
 

 

 

 

 

 

 

University of Southern Denmark

Fra passion til cool cash

Fra passion til cool cash
Gramtorp, Anne

Publication date:
2013

Document version:
Accepteret manuskript

Citation for pulished version (APA):
Gramtorp, A. (2013). Fra passion til cool cash: Fra passion til cool cash.

Go to publication entry in University of Southern Denmark's Research Portal

Terms of use
This work is brought to you by the University of Southern Denmark.
Unless otherwise specified it has been shared according to the terms for self-archiving.
If no other license is stated, these terms apply:

            • You may download this work for personal use only.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying this open access version
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details and we will investigate your claim.
Please direct all enquiries to puresupport@bib.sdu.dk

Download date: 23. May. 2023

https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/publications/18ddb273-89b4-4533-b014-30d192a39daa


 
 

Fra passion til cool cash ∙ Førsteårsseminar ∙ Anne Gramtorp ∙ 15. november 2013 1 

 

Fra passion 
til cool cash 
– relationen mellem entreprenørielle lederes 
motivation, vækstopfattelse og realiseringen af 
vækstmål  

  

Hovedvejleder 
Jesper Piihl. 
Lektor, Institut for 
Entreprenørskab og 
Relationsledelse 
Syddansk Universitet 
 

Medvejleder 
Torben Bager 
Professor, Institut for 
Entreprenørskab og 
Relationsledelse 
Syddansk Universitet  
 

Intern evaluator 
Suna Løwe Nielsen 
Lektor, Institut for 
Entreprenørskab og 
Relationsledelse 
Syddansk Universitet 
 

Ekstern evaluator 
Jonas Gabrilson 
Associate professor 
CIRCLE, Lunds Universitet  
 

http://findresearcher.sdu.dk:8080/portal/da/persons/suna-loewe-nielsen(615e5b8f-d25a-432c-8911-a250b48645c2).html


 
 

Fra passion til cool cash ∙ Førsteårsseminar ∙ Anne Gramtorp ∙ 15. november 2013 2 

 

Indhold 

Indhold .................................................................................................................................................. 2 

Læsevejledning .............................................................................................................................................. 4 

Introduktion .......................................................................................................................................... 5 

Mit bidrag ...................................................................................................................................................... 5 

Baggrund - programmet Vækst via Ledelse .................................................................................................. 6 

Mit fokus i Vækst via Ledelse ........................................................................................................................ 6 

Problemformulering ...................................................................................................................................... 7 

Underspørgsmål ............................................................................................................................................ 7 

Vækst, vækst, vækst - en flertydig betegner på en forestillet fælles vision ............................................... 8 

Et heterogent fænomen ................................................................................................................................ 8 

Kommer vækst inde- eller udefra? ................................................................................................................ 8 

Vækst som relation versus vækst som teknologi .......................................................................................... 9 

Hvordan måles vækst – som udbytte, mængde eller proces? ...................................................................... 9 

Subjektive versus objektive vækstdefintioner ............................................................................................ 10 

Metodologiske overvejelser i studiet af vækst............................................................................................ 10 

Opsummering .............................................................................................................................................. 11 

Forskning i smv-lederes motivation for vækst – en gennemgang af nyere entreprenørskabslitteratur med 

fokus på motivation ............................................................................................................................. 12 

Formål og fremgangsmåde .......................................................................................................................... 12 

1. Motivation for vækst ............................................................................................................................... 14 

2. Målinger af motivation ............................................................................................................................ 16 

3. Motivationsfaktorer ................................................................................................................................ 17 

4. Motivationsteori anvendt i entreprenørskabsforskning ......................................................................... 18 

5. Definitioner af motivation ....................................................................................................................... 19 

6. Synonymer ............................................................................................................................................... 19 

Opsummering .............................................................................................................................................. 20 

Psykologisk motivationsforskning - med fokus på indre og ekstern motivation ...................................... 21 

Self-determination-theory ........................................................................................................................... 21 

Indre og ekstern motivation hos Teresa Amabile ....................................................................................... 22 

Indre motivationsfaktorer ........................................................................................................................... 22 



 
 

Fra passion til cool cash ∙ Førsteårsseminar ∙ Anne Gramtorp ∙ 15. november 2013 3 

 

Eksterne motivationsfaktorer ...................................................................................................................... 22 

Autonomi versus kontrol ............................................................................................................................. 22 

Situation eller person – hvor befinder motivationen sig? ........................................................................... 23 

Indre og ekstern motivation som uforenelige ............................................................................................. 23 

Synergi mellem indre og ekstern motivation .............................................................................................. 24 

Entreprenøriel motivation ........................................................................................................................... 25 

Opsummering og praktisk anvendelse ........................................................................................................ 26 

Integration af Self-determination-theory i min forskning ........................................................................... 26 

Opstilling af kategorier ved anden spørgerunde ......................................................................................... 26 

Kategorierne opstillet i punktform .............................................................................................................. 26 

Kobling af psykologisk motivationsforskning og forskning i entreprenøriel ledelse ................................. 28 

Hvordan bidrager self-determination-theory til forskningen om entreprenørers motivation? ................. 28 

Begrebsafklaring .......................................................................................................................................... 29 

Motivation for vækst ................................................................................................................................... 29 

Vækstopfattelse........................................................................................................................................... 29 

Analysestrategi og metode ................................................................................................................... 31 

En fænomenologisk og konstruktionistisk tilgang til empirien ................................................................... 31 

Datagenerering og analyseprocessen ......................................................................................................... 32 

Kvalitative interviews, observation, handlingsplaner og dagbogsnoter ..................................................... 32 

Forholdet mellem teori og empiri ............................................................................................................... 33 

Strategi for generalisering ........................................................................................................................... 33 

Hvad siger empirien? ........................................................................................................................... 35 

Kvalitative interviews med smv-ledere ....................................................................................................... 35 

Hvad er vækst for dig i relation til din virksomhed? ................................................................................... 35 

Hvad er din motivation for at skabe vækst?/Hvorfor vil du gerne skabe vækst i din virksomhed? ........... 36 

Udformning af spørgerammen – studier i teori og praksis ......................................................................... 36 

Næste skridt ........................................................................................................................................ 38 

Litteraturliste ....................................................................................................................................... 39 

  



 
 

Fra passion til cool cash ∙ Førsteårsseminar ∙ Anne Gramtorp ∙ 15. november 2013 4 

 

Læsevejledning  

Førsteårsrapporten er sammensat med henblik på at give læseren et indblik i det forskningsarbejde jeg har 

været i gang med det sidste år. Rapporten er derfor en status over mit arbejde med empirien, litteraturen 

og metoden. Jeg har til denne lejlighed valgt at lægge fokus på opbygningen af et teoretisk fundament med 

udgangspunkt i forskningen inden for entreprenøriel ledelse, vækstlitteratur og motivationsforskning i den 

psykologiske forskning. I nærværende rapport skildrer jeg en kobling af de tre forskningsmæssige retninger 

på baggrund af en litteraturgennemgang. Formålet er, at give læseren de bedste muligheder for 

fremadrettet feedback til brug i de følgende to år. Jeg har valgt ikke at give metode og analysestrategi det 

primære fokus i rapporten, da jeg har arbejdet en del med metodologien på kurser og seminarer. Derfor 

har jeg beskrevet metodologien i overordnede træk, for at fremme forståelsen for sammenhængen mellem 

problemformulering, metoder og valg af litteratur. Forskningsprojektet er kvalitativt funderet og bevæger 

sig inden for det fænomenologiske og konstruktionistiske paradigme. Projektet sigter efter erkendelse og 

forståelse af relationer og sammenhænge mellem fænomener – helt konkret vækst og motivation hos 

entreprenører. Den litteratur jeg har valgt at præsentere her, giver sammen med empirien, mulighed for at 

jeg kan besvare den del af problemformuleringen der undersøger entreprenørers vækstopfattelse og 

motivation for vækst. Problemformuleringens anden del lægger op til studiet af handlinger rettet mod 

vækst, hvilket jeg ikke har valgt at behandle her, da det hører under ”næste skridt” i mit forskningsarbejde. 

Afhandlingen er en monografi målrettet et bidrag til den entreprenørielle ledelseslitteratur.  

Rigtig god fornøjelse! 
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Introduktion 

Forskningen viser, at folk der beskæftiger sig med fag som kræver et højt abstraktionsniveau eller evnen til 

at håndtere komplekse problemstillinger, performer bedre hvis de er drevet af indre motivation (Amabile, 

1997), (Amabile, 1993),(Lam, 2011), (Ryan & Deci, 2000). Den psykologiske motivationsforskning beskriver 

indre motivation, som den form for motivation der udspringer af personlige værdier (Ryan & Deci, 2000).  

Inden for forskningen i entreprenøriel ledelse har der længe været fokus på vigtigheden af motivation, 

(Shane et al, 2003), (Davidsson, 1989), (Wiklund et al, 2003), (Delmar, 2008), (Stenholm, 2011), (Cardon et 

al, 2009). Majoriteten af entreprenørskabslitteraturen måler motivation som et skalaforhold, som noget 

der enten er der eller ikke er der og beskriver motivation synonymt med begreberne intention, ambition og 

villighed. Fælles for entreprenørskabsforskningens bearbejdning af motivation er, at motivation er 

afgørende for at skabe vækst i virksomheden. Men hvad er vækst?  

Vækst er et af tidens buzzwords. I den erhvervspolitiske diskurs er vækst ofte lig med beskæftigelse og 

produktivitet. Vækst er her knyttet til positive associationer og som det middel der skal vende krisen. 

Derfor initieres vækstprogrammer for dem som har potentiale til at vokse. Og det har de små og 

mellemstore virksomheder. Det ligger i betegnelsen – de kunne godt være større. Incitamentet om at få de 

små og mellemstore virksomheder til at vokse, er også indgangen til mit forskningsprojekt. 

Forskningsprojektet tager empirisk afsæt i smv-ledere1 der deltager i vækstprogrammet Vækst via Ledelse, 

vis sigte er, at skabe langsigtet vækst i mindre virksomheder. Men hvor store, hvorfor og hvordan skal den 

lille virksomhed vokse? 

Entreprenørskabslitteraturen taler for størstedelens vedkommende om vækst i kvantitative termer. Vækst 

er noget der kan måles objektivt og handler ofte om mængde eller størrelse. Flere vækststudier refererer til 

vækst i form af virksomhedens top- og bundline, antal ansatte eller slag. I undersøgelsen af smv-lederens 

motivation for at skabe vækst, er det imidlertid et velkendt forskningsmæssigt fænomen, at ikke alle smv-

ledere har lyst til vækst (Davidsson, 1989), (Wiklund et al, 2003), (Christensen et al, 2004). I hvert fald ikke 

den form for vækst der er fokus på i majoriteten af undersøgelserne.  Samtidig er der en gråzone i 

entreprenørskabslitteraturens skildring af motivation for vækst som en binær forskel. Hvad indeholder 

spændet mellem motivation for vækst og fraværet af motivation for vækst? Hvordan kan vi erfare, forstå og 

erkende forholdet mellem motivation og vækst på en måde som forskningsmæssigt bevæger sig videre end 

de i forvejen skildrede kvantificerbare og skalerbare definitioner?  

Mit bidrag 

I min forskning vil jeg supplerer den entreprenørielle ledelseslitteratur med en anderledes forståelse og en 

dybere erkendelse af relationer og sammenhænge mellem motivation, vækstopfattelse og realiseringen af 

vækstmål hos smv-ledere. Jeg ønsker hermed at belyse og nuancerer den gråzone forholdet repræsenterer 

forskningsmæssigt. Det gør jeg både teoretisk og metodologisk. Teoretisk supplerer jeg den 

entreprenørielle ledelseslitteratur med psykologisk motivationsforskning i Self-determination-theory (Ryan 

                                                           
1
 Ledere af små og mellemstore virksomheder. Herefter betegnet smv-leder.  
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& Deci, 2000). Metodologisk anvender jeg kvalitative og empirisk funderede metoder med udgangspunkt i 

konstruktionisme og fænomenologi. Formålet er, at denne forståelse i praksis kan styrke fokus på 

betydningen af lederens motivationsform i entreprenørielle udviklingsprocesser, til gavn for smv-ledere, 

konsulenter og andre der beskæftiger sig med ledelse og entreprenørskab.  

Fælles for en stor del af denne gruppe; forskere, konsulenter og entreprenører er, at de performer bedre 

når de er indre motiverede (Amabile, 1997). Da netop denne gruppe er afhandlingens målgruppe, håber jeg 

at kunne aktivere den indre motivation, for hermed at styrke læselysten, den konstruktive feedback og det 

fortsat gode samarbejde.  

Baggrund - programmet Vækst via Ledelse 

Ph.d.-projektet tager afsat i det landsdækkende initiativ Vækst via Ledelse. Vækst via Ledelse er et 3-årigt 

forløb som gennemføres af de fem væksthuse2, Dansk Erhverv, Håndværksrådet og Syddansk Universitet. 

Formålet er, at skabe langsigtet vækst hos små og mellemstore virksomheder3, ved at udvikle og styrke 

kompetencerne hos virksomhedslederne. Programmet omfatter 600 virksomheder som i mindre hold 

deltager i det samme kompetenceudviklingsforløb. Forløbet er opdelt i tre faser. Første fase består af 

rekruttering og screening af smv'erne. I anden fase gennemfører lederne et lederafklaringsforløb og i tredje 

fase tilbydes deltagerne kompetenceudvikling og rådgivning med vækst for øje. Vækst via ledelse strækker 

sig fra foråret 2012 til foråret 2014. Jeg har som ph.d.-studerende arbejdet med projektet siden oktober 

2012.  

Mit fokus i Vækst via Ledelse 

Mit fokus i programmet Vækst via Ledelse er, at undersøge smv-ledernes motivation for at skabe vækst og 

hvordan det hænger sammen med realiseringen af ledernes vækstmål. For at undersøge dette stiller jeg 

skarpt på tilblivelsen og relationen mellem begreberne motivation og vækst. Jeg spørger til ledernes form 

for motivation og til lederne opfattelse af vækst. Vækst bliver på den måde anskuet fra en subjektiv vinkel, 

hvor det er op til den enkelte smv-leder at definere vækst og hvilken form for vækst lederen ønsker i 

virksomheden (Wickham, 2004). Samtidig ser jeg på hvordan forholdet mellem motivationsform og 

vækstopfattelse har betydning for realiseringen af lederens selvdefinerede vækstmål. I understående 

model har jeg illustreret projektets fokus på relationen mellem motivation, vækstopfattelse og vækstmål.    

