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Den finansielle krise har mange steder ført til mere topstyret ledelse med øget fokus på hård styring 

gennem ledelsesinstrumenter som præstationsledelse, målstyring og kontrol”, skriver Claus Elmholdt i 

denne artikel om præstationsledelse. Når mellemlederne skal implementere den nye præstationsledelse, 

havner de i et krydspres fra topledelsen og medarbejderne, hvor de forventes at levere på en stærk og 

hård ledelsesdagsorden samtidigt med at de skal opretholde gode tillidsfulde relationer til medarbejderne. 

Hvordan navigerer man som mellemleder bedst i dette krydspres? Hvad betyder den nye ledelsesform 

for mellemledernes og medarbejdernes motivation og tillid? Kan man skabe mening for medarbejderne 

gennem præstationsledelse? Og hvordan skaber man en fleksibel balance mellem hård styring og blød 

ledelse? 

FTF har sammen med Finansforbundet bedt lektor i ledelse- og organisationspsykologi, Claus Elmholt, fra 

Lead enter next level og kolleger om at undersøge disse spørgsmål og komme med deres bud på, hvilke 

tendenser de ser inden for styring og ledelse i en krisetid. De har særligt kigget på den finansielle sektor, 

der oven på finanskrisen og den økonomiske afmatning har oplevet store nedskæringer og færre ledelse-

slag. En udvikling der har gjort opgaven med øget præstationsledelse endnu større for de tilbageblevne 

mellemledere, som har fået flere medarbejdere under sig og indskrænket deres ledelsesrum. 

Arbejdet er blevet til denne artikel, der giver indblik i implementeringen af den nye præstationsledelse, og 

som kommer med råd til, hvordan mellemlederne kan håndtere de nye ledelsesudfordringer og navigere i 

krydspresset, som er blevet en naturlig del af hverdagen i kølvandet på en langvarig krise. 

Artiklen er ikke et udtryk for FTF´s lederpolitiske holdning, men er et bud på et værktøj til at styrke sig som 

leder i en presset hverdag og kan samtidigt bruges som oplæg til at debattere fordelene og ulemperne 

ved præstationsledelse. 

Jeg håber, at du som leder, kan blive inspireret af denne artikel til at arbejde videre med din lederrolle. 

Kirkegaard sagde meget klogt, ” Vi lever udspændt mellem nødvendighed og mulighed”.

Rigtig god læselyst.

Bente Sorgenfrey

Formand FTF
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Administrerende direktør for Lego, Jørgen Vig 

Knudstorp bliver med rette rost for at have skabt 

deres imponerende succes gennem de senere år. 

Han har siden Legos krise i 2004 trimmet, strammet 

og rebet sejl gennem indførelse af performance 

management principper om præstationsmål og 

resultatkontrakter for hver enkelt medarbejder 

samt løbende vurdering, feedback og justering 

af grundløn. Men måske har medaljen også en 

bagside. Tidligere koncerndirektør i Lego Mads 

Nipper advarer, i en artikel i Jyllandsposten 

(Andersen, 21.10.2014) under overskriften ”Et 

performancedyr er sluppet løs i Lego”, om at perfor-

mancekulturen risikerer at underminere det unikke 

i Lego-ånden, og skabe ”for meget ego og for lidt 

Lego”. 

I denne artikel vil vi bl.a. sætte fokus på netop 

performance management som er en af de aktuelle 

tendenser for styring og ledelse i den private sektor. 

Den private sektor har i de seneste år været præget 

af finansiel krise og økonomisk afmatning i alle 

brancher. Krisetid skaber traditionelt øget fokus 

på effektivisering, omkostning og indtjening, og 

vi har da også set en opblomstring af hård styring 

gennem ledelsesinstrumenter såsom performance 

management, LEAN, målstyring og kontrol. 

Vi ved, at hård topstyring kan være effektiv i den 

første akutte krisefase, hvor der skal handles 

under tidsmæssig pres, med manglende tillid 

fra omverdenen og med begrænset økonomisk 

handlefrihed (Kotter, 2013). Men er hård styring også 

den bedste vej ud af en krise? Og, hvad er konse-

kvenserne for mellemlederne når topledelsen ruller 

ud med hård krisestyring? Vi ved også at meningss-

kabende kommunikation står centralt i kriseledelse, 

men hvordan får man organisationens kommunika-

tionskæder til at hænge sammen fra top til front 

og fra front til top? Hvad sker der når vi motiverer 

medarbejderne gennem hård performance 

management, målstyring og incitamenter? 

