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HVOR FAR
DU DIT KICK PA
ARBEJDET?
0

Vi motive res aile af dybt forskellige ting pa jobbet og reagerer derfor ogsa ditto
paden ledelse, vi udscettes for, ogsa under forandringer. Nemlig afhcengigt at
hvor vi far vores sakaldte arketypekick. Det siger en af landets forende
motivationsforskere, Helie Hein, der, pa DFK's kommende konference den 22.
september holder oplceg om fire medarbejder-arketyper og giver sit bud pa,
hvordan de ledes og motiveres forskelligt. Her far du en forsmag.

Af Annemette Schultz Jorgensen, free/oncejournolist
Interview med /ede/sesekspert og Ph .O. Helie Hedegoord Hein

Er du primadonna, pragmatiker eller
prcestationstripper pa dit arbejde? Eller
maske ligefrem frustreret l¢nmodtager?
Svaret er langt fra ligegyldigt, men h¢jest afg¢rende for hvad der motiverer
dig, nar du gar pa arbejde og derfor ogsa, hvad der far bade dig, dine kolleger
og hele arbejdspladsen til at yde det
bedste.
Sadan lyder det fra ledelsesekspert og
Ph.D. Helle Hedegaard Hein, som er en
aflandets f0rende motivationsforskere.
Hun inddeler medarbejdere i fire arketyper og anbefaler led ere at arbejde
med arketypeme for at forsta medarbejderes individuelle drivkrcefter og kick.
"At arbejde med de forskellige arketyper er et ledelsesredskab. Det handler
dybest set om at vide, hvor medarbej-

deme far deres st0rste kick fra i arbejdet og bruge den viden til at motivere
bedst muligt," siger Helle Hein, som i
dag arbejder som selvstcendig forsker,
og holder oplceg pa DFK's kommende
konference den 22. september med fokus pa motivation og forandringsledelse.
"Mange arbejdspladser m¢der un¢dig
modstand under organisationsforandringer, fordi ledere ikke ved, hvad der
motiverer deres medarbejdere allermest. De forstar derfor heller ikke, hvad
der demotiverer dem og fors0mmer at
fa talt forandringemes konsekvenser
godt nok frem," siger hun.
DE FIRE ARKETYPER
Hun opdeler medarbejdere i primadonnaer, pragmatikere og prcestationstripperen, som alle motiveres forskelligt. Og

endelig ogsa i l¢nmodtagere, som er det,
vi alle kan udvikle os til, hvis vi bliver
tilstrcekkeligt demotiverede.
'I)rpeme ses i modellen pa nceste side.
Primadonnaen

Primadonnaen hedder sadan, fordi det
er en medarbejder, der tit bliver misforstaet i den hysteriske forstand. Det er
den medarbejdertype, der er drevet af
en sag uden for sig selv, og som finder
mening i at g¢re en forskel.
"Nar primadonnaeme kan se, at de kan
g¢re en forskel og finde en mening, investerer de kcempe mcengder energi i arbejdet. Deer drevet af et kald. Men hvis
den mening forsvinder, reagerer de voldsomt, og det kan vcere med hyl og skrig,
lange mails eller enetaler pa m0der.
Derfor opfattes de som primadonnaer,
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Lille villig hed til
at bringe ofre

Star vill ighed til
at bringe of re

PRA:STATIONS-TRIPPEREN

PRAGMATIKEREN

L0NMODTAGEREN

Arbejdet betragtes sam:

Den ekstroverte

Arbejdet betragtes sam:

Arbejdet betragtes sam:

Et kald

Arbejdet betragtes sam:

Et arbejde

En straf

PRIMADONNAEN

,..

En konkurrence
Formal med arbejdet:

At gmre en forskel

Formal med arbejdet:

Formal med arbejdet:

Formal med arbejdet:

At udfmre godt arbejde

At maksimere
netto-udbytte

At prcestere i andres 111jne
Den introverte

Arbejdet betragtes sam:

En s111gen
Formal med orbejdet:

At prcestere for sig selv

Q)

men er i virkeligheden bare medarbejdere, der har staerkt brug for en st0rre
· sag i deres arbejde," siger Helle Hein,
som kalder primadonnaeme for den billigste arbejdskraft, fordi de ikke skeler
ret meget till0n og arbejdstid, hvis bare
de harden sag at arbejde for.
Den sag er ikke en, man som leder i sig
selv kan skabe for dem, og derfor er ledelse af denne type medarbejder mere
indirekte. Den handler f0rst og fremmest om at etablere tillid.
"Tilliden er vigtig for primadonnaen, for
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de skal vide om den sag, som er sa vigtig for dem, nu ogsa ligger godt nok i
haendeme pa lederen. Derfor gar motivationsopgaven ud pa at skabe de bedst
mulige rammer for, at de her typer selv
kan skabe og kaempe for sagen," siger
Helle Hein og uddyber, at det er en opgave, som drejer sig om at tale meningen ogden store sag frem ved enhver
mulig lejlighed. Og sa i 0vrigt at passe
pa ikke at draebe passionen med for
megen snak om maltal, n0gletal og finansielle afrapporteringer, som af gode

grunde ogsa fylder meget pa mange lederes skrivebord.

Pragmatikeren
En anden medarbejdertype er pragmatikeren, som if0lge Helle Hein udg0r hele
stilladset pa en arbejdsplads. Deter
nemlig dem, der motiveres af, at tingene i organisationen fungerer. De elsker
at levere et godt stykke arbejde, sa laenge, de har en leder, der klart definerer,
hvad det stykke arbejde skal vaere, og
hvomar malet er naet

®

"Pragmatikeren kan godt misforstas
som en uselvstcendig medarbejdertype,
men er i virkeligheden en, der bare arbejder bedst ud fra klare succeskriterier,
som andre stiller for dem. De kan sagtens vcere yderst selvstcendige, sa lcenge
de kender forventningeme til deres arbejde. Deter et sp¢rgsmal om, at man
som leder forstar ledelsesopgaven godt
nok," siger hun.
Pragmatikeren er ogsa et balancemenneske, der har brug for at holde fri for at
kunne yde en indsats dagen efter. De er
f¢lsomme overfor stemninger, og motiveres af det sociale fcellesskab pa jobbet.
Derfor ogsa dem, der bidrager mest aktivt til det sociale pa arbejdspladsen og
som elsker at blive fremhcevet som gode kolleger. Og sa bliver de motiveret af
at scette tingene i system og vil geme
have et ryddet skrivebord hver dag til
fyraften, sa de kan ga hjem med god
samvittighed.
"De er derfor stilladset pa en arbejdsplads, fordi det er dem, der far tingene
sat i system, effektiviseret arbejdsgangene og minimeret spildet. Det giver
dem kick," siger hun og fortceller videre,
at det er den type, der motiveres bedst
afhelt almindelig traditionelledelsespraksis. Og afledelse der udstikker en
klar retning for arbejdet gennem alt lige
fra vcerdier, procedurer ogjcevnlig feedback som fx MUS-samtaler.
Af samme grund er de ogsa de mest
feedback-krcevende medarbejdere, som
dog sagtens kan vcere selvk¢rende, hvis
de er helt klar pa, hvad succeskriterierne er for deres arbejde.

Prcestations-tripperen
Den sidste arketype er prcestationstripperen og altsa den medarbejder,
der motiveres allermest af prcestationen og konkurrencen. Dem deler Helle
Hein op ito.
De ekstroverte, som er motiverede af
konkurrencen med omgivelseme og de
introverte, som er det afkonkurrencen
med sig selv.
Hvor de ekstroverte far deres kick af at
vcere den bedste indenfor deres felt i
andres optik og derfor g¢r alting pa jobbet til en konkurrence, far den introverte kicket afhele tiden at scette sig selv
nye udfordringer og greje de mest komplekse opgaver. De synes det sjoveste er
at kncekke den hardeste n¢d og er derfor som regel ogsa de mest kreative pa
arbejdspladsen.
"Ledelsesmcessigt motiveres de to typer
forskelligt. Den introverte har brug for
bedst mulige rammer for fordybelsen fri
for forstyrrelser og afbrydelser, mens de
ekstroverte drives af synlige parametre,
som for eksempel den abenlyse anerkendelse, forfremmelsen eller den h¢je
bonus," siger hun.

Lrzmmodtageren
If¢lge Helle Hein hviler vi alle i en af de
her arketyper, som afg¢r, hvordan vi
bedst motiveres. Det betyder ikke, at
man ikke kan blive motiveret af de andre arketypers kick, men til gengceld, at
vi bliver frustrerede, hvis vi i lcengere tid
ikke far det, der er vores vigtigste kick.

DET BETYDER IKKE, AT MAN
IKKE KAN BLIVE MOTIVERET
AF DE ANDRE ARKETYPERS
KICK, MEN TIL GENGA:LD, AT
VI BLIVER FRUSTREREOE,
HVIS VI I LA:NGERE TID IKKE
FAR OET, DER ER VORES
VIGTIGSTE KICK

Det far os til at udvikle os til en fjerde
type medarbejder, till¢nmodtageren,
som er en adfcerdskategori for det, der
sker, nar vi ikke bliver ordentligt motiverede eller udsat for forkert ledelse.
"Vi regredierer till¢nmodtagere, nar vi
ikke bliver rigtigt motiverede. Det er det,
der sker, nar folk pa en arbejdsplads systematisk begynder at vcere negative og
frustrerede og eftersp¢ge ting, de aldrig
har efterspurgt f¢r. Nar et l¢ntillceg, en
kaffemaskine eller en frugtordning
pludselig bliver altafg¢rende, hvilket bare er et fors¢g pa at kompensere for det
kick, man mangler," siger Helle Hein,
som understreger, at det i de situationer
er vigtigt, at man som leder kan sortere
i kravene og vurdere om det er udtryk

cv
HELLE
HEDEGAARD HEIN
Helie Hedegaard Heiner cand.
mere. og Ph.d.
Hun arbejder som selvstrnndig
forsker og ledelseskonsulent.
Gennem hele sin forskerkarriere
har hun beskrnftiget sig med
htiljtspecialiserede medarbejdere i
bade den private og den offentlige
sektor. lsrnr med motivation,
ledelse, kreativitet og talentudvikling som omdrejningspunkter.
Hun holder ofte fore drag og er tilknyttet CBS som ekstern lektor.
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for dyb frustrationsregression eller bare
et irritationspunkt, som man nemt kan
fjerne.
"Det krcever, at man kender sine medarbejdere rigtig godt og kan spotte deres
adfcerd," siger hun, som anbefaler ledere
at tage afscet i det, hun kalder arketypefortcellinger. Hvilket man g0r ved at stille medarbejderne sp0rgsmal som, hvad
der er den bedste arbejdsdag for dem,
hvad der vil vcere den absolut sjoveste
arbejdsopgave og fa dem til at forklare
hvorfor.
ARKETYPERNE UNDER FORANDRING
Helle Hein mener, at arketypebestemmelsen kan bruges som ledelsesredskab
i alle situationer, men at den iscer er vigtigt under forandringsprocesser, hvor

mange ledere ofte st0der pa modstand,
fordi de ikke kender de ansatte godt
nok.
"Arketyperne kan anvendes til at forudsige medarbejderadfcerd og derfor ogsa,
hvordan forskellige typer reagerer pa
forandringer. Den viden kan man tcenke
ind i den made forandringer planlcegges
og kommunikeres pa," siger hun og anbefaler, at man pa forhand fors0ger at
vurdere, hvordan kommende forandringer forventes at g0re arbejdet mindre
spcendende for medarbejderne, hvordan det generelt vil pavirke deres motivation, og hvad man kan g0re ved det.
"Det handler i h0j grad om, hvordan
man taler om forandringerne, sa medarbejderne ikke er sa nerv0se for, at det
vil0delcegge deres motivation," siger

systems a-s

- med fagspecifik viden og innovativ software
Hos IPW Systems far du profess ionelle, webbaserede
software l0sn inger til automatisering af virksomhedens
processer. Vi lytter til dine behov og tilbyder den
optimale l0sning, som altid er modulopbygget,
brugerven lig og ud en licenser.
Ring og h0r mere - vi gla:der os ti l at tale med dig .
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"Deter vigtigt at understrege, at motivationsledelse ikke handler om at lefle.
Men om at erkende, at jo mere motiverede medarbejdere, jo bedre prcestationer. Derfor er det at kende arketyperne
et godt ledelsesredskab til at opna de
bedst mulige vilkar for performance,
samarbejde og trivsel. Bade i hverdagen
og under forandringer," siger hun. e
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hun og minder om, at ledere jo tit har
lang forberedelsestid pa forandringer og
dermed bedre mulighed for at absorbere cendringerne, mens medarbejderne
ofte far et granatchok, nar nyheden
rammeme dem. Derfor handler succesfulde forandringer langt hen ad vejen
om at tale forandringernes konsekvenser grundigt frem, og her kan man med
fordel st0tte sig til arketypemodellen.
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