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Karrieremodellen™  
- find ind til kernen af motivationen 
 

En effektiv metode, der støtter personlig udvikling og sætter karriere- og 
organisationsudvikling i et strategisk perspektiv.  
 
Karrieremodellen skaber forståelse hos den enkelte - og hos virksomheden - for 
hvad der motiverer og driver os.  
Modellen kan dermed bruges til at støtte menneskers udvikling og øge deres 
motivation i forbindelse med blandt andet karriererådgivning og 
udviklingssamtaler samt i arbejdet med strategisk karriere- og 
organisationsudvikling. 
 
Karrieremodellen™ bygger på mange års international forskning rettet mod at 
undersøge og udvikle forståelsen af karrierebegrebet. Modellens præmis er, at vi 
udvikler forskellige forståelser af, hvad karriere betyder for os.  
 
Modellen differentierer mellem fire basale måder at se karriere på med 
udgangspunkt i to faktorer:  

1) den frekvens ens karriere ændrer sig med, og 
2) den retning ens karrierebevægelse har. 

Disse faktorer er hjørnesten i modellens fire karriereretninger.  
 
Organisationens karrierekultur 
Karrieremodellen er andet og mere end metode og værktøjer. Det er en 
anderledes og udvidet måde at tænke karriere på og "the missing link" i koblingen 
mellem medarbejdernes karrieremotiver og virksomhedens karrierekultur.  

På organisationsniveau viser Karrieremodellen i hvilken udstrækning 
organisationen skaber udviklingsrum for dens forskellige medarbejdere. Det 
giver virksomheden mulighed for i højere grad at gå ind målrettet og tilpasse 
karrierekulturen, så de forskellige karrieremønstre og -motiver hos 
medarbejderne tilgodeses..  

Hvem er målgruppen 
Alle der arbejder professionelt med personlig udvikling og/eller 
organisationsudvikling, såsom HR-medarbejdere, karriererådgivere, ledere med 
personaleansvar, studie- eller erhvervsvejledere samt personale- og 
organisationskonsulenter.  
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Karrieremodellen™  
 
Udbytte og anvendelse: 
 
Selvindsigt/personlig udvikling 
Individuel samtale med formålet at støtte individet i at reflektere over sine styrker 
og svagheder. Prioritere mellem forskellige motiver. Finde balance mellem 
arbejde og privatliv. Håndtere begrænsende tanker om egen formåen og styrke 
selvtilliden. 
 
Individuel karriereudvikling 
Individuel samtale med det formål at støtte individet i at undgå forkert retning i 
karrieren. Opdage motivationspotentialer. Øge karrieremæssig selvbevidsthed. 
Lave individuel handlingsplan. 
 
Ledelsesudvikling 
Uddannelse for nuværende ledere med det formål at øge forståelsen for 
medarbejdernes motiver. Kommunikere bedre med forskellige medarbejdere og 
undgå misforståelser. Fordele arbejdsopgaver på en motiverende måde. Forbedre 
gennemførelse af udviklingssamtaler. Samt at fastholde nuværende ledere og 
identificere fremtidige ledere. 
 
Udviklingssamtaler 
Effektive samtaler mellem chef og medarbejdere for at forbedre 
kommunikationen omkring forventninger. Øge motivationen gennem indsigt i 
motiver. Styrke involvering og øge eget ansvar. Skabe en mere præcis 
kompetenceudvikling. 
 
 

 
 
Forandringsprocesser 
Workshops om motiverende arbejdsfordeling i forandringsprocesser. Forstå og 
håndtere eventuel modstand. Forandringssamtaler som værktøj. Opgavefordeling 
baseret på motiver. 
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