
BAGGRUND 

Pri111adonnaer 
og prcestations 
Det er vigtigt at vide, hvad der motiverer medarbejderne, hvis man vil 

yde effektiv ledelse. Seniorforsker ved Copenhagen Business School, 
Helle Hedegaard Hein, deler fagprofessionelle medarbejdere op i fi.re 

forskellige arketyper, som skalledes pa vidt forskellige mader. 

~ E r du typen, der brcender for at gore en forskel, og 
~ er dit arbejde din identitet? 

~ Eller er du den, der knokler for at vcere den bedste 
~ 

j inden for dit felt og dermed hoste anerkendelse? 
~ Plejer du at vcere typen, som trommer sammen til 
.9 
~ socialt samvcer pa arbejdspladsen og samtidig altid 
2 har dine tanker halvvejs hjemme hos familien? 

= 0 
Eller er arbejdet et nodvendigt onde, der ikke hur-

tJj tigt nok kan overstas, sa du kan komme i gang med at 
= 1j holde fri? 
~ 
0 ... Uanset hvilken af de fire typer du passer bedst til, 

"' ~ er det ifolge seniorforsker ved Copenhagen Business 
.§ School, Helle Hedegaard Hein, brugbart for bade dig 
... 
~ 

:;;: og din Ieder at vide, hvor du kan placeres, sa din Ieder 
~ kan motivere dig paden mest optimale made. Helle 
~ Hedegaard Hein kalder de fire forskellige medarbej

dertyper for henholdsvis primadonnaen, prcestations

tripperen, pragmatikeren og lonmodtageren. Den 

sidste medarbejdertype skal ikke forveksles med en 

lonmodtager i almindelig forstand, men derimod en 
medarbejder, som i Helle Hedegaard Heins termino

logi kun arbejder, fordi han/hun far Ion for det. 

Refleksionsredskab 

Fremtidens arbejdsmarked bliver, ifolge Helle Hede

gaard He in, i hoj grad prceget af hojt specialiserede 

kreative medarbejdere. Eller, som hun ogsa kalder 
dem, de fagprofessionelle. De har en scerlig viden 

inden for et bestemt felt og arbejder kreativt i meget 

bred forstand. De arbejder med opgaver, der ikke 

uden videre kan udliciteres til nogen, som ikke horer 

til inden for feltet. 

-Deter ikke meningen, at led ere skal gaud og 

scette et skilt pa hver enkelt medarbejder og lede dem 

i overensstemmelse med, hvad der star pa det skilt, 
siger Helle Hedegaard Hein. 

-Deter primcert ment som et refleksionsredskab. 
Lederen kan i dialog med medarbejderen finde ud af, 

hvilken type medarbejderen er, sa lederen bedre kan 

reflektere over, hvad medarbejderens ledelsesbehov er. 
Generelt kan man, ifolge Helle Hedegaard Hein, 

sige om ledelse af de fagprofessionelle, at man er 

meget langt fra den gammeldags opfattelse af at lede, 
kontrollere og styre arbejdet. 

Respekt for medarbejderne 

For eksempel bliver primadonnaerne ofte stemplet 

som egenradige, egoistiske og umulige at led e. Men 
deter et helt forkert syn at have pa dem, mener Helle 

Hedegaard Hein. For den holdning odelcegger prima
donnaernes motivation og gor dem i stedet frustre
rede og endnu svcerere at led e. 

Det har Kjeld Zacho Jorgensen, administrerende 

direktor i Region Syddanmark, ogsa indset. 

- Pa sygehusene er der mange- i Helle Hedegaard 

Heins forstand- primadonnaer. Ogjeg synes, deter 
vigtigt at fa et mere nuanceret og videnskabeligt syn 

pa dem. Hvad deter for en faglighed, de harmed sig, 

og hvordan man viser dem respekt og yder ledelse 

over for dem. Det handler om folks fagprofessiona

lisme, og det lever vi af i regionerne og sygehusene, 
siger Kjeld Zacho Jorgensen, der derfor inviterede 

Helle Hedegaard Hein til at holde oplceg pa et ledel

sesseminar for topledelsen i regionerne og ude pa 
sygehusene. 

- Det har frem for alt givet os en fcelles reference

ramme til at forsta de fagprofessionelle pa deres egne 

prcemisser. At vi skal huske at give dem udfordringer, 

hore efter hvad de siger og give dem kredit og aner
kendelse, siger Kjeld Zacho Jorgensen. 
Helle Hedegaard Heins forskningsprojekt er blandt andet blevet til 
gennem tre 8.rs forskning pel Det Kongelige Teater. 

C> 
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tripp ere 

Primadonnaer: 
Styret a£ et kald og et 0nske om at g0re en forskel. 

Styret a£ ekstremt strerke vrerdier og idealer. 

Arbejdet er en primrer kilde til tilfredshed og identitet. 

Har at eksistentielt for hold til arbejdet og s!llger det 
meningsfulde arbejde. 

Hvemerde? 

De fmdes i fag, hvor der er en h!lljere sags tjeneste: Lreger, 
sygeplejersker, lrerere, predagoger, prrester, jurister osv. 

Sadan skal primadonnaer lades: 

Lederen og organisationen skal arbejde i samme h!llje 
tjeneste sam primadonnaen selv. Formuler 
en meningsfyldt vision, og opbyg en 
organisationskultur, som signalerer prima
donnatrrek. Det betyder f.eks ., at organisatio
nen arbejder for et h!lljere mal end bare at tjene 
penge. 

Brug skrermet lederskab. Soot rammerne 
for primadonnaerne, og vrer faglig sparrings
partner inden for de rammer. En primadonna 
skal ikke m!lldes med timelange fore drag om 
!llkonomistruktur og politiske beslutnings
tagere. Man skal passe pa, at det ikke bliver 
management-retorikken, der bliver den fremher
skende. 
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BAGGRUND 

Pragmatikere: 
Scetter en cere i at udf0re 
arbejdet korrekt. 

Prioriterer ud fra og tcenker 
i work-life-balance. 

S0ger tilh0rsforhold til en 

gruppe og lcegger vcegt pa 
arbejdsmilj0et. 

Deler primadonnaens vcer
dier, men er ikke villige til 
at bringe ofre. 

Hvemerde? 

Findes overalt. Svcert at fi.nde 
steder, hvor de er overreprce
senterede. 

Sildan skal 
pragmatikere ledes: 

Kan ligesom primadonnaen 

godt !ide ide en om at arbejde 
for en h0jere sags tjeneste. 
Men de har brug for at have 
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et skarpt skel mellem arbejde 
og privatliv og brug for f0lel
sen a£, at de har Ia vet et godt 
stykke arbejde. De vi! ga hjem 
med god samvittighed uden at 
blive stressede. De har brug for 

l0bende feedback om, hvordan 
det gar med at l0se opgaverne, 

sa de far en fornemmelse a£, at 
de g0r det godt og g0r det, der 
forventes a£ dem. Men det er 
ogsa vigtigt at huske, at det er 
sociale mennesker, sam har et 

behov for at f0le et fcellesskab 
med andre mennesker i forbin

delse med deres arbejde. 

L~nmodtagere: 
Tcenker i bidrags-bel0n
nings-balance (Hvad gr jeg 
ud a£ det her?). 

Bruger overenskomster etc. 
til at argumentere for en 

Iavere standard. 

Bliver a£ primadonnaen 
betragtet sam en "kcetter". 

Er en hyppig arsag til fru
stration blandt de tre andre 
typer. 

Hvemerde? 

Findes ogsa over alt. Men gene
relt fmdes der ikke mange 10n

modtagere a£ natur, fordi disse 
typer netop aldrig ville ga efter 
en lcengerevarende uddan
nelse. Ofte er der tale om pri
madonnaer eller prcestations
trippere, der a£ frustration er 
blevet l0nmodtagere. 

Sadan skal 
l0nmodtagere ledes: 

Klassisk bel0nning og straf. 
Motivere ved at lokke med 
bel0nninger og adfcerdsregu
lere ved at straffe for eksempel 

ved at fratage ansvarsopgaver 
eller fratage personalegoder. 
Eller i vcerste fald true med 
opsigelse, hvis de ikke yder 
det, man forventer a£ dem. 
L0nmodtagere har ikke noget 
scerligt for hold til arbejdet. For 
dem er arbejdet et sted, hvor 
de gar hen for at tjene nogle 

penge, sam de kan bruge til at 
skabe et liv i deres fritid. 

Men det bliver hurtigt dyrt 
for virksomheden at lokke med 
overarbejdsbetaling og afspad
sering og den slags. 



Prcestations -trippere , ekstroverte: 
Styret a£ den udadvendte 

pnestation. 

Styret a£ anerkendelse og 

karrieremressig succes. 

Vii vrere den bedste inden 
for sit felt og investerer der
for meget i arbejdet. 

Hvemer de? 

Findes pa aile ledelsesposter, 

Iordi der ligger forfremmel
ser, anerkendelse og prestige. 

Inden for lregegruppen og 
juristgruppen er der en del eks
troverte prrestations-trippere, 

Iordi det typisk er fag, der er 
forbundet med en vis prestige. 

Sadan skal de ekstroverte 
prrestations-trippere ledes: 

De vii gerne have fl1!lelsen a£ 

at have prresteret, men andre 

skal vrere enige med dem i, at 
det var en ganske srerlig prre

station, eller at man er en a£ de 

bedste inden for del felt, hvor 
man arbejder. De har brug for, 

at ledelsen gl1!r brug a£ presti
gesymboler. Del kan vrere ros 
i al offentlighed, udnrevnelse 
til manedens medarbejder, for

fremmelse osv. 

Der skal vrere en helt klas

sisk malsretningsteori. Man 
sretter et mal sa h0jt , at det 

ekskluderer en he! masse men

nesker i at na det, sa del kun 
er de dygtigste, der kan na det. 
Men ikke sa h0jt at det bliver 
urealistisk for prrestations

tripperen. For en ekstrovert 

prrestations-tripper 111!ber ikke 

efter noget, sam er en mulig 

fiasko. 

Prcestations-trippere, introverte: 
N0rden, sam er sty
ret af den indadvendte 

prrestation. 

Vii vrere den bedste inden 

for sit felt og investerer der

for me get i arbejdet. 

Hvemer de? 

Er typisk at finde pa universi

teterne - for eksempel forskere 

og ingeni0rer. 

Sadan skal de introverte 
prrestations-trippere ledes: 

De introverte prrestations-trip

pere er nemme at lede, fordi 

de ikke har ret meget brug 

for ledelse. De res motivation 

er me get knyttet til den ind
advendte prrestation. De har 

mere brug for, at nogen skaber 

nogle ordentlige rammer, sa 

de kan fokusere pa det, sam de 
synes, er interessant. 

Problemet er, at de kaster 

de res krerlighed pa projekter, 
sam ingen har bedt dem om at 

lave. De har deres egne hobby

projekter og egne krepheste. 

I en del amerikanske virk

somheder har man med suc

ces lave! det, sam hedder 
80/20-reglen. De skal bruge 

80 pet. af de res arbejdstid pa 

opgaver, sam de er ansa! til. 20 

pet. rna de bruge pa lige prrecis 

det, de har lyst til, bare det e r 

fagligt relevant. Del betyder, 
at de resterende 20 pet. bliver 

udvidet, fordi det er deres hob

byprojekter. Det er de medar

bejdere, der skaber morgenda

gens produkter. 
Kilde : Seniorforsker ved Copenhagen Business School, 

Helle Hedegaard Hein. 
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