                                                           
2
 De fem væksthuse er opdelt i regionerne Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland.   

3
 Vækst via Ledelse fokuserer på virksomheder med 5 til 50 ansatte. 
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Problemformulering   

Hvordan er samspillet mellem motivation, vækstopfattelse og realiseringen af vækstmål hos smv-ledere? 

Underspørgsmål 

 Hvad er smv-lederes vækstopfattelse og hvilke implikationer har det for smv-lederens motivation 

for vækst?  

 Hvordan er relationen mellem indre og ekstern motivation i forhold til lederens vækstopfattelse og 

realiseringen af vækstmål?  
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Vækst, vækst, vækst 
- en flertydig betegner på en forestillet fælles vision  

Hvorfor er det vigtigt at stille skarpt på vækst som begreb? Understående litteraturgennemgang vil kort 

skitsere forskellige retninger inden for vækstlitteraturen med det formål at belyse nogle af de facetter, 

afskygninger, meninger og målinger der knytter sig til vækstbegrebet.  At rette fokus på betydningen af 

vækst er relevant, fordi vækst netop nu er et af tidens store buzzwords. I den erhvervspolitiske diskurs er 

vækst blevet synonymt med øget beskæftigelse og produktivitet. Der etableres væksthuse, vækstfabrikker 

og vækstprogrammer. Vækst tænkes ind i alt som har potentiale for at vokse – Danmarks mange små og 

mellemstore virksomheder er hermed sat i det erhvervspolitiske søgelys.  

I mine empiriske observationsstudier og interviews med danske smv-ledere, er det imidlertid ikke alle der 

vil vækst4. Vækst opleves af nogle smv-ledere som et udefrakommende pres og et nødvendigt onde for at 

opnå legitimitet. Andre virksomhedsledere kan ikke få nok vækst, men italesætter vækst med så stor en 

variation, at det er nødvendigt at spøge hvad vækst er. Derfor spørger jeg her vækstlitteraturen og siden 

virksomhedslederne i de små og mellemstore virksomheder – hvad er vækst?  

Et heterogent fænomen 

Entreprenørskabsforskningens definitioner af vækst skelner blandt andet mellem kvalitativ og kvantitativ 

vækst, vækst som proces eller som produkt (Achtenhagen, 2010), micro-vækst og macro-vækst og 

relations-baseret vækst og teknologi-baseret vækst (Majumdar, 2010). Vækst er ikke entydigt defineret i 

litteraturen (Senderovitz, 2010), men litteraturen kan hjælpe med at afgrænse og kategorisere begrebet i 

forhold til forskellige vækstforståelser. Mit formål med litteraturgennemgangen er derfor ikke at lægge mig 

fast på en definition af vækst som er gennemgående i afhandling, men at forholde mig åben i min skildring 

af vækstbegrebet i litteraturen og i de empiriske undersøgelser. På den baggrund vil jeg undersøge den 

enkelte smv-leders opfattelse af vækst og derefter relatere den subjektive vækstopfattelse til litteraturens 

kategoriseringer5.  

Kommer vækst inde- eller udefra? 

Overordnet skelner litteraturen mellem vækstfaktorer der opstår internt i virksomheden og faktorer der 

opstår uden for virksomheden. Dog er det vanskeligt at skelne mellem hvad der i praksis er inden for og 

uden for virksomheden (Senderovitz, 2010). De interne vækstfaktorer handler om medarbejderne, lederens 

kompetencer, motivation, virksomhedskultur og måden at tænke strategi på. De eksterne faktorer handler 

om mulighederne i markedet og den økonomiske og finansielle situation. 

Vækst kan ligeledes opdeles i studier af vækst på micro-niveau og macro-niveau (Senderovitz, 2010). På 

macro-niveau handler vækst om hvordan virksomheder påvirker økonomien som helhed på regionalt, 

                                                           
4
 Det ikke at ville vækst, er et kendt forskningsmæssigt fænomen i studier af smv-virksomheder (Christensen et al, 

2024), (Wiklund et al, 2003), (Davidsson, 1989)   
5
 Begrundelsen er metodologisk funderet i fænomenologien og konstruktionismen, se afsnittet Analysestrategi og 

metode.  
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nationalt og internationalt plan. Hvordan bidrager virksomheder til at skabe flere arbejdspladser, øge BNP 

og i det hele taget ”sætte gang i hjulene” på samfundsøkonomisk plan? På micro-niveau handler 

vækstforskningen om virksomhedens potentiale for at vokse og udvikle sig (Senderovitz, 2011).  Der er 

fokus på virksomhedens udviklingsstadier (Greiner, 1972), lederens kompetencer (Jones et al, 2012) og 

strategiske orientering (Sarasvathy, 2001). 

Projektet ”Vækst via ledelse”, som er afhandlingens empiriske afsæt, er initieret med udgangspunkt i et 

macro-økonomisk perspektiv, men projektets indhold arbejder med virksomhedslederne ud fra et micro-

økonomisk perspektiv, med det formål at klæde lederne bedre på til lederrollen og derigennem skabe 

vækst. I denne afhandling er vækst på micro- og macro-niveau ligeledes uadskillelige.  Forskningsprojektet 

tager udgangspunkt i et empirisk fænomen på micro-niveau (smv-lederens motivation for vækst), hvilket 

får konsekvenser på macro-niveau (skal vi tænke vækst anderledes for at ændre den økonomiske 

situation?). I min undersøgelse af lederens motivation for vækst, viser det sig, at nogle smv-ledere er drevet 

af et macro-økonomisk vækstsigte. De er motiveret for at udvikle en branche på landsplan eller at skabe 

bedre vilkår og øget beskæftigelse i en region6. For nogles smv-lederes vedkommende er deres 

vækstopfattelse altså relateret til fællesskab og relationer.  

Vækst som relation versus vækst som teknologi  

I Majumdars (Majumdar, 2010) kvalitative undersøgelse af virksomheders vækstplanlægning, fremgår det 

hvordan entreprenører beskriver vækst forskelligt. Der tegner sig to mønstre i beskrivelsen af vækst, som 

har betydning for hvordan og hvilken vækst lederne arbejder for at opnå.  Nogle entreprenører har en 

relationsbaseret tilgang til vækst, mens andre har en teknologibaseret tilgang. Ledere med en 

relationsbaseret tilgang, har en vision om at styrke de interne forhold i virksomheden eller at bidrage til et 

lokalt fælleskab. I definitionen af vækst vil lederen bruge termer som ”at dele”, ”at føle ansvar” og ”at 

bidrage”. Samtidig vil lederen være af den opfattelse, at virksomhedens vækst er tæt forbundet til ansætte, 

kunder og samfundet. Lederen er tilhænger af en langsomt graduerende vækst, som kan bidrage til 

fællesskabets eller samfundets velbefindende7 (Majumdar, 2010). Hvis entreprenøren derimod har en 

teknologibaseret tilgang til vækst, vil entreprenøren have fokus på udvikling af nye produkter. Lederen med 

den teknologibaserede væksttilgang vil i definitionen af vækst bruge termer om ”markedets muligheder”, 

”konkurrencedygtige priser” og ”modeller for vækst”. Planlægningen af vækst er ofte langsigtet, omkring 5-

7 år, med brug af automatiserede systemer og teknologier til at udvikle og optimere produktionen. Lederne 

med den teknologibaserede tilgang til vækst, vil have mindre fokus på udvikling af menneskelige 

færdigheder (Majumdar, 2010). I Majumdars skelnen mellem relationsbaseret vækst og teknologibaseret 

vækst, ligger der samtidig en skelnen mellem fokus på produktet overfor fokus på processen. 

Hvordan måles vækst – som udbytte, mængde eller proces? 

Den ”klassiske” opdeling af vækst kommer fra Penrose, (Penrose, 1959) som taler om at vækst har to 

overordnede konnotationer; øget størrelse og øget mængde. Ofte refererer vækst til øget mængde i form 

af slag og eksport, mens størrelse også kan handle om den proces der fører til udvikling af bedre kvalitet. 

Davidsson og Wiklund mener, at det er bedst sammenligneligt at måle på vækst i salg. (Wiklund et al, 

2003), (Davidsson, 1989). Her modargumenterer Leitch, Hill og Neergaard (Leitch et al, 2010), som 

                                                           
6
 Se afsnittet Hvad siger empirien?   

7
 Majumdars to vækstdefintioner vil blive taget med i den empiriske analyse og i næste interviewrunde 
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appellerer til pluralisme og empirisk funderede definitioner i tilgangen til vækst. Størstedelen af 

entreprenøskabslitteraturen måler vækst kvantitative målestoksforhold i form af stigning i antal. Ifølge 

Mckelvie og Wiklund (Mckelvie, 2010) er der tre hovedstrømninger inden for vækstlitteraturen. Enten er 

der fokus på udbyttet af vækst, vækst som input eller vækst som proces. Den største af disse strømninger 

er studiet af vækst som udbytte (Mckelvie, 2010). Overvægten af forskningen der lægger vægt på vækst 

som udbytte, er med til at etablere en ensidig opfattelse af vækst (Leitch et al, 2010).  

Subjektive versus objektive vækstdefintioner  

Hvordan skal man måle og definere vækst? Igen er der forskningsmæssigt forskellige holdninger. I Delmars 

tidlige tekst (Delmar, 1997) fremgår det, at de bedste indikatorer for vækst er objektive. Det kan for 

eksempel være indikatorer som salg og beskæftigelse. Modsat er de subjektive indikatorer, som for 

eksempel tilfredshed og opfattet placering på markedet, udtryk for entreprenørens subjektive vurderinger 

og forventninger. Derfor er det målestoksforhold som er svære at sammenligne med andre virksomheder 

(Delmar, 1997), (Davidsson & Wiklund, 2000). Samtidig er det også salg og beskæftigelse der er de mest 

benyttede indikatorer for vækst i forskningen (Delmar, 1997). Majumdar (Majumdar, 2010) mener derimod 

at ny forskning bør tage udgangspunkt entreprenørens egen opfattelse af vækst, for på den måde at få et 

detaljeret billede af hvad vækst er. Heri er Leitch (Leitch et al, 2010) enig. Forskningen bør åbne for 

vækstundersøgelser der giver mulighed for, at lade fere stemmer komme til orde (Leitch et al, 2010). I min 

metodologiske tilgang til vækstbegrebet, er jeg derfor inspireret af både Majundar og Leitch. Jeg anvender 

derfor metoder der gør det muligt, at lade entreprenørens subjektive opfattelser og sociale virkeligheder 

emergere. 

Metodologiske overvejelser i studiet af vækst 

Som nævnt ovenfor kan det, at studere vækst angribes fra mange vinkler. Wiklund og Davidsson (2000) 

mener, at vækst skal måles i antal og Delmar (1997) mener ligeledes at vækst skal måles i absolutte termer 

frem for relative. Hermed er forskerne med til at fremkalde det det billede af vækst hovedparten af 

entreprenørskabsliteraturen benytter i sin vækstfremstilling. Når nu der er en general metodologisk 

vægtning af kvantitative studier der benytter absolutte og objektive målestoksforhold i behandlingen af 

vækst, er det oplagt at spørge om der er noget majoriteten af litteraturen ikke får fat på? Det mener Leitch 

(Leitch et al, 2010). I deres artikel opfordrer de til, at fremtidige vækststuder, skal tage højde for tre 

elementer: 1) Fremtidige studier skal undersøge den diskurs de enkelte vækst-interessenter taler ud fra, 2) 

Fokus bør ligge på vækst som proces i stedet for vækst som ændring af antal, 3) I studiet af vækst skal 

metoderne og perspektiverne på vækst være pluralistiske. 

I min forsatte empiriske undersøgelse vil jeg tage opfordringen alvorligt. Jeg mener, at den overordnede 

skildring af vækst i entreprenørskabslitteraturen kalder på flere variationer i den metodologiske tilgang for 

på den måde at opnå nye og ikke-navngivne nuancer. De etablerede vækstkategorier er gode i brugen af 

placeringen af vækst, men samtidig virker de begrænsende for nye og anderledes perspektiver på vækst. 

Nyere forskning viser, at der er en udtalt divergens mellem hvordan praktikere og teoretikere taler om 

vækst (Achtenhagen, 2010). For virksomhedslederne er vækst et mere komplekst fænomen, ofte relateret 

til intern udvikling, og stemmer ikke overens med det simplificerede vækst-koncept mange forskere 

anvender i deres undersøgelser (Achtenhagen, 2010). Årsagen er, at studiet af vækst over en længere 

periode har været influeret af økonomisk litteratur, ofte angrebet fra en kvantitativ vinkel (Leitch et al, 

2010). Studiet af entreprenørskab og vækst kalder på metodisk diversitet og pluralisme (Leitch et al, 2010). 
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Der er behov for mere fortolkende forskning i studiet af sociale virkeligheder. Uoverensstemmelsen mellem 

praktikere og teoretikere bør anerkendes. Vækst er et heterogent fænomen som bruges forskelligt af både 

praktikkere, teoretikere og politikere. Derfor skal vækst gentænkes (Achtenhagen, 2010). Da fænomenet er 

socialt konstrueret er det klart, at forskellige interessenter tillægger fænomenet forskellige betydninger 

(Leitch et al, 2010). Neergaard, opfordrer derfor til at fremtidige studier af vækst tager udgangspunkt i 

interessenternes forskelligartede sociale kontekster. Med inspiration fra den nyeste litteratur i vækst 

(Leitch et al, 2010), (Achtenhagen, 2010), (Majumdar, 2010), (Mckelvie, 2010) vil jeg i denne afhandling 

lytte til litteraturens appel og anlægge en hovedsageligt kvalitativ, fortolkende og pluralistisk 

indgangsvinkel til vækststudiet med udgangspunkt i de virkeligheder hvorfra smv-lederne ser.  

Opsummering 

Jeg har brugt ovenstående litteraturgennemgang til at få forskellige forskeres bud på hvad vækst referer til. 