Hvordan kan man bedrive intelligent performance 

management, som ikke dræber medarbejdernes 

kreativitet og indre motivation? Det er nogle af de 

spørgsmål som behandles i denne artikel.

Præstationsledelse
i en krisetid
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BEHOVET FOR EN FLEKSIBEL BALANCE 

MELLEM HÅRD STYRING OG BLØD LEDELSE

Lad os først afklare to centrale begreber, nemlig 

ledelse og styring. Ledelse (ofte kaldet ”leadership”) 

og styring (ofte kaldet ”management”) er to 

forskellige, men komplementære organisatoriske 

discipliner fastslår professor ved Harvard Business 

School, John Kotter (2013). 

Styring har at gøre med kendte processer, såsom 

planlægning, budgettering, strukturering, job-be-

manding og resultatmåling, der hjælper en organ-

isation til forudsigeligt at gøre, hvad den ved, 

hvordan man gør godt. Styring hjælper organisa-

tioner til at producere varer og tjenesteydelser af 

ensartet kvalitet og budget, dag efter dag, uge efter 

uge. Dette er en ekstrem vigtig og vanskelig opgave 

i organisationer af enhver størrelse og kompleksitet, 

krise eller ej. 

Ledelse er forbundet med at tage en organisation 

ind i fremtiden, at finde nye muligheder og veje, og 

med dygtighed udnytte disse muligheder. Ledelse 

handler om visioner, om empowerment og mest af 

alt, om at producere nyttig forandring. I en verden i 

stadig hurtigere bevægelse, er ledelse et stigende 

behov i organisationer – alle må tage del i ledelsen 

uanset hvor de befinder sig i det organisatoriske 

hierarki. 

Det, som er centralt, er at styring og ledelse ikke 

må ses som hinandens modsætninger. Man kan 

ikke håndtere udfordringer og kriser i virksomheder, 

udelukkende gennem hård styring. Omvendt, så er 

blød ledelse heller ikke en erstatning for styring-

smæssige redskaber. Alle organisationer har brug 

for både ledelse og styring, og det er netop evnen 

til fleksibel balancering heraf, som sikrer organisa-

tioner succes i turbulente tider. Succesfuld ledelse 

bygger ikke på enten styring eller ledelse, men på 

organisationens evne til en dynamisk balancering 

og integration af forskellige ledelsesdiscipliner, 

hvad Legos administrerende direktør Jørgen Vig 

Knudstorp netop påpeger i følgende citat:    

“Essensen af ledelse

er at sætte retning og prioriteter og så influere mennesker til at opnå dem. Det betyder, at fokus på 

resultater skal følges op af et ligeså stort fokus på relationer. Det emotionelle er lige så vigtigt som 

det rationelle. Du er måske bedre til det ene end det andet, ligesom du måske er venstre- eller 

højrehåndet, men i sidste ende skal du bruge begge hænder for at have en effekt” 

(Jørgen Vig Knudstorp, citeret i Hammerich Nilsson, 2012, s.10)
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Det er muligt, at performancekulturen er løbet 

løbsk i Lego, men direktøren synes i det mindste 

bevidst om behovet for at finde den rette dynamiske 

balance og integration af forskellige ledelses-

discipliner. Det er evnen til at skabe en fleksibel 

balancering af ledelse og styring, der bringer 

virksomheder godt gennem kriser – ikke enten 

ledelse eller styring. Topstyring er et effektivt middel 

til at stoppe akutte kriser, og undgå at de forværres, 

men det er evnen til at involverer alle organisa-

tionens medlemmer i ledelse og styring, som bringer 

organisationer styrket ud af kriser (Kotter, 2013).

