
Skemaet er tænkt som et hjælpeværktøj, når du skal tale – eller har talt med dine medarbejdere – 
om at afdække deres motivationsprofil. Skemaet er delt i to dele: 

Del 1 kan du bruge, når du skal tale med medarbejderen og afdække hans profil. Her er forslag til 
spørgsmål og plads til notater. 

Del 2 kan du bruge, når du har afdækket hans profil. Her kan du notere medarbejderens profil, hvor-
dan vedkommende bør ledes og motiveres samt helt konkrete handlinger. Det er både en hjælp, når 
du skal følge op og til at huske aftaler og målsætninger. Skemaet kan være nyttigt i forbindelse med 
medarbejdersamtaler.

Hjælpeskema til at afdække din medarbejders motiva-
tionsprofil og skema til når du har afdækket profilen



Spørgsmål om oplevelser 
og overvejelser

Svar vedr. oplevelser og 
overvejelser

Hvilke omstændigheder 
var til stede

Hvad var det, der gjorde 
det til en god oplevelse

Hvordan føltes det

Hvor længe kunne du 
leve højt på det

Hvordan var en af dine 
bedste arbejdsdage på din 
tidligere arbejdsplads

Hvad følte du

Hvordan var en af dine 
bedste arbejdsdage her på 
bedriften

- Eller periode
- Eller en typisk arbejdsdag

En time, en dag en uge, for 
altid

Hvor hyppigt

Hvilken effekt havde følel-
sen  på din arbejde

Beskriv din værste 
arbejdsdag

Hvad var med til at gøre 
det til en dårlig dag

Hvilke er dine yndlings 
opgaver og hvorfor

Hvad giver dig arbejdsglæ-
de

Hvad er det bedste tids-
punkt på en arbejdsdag

Hvorfor

Hvorfor valgte du lige dette 
job

Hvilken betydning har det 
haft, at du valgte dette job

Hvilket job drømte du om 
som barn/ung?

Del 1:
Hjælpeskema til afdækning af din medarbejders motivationsprofil



Spørgsmål om oplevelser 
og overvejelser

Svar vedr. oplevelser og 
overvejelser

Hvilke omstændigheder 
var til stede

Hvad var det, der gjorde 
det til en god oplevelse

Hvordan føltes det

Hvor længe kunne du 
leve højt på det

Hvornår blev du sidst impo-
neret over dig selv

Hvornår kunne du sige 
”well done” til dig selv

Hvad er en god præstation

Hvordan reagerede omgi-
velserne
Hvor stor betydning har 
omgivel-sernes reaktion 
for dig

I hvor høj grad er du i stand 
til at udføre et godt stykke 
arbejde – ved hvad der 
forventes

I har forskellige kompe-
tencer – Hvad er du særlig 
god til

Ved kollegaerne det

Er de enige

Hvordan ved du, at du er 
god

En time, en dag en uge, for 
altid

Hvor hyppigt

Hvilken effekt havde følel-
sen  på din arbejde

Har det betydning for dig, 
at have nogle præcise mål 
at gå efter

Hvad var med til at gøre 
det til en dårlig dag

Undersøg, hvorvidt med-
arbejderen er tiltrukket 
af opgaver, som løses i 
fællesskab (hvilket der jo 
kun er få af)

Hvordan har du det med 
konflikter

- Nødvendige eller 
- bør undgås

Hvorfor



Navn/Arketype Kendetegn Motiveres af Skal ledes sådan  

Eksempel:
Søren 

Resultatorienteret 
arbejdshest

Investerer meget i arbejdet

Betragter arbejdet som en 
karriere

Henter energi udefra (eks-
trovert)

Er afhængig af omgivelser-
nes reaktion på sin præsta-
tion

Vil betragtes som den bed-
ste indenfor sit fag (konkur-
renceorienteret)

Opnår kick ved at præstere 
på et højt niveau i andres 
øjne

Motiveres af ambitiøse og 
klare mål 

Ros er effektiv belønning

Vil hele tiden overgå sig 
selv

Løbende feedback om 
status for mål

Skal støttes i at udvikle sig

Kan med fordel involveres i 
målsætningen

Vigtigt at Søren forpligter 
sig til målene

Ros offentligt

Del 2: 
Skema til brug efter placering af medarbejdernes motivationsprofil  



Navn/Arketype Kendetegn Motiveres af Skal ledes sådan  