Det er ikke muligt i denne korte tekst at redegøre for samtlige bearbejdninger af vækst, men jeg har søgt 

efter variation for at skildre de mange behandlinger af og holdninger til det omdiskuterede og populære 

begreb. Først og fremmest er litteraturen om vækst omfattende. Dernæst er udspringer majoriteten af 

vækststuder af økonomisk litteratur og anvender derfor kvantitative og objektive måleforhold.  Derudover 

er der en forholdsmæssigt lille retning inden for vækststudier som bruger kvalitative metoder, fortolkende 

analyser, og som samtidig opfordrer til at flere studier gør brug af tilsvarende metoder for at nuancere 

anvendesen af begrebet (Leitch et al, 2010), (Achtenhagen, 2010), (Majumdar, 2010). Samlet set illustrerer 

litteraturgennemgangen at vækst i smv-virksomheder er et forskningsmæssigt flertydigt og komplekst 

fænomen. Alligevel har ovenstående gennemgangen af vækstbegrebet, været behjælpelig med at placere 

studiet af vækst i forhold til mit forskningsmæssige sigte og min metodologiske retning. Med afsæt i 

litteraturgennemgangen forholder jeg mig, af metodologiske årsager, åben i min definition af vækst. Jeg 

lader det være op til den enkelte leder at beskrive sin subjektive vækstopfattelse på baggrund af de sociale 

virkeligheder lederen indgår i (Leitch et al, 2010). Samtidig kan jeg bruge de kategorier og målinger jeg har 

behandlet i litteraturgennemgangen af vækst i relation til ledernes egne vækstdefinitioner og vækstmål. Er 

der eksempelvis tale om definitioner på macro- eller micro-niveau, vækst i form af produkt eller proces og 

er tilgangen til vækst baseret på relationer eller teknologi? Det er spørgsmål jeg forholder mig til i mine 

kvalitative interviews og den efterfølgende analyse. Spørgsmålet om hvad vækst er hos entreprenører, 

leder mig frem til næste spørgsmål. Hvordan er ledernes motivation for vækst behandlet i 

entreprenørskabslitteraturen? 
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Forskning i smv-lederes motivation 
for vækst 
– en gennemgang af nyere entreprenørskabslitteratur med fokus på 
motivation 

Formål og fremgangsmåde 

Litteraturgennemgangen tjener det formål, at undersøge og argumentere for hvordan jeg bygger videre på 

den hidtidige entreprenørskabsforskning inden for motivation for vækst i smv-virksomheder.  

Selvom litteraturen om smv-lederes motivation for vækst ikke er et stort felt, ligger det dog uden for 

rammerne af denne afhandling at gennemgå samtlige kilder. Derfor vil jeg bruge oplysninger fra otte 

hovedkilder som kan være med til at afgrænse, perspektivere og placere min forskning. De otte hovedkilder 

spænder over hvad man næsten kan kalde ”klassisk” entreprenørskabsforskning, af bl.a. Wiklund, 

Davidsson og Delmar, til forskere med alternative bud på relationer mellem entreprenørers motivation og 

vækst. Herunder er medtaget synonymer for motivation og vækst, med det sigte at udforske og afgrænse 

begrebernes anvendelse og betydning.  

For at belyse anvendelsen af motivation fra flere vinkler, har jeg i min læsning af litteraturen udvalgt seks 

kategorier som fungerer som rød tråd mellem teksterne. Kategorierne er opstillet i en tematisk 

litteraturmatrice. Matricen fungerer samtidig som et arbejdsredskab til løbende at kategorisere den 

relevante litteratur. Den vil være i konstant udvikling eftersom ny forskning kommer til.  Hver kategori 

bliver udfoldet i afsnittet under modellen.  

 

Tema/ 
Tekst 

1. 
Motivation for 
vækst 

2. 
Måling af 
motivation 

3. 
Motivations-
faktorer 

4. 
Motivationsteori 
anvendt i 
entreprenør-
skabsforskningen 

5. 
Definition af 
motivation  

6. 
Synonymer for 
motivation 

Davidson 
1989 

Forskelle i 
motivation for 
vækst kan 
forklares i 
forskellige i 
forventet vækst 

Vækstvillighed 
beregnet som 
forskellen mellem 
virksomhedens 
nuværende 
størrelse og den 
ønskede størrelse 
om fem år. 
Størrelse 
defineres som 
antal ansatte. 

Forventning om 
øget økonomi og 
uafhængighed 
 

Maslow, 
Forventningsteori, 
Hertzberger, 
Achivement 
Motivation 

”Inner drive 
towards 
achivment” 

Vækstvillighed 
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Tema/ 
Tekst 

1. 
Motivation for 
vækst 

2. 
Måling af 
motivation 

3. 
Motivations-
faktorer 

4. 
Motivationsteori 
anvendt i 
entreprenør-
skabsforskningen 

5. 
Definition af 
motivation  

6. 
Synonymer for 
motivation 

Wiklund, 
Davidsson, 
Delmar 
2003 

Hvad opfatter 
lederne som 
konsekvenser 
ved vækst? 

Motivation for 
vækst målt i 
nuværende 
størrelse og salg 
og ønsket 
størrelse og salg 
om fem år 

Ikke-økonomiske 
overvejelser er 
vigtigst. 
Forventninger til 
om atmosfæren i 
virksomheden vil 
forringes/forbed
res påvirker 
vækstmotivation
en  

Værdibaseret 
forventningsteori 
om attitude 

Forholdet 
mellem 
nuværende 
antal ansatte og 
salg og ønsket 
antal ansatte om 
salg om fem år 

Vækstmotivation 

Demar, 
Wiklund 
2008 

Undersøger en 
kausal relation 
mellem 
vækstmotivatio
n og 
virksomhedsvæ
kst 

Motivation for 
vækst målt i 
nuværende 
størrelse og salg 
og ønsket 
størrelse og salg 
om fem år  

Omgivelserne, 
tidligere vækst, 
tidligere 
motivation,   

Adfærdsmæssig 
motivationsteori 

Skelner mellem 
højere og lavere 
motivation for at 
øge antal 
ansatte og salg. 

Vækstmotivation, 
intentioner 

Hechavarri
a, 2011 

Start-up 
virksomheder er 
motiverede for 
at forfølge en 
idé.  

En relation 
mellem self-
efficacy og goal-
setting 

Hos 
entreprenører 
kan motivation 
variere fra 
hurtige penge til 
opnåelse af 
indre mål 

Social kognitiv 
teori, Self-efficacy 
(Bandura og 
Locke), goal-
setting-theory   

En relation 
mellem self-
efficacy og goal-
setting. Al 
handling 
udspringer af 
motivation. 

Motivation hub 

Breugst et 
al. 2012 

Lederens 
passion smitter 
af på 
medarbejderne 
og har derved 
indflydelse på 
virksomheds 
succes 

Kvantitativt 
spørgeskema til 
medarbejderne 
omkring 
opfattelsen af 
lederens passion  

Passion opdeles i 
passion for 
inventing, 
developing eller 
founding.  

Følelsesmæssig 
afsmitning og goal 
setting theory 

Passion opdeles 
i tre former: 
inventing, 
developing eller 
founding 

Passion 

Hahn, 
2012 

 Interviews og et 
kvantitative 
spørgeskema med 
syv mulige 
forhåndsdefinere
de. kategorier. 
Foretaget over to 
år. 

Velvære: 
hedonistisk vs. 
eudaimonisk 

Velværeteori Personligt 
initiativ er en 
adfærd hvor et 
individ har en 
selv-startende 
tilgang til 
arbejdet. 
Personligt 
initiativ består af 
tre facetter: self-
starting-action, 
fremtidsorienter
ing og 
overkommelse 
af forhindringer 

Personligt initiativ 
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Tema/ 
Tekst 

1. 
Motivation for 
vækst 

2. 
Måling af 
motivation 

3. 
Motivations-
faktorer 

4. 
Motivationsteori 
anvendt i 
entreprenør-
skabsforskningen 

5. 
Definition af 
motivation  

6. 
Synonymer for 
motivation 

Becchetti 
et al. 2012 

Indre 
motivation øger 
produktiviteten 

Måler 
medarbejdernes 
indre motivation 
på en 7-trinsskala 
ud fra forskellige 
former for 
relationer/ 
kontrakter med 
arbejdsgiveren.  

Indre 
motivation, 
selvbestemmels
e, anerkendelse 

Ryan g Deci, 
Maslow  

Indre 
motivation: at 
udføre opgaven 
for selve 
opgavens skyld 

Indre motivation 

DeTienne 
et al. 2008 

Smv-ledere der 
drives af ekstern 
motivation 
holder 
virksomheden 
kørende trods 
underskud  

Ekstern 
motivation måles 
ved at 
respondenterne 
svare på i hvilken 
grad den 1) vil 
opnå personlig 
velstand, 2) øge 
den personlige 
indkomst, 3) 
opnår højere 
levestandard, 4) 
tjene mere i løn. 

Ekstern 
motivation som 
drivkraft. 
Tidligere succes, 
personlig 
investering og 
kollektiv tillid 
øger 
udholdenheden 
mens øgede 
personlige 
muligheder fører 
til lukning af 
underskudsforre
tningen. 
Motivation for at 
retfærdiggøre 
tidligere 
beslutninger 

Staws model om 
commitment til at 
handle: 
1)mulighed for 
fremtidigt 
udbytte, 2) 
opfattet værdi af 
udbytte, 3) 
motivation for at 
retfærdiggøre 
tidligere 
handlinger, 
4)normer for 
konsistens.  

Ekstern 
motivation 
defineres som 
udefrakommend
e pres 

Ekstern 
motivation 

 

Ovenstående skema belyser entreprenørskabslitteraturens brug af motivation fra forskellige vinkler. I det 

følgende vil jeg diskutere hvordan artiklerne relaterer sig til hinanden på baggrund af deres fokus på 

motivation. Samtidig vil jeg løbende indgå i dialog med artiklerne med udgangspunkt i mit 

forskningsprojekt.  

1. Motivation for vækst 

Både Wiklund, Davidsson og Delmar (Davidsson, 1989),(Wiklund et al, 2003),(Delmar, 2008) argumenterer 

for at det er nødvendigt at sammenholde vækstteorier i smv-virksomheder med teorier om motivation. 

Wiklund, Davidson og Delmar behandler i flere artikler, relationen mellem motivation og vækst (Davidsson, 

1989),(Wiklund et al, 2003),(Delmar, 2008). Samlet set argumenterer de hver især for at der er en kausal 

relation mellem vækstmotivation og virksomhedsvækst. Ofte udspringer artiklerne af en tese om at flere 

entreprenører ikke har et specifikt ønske om vækst. Artiklerne undersøger derfor, fra forskellige vinkler, 

årsagerne til den manglende vækstmotivation. Davidsson undersøger i sin tidlige artikel (Davidsson, 1989), 

om entreprenørers forskelligartede lyst til vækst kan forklares i deres forventninger til udbyttet af vækst8. I 

                                                           
8
 Vækstvilligheden i HighTech-virksomheder er højere end de øvrige brancher repræsenteret i undersøgelsen, (Davidsson, 1989 p. 

217). 
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samme tråd fortsætter Wiklund, Davidsson og Delmar (Wiklund et al, 2003) med et fokus på hvad smv-

ledere opfatter som konsekvenser ved vækst. Forskerne arbejder i undersøgelsen med en tese om at flere 

smv-ledere har negative forventninger til hvad der følger i kølvandet på vækst. Eksempelvis forventer nogle 

ledere at øget størrelse af virksomheden vil forringe produktkvaliteten. På den positive side forventer 

andre ledere at ekspansion kan være vejen til at opnå personlige mål, som f.eks. at tjene flere penge 

(Wiklund et al, 2003). Delmar og Wiklund supplerer emnet (Delmar, 2008) med en hypotese om at tidligere 

feedback på virksomhedsvækst påvirker den nuværende vækstmotivation og dermed fremtidens vækst. 

Når forskerne i artiklen måler vækst, er det ud fra vækst i salg og antal ansatte. Mens Wiklund, Davidsson 

og Delmar kredser om de samme emner; lederens motivation for, forventningerne til, attituden overfor 

eller opfattelsen af konsekvenser ved vækst, kommer Detienne (Detienne et al., 2008) med et anderledes 

perspektiv. ”Ekstern motivation øger udholdenheden hos ledere af ineffektive virksomheder”, skriver 

Detienne. Her handler det ikke om motivation for vækst men om motivation for overlevelse. Jeg har 

alligevel taget artiklen med, fordi motivationen for at få en underskudsforretning ”over vandoverfalden” 

kan anskues som vækst, blot i et andet størrelsesforhold set fra virksomhedes perspektiv. Hvis du intet har, 

vil alle forbedringer være vækst i forhold til udgangspunktet. Forfatterne argumenterer for, at 

entreprenører der drives af ekstern motivation9 har større udeholdenhed i svære situationer. Sagt med 

andre ord, drives nogle entreprenører af modstand, af at det går op ad bakke og i særlig grad hvis de har 

ofret personlig tid og penge i foretagenet (Detienne et al., 2008). I modgangtider er de eksternt motiverede 

mere vedholdende end de indre motiverede. I kontrast hertil argumenterer Becchetti (Becchetti et al, 

2012) for, at indre motivation øger produktiviteten. Produktivitet kan anskues som vækst og artiklen er 

derfor medtaget under emnet ”Motivation for vækst”. Becchetti et al. mener, at indre motiverede 

medarbejder er med til at øge produktiviteten og at det kan bevirke at de får en højere løn end de øvrige 

medarbejdere. Hermed taler artiklen imod diskursen om at indre motiverede medarbejdere ofte er 

tilfredse med selve udførelsen af deres arbejde og derfor accepterer en lavere løn. Motivation behandles 

ikke i relation til vækst, men som motivation for arbejdet. Øget produktivitet betragtes som en velset 

sidegevinst ved indre motivation10.  Hechavarria (Hechavarria et al, 2011) koncentrerer sig om start-up 

virksomheder og mener, at den entreprenørielle proces sker fordi mennesker er motiverede for at forfølge 

en idé. Motivation tages altså i dette tilfælde for givet hos start-up entreprenører. Der kan også være 

markant forskel på at være motiveret for en idé og til at være motiveret for vækst. Omvendt kan idéen og 

vækst være lig hinanden hvis vækst eksempelvis defineres bredere end antal ansatte og øget salg, som er 

den anvendte målestok for vækst i studier af Wiklund, Davidsson og Delmar. I min tilgang til motivation for 

vækst, vil jeg derfor åbne op for en heterogen vækstforståelse (Leitch et al, 2010), defineret af den 

individuelle smv-leder (Majumdar, 2010), (Achtenhagen, 2010) for på den måde at nå ind til en dybere 

behandling af hvad der motiverer smv-ledere til at skabe udvikling og vækst. Hechavarria argumenterer for, 

at motivation er en proces tager form i takt med virksomhedens udvikling. Herved adskiller forfatterne sig 

fra den litterature der handler om vækstmotivation og vækstvillighed (f.eks. Wiklund og Delmar 2008). For 

det første tages motivation for etablering af virksomheden for givet, mens vækstmotivation hos etablerede 

virksomheder i forskningsøjemed ofte forventes at være fraværende (Wiklund et al, 2003). Hechavarria 

kommer med et illustrerende eksempel: en ingeniør er motiveret for at udvikle en medicinsk enhed med et 

                                                                                                                                                                                                 
  
9
 Ekstern motivation er de motivationsfaktorer der kommer udefra, f.eks. konkurrence, økonomisk pres og belønning. Se afsnittet 

om motivationsforskning i den psykologiske litteratur. 
10

 Indre motivation er i forlængelse af personlige værdier og udspringer af selve udførelsen arbejdet. Se afsnittet om 
motivationsforskning i den psykologiske litteratur. 
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forventet stort økonomisk potentiale. Ingeniøren har dog ingen motivation for at skaffe finansielle 

ressourcer til det nye foretagende. Nogle entreprenører stopper her, mens andre fortsætter. Hechavarria 

(Hechavarria et al, 2011) vil udvikle en model over individuel motivation med det formål at skelne mellem 

de start-up-virksomheder der fortsætter og dem som stopper. 