Det er således ikke entydigt positivt når 1037 

mellemledere fra den private sektor i en spørg-

eskemaundersøgelse beskriver øget topstyring af 

beslutningsprocesserne, som en af finanskrisens 

centrale konsekvenser. Hele 62 pct.  svarer at 

beslutningsprocesserne er blevet mere topstyrede, 

imens 32 pct.  mener at beslutningsprocesserne er 

uændrede, og kun 6 pct.  siger at de er blevet mere 

decentrale (Lederne, 2011). At beslutningsproces- 

serne bliver mere topstyrede i den akutte krisefase 

er i overensstemmelse med forskningsbaseret 

viden om god kriseledelse, men det er problematisk 

hvis beslutningsprocesserne forbliver topstyrede 

gennem flere års krisetid. Alle virksomhedens 

medlemmer, ikke kun topledelsen, må tage ansvar 

og lederskab for de forandringer, der skal bringe 

virksomheden ud af krisen. Endvidere, at det er 

vanskeligt at skabe den nødvendige motivation og 

engagement bredt i virksomheden, hvis beslutning-

sprocesserne permanent centraliseres. 

I tråd hermed viser en dansk undersøgelse af strate-

giprocesser (Steensen, 2008), at topstyring koster 

organisatorisk effektivitet. De topstyrede processer 

virkede demotiverende på medarbejderne, det 

interne samarbejde blev forringet, medarbejderne 

blev mindre innovative og reagerede langsommere 

på ændrede krav fra kunder og markeder. Steensen 

konkluderer på den baggrund, at topstyrede strate-

giprocesser alene bør anvendes i den akutte fase af 

kriser. 

Med dette i baghovedet vil vi nu kigge nærmere på 

to empiriske undersøgelser. Først en undersøgelse 

af hvordan ledere i danske, private virksomheder, 

har oplevet årene efter finanskrisen, og dernæst 

en undersøgelse af ledelseskompetencerne 

bag succesfuld kriseledelse i 20 amerikanske 

virksomheder. 

KRISETID ØGER  

PRESSET PÅ MELLEMLEDERNE

Hvad betyder krisetid for de mellemledere, som om 

nogen skal oversætte og eksekvere krisestrategien, 

og sørge for at binde organisationen sammen fra top 

til front og fra front til top? 

Dette spørgsmål kan vi få indsigt i ved at kigge 

nærmere på resultaterne af Finansforbundets 

trivselsundersøgelse (Finansforbundet, 2014)  som 

blev besvaret af ca. 550 mellemledere i det private 

i 2014. Her fortæller 41,7 pct.  af de adspurgte, 

at det ”ofte” er nødvendigt for dem at arbejde 

i et højt tempo, mens 28,7 pct.  beretter at det 

”altid” er nødvendigt for dem. Langt størstedelen 

af de adspurgte har desuden varierende grad 

af overarbejde, 29,4 pct.  har ”ofte” nødvendigt 

overarbejde, mens 20,5 pct.  ”altid” oplever at de 

er nødt til at arbejde over. Kigger vi på de krav, som 

lederne bliver mødt med, er det slående, at 50,1 pct.  

mener, at presset på dem som ledere er steget de 

seneste to år. Dette er identisk med resultaterne 

af en tilsvarende undersøgelse, gennemført i 2012 

(Finansforbundet, 2012), hvor 50 pct.  af lederne 

ligeledes havde en oplevelse af, at presset på dem 

var steget. Det kunne tyde på, at det pres som 

mellemlederne i det private oplever i hverdagen, 

er steget støt de sidste fire år. Ligeledes svarer 

omkring halvdelen af de adspurgte, at de i stigende 

grad oplever sig spændt ud mellem modsætnings-

fyldte krav og forventninger, og at der er færre 

frihedsgrader.

HÅRD SUCCES I KRISER 

KRÆVER BLØDE LEDELSESKOMPETENCER

Wooten og James (2008) har lavet en inter-

essant undersøgelse af 20 kriser i amerikanske 

virksomheder. De fokuserede på at undersøge, 

hvilke ledelseskompetencer der var mest 

succesfulde i kriseledelse. Blandt de væsentligste 

kompetencer for effektiv kriseledelse var menings- 
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skabelse, ledelsesmæssig agilitet og skabelse af 

modstandsdygtighed i organisationen (Wooten & 

James, 2008, p.363):

At kunne kommunikere effektivt og tydeligt til 

medarbejdere, på en måde så der skabes mening, 

fremstår som en helt central ledelsesfærdighed i en 

krisetid. Et ledelsesteoretisk blik, som kan hjælpe 

os til at forstå meningsskabelse som ledelseskom-

petence, stammer fra Karl Weick (1988, 2010). Han 

påpeger at ”sensemaking”, altså meningsskabelse, 

er et centralt element i forhold til, hvordan organi-

sationer, og mennesker i det hele taget, håndterer 

kriser. Kriser er ikke bare noget, som sker for os, 

det er ikke bare udefrakommende begivenheder 

som påvirker os, de er samtidig noget, som vi 

med-skaber (forværrer eller formindsker). Vi 

forværrer eller formindsker kriser gennem vores 

forsøg på at forstå og skabe mening, som igen 

påvirker vores handlinger. 

