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TE MA: LEDA MED FRAMGANG 

Drivs dina medarbetare av ett kall, av konkreta synliga resultat eller av att fa 
lon? Pedagoger har olika drivkrafter och en bra ledare behover kunna 
bemota dem alla pa de satt som bast okar deras motivation. 
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Tavarapii 
primadonnan! 

Varfor valde man en gang att bli fi:irskollarare? Och varfor 
val de man just den arbetsplats dar man arbetar? !bland beror 
vara val pa tillfiilligheter, men for de fiesta yrkesprofessionella 
arden egna motivationsprofilen och drivkraften anledningen 
till de existentiella val man gor. 

En bra ledare kan hantera olika dominerande drivkraf
ter hos sina medarbetare. Bland yrkesprofessionella 
- som till exempel pedagoger- kan man hitta fyra olika 
grundlaggande motivationsprofiler- primadonnan, 
prestationsjagaren, pragmatikern och li:intagaren. 

Primadonnan ser arbetet som ett kall och far en 

existentiell kick nar hen lyckas gora skillnad. Prestationsjag
aren ser arbetet som en tavling och gar tilljobbet fOr sin egen 
skull. Den extroverta prestationsjagaren konkurrerar med 
andra och far en kick av nar andra erkanner hens prestationer, 

medan den introverta prestationsjagaren konkur
rerar med sig sjalv och far kickar av att lOs a svara 

problem. Pragmatikern ser livet som en vag 
dar arbetet ligger i den ena vagskalen och 

privatlivet i den andra. Hen far en kick 
av att utfora ett gott arbete fran for

definierade kriterier, och har ocksa 
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ett uttalat socialt behov. Lontagaren ser arbetet som ett straff 
och gar till jobbet fOr att fa li:in. 

Profilerna tar alltsa utgangspunkt i personens motivation. 
Man kan ha olika motivation beroende pa uppgift och livssi
tuation, och dessa profiler beskriver vad det ar pajobbet som 
person en finner mest motiverande och meningsfullt. Kicken 
- kanslan av den storsta och mest meningsfulla motivationen 
- skapas av olika faktorer och de fyra profilerna kraver darfor 
olika typer av ledarskap. 

Vad hinder om en pedagog aldrig far sin kick, om hen aldrig 
far den typ av arbetsuppgifter som leder till stOrst motivation 
och mening? Eller vad hander om kraven genomgaende ar fOr 
laga, eller om man inte kanner att det finns tillrackligt med tid 
for att utfi:irajobbet ordentligt? Svaret ar regression pa grund 
av frustration, en kompensationsstrategi som manniskor 
omedvetet anvander nar de regredierar till en lagre behovsni
va. De kan till exempel borja klaga och verka omogna och trot
siga. Regression kan beskrivas som att den anstallde gar fran 
att ha varit starkt driven av inneboende motivationsfaktorer 
till att pli:itsligt drivas av externa sadana, som till exempelli:in, 
och darmed bli en lontagare. 

Det ar viktigt att komma ihag att ingen ar li:intagare av natu
ren. Egentligen ar lontagaren inte en motivationsprofil, utan 
beskriver ett beteende som beror pa att kicken saknas. Arbe
tet blir straffet som du maste sta ut med fOr att fa en kick pa 
fritiden. Lontagaren ar fokuserad pa att fa sa mycket beli:ining 
som mojligt for sa lite anstrangning som mojligt och kan suga 
energi fran andra. Som ledare ar det viktigt att lyfta upp lonta
garen fran regressionen och leda hen till att liter bli motiverad 
genom att fokusera paden ursprungliga inre motivationen 
istallet fOr att ge efter fOr krav pa yttre motivationsfaktorer. 

Primadonnan arden profil som loper storst risk att 
regrediera. Eftersom det finns manga primadonnor bland 
yrkesprofessionella - och darfor ocksa bland pedagoger- kan 
det leda till ganska stora problem och darfor kommer jag att 
fokusera lite extra pa dem. Nar primadonnor regredierar far 
de ofta epitetet primadonna i en mer negativ bemarkelse och 
betraktas sam barnsliga, hysteriska, egocentriska, samar
betsovilliga och oformogna att foga sig efter sina kollegor och 
chefen. Men i sjalva verket star de bara upp for sin egen inre 
drivkraft och ar hellre i konflikt med sin chef och sina kollegor 
ani konflikt med sin etiska kompass och sina egna hogre 
mal. Om primadonnan trivs och han teras pa ratt satt ar hen 
daremot extremt generos med sin tid, sitt engagemang och 
sina kunskaper. 

Primadonnan ar ocksa, i och med sin hangivelse, en grund
stomme i yrket, och utan hen fi:irlorar yrket sitt fundament. 
Men alla pa arbetsplatsen kan inte vara primadonnor 
eftersom alla profiler har sina egna unika egenskaper som 
kompletterar varandra. 
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Primadonnan 

Egenskaper 
· Drivs av ett kall och en stark 
yrkesetisk plikt 
· Fa en kick av att gora skillnad 
· Har starka varderingar som 
fungerar sam moralisk kompass 
· Misstolkas ofta som barnslig, 
hysterisk och svar att led a 

Fordelar 
· Stravar efter mycket hog 
standard i arbetet 
· Ar generos med sin tid, 
kunskap och energi nar hen 
trivs 
. Ar kreativ och bra pa att tanka 
utanfi:ir givna ramar 

Nackdelar 
· Stimuleras inte av uppgifter 
sam inte handlar om att gora 
skillnad 
· Kampar mot dem sam enligt 
hen halter en alltfor lag 
standard 
· Har svart att kompromissa 

Bra ledarskap for profllen 
· Tydliga visioner och diskussio
ner om att gora skillnad. 
· Hog grad av professionell 
sjalvstandighet 
· Fortroendefullt ledarskap 

Den extroverta 
prestationsjagaren 

Egenskaper 
· Drivs av konkreta, synliga 
resultat baserade pa individuel
la prestationer 
· Far en kick av att prestera pa 
en hog niva i andras ogon 
· Navigerar efter resultatmal 
och tydliga mal 
· Ar tavlingsmanniska -
karriarfokuserad och resultat
orienterad 

Forde tar 
. Presterar pa en hog niva 
· Haren hog energiniva 
· Skapar synliga resultat 

Nackdelar 
· Tar ibland at sig aran fOr 
andras arbete 
· Asidosatter ibland etiska 
aspekter fOr att na fOrst i mal 
· Kan ibland fokusera sa pa 
malet att andra uppgifter 
asidosatts 

Bra ledarskap for profllen 
· Tydliga mal och tillhorande 
beloningar fOr att uppna malet 
· Regelbunden, prestationsori
enterad aterkoppling 
· Synligt erkannande som 
provision, bonus och berom 
infOr andra 
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TEM A LEDA MED FRAMGANG 

,,En bra ledare kan hantera 
olika dominerande drivkrafter 
hos sina medarbetare.,, 

I allmanhet ar de mest anvanda ledarskapsteorierna och 
ledarskapsverktygen - och darmed ocksa ledarskapspraxis 
- inriktade pa pragmatiker och i vis sa fall pa de extroverta 
prestationsjagarnao Primadonnor och introverta presta
tionsjagare far darmed ett samre ledarskap, vilket Ieder till 
en hog risk for bristande motivation och regression pa grund 
av frustration hos dessa profilero Darfor bor man som ledare 
komplettera sina ledarkunskapero 

Som ledare for en primadonna behover man fi:irsta att ledar
skap handlar om fortroende - fortroende fOr att primadonnan 
disponerar sitt kall pa basta satt- och chefen behover kunna 
hantera detta med omsorgo Chefen inger inget fi:irtroende till 
des sa personligheter genom strama regler och riktlinjer, inte 
heller genom berom, i alla fall inte i situationer dar primadon
nan inte sjalv kanner att hen natt sina maL Om primadonnan 
daremot far en hog grad av profession ell sja!vstandighet 
skapar det fi:irtroende och det fungerar ocksa bra att tacka 
primadonnan -"Tack fOr att du gor skillnad"- eftersom 
chefen da visar att hen ser att primadonnan goren stor insatso 
Visioner verkar ocksa fortroendeskapande - men inte tri'tkiga 
visioner pa arbetsplatsens hemsida, ekonomiska nyckeltal 
och administrativt prat, utan visioner som kan fungera som 
bade inspiration och ledstjarna i arbetet. 

En ledare bor ocksa refiektera over sin egen motivations
profil. Harman inte gjort det kommer ens egna motivations
profil att styra ledarskapet och man blir en bra chef fOr sin 
egen motivationsprofil, men en relativt dalig ledare for andra 
vilket kan leda till regressionero 

Ett bra ledarskap beror alltsa pa vilken motivationsprofil 
respektive medarbetare haro Ledarens uppgift ar saledes att 
utveckla ett ledarskap som omfattar alia profilerna- prima
donnan, prestationsj agar enoch pragmatikern - sa att risk en 
for regression minskaro Ledaren bor ocksa anvanda motiva
tionsprofilerna som ett refiektionsredskap och fri'tga sig sjalv 
- Varfor skulle nagon vilja ledas av mig? .. 

HELLE HEDEGAARD HEIN. Oberoende forskare, forfattare och 
fOrelasareo Har skrivit Motivation - motivationsteorier & praktiskt 
tilli:impning (Liber 2012) och Primadonnaledelse (Gyldendal 
Business, 2012)0 
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Pragmatikern 

Egenskaper 
0 Drivs av att utfora ett gott 
arbete och bidrar till arbets
platsens sociala gemenskap 
° Far en kick av att utfora ett 
bra arbete utifran fordefiniera
de kriterier 
· Be hover en balans mellan 
arbete och privatliv, annars 
blir hen stressad 
° Fungerar bast med fasta 
ramar och strukturer 

Fordelar 
o Lojal och plikttrogen 
0 Skapar en god arbetsmiijo 
- sitter i festkommitten och 
organiserar julfester och 
sommarpartyn 
· Bra pa att organisera och 
halla i avtal och regler 

Nackdelar 
· Ar stresskanslig 
· Ar inte bra att tanka utanfi:ir 
givna ramar 
° Kan fungera som sjalvut
namnd "processpolis" pa 
arbetsplatsen 

Bra ledarskap for profllen 
· Tydliga ramar och strukturer, 
med normer och rutiner 
0 Regelbunden il.terkoppling i 
relation till arbetets utforandeo 

Den introverta 
prestationsjagaren 

Egenskaper 
0 Ar en typisk nord 
0 Drivs av en fOrdjupad 
nyfikenhet och professionell 
utveckling 
. Fa en kick av att losa svara 
problem 
· Alskar processen och ar 
mindre intresserad av resultatet 

Fordelar 
· Stravar efter en mycket hog 
standard 
· Ar kreativ och innovativ och 
bra att tanka utanfi:ir boxen 
· Delar generost med sig av sin 
kunskap, men foretradesvis pa 
tumanhand 

Nackdelar 
0 Tenderar att fokusera pa 
favorituppgifter och glomma 
andra uppgifter 
· Fastnar latt i nya, i ntressanta 
problem 
· Blir latt distraherad av avbrott 
och undviker motesaktiviteter 

Bra ledarskap for profllen 
· Mesta mojliga sjalvstandighet 
och flexibilitet i arbetet 
° Far erkannande genom nya, 
spannande arbetsuppgifter 
° Far professionella utmaningar 
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