Breugst  (Breugst et al, 2012) undersøger hvordan lederens passion øger medarbejdernes commitment til 

arbejdet. Konklusionen er, at passion påvirker virksomhedens succes (Breugst et al, 2012). Lederens passion 

for udvikling og opfindelse øger medarbejdernes tilslutning, mens lederens passion for at grundlægge nye 

foretagender derimod reducerer medarbejdernes tilslutning (Breugst et al, 2012). Den nyeste 

entreprenørskabslitteratur viser, at lederens motivation eller passion har afgørende betydning for 

virksomheden. Hahn (Hahn, 2012) supplerer relationen mellem lederens engagement og virksomhedsvækst 

med et studie i lykkefølelse og velvære hos entreprenører. Konklusionen er, at entreprenører med større 

lykkefølelse bedre kan forberede sig på fremtidige udfordringer. Desuden er entreprenører der søger 

eudaimonisk velvære bedre stillet end dem som søger hedonistisk velvære (Hahn, 2012)  

Overordnet understreger den gennemgåede litteratur, at lederens motivation er afgørende for 

virksomheden. Samtidig opfordrer forfatterne til at gå i dybden med motivationsspørgsmålet. Jeg vil derfor 

bygge videre på den eksisterende forskning ved både at anvende nye metoder til måling af motivation for 

vækst, ved at supplere entreprenørskabsforskningen med psykologisk motivationsforskning samt ved at 

bygge den empiriske undersøgelse på aktuelle data indsamlet fra virksomheder i en tid præget af 

økonomisk lavvande.  

2. Målinger af motivation 

For at begrunde mit valg af metode er det relevant at se på hvordan relaterede studier måler, indfanger 

eller forklarer motivation blandt smv-ledere. Størstedelen af entreprenørskabsforskningen benytter 

kvantitative metoder til målinger af motivation. Samtidig er hovedparten af den relevante litteratur bygget 

op omkring at be- eller afkræfte hypoteser. I målingen eller beskrivelsen af motivation, vil mit studie 

adskille sig fra den metode majoriteten af entreprenørskabslitteratur anvender ved at benytte en induktiv 

og kvalitativ metode. Når det er sagt, vil jeg sørge for at inddrage og bygge videre på hvordan den relevante 

litteratur indkredser, spørger til og undersøger motivation. Derfor kommer her en gennemgang ad de mest 

udbredte målinger af motivation i entreprenørskabslitteraturen.  

Når Davidsson (Davidsson, 1989) måler interviewdeltagernes vækstvillighed bliver vækstvillighed beregnet 

ud fra forskellen mellem virksomhedens nuværende antal ansatte og nuværende salg sammenholdt med 

lederens ønsker i forhold til antal ansatte og slag om fem år. På samme måde måler Delmar (Delmar, 2008) 

vækstmotivation. Via telefoninterviews bliver smv-lederen spurgt om sine ønsker til vækst på de 

pågældende områder. Det vil sige, at en leder med eksempelvis otte ansatte og et ønske om at være 50 om 

fem år har større vækstmotivation end en leder med 15 ansatte med ønsket om at være 20 ansatte om fem 

år. I min optik passer metoden til at udregne motivation for vækst på, bedre til Davidssons begreb om 

vækstvillighed (Davidsson, 1989)end til Wiklund og Delmars begreb om vækstmotivation (Wiklund et al, 

2003), (Delmar, 2008). Som jeg læser undersøgelsen, handler den i højere grad om lederens ambition for 

vækst end det er en undersøgelse af de motiverende årsager til handling. Skalaen fra høj til lav motivation 

er for simpel og det virker misvisende at score højt på motivation fordi man ønsker forholdsvis flere ansatte 

og mere slag. Her mener jeg, at begreber som ambition eller intention ville skildre emnet bedre. I mit studie 

stiller jeg derfor spørgsmål om hvad lederen er motiveret for at opnå og hvorfor.  
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Wiklund, Davidsson og Delmar (2003) fremhæver at hovedparten af den økonomiske litteratur tager det 

økonomiske motiv for vækst for givet. Når det handler om mindre virksomheder, er det imidlertid vigtigt at 

åbne op for et mere nuanceret syn på sagen (Wiklund et al, 2003, p. 248). Forfatterne ønsker at sætte fokus 

på og forklare individuelle forskelle i vækstmotivation. Til det formål opstiller de otte hypoteser omkring 

hvordan specifikke forventninger til konsekvenserne ved vækst påvirker vækstmotivationen. Hermed er 

forfatterne interesserede i af ”fange” entreprenørenes attitude overfor vækst. Attitude bliver i teksten 

(Wiklund et al, 2003) defineret som evalueringen af et objekt eller koncept, hvorefter det vurderes som 

enten godt eller dårligt. Her adskiller min undersøgelse sig fra Wiklund, Davidsson og Delmars fokus. Mit 

studie har ikke til hensigt at undersøgelse om vækst er godt eller dårligt i smv-ledernes øjne, men derimod 

hvordan smv-lederne opfatter vækst og hvilken vækst lederne er motiveret for at opnå. Hermed stiller min 

forskning sig åben over for vækstbegrebet som defineres af den enkelte leder (Majumdar, 2010), (Leitch et 

al, 2010), (Achtenhagen, 2010). Ved at åbne op for en differentieret vækstforståelse, med nuancer der 

bevæger sig ud over vurderinger som ”god” eller ”dårlig”, bliver det muligt at gå tættere på 

motivationsspørgsmålet. Modsat ”attitude over for vækst” (Wiklund et al, 2003) indeholder opfattelse af 

vækst ikke en bedømmelse. Samtidig opfordrer nyere entreprenørielle atikler, (Majumdar, 2010) og (Leitch 

et al, 2010), til at fremtidig forskning i entreprenørskab og vækst skal anvende metodologier der giver 

mulighed for kvalitative metoder og fortolkende analyser for på den måde at nuancere 

entreprenørskanslitteraturens behandling af vækstbegrebet.  

Hechavarria  (Hechavarria et al, 2011) måler motivation som en udvikling i takt med de forskellige step i 

entreprenørskabsprocessen. På samme måde, er jeg interesseret i at beskrive om og hvordan motivation er 

en konstruktion i udvikling og forandring (Amabile, 1997). Hechavarria beskriver motivation som en relation 

mellem self-efficacy og goal-setting (Hechavarria et al, 2011). Becchetti (Becchetti et al, 2012) måler 

medarbejdernes indre motivation ud fra beskrivelser af deres forhold til arbejdsgiveren. Kategorierne er 

inddelt i et forhåndsdefineret syvtrins-hierarki (Becchetti et al, 2012) hvor de øverste trin i hierarkiet er et 

arbejdsforhold der giver mulighed for selvudfoldelse. Modsat måler Detinne et al. (Detienne et al., 2008) på 

ekstern motivation. Respondenterne, som er smv-ledre, svarer på i hvilken grad de 1) vil opnå personlig 

velstand, 2) øge den personlige indkomst, 3) opnå højere levestandard og  4) have højere løn. I min 

spørgeguide er jeg både inspireret af Detinne et al. og Becchetti et al. i spørgsmålene om indre og ekstern 

motivation.  

3. Motivationsfaktorer 

Er entreprenører motiverede for vækst på grund af hurtige penge, passion for arbejdet eller det at være 

herre i eget hus? Det behandler jeg i det følgende. Davidssons undersøgelse (Davidsson, 1989) beskriver at 

smv-lederes forskellige forventningerne til vækst kan være enten hæmmende eller motiverende for vækst. 

Blandt de væsentligste motivationsfaktorer er forventningen om øget økonomi og uafhængighed. På den 

modsatte side er de hæmmende faktorer, frygten for tab af kontrol og reduktion af medarbejdernes trivsel. 

Samtidig viser undersøgelsen også at flertallet af virksomheder kun ønsker vækst indtil de er 5-9 ansatte. 

Herefter er det kun de ledere som er indre motiverede for vækst som fortsætter.  Årsagen er, at de små 

virksomheder lever over eksistensminimum. Derfor er lederne motiverede af andre faktorer end de 

finansielle. Davidsson understreger at penge ikke er den eneste motivationsfaktor. Personlig indtjening er 

afgjort en væsentlig motivationsfaktor, men uafhængighed og indre drive mod opnåelse er også betydelige 

motivationsfaktorer (Davidsson, 1989, p. 13). Heri er Wiklund, Davidsson og Delmar (Wiklund et al, 2003, p. 

264) enige. Forskning viser, at ikke-økonomiske overvejelser fylder mere end personlig økonomisk 
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indtjening eller tab. Overvejelser om hvordan vækst vil påvirke atmosfæren på arbejdspladen er afgørende 

for motivation for vækst. Samtidig påvirker det virksomhedsledernes motivation om de opfatter vækst som 

godt eller dårligt. Hechaverria (Hechavarria et al, 2011) skelner ikke mellem faktorer for motivation men 

sondrer mellem om motivationen er der eller ej. Når det handler om entreprenørskab kan motivation 

variere fra hurtige penge til opnåelse af indre mål. Det afgørende er, at motivation er til stede. Uden 

motivation er der sandsynlig risiko for at entreprenøren ikke vælger at fortsætte (Hechavarria et al, 2011, 

p.1 ). Når det handeler om at holde en virksomhed kørende, er det ikke væsentligt om den underperformer 

eller ej. Ifølge Detienne (Detienne et al., 2008) er de væsentligste faktorer for entreprenørers motivation 

omgivelsernes påvirkning, lederens personlig investering i foretagenet, den kollektive tillid og tidligere 

succes. Derimod viser det sig, at øgede personlige muligheder gør at entreprenøren ikke modstår presset i 

modgangstider. Den eksterne motivation i form af udefrakommende pres kan altså også være befordrende 

for viljestyrken (Amabile, 1993). Entreprenører der er motiveret ekstern, er ikke så interesserede i om 

markedet er godt eller dårligt (Detienne et al., 2008)11. I modgangstider er eksternt motiverede ledere i 

højere grad drevet af at retfærdiggøre tidligere handlinger og beslutninger og vælger derfor at fortsætte 

virksomheden trods økonomisk lavvande. Efterhånden som virksomheden vokser og bliver ældre søger 

flere entreprenører nye muligheder ved at starte en ny virksomhed. Ifølge Detiennes undersøgelse, er 

årsagen, at der sker en ledelsesmæssig udvikling i takt med det stigende antal ansatte. Fra at have været 

iværksætter bliver lederen nu bureaukrat (Detienne et al., 2008). Mange ledere kan ikke identificere sig 

med den nye rolle (Detienne et al., 2008)12. I den entreprenørielle proces arbejder Breugst (Breugst et al, 

2012) med tre former for entreprenøriel passion. Passion kan sammenlignes med motivation og Breugsts 

artikel er derfor medtaget her. Breugst undersøgelse opdeler lederens passion i tre processuelle faser: 1) 

”inventing” - at identificere og udforske nye muligheder, 2) ”founding” - at etablere nye virksomheder for 

øget kapital og 3) ”developing” - at ekspandere og vækste efter virksomhedens founding (Breugst et al, 

2012). Undersøgelsen viser, at lederens passion for at udvikle og opfinde har en afsmittende virkning på 

medarbejderne og øger deres tilslutning, mens lederens passion for at grundlægge nye virksomheder 

reducerer medarbejdernes tilslutning og motivation. Det vil sige, at motivationsfaktorer også fungerer og 

former sig i relationer mellem mennesker (Amabile, 1997). Det vender jeg tilbage til i afsnittet om 

motivation i den psykologiske forskning.  

4. Motivationsteori anvendt i entreprenørskabsforskning 

Når entreprenørskabslitteraturen kommer ind på emnet motivation, er det gennemgående at artiklerne 

anvender motivationsteorier som udspringer af psykologisk forskning. På samme måde vil jeg supplere mit 

studie af smv-lederes motivation for vækst med psykologisk teori13. Jeg vil i det følgende kort skitsere hvilke 

psykologiske teorier der typisk anvendes i entreprenørskabsforskningen.  

Davidsson (Davidsson, 1989) kommer i sin artikel ind på brugen af fire forskellige psykologisk teorier; 

Maslows behovshierarki, forventningsteori, Hertzbergers hygiejnefaktorer og McClellands teori om 

Achievement Motivation. Teorierne kan bruges til forskellige formål. Eksempelvis kan Maslows teori 

anvendes til at forklare entreprenørers handlinger ud fra ønsket om at få tilfredsstillet et grundlæggende 

behov. Achievement Motivation kan forklare hvordan og hvorfor nogle individer er motiveret af 

udefrakommende faktorer. Wiklund, Davidson og Delmar (Wiklund et al, 2003), (Delmar, 2008) anvender 

                                                           
11

 Amabile (Amabile, 1993) kalder forholdet mellem indre og ekstern motivation for en synergi  
12

 På samme måde viser min empiri at nogle smv-ledere hele tiden søger nye mål, starter noget nyt når målet er nået. 
13

 Se afsnittet om psykologisk motivationsforskning  
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forventningsteori til at sammenholde lederes forventninger til udbyttet af vækst med lederens handlinger. 

Undersøgelsen kommer ind på, at der kan være en asymmetrisk relation mellem positive og negative 

forventninger til vækst sammenholdt med ledernes handlinger. Det forklares med Hertsbergers 

hygiejneteori som går ud på, at det også kan være det manglende eller det uperfekte der motiverer til 

handling. De positive forventninger er ikke mere motiverende end negative. Hvis virksomheden kører som 

den skal, er lederen ikke nødvendigvis motiveret for at gøre mere for at vækste. Derimod kan frygten for 

konkurrenterne være mere motiverende for nogle (Delmar, 2008). Frygt og udefrakommende pres er 

derfor også en motivationsfaktor (Ryan & Deci, 2000). Hechavarria  (Hechavarria et al, 2011)benytter goal-

setting theory og socialkognitiv teori til at udvikle en motivationsmodel for start-up-virksomheder. 

Anvendelsen af goal-setting theory er udbredt inden for entreprenørskabsforskningen ofte i kombination 

med en anden teori. Eksempelvis kombinerer Breugst et al. (Breugst et al, 2012) goal-setting theory med 

teori om emotionel påvirkning i undersøgelsen af effekten af lederes passion. Kun Hahn (Hahn 2012), med 

undersøgelsen af forskellen mellem hedonistiske og eudaimoniske entreprenører, og Becchetti (Becchetti 

et al, 2012) med undersøgelsen af indre motivation og produktivitet anvender på Ryan og Decis (Ryan & 

Deci, 2000) definition af indre motivation. De øvrige motivationsformer hos Ryan og Deci er ikke anvendt i 

den relevante litteratur.    

5. Definitioner af motivation 

Det er langt fra samtlige af de udvalgte artikler der direkte definerer motivation, men de nævner 

motivation i definerende termer. Davidsson definerer motivation som ”Inner drive towards achivement” 

(Davidsson, 1989). Motivation handler her om en indre drivkraft for at opnå noget. Det er ikke 

udspecificeret hvad noget er, om det forholder sig til processen eller det efterfølgende udbytte. 

Hechaverria går omvendt til definitionen af motivation ved at sige at, al handling er et resultat af 

motiverende faktorer (Hechavarria et al, 2011, p. 14). Alle handlinger kan altså forklares med motivation. 

Becchetti (Becchetti et al. 2012) henviser i artiklen til en definition af Depedri et al. 2010: ”indre motivation 

er kendetegnet ved selvdefinerede mål, flow, og overensstemmelse mellem sociale og personlige normer”. 

Wiklund, Davidsson og Delmar (Wiklund et al, 2003), (Delmar, 2008) forholder sig ikke til hvor motivationen 

opstår eller til forskellige former for motivation. De beskriver motivation som et skalaforhold, hvor 

motivationen enten kan være høj eller lav, i forhold til i hvilken grad lederen ønsker at øge salg og antal 

ansatte. Flere tekster bruger synonymer for motivation. Synonymerne har jeg medtaget fordi de kan være 

med til at afgrænse begrebet motivation. I relation til synonymerne vil jeg afdække hvad begrebet 

motivation rummer og ikke rummer. Samtidig er gennemgangen af synonymer med til at begrunde mit valg 

af fokus på begrebet motivation.  

6. Synonymer 

Det har været nødvendigt at medtage synonymer for motivation for vækst. Både fordi motivation i sig selv 

er et bred anvendt begreb og fordi søgningen på motivation i relation til entreprenørskab og vækst gav 

begrænsede resultater. Samtidig er det væsentligt at forholde sig til hvordan min behandling af motivation 

adskiller sig fra beslægtede betegnelser. Breugst (Breugst et al, 2012) taler om passion, og det kan 

sidestilles med motivation. Den måde Breugst behandler passion på gå på tværs af skelnen mellem indre og 

ekstern motivation. Undersøgelser viser, at passionerede entreprenører har lettere ved at overleve svære 

situationer (Breugst et al, 2012). Breugst beskriver passion for virksomheden, som ikke går specifikt på 

vækst, men som kan indeholde vækst. Ved i min undersøgelse at bruge begrebet motivation frem for 
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passion, ønsker jeg at gå tættere på ordet i dets grundform ”motiv” og dets betydning ”bevægende 

årsag”14. Hermed ønsker jeg, at tage afsæt i det fundamentale spørgsmål om hvad der bevirker menneskers 

aktivitet. Hvorfor gør vi noget frem for noget andet eller slet intet? Davidsson (Davidsson, 1989) bruger 

ordet ”vækstvillighed”. I ordet villighed ligger der en afventende og mere passiv antydning end i ordet 

motivation, som indeholder en aktiv handling hen imod et mål. Wiklund, Davidsson og Delmar bruger i flere 

artikler begrebet ”vækstmotivation”. I ordlyden ligger begrebet direkte op af mit fokus på motivation for 

vækst. Men forfatternes definition, anvendelse og måling at begrebet vækstmotivation adskiller sig 

væsentligt fra mit fokus, idet forfatterne beskriver vækstmotivation som relationen mellem nuværende 

antal ansatte og slag og ønsket antal ansatte og slag om fem år. Den metodologiske måde at måle 

motivation på giver ikke mulighed for spørgsmålet om hvad der bevirker menneskers aktivitet eller, sagt i 

den rette kontekst, hvorfor lederen gør noget frem for noget andet.  I mine øjne er Wiklund, Delmars og 

Davidssons studie en undersøgelse af ambitioner og intentioner, men ikke om motivation i dets 

grundbetydning. Hahn (Hahn, 2012) anvender begrebet ”personligt initiativ” som beskrives som ”en adfærd 

hvor et individ har en selv-startende tilgang til arbejdet”. Personligt initiativ er tæt beslægtet med min 

behandling af motivation, men i min optik kan motivation ses som årsagen til personligt initiativ og kommer 

derfor som udgangspunkt før.  

Opsummering 

Formålet med ovenstående gennemgang af en række entreprenørielle artikler med fokus på motivation, 

har været at skabe et overordnet billede af hvordan motivation for vækst er blevet behandlet i 

entreprenørskabslitteraturen. Jeg har placeret forskernes individuelle bidrag i relation til hinanden. Derved 

har jeg kortlagt et felt for at kunne identificere de væsentligste indsatsområder for min videre forskning og 

hvordan jeg indgår i forlængelse af den hidtidige forskningsmæssige diskussion inden for smv-ledelse, 

motivation og vækstopfattelse. Jeg har behandlet teksterne ud fra seks kategorier som belyser motivation 

fra forskellige vinkler.  Samlet set viser alle artiklerne at motivation hos entreprenører er et afgørende 

emne både for virksomhedens overlevelse, vækst og udvikling. Desværre diskuterer meget lidt litteratur 

hvor motivationen for vækst kommer fra og hvad der motiverer for vækst. Bevæggrundene for motivation 

er udeladt og overset. I stedet fokuserer litteraturen på den udgave af motivation der handler mere om 

ambition eller intention. Ordene er tæt beslægtede, men den afgørende forskel ligger i at spørge til 

motivationens hvad og hvorfor. Ofte måles motivation ud fra kvantitative måleforhold (Delmar, 2008), 

(Davidsson, 1989), (Wiklund et al, 2003). Jeg vil i min undersøgelse stille skarpt på bevæggrundene for 

motivation. Hvad er det for en vækst lederen er motiveret for at opnå og hvorfor? På den måde kommer 

jeg tættere på karakteristika inden for motivation hos entreprenører som før har været unavngivne. Vækst 

er i den gennemgåede litteratur prædefineret som vækst i antal ansatte og slag. Det sætter nogle 

metodologiske begrænsninger (Leitch et al, 2010), (Achtenhagen, 2010)i måden hvorpå det er muligt at 

behandle motivation.  

  

                                                           
14

 Den store danske encyklopædi, Gyldendal  
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Psykologisk motivationsforskning 
- med fokus på indre og ekstern motivation  

Understående afsnit omhandler den del af del af den psykologiske motivationsforskning der beskæftiger sig 

med self-determination-theory og underbegreberne ”intrinsic” og ”extrinsic” motivation (her oversat til 

indre og ekstern motivation).   

Self-determination-theory 

Psykologerne Ryan og Deci (Ryan & Deci, 2000) står bag motivationsteorien Self-determination-theory. Self-

determination- theory går ud på, at der er forskellige faktorer som har indflydelse på hvorfor og hvordan 

mennesker er motiverede. Samtidig omhandler teorien også hvordan man kan arbejde med motivation og 

omdanne en uhensigtsmæssig motivation til en befordrende motivation (Sheldon 2012). Ryan og Deci 

opdeler overordnet motivation i to former: indre motivation og ekstern motivation. Den indre motivation 

kommer indefra, på den måde at den udspringer af personenes værdier og følelser. I relationen til arbejdet 

er den indre motivation koblet til selve udførelsen af opgaven. Man er indre motiveret, når man udfører 

opgaven for selve opgaven skyld. Når mennesker drives af indre motivation er de fuldt engagerede og yder 

alt hvad deres nuværende færdigheder tillader. Den indre motivation er i høj grad drevet af lyst. Den 

eksterne motivation udspringer af faktorer det ligger uden for personen selv, men har relation til ydre 

omstændigheder. Det kan være anerkendelse for den opgave man har lavet, belønning, status eller penge. 

Ryan og Deci arbejder desuden med underkategorier af ekstern motivation. Hvis man er ”identificeret” 

motiveret, vil det sige, at man måske ikke nyder opgaven, men at man kan se god mening i den. Er man 

”introjiceret” motiveret handler man på en opgave på grund af indre pres eller selvbebrejdelse. Hvis man 

handler på en opgave på grund af ydre pres eller nødvendighed er man eksternt motiveret.  

Modellen er til dette formål forenklet, for overblikkets skyld, og repræsenterer et sammendag af tekster af 

Ryan og Deci (Ryan & Deci, 2000), Deci (Deci, 2005), Sheldon (Sheldon, 2012) og Vallerand (Vallerand, 2001) 

 Indre motivation 

- Ønsket om at udføre en aktivitet for selve oplevelses skyld 

• Identificeret motivation 

- Man nyder ikke opgaven men kan se god mening i den 

• Introjiceret motivation 

- Man handler på opgaven på grund af indre pres eller selvbebrejdelse 

• Ekstern motivation 

- Man handler på opgaven på grund af et ydre pres eller nødvendighed 
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Indre og ekstern motivation hos Teresa Amabile 

Både den teoretiske og den empiriske forskning forslår, at menneskets motivation i relation til arbejdet, kan 

kategoriseres i to forskellige typer; den indre motivation og den eksterne motivation. Som forklaret ovenfor 

udspringer den indre motivation af den iboende værdi af arbejdet for den enkelte. Den eksterne motivation 

udspringer af ønsket om at opnå resultater. Det kan eksempelvis være belønninger, som ikke er relateret til 

selve arbejdet. Begge former for motivation kan motivere folk til at gøre deres arbejde, men den indre og 

ydre motivation kan have meget forskellige virkninger på subjektive følelser omkring arbejdet og dermed 

både have indflydelse på engagementet for at gøre arbejdet, og på udførelsen af arbejdet  

Indre motivationsfaktorer  

Indre motivation kan ses som en forlængelse af en persons værdier og sker når personen er engageret i en 

aktivitet for selve aktivitetens skyld. Faktorer for indre motivation udspringer af personens følelser omkring 

aktiviteten og er bundet til selve arbejdet med aktiviteten (Amabile, 1993). Deci og Ryan (Ryan & Deci, 

2000) foreslår, at indre motivation opstår, når individer føler en høj grad af selvbestemmelse og 

kompetence i forhold til arbejdet. Ofte er det værdier som autonomi og kompetence der i 

motivationsforskningen bliver vægtet som faktorer for indre motivation (Amabile, 1993). Ifølge Amabiles 

undersøgelser kan man opdele faktorerne for indre motivation i forhold til to overordnede årsager. Indre 

motivation kan opstå fordi personen føler sig udfordret ved arbejdet eller fordi personen nyder arbejdet 

(Amabile, 1993). Amabile skelner altså mellem udfordring og nydelse15. 

Eksterne motivationsfaktorer  

Eksterne motivationsfaktorer er ikke forbundet med selve udførelsen af arbejdet. Eksterne 

motivationsfaktorer kommer fra alt hvad der ligger uden for selve arbejdet og som har til hensigt at 

kontrollere eller måle arbejdet (eller som opfattes som kontrollerende). Det kan for eksempel være 

belønninger, deadlines, kritisk feedback eller specifikke manualer til hvordan arbejdet skal udføres 

(Amabile, 1993) . Kendetegnende motivationsfaktorer ved ekstern motivation, er anerkendelse eller en 

form for kompensation for det udførte arbejde (Amabile, 1993). Psykologerne Ryan og Deci (1985) 

argumenterer for, at man er indre motiveret når man er engageret i processen, mens man er eksternt 

motiveret når man er engageret i produktet (Ryan og Deci, 1985). I modsætning til Ryan og Deci, mener 

Amabile (Amabile, 1993) godt at man kan være engageret i produktet samtidig med at man er indre 

motiveret16.   Hermed adskiller Amabiles resultater sig fra de dominerende teorier omkring indre og ekstern 

motivation. 

Autonomi versus kontrol 

Indre motivation er kendetegnet ved autonomi og selvbestemmelse mens ekstern motivation er 

kendetegnet ved kontrol. Ryan og Deci (Ryan og Deci, 1985) mener, at der er individuelle forskelle på 

hvilken form for arbejde man vil være orienteret mod. Nogle vil fokusere på de kontrollerende instanser i 

arbejdet og vil være mere tilbøjelige til at opleve ekstern motivation, mens andre vil orientere sig mod 

selvbestemmelsen i arbejdet og derfor være tilbøjelige til at føle indre motivation. Her til knytter der sig 

                                                           
15

 Csikszentmihaly (2003) forsker i positiv psykologi, forklarer at en høj grad af indre motivation er årsag til flow 
16

 Diskussionen om motivation for proces vs. produkt behandler jeg desuden i analysen af det empiriske materiale.   
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forskellen mellem fleksibilitet og variation versus stabilitet og kontinuitet. Kackman and Oldham (1976) 

arbejder med et begreb der hedder "Growth need strength" som overordnet handler om i hvilken grad 

mennesker er motiveret for egen selvbestemt udvikling i forhold til deres arbejde. Deres undersøgelse 

viser, at mennesker som har en høj grad af ”Growth need strength ”er mest motiverede for arbejde som 

veksler meget og kræver en høj grad af autonomi. Derimod vil mennesker som har en lav grad af ”Growth 

need strength” være motiverede for et arbejde med stabilitet, kontinuitet og kontrol (Kackman og Oldham, 

1976)17. 

Situation eller person – hvor befinder motivationen sig? 

Er motivation bundet til personlighed eller er det noget som opstår situationelt? Forskerne inden for den 

psykologiske motivationslitteratur har forskellige forklaringer på emnet. Dog mener hovedparten, at der er 

individuelle forskelle på om motivation er et stabilt karaktertræk eller om motivation er temporal18. 

Amabile fortsætter diskussionen om motivation som stadie-motivation versus motivation som persontræk i 

relation til indre og ekstern motivation. Amabile mener, at både indre og eksterne motivation kan være 

stabil og temporal. Det afhænger af personlighed (Amabile, 1993). Kendetegnet er det dog at motivation 

bundet til personlighed er meget stabil over tid (Amabile, 1993). Amabiles undersøgelser viser, at den 

stabile motivationsmæssige orientering er grundlæggende, hvorpå motivation forårsaget af specifikke 

omgivelsesmæssige situationer fungerer som et supplement (Amabile, 1993). Eksempelvis har nogle 

mennesker en højere indre motivation end andre, men alligevel kan der være nogle arbejdsmæssige 

betingelser som forringer motivationen. Samtidig kan personer der har en stærk stabil indre motivation 

over tid højne motivationsniveauet for kollegaer og andre i personens omgivelser. Den personbundne 

motivation kan være stabil over måneder og år, men der sker en ændring af motivationsform i takt med 

alderen. Amabiles undersøgelse viser, at jo ældre man bliver, des mindre interesseret er man i løn, 

anerkendelse og eksterne motivationsfaktorer. Ud over at den indre motivationsmæssige orientering stiger 

med alderen, er der også fagområder der synes at kræve eller henvende sig til mennesker med høj grad af 

stabil indre motivation. Som nævnt tidligere er kreativitet tæt forbundet med indre motivation. 

Eksempelvis bruger kunstnere der er indre motiverede længere tid i atelieret.  Universitetsstuderende der 

scorer højt på indre motivation, viser større interesse for akademiske aktiviteter (Amabile, 1993). Alice Lam 

har undersøgt forskeres motivation.  Undersøgelsen viser, at forskere som drives af indre motivation er 

bedre til at håndtere komplekse problemstillinger og at de generelt performer bedre (Lam, 2011).  

Indre og ekstern motivation som uforenelige  

De dominerende teorier mener, at ekstern motivation modarbejder indre motivation (Amabile, 1993). Det 

vil sige, at hvis man er eksternt motiveret for en opgave, vil graden af den indre motivation dale. Dog er der 

forskel i motivationsforskernes vurdering af hvordan de to former for motivation vil udspille sig i forening. 

Deci og Lapper mener ikke at de to former for motivation kan kombineres. Heller ikke behovsteorierne af 

Maslow og Herzberg taler for at man kan kombinere de to motivationsformerne (Amabile, 1993). Derimod 

mener Hackman og Oldham, at ekstern motivation kan føre til det de kalder "internal motivation" i form af 

                                                           
17

 Spørgsmålet om kontrol versus autonomi og variation versus kontinuitet anvender jeg i min spørgeramme og i 
analysen af empirien  

18
 Ryan og Deci mener, at der er individuelle forskelle mens Hertzberg mener, at mennesker er ens på det punkt at alle 
har behov for hygiejnefaktorer og motivationsfaktorer (Amabile, 1993) 
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tilfredsstillelsen ved at have udført en udfordrende opgave med gode resultater (Amabile, 1993). Amabile 

supplerer den eksisterende litteratur ved at forske i hvordan de to former for motivation kan interagere på 

nye måder.  

Synergi mellem indre og ekstern motivation 

Hos Amabile er den eksterne motivation også befordrende for arbejdet, men det skal være i den rette form 

og i kombination med indre motivation. I Amabiles undersøgelser af kreativitet hos entreprenører (1988), 

konkluderer hun, at der er en stærk relation mellem indre motivation og kreativitet (Amabile, 1993). 

Kreativitet definerer Amabile som: ”the production of novel and appropriate solutions to open-ended 

problems in any domain of human activity”. At finde nye og hensigtsmæssige løsninger på ubestemte 

problemer, kræver altså indre motivation. Herimod viser Amabiles undersøgelser, at konformt og 

rutinepræget arbejde ofte er drevet af ekstern motivation (Amabile, 1993). Begge typer af motivation er 

produktive, men for forskellige typer af arbejde19. Amabile foreslår, at vi laver nye koncepter for hvordan 

ekstern og indre motivation opererer sammen. Amabile har i de seneste undersøgelser om emnet, fundet 

ud af, at der er en synergi mellem de forskellige motivationsformer. Det er altså ikke udelukkende indre 

motivation som er den attraktive, den kan også fungere optimalt i samspil med nogle former for ekstern 

motivation. Hermed kritiserer og supplerer Amabile sin egen forskning. Tidligere har hun formuleret 

”Intrinsic Motivation Principle of Creativity” (Amabile. 1983), hvor hun anså indre motivation for at være 

den eneste gavnlige. Nogle former for ekstern motivation kan også være befordrende og ofte sameksisterer 

de to typer af motivation (Amabile, 1997). Netop entreprenører kan have gavn af en vekselvirkning mellem 

de to motivationsformer. At starte en ny virksomhed eller forfølge en idé, kræver en kombination af indre 

og ekstern motivation. Det er en motiverende synergi, der opstår, når en stærk grad af personlig interesse 

og engagement er kombineret med løftet om belønninger. Belønninger i form af kompetence, udviklingen 

af færdigheder som er gavnlige for den fremtidige præstation (Amabile, 1997). Når der derimod er tale om 

ekstern motivation i form af konkurrence som ikke kan vindes, dårlige arbejdsbetingelser eller 

forventningen om at ens idéer bliver modtaget negativt, er ekstern motivation med til at underminere 

kreativitet (Amabile, 1997). De eksterne motivationsfaktorer som er befordrende for kreativitet er 

belønning, anderkendelse for ens idéer og klart definerede projektmål. De indre motivationsfaktorer som 

er særligt gavnlige for kreativiteten er autonomi, passende nye udfordringer og glæde ved selve arbejdet.  

Der ligger uudforsket brugbar viden i samspillet mellem de to motivationsformer. Derfor bygger Amabile 

videre på Ryan og Deci (1985) og deres opdeling mellem ”kontrollerende” ekstern motivation versus den 

”informerende” eksterne motivation.  Hun mener, at den ”informerende” eksterne motivation er synergisk 

og spiller godt sammen med den indre motivation. På den baggrund formulerer hun et nyt princip for indre 

motivation; ”Indre motivation er befordrende for kreativitet. Kontrollerende ekstern motivation er skadelig 

for kreativitet, men informativ eller muliggørende ekstern motivation kan være befordrende, især hvis den 

indledende niveauer af indre motivation er høj” (Amabile, 1997). Amabiles undersøgelse viser, at folk godt 

kan være motiverede for udfordringer og høj løn på samme tid (Amabile, 1993). De former for ekstern 

motivation som fremmer individets kompetencer og værdien af produktet, uden at underminere 

fornemmelsen af selvbestemmelse (Amabile, 1993) fungere godt i samspil med den indre motivation. De 

former for ekstern motivation der ikke går i synergi med indre, er dem som får individet til at føle sig 
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 Relationen mellem motivationsfaktorer og arbejdstype vil blive taget op som tema i behandlingen af empirien. Her spørger jeg til 

hvordan relationen udfolder sig i forskellige entreprenørielle ledelsesprocesser rettet mod vækst.  



 
 

Fra passion til cool cash ∙ Førsteårsseminar ∙ Anne Gramtorp ∙ 15. november 2013 25 

 

kontrolleret og begrænset. Et højt niveau af teknisk kvalitet kræver begge former for motivation, mens en 

høj grad af kreativitet kræver indre motivation. For folk som beskæftiger sig med komplekse vedvarende 

projekter, kan det være en fordel med indre motivation kombineret med synergisk ekstern motivation. 

Entreprenøriel motivation 

Virksomheder er ikke startet af makro-økonomiske omstændigheder, finansiel kapital, sociale netværk eller 

tilstedeværelsen af muligheder. Entreprenørskab opstår fordi mennesker er motiverede for at handle 

(Hechavarria et al, 2011). I forskning om succesfulde entreprenører er passion et kendetegnende 

karakteristika (Amabile, 1997)20. På den måde adskiller graden og betydningen af motivation hos 

entreprenører sig fra andre ansættelses- og arbejdsforhold. Litteraturen inden for entreprenørskab viser, at 

tilstedeværelsen af motivation er afgørende for virksomhedens udvikling (Delmar, 2008). I Amabiles 

motivationsforskning er kreativitet og entreprenøriel kreativitet i fokus. Hendes brede definition af 

kreativitet, som det at finde nye løsninger på udefinerede problemer (Amabile, 1983; 1988; 1990; 1996)21, 

rummer entreprenører på tværs af brancher. Amabiles definition af entreprenørskab er; ”den succesfulde 

implementering af kreative idéer til at skabe en ny virksomhed eller nyt initiativ i en eksisterende 

virksomhed”22 (Amabile, 1997). Ofte bliver entreprenørskab i definitionen kædet sammen med en form for 

innovation. Amabile understreger, at i hendes definition af entreprenøriel kreativitet, er det den 

“entreprenørielle” del af definitionen der kræver handling. Det handler om implementering af idéerne eller 

innovation (Amabile, 1997). Amabiles overordnede sigte er, at identificere hvilke motivationsstadier der er 

mest befordrende for denne kreativitet hos entreprenører. Både forskningen inden for psykologi og 

business, har i de seneste tre årtier dokumenteret at motivationen varierer som en funktion af flere 

faktorer i arbejdsmiljøet. Feedback, forventninger, faktiske resultater, forventet belønning, selvstændighed 

og arten af selve arbejdet har betydning for formen på motivationen (Wiklund et al, 2003), (Delmar, 2008), 

(Ryan & Deci, 2000), (Hackman & Oldham, 1976), (Herzberg, 1966), (Amabile, 1997). Entreprenøriel 

kreativitet23 kræver nye idéer som er tilpassede den omgivende verden de skal indgå i. Derfor er en synergi 

mellem indre og ekstern motivation særlig vigtig. Entreprenører er nød til at være opmærksomme på 

omverden, hvad andre laver, hvad andre vil have, hvad omverden vil anerkende og belønne. Information 

fra omverdenen er nødvendig for at opnå kommerciel succes (Amabile, 1997). Balancen mellem den indre 

og den eksterne motivation er hårdfin. Hvis de eksterne motivationsfaktorer får entreprenøren til at føle sig 

kontrolleret eller begrænset af udefrakommende omstændigheder, kan den eksterne motivation komme til 

at underminere den oprindelige indre begejstring for arbejdet. Det kan reducere graden af kreativitet og 

dermed muligheden for succes (Amabile, 1997). Undersøgelser viser dog at entreprenører er gode til at 

skabe omstændigheder hvor deres følelse af selvbestemmelse som udgangspunkt er på et højt niveau. 

Derfor er den indre motivation hos entreprenører relativ svær at underminere. Netop fordi entreprenører 

selv har startet virksomheden, er de mindre tilbøjelige til at føle sig kontrollerede af belønninger eller 

evalueringer. I det mindste mens virksomheden stadig er deres (Amabile, 1993). Derfor er de ikke underlagt 

kontrolleret ekstern motivation. Den eksterne vurdering betyder måske ikke så meget for dem, at den 
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 Amabile henviser til studier af f.eks. Stevenson, Roberts, C Grousbeck, 1989; Timmons, 1994  
21

 “We have defined creativity as the production of novel and appropriate solutions to open-ended 

problems in any domain of human activity;” (Amabile, 1983; 1988; 1990; 1996). 
22

 Defintion af entreprenørskab: “It is the successful implementation of creative ideas to produce a new business, or a new 
initiative within an existing business (Amabile, 1997) 
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kommer til at overdøve den indre motivation. Under disse omstændigheder har synergien mellem indre og 

ekstern motivation gode betingelser24.  

Opsummering og praktisk anvendelse 

Integration af Self-determination-theory i min forskning 

Ovenstående litteraturgennemgang med fokus på Teresa Amabiles artikler anvender jeg dels til at få 

teoretisk begreb om motivation og dernæst praktiske ”greb” til at indfange variationer i motivation hos 

smv-lederne. På baggrund af litteraturgennemgangen kan jeg identificere indre og ekstern motivation i 

mine interviews. Hermed kan jeg svare på problemformuleringens underspørgsmål; Hvordan er 

sammenhæng mellem motivationsform og realiseringen af vækstmål?  I det følgende vil jeg kort redegøre 

for hvordan jeg vil integrere og bygge videre på Amabiles forskning. 

Opstilling af kategorier ved anden spørgerunde  

Forholdet mellem indre og ekstern motivation, er interessant fordi Amabile argumenterer for, at de 

sammen kan fungere som en befordrende synergi, hvorimod andre forskere i Self-determination-theory 

argumenterer for, at den eksterne motivation vil hæmme den indre (Lam, 2011), (Ryan & Deci, 2000). I min 

undersøgelse vil jeg derfor også sætte fokus på hvornår lederne er indre motiverede og hvornår de er 

eksternt motiverede og hvordan de to motivationsformer influerer hinanden. Det vil jeg dels gøre i anden 

rund af interviews (foregår et år efter første interviewrunde) og dels via dagbogsnoter fra udvalgte ledere 

(udføres fra januar til august 2014). I anden interviewrunde sætter jeg desuden fokus på faktorerne ved 

indre og ekstern motivation ved at uddybe kategorierne: autonomi, udfordringer og glæde ved selve 

arbejdet overfor belønninger, kontrol, anerkendelse. Samtidig kan kategorierne være med til at forme de 

analytiske kodninger i Nvivo når empirien skal bearbejdes. Dernæst vil jeg relatere motivationsfaktorerne til 

motivation for proces eller produkt, undersøge om motivationen er stabil eller temporal og om den er 

bundet til personlighedstræk eller om den er situationel.  

Kategorierne opstillet i punktform  

 Synergi mellem indre og ekstern motivation 

 Motivation for produkt vs. proces 

 Motivation bundet til person eller situation 

 Stabil motivation vs. temporal motivation 

 Motivation for autonomi vs. kontrol 

Ud fra de 10 interviews fra første interviewrunde (foretaget i 2013), udvælger jeg ledere der er forskelligt 

motiverede. I grove træk forestiller jeg mig, at jeg i næst interviewrunde vil arbejde videre med ca. 6 ledere 

der er hovedsageligt indre motiverede for vækst og ca. tre ledere der er hovedsageligt eksternt motiverede 

fro vækst. Hermed vil jeg se på, hvordan motivationsformen har indflydelse på realiseringen af 

selvdefinerede vækstmål. I undersøgelsen af realiseringen af vækstmål, indgår de udfyldte vækstplaner og 

en ny spørgeramme på baggrund af goal-setting-theory. Goal-setting- theory er ikke behandlet i denne 
                                                           
24

 Amabile beskriver denne situation som den første mekanisme for motivationsmæssig synergi (the first mechanism 
of motivational synergy). 
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rapport, men er næste skridt i min forskningsplan. Formålet med goal-setting-theory er, at koble 

motivation på handling.  
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Kobling af psykologisk 
motivationsforskning og forskning i 
entreprenøriel ledelse 

Hvordan bidrager self-determination-theory til forskningen om 
entreprenørers motivation? 

I de foregående tre afsnit har jeg behandlet henholdsvis vækst ved at gennemgå en række vækststudier, 

motivation for vækst udforsket i entreprenørskabslitteraturen og termerne indre og ekstern motivation 

undersøgt i den psykologiske motivationsforskning. Begreberne vækst og motivation er blevet 

perspektiveret i forhold til metoder og placering i litteraturen. Set på tværs af de tre 

litteraturgennemgange, er der rum for at den psykologiske motivationsforskning kan supplerer forskningen 

i entreprenøriel ledelse. Her beskriver jeg hvordan.  

I forskningen indenfor entreprenøriel ledelse, som er den litteratur jeg vil bidrage til, er vækst ikke entydigt 

defineret, men der er en overvægt af litteratur der er præget af fokus på vækst som udbytte og stigning i 

antal. En mindre retning inden for forskningen i entreprenørskab, vækst og ledelse kritiserer imidlertid den 

forskning som udelukkende beskriver vækst i prædefinerede målestoksforhold, objektive vækstdefinitioner 

på baggrund af kvantitative metoder (Achtenhagen, 2010), (Majumdar, 2010), (Leitch et al, 2010). Samtidig 

opfordrer den nævnte nyere litteratur til at fremtidig forskning nuancerer studiet af vækst ved at anvende 

pluralistiske metoder (Leitch et al, 2010), med udgangspunkt i ledernes sociale virkeligheder (Achtenhagen, 

2010) og tage et ”friskt blik” (Majumdar, 2010) på ledernes individuelle holdninger til og opfattelse af 

vækst. På den baggrund vælger jeg i min forskning af tage opfordringen og udfordringen alvorligt. Jeg 

spørger derfor først til den individuelle smv-leders opfattelse af vækst. Dernæst til lederens motivation for 

vækst.  

I afsnittet om motivation for vækst i entreprenørskabsforskning har jeg undersøgt hvad der ifølge den 

pågældende litteratur motiverer smv-ledere for at skabe vækst. Det er gennemgående at litteraturen 

inddrager motivationsteorier fra psykologisk forskning, men ofte bliver studiet af motivation i 

entreprenørskabsforskningen behandlet med samme metoder som vækst. Motivation bliver målt i 

mængde, i skalaforhold og som forskellen tilstedevær versus fravær af motivation (Delmar, 2008), (Wiklund 

et al, 2003). Når entreprenørskabsforskningen beskriver motivationsfaktorer er der blandt andet fokus på 

forventninger (Davidsson, 1989), (Wiklund et al, 2003), tidligere erfaringer med vækst (Delmar, 2008), det 

at forfølge en idé (Hechavarria et al, 2011), indre motivation i relation til produktivitet (Becchetti et al, 

2012)og ekstern motivation i relation til overlevelse (Detienne et al., 2008). De to sidstnævnte gør brug af 

Ryan og Decis definitioner af indre og ekstern motivation (Ryan & Deci, 2000), men igen bliver 

motivationen målt i grader eller skalaforhold.  
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Den psykologiske motivationsforskning jeg har sat fokus på med Teresa Amabile (Amabile, 1997), (Amabile, 

1993) udspringer af Ryan og Decis self-determination-theory (Ryan & Deci, 2000). Motivationsforskningen 

viser, at det har afgørende betydning for udførelsen af arbejdet om man er drevet af indre eller eksterne 

faktorer for motivation. Den psykologiske motivationsforskning går i dybden med undersøgelen af faktorer 

for motivation. Motivation er her mere og andet end et skalaforhold fra 1-10, en mængde eller forskellen 

mellem tilstedevær og fravær. Samtidig diskuterer den psykologiske motivationsforskning blandt andet 

forhold som kontekstuel motivation overfor personafhængig motivation, stabil versus temporal motivation 

og synergi mellem indre og ekstern motivation. Der er alle aspekter der kan supplerer den entreprenørielle 

ledelseslitteratur med en uddybet forståelse af motivation for vækst. Ved at benytte kvalitative metoder i 

undersøgelsen af smv-ledernes vækstopfattelse i kombination med psykologiens motivationsforskning, er 

det muligt at besvare den del af problemformuleringen der går på relationen mellem motivation og 

vækstopfattelse: Hvad er smv-lederes vækstopfattelse og hvilke implikationer har det for smv-lederens 

motivation for vækst? Hvordan er relationen mellem indre og ekstern motivation i forhold til lederens 

vækstopfattelse? Herved nuancerer jeg den eksisterende viden om entreprenørers motivationsformer og 

relationen til opfattelser af og handlinger mod vækst. Mit bidrag til den entreprenørielle ledelseslitteratur 

er derfor både metodologisk og teoretisk.  

Begrebsafklaring 

På baggrund af de tre litteraturgennemgange og koblingen i mellem dem har jeg sammenfattet 

forskningsprojektets brug af termerne ”motivation for vækst” og ”vækstopfattelse”.  

Motivation for vækst 

Motivationen for vækst er afhængig af, hvad lederen opfatter som vækst og hænger derfor uløseligt 

sammen med understående begreb. Jeg anskuer motivation som en konstruktion som skabes i relationen 

mellem omverden og subjektet (her lederen). Samtidig er motivation en konstruktion i forandring alt efter 

hvordan omverden og lederen agerer. Jeg ser på motivation som en kompetence (Self-determination-

theory, Ryan og Deci). Jeg holder fast i ordets grundform ”motiv” i betydningen ”bevægende årsag” (Den 

store danske encyklopædi, Gyldendal). Ved at bibeholde opmærksomheden på ordets betydning tager min 

undersøgelse udgangspunkt i det grundlæggende spørgsmål om hvad der bevirker menneskers aktivitet. 

Hvorfor gør vi noget frem for noget andet eller slet intet? Når jeg anvender motivation i mit studie er det i 

betydningen ”bevægende årsag”. Dermed kan jeg også tilslutte mig Davidssons definition ”Inner drive 

towards achivement”. Handling er et resultat af motiverende faktorer (Hechavarria et al, 2011, p. 14). 

Becchetti (Becchetti et al, 2012) går tæt på den indre motivation ved at henvise til definitionen: ”indre 

motivation er kendetegnet ved selvdefinerede mål, flow, og overensstemmelse mellem sociale og 

personlige normer (Depedri et al. 2010)”. 

Vækstopfattelse 

Vækst har mange definitioner og opfattes meget forskelligt. Der kan nævnes adskillige vækstdiskurser. I 

min undersøgelse har jeg ikke en prædefineret definition af vækst. Derfor stiller jeg, i undersøgelsen af 

vækst, spørgsmål om ledernes ”vækstopfattelser”. Min indgangsvinkel til undersøgelsen af vækstopfattelse 

er kvalitativ, induktiv og undersøgende. Dermed er det op til den enkelte smv-leder at definere deres 
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opfattelse vækst. Opfattelsen af vækst har betydning for hvordan lederen er motiveret for vækst. Om det 

er hønen eller ægget der er først, er ikke væsentligt her, men hvordan er deres indbyrdes relation?  
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Analysestrategi og metode 

I den samlede tekst til førsteårsseminaret har jeg, af hensyn til den udviklingsfase forskningsprojektet er i 

valgt at sætte fokus på litteratur og teori. Alligevel vil jeg her kort beskrive projektets metode og 

analysestrategi for at skabe forudsætninger for øget forståelse og dermed målrettet feedback. 

Gennem analysestrategien konstruerer jeg de rammer analysen, metoden og litteraturen udspiller sig inden 

for. Jeg skaber et synsfelt hvor jeg gør rede for hvorfra og hvordan jeg ser og spørger i forskningsprojektet. 

Ved hjælp af analysestrategien spørger jeg til kategoriernes og problemernes fremkomst (Andersen, 1999). 

Jeg ser på hvordan ”vækst” og ”motivation” emmergerer i samspillet mellem hinanden, i smv-ledernes 

sociale kontekst, litteraturen og forskningsprojektets synsfelt. Herved ønsker jeg at opnå en erkendelse der 

er kritisk anderledes end de allerede givne meningsfuldheder (Andersen 1999). I forskningsprojektet 

arbejder jeg ud fra en tom ontologi. Det vil sige, at jeg starter erfaringen fra ny med henblik på at 

deontologisere etablerede selvfølgeligheder. Min metodologiske tilgang skal gøre det muligt at skabe 

forståelse for relationer og sammenhænge mellem fænomener. Videnskabsteoretisk anvender jeg derfor 

paradigmer inden for fænomenologien og konstruktionismen.   

En fænomenologisk og konstruktionistisk tilgang til empirien 

Fænomenologien handler om at beskrive det unikke og det konkrete (Mik-Meyer, 2012), mens 

konstruktionismen går ud fra at virkeligheden er en social konstruktion hvor især sproget er med til at 

præge måden vi opfatter og erfarer verden på (Gergen, 1985).  Jeg går ud fra at ledelse er en relationel 

konstruktion som skabes i samspillet mellem lederen og omgivelserne. I samspillet har normer, legitimitet 

og værdier betydning for betingelserne for ledelse (Garud, 2007). Derfor har forskningsprojektets 

problemformulering fokus på spørgsmål omkring tilblivelsen af motivation og vækst. Hermed bevæger 

problemformuleringen sig fra ontologi til epistemologi. I undersøgelsen af vækst hos smv-lederne, søger jeg 

at komme tæt på smv-ledernes livsverden ved at spørge ind til det udgangspunkt den enkelte leder ser fra 

og de relationer vedkommende indgår i. Samtidig går jeg ud fra, at motivation er en konstruktion, som 

skabes i relation med omgivelserne. Jeg anvender fem typer dataindsamling: 1) først deltagerobservation, 

2) dernæst longitudinale kvalitative interviews i to runder med et interval på et år til halvandet, 3) 

elektroniske dagbogsnotater fra udvalgte ledere, 4) dokumenter i form af handlingsplaner som smv-lederne 

ejerlederne udarbejder på et lederinternat, 5) samt i mindre grad lederenes svar i kvantitative 

spørgeskemaer udarbejdet i relation til programmet Vækst via Ledelse. En ny metodemæssig overvejelse 

er, at inddrage en personlig profiltypetest, JTI-profil (Jungariansk Type Index) som lederne gennemgår 

undervejs i programmet Vækst via Ledelse. Formålet med at inddrage JTI-profilen er, at sætte den i relation 

til spørgsmålet om lederens motivation udspringer af person eller situation samt om motivationen er 

temporal eller stabil. 
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Datagenerering og analyseprocessen  

Kvalitative interviews, observation, handlingsplaner og dagbogsnoter 

Inden for den kvalitative konstruktionistiske forskning er variation af empirien et kvalitetskriterie. Derfor er 

de første 10 kvalitative interviews fortaget med ledere på tværs af køn, alder, branche, størrelse, region 

etc. På den baggrund laver jeg kvalitative interviews med indledningsvis 10 ledere. Jeg anvender semi-

strukturerede interviews for at skabe forudsætninger for fleksible svar der stimulerer ny viden (Mik-Meyer 

2012). I spørgerammen arbejder jeg ud fra to overordnede temaer: lederens opfattelse af vækst og 

lederens motivation for at skabe vækst. Herefter opdeler jeg lederne i kategorier med udgangspunkt i 

lederens motivationsform. På den baggrund arbejder jeg videre med ca. seks udvalgte ledere. Hos de ca. 

seks udvalgte ledere sætter jeg samtidig fokus på den kontekst og de relationer lederne indgår i ved at 

interviewe personer med betydning for deres arbejde. Det kan for eksempel være rådgivere fra 

væksthusene, konsulenter, partnere og medarbejdere. For at få yderligere indblik i ledernes ugentlige 

tanker og handlinger i relation til motivation for vækst, svarer lederne på en elektronisk genereret e-mail 

med tre korte spørgsmål omhandlende motivation. Det kommer til at foregå i foråret 2014. Under 

”lederafklaringsforløbet” i fase 2, observerer jeg ledernes deltagelse i kurset og laver mindre interviews 

undervejs. I fase 2 udarbejder hver enkelt leder en handlingsplan for vækst i virksomheden. Jeg inddrager 

handlingsplanen fra min interview-person i mit empiriske materiale. Hensigten med handlingsplanen er, at 

den kan bidrage i undersøgelsen af hvilke faktorer der motiverer lederen for den ønskede vækst. 

Modellen nedenfor viser et overblik over faserne i Vækst via Ledelse og hvornår min primære 

dataindsamling foregår. De farvede pile illustrerer de empiriske data jeg anvender.  

 

 



 
 

Fra passion til cool cash ∙ Førsteårsseminar ∙ Anne Gramtorp ∙ 15. november 2013 33 

 

Forholdet mellem teori og empiri 

Jeg forsøger at lade empirien komme før teorien. På baggrund af empirien vil jeg skabe kategorier for 

analyse og sammenholde dem med litteraturens definitioner. Her vil jeg som nævnt anvende den 

psykologiske motivationsforskning inden for self-determination-theory (Vallerand, 2001), (Ryan & Deci, 

2000), (Amabile, 1997) og forskning i vækst og entreprenøriel ledelse (Majumdar, 2010), (Leitch et al, 

2010), (Achtenhagen, 2010). Jeg inspireret af den nyeste litteratur inden for ledelse og entreprenørskab 

som argumenterer for, at årsagen til virksomhedsudvikling ikke er makroøkonomiske omstændigheder, 

tilstedeværelsen af muligheder eller sociale netværk, men at handlinger i mindre virksomheder er et 

resultat af motivation (Hechavarria et al, 2011). Litteraturen hævder at forholdet mellem lederens 

opfattelse af muligheder og lederens motivation, spiller en afgørende rolle for realiseringen af vækst 

(Fitzsimmons & Douglas, 2011). Der er en mangel på forskning der beskriver dette forhold med henblik på 

smv-ledelse (Fitzsimmons & Douglas, 2011). Projektets forskningsmæssige bidrag og metodiske placering 

har jeg illustreret i nedenstående figur, inspireret af Martin Senderovitz (Senderovitz 2011). 

Forskningsprojektet vil primært gøre brug af kvalitative undersøgelser af empirisk materiale og i begrænset 

omfang benytte kvantitative data.  

 
 

 
 

 

Strategi for generalisering 

Som kvalitativ forsker skal være bevidst om, at der i den kvalitative metodes natur implicit er 

begrænsninger for graden og typen af generaliseringer (Payne og Willams, 2005). Derfor arbejder jeg med 

”moderarte generaliseringer” (Payne og Williams, 2005). Moderart vil her sige, at omfanget af det der 

hævdes er moderart og at generaliseringerne stadig holdes åbne for andre blikke. Med et kvalitativt fokus 

skal forskeren udtænke strategier der kan ”afsløre” eller vise den subjektive verden man ser på i empirien. 

Af samme årsag er min hensigt i empiriindsamlingen at komme tæt på smv-ledernes forskellige verdner. 
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Min primære strategi i udvælgelsen af empiriske cases, er derfor at skabe mest mulig variation blandt de 

smv-ledere der deltager i undersøgelsen. Min metode afspejler bestræbelsen efter at skabe 

generaliseringer der går på forståelsen for relationer og sammenhænge mellem fænomener. Inden for 

fænomenologien, som har fokus på specifikke hændelser og konkrete beskrivelser, bliver det meningsløst 

at operere med et kriterium om generalisering (Mik-Meyer, 2012). Dog kan man omfortolke kravet om 

generaliserbarhed til at dreje sig om analytisk generalisering (Mik-Meyer, 2012). Kvale (1997) definerer 

analytisk generalisering som ”en velovervejet bedømmelse af, i hvilken grad resultaterne kan ske i en anden 

situation” (set i Mik-Meyer, 2012). Kvalitativ forskning er interesseret i at udvikle viden som ikke direkte er 

repræsenteret. Derfor arbejder kvalitative forskere ofte i dybden med få strategisk udvalgte enheder (Tjora, 

2012). I min problemformulering søger jeg at opnå differentierede svar på baggrund af en differentieret 

gruppe af smv-ledere. For at skabe overensstemmelse mellem problemformulering, metode og 

generaliseringerne arbejder jeg ud fra et overordnet fokus på relationer, sammenhænge og forståelser. 

Grænserne for kontingens i mit projekt befinder primært hos mig som kvalitativ forsker. Smv-lederne 

besvarer mine spørgsmål som jeg analyserer med mit blik. En anden kunne have spurgt om noget andet og 

set noget andet (Andersen, 1999). Dog vil jeg forsøge at lave en kommunikativ validering i form af 

respondentvalidering. Jeg vil lade interviewdeltagerne og andre forskere læse og godkende analyserne, 

hvilket er kutume i fænomenologisk forskning (Mik-Meyer, 2012). Desuden vil jeg i metoden eksplicit 

begrunde og diskutere analysestrategise valg, så læseren kan få indblik i overvejelser i processen25. I 

forlængelse af problemformuleringen, afspejler metoden projektets fokus på emergens ved at se på 

mønstre der dannes ud fra samspil mellem forskellige variable. Samtidig udspringerne generaliseringerne af 

et konstruktionistisk paradigme og derfor fastholder jeg kriteriet om polyfoni i generaliseringerne. Det vil 

sige, at hver generalisering vil indeholde flere svar i form af typologier eller kategorier. 

 

  

 

  

                                                           
25

 Jf. Kvales (1997) krav om håndværksmæssig kvalitet som vægter den intersubjektive dimension og knytter sig til 
kriteriet om gennemsigtighed (Mik-Meyer, 2012). 
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Hvad siger empirien? 

På nuværende tidspunkt har jeg foretaget otte interviews med smv-ledere26, seks eksplorative 

observationsstudier på lederinternater af to dages varighed og en lang række test-interviews i form af 

kortere samtaler med smv-ledere. Første del af min empiriindsamling er ved at være afsluttet. Derfor vil jeg 

her komme med et sammendrag af hvad empirien viser indtil videre.  

Kvalitative interviews med smv-ledere 

De otte kvalitative interviews med forskellige smv-ledere repræsenterer en variation af ledere på tværs af 

køn, alder, branche, størrelse og region. Interviewene varer mellem 40-60 minutter og er foretaget i 

virksomheden. Interviewene er semi-strukturerede og er opbygget som en samtale ud fra en række temaer 

som går igen i samtlige interviews. I første interviewrunde deltager 10 ledere. Anden interviewrunde vil 

foregå 1-1½ år efter. Interviewene er optaget på diktafon og verificeres efterfølgende af deltagerne. 

Interviewets overordnede temaer er vækstopfattelse, motivation og arbejdet mod ønsket vækst. Undervejs 

i interviewet anvender jeg et visuelt objekt i from af et stykke A4-papir med ordlyden: VÆKST. Lederen 

bliver præsenteret for papiret sammen med spøgsmålet: hvad er vækst for dig?/hvad forstår du ved ordet 

vækst? Formålet med det simple visuelle ord på papir er, at ”fange” lederens umiddelbare vækstopfattelse 

isoleret fra teorier, modeller, metoder og diskurser – så vidt det nu er muligt. Samtidig fungerer det 

interviewteknisk godt, at der bliver bragt et visuelt element ind i samtalen som alle kan forholde sig til. Det 

får i alle tilfælde lederne til at trække på smilebåndet og lave en eftertænksom pause. I det følgende er et 

overordnet billede af de individuelle svar, de otte interviewede ledere har på to centrale spørgsmål. 

Svarerne er forkortede for overblikkets skyld. Hvert tal i rækken repræsenterer en leders svar. Rækkefølgen 

er identisk i begge spørgsmål.  

Hvad er vækst for dig i relation til din virksomhed? 

1. ”Vækst handler for mig om ekspansion, at udvide til nye markeder” 

2. ”Den vækst jeg er interesseret i er produktudvikling” 

3. ”Vækst er øget top- og bundlinje” 

4. ”Vækst handler for os om medarbejderudvikling og forbedring af de interne relationer”  

5. ”Vækst kan også være intellektuelt. Vi tænker ikke i vækst, vi vil først og fremmest have det sjovt” 

6. ”For mig er vækst alt hvad der handler om dynamik, motivation, samarbejde og fremadrettethed” 

7. ”Vækst handler for os om omsætning. Vi vil gerne blive bedre til at producere. Vækst er en positiv 

spiral” 

8. ”Vækst handler om at udvide antallet af medarbejdere. Her er vi få mennesker til rigtig mange 

funktioner” 

Svarerne på hvad vækst er for den enkelte leder, i relation til virksomheden, er meget forskelligartede. De 

otte subjektive vækstdefinitioner, spænder over produktudvikling, medarbejderudvikling, øget top- og 

bundlinje, ekspansion, dynamiske processer, øget omsætning, øget antal medarbejdere og at vækst er 

                                                           
26

 Jeg har planlagt yderligere to interviews i slutningen af november 2013, for at have 10 interviews at arbejde videre 
med 
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irrelevant. Hermed bekræfter dette lille uddrag af de kvalitative interviews, at vækst er et flertydigt 

fænomen og varierer fra entreprenør til entreprenør (Achtenhagen, 2010), (Majumdar, 2010). Et 

fællestræk for svarerne er, at de alle handler om micro-vækst i form af en udvikling i den interne 

virksomhed.  Der bliver både talt om vækst i form af en mængde, som relationer og som proces. På den 

måde, går svarerne på tværs af de forskellige målestoksforhold, jeg har skildret i gennemgangen af 

vækststudier. Samtidig er der for nogle lederes vedkommende en sammenhæng mellem vækstopfattelse 

og motivationen for vækst. Se svarerne på næste spørgsmål: 

Hvad er din motivation for at skabe vækst?/Hvorfor vil du gerne skabe vækst i din virksomhed? 

1. ”Min motivation er, at forbedre medarbejdernes livsvilkår. Jeg bliver glad når jeg hører, at nu har 

en medarbejder haft råd til at købe hus eller bil” 

2. ”Jeg vil skabe forandringer på samfundsplan. Nu starter vi med regionen. Vi har et produkt som kan 

forbedre hele den kommunale it-teknologi” 

3. ”At øge den økonomiske indtjening, er klart motiverende for mig” 

4. ”Det motiverer mig at forbedre de interne forhold i virksomheden” 

5. ”Det ved jeg ikke – jeg er ikke motiveret for vækst” 

6. ”Min motivation er at revolutionere hele bogholderbranchen” 

7. ”Der er tre faktorer - jeg vil gerne efterlade mig et eller andet og kunne sige ”det gjorde jeg”. Jeg er 

også økonomisk motiveret. At arbejde strategisk på et højere niveau er også en driver” 

8. ”Ved at udvide antallet at medarbejdere, kan vi skabe mere specialisering i funktionerne. Samtidig 

er faren ved at blive større, at vi mister den ånd der er nu. Vi er ligesom en familie”.  

Det interessante er her, at motivationen for at skabe vækst, ikke kun drejer sig om vækst på micro-niveau. 

Flere ledere er motiveret af at udvikle noget på samfundsplan eller skabe værdi for mennesker uden for 

virksomhedens rammer. Det kan betegnes relationsbaseret vækst (Majumdar, 2010). Én finder glæde i at 

forbedre medarbejdernes livsvilkår, en anden vil med sit produkt skabe forandringer på samfundsplan og 

en tredje vil revolutionere en hel branche. Ser man på forholdet mellem indre og ekstern motivation, som 

beskrevet af Ryan og Deci (Ryan & Deci, 2000), er begge motivationsfaktorer repræsenteret. Blandt de 

eksterne motivationsfaktorer, nævner nogle motivationen for at øge den økonomiske indkomst samt 

anerkendelse fra omverdenen. Blandt de interne motivationsfaktorer, er motivationen for at forbedre 

relationerne på arbejdspladsen og skabe bedre vilkår for andre. En enkelt er ikke motiveret for vækst. Med 

Ryan og Decis opdeling, svare det til amotivation (Deci, 2005 p. 336). Forskningsmæssigt er fraværet af 

motivation for vækst et velkendt fænomen i entreprenørskabsforskningen (Christensen et al, 2004). En 

anden udtrykker bekymring for vækst. Forventningerne til øget vækst i form af flere medarbejdere, er 

virksomheden mister sin ”ånd”. Igen er det et velkendt forskningsmæssigt fænomen (Davidsson, 1989), 

(Wiklund et al, 2003), (Delmar, 2008), at der er negative forventninger til udbyttet af vækst i smv-

virksomheder. 

Udformning af spørgerammen – studier i teori og praksis 

Spørgerammen tager udgangspunkt i en kombination af teori og praksis. På det teoretiske og 

litteraturmæssige plan tager spørgsmålene afsæt i nyere entreprenørskabslitteratur, vækststudier og 

psykologiske motivationsforskning i Self-determination-Theory (Ryan & Deci, 2000). Den pågældende 

litteratur har jeg gennemgået på de foregående sider. På det praktiske plan udspringer spørgerammens 

overordnede emner af observationer af og samtaler med smv-ledere i programmet Vækst via Ledelse. De 
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indledende eksplorative undersøgelser af praksis er foregået på lederinternater. Formålet med 

internaterne er, at lederne skal blive afklaret omkring deres lederrolle og lederstil med henblik på at skabe 

vækst via ledelse. Mit formål på internaterne har været at få indblik i smv-ledernes tanker, overvejelser, 

udfordringer og handlinger i forhold til vækst, med henblik på at udarbejde en spørgeramme der griber fat 

om et udefineret problem eller en ”løs ende” i praksis. De eksplorative undersøgelser har hurtigt sporet mig 

i retning af udfordringerne ved at have en flertydig vækstforståelse. Både på tværs af smv-ledere, 

konsulenter og i programmet Vækst vi Ledelse, men også for den individuelle leder, er målet om vækst 

diffust. Tvetydigheden kan skabe forvirring. Realiseringen af et ikke-defineret mål bliver vanskelig. Ikke 

desto mindre har jeg gentagende gange oplevet ledernes iver, passion og motivation - dels for deres 

virksomhed, dels for at dele udfordringer og glæder med andre ledere og dels for at blive afklaret omkring 

deres mål for vækst. Jeg har derfor, for det meste deltaget i lederinternater, der på en gang emmede af 

sprudlende energi, dyb eftertænksomhed, idérigdom og masser af forvirringer på et eftersigende højere 

niveau. Det har givet min spørgeramme form og indhold. Spørgerammens overordnede temaer udspringer 

derfor af empirien, mens udformningen af spørgsmål er funderet i litteraturen.   
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Næste skridt 

Her nævner jeg kort i hvilken retning næste skridt i min forskning bevæger sig: 

 Gennemførelse af yderligere to interviews i november 2013 

 Lave aftaler med udvalgte ledere om dagbogsnoter for det næste have år 

 Gennemskrive et afsnit om Goal-setting-theory 

 Overveje inddragelse af JTI-profil i metoden 

 Lave spørgeramme for anden runde af interviews på bagrund af Goal-setting-theory og Self-

determination-theory 

 Fokus på ledernes sociale kontekster i form af interviews med evt. rådgivere, partnere og 

bankmænd med betydning for virksomheden 

 Fortsætte udviklingen af det teoretiske og metodologiske fundament 
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