”Kalder krisen på at vi reber sejlene og trimmer 

organisationen, eller kalder den på endnu større 

investeringer i innovation og udvikling?” Et sådant 

spørgsmål vil givetvis sjældent blive stillet op 

så sort/hvidt, men det hjælper os til at se, at 

den mening vi tilskriver krisen har altafgørende 

indflydelse på de løsningsstrategier vi vælger. 

INTELLIGENT BRUG 

AF PERFORMANCE MANAGEMENT

Vi vil nu vende os mod en diskussion af én af de 

helt centrale tendenser i den aktuelle krisetid, 

nemlig øget fokus på hård styring gennem anven-

delsen af performance management systemer. 

Performance management kan beskrives som 

den ledelsesdisciplin, der beskæftiger sig med at 

sætte mål og følge op på resultater og adfærd, 

og danne grundlag for kontinuerlig individuel og 

organisatorisk udvikling og læring. Opstilling af 

mål og systematisk indsamling af data der belyser 

individuelle og kollektive præstationer i relation 

til de opstillede mål er essentielle elementer i 

performance management. 

Van Dooren et. al. (2010) peger på tre formål med 

indførelsen af performance management: Et læ- 

ringsperspektiv, et styringsperspektiv og et 

kontrolperspektiv. En af udfordringerne er at finde 

den rette balance mellem disse tre formål, og at 

kommunikere ærligt og meningsfyldt om at både 

læring, styring og kontrol er legitime formål med 

performance management. 

En af de typiske faldgruber, som måske også Lego, 

på trods af deres overvældende succes, er faldet i, 

handler netop om balancen mellem, og ikke mindst 

kommunikationen af balancen mellem disse tre 

formål. Den typiske faldgrube er, at topledelsen 

tydeligt kommunikerer, at de ønsker ”læring”, mens 

det ikke ekspliciteres at de også ønsker ”kontrol” 

og ”styring”. Det ”kanoniserede” formål (det som 

kommunikeres eksplicit) er læring. Samtidig 

med at dette kommunikeres med stor kraft, så 

opstår der fortællinger i organisationen om, at det 

Ledelseskompetencer

Meningsskabelse er evnen til at kommunikere 

på en måde, således at der skabes positiv 

mening for alle i organisationen omkring det 

der sker. Det er konkret evnen til at kommu-

nikere centrale spørgsmål som: Hvordan er 

krisen opstået, hvad betyder den for organi-

sationen og den enkelte ansatte, og hvad skal 

vi gøre for at overvinde krisen? 

Ledelsesmæssig agilitet betegner, at organi-

sationen har ledere, som kan overskue store 

dele af organisationen på én gang, formår 

at balancere og integrere ledelse og styring, 

og kan arbejde fleksibelt på tværs af siloer, 

funktioner og niveauer.

Skabelse af modstandsdygtighed i organi-

sationen betegner, at man som leder formår 

at skabe læring på baggrund af krisen, og 

optimere procedurer, rutiner og arbejds-

gange, således at kommende kriser vil ramme 

mindre hårdt. 
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egentlige formål med indførelsen af performance 

management systemet er kontrol og styring, og 

slet ikke læring. En uheldig bivirkning heraf er, at 

tilliden mellem ledelsen og medarbejderne under-

mineres. Hvis medarbejderne føler sig overvåget 

og kontrolleret af ledelsen, som ikke har modet til 

at melde ærligt ud, at ”kontrol” og ”styring” også 

er legitime formål med performance management 

systemet, så skabes en kultur af usikkerhed og 

mistillid, som kun giver øget effektivisering kortvarig, 

men ingen langsigtet gevinst. Mellemlederne, som 

skal implementere performance management 

systemet i praksis, risikerer i særlig grad havne i et 

krydspres, hvor de mister autenticitet, legitimitet 

og tillid i relationen til medarbejderne, hvis ikke 

topledelsen understøtter modet til at kommunikere 

ærligt og balanceret omkring de forskellige formål 

med performance management. Lad os illustrere 

nogle af de kendte udfordringer ved performance 

management med en case: 

I praksis ses performance management typisk 

operationaliseret som et formelt system baseret på 

målaftaler og systematiske årlige eller halvårlige 

vurderingerne af medarbejdernes og ledernes 

præstationer og produktivitet i relation til specifikke 

kriterier og mål. Målaftaler, resultatkontrakter, 

bonusser, præstationsmålinger og medarbejder-

udviklingssamtaler udgør de centrale elementer i 

performance management. Dette var også tilgangen 

hos ”Touch-IT”, hvor den administrerende direktør 

kommunikerede eksplicit, at:

 

”Formålet er at øge den enkeltes og virksomhedens 

samlede præstation og evne til kontinuerlig læring 

via specifikke målbare mål og systematisk feedback 

på progression og resultatskabelse”.

Medarbejdernes reaktioner til det nye performance 

management system spændte fra begejstring 

til bekymring. I den positive ende af skalaen lød 

meldinger, som at ”det er dejligt at ledelsen endelig 

tør sætte nogle klare mål” og at ”det er virkelig 

befordrende for min motivation og læring at få 

tydeliggjort forventningerne til min indsat og få 

konkret feedback på mine præstationer”. 

I den mere negative ende af skalaen gik bekym-

ringen på, at den kreative iværksætter-kultur som 

har skabt ”Touch-IT” risikerer at blive ødelægt, 

og erstattet af en ”alle-mod-alle kultur”. En kultur 

hvor ingen har tillid til andre end sig selv, og hvor 

alle fokuserer på deres egne specifikke mål og 

resultater, og ikke på, hvad der er godt for helheden. 

En kultur hvor ingen tør forfølge de mere kreative og 

skøre, men også risikable ideer. 

En medarbejder formulerede det på denne måde: 

”Jeg føler at tonen mellem ledelsen og medar-

bejderne er blevet hårdere, og tilliden er blevet 

mindre”. En anden sagde: ”jeg savner pionerånden, 

hvor alle var parate til at ’løbe den ekstra mil for alle’, 

nu løber man kun efter egne specifikke mål og resul-

tatkontrakter”.

Hvem har ret, og hvem tager fejl? De begejstrede 

eller de bekymrede medarbejdere? 

Pulakos og O’Leary (2011), der har undersøgt 

dette spørgsmål, konkluderer, at svaret i høj grad 

afhænger, af hvordan performance management 

implementeres i den enkelte organisation:

Kommunikationsvirk-
somheden “Touch-IT”

producerer integrerede IT-løsninger og indhold 

til markedsføring via sociale medier. Området 

er ’hot’, og virksomheden har med afsæt i en 

kerne af særdeles kreative og entreprenante 

medarbejdere opbygget en portefølje af 

banebrydende metoder og produkter. 

Alligevel banede vigende indtjening og akut 

kapitalbehov i kølvandet på finanskrisen 

vejen for, at virksomheden blev opkøbt af en 

kapitalfond, der som første træk udskiftede den 

administrerende direktør og HR-direktøren, og 

lancerede indførelsen af et nyt performance 

management system. 
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Det er altså langtfra entydigt, men afhænger af 

en række specifikke forhold i relation til imple-

menteringen af performance management i den 

enkelte organisation, om den aktuelle tendens til 

øget anvendelse af performance management 

rent faktisk virker motivations- og præstations-

fremmende, eller i værste fald virker direkte 

ødelæggende for den langsigtede bæredyg-

tighed. I det følgende vil vi, med afsæt i indsigter 

fra motivations- og ledelsesforskningen diskutere, 

hvordan performance management kan anvendes 

intelligent, og hvordan de ovennævnte faldgruber 

kan undgås.

SPECIFIKKE HØJE MÅL 

VIRKER PRÆSTATIONSFREMMENDE

Målsætningsteorien (Locke og Latham, 1990, 2002) 

fortæller os, at specifikke og høje mål fører til 

bedre præstationer end gør-dit-bedste mål. Talrige 

undersøgelser indenfor målsætningsteorien viser, 

at hvis vi beder nogen om at gøre deres bedste, 

så gør de det ikke (Locke 2004; 2007).  Det er 

fordi, at gør-dit-bedste mål ikke har nogen ekstern 

reference, og derfor bliver det subjektivt vilkårligt, 

hvad der er godt nok. Hvis du vil motivere nogen 

til at yde deres bedste, så må du sætte specifikke 

og høje mål. Målsætningsteorien kan således 

siges at formulere et forskningsbaseret fundament 

under performance management antagelsen om at 

specifikke høje mål er præstationsfremmende.

Locke og Latham (1990) finder endvidere, at høje 

og svære mål skaber større engagement og bedre 

præstationer end lave og lette mål. Præstation-

skurven ser dog ud til at afbøjes når grænsen for 

personens kompetence overskrides, eller hvis 

forpligtelsen til det svære mål svækkes. Målsæt-

ningsteorien forudsiger generelt, at en svær opgave 

vil skabe større engagement og motivation for at 

lykkes, end en let opgave. 

Ifølge målsætningsteorien kan mellemlederne 

i ”Touch-IT” således med fordel sætte høje 

specifikke mål for softwareudviklerne, der som 

gruppe er karakteriseret ved at være ekstremt 

fagligt ambitiøse og udviklingsorienterede. Mellem-

lederne bør dog samtidig være opmærksomme 

på, at medarbejderne skal engageres og føle sig 

forpligtede på opgaven, ligesom opgaven skal 

opleves som værende reel mulig for dem at udføre. 

At opstille høje og specifikke mål, som samtidig 

opleves som urealistiske inden for det opstillede 

budget og tidsramme, er ikke befordrende for 

målrettet og præstationsorienteret adfærd. At de 

fleste private organisationer med respekt for sig selv 

har mission statements som handler om at være 

”first in class”, eller ”thought leaders” er således ikke 

nødvendigvis præstationsfremmende, men måske 

snarere demotiverende, fordi målet ikke er specifikt, 

og fordi målet måske opleves som urealistisk. Her 

har topledelsen i organisationen således også en 

opgave i at sætte rammerne på en realistisk måde, 

således at mellemlederne ikke skal forsøge at få 

medarbejderne til at leve op til en række urealistiske 

og ikke-meningsfyldte mål. 

BRUG BÅDE RESULTATMÅL

OG LÆRINGSMÅL

Mål kan defineres som genstanden for en handling, 

ofte indenfor et afgrænset tidsrum. Eksempelvis kan 

der sættes mål for opnåelse af en særlig standard 

eller færdighed. Locke og Latham (2002: 705) 

skelner mellem forskellige typer mål:

•	 Resultatmål knytter an til specifikke målbare 

resultater.

•	 Læringsmål fokuserer på at mestre opgaven på 

et højere niveau. 

“Performance 
management

gjort effektivt, kommunikerer tydeligt, hvad 

der er vigtigt for organisationen, motiverer 

medarbejderne til at opnå ambitiøse resultater, 

og implementere organisationens strategi. 

Performance management, gjort dårligt, ikke 

blot fejler i at opnå disse resultater, men kan 

også underminere medarbejdernes tillid og 

ødelægge relationer” (Pulakos og O’Leary, 

2011: 5).
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Sondringen mellem resultatmål og læringsmål er 

særdeles interessant i relation til ”Touch-IT” casen. 

Når direktionen taler om behovet for performance 

management, så er de optaget af ’resultatmål’, mens  

softwareudviklerne i langt højere grad motiveres 

af specifikke høje ’læringsmål’. Her kan det typisk 

være svært for mellemledere at oversætte direk-

tionens resultatmål til meningsfulde læringsmål for 

softwareudviklerne. Seijts og Latham (2001) foreslår, 

at man i forsknings- og udviklingsmiljøer som 

for eksempel ”Touch-IT” med fordel kan arbejde 

med specifikke udfordrende læringsmål, som 

bedre understøtter kreativitet og innovation end 

specifikke høje resultatmål. Forskning viser nemlig, 

at specifikke høje resultatmål anvendt i komplekse 

udviklingsopgaver, hvor der kræves kreativitet og 

innovation, kan gøre mere skade end gavn (Locke 

og Latham 2002: 706). Problemet er at specifikke 

høje resultatmål risikerer at skabe en adfærd, der 

er karakteriseret ved kortsigtede strategier og 

præstationsangst, hvilket er kontrainducerende for 

kreativitet og innovation (Amabile 2011; Fredrickson 

2001). 

Her har topledelsen i ”Touch-IT” et væsentligt 

ansvar i forhold til at understøtte og skabe en 

organisationskultur, der ikke kun værdsætter 

kortsigtede resultater, men ligeså høj grad læring 

og kreativitet i opgaveløsningen. Topledelsen må 

forstå og agere med en bevidsthed om, at læring 

er en forudsætning for resultater, og de må under-

støtte mellemlederne i at navigere i paradokset 

mellem kortsigtede resultater og langsigtet læring. 

Hvis topledelsen taler om vigtigheden af at mellem-

lederne skaber en lærende kultur, men kun opstiller 

mål og evaluerer på deres kortsigtede resultatsk-

abelse, så mindskes troværdigheden og tilliden. I 

en sådan situation, hvor mellemlederen oplever sig 

positioneret i et krydspres mellem enten (resultater) 

eller (læring) er vores bedste råd følgende: 

Bedste råd

1. Gør dig selv refleksivt bevidst at krydspres- 

positionen (enten/eller) er en kortsigtet overle- 

velsesstrategi, som ikke vil skabe de ønskede 

resultater på lidt længere sigt. 

2. Gør din nærmeste leder  opmærksom på den 

paradoksale forbindelse mellem resultatska- 

belse og læring som hinandens forudsætnin-

ger, og efterspørg hjælp til at balancere para-

dokset (for en mere indgående behandling af 

paradoksledelse i FTF’s pbulikation ”den nye 

lederrolle”). 
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UNDERSTØT PERSONLIGT  

EJERSKAB OG MESTRINGSEVNE:

En af de centrale faktorer, der medierer forholdet 

mellem specifikke høje mål og præstationer, er 

graden af personlig forpligtelse til at nå målet. Ikke 

overraskende finder Locke og Latham (1990), at de 

bedste resultater opnås, når medarbejderne føler 

sig personligt forpligtede til at nå det specifikke 

høje mål. Spørgsmålet for intelligent performance 

management bliver så; hvordan skaber vi en 

personlig forpligtelse hos medarbejderne til at til 

lykkes med de opstillede mål? Locke og Latham 

peger på to nøglekategorier af faktorer, som under-

støtter medarbejdernes personlige forpligtelse til 

mål:

•	 Personligt	ejerskab

•	 Mestringsevne	

Personligt ejerskab: En af de faktorer, der styrker 

personligt ejerskab, er, at sige målet højt, og 

dermed forpligte sig overfor et socialt fællesskab, 

og ikke kun overfor sig selv. Hvis jeg siger højt i min 

vennekreds, at jeg vil sejle jorden rundt, så bliver 

målet pludselig forpligtende på en helt anden måde 

end det var, dengang jeg blot dagdrømte om dette 

eventyr. Dette fordi målopnåelsen nu kobles med 

ønsket om at opretholde personlig integritet i egne 

og andres øjne. 

En anden faktor, der styrker personligt ejerskab, 

er den oplevede værdi, målopnåelsen forventes at 

medføre. En medarbejder, der tillægger resultatet af 

en bestemt opgave stor værdi for egen og organi- 

sationens succes, vil være mere forpligtet til at nå 

et godt resultat, end den medarbejder for hvem 

værdien af den specifikke opgave tillægges ringe 

betydning. Dette er ikke overraskende. 

Derimod er det måske lidt overraskende, at forsk-

ningsresultater også viser, at der i lige så høj grad 

kan skabes forpligtelse til mål sat af lederen, som 

til mål sat af medarbejderne selv. Den afgørende 

forskel er, om lederen formår at etablere en 

oplevelse af mening hos medarbejderen (Latham, 

Erez, og Locke 1988). Og, det er netop her, at kæden 

ofte hopper af performance management maskinen. 

I vores ”Touch-IT” case er det eksempelvis langt fra 

givet, at kapitalfondens økonomiske og strategiske 

mål er umiddelbart identiske med softwareud-

viklernes faglige og professionelle mål og værdier. 

Her er det for det første vigtigt, at de øverste 

ledelser i organisationer som ”Touch-IT” har blik for, 

at organisationens målhierarkier er nødt til at hænge 

sammen hele vejen igennem. Det nytter ikke noget, 

hvis den øverste ledelse udstikker resultatmål, der 

er afkoblede fra den ”lavpraktiske” organisatoriske 

virkelighed og dermed svære at oversætte til 

læringsmål, der giver mening for den enkelte medar-

bejder. For det andet, er det her at mellemledernes 

evne til at oversætte og operationalisere strategiske 

resultatmål til meningsfulde læringsmål, bliver helt 

central – det handler om at få organisationens mål- 

hierarkier til at hænge sammen fra top til front og fra 

front til top.

Mestringsevne: En anden central faktor er medarbe-

jdernes tro på, at det er muligt at nå målet. Dette kan 

beskrives med Banduras (1997) begreb om self-ef-

ficacy, der kan defineres som graden af tillid/tiltro til 

egen mestringsevne i relation til specifikke opgaver. 

Høj grad af tillid/tiltro til egen mestringsevne øger 

medarbejderens grad af forpligtigelse til at nå målet. 

Ledere kan øge medarbejdernes tillid/tiltro til egen 

mestringsevne gennem arbejde med kompeten-

ceudvikling, etablering af positive rollemodeller, og 

ved at udtrykke tillid til at personen kan lykkes med 

at realisere de opstillede mål. 

Intelligent performance management handler 

således om langt mere end specifikke mål og 

formelle vurderingssystemer – det er i høj grad 

ledernes evne til i dagligdagen at understøtte 

personligt ejerskab og mestringsevne, som skaber 

en langsigtet bæredygtig performance kultur. 

GIV KONTINUERLIG KONSTRUKTIV 

OG KONKRET FEEDBACK

Performance management fungerer bedst i kombi-

nation med konkret feedback på progression i 

forhold til målet. Det er altså ikke nok med halvårlige 

formelle præstationsvurderinger og feedback, hvis 

formålet om læring skal have optimal effekt. Selvom 

de fleste ledere ved at kontinuerlig, konstruktiv og 

konkret feedback er motivations- og præstations-

fremmede, så er det vores erfaring, at mange ledere 
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oplever det som akavet og grænseoverskridende at 

give kontinuerlig og konkret feedback, og måske af 

den grund ofte først får det gjort, når den halvårlige 

formelle præstationsvurdering tvinger lederen ud 

af busken. Det er ikke optimalt, og denne praksis 

risikerer at demotivere medarbejderne, særligt 

hvis der er tale om negativ feedback, som gives i 

generelle vendinger. 

UNDGÅ AT VÆRDISKABENDE MEN 

IKKE-MÅLSATTE OPGAVER NEDPRIORITERES 

Du får hvad du måler! Dette udsagn tematiserer en 

af de centrale udfordringer i performance man-

agement, som netop handler om formuleringen af 

specifikke mål. Hvordan sikrer vi at der måles på de 

rigtige parametre, og hvordan gør vi målene speci-

fikke og målbare, uden at gøre dem så specifikke at 

de bliver meningsløse? Skal vi fx kun måle på afde- 

lingslederens bundlinje, eller er det også betyd-

ningsfuldt hvordan resultatet er opnået? Hvad nu 

hvis trivslen er i bund, eller der er brugt børnearbe-

jde, er resultatet så stadig det vigtigste parameter? 

Disse spørgsmål illustrerer nogle af problemerne 

med formuleringen af specifikke mål, som jo netop 

formuleres for at fokusere ledernes og medarbe-

jdernes målrettede adfærd. Men, når der stilles 

skarpt på udvalgte specifikke mål, såkaldte KPI’er 

(key performance indicators), så betyder det po-

tentielt en øget risiko for at væsentlige, men ik-

ke-målsatte, områder bevidst eller ubevidst overses 

eller nedprioriteres. 

Lad os give et historisk eksempel der viser dette 

med slående tydelighed. I 1960’erne, hvor Ford 

Motors tabte væsentlige markedsandeles til små 

benzinøkonomiske japanske biler, annoncerede den 

daværende CEO Lee Lacocca det specifikke udford- 

rende mål at bygge en ny bil på under 2000 kilo til 

under 2000 dollars. Dette specifikke mål, sammen 

med en stram deadline, førte til, at en række 

væsentlige, men ikke målspecificerede områder 

som sikkerhed, etisk adfærd og virksomhedens 

omdømme blev nedprioriteret. Ford Pinto blev sendt 

på markedet til tiden, men med væsentlige sikker-

hedsbrist omkring brændstoftanken, der endