en utfordring. Under transkribering av de første intervjuene ble 

jeg gjort bevisst på hvordan jeg noen ganger samtykket med informanten og videre fullførte 

resonnementer da informanten oppførte seg nølende og var på leting etter egne ord. På samme 

måte kunne informantene gi uttrykk for en felles forståelse oss imellom av typen “ja, du vet jo 

hva jeg mener”. Det at informanten ikke fullfører sitt resonnement eller begrenser forklaringer 

av ulike fenomener er ifølge Tjora (2017) vanlig når informant og intervjuer tilsynelatende 

har en felles referanseramme. Implisitte forståelser kan altså redusere den sosiale avstanden 

og skape tillit i relasjonen (Thagaard, 2018). På en annen side, har en felles referanseramme 

potensialet for å også svekke dataenes pålitelighet (Tjora, 2017). Etter gjennomlytting av 

intervju og relevant litteratur ble jeg bevisst dette og justerte intervjuteknikken, blant annet 

ved å innta en mer naiv posisjon (Tjora, 2017). I de siste tre intervjuene stilte jeg derfor mer 
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utdypende oppfølgingsspørsmål. Jeg ba også om konkrete eksempler for å få mer eksplisitte, 

konkrete og utfyllende forklaringer om hva informanten egentlig mente i større grad enn ved 

de første intervjuene (Kvale, 1997).  

Et interessant fenomen beskrevet av Tjora (2017), er når informanten snakker i overfladiske, 

generelle og teoretiserte termer som minner om ferdig genererte svar. Underveis i intervjuene 

hadde jeg flere ganger følelsen av at dette fenomenet forekom. Årsaken til fenomenet kan 

komme av at ledere og kunnskapsarbeidere er vant til å fremstille seg i et fordelaktig lys 

(Argyris, 1991). Konseptet om at ledere kan være tilbøyelig til å svare korrekt i hensikt av å 

fremstille seg selv i et godt lys støttes også av Tjora (2017). På spørsmål om informanten 

vanligvis fokuserer mest på prosess eller resultat, var et typisk svar for eksempel at “det 

handler selvfølgelig om å leve i nuet og fokusere på de problemstillingene du står ovenfor der 

og da”. Ved flere tilfeller satt man altså med en følelse av at informantene svarte det de 

opplevde som riktig å svare. Informantene hadde også en tendens til å ordlegge seg uklart ved 

utfordrende temaer som for eksempel hvordan de bruker metodikken fra Lent i sammenheng 

med andre metoder de allerede har i sin verktøykasse. Teknikker for å imøtekomme dette var 

tilsvarende de jeg brukte for å imøtekomme felles referanseramme. Når temaet virket 

vanskelig brukte jeg gjerne taushet som virkemiddel for å gi informantene tid til å tenke seg 

om og til å bryte tausheten med utdypende kommentarer (Tjora, 2017). En annen teknikk jeg 

benyttet meg av, var å legge til side temaet og ta det opp igjen senere i intervjuet, da gjerne 

med en litt annen og mer indirekte tilnærming (Kvale, 1997). Som anbefalt av Tjora (2017) 

ble lydopptaker brukt under alle intervjuene for å få detaljerte data og pålitelig gjengivelse, og 

for at jeg kunne konsentrere meg om informantene og deres reaksjoner. 

  

3.2.5 Transkribering av intervju 

Med tanke på at jeg vil benytte tematisk analyse for å analysere datamaterialet, har jeg i tråd 

med Braun og Clarke (2006) sine anbefalinger transkribert på en detaljert og nøyaktig måte. 

Ved å foreta en detaljert og nøyaktig transkripsjon, minimerer man sannsynligheten for å 

overse eller gå glipp av verdifull informasjon i datamaterialet. Lydopptakene var jevnt over 

veldig gode, noe som gjorde prosessen med å transkribere intervjuene ordrett relativt enkel, 

selv om det var en svært langtekkelig prosess. Hvert eneste ord er her transkribert slikt det er 

sagt av informanten, inklusive ordlyder, pauser, påbegynte setninger, gjentakelser osv. Om 

informanten la særlig vekt på et ord ble dette markert med understrek før og etter ordet, hvor 
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selve ordet er skrevet i store bokstaver (eks. “Jeg var _VELDIG_ motivert”). Videre ble 

pauser markert med “...”. Om informanten lagde lyder, gestikulerte eller hadde et tonefall som 

var vesentlig for situasjonen, ble dette markert med stjerner (eks. *latter*, *høylytt sukk*). I 

kapittelet om studiens resultater vil sitatene gjengis etter samme struktur, hvor vektlegging av 

ord, pauser og eventuelle ordlyder og gestikulering vil inkluderes. Etter Tjoras (2017) 

anbefalinger og av hensyn til informantenes anonymitet er dialekter skrevet om til bokmål. 

  

3.3 Forskningens kvalitet 

Ulikt kvantitativ metode, er det ingen etablert praksis for hvordan man skal avgjøre kvaliteten 

på kvalitativ forskning (Tjora, 2017). Det hersker med andre ord uenigheter om hvilke 

kriterier man bør bruke i evalueringer angående kvalitativ forsknings kvalitet (Kvale & 

Brinkmann, 2015). I denne oppgaven er det valgt å diskutere studiens validitet ved å se på 

dens pålitelighet, gyldighet, transparens og generaliserbarhet, fordi dette av Tjora (2017) 

omtales som gode kriterier for kvalitetsvurdering av kvalitativ forskning. 

  

3.3.1 Pålitelighet 

Pålitelighet handler hovedsakelig om forskning som oppfattes å ha en klar sammenheng 

mellom empiri, analyse og resultater i studien (Tjora, 2017). Med tanke på at pålitelighet 

ifølge Tjora (2017) først og fremst krever transparens, tilstrebes det å gi leseren innblikk i 

både empiriske data og hvordan analysen er gjennomført. Når det gjelder manipulernde 

fremstilling av empiri i hensikt av å få frem mønstre det ikke er belegg for, har jeg hatt en 

bevisst holdning på å unngå dette. Kvalitativ forskning tilhører en fortolkende tradisjon, som 

vil si at man er innforstått med hvordan fullstendig nøytralitet ikke eksisterer (Tjora, 2017). 

Angående svakheter innenfor egen nøytralitet, antas analysen i studien å være farget av både 

min bakgrunn som tidligere praksisstudent hos Lent og masterstudent i pedagogikk. Det er 

også rimelig å anta at de teoretiske innfallsvinklene jeg har valgt i studien også farger 

analysen. Utfordringene rundt både manipulerende fremstilling og manglende nøytralitet har 

vært gjenstand for refleksjonunderveis i studien. Veileder har blitt benyttet som 

diskusjonspartner for å fremme refleksivitet i studien. Å kunne diskutere implikasjoner ved 

studiens pålitelighet er i tråd med Tjora (2017) sin anbefaling om at slike refleksjoner skjer 

utenfor et sosialt vakuum.  
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Pålitelighet handler også om at målingene er konsistente over tid (Howitt, 2013). En mulig 

feilkilde ved konsistente målinger, kan for eksempel være informantenes hukommelse. Med 

bevissthet på hukommelse som mulig feilkilde, ble erfaringer og forhold tilknyttet selve 

kurset gjennomgått med informantene før man gikk mer eksplisitt inn på motivasjonsaspektet 

av intervjuet. Det ble av flere informanter gitt uttrykk for at dette var til god hjelp for 

hukommelsen. Erfaringene fra kurset ble ofte fortalt i detalj, noe som kan tyde på en rimelig 

høy grad av presisjon. På en annen side, skal det ikke utelukkes at det kan ha skjedd en viss 

fordreining av hukommelsen over tid. Under gjennomføring av intervjuene, tilstrebet jeg å 

innta en sokratisk rolle som intervjuer. En sokratisk rolle innebærer å være fødselshjelp for 

informantenes egne refleksjoner og erkjennelser, fremfor å «fiske» etter svar (Tjora, 2017).  

  

3.3.2 Gyldighet  

Gyldighet handler om hvorvidt funnene svarer på studiens problemstilling, samt forskningens 

relevans og presisjon (Tjora, 2017). Sagt på en annen måte, samsvarer funnene med det man 

faktisk ønsket å finne svar på? Forhold som er omtalt under kapittelet om pålitelighet er med å 

påvirke studiens gyldighet (Howitt, 2013). For å styrke en studies gyldighet, trekker Howitt 

(2013) frem det viktigheten av å redegjøre for valg tilknyttet datainnsamlingsmetode og 

analyse. Samtlige avsnitt i metodekapittelet tar for seg redegjørelser av ulike valg gjort 

underveis i forskningsprosjektet og vil derfor kunne bidra til å styrke studiens gyldigheten. 

Spesielt aktuelt i forbindelse med gyldighet er potensielt konseptet sosial ønskverdighet. 

Konseptet refererer til tendensen for å avgi svar en anser som positive eller sosialt akseptable 

heller enn hva som er mest virkelighetsnært (Coolican, 2014). Informanter kan for eksempel 

avstå fra å fortelle om deres nervøsitet, tvil og angstfremmende følelser rundt bruk av nye 

verktøy og metoder. Hvis konseptet om sosial ønskverdighet har oppstått hos informantene, 

vil deres beretninger ikke samsvare med deres faktiske virkelighet. Om sistnevnte konsept har 

påvirket informantene, vil det kunne ha svekket studiens gyldighet. Flere informanter fortalte 

derimot om både nervøsitet og angstfremmende følelser, noe som kan tyde på at bevisstheten 

om å tilstrebe et vennlig intervjuklima kan ha redusert implikasjonene av sosial 

ønskverdighet. I en perfekt verden ville metodetriangulering ideelt sett vært brukt for å 

tilstrebe en høyest mulig gyldighet i studien. En slik metodisk tilnærming, går ut på at en 

benytter seg av flere ulike metoder ved innsamling av data (Christoffersen, Johannessen og 

Tufte, 2010). I denne studien kunne det for eksempel ha blitt supplert med observasjon som 

en alternativ innsamlingsmetode. Observasjon brukes gjerne for å skaffe seg mer inngående 
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kunnskap om hvordan tidligere kursdeltakere faktisk bruker nye verktøy og metoder, samt 

hvordan deres ulike kontekster synes å påvirke bruk eller avståelse fra bruk. Å observere hva 

informantene gjør fremfor hva de sier at de gjør, samsvarer med Tjora (2017) sin påpekning 

om at det ofte er mer relevant å studere den faktiske arbeidsplassen heller enn å studere 

hvordan informantene forteller om den. Med tanke på at denne studien hovedsakelig 

omhandler motivasjon, er det derimot diskutabelt i hvor stor grad observasjon og 

metodetriangulering kunne økt gyldigheten.  

 

3.3.1 Etiske vurderinger og betraktninger 

Under gjennomføring av forskning ved bruk av kvalitative forskningsmetoder, har man som 

forsker nær kontakt med informantene. Denne nærheten til informantene stiller særlige krav 

til forskerens etiske ansvar. Det mest fremtredende etiske prinsippet, trekkes frem av Tjora 

(2017) å være at informantene ikke skal ta skade av å delta i forskningsprosjektet. Etter at 

EUs nye personvernfording (også kalt GDPR - The General Data Protection Regulation) 

trådte i kraft sommeren 2018, ble det gitt et enda større ansvar til forskere for å ivareta 

personvernet til individene det forskes på (NSD, 2018). I tilfeller hvor personopplysninger 

behandles, må prosjektet meldes til Norsk senter for forskningsdata, heretter omtalt som NSD 

(NSD, 2018). Ved innmelding til NSD er det forskeren selv sitt ansvar å sørge for at 

meldeskjemaet blir sendt i god tid før behandling av personopplysninger starter. I mitt 

forskningsprosjekt var det lydopptak som ble behandlet. Lydopptak blir  ansett som en 

personopplysning, noe som gjorde innsending av meldeskjema til NSD nødvendig. Selve 

meldeskjemaet inneholdt blant annet informasjon om prosjektets lengde, utvalg, 

datainnsamlingsmetoder, prosjektskissen, intervjuguide, samt informasjonsskriv om 

prosjektet. Relativt raskt etter innmelding ble studien godkjent og innsamling av data kunne 

dermed settes i gang. 

Det bærende elementet innen forskningsetikk blir av Jerpseth og Halvorsen (2019) pekt på å 

være hensynet man har overfor deltakerne og deres integritet. Et avgjørende prinsipp for å 

kunne ivareta informantens integritet er det frivillig informerte samtykket (Jerpseth og 

Halvorsen, 2019). Konfidensialitet og anonymitet er ifølge Tjora (2017) også helt 

grunnleggende innen forskningsetikk og har derfor blitt strengt etterfulgt i studien. I tråd med 

de nevnte elementene innen forskningsetikk, mottok alle informanter en samtykkeerklæring i 

forkant av intervjuene som inkluderte studiens formål, hva deltagelse vil innebære, samt mer 
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generell info om frivillighet, personvern, rettigheter og kontaktinformasjon. Er de etiske 

betraktningene derimot tilfredsstilt så lenge de nevnte hensynene er oppfylt? Ifølge Jerpseth 

og Halvorsen (2019) kreves det også at forskningen skal frembringe kunnskaper som 

enkeltpersoner eller grupper av personer har nytte av. I tillegg skal forskningen innebære 

ingen risiko for aktørene. Denne studien kan sies å bringe nytte, samtidig vurderes ikke det 

noen risiko i utstrakt grad for hverken Lent eller deres kursdeltakere. Både skriftlig via 

utveksling på mail og muntlig i forkant av intervjuet, ble det ovenfor informantene 

understreket deltakelsens nytte og betydning. Det ble også foretatt en muntlig gjennomgang 

av samtykkeerklæringens viktigste punkter. Dette ble gjort i hensikt av å sikre informantenes 

forståelse rundt hva deres deltakelse ville innebære, samt hvilke rettigheter de har i etterkant 

av studien. Sist, men ikke minst oppfordret jeg også informantene til å spørre, dersom det var 

noe som virket uklart. 

 

4.0 Resultater 

I det følgende kapittelet vil informantenes mest sentrale uttalelser om deres egne opplevelser 

bli gjengitt. Resultatene baserer seg altså på beskrivelser av informantene, der det vil bli 

tydeliggjort hvilke informanter som står bak de ulike utdragene. Som et supplement til sitater 

og gjengivelser relevante for de ulike motivasjonsfaktorene, vil det også bli kommentert når 

forskjeller, ulikheter og tendenser synes å forekomme. Sammenhenger og mønstre mellom 

faktorene vil det ikke fokuseres på under presentasjon av resultatene. Det vil derimot 

tilstrebes å forklare hvorfor enkelte uttalelser for eksempel tolkes som relevante til en 

spesifikk motivasjonsfaktor. Henvisninger til teori vil begrenses til det minimale under denne 

fremstillingen, med unntak av bemerkninger om sitater som virker å harmonere svært godt 

med tidligere presentert teori.   Temaer og underkapitler i denne presentasjonen av studiens 

funn, vil følge motivasjonsfaktorene i identisk rekkefølge slik det ble presentert i 

teorikapittelet. Istedenfor bruk av motivasjonsfaktorene sine opprinnelige titler, har det heller 

blitt valgt å bruke utvalgte utdrag fra datamaterialet som anses relevant til hver enkelt 

motivasjonsfaktor. Tematikken for de ulike underkapitlene vil med andre ord være enkel å 

følge, spesielt med tanke på at den aktuelle motivasjonsfaktoren vil nevnes innledningsvis 

under hvert kapittel. Når det gjelder de kontekstuelle motivasjonsfaktorene, er deres 

hovedhensikt som nevnt tidligere å se hvordan de påvirker indre og ytre motivasjonsfaktorer 

som i større grad har rot i klassiske teorier om motivasjon. Under følgende presentasjon, vil 
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det derimot bli belyst hvordan informantene fra et motivasjonsperspektiv beskriver å føle seg 

direkte motivert av faktorene rundt kontekst. Neste kapittel som omhandler diskusjon av 

resultatene, vil derimot forsøke å diskutere sammenhenger og motivasjonsmønstre. 

 

4.1 Indre motivasjon 
 

4.1.1 “Metodikken samsvarer med hvordan jeg er skrudd sammen og hva jeg tror på” 

Som tydliggjort i teorikapittelet om indre motivasjonsfaktorer, kan en genuin interesse for et 

spesifikt tema eller aktivitet fungere som katalysator for å skape og opprettholde sterk indre 

motivasjon. I det følgende skal jeg gjengi utsagn som tar for seg informantenes beretninger 

om personlig interesse for kursets tematikk og hvordan deres indre motivasjonen oppleves å 

bli påvirket som følge av interesse relatert til kursets tematikk, teoretiske grunnlag eller 

filosofi: 

Min far var jo pedagog og har jobbet akkurat i tråd med det her. Jeg har egentlig fått det 

(filosofien bak kurset) inn med farsmelka. Ikke den faglige tilnærmingen da, men jeg har hatt 

det mer som en del av min oppdragelse. Så det falt meg veldig naturlig, men det var veldig 

fint å få de konkrete verktøyene. Så jeg følte at ting falt veldig på _PLASS_ da. Det føltes ut 

som det var veldig… Veldig _MEG_ (informant 7). 

Sett i lys av ovennevnte sitat fra informant 7, kan man tolke at vedkommende opplever en økt 

indre motivasjon til å ta i bruk kursets verktøy som følge av hennes teoretiske forforståelse og 

tiltro til det bakenforliggende teoretiske grunnlag kurset baserer seg på. Informant 2 beskriver 

å ha blitt eksponert for elementer som stammer fra samme fagdisipliner som 

prosesslederstudiet baserer seg på: “Dette er helt i min gate da… Virkelig. Det finnes mange 

ledelsesfilosofier, men for meg var dette veldig gjenkjennbart fra det teoretiske fundamentet 

jeg har fått gjennom studiene mine.” Å gjenkjenne elementer i kurset fra tidligere erfaringer 

blir vurdert som et tegn på interesse, fordi det er rimelig å anta at vedkommende oppsøkte den 

aktuelle erfaringen på bakgrunn av personlig interesse. I den grad man kan måle interesse, 

tolkes derfor tidligere utdanning og etterutdanning som en indikator på informantens 

interessefelt.  

Informant 8 forteller i likhet med informant 2 om fordelen det bærer med seg å innlede kurset 

med en forståelse og interesse for det teoretiske fundamentet: “Når du allerede har en 
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forforståelse rundt hva det baserer seg på, da gir det jo mer mening… Og for at man skal 

ville bruke det, er det jo en fordel å ha en faglig bakgrunn og interesse som gjør at du lettere 

forstår hvorfor det er en bra måte å jobbe på”. Basert på sitatet ovenfor, tolkes det dithen at 

lysten for å bruke verktøyene øker som følge av den latente interessen som allerede eksisterte 

før kursets start. Følgende utsagnet fra informant 6 kan også sies å harmonere med hypotesen 

om at interesse kan være en betydningsfull motivasjonsfaktor for deltakerne på 

prosesslederstudiet: “Altså utdanningen min er jo litt sånn prosessledelse på 

_MIKRONIVÅ_  for å si det sånn, og det er klart, det er hjelper jo”. Informanten forklarer 

videre hvor stor tiltro han har til at Lent sin metodikk faktisk fungerer og er effektfull. På 

spørsmål om hvor denne begeistringen og tilliten kommer fra, svarer han: “Jeg tror det 

kommer av… Altså det er sånn fordi jeg tror på… Jeg tror at mennesket er dypest sett sosiale 

da. Hvis man ser på sånn… Jeg tror at det dypeste menneskelige behovet er tillit, trygghet og 

fellesskap da”. Videre forsøker jeg å oppfordre informanten til å bryte ned hva han opplever 

har farget hans syn på mennesket dithen: “Nei, det kommer jo fra utviklingspsykologi, 

tilknytningsteorier, filosofi også videre”. Informanten fortsetter videre å nevne diverse teorier 

som han bruker i sitt eget daglige virke, for å forklare hvordan hans filosofi og interessefelt 

påvirkes.  

Informantene som er presentert så langt beskriver eksplisitt sin bakgrunn som betydningsfull 

for deres motivasjon. Jeg skal nå presentere utsagn fra informanter som ordlegger seg mer 

generelt rundt egen ledelsesfilosofi og hvordan den tilsynelatende harmonerer med filosofien 

metodene til Lent er inspirert av. I det følgende sitatet fra Informant 9, beskriver 

vedkommende en filosofi som kan ligne veldig på Lent sin grunnidé om samskaping og 

involvering sin viktighet: 

Jeg er veldig opptatt av at det er laget som leverer. Og i det legger jeg at vi må på en måte 

alle mann på dekk og gjøre en innsats for at vi skal flytte oss… Og det har nok mye å si for 

måten jeg velger å jobbe på med å bruke metodikken fra Lent (informant 9). 

Sitatet ovenfor kan synes å representere at det foreligger en delt grunntanke mellom informant 

9 og kurstilbyderen Lent. Hos Informant 1 virker det også å foreligge en sterk interesse og 

personlig kongruens mot det kurset baserer seg på: “Altså grunnen til at jeg synes 

prosessledelse er viktig, er fordi jeg tror… Jeg tror ikke på at man får til endring i en 

organisasjon ved å bare stå å forelese. Involvering og prosesser som gjør at du 

aktiveres…  Altså jeg tror veldig på John Dewey. Han er jo kjent for sitatet learning by 
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doing”. Som en motvekt til de informantene som er trukket frem så langt, vil jeg også gjengi 

sitater fra Informant 3. Informanten skilte seg ut fra de andre deltakerne ved at vedkommende 

innledet kurset uten en forforståelse eller interesse for hovedkonseptet bak 

prosesslederstudiet. “Styrkebasert ledelse (kursets hovedkonsept) hadde jeg ikke hørt om 

engang før jeg var hos Lent”. Videre spør jeg informanten om den manglende interessen i 

forkant av kurset hadde noen betydning for motivasjonen hennes for å ta i bruk verktøyene i 

egen organisasjon. “Det er jo klart, det var jo veldig nytt for meg å skulle fokusere på det som 

fungerer bra”. Basert på sitatet fra informant 3, kan man tolke at en manglende genuin 

interesse for den aktuelle tematikken ved inngangen av kurset representerte et skifte i 

tankesett for vedkommende. 

Den siste fremgangsmåten for å kategorisere ulike informanter som indre motivert via 

personlig interesse, var ved beskrivelser av episoder der deltakere brukte prosessmetodikken 

utenfor jobbsammenheng. Under et forsøk på å avslutte mitt første intervju, bryter informant 8 

inn for å fortelle om hvordan hun bruker metodikken i familesettinger: 

Jeg må bare få legge til en ting! Jeg har til og med pleid å bruke det på min datter og i 

sammenheng med venner og storfamilien. Så det er litt artig at jeg også absorberer 

verktøyene i både familiedialoger og bruker det på arenaer som ikke er jobb. Det må jo vitne 

om at jeg har en sterk indre motivasjon tenker jeg (informant 8). 

Informanten bak sitatet over, fortalte uoppfordret om sin benyttelse av kunnskap ervervet fra 

prosesslederstudiet. Det samme gjorde informant 2: “Ja, nå kom jeg faktisk på, det har jeg 

helt glemt… Jeg har brukt prosesslederutdanningen privat også… Jeg sitter i en komite for å 

skape en litt sånn kreativ helg da… Ja, og da…  Lang historie, men da brukte jeg verktøyet 

når vi skulle komme frem til hva temaet for helgen var for eksempel”. Det er tydelig at flere 

av informantene i dette utvalget var veldig motivert allerede i forkant av kurset. Informant 1, 

2, 6, 7, 8 og 9 er som nevnt blant deltakerne som gir uttrykk for at deres eksisterende 

interesser spilte en rolle av betydning for å motivere dem til å bruke metodikk presentert på 

kurset. 
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4.1.2 “Hvis du selv ikke har lyst til å utvikle deg, er det ikke vits å gå på sånne kurs” 

Når det gjelder deltakernes følelse av autonomi, kan det i denne sammenhengen være naturlig 

å assosiere begrepet med muligheten informantene har for å være selvstendig i sin stilling. I 

denne oppgaven vil begrepet autonomi i all hovedsak derimot rettes mot hvorvidt deltakelse 

på kurset var selvbestemt eller basert på forpliktelse. Det fremgår i datamaterialet at det er en 

forskjell på i hvor stor grad informantene har opplevd autonomi. Det vil derfor bli belyst 

hvilke informanter som kan sies å ha utøvd en ekstra høy grad av autonomi. I det følgende vil 

det bli gjengitt sitater relatert til hvilken betydning informantene opplevde at kursdeltakelsens 

grad av frivillighet eller forpliktelse hadde noe å si for motivasjonen til å bruke metodikken. 

Det må ligge et engasjement i bunn for at du har lyst til å lære noe nytt selv, du har lyst til å 

utvikle deg. Fordi hvis du ikke har lyst til å utvikle deg selv, er det ikke noe vits i å gå på 

sånne kurs. Du må se nytteverdien i det og du må ha den indre lysten til å gjøre den 

endringen selv, hvis ikke er det bortkastet tid (informant 10). 

Sistnevnte sitat er fra informant 10, hun forteller videre om et tidligere lederutviklingskurs 

arrangert i regi av toppledelsen med bemerkelsesverdig mange likheter til prosesslederstudiet. 

“Det ble _VELDIG_ dårlig mottatt, både av meg og av ledergruppen”. Det aktuelle kurset 

blir altså beskrevet som mislykket, både for henne selv og organisasjonen. Under intervjuet 

undrer informanten seg videre over hvorfor prosesslederstudiet ble mottatt med såpass høy 

motivasjon for metodeendring i forhold til det foregående kurset. Etter å ha tenkt høyt lenge, 

presenterer informanten en mulig årsaksforklaring: “Jeg vet ikke… Kanskje man fikk et annet 

eierskap til det når kurset gikk ut som et frivillig tilbud og man gikk på kurset med Lent for å 

_FÅ_ den kompetansen _SELV_. Det ble på en måte en veldig ufarlig setting”. Ut ifra 

informant 10 sitt sitat, tolkes det dithen at selvbestemmelse er en faktor som for henne 

oppleves å gi økt eierskap til den aktuelle metodikken. 

Informant 9 virker å dele et lignende synspunkt som informant 10 sett ut ifra følgende sitat: 

“Jeg meldte meg på _SELV_. Det er jo jeg som vil jobbe sånn, det er ingen som har bedt meg 

om det. Men _JEG_ mener at det er riktig da… Og bra for mennesker å jobbe sånn. Og det 

mener jeg har vært viktig for min motivasjon hele veien, at jeg har hatt et såpass sterkt 

eierskap til det fra start da”. Når det gjelder ulik grad av autonomi, kan man i det tidligere 

presenterte sitatet fra informant 10 lese at kurset gikk ut som et tilbud til lederne, deltagelse 

var dermed frivillig. Informant 9 forteller derimot om en annen tilnærming, som kan anses 

som et enda høyere nivå av autonomi. På spørsmål om hun selv opplever å ha mye autonomi 
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svarer hun: “Ja, jeg har _ALL_ autonomi”. I en annen sammenheng sier hun også: “Det er 

klart at jeg har jo fått lov til å velge fra øverste hylle, det _JEG_ mener er det beste”. I 

kontrast til å takke frivillig ja ved tilbud om deltakelse på et kurs man tilbys, virker det som 

informant 10 derimot har oppsøkt og lett spesifikt etter prosesslederstudiet. Informant 4 kan 

også sies å ha utøvet autonomi i aller høyeste grad. Etter å ha fortalt om sin interesse for 

samskaping, involvering og styrkebasert ledelse, kommer hun inn på hvordan hun fant frem til 

prosesslederstudiet: “Så drev jeg og gjorde research på hvem er det som _GJØR_ det her 

skikkelig bra? Hvem er det som gjør det her i _NORGE_? Og da fant jeg Lent, et selskap som 

fokuserer på det. Så tenkte jeg: jøss det her var kult. Så meldte jeg meg på det kurset og syns 

det var kjempebra”. Informanten forteller videre at hun drev eget konsulentselskap og selv 

tenkte: “Det her, det er bra for en konsulent å kunne. Og det var da jeg liksom drev og fisket 

og tenkte på, kanskje jeg kan jobbe med det der? Kanskje jeg kan bli skikkelig god på å lede 

prosesser?”. Hvordan autonomi opptrer som motivasjonsfaktor hos informant 4 og hvordan 

faktoren oppleves å påvirke vedkommendes motivasjon, blir ikke tatt opp eksplisitt av 

informanten selv. Om det derimot finnes noen sammenheng mellom den høye graden av 

autonomi til blant andre informant 9 og 10, vil senere bli drøftet i diskusjonskapittelet.  

Et interessant funn relatert til motivasjonsfaktoren autonomi, er videre hvordan informant 8 ga 

uttrykk for å føle seg noe forpliktet både underveis og etter kurset. Etter tidligere å ha fortalt 

om hennes innsending av søknad til organisasjonen om å få delta på prosesslederstudiet, 

forteller hun om hvordan kolleger og ledere forespurte en demonstrasjon av det hun hadde 

lært: “Det var jo mange som spurte om dette her, så det er klart… Jeg følte meg vel litt 

forpliktet til å vise dem at det jeg hadde lært kunne være av nytteverdi for organisasjonen da. 

Jeg føler det var forventet av meg å komme tilbake med noe nytt, jeg hadde jo fått bevilget 

penger av dem til å dra på det kurset”. Denne smått forpliktende opplevelsen blir derimot 

beskrevet videre i positive ordelag. Informant 8 legger til viktigheten av at autonomi-følelsen 

opplevdes større enn forpliktelsen: “Det at de forventet noe fra meg etter kurset syns jeg 

egentlig bare var positivt, jeg hadde jo valgt kurset helt selv… Så det var på en måte 

_MINDRE_ forpliktelse enn autonomi da, hvis du skjønner?”. Videre ble forpliktelse, som her 

tolkes å være fravær av autonomi, trukket frem som en positiv faktor av både informant 10 og 

informant 4. Informant 10 sier følgende om hvorvidt hun følte seg forpliktet til å ta i bruk 

verktøyene fra kurset:  

Du fikk jo et ekstra push med at de var veldig tydelige på at du liksom måtte tenke en konkret 

prosess i organisasjonen din da… Du _SKULLE_ teste det ut og du ble oppfordret til å 
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fortelle om hvordan du hadde brukt verktøyene mellom samlingene…  Men det skaper jo en 

forpliktelse som jeg tenker er viktig da (informant 10). 

Informant 10 sin opplevelse av forpliktelsen hun følte relatert til bruk av verktøyene mellom 

samlingene blir omtalt som en positiv form for forpliktelse. Informant 4 sine opplevelser av 

denne tilsynelatende gode formen for forpliktelse betegner hun som “et nødvendig spark i 

baken”. Hun forteller videre om at hun har et voldsomt tidspress i arbeidshverdagen sin og at 

det i hektiske tider er lett for at ting rett og slett koker bort. “Men så vet jeg, at i neste uke har 

vi en samling. Og da skal jeg vise hva har jeg faktisk _GJORT_? Og da kan jeg få 

tilbakemelding på problemstillinger som er viktige i _MIN_  jobb og  _DET_ er 

motiverende”. Informant 4 virker basert på foregående sitat å ha et syn på forpliktelse som et 

godt supplement til egen autonomi, sett i lys av at hun tidligere gir uttrykk for å ha innledet 

selve kurset med høy grad av selvbestemmelse. 

 

4.1.3 “Min overbevisning om at det funker, koker egentlig ned til hva jeg tidligere har 

opplevd” 

I dette avsnittet vil det bli presentert sitater fra informantene, i utdrag fra intervjuene som kan 

relateres til motivasjonsfaktoren mestringstro. Innledningsvis er det naturlig å starte med å 

presentere et sitat fra informant 9, som virker å beskrive en tilsynelatende sterkt mestringstro. 

Dette sier hun om bakgrunnen for hennes tiltro til egen mestring ved bruk av Lent sin 

metodikk: 

Den metodikken dems er veldig mye sånn jeg har jobbet veldig mye *ler*, bare satt litt mer i 

system hvis du skjønner… Jeg har egentlig _PRØVD_ å jobbe sånn her over flere år og når 

jeg har klart det, har det som regel gitt positive resultater… Så du kan si at min selvtillit om 

at det funker, koker egentlig ned til hva jeg tidligere har opplevd (informant 9). 

En observasjon verdt å bemerke seg er hvordan informanter bruker ordet selvtillit fremfor 

mestringstro. Alt som kan relateres til å representere en medvirkende faktor for å øke den 

subjektive vurderingen og forventningen om å mestre bruken av den aktuelle metodikken, vil 

klassifiseres som mestringstro i denne studien. I samme spor som informant 9, peker også 

informant 7 på mestringserfaringer underveis i kurset som en faktor av betydning for å øke 

mestringstroen til bruk av Lent-metodikken i egen organisasjon. “Jeg satte i gang med en 

gang, jeg var ikke _REDD_  for å ta de (verktøyene) i _BRUK_ da… Jeg følte at jeg hadde 
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fått øvd nok hos Lent liksom, til at jeg bare kunne sette i gang”. Selv om informant 7 deltok 

på prosesslederstudiet som eneste person fra sin organisasjonen, tyder sitatet hennes på at hun 

opplevde trygghet knyttet til bruk av de nylig ervervede verktøyene. Det som kan sies å 

signalisere motsetningen til trygghet og selvtillit er derimot en affektiv reaksjon som redsel 

eller angst. Et interessant funn som kan trekkes frem i forhold til affektive reaksjoner, er 

hvordan både informant 2 og 3 beskrev deres innledende bruk av den nye metodikken i egen 

organisasjon som preget av nervøsitet. Informant 2 beskriver situasjonen på denne måten: 

“Man er jo kjempenervøs når man skal kaste seg ut og introdusere en ny metode som man 

selv ikke føler seg helt komfortabel med engang”. Jeg spør videre om årsaken til hvorfor 

vedkommende ikke følte seg komfortabel med metoden. “Vi øvde jo litt på hverandre under 

kurset, men jeg rakk ikke å bli _KOMFORTABEL_ med å bruke den metodikken akkurat, 

_DET_ vil jeg ikke si”. Informant 2 virker å beskrive en situasjon der hun ikke føler seg 

komfortabel med å bruke metodikken fra kurset. Ut i fra det følgende sitatet fra Informant 3, 

kan man også tolke at vedkommende heller ikke følte seg tilstrekkelig komfortabel. “Det var 

jo kanskje litt det at man var nesten redd for å prøve ut noe av den metodikken, fordi man er 

redd for at det ikke blir tatt like godt imot”. Sitatene til både informant 2 og 3 kan basert på 

deres uttalte negative emosjonelle aktivering tyde på lav mestringstro knyttet opp mot den 

aktuelle verktøybruken. Mulige bakenforliggende årsaker for indikasjonene på lav 

mestringstro vil bli tatt opp på nytt og drøftet i diskusjonskapittelet. 

Et fellestrekk jeg skal belyse videre i funnene knyttet til motivasjonsfaktoren mestringstro, er 

hvordan informant 1, 5, 8 og 9 uoppfordret beskriver en økning i mestringstro som følge av 

gode forberedelser. Å identifisere ulike scenarioer for motstand blir av informant 9 trukket 

frem som å gi en økt trygghet og selvtillit før bruk av verktøyene:  

Jeg var forberedt på at jeg skulle møte alt, når jeg går inn i nye møter forbereder jeg et worst 

case scenario… Så jeg forbereder meg egentlig på de gode svarene. Hvis jeg har forberedt 

meg godt nok, kan jeg _BEGRUNNE_ det jeg gjør. _ALT_ handler om forberedelser og 

begrunnelser. Vet du selv at du kan begrunne hvorfor du bruker akkurat _DEN_ metoden 

eller kjører den kanskje _UTRADISJONELLE_ aktiviteten, da får du en selvtillit på vei inn i 

møtet (informant 9). 

På spørsmål om hva som ligger bak informant 9 sin holdning om forberedelser, blir egne 

opplevelser trukket frem: “Det er  jo _SELVOPPLEVD_, det er klart… Hvis jeg er i et møte 

med noen som ikke er forberedt, så _FALLER_  jo min motivasjon til å delta, det har jeg jo 
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fått kjenne på flere ganger”. Informant 8 rapporterer også om å ha vært veldig komfortabel og 

selvsikker ved de første prosessene hun ledet etter å ha tilegnet seg de nye verktøyene. 

“Grunnen (til selvtilliten) er fordi jeg har forberedt meg godt… Enkelt og greit *ler*. Det 

ligger veldig mye forarbeid bak at det gikk så bra første gangen, jeg ville jo ikke klart å gå 

inn i noe sånt _UTEN_ å ha forberedt meg godt”. Gode forberedelser går også igjen som 

gjenstand for å skape mestringstro hos informant 1: “Jeg forbereder meg _VELDIG_ nøye 

med alle mulige motstandsscenarioer…  Og _DET_ er nok svar på spørsmålet ditt om hvorfor 

jeg har så høy selvtillit rundt det å bruke de verktøyene”. Akkurat det med å se for seg 

scenarioer blir også trukket frem som viktig av informant 2: “Jeg jobber med scenarioer da, 

for at jeg ikke skal bli tatt på senga da eller… Få en ekstra selvtillit da, bli mer trygg på at jeg 

ikke skal drite meg ut”.  

Selv om Bandura (1997) trekker frem tidligere mestringserfaringer som mest avgjørende for å 

øke individets mestringstro, kan også verbal overbevisning og modellæring være kilder til å 

utvikle mestringstro. Sett i lys modellæring, anses informant 6 sitt sitat som ekstra interessant: 

“Jeg mener at Lent gjør mer enn de sier… De _GJØR_ det de lærer bort og det gjør det mye 

lettere å _TRO_ på metodene dems på en måte”. Det faktum at kursets deltakere kan 

observere kursholderne, kan tolkes som en form for modellæring. Basert på sistnevnte sitat fra 

informant 6, virker også denne modellæringen å ha potensial for å øke kursdeltakernes 

mestringstro. Informant 5 trekker frem et poeng relatert til verbal overbevisning som en viktig 

ingrediens for å utvikle vedkommendes individuelle mestringstro: “Det at jeg ble så godt 

kjent med de andre på kurset, tror jeg også var viktig… Vi var en liten gjeng som backet 

hverandre gjennom de ulike samlingene, så det ga meg jo en ekstra liten dytt som gjorde meg 

ekstra motivasjon da vil jeg si”. Informant 7 er også uoppfordret innom verbal overbevisning 

i det hun snakker om hvorfor man burde dra på kurset med noen fra egen organisasjon: “Da 

har du noen å diskutere med, og ikke minst noen som kan være litt sånn der… Prøve ut og 

diskutere, ikkesant? Litt sånn: skal jeg bruke det nå? Tørr jeg det? *bytter stemmeleie* Jaja, 

kom igjen! Da blir det lettere å prøve ut ideer føler jeg”. Avslutningsvis, har også informant 8 

en erfaring rundt verbal overbevisning som er relevant å presentere. I det hun forteller om en 

prosess med et tema som var krevende for henne å sette seg inn i på kort tid, trekker hun frem 

oppfordringen og støtten fra sin leder som betydningsfull for mestringstroen: “Den var 

_DEFINITIVT_ utenfor komfortsonen, men der jobbet jeg sammen med avdelingsdirektøren 

og vi utviklet dette i fellesskap. Der følte ikke jeg at jeg hadde nok bakgrunn, hverken sånn 

faglig sett og helt… Ja, at jeg ikke kjente aktøren godt nok til å kunne stå alene i det da. Så å 
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ha noen med meg som var sånn: dette fikser vi! Det gjorde meg mer trygg da”. Sett ut ifra 

siste sitat virket den verbale overbevisningen fra informant 8 sin leder å gi den nødvendige 

ekstra tryggheten under en krevende prosess. Resterende funn knyttet til verbal overbevisning 

og sosial støtte vil bli presentert i kapittel 5.3.1 som omhandler organisatorisk støtte. 

 

4.1.4 “Jeg kjeder meg jo hvis jeg bare er en drifter. Det er jo artig når det stormer litt” 

I dette kapittelet vil sitater fra informantenes opplevelser knyttet til motivasjonsfaktoren 

mestringsfølelse bli fremstilt. For å knytte mestringsfølelse opp mot forrige avsnitts 

motivasjonsfaktor mestringstro, passer det å innlede med et sitat fra informant 6: 

Man stoler mer på å være underveis…  Du slapper mer _AV_ med å være underveis… Og det 

tror jeg er fordi du erfarer effekten _KROPPSLIG_ når man bruker verktøyene på kurset. Det 

er ikke bare tanker liksom, du _BLIR_ engasjert, du merker det faktisk fysisk (informant 6). 

Informant 6 virker altså å gi uttrykk for at hans opplevelse av mestringsfølelse under kurset 

også har en effekt på å styrke motivasjonsfaktoren mestringstro. Videre understreker 

informant 6 viktigheten av hvordan gode mestringsfølelser under selve kurset, senere legger 

til rette for videre mestringsfølelser i egen organisasjon: “Jeg tror den viktigste 

motivasjonsfaktoren faktisk er… Å _GJØRE_ det. Altså begynne å bruke noen av verktøyene. 

Når man sitter sammen, kan vi gjøre det der og prøve oss frem. Og gjøre det uten at vi har 

gjort det før. Det tror jeg er… Den _STØRSTE_ utfordringen, men samtidig også den største 

_MULIGHETEN_”. Sitatene fra informant 6 har et relativt likt innhold som enkelte utdrag fra 

forrige kapittel. Det er allikevel et bevisst valg å inkludere noe av den samme tematikken 

under begge motivasjonsfaktorene om mestring, nettopp for å belyse deres sammenheng med 

hverandre. Under teorikapittelet, blir det trukket frem et utvalg av ulike motivasjonsteorier 

som tar for seg konseptet mestringsfølelse. Ut i fra det tidligere introduserte behovshierarkiet 

om at mennesket motiveres av selvrealisering først etter at resterende behov er oppfylt, virker 

følgende sitatet fra informant 10 å være interessant sett i lys av nevnte teori:    

 Jeg kjeder meg jo hvis jeg bare er en drifter. Det er jo artig når det stormer litt, for å si det 

sånn. Hvis jeg bare kjører vanlig drift og følger opp på vanlig måte, det blir kjedelig. Når jeg 

får brynet meg litt, så trives jeg jo best med det (informant 10). 
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Det å få bryne seg og møte utfordringer er likhet med Maslow (1945) sin teori, også noe som 

står helt sentralt i Csikszentmihalyi (1975) sin Flow Theory. Samstemt med informant 10, 

trekker også informant 5 frem styrking av egen kompetanse som betydningsfullt for sin indre 

motivasjon. På direkte spørsmål om hva som motiverte henne for å ta i bruk verktøyene i egen 

organisasjonen, svarer hun: “Jeg syns det er veldig kult å lære noe nytt selv, så selvutvikling 

da. Altså det å bli en bedre leder eller prosessleder.” Informant 3 virker også å peke på 

selvrealisering som en motiverende faktor. “Jeg var vel kanskje litt lei akkurat på det 

tidspunktet, jeg trengte på en måte noen nye utfordringer og nye impulser… Gjøre noe annet 

enn å _BARE_ være på jobb hvis du skjønner? *ler*. Nei, så det vel det at man ønsket å lære 

noe nytt, få litt inspirasjon og… Ja, først og fremst det egentlig”. Av de informantene som 

ovenfor nevner behovet for å lære noe nytt, er alle sitatene hentet ut fra en kontekst der 

informanten er inne på hva som var bakgrunnen for deres deltakelse på kurset. Hvorfor 

informantene motiveres av å delta på prosesslederstudiet er interessant, men denne studien 

sikter hovedsakelig mot å identifisere hvordan ulike motivasjonsfaktorer kan relateres til bruk 

av kursets verktøy. Når det gjelder selve bruken av verktøyene, nevner blant annet informant 

4 at hun opplever glede under selve utførelsen av metodikken: “Det var kjempegøy. Spesielt 

at det var gøy, jeg syns det var så _GØY_ liksom. *ler*. Selve aktiviteten og det der med 

liksom prøve å styre en gruppe til å få det beste ut av gruppen, da er jeg på mitt beste”. 

Informant 4 virker tilsynelatende å gi uttrykk for hvordan hun blir positivt stimulert under 

selve aktiviteten med å bruke Lent sin metodikk. Hennes beskrivelse av å føle seg på sitt 

beste, kan ligne på Csikszentmihalyi (1975) sin beskrivelse av hvordan det føles å være i 

flytsonen.  

Et annet funn det virker hensiktsmessig å trekke frem under motivasjonsfaktoren 

mestringsfølelse, handler om hvordan informant 7 fremstår absolutt mest begeistret da hun 

relaterte bruk av metodene fra Lent i situasjoner som krevde en ekstra høy kompetanse. Hun 

forteller eksplisitt om to episoder hvor hun virkelig ga uttrykk for å kjenne på en sterk 

mestringsfølelse. Den første episoden beskrev hun på denne måten: 

Vi fikk til resultater som de hadde prøvd i _12 ÅR_ å få igjennom i styret. Så det var bare helt 

sånn dere… _EUFORISK_ opplevelse. Og da var det takket være sånne metoder som 

appreciative inquiry og de der… Så jeg var veldig takknemlig for det jeg hadde lært hos Lent 

da kan du si (informant 7). 
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Videre følger hun opp med den neste utfordrende episoden som virket å gi henne en veldig 

sterk mestringsfølelse: “Det var jo en litt sånn utfordrende gruppe, ikke sant? Jeg fikk bare 

beskjed av hun som var kursansvarlig at: dette er en gruppe som ikke sier _ETT_ ord, de er 

altså _SÅ_ reserverte… Og du får ikke _ETT_ ord ut av de”. Informant 7 beskriver videre 

hvordan samlingen utvikles seg fra veldig trått, helt i tråd med hva hun hadde fått beskjed om, 

til veldig vellykket. “Så gikk jeg rundt i rommet og stilte disse spørsmålene og brukte disse 

metodene jeg hadde lært hos Lent… Plutselig merker du at, nå har de myknet opp litt… Og på 

slutten av dagen, så var det bare _FULL_ diskusjon. Så det var veldig effektivt og veldig 

motiverende”. Når informantene forteller begeistret om krevende situasjoner som de opplevde 

å mestre, anses det som relevant for motivasjonsfaktoren mestringsfølelse. I tillegg, er det 

veldig interessant når en informant svarer noe som relateres til selve utførelsen av aktiviteten, 

på det åpnet spørsmålet om “Hva opplever du at motiverer deg _ALLER MEST_ ved bruk av 

verktøyene?”. Informant 8 sitt svar på nevnte spørsmål, lyder som følgende: “Det er når det 

funker underveis”. Informant 9 svarer på sin side: “Det er når det virkelig koker i det rommet. 

Du står liksom der og _SER_ engasjementet”. Begge informantene bak de sistnevnte sitatene, 

understreker altså det som skjer underveis som mest motiverende. I neste avsnitt skal derimot 

uttalelsene om det som motiverer som følge av metodebruken bli trukket frem og kommentert. 

 

4.2 Ytre motivasjon 
 

4.2.1 “Desto mer nyttig man opplever at verktøyet er, jo mer motiveres man for å bruke det”  

Under denne underkategorien, vil det bli presentert utsagn fra informantene om deres 

opplevelser relatert til ytre motivasjon. Nærmere bestemt vil de følgende funnene omhandle 

informantenes opplevelser rundt hvorvidt de følte seg motivert av den opplevde nytteverdien 

metodikken fra Lent representerte. Med tanke på enkelte av verktøyene sin utradisjonelle 

form, legger informant 10 vekt på viktigheten av å forstå hvilke positive utfall metodikken 

kan forårsake: 

For noen er det rart, det gjelder særlig disse her… Ehh, sånne _ENERGIBOOSTERE_ eller 

sånne ting, at du plutselig skal gå og bevege deg og gjøre ting på en helt annen måte. Så ser 

man ikke helt nytteverdien, at off skal vi bytte gruppe nå igjen, off kan vi ikke bare sitte her? 

For noen kan det være at være skikkelig utenfor komfortsonen. Men jeg skjønner jo den gode 

effekten av det (informant 10). 
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Det virker altså som at informant 10 får en ekstra motivasjon knyttet til sin egen bruk av den 

aktuelle metodikk, nettopp fordi hun opplever å forstå den potensielle virkningen metodikken 

kan ha for organisasjonens ytelse. Senere under intervjuet uttrykker hun også å føle seg aller 

mest motivert av selve utfallet bruk av metodikken potensielt kan gi:  

Altså det som motiverer meg mest da, eller som jeg er opptatt av som leder, er å hjelpe andre 

med å _LYKKES_ i jobben sin. I tillegg brenner jeg for at brukerne våres skal få gode 

tjenester, hvis vi skal få til det, må jeg ha engasjerte ledere som har lyst til å være ledere. Så 

det er _DET_ jeg ser etter i de ulike verktøyene som blir presentert. Hva som kan hjelpe meg 

med å oppnå det målet der (informant 10). 

Sitatene fra informant 10 indikerer at vedkommende har et syn på verktøyene til Lent som et 

middel for å oppnå et eller flere organisatoriske mål. Informanter som i de tidligere avsnittene 

har gitt uttrykk for å føle seg indre motivert, nevner samtidig betydning det har for dem at 

verktøyene er nyttige på deres vei mot å oppnå arbeidsrelaterte mål. Informant 9 nevner 

spesielt et eksempel fra et kurs hun hadde deltatt på før prosesslederstudiet. “Det husker jeg 

som helt _GRUSOMT_. Det var bare sånne jålete, selvgode folk som bare _KJØRTE_ over 

oss med en haug av sånne excel ark, så tenkte jeg: altså, _WHATS IN IT FOR ME_? 

Ingenting”. Det tolkes dithen at siste sitat indikerer mangel fra informanten, rundt det å se 

hvordan kursets innhold hadde relevans opp mot hennes egne utfordringer  ved sin 

arbeidsplass. Det at kursets tematikk passer opp mot konteksten av vedkommendes stilling og 

dermed bringer inn en ønsket nytteverdi, virker også å være viktig for informant 8: “I stilling 

min kan du si… Så er det mye jobbing på tvers. Så jeg _VET_  jo at jeg er veldig avhengig av 

disse verktøyene, rett og slett for å kunne gjøre en god jobb med å fasilitere det samarbeidet 

på tvers da”. Dette utsagnet signaliserer at en høy opplevd nytteverdi, kan være en 

medvirkende faktor for å øke vedkommendes motivasjon. 

Hvordan verktøyet bidro til en opplevd effektivisering i arbeidshverdagen, var en poengtering 

som både informant 5 og 9 tok opp. På spørsmål om informant 5 hadde et verktøy fra kurset 

som hun følte seg ekstra motivert til å ta i bruk, begrunnet hun valget med: “Det var så 

kortsiktig, at det bare varte ett minutt der, ett minutt der… _DET_ var veldig motiverende, 

fordi det ble så _EFFEKTIVT_ også fikk vi gjort masse på kort tid”. Det å få utnyttet tiden 

effektivt kan bli sett på som en form for at verktøyene gir en type opplevd nytteverdi. 

Informant 9 er inne på den samme tematikken som informant 5, i det hun ramser opp hvilke 

motivasjonsfaktorer som motiverer henne til å bruke metodikken: “Og ikke minst den 
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opplevelsen av at man bruker tiden godt. På den måten at man bruker mye tidtakning. Man 

opplever at man effektiviserer det man jobber med da”. Videre beskriver samme informant 

(9) hva som motiverer henne til å legge ned de timene med forarbeid, som gjør at 

prosessmetodikken føles å gi resultater: “Det krever jo masse forarbeid, men da vet jeg det at 

jeg vil få noe igjen… Da vil medarbeiderne få noe igjen, organisasjonen vil få noe igjen”. 

Fokuset som belyses i siste sitat om å få noe igjen, blir sett på som et tegn på at 

vedkommende opplever å være ytre motivert via atferdens opplevde nytteverdi.  

Som en motpol til de allerede presenterte utsagnene, forteller informant 3 om hvordan hun 

kun opplevde nytteverdi blant de enklere og mer tradisjonelle verktøyene fra kurset:  

De teknikkene var på en måte veldig enkle å ta i _BRUK_ og man så fort nytten av 

dem…  Men jeg syns kanskje spesielt dette med styrkebasert ledelse husker jeg at jeg liksom 

slet litt med å se: hvordan kan vi egentlig _BRUKE_ dette? Jeg fikk kanskje noen a-ha 

opplever på slutten der, men jeg slet likevel med å se hvordan vi kunne gjennomføre noe sånt 

hos oss. Og det påvirker jo selvfølgelig motivasjonen (informant 3). 

Basert på utsagnet over, virker informant 3 å vurdere det dit hen at Lent sin metodikk ikke 

kan gi henne noen instrumentell verdi. Motivasjonen beskrives altså som å være synkende 

grunnet det som kan tolkes å være et fravær av instrumentell verdi. 

 

4.2.2 “Her kan jeg virkelig gjøre noe som skiller seg ut. Man bygger jo på en måte sitt eget 

brand i organisasjonen” 

I denne underkategorien vil det bli gjengitt og kommentert utsagn relatert til deltakernes 

opplevelse av hvordan sosial anerkjennelse påvirket deres motivasjon. Det vil i det følgende 

bli presentert et utsagn av informant 4, som tar for seg hennes opplevelse av sosial 

anerkjennelse som motivasjonsfaktor:  

Jeg tenker at… Her kan jeg virkelig gjøre noe som skiller seg ut. Man bygger jo på en måte 

sitt eget brand i organisasjonen. Jeg vil gjerne bli sett på som en som er god til å lede møter 

og prosesser (informant 4). 

Informant 4 virker altså å koble bruk av Lent sin metodikk opp mot det å bli en god 

prosessleder. Hun uttrykker samtidig å bli motivert som følge av anerkjennelsen ved det å 

være god til å lede prosesser og møter. En annen deltaker som også trekker frem en 
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opplevelse relatert til sosial anerkjennelse, er informant 5. På spørsmål om hva som føltes 

aller mest tilfredsstillende etter å ha lykkes med bruk av verktøyene for første gang, svarer 

hun: “Ja, det var når… Når kommunestyret og rådmannen _BACKET_ meg… Og liksom bare 

sånn, dette her er viktig, dette må vi fokusere på og vi har troa på at det her kommer til å 

hjelpe”. Det å motta anerkjennelse for sitt arbeid, virker basert på sistnevnte sitat å motivere 

informant 5. På samme spørsmål om hva som gir den mest tilfredsstillende følelsen etter 

vellykket bruk av metodikken, svarer informant 8: “Nei, det er når det funker underveis da… 

Men selvfølgelig tilbakemeldingene og”. Videre forteller samme informant om en prosess hun 

var ansvarlig for, som gikk over all forventning: “Der brukte vi disse verktøyene… Vi gjorde 

hele greia mye mer interaktiv, vi hadde gruppearbeid og alt mulig. Det var også en 

_STRÅLENDE_ suksess. Og det var stående ovasjoner og full pakke. Så… 

_SUPERVELLYKKET_. Virkelig altså… Da står man og skinner der som en liten stjerne”. 

Sett ut ifra informant 8 sin beskrivelse av den positive opplevelsen ved å bruke metodikken, 

kan man tolke at sosial anerkjennelse spilte en høyt motiverende faktor. 

Utenom informantenes eksplisitte uttalelser om at de motiveres av å oppnå sosial 

anerkjennelse, kan deres fortellinger om veldig positive tilbakemeldinger også tolkes som en 

indikasjon på hva vedkommende motiveres av. Informant 10 forteller blant annet om en 

episode hvor hun fikk en tilsynelatende uventet positiv tilbakemelding:  

Når jeg kommer inn i rommet, da ser jeg jo at to av lederne har satt seg helt på bakbeina for 

dette vil de ikke, og dette syns de bare er demotiverende. Her tenker jeg at jeg aldri kommer 

til å få noe ut av dem… Istedenfor å kjøre sånn som jeg planla, så sa jeg: nå reiser dere dere 

opp, så snakker dere sammen to og to, så forteller dere alt dere syns er dritt med denne 

dagen, at dere må komme hit og at vi må snakke om budsjett… Så starter jeg der istedenfor å 

starte med idémyldring sånn som jeg hadde tenkt. Og da, hun som var _MEST_ negativ, når 

vi kom mot slutten av den dagen, så sa hun at: blir det gøyere nå, så går jeg. *høy latter* 

(informant 10). 

Under informant 10 sin beskrivelse av denne hendelsen, gløder hun opp i det hun kommer til 

selve tilbakemeldingen hun fikk etter tilsynelatende vellykket bruk av Lent sin metodikken. 

Senere i intervjuet definerer hun hvilket utfall som motiverer henne mest: “Hvis man på en 

måte denne høsten kan se tilbake og si dette gikk jo egentlig veldig veldig bra… _FOLK_ er 

fornøyde, da motiveres jeg veldig av det”. Basert på siste presenterte uttalelse, kan det tolkes 

som en indikasjon på at informant 10 selv opplever å bli mest motivert av å gjøre hennes egne 
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kolleger fornøyd. Kan det å bli motivert av at dine omgivelsers reaksjoner på bruk av 

metodikken klassifiseres innenfor motivasjonsfaktoren sosial anerkjennelse? Basert på 

hvordan sosial anerkjennelse blir beskrevet gjennom behovshierarkiet virker dette noe uklart. 

Det som derimot er et faktum, er hvordan også informant 9 gir uttrykk for at reaksjonene fra 

hennes omgivelsers er av betydning for hennes motivasjonen: “Tilbakemeldingene går jo på 

at dette blir det faktisk noe _UT AV_. Og at dette er jo en _FANTASTISK_ måte å jobbe på. 

Og det er klart, det gjør jo noe med motivasjonen å få de tilbakemeldingene”. Senere i 

intervjuet, spør jeg videre om hva som motiverer henne for å legge ned det grundige 

forarbeidet, som ofte resulterer i at bruk av verktøyene oppleves som vellykket: “Hvis jeg 

legger ned et stykke arbeid i det, så opplever og _MERKER_ de medarbeiderne rundt meg 

det”. Sitatene presentert av informant 9, kan her indikere at en type anerkjennelse fra sine 

medarbeidere virker som en motiverende kraft for å lykkes med de nye verktøyene. 

Som en kontrast til de foreløpig presenterte utsagnene om sosial anerkjennelse, gir derimot 

informant 7 uttrykk for å anse sosial anerkjennelse som en særdeles lite betydningsfull 

motivasjonsfaktor: “Jeg følte ikke egentlig at jeg ble motivert av å få sosial status eller 

anerkjennelse, nei *ler*. Det føler jeg nok ikke… Men jeg føler allikevel at det virkelig er noe 

folk har tatt til seg og som de har hatt glede av ogsånn, det føler jeg”. Informant 6 avviser 

også at sosial anerkjennelse er en betydningsfull motivasjonsfaktor for han: “Nei, det er mer 

det som skjer underveis som motiverer meg. Når folk begynner å le, er entusiastiske og blir 

_GLAD_ i hverandre”. 

 

4.3 Kontekstuelle faktorer 
 

4.3.1 “Lederen min backet meg, det hadde utrolig mye å si” 

Det fremkommer i teorikapittelet at organisatorisk støtte knyttet til et spesifikt læringstiltak 

kan virke fremmende for bruk av nylig lærte evner og ferdigheter. I denne underkategorien vil 

det bli presentert utsagn som anses å være relevante opp imot motivasjonsfaktoren 

organisatorisk støtte. Informant 5 har følgende å si om hennes opplevelse av hva som var den 

mest avgjørende kontekstuelle faktoren: 

Lederen min backet meg, det hadde utrolig mye å si. Og så lenge jeg ble backet av folk som 

jeg respekterte og som jeg har veldig… Troa på har peiling da, så… Det var _NOK_ da 

(informant 5). 
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Utsagnet ovenfor indikerer at informant 5 opplevde støtten fra ledelsen som tilstrekkelig for å 

opprettholde motivasjonen til å bruke metodikken fra Lent hos sin egen arbeidsgiver. Under 

det avsluttende spørsmålet av intervjuet, blir informant 1 oppfordret til å trekke frem den 

viktigste motivasjonsfaktoren for problemstillingen. “Den viktigste faktoren er nok å kunne 

ha med seg noen fra sin egen organisasjon på kurset. Det opplever ihvertfall jeg har vært det 

mest avgjørende, for at det skal bli lett å ta det i bruk når man kommer tilbake til hverdagen”. 

Som nevnt i oppgavens kapittel om metode, blir det presentert en betydningsfull distinksjon 

mellom hvorvidt deltakerne deltar på et eksternt eller internt kurs. Å dra alene fra sin 

organisasjon på et eksternt kurs anses på generell basis som den laveste graden av 

organisatorisk støtte. Ved deltakelse på prosesslederstudiet med en eller flere kolleger, anses 

graden av organisatorisk støtte som desto høyere. Videre kan man få innsikt i graden av 

organisatorisk støtte, ved å tolke informantenes opplevelser rundt tematikken. Informant 1 

som representerer sistnevnte sitat, deltok på et eksternt kurs med sin leder. Hennes svar på 

spørsmålet om hva den viktigste motivasjonsfaktoren er, indikerer at organisatorisk støtte er 

den aller mest avgjørende. 

En som derimot ikke hadde med seg lederen sin, var informant 3. Hun deltok på et eksternt 

kurs med en annen kollega og virket å oppleve et stort savn av organisatorisk støtte. I det 

følgende kommer et utdrag fra intervjuet som omhandler den nevnte problematikken: 

Det som kanskje var hovedutfordringen, var at jeg og ****, vi jobber jo i samme seksjon, men 

vi jobbet jo ikke sammen i noen prosjekter eller noe sånt… Så vi hadde egentlig ikke så mange 

sånne fellesarenaer der vi kunne teste ut de verktøyene sammen da. Det er jo kanskje sånn til 

seinere.. Altså, det var jo fint å ha en å diskutere med ogsånn, men det hadde jo vært enda 

enklere og mer motiverende å implementere det hvis det var en jeg hadde jobbet tettere med 

da (informant 3). 

Basert på uttalelsen til informant 3, virker det som hun opplever at det er betydningsfullt med 

organisatorisk støtte i form av å gjennomføre prosesser i samråd med en kollega som også har 

blitt eksponert for den samme metodikken de introduserer på prosesslederstudiet. Videre kan 

det virke som hun opplever at støtte fra ledelsen ville vært den viktigste faktoren for at 

implementeringen skulle blitt enklere: “Det er jo spesielt viktig det her med å få med ledelsen 

på det. At man har et ønske om å bruke det _TIL_ noe, det opplever jeg er litt viktig for å 

gjøre det enklere for meg å skulle foreslå for kollegene mine at: kan ikke vi gjennomføre noe 

av det her? Uten støtte fra ledelsen føles det på en måte bare… Helt _RART_ egentlig”. 
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Informant 5 synes altså å uttrykke en barriere ved motivasjonen til å bruke verktøyene, med at 

ledelsen ikke har et uttalt ønske om å implementere eller jobbe spesifikt med den metodikken. 

Informant 8 virker å være i en lignende situasjon i sin organisasjon, med følgende svar på 

spørsmål om det er vanskelig å ta i bruk et spesifikt verktøy: “Jeg har jo prøvd å foreslå det, 

men… Jeg har liksom ikke funnet den rette kanalen inn. Så jobber ikke jeg i personal eller HR 

heller, så det bryter nok litt”. Sitatet fra informant 8 kan tyde på at et fokus fra ledelsen når 

det gjelder bruk av metodikken kunne lagt bedre til rette for implementeringen. 

Informant 6 deltok først individuelt på et eksternt kurs, senere anbefalte han et internt kurs for 

et større utvalg medarbeidere ved sin nåværende arbeidsplass. Viktigheten av å jobbe med 

hele organisasjonen, er noe som denne informanten virker å være svært opptatt av: “Du 

_KAN_ få til noe… Hvis du er engasjert og du har med deg en kollega som også _LIKER_ 

det, så tar han det med seg også sprer det seg sånn i organisasjonen, men…  Men, jeg tror 

veldig på å jobbe med _HELE: organisasjonen, jeg tror mest på det altså…”. Informant 6 

virker å ha en opplevelse av organisatorisk støtte som helt nødvendig for å motivere deltakere 

til å ta i bruk metodikk fra kurset. Videre i intervjuet kommer også informant 6 inn på samme 

tematikken på nytt: “Jeg jobbet jo mange år som leder, sånn at… Da sendte jo jeg én og to på 

kurs. En på kurs _DER_ og en på kurs _DER_ ogsånn. Og det har jeg blitt mye mer… Hvis 

jeg skulle dratt tilbake og begynt å jobbe som leder igjen, da jeg kommer til å helst se at det 

er kurs for _ALLE_”. Basert på foregående utsagn, tyder det på at informant 6 ser felles 

deltagelse på prosesslederstudiet som essensielt for å legge til rette for atferdsendrende 

motivasjon. Også informant 10 virker å oppleve at organisatorisk støtte har en positiv 

virkning på motivasjonen for å bruke verktøyene. Som beskrevet nærmere i kapittel 5.1.2, 

sammenligner informant 10 prosesslederstudiet opp mot et tidligere kurs hun ikke virket å 

oppleve som motiverende. På spørsmål om hvorfor hun trodde metodene fra 

prosesslederstudiet føltes mer motiverende å implementere, svarer hun: “Det som hjalp, var 

nok at halve ledergruppa var med”.  

Hittil i denne underkategorien, har det blitt gått mer i dybden på enkelte informanter. I det 

følgende vil det bli belyst hvordan alle de resterende informantene utenom informant 9, også 

peker elementer relatert til organisatorisk støtte som avgjørende for deres motivasjon. 

Informant 2: “Man bør absolutt være to prosessledere sammen for å kunne spille ball”. 

Informant 4: “Det hadde vært veldig å ha en kollega med meg som tenker likt og som liksom 

kjenner språket og begrepene. Noen for å _MINNE_ deg på det liksom”. Informant 7: “Det er 

viktig at man er ihvertfall to… Da kan du få mer en dobbelt så god effekt. Vi mennesker er 
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sosiale dyr og vi trenger noen å diskutere med”. Basert på de nevnte sitatene kan det virke 

som organisatorisk støtte er noe som oppleves veldig betydningsfullt for de aller fleste 

deltakerne fra prosesslederstudiet. Som en fin oppsummering på denne underkategorien, 

følger et definerende sitat fra informant 6: “Vi kan sitte og planlegge et kurs nå, så kan vi si: 

skal vi gjøre sånn eller skal vi gjøre _SÅNN_? Hadde det ikke vært gøy å prøve dette som vi 

ikke har prøvd før? Også _VET VI_ hva vi _SNAKKER OM_… Ellers er det lett å bare gå i 

det samme liksom”. 

 

4.3.2 “Folk virker jo veldig takknemlige over å kunne jobbe på en helt ny og forfriskende 

måte” 

Funn relatert til motivasjonsfaktoren kulturell kongruens vil i det følgende underkapittelet bli 

presentert og kommentert. Innledningsvis fremstilles de deltakerne som virket å oppleve et 

avvik mellom metodikken fra Lent og vanlig praksis eller kultur i egen organisasjon. 

Informant 9 trekker frem et eksempel på hvordan verktøyene fra Lent virker å legge til rette 

for en en kjærkommen endring på hennes arbeidsplass: 

Vi har sittet i alt for mange kjedelige møter, _LANGDRYGE_ møter som _DRAR_ ut, 

ikkesant? Så det å _GJØRE_ noe med de møtearenaene og på en måte være bevisst i 

gjennomføringen av møter. Og ikke møte for møtets _DEL_ da. Det ga meg mye energi å 

kunne gjøre en veldig nødvendig endring der da (informant 7). 

Sitatet ovenfor indikerer at informant 9 opplevde det som motiverende at den aktuelle 

metodikken virket å bryte med de eksisterende praksisene i organisasjonen. En annen deltaker 

som også er inne på samme tematikk, er informant 8: “Dette var jo litt nytt… Altså… Ja, det 

var jo noe nytt og friskt inn i seksjonen”. Samme informant forteller videre om en konkret 

prosess hun og en kollega hadde ansvar for. Under beskrivelse av nevnte prosess, greier 

informanten ut om hvordan hun tilpasset verktøyene fra Lent til å passe 

organisasjonskulturen: “Vi hadde på en måte _JUSTERT_ ordene vi brukte, så ikke det ble så 

veldig sånn… *ler* prosessaktig da *ler*. Vi hadde _TILPASSET_ det veldig da. Også slapp 

vi inn et par sånne ord innimellom da. Fordi det er jo veldig byråkratspråk hos oss, et annet 

type språk enn det kanskje er på prosesslederstudiet”. Det at informanten opplever et behov 

for å tilpasse metodenes språk -og begrepsbruk, kan tyde på at det foreligger en lav grad av 

kulturell kongruens. Denne oppfattelsen underbygges ytterligere av følgende sitat fra 
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informant 8: “Du føler deg litt som en sånn event-byrå person på en måte… Så du går litt ut 

av din faglige tunge seniorrådgiver-rolle også inn i en litt sånn annen type rolle da… Så det 

er noe med det å klare og kombinere de to rollene”. Samme informant presenterer videre et 

utsagn som derimot kan tyde på at den lave kulturelle kongruensen virket positivt på 

vedkommendes motivasjon: “Jeg tror metodikken er et nyttig tilleggsperspektiv for hvordan 

vi pleier å jobbe, kanskje ikke et skifte… Men, det er motiverende å være mer på jakt etter hva 

som _HAR_ fungert og skalere det opp, med tanke på at vi historisk sett ikke har viet 

_LIKE_  mye oppmerksomhet til det”. Basert på siste sitat, kan det virke som metodikken fra 

Lent på en måte tetter et hull i organisasjonen som var nødvendig å fylle, og at en slik 

kontekst virker motiverende for informanten. 

Informant 7 virker på sin side å beskrive en noe mer sprikende form for kulturell kongruens. 

På spørsmål om hvordan hun opplevde at metodikken og verktøyene fra prosesslederstudiet 

passet inn i organisasjonskulturen, svarer hun: “Det var jo helt annerledes i forhold til 

hvordan det har vært jobbet før… Mhm”. Når det gjelder reaksjonen på endringen, blir den 

beskrevet på følgende måte: “Mange er jo veldig glad i å dykke ned i det negative og at… Det 

vil de _HELLER_ liksom. Men de fleste har jeg inntrykk av blir veldig _TAKKNEMLIGE_ av 

å få lov til å ha det positive perspektivet”. Det tolkes dithen at informant 7 beskriver en lav 

grad av kulturell kongruens opp mot metodikken fra Lent, men at hun opplever å ha støtte fra 

organisasjonen om at kulturendringen er nyttig og positiv.  

Akkurat den typen opplevelse det tolkes at informant 7 hadde, kan det basert på følgende 

sitater virke som deles av flere deltakere: “Folk ble veldig engasjert når jeg liksom… Jeg kom 

inn som et frisk pust da, _DET_ var deilig å kjenne på”. Videre legger samme informant til: 

“Jeg tror ikke de hadde jobbet på den måten før da. Eller sånn… Det er som på en måte å 

prøve å rote opp i noe som liksom… Går og går og går og du gjør det samme, samme, 

samme. Også _PLUTSELIG_ er det noen som kommer: _HEI_, jeg har en god idé! Da er det 

lettere å få folk _MED_ da”. Også informant 6 virket å se på opplevde mangler ved den 

kulturelle kongruensen som noe positivt: “Tidlig var folk litt skeptiske opplevde jeg… Fordi 

mange kommer jo fra tradisjoner der man må _LØSE_ problemer, ikkesant? Men så skaper 

det jo samtidig veldig engasjement med _NYE_ ting da”. På spørsmål til informant 4 om det 

brukes noe særlig lignende metodikk i organisasjonen, svarer hun: “Alt for lite… Sånn sett 

står man jo mer ut i mengden. Så det er jo kjempebra! *ler*”. Informanten reflekterer videre 

om hvilke andre motiverende elementer hun opplever rundt en lav kulturell kongruens: 



50 
 

“Altså, når man noe _NYTT_ som for det første er _TYDELIG_… Da er det jo oppfriskende 

og gøy, det er jo nye ting”. 

 I informant 2 sitt tilfelle, var prosesslederstudiet som nevnt obligatorisk for ledere i hennes 

organisasjon. På spørsmål om hun opplevde en kulturell kongruens, svarer hun: “Det passet 

inn med at det _SKULLE_ brukes, så sånn sett brøt det ikke. Og det var vel noe jeg også 

visste om på forhånd, som gjorde at det føltes litt tryggere der faktisk”. Svaret til informant 2 

indikerer at opplevelsen av metodikkens harmoni med organisasjonskulturen, bidro til å 

opprettholde hennes motivasjon. Den eneste informanten som virket å gi uttrykk for at lav 

kulturell kongruens hadde en utelukkende negativ effekt på motivasjonen, var informant 3. 

Noe som kan sies å være hovedkonseptet bak prosesslederstudiet, er at man som prosessleder 

skal oppfordre til å fokusere på det positive. På spørsmål om dette perspektivet var 

problematisk i informant 3 sin organisasjon, svarer hun: “Det er jo ikke det man er vandt til i 

det hele tatt… Og det er klart, da blir det vanskelig. Man er opptatt av å ta tak i det som ikke 

fungerer og prøve å gjøre noe med det, ikkesant? Det er _SJELDENT_ vi fokuserer veldig på 

det som fungerer bra synes jeg”. Videre i intervjuet påpeker hun en mulig årsak til hvorfor det 

opplevdes som en barriere at verktøyene brøt med organisasjonskulturen: “For det første er 

det dette med å innarbeide nye ting da… Hvis du er helt _ALENE_ om ansvaret for å 

innarbeide noe som er en ganske ny måte å jobbe på i organisasjonen, da blir det veldig 

krevende rett og slett”. Sett i lys av informant 3 sitt sitat, virker det som hun understreker 

viktigheten av det å ha med seg flere på kurs for å overkomme en sterk kulturell disharmoni. 

 

4.3.3 “Jeg syns faktisk den motstanden var ganske tilfredsstillende…  Egentlig”  

Hvilke forventninger hadde kursdeltakerne da de kom tilbake til sin egen organisasjon? 

Forventet de endringstøttende eller endringshemmende atferd? I det følgende underkapittelet 

vil det bli presentert beskrivelser om hvordan informantenes forventning om endringsvillighet 

i egen organisasjon påvirket deres motivasjon. En som virket å føle seg motivert av det å ha 

en forventning om motstand og endringshemmende atferd var informant 5. På spørsmål om 

hun opplevde at noen i prosjektet hun ledet led av BOHICA-syndromet, svarer hun: “Ja, det 

var _DET_ faktisk han hadde. Det var derfor han bare hadde null troa i starten. Men ja… Det 

syndromet der skjønner jeg veldig godt, og spesielt når man er veldig _ERFAREN_ så har 

man jo vært med å se disse her _FANCY_ prosjektene og _NÅ SKAL TING BLI BRA_ og 
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sånne ting også treffer man som regel ikke rota”. Videre spør jeg informanten om denne 

holdningen motiverer henne:  

Ehm… Nei, jeg syns jo… Jeg skulle jo bare være der ett år, hadde det her vært jobben min 

over mange, mange år så hadde jeg hatt en _HELT_ annen motivasjon. Men nå var jeg på en 

måte sånn _OKEI, NÅ SKAL JEG BARE GI ALT_ liksom og prøve mitt beste, også… Er jeg 

ferdig. Så _SÅNN SETT_ var det på en måte det med at hun ga meg litt motstand… Det var 

litt FUNNY på en måte. Det var litt _STIMULERENDE_ at han var så negativ. _FAKTISK_ 

(informant 5). 

Interessant nok, kan sitatet ovenfor indikere at informant 5 opplevde motstanden fra en av 

sine ledere som tilfredsstillende og positiv. Informant 10 kan også virke å gi uttrykk for en 

lignende opplevelse. I det jeg stiller informanten spørsmål om hun forventet BOHICA eller 

om hun så for seg at verktøyene skulle bli godt mottatt, svarer hun: “Nei, jeg forventet 

absolutt BOHICA”. Som respons til informant 10 sitt svar, spør jeg: “Hvordan påvirket det 

motivasjonen din da?”. Informanten svarer: “Jeg ble egentlig nesten mer motivert, fordi jeg 

så jo nytteverdien i det (metodikken), ikkesant?” svarer informant 10. I likhet med informant 

5, gir også informant 10 altså uttrykk for å bli motivert av en forventet motstand fra enkelte 

eller flere i egen organisasjon. Som variasjon fra å signalisere at man motiveres av selve den 

negative holdningen til organisasjonsmedlemmer, er informant 8 derimot inne på en noe 

annen tematikk. Informanten virker i det følgende å rapportere om en opplevelse av økt 

motivasjon for å lykkes med bruk av verktøyene, som følge av gode forberedelser: “Man 

planlegger jo _OFTE_ med den forventede motstanden i fokus… Ihvertfall gjør JEG det da. 

Og det å _KLARE_ det da, føles jo veldig, veldig bra selvfølgelig… Det føles vanvittig bra, 

veldig motiverende”. Sett i lys av informant 8 sitt sitat, indikerer det at en forventning om 

motstand kan utløse motivasjon for det å gjennomføre gode forberedelser. Som følge av 

informant 8 sine forberedelser mot den forventede motstanden, kan det virke som 

tilfredsstillelsen ved å lykkes med bruk av de aktuelle verktøyene blir desto kraftigere. 

Det var derimot ikke alle informantene som følte seg motivert av en forventning om lite 

endringsvillige kolleger og ledere. Informant 2 beskriver i det følgende hennes opplevelse av 

hvorvidt BOHICA-syndromet i utstrakt grad eksisterer i sin organisasjon: “Altså… Det har 

vært veldig seigt, det har vært _MANGE_ endringsforsøk og mye frem og tilbake, så for 

mange føler jeg kanskje de rett og slett ikke _ORKER_ mer endring”. Sitatet fra informant 2 

virker å beskrive BOHICA-syndromet med relativt like trekk slik det beskrives i 
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teorikapittelet. Ved spørsmål om hvordan opplevelse av en slik type holdning påvirker hennes 

motivasjon, svarer hun: “Jeg er nok absolutt en sånn som syns det er litt skummelt da… Eller 

sånn, ehm… *lang pause* _HVIS_ jeg vet at det er sånn, så tror jeg nok absolutt at jeg går 

inn i den prosessen med… _IKKE_ sånn _YES DETTE SKAL VI OVERKOMME_, men mer 

en sånn _Å SHIT, HVORDAN SKAL VI FÅ TIL DETTE_?”. Det virker på informant 2 som at 

en forventet motstand kan fungere demotiverende for å sette verktøyene ut i bruk. En som 

virker å dele sistnevnte informant sitt motivasjonsmønster, er informant 3. “På de arenaene 

som jeg kan bruke de verktøyene da… Så er det til tider ganske krevende å få engasjement 

altså. Og da blir man jo litt _REDD_ for å prøve ut noe, fordi man er redd for at det ikke vil 

bli tatt _SÅ_ godt imot”.  

Informant 2 og 3 er derimot ikke helt alene når det gjelder deres reaksjon på en forventning 

om BOHICA-syndromet. Både informant 4, 6 og 7 virker å ha et harmonerende 

motivasjonsmønster med de to foregående presenterte informantene. “Det er 

_KJEMPEUBEHAGELIG_ og det er utrolig ukult å være den personen som gjør det… Det er 

nesten ikke til å tro, men det er noen sånne” svarer informant 4 på spørsmål om hun opplever 

BOHICA-syndromet i sin organisasjon. På samme spørsmål svarer informant 6:  

Det er jo _TUNGT_ å stå foran folk som _IKKE_ er med… Det er tungt. Hvis du har sånne 

prosesser og du deler en ansattgruppe i fire-fem grupper, også har du kanskje _EN_ gruppe 

som _IKKE_ gidder å gjøre noe av det de skal, så er jo ikke det så veldig motiverende. Det vil 

jeg si, det kan være tungt (informant 6). 

Informant 7 svarer på sin side følgende under samme konfrontasjon: “Ja… Altså, jeg må jo si 

at det er mye mer motiverende å jobbe med den siste gruppen du beskriver der da, de som er 

litt mer _ENDRINGSVILLIGE_”. Sett under ett, virker informant 2, 3, 4, 6 og 7 å være 

relativt klare på at en forventing om motstand ikke er noe som motiverer dem i særlig grad. På 

den andre siden, tolkes det dithen at informant 5, 8 og 10 i større grad ga uttrykk for at en 

forventet motstand virket positivt på deres motivasjon. 

 

5.0 Diskusjon 

Jeg har i foregående kapittel gjennomført en omfattende presentasjon av studiens funn. I 

forsøk på å besvare oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål, vil jeg her sette fokus 

på eventuelle implikasjoner av funnene. I dette kapittelet vil resultatene bli drøftet opp imot 



53 
 

det tidligere presenterte teoretiske grunnlaget. Det vil med andre ord bli gjort forsøk på å 

forklare tendenser og sammenhenger i datamaterialet med rot i teorien som allerede er lagt til 

grunn. Hva kan være grunnen til at resultatene ga mye treff på noe, men lite av noe annet? 

Hva er den bakenforliggende årsaken til de ulike motivasjonsmønstrene? Hva kan mine funn 

tilføye eksisterende teori på området og kan min studie danne grunnlag for nye studier på 

området? Før de overnevnte spørsmålene diskuteres, vil det presenteres en oppsummering og 

sammenfatning av studiens resultater. Det vil altså bli lagt vekt på å presentere gjentakelser og 

sammenhenger i datamaterialet, før funnenes implikasjoner blir hovedgjenstand for den videre 

diskusjonen. 

 

5.1 Oppsummering av funn - presentasjon av tendenser og sammenhenger 

For å oppsummere funnene i korte trekk, vil det bli presentert hvilke hovedtrekk som gikk 

igjen i datamaterialet. Sett i lys av oppsummeringer sin generelle art, vil tendenser og mønstre 

bli omtalt i et generaliserende og kortfattet ordelag. Når det gjelder hvilke informanter som 

tilhører ulike tendenser og mønstre, fremkommer dette både i resultatkapittelet og i tabell 2. 

Det vil videre tilstrebes å besvare forskningsspørsmålet som søker etter å identifisere hvordan 

deltakerne opplever ulik betydningsgrad tilknyttet de aktuelle motivasjonsfaktorene. Tabellen 

2 er ment som en visuell presentasjon av tolkningen som er foretatt av deltakernes opplevelse 

av de ulike motivasjonsfaktorene. Begrepsbruken som er oppgitt i tabell 2, dreier seg som 

nevnt i teorikapittelet hovedsakelig om hvorvidt deltakerne ga uttrykk for å oppleve hver 

enkelt motivasjonsfaktor som tilstedeværende eller betydningsfull i lav, middels eller høy 

grad. Tabell 2 er ment å fungere som et oppsummerende supplement til den skriftlige 

fremstillingen av studiens funn. 
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Tabell 2: Fortolkninger av datamaterialet. 

 

5.1.1 Indre motivasjonsfaktorer 

Innenfor motivasjonsfaktoren interesse, viste datamaterialet en overvekt av deltakere som 

uttrykte å ha en allerede eksisterende interesse for det aktuelle kursets tematikk. Det viste seg 

også at de informantene som innledet kurset med en bakenforliggende forforståelse av kursets 

tematikk, ved flere tilfeller hadde fullført en utdanning som var gjenkjennbar til 

prosesslederstudiets teoretiske rammeverk. Informantene beskriver i generelle trekk også 

utgangspunktet for sine interesser på bakgrunn av tidligere erfaringer, noe som kan tyde på at 

motivasjonsfaktoren interesse kan ha en sammenheng med mestringstro og mestringsfølelse. 

Hvordan et flertall av informantene også beskrev en utstrakt bruk av metodikken også utenfor 

jobbsammenheng, ble tolket som en bekreftelse på hvilken indre interesse som var 

tilstedeværende hos informantene. Når det gjelder motivasjonsfaktoren autonomi, rapporterer 

hovedvekten av informanter om at de opplever frivillig deltakelse på kurset som 

betydningsfullt for å utvikle et eierskap som tilrettelegger for indre motivasjon. I tabellen 

presenteres derimot selve tilstedeværelsen av autonomi, altså i hvor stor grad deltakelse var 

basert på frivillighet eller forpliktelse. Det virker videre å se ut som et fellestrekk at de 

informanter som oppsøker prosesslederstudiet frivillig, også innehar en eksisterende interesse 
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for kursets tematikk. En link mellom autonomi og interesse virker med andre ord å være 

tilstedeværende. 

Mestringstro og mestringsfølelse virker videre å påvirke hverandre i stor grad. Først og 

fremst, handler informantenes beskrivelser rundt hva som er utgangspunktet for deres 

mestringstro hovedsakelig om tidligere mestringserfaringer. De erfaringene som beskrives å 

være betydningsfulle for å øke mestringstroen er både erfaringer fra tidligere i karrieren, men 

også gode mestringserfaringer med å bruke de aktuelle verktøyene under selve kurset. Det er 

også et flertall informanter som trekker frem gode forberedelser som avgjørende for å 

opprettholde en høy selvtillit og mestringstro ved bruk av metodikken fra Lent. Viktigheten 

av verbal overbevisning og modellæring var også noe som gjennomgående ble trukket frem. 

Utenom gode mestringsfølelser knyttet til Lent sin metodikk, var det også gjennomgående 

hvordan det å mestre utfordringer ble trukket frem som både tilfredsstillende og 

betydningsfullt. Med det totale datamaterialet tatt i betraktning, virker som deltakerne i denne 

studien som hovedregel motiveres av å mestre utfordringer som krever at de bruker sitt 

høyeste nivå av kompetanse. Som en generell oppsummering, gir alle informantene uttrykk 

for å inneha en viss grad av indre motivasjon til å bruke de aktuelle verktøyene fra 

prosesslederstudiet. Under tolkning av resultatene, kan det virke som de ulike indre 

motivasjonsfaktorene påvirke hverandre i stor grad. Om en deltaker for eksempel opplever 

mestringsfølelse, virker også mestringstroen å øke. På en annen side, kan det også se ut som 

høy mestringstro skaper et godt utgangspunkt for høy mestringsfølelse. Det viser seg også at 

deltakere som opplever å ha høy grad av autonomi, gjerne også rapporterer om en 

eksisterende sterk interesse rundt kursets tematikk og vica versa. De to informantene som 

derimot rapporterte om henholdsvis lav interesse og lav autonomi, virket på motsatt side å 

oppleve en lavere mestringstro og påfølgende færre gode mestringsfølelser. 

 

5.1.2 Ytre motivasjonsfaktorer 

Under de ytre motivasjonsfaktorene er det på generelt grunnlag belegg for å si at de 

informantene som rapporterte om høy grad av indre motivasjon, også ga uttrykk for å bli 

motivert av utfallene de vurderte at metodikken kunne føre med seg. Et kjennetegn ved de 

informantene som ga uttrykk for å bli motivert av hvordan metodikken var et middel for å nå 

organisatoriske og personlige mål, var hvordan de uttrykte begeistringen for verktøyenes 

virkning. En spesifikk evne med metodikken som i repeterende grad ble utpekt som 
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motiverende, var metodikkens effektivitet og opplevelsen av det å bruke tiden godt. 

Motivasjonsfaktoren sosial anerkjennelse ble av et fåtall informanter trukket frem som å spille 

en betydelig rolle for deres motivasjon til å bruke metodikken. De informantene som derimot 

ga uttrykk for at sosial anerkjennelse var en betydningsfull motivasjonsfaktor, hadde alle 

relativt kort ansiennitet. Som en avslutning til oppsummeringen av funnene fra de indre og 

ytre motivasjonsfaktorene, bør det understreket at informantene virket å oppleve sin 

motivasjon som både indre og ytre motivert. Det var altså ingen informanter som utelukkende 

følte seg indre motivert, eller kun var styrt av ytre motivasjonsfaktorer. Under presentasjonen 

av funnene, kan man ved flere tilfeller peke på informanter som både uttalte å føle seg svært 

motivert av en ytre motivasjonsfaktor, samtidig som de på den andre siden også følte sterk 

indre motivasjon.  

 

5.1.3 Kontekstuelle motivasjonsfaktorer 

Funnene relatert til de kontekstuelle motivasjonsfaktorene, domineres først og fremst av et 

sterkt fokus på betydningen av organisatorisk støtte. Informantene som deltok på 

prosesslederstudiet med et flertall av sine kolleger trakk i stor grad frem viktigheten av det å 

være minst to fra samme organisasjon på kurs. Deltakerne som individuelt deltok på et 

eksternt kurs, virket også å være tydelige rundt hvordan de opplevde savnet av felles 

deltakelse med noen fra egen organisasjon, sett i lys av hvordan de opplevde å bli motivert for 

å ta i bruk verktøyene. Når det gjelder kulturell kongruens, virket det å motivere deltakerne 

hvis verktøyene ble opplevd å være nyttig, hvis det på samme tid representerte noe relativt 

fravikende fra den eksisterende organisasjonskulturen. Sagt med andre ord, kan det sies å 

være gjennomgående hvordan informantene beskrev det som motiverende at de brakte inn noe 

nytt som de opplevde at organisasjonen også hadde behov for. Med andre ord, det virker som 

metoder som ble oppfattet fravikende fra organisasjonskulturen fungerte motiverende i de 

tilfellene der deltakeren vurderte Lent sin metodikk å ha en høy instrumentell verdi. Deltakere 

som beskriver bruk av verktøy som oppfattes veldig annerledes, men i positiv forstand, 

trekker gjennomgående frem forventningen om at dette er til det beste for organisasjonens 

ytelse. Avslutningsvis, kan funnene sies å være varierende omkring hvordan informantene 

opplevde å bli motivert av forventning om motstand. Det bør nevnes at det i tabellen øverst i 

kapittelet, kun er lagt til grunn hvorvidt deltakerne rapporterte om å forvente motstand under 

prosessledelse og bruk av metodikken. Det var interessant nok et flertall av informantene som 

ga uttrykk for å bli indirekte motivert av en forventet motstand. Forventningen om motstand 
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kunne blant annet føre til økte forberedelser, noe som igjen gjerne bidro til å øke 

mestringstroen og deretter resultere i mestringsfølelse. Det ble også trukket frem hvordan en 

forventning om BOHICA-syndromet virket tilfredsstillende på dem, grunnet en sterk 

opplevelse av mestringstro og overbevisning om at bruk av verktøyene resulterer i 

instrumentell verdi.  

 

5.2 Hva er bakgrunnen for de ulike motivasjonsmønstrene? 

Et utvalg av motivasjonsmønstre som ble presentert under oppsummeringen innledningsvis i 

kapittelet, vil i de følgende underkapitlene bli diskutert med utgangspunkt i det teoretiske 

rammeverket. Det vil forsøkes å besvare og skape dypere innsikt rundt forskningsspørsmålet 

som etterspør hvordan de ulike motivasjonsfaktorene henger sammen og påvirker hverandre. 

Diskusjonen vil være innom hvordan totalen av motivasjonsfaktorer synes å påvirke 

hverandre. Mest fokus vil derimot konsentreres mot hva som ligger bak de kontekstuelle 

faktorene sin påvirkning på indre og ytre motivasjonsfaktorer.  

 

5.3.1 Katalysatoren bak de indre motivasjonsfaktorene  

Hva kan være grunnen til at de indre motivasjonsfaktorene synes å påvirke hverandre i et 

felles samspill? Først og fremst trekker Lillemyr (2007) frem hvordan iboende personlig 

interesse kan være et godt utgangspunkt for å utvikle og opprettholde indre motivasjon. Basert 

på interesse sin påståtte viktige rolle for indre motivasjon, virker det logisk å vurdere interesse 

som en potensiell katalysator for de resterende indre motivasjonsfaktorene. En bemerkning 

som kan sies å styrke sistnevnte påstand, er hvordan deltakere med uttalt høy interesse 

samtidig gir uttrykk for å føle høy grad av både mestringstro og mestringsfølelse tilknyttet 

bruk av verktøyene. Ut ifra sammenhengen datamaterialet viser mellom interesse, 

mestringstro og mestringsfølelse kan man først og fremst tolke at interesse er en 

betydningsfull byggesten for å styrke individets mestringstro og motivasjon til å oppleve 

mestringsfølelse. Spørsmålet som i Lent sitt tilfelle kan være interessant å stille seg, er 

hvordan interesse oppstår hvis deltakeren ikke allerede innleder kurset med en allerede 

eksisterende interesse for styrkebasert ledelse. Deltakerne som i denne studien beskriver å ha 

en god dose med interesse allerede ved inngangen av kurset, har sannsynligvis utviklet den 

aktuelle interessen på et eller annet tidspunkt i sin karriere. Å anta at interesse oppstår ut ifra 
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intet, virker på motsatt side noe naivt. Hvis man tar Deci og Ryan (2000b) sin definisjon av 

indre motivasjon i betraktning, kan det peke mot at interesse slik det fremheves som en 

motivasjonsfaktor i denne studien, er å anse som et slags synonym på indre motivasjon. Et 

utdrag av Deci og Ryan (1985, s. 16) sin definisjon av indre motivasjon lyder som følger: 

“Intrinsically motivated behaviors are those that are freely engaged out of interest (...)”. 

Indre motivert atferd springer altså ut fra fri interesse, slik det også poengteres i studiens 

teoretiske rammeverk. Spørsmålet som videre er naturlig å stille, er hvorvidt mestringsfølelse 

oppstår først og deretter bidrar til å legge grunnlag for å utvikle interesse eller om det er 

motsatt. Ved behandling av begrepene interesse og indre motivasjon som synonymer, 

krystalliserer det seg et interessant perspektiv om man ser på hvordan mestringsfølelse blir 

beskrevet og definert.  

Kompetansebehovet som i teorikapittelet knyttes opp mot mestringsfølelse, blir av Deci og 

Ryan (2008) trukket frem som nødvendig for å skape indre motivasjon. Hvis man her 

likestiller indre motivasjon med interesse, kreves det basert på Deci og Ryan (2008) sin teori 

at interesse oppstår når individet opplever mestring av aktiviteter tilknyttet det aktuelle 

interessefeltet. For å skape en interesse for tematikken tilknyttet prosesslederstudiet, kan det 

ut ifra teorien derfor tolkes som at deltakerne bør oppleve positiv mestringsfølelse med 

verktøyene for å skape en interesse til å bruke dem. Det andre behovet Deci og Ryan (2008) 

derimot trekker frem som nødvendig for å skape interesse og indre motivasjon, er autonomi. 

Blant deltakerne som ga uttrykk for å ha en høy grad av eksisterende interesse, er det kun 

informanten med lav autonomi som virker å beskrive noe annet enn høy mestringstro knyttet 

til bruk av Lents metodikk. Bakgrunnen for påstanden om at den aktuelle informanten hadde 

lav grad av autonomi, baserer seg på det faktum at prosesslederstudiet var obligatorisk for 

ledere i hennes organisasjon. Hadde deltakelsens forpliktende art, en hemmende virkning på 

de resterende indre motivasjonsfaktorene? En fallgruve som presenteres av Lillemyr (2007), 

dreier seg om hvordan overvekt av ytre motivasjon potensielt kan hemme en eventuell 

eksisterende indre motivasjon eller interesse. Deltakelse med utgangspunkt i et fravær av 

autonomi blir her altså tolket som forpliktet deltakelse. En forpliktende tilnærming kan sies å 

appellere til deltakerens ytre motivasjon. Informanten beskrev tidligere positive 

mestringserfaringer fra prinsippene bak prosesslederstudiet, men allikevel ga deltakeren 

uttrykk for å ha en lav mestringstro. Det er her avgjørende å understreke at de positive 

mestringserfaringene stammer fra informantens studietid, som interessant nok er en selvvalgt 

aktivitet. Hvordan informanten beskrev sin motivasjon som ytre motivert heller enn indre, 
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illustreres i resultatkapittelet. Sett i lys av hvordan autonomi blir ansett som en betydningsfull 

ingrediens for å skape og opprettholde indre motivasjon, peker argumentasjonen så langt mot 

at fraværet av selvbestemmelse kan svekke av de øvrige indre motivasjonsfaktorene.  

Oppsummert, virker det på bakgrunn av både funn og teori som at mestringsfølelse skaper et 

godt grunnlag for å utvikle interesse. Gjentagende mestringsfølelse kan videre sies å ha 

betydning for økning og opprettholdelse av individets mestringstro. Sistnevnte påstand har rot 

i Bandura (1997) sin påstand om at tidligere mestringserfaringer er den viktigste kilden til 

mestringstro. Hvis mestringsfølelsen skal legge grunnlag for utvikling av genuin interesse, 

tyder både funn og teori på at utfordringen tilknyttet mestringsfølelsen helst burde ha vært 

valgt på bakgrunn av autonomi og ikke forpliktelse. For å oppfordre til videre forskning basert 

på argumentasjonen i dette underkapittelet, har det blitt etablert en hypotese om at de indre 

motivasjonsfaktorer vekselvis virker å påvirke hverandre i en slags dominoeffekt. 

Mestringsfølelse blir basert på tolkning av teori og funn trukket frem som den mest 

betydningsfulle katalysatoren i denne studien. Dette forskningsprosjektet er derimot ikke ment 

til å skulle generalisere funn. Det oppfordres derfor til videre forskning på hvordan indre 

motivasjonsfaktorer påvirker hverandre, samt om det finnes øvrige faktorer som innehar 

rollen som katalysator for å sette aktivere resterende indre motivasjonsfaktorer. 

  

5.3.2 Samspillet mellom utfordring og kompetanse 

Hvordan synes motivasjonen til deltakerne å bli påvirket hvis det foreligger en forventning 

om motstand til bruk av verktøyene? Som fremstilt i resultatkapittelet, viser det seg at et 

flertall informanter peker på gode forberedelser som nøkkelen til hvordan høy grad av 

mestringstro skapes. Tilpasning av verktøyenes kontekst, samt forestilling av ulike scenarioer 

for motstand blir gjennom studiens resultater trukket frem som å spille en avgjørende rolle for 

å gi enkelte informanter nødvendig motivasjon til å ta i bruk metodikken. Sett i lys av 

eksisterende argumentasjon, kan det være interessant å stille spørsmål til hvordan man kan 

forklare deltakernes motivasjon til å utføre ofte langtekkelige forberedelser før en prosess. 

Ved å se nevnte problemstilling opp mot teoriene presentert i kapittelet om mestringsfølelse, 

er det lettere å forstå årsaken bak informantenes grundige forberedelser. Både 

Csikszentmihalyi (1975) sin teori om flytsonen og kompetansebehovet omtalt av (Deci og 

Ryan, 2008) springer ut ifra White (1959) sine studier om hvordan mennesket er født med en 

trang til å mestre sitt eget miljø. Sett i lys av nevnte teori, kan det som tyder på et gap mellom 
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utfordring og kompetanse ha vært en utløsende faktor for å skape motivasjon til å øke egen 

kompetanse i hensikt om å mestre den aktuelle utfordringen. Informantene som eksplisitt 

snakket om viktigheten av forberedelser, var også tydelige rundt hvordan de opplevde at 

forberedelsene økte deres mestringstro. Basert på argumentasjonen så langt, er det naturlig å 

forklare det omtalte motivasjonsmønsteret ved at økt utfordring kan motivere deltakeren til å 

ville øke sin eksisterende kompetanse og forutsetninger med mål om å mestre den aktuelle 

utfordringen. Under prosessen med å tette gapet mellom utfordring og kompetanse, kan det 

basert på informantenes beskrivelser i resultatkapittelet tyde på en mer intens og 

tilfredsstillende følelse av å oppleve indre motivasjon under mestring av en optimalt 

utfordrende aktivitet. 

I møte med optimalt utfordrende oppgaver, vil den sterkeste graden av indre motivasjon bli 

utløst hos individet (Csikszentmihalyi, 1975). Kan det teoretiske grunnlaget til FT også være 

med å forklare motivasjonsmønsteret til enkelte informanter, om at indre motivasjon virker å 

øke ved forventet motstand? En mulig forklaring på hvorfor enkelte informanter rapporterte 

om en styrket grad av indre motivasjon og spesielt mestringsfølelse, kan være fordi 

utfordringen matchet deres kompetanse. Sett i lys av Csikszentmihalyi (1975) sin teori, kan 

man stille spørsmål til hvorvidt fravær av motstand på motsatt side kunne aktivert en lavere 

grad av indre motivasjon hos informantene som følte seg mer kompetent enn utfordringens 

krav. Sistnevnte hypotese kan også sies å harmonere med Deci og Ryan (2008) sin 

selvbestemmelsesteori, der et av de tre psykologiske behovene blir påstått å være individets 

opplevelse av å føle seg kompetent i møte med utfordringer. Når det gjelder informantene 

som på motsatt side beskrev en følelse av angst tilknyttet bruk av verktøyene, kan man 

spekulere i om de opplevde utfordringen som for stor i forhold til deres kompetanse. Slik 

Csikszentmihalyi (1975) forklarer det, opplever individet en angstlignende følelse når det er 

ubalanse mellom handlingsmuligheter. Når individet derimot befinner seg i flytsonen, er man 

involvert i den aktuelle aktiviteten på grunn av nytelse og fornøyelse i øyeblikket. 

Informantene som i resultatkapittelet ble sitert ved å beskrive en følelse av tilfredsstillelse og 

fornøyelse under motstand, kan med andre ord sies å være gode eksempler på hvordan 

motstand virket å øke utfordringen av å implementere metodikken fra Lent. Oppsummert, kan 

det tyde på at de informantene som la ekstra vekt på betydningen av mestringsfølelse også 

beskrev en opplevelse av å mestre utfordringer som var optimalt utfordrende i forhold til 

deres evner og kompetanse.  
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Det bør også nevnes at den enkelte deltaker sin opplevelse av forholdet mellom utfordring og 

kompetanse, kan bidra sterkt til å avgjøre vedkommendes grad av mestringstro. Informantene 

som ga uttrykk for å føle en ubalanse ved at de manglet kompetanse i forhold til utfordringen, 

ga beskrivelser som passet inn i definisjonen av lav mestringstro. På den andre siden ga de 

godt forberedte informantene uttrykk for høy mestringstro og trakk spesielt frem deres 

grundige forarbeid som årsak for at de ikke følte angst, men heller beskrev å seg som bedre 

rustet til å mestre utfordringen. Sammenligningen mellom flow theory og mestringstro, kan 

også sies å gi mening hvis man legger definisjonene av begge begrepene til grunn. 

Mestringstro defineres som individets subjektive vurdering av sannsynlighet for og 

forventninger om å mestre ulike situasjoner og oppgaver (Bandura, 1997). Tilstanden av å 

være i flytsonen oppleves når det er balanse mellom handlingsmulighetene og egne 

ferdigheter (Csikszentmihalyi, 1975). Det understrekes derimot at denne balansen er avhengig 

av individets subjektive opplevelse av utfordringen og egne ferdigheter (Csikszentmihalyi, 

1975). Basert på studiens resultater og teori om flytsonen og mestringstro, kan det tyde på at 

subjektiv vurdering av egen kompetanse sett i forhold til vanskelighetsgraden av å bruke 

Lents metodikk spiller en avgjørende rolle for å utvikle mestringstro. Det har tidligere blitt 

diskutert hvordan høy grad av mestringstro potensielt kan legge til rette for en loop av 

positive mestringsfølelser. Hvis det er korrekt at mestringsfølelse er en viktig katalysator for å 

aktivere de resterende indre motivasjonsfaktorene, kan det se ut til å være svært viktig å 

tilstrebe en balanse mellom utfordring og subjektiv opplevelse av kompetanse. 

 

5.3.3 Lav kulturell kongruens - en hindring eller en motiverende faktor? 

Ut ifra min tolkning, er det kun to informanter som rapporterer om det som kan defineres ved 

høy grad av kongruens mellom egen organisasjonskultur og Lent sin metodikk. Av den grunn, 

blir det sett på som viktig å belyse ulike argumenter for tematikken i dette underkapittelet. 

Først og fremst, kan det som nevnt se ut som deltakernes vurdering av verktøyene sin 

instrumentelle verdi, påvirker hvordan de videre motiveres av kulturell kongruens. Hvis 

verktøyene oppleves å ha stor nytteverdi for organisasjonens ytelse, kan det basert på studiens 

resultater se ut som kulturell kongruens spiller en mindre vesentlig rolle for deltakernes 

motivasjon. Argumentasjonen ovenfor baserer seg på hvordan enkelte deltakere beskriver 

verktøyene som fravikende fra organisasjonskulturen, men allikevel gir uttrykk for høy 

mestringstro. Sitatene fremstilt i resultatkapittelet om kulturell kongruens, inneholder flere 

beskrivelser om hvordan verktøyene representerte noe nytt, men nyttig for de ulike 
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organisasjonene. Hos informantene som virket å oppleve mangel på kulturell kongruens som 

et hinder for motivasjonen, blir det samtidig beskrevet en vurdering om lav instrumentell 

verdi og ytre regulering. Informant 3 blir eksempelvis trukket frem under presentasjon av 

resultatene, der hun beskriver en slags frykt for å oppleve ydmykelse ved bruk av metodikken. 

I en situasjon hvor deltakerens atferd baserer seg på unngåelse av et spesifikt utfall, kan det 

sammenlignes med begrepet introjeksjon, motivasjonsreguleringen presentert av Gagné og 

Deci (2005). Introjeksjon handler som nevnt tidligere om at individet belønner eller straffer 

seg selv gjennom egen selvfølelse knyttet til egen atferd. Ved å se studiens resultater opp imot 

teori om ytre regulering, virker det som informantenes vurdering av hvorvidt bruk av 

verktøyene vil resultere i et positivt eller negativt utfall for dem selv og organisasjonen, 

avgjør deres motivasjonsrelaterte reaksjon på kulturell kongruens. 

På en annen side, bør det også nevnes at de aller fleste av informantene opplevde mangelen på 

kulturell kongruens som positiv for deres motivasjon. Hvis man skal gjøre et forsøk på å 

forklare opplevelsen av økt motivasjon som følge av lav kulturell kongruens, kan man igjen 

trekke frem teorien om ytre regulering. På bakgrunn av hvordan informantene relativt 

samstemt beskrev et slags etterlengtet kulturskifte ved bruk av verktøyene fra Lent, er det 

naturlig å sette spørsmålstegn til om deltakerne her ble motivert av å oppnå en følelse av 

stolthet og suksess. Hvorvidt informantenes positive opplevelser rundt lav kulturell kongruens 

skyldes en form for ytre motivasjon, kan blant annet undersøkes ved å legge sitatene om 

sosial anerkjennelse til grunn. I resultatkapittelet blir det trukket frem sitater av både 

informant 4 og 8 som forteller om hvordan de opplevde en følelse av stolthet og sosial status 

ved å være de eneste i organisasjonen som bruker verktøy for prosessledelse. Basert på de 

nevnte informantene sine beskrivelser om deres opplevelser av sosial anerkjennelse, er det 

rimelig å tenke seg at lav organisatorisk støtte ga dem en sterkere ytre regulering, samt økt 

følelse av sosial anerkjennelse. En interessant observasjon, er hvordan informantene som 

deltok med flere fra egen organisasjon ikke ga uttrykk for å bli motivert av faktorer relatert til 

sosial aktelse. Sett ut fra argumentasjonen så langt, kan det virke som også organisatorisk 

støtte spiller en betydelig faktor i hvordan deltakere motiveres av lav kulturell kongruens. 

Med tanke på at grunnlaget er tynt, oppfordres det til videre forskning rundt den spennende 

hypotesen som setter spørsmålstegn til hvorvidt sosial anerkjennelse kan være en 

bakenforliggende årsak til hvorfor enkelte deltakere uttrykker å bli motivert av både lav 

organisatorisk støtte og lav kulturell kongruens. 
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På andre side av skalaen peker både informant 3 og 8 eksplisitt på mangelen av organisatorisk 

støtte som mulig årsak for at lav kulturell kongruens satt en stopper for deres motivasjon. Slik 

det presenteres i resultatkapittelet, blir det beskrevet som problematisk å alene skulle innføre 

en praksis som oppleves veldig fravikende til eksisterende praksis. I forsøk på å forklare 

årsaken til hvorfor informantene opplevde lav kulturell kongruens som utfordrende, er det 

relevant å trekke en teoretisk parallell mellom lav organisatorisk støtte og lav mestringstro. 

Bandura (1997) peker som nevnt tidligere på verbal overbevisning som en viktig kilde til 

mestringstro. I teorien presentert om organisatorisk støtte, trekker også Baldwin og Ford 

(1988) frem oppmuntring fra andre i organisasjonen som betydningsfullt for å påvirke 

individets motivasjon til å ta i bruk nylig lærte evner og metoder. Sett i lys av studiens funn 

kombinert med teorien om både mestringstro og organisatorisk støtte, tyder det på at felles 

deltagelse med noen fra egen organisasjon kan bidra til å øke deltakernes mestringstro. I 

tillegg til muligheten med å gi hverandre verbal overbevisning under felles deltakelse på 

prosesslederstudiet, trakk også deltakerne frem modellæring som avgjørende. Elementet ved å 

observere hvordan kolleger bruker verktøyene i samme kontekst, er et aspekt man går glipp av 

ved individuell deltakelse. En mulig årsaksforklaring på hvorfor enkelte informanter ikke 

opplevde å bli motivert lav kulturell kongruens, kan derfor være grunnet deres mangel på 

både verbal overbevisning og modellæring. Under mangel på de ovennevnte kildene til 

mestringstro, er det basert på teorien om flyt enklere å forstå hvorfor utfordringen med å 

bruke Lents verktøy i egen organisasjonen ikke oppleves motiverende ved lav kulturell 

kongruens. Mestringstro er som nevnt tidligere individets subjektive vurdering av 

sannsynligheten for å mestre ulike situasjoner og oppgaver. I en situasjon hvor deltakeren 

kommer alene tilbake til egen organisasjon for å ta i bruk en metodikk som oppleves 

fravikende fra eksisterende praksis, er det enkelt å forstå at det kan oppleves i overkant 

utfordrende hvis støtte og verbal overbevisning fra sine kolleger er fraværende. 

Oppsummert, viser argumentasjonen i dette underkapittelet at ytre regulering og sosial 

anerkjennelse muligens har en påvirkningskraft på hvordan deltakerne motiveres av kulturell 

kongruens. Organisatorisk støtte virker også å gi økt mestringstro i situasjoner der den 

kulturelle kongruensen oppleves som veldig lav. Sett fra motsatt hold, tyder det på at lite 

organisatorisk støtte gir en mindre optimal grobunn for å utvikle mestringstro, spesielt hvis 

det blir oppfattet som utfordrende å ta i bruk metodikken. Høy grad av mestringstro er en 

fellesnevner for informantene som opplever å bli motivert av lav kulturell kongruens. Sist 

men ikke minst, synes problemstillingen å bunne ut i den tidligere diskuterte tematikken rundt 
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en sannsynlig sammenheng med balanse mellom utfordring og kompetanse. Hvis lav kulturell 

kongruens oppleves som en for stor utfordring, synes det å virke hemmende for den indre 

motivasjonen. I de situasjonene der lav kulturell kongruens derimot blir sett på som en 

optimal utfordring for den enkelte deltaker, kan det se ut til å ha en effekt som øker indre 

motivasjon. 

6.0 Konklusjon 

Formålet med denne studien har vært å gi et innblikk i hvordan deltakere fra 

prosesslederstudiet opplever å bli motivert, når det gjelder bruk av nye verktøy og metoder fra 

Lent sitt prosesslederstudiet. Gjennom kvalitative intervjuer med tidligere deltakere fra 

prosesslederstudiet, ble det først og fremst gjort et forsøk på å identifisere de respektive 

motivasjonsfaktorene sine ulike grader av betydning. Studiens felles kontekst hadde rot i 

deltakernes opplevelser av motivasjon tilknyttet bruk av metodikken i egen organisasjon. 

Sammenhenger og tendenser har blitt tolket på bakgrunn av forskningsspørsmålene, sett i lys 

av studiens empiriske funn og oppgavens teoretiske rammeverk. På generell basis, 

representerer studiens resultater en innsikt og bevissthet rundt graden av kompleksitet som 

ligger til grunn for å forstå motivasjon sitt forhold tilknyttet læring og atferdsendring. Det å 

kunne sette to streker under svaret er sjeldent målet med kvalitativ forsking. På en annen side, 

føler jeg meg lenger unna å finne svar på studiens forskningsspørsmål nå enn ved prosjektets 

start. Studien kan sies å ha generert flere spørsmål til oppfølging enn hva den har skapt av 

svar. 

I det som er oppgavens konkluderende fase, virker det relevant å inkludere en kortfattet 

presentasjon av studiens mest fremtredende funn. Først og fremst, vil jeg trekke frem 

deltakernes opplevelse av eksisterende interesse som et innledende funn av fremtredende art. 

Måten eksisterende interesse av deltakerne ble trukket frem som betydningsfullt for 

motivasjonen til å bruke metodikken fra kurset, viste seg å være sterkt gjennomgående. Det 

kan ikke sies å eksistere tilstrekkelig empirisk grunnlag for å tillegge noen av de øvrige indre 

eller ytre faktorene en like gjennomgående høy betydning som det deltakerne rapporterte om 

eksisterende interesse. Deltakernes vurdering av potensiell instrumentell verdi tilknyttet bruk 

av Lents metodikk kan derimot nevnes som den mest betydningsfulle ytre 

motivasjonsfaktoren. Organisatorisk støtte virket på sin side å bli opplevd i størst grad 

gjennomgående betydningsfull fra de kontekstuelle motivasjonsfaktorene. 

Motivasjonsfaktoren som av deltakerne i lavest grad ble påpekt som betydningsfull for deres 
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motivasjon, kan sies å være sosial anerkjennelse. Problematikk om hvorvidt informantene sine 

uttalelser om egen motivasjon representerer et reelt og helhetlig bilde av virkeligheten, blir 

tatt opp i metodekapittelet. Den største utfordringen kan muligens ha vært det å tolke 

informantenes opplevelser, for videre å kategorisere og klassifisere deres uttalelser korrekt på 

bakgrunn av det teoretiske rammeverket. Sistnevnte utfordring bør utheves, ved å understreke 

at studien har en klar begrensing når det gjelder prosessen med å tolke datamaterialet så 

nøytralt som mulig. 

Forskningsspørsmålet som hovedsakelig er fokusert mot motivasjonsmønstre, ga indikasjoner 

på hvordan ulike motivasjonsfaktorer potensielt påvirket hverandre. Som en konkluderende 

refleksjon, er det grunnlag for å si at studiens sammenhenger og gjennomgående 

motivasjonsmønstre indikerer funn med relativt stor bredde. Studien trekker frem et utvalg 

naturlige og lite oppsiktsvekkende sammenhenger, eksempelvis blir det antydet et 

betydningsfullt påvirkningsforhold mellom mestringstro og mestringsfølelse. Samspillet 

mellom utfordring og kompetanse er også naturlig å trekke frem, på bakgrunn av den sentrale 

rollen sammenhengen argumenteres for å ha ved årsaksforklaring av ulike 

motivasjonsmønstre. I tillegg, stilles det spørsmål til hvorvidt mestringsfølelse kan være en 

mulig katalysator for å aktivere de resterende motivasjonsfaktorene. På andre siden av 

skalaen, har tolkning av studiens funn og sammenhenger også resultert i det man kan definere 

som mindre forventede sammenhenger. Et fremtredende eksempel å trekke frem her er 

hvordan opplevelsen av lav kulturell kongruens virket å trigge både indre og ytre 

motivasjonsfaktorer i positiv grad hos deltakerne. Jeg argumenterer også for at forventing om 

motstand tilsynelatende virker å motivere enkelte informanter, selv om dette ikke kan sies å 

være hovedtendensen. Når det gjelder argumentasjon om de mindre forventede 

motivasjonsmønstrene, kan nok studien sies å ha sin svakhet ved at man som forsker kan bli 

farget av eventuelle underbevisste forhåpninger om for eksempel oppsiktsvekkende resultater. 

Svakheter med studien blir diskutert mer i dybden under kapittelet om metode. 

Utvalgsproblematikken bør likevel nevnes i en konkluderende art for å understreke de 

potensielle implikasjonene prosessen med innhentingen av informanter kan ha hatt for 

studiens resultater. 

For å avslutte konkluderingen, er det verdt å anerkjenne verdien av det å skape økt innsikt 

rundt hvordan kursdeltakere hos Lent motiveres til bruk av ny metodikk. På bakgrunn av 

denne studiens funn og oppdagelser, vil jeg generelt sett oppfordre til videre forskning på 

hvordan motivasjonsfaktorer påvirker hverandre. Underveis i oppgaven har det blitt påpekt et 
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utvalg av mer detaljerte problemstillinger og videre spørsmål, der det oppfordres til videre 

forskning.   
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Vedlegg 1: Informasjonsskriv og samtykkeerklæring 
 

Vil du delta i forskningsprosjektet 

 Fra kurs til praksis – hva motiverer ledere til å endre atferd 

og metodikk som følge av lederutvikling? 

 
 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor 

formålet er å utforske hva som ligger bak lederes valg av metoder og 

verktøy i sin profesjonelle arbeids-hverdag. Studien tar for seg 

hvordan deltakere på Lents prosesslederstudiet bruker metoder og 

verktøy i egen organisasjon, med spesielt søkelys på styrkebasert 

ledelse. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet 

og hva deltakelse vil innebære for deg. 
 

Formål 
 

Forskningsprosjektet er del av en masteroppgave. 

Formell lederutvikling er ofte kostbart, det er derfor naturlig å stille spørsmål til bruksverdien. 

Vanligvis har lederutviklingsprogrammer og kurs et fokus på å utvide «verktøykassen» til 

ledere. Hvilke faktorer er derimot med på å avgjøre om metoder fra lederutviklingen blir tatt 

med videre “når hverdagen kommer” i egen organisasjon? For å komme nærmere et svar her, 

er et steg på veien å se nærmere på hvilke faktorer som er med på å påvirke lederes bruk av 

verktøy og metodikk. Hva er for eksempel likheter og motsetninger ved “hyppige brukere” og 

“mindre hyppige brukere” av metodikken?  

De konkrete faktorene jeg ønsker å undersøke/måle er: 

• I hvor stor grad blir verktøyene og metodene brukt?  

• Hvordan opplever lederne motstand og aksept fra medarbeiderne ved bruk av de nye 

metodene? Hvilke barrierer finnes? 

• Hvordan tilpasser lederne metodikken rundt styrkebasert ledelse, til å bli akseptert og 

fungere i egen organisasjon? 
 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Universitetet i Oslo er ansvarlig for prosjektet. 
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Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Utvalget av informanter er trukket på bakgrunn av din deltakelse ved Lent sitt prosesslederstudiet. 

 

 

Hva innebærer det for deg å delta? 
 

• Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det et personlig intervju. Det vil ta ca. 1 time. 

Sted og dato for intervju vil skje i konsultasjon med deg som informant. 

• Jeg ønsker å ta lydopptak og notater fra intervjuet. 

• Du vil kunne bli gjenkjent i den endelige publikasjonen, hvis det er særlige karakteristikker 

ved din organisasjon som gjør at den er lett gjenkjennbar tross anonymisering av 

organisasjonsnavn. Dette gjelder særlig hvis du er den eneste i din organisasjon som har 

deltatt på Lent sitt prosesslederkurs.  

 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 

samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det 

vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 

trekke deg.  

 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler 

opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

 

• Prosjektansvarlig Jonas O. Nyfløt og veileder Terje Grønning vil ha tilgang til dataene som 

samles inn. 

• Navnet og kontaktopplysningene dine vil jeg erstatte med en kode som lagres på egen 

navneliste adskilt fra øvrige data. 

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Opplysningene anonymiseres når prosjektet avsluttes/oppgaven er godkjent, noe som etter planen er 1. 

juni. Eventuelle lydopptak vil slettes ved prosjektslutt.  

 

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en kopi 

av opplysningene, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- å få slettet personopplysninger om deg, og 

- å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger. 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 
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På oppdrag fra UiO har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av 

personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  

 

 

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

 

• Student: Jonas Olav Nyfløt 

- Tlf: 90723339 

- Mail: jonas.nyflot@gmail.com 

 

• Veileder: Terje Grønning  

- Tlf: +47 22855336 

- Mail: terje.gronning@iped.uio.no 

 

• Vårt personvernombud: Roger Markgraf-Bye 

- Tlf: +47 90822826 

- Mail: personvernombud@uio.no 

 

Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med:  

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost (personverntjenester@nsd.no) 

eller på telefon: 55 58 21 17. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Jonas Olav Nyfløt 

 

 

 

Samtykkeerklæring  

 

 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet ”Fra kurs til praksis – hva skal til for at 

ledere endrer atferd og metodikk som følge av lederutvikling? og har fått anledning til å stille 

spørsmål. Jeg samtykker til: 

 

 å delta i intervju 

 at opplysninger om meg publiseres slik at jeg kan gjenkjennes 

 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet. 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

mailto:jonas.nyflot@gmail.com
mailto:terje.gronning@iped.uio.no
mailto:personvernombud@uio.no
mailto:personverntjenester@nsd.no
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Vedlegg 2: Intervjuguide 

 

Del 1 – deskriptiv  

 

1. Hva jobber du med? 

2. Hvor lenge har du jobbet her, altså hvor høy ansiennitet har du? 

 

3. Hvilken utdanning har du og har du eventuelt noen etterutdanning? 

4. Når deltok du på prosesslederstudiet? 

5. Var du med på et eksternt eller internt kurs i regi av Lent? 

6. Har du vært i kontakt med Lent eller benyttet deg av deres veiledningstilbud i tiden 

etter kursets slutt? 

7. Hvordan var inngangen din til prosesslederstudiet? Hvorfor deltok du på nettopp det 

kurset? 

8. Var deltakelse på prosesslederstudiet frivillig?  

9. Hva var behovet for å dra på kurset? Så dere etter en løsning på et konkret problem i 

organisasjonen?  

10. Hvilke andre typer lederutvikling har du tidligere deltatt på? 

11. Hvordan er holdningen din generelt til lederutvikling og eksterne kurs? 

12. Hvis du selv kunne velge helt fritt, hvilken type lederutvikling ville du helst deltatt 

på? 
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Del 2 – hovedinteresse  

 

13. Kan du fortelle om en prosess du ledet FØR deltakelse på prosesslederstudiet? 

14. Hvilke verktøy og metoder brukte du under ledelse av denne prosessen? 

15. Hvorfor valgte du å bruke nettopp de verktøyene og metodene? Hva lå bak 

begrunnelsen? 

16. Kan du fortelle om en prosess du ledet ETTER deltakelse på prosesslederstudiet? 

17. Hvilke verktøy og metoder brukte du under ledelse av denne prosessen? 

18. Hva motiverte deg til å bruke nettopp de verktøyene og metodene? Hva lå bak 

begrunnelsen? 

 

19. Hva tenker du om metodene til Lent, kontra andre verktøy og metoder du allerede 

hadde i din «verktøykasse»? 

20. Kan du fortelle om hvordan reaksjonen fra de ansatte var, da du benyttet et verktøy 

for styrkebasert ledelse for første gang? 

21. Er det mulig å klassifisere denne mottagelsen som entusiasme, aksept, likegyldighet 

eller motstand? 

 

22. Hva motiverte deg til å teste ut dette verktøyet, første gangen? 

 

23. I forhold til din komfortsone, var du innenfor eller utenfor denne sonen i denne 

situasjonen? 

24. Når man skal gjøre noe som er utenfor sin komfortsone, er det vanlig at hjernen din 

begynner å ramse opp grunner for å ikke gjøre det. Hadde du noen bekymringer eller 

følelsesmessige barrierer hadde du da du skulle bruke verktøyet for første gang? 

 

25. Har du et eksempel der du brukte et verktøy eller en metode fra prosesslederkurset, 

og deltakerne i prosessen responderte med engasjement eller aksept? Hvordan 

opplevdes det? 
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26. Har du et eksempel der du brukte et verktøy eller en metode fra prosesslederkurset, 

og deltakerne i prosessen responderte med motstand og apati? Hvordan opplevdes 

det? 

 

27. Er det et spesielt verktøy du bruker ekstra ofte eller liker bedre enn de andre? Hvilke 

egenskaper har akkurat det verktøyet, som gjør at du føler ekstra motivasjon og lyst 

til å bruke det i egen organisasjon? 

 

Del 3 – meninger, følelser og synspunkter 

 

28. Da du deltok på prosesslederstudiet til Lent, i hvilken grad følte du deg tiltrukket 

eller skeptisk til verktøyene og metodene som ble introdusert? 

29. Hva tror du var årsaken til responsen din? 

30. Følte du deg forpliktet til å ta verktøyene i bruk mellom samlingene? 

31. Hva tenker du om hvordan du får brukt dine evner og lederegenskaper, med 

prosesslederstudiet? Føles det for lett eller for utfordrende? 

32. Hva motiverer deg under kurset? 

33. Etter siste samling på prosesslederstudiet, hva styrte motivasjonen din til å ta 

verktøyene i bruk? 

34. Etter siste samling på prosesslederstudiet, følte du deg overbevist og kompetent nok 

til å kunne «selge» denne metodikken til resten av organisasjonen? 

35. Har du noen eksempler på at du har tatt med deg elementer fra kurset i ditt privatliv? 

Fokuserer du for eksempel mer på styrker og anerkjennelse nå enn før kurset? 

36. Hva tenkte du om verktøyene og metodene som ble introdusert, med tanke på 

normene og kulturen i din organisasjon? Vil du si det du lærte på kurset harmonerte 

eller brøyt med den eksisterende kulturen? 

37. Forventet du at deltakerne dine skulle reagere positivt eller negativt? Change 

readiness eller BOHICA? 
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38. Tenk deg en situasjon hvor du insisterte på å følge prinsippene for styrkebasert 

ledelse. Var det problematisk å sette søkelys på latente urealiserte styrker, fremfor 

problemer? 

39. Hvordan har nye ledelsesverktøy historisk blitt mottatt i organisasjonen? 

40. Hvordan var dine forventninger til hvordan toppledere eller ansatte skulle reagere på 

de nye verktøyene? 

41. Var det noe du følte deg spesielt tiltrukket eller skeptisk til under 

prosesslederstudiet? 

42. Var det noen spesielle elementer eller deler av kurset, som bidro ekstra sterkt i 

negativ eller positiv retning til din videre bruk av verktøyene fra kurset? 

43. Har du noen tidligere erfaringer med å oppleve motstand, når du som leder enten skal 

lede et møte på en litt utradisjonell måte eller benytte deg av nye ledelsesverktøy? 

44. Hva føltes mest motiverende etter å ha lykkes med bruk av verktøyene? 

45. Er det noen flere faktorer vi ikke har snakket om til nå som spilte inn på din 

motivasjon for å bruke verktøyene eller metodikken fra kurset? 

46. Er det noen siste ting du vil legge til, når det gjelder hvilke motivasjonsfaktorer som 

spilte inn på din bruk av verktøy og metodikk fra prosesslederstudiet? 
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Vedlegg 3: Vurdering NSD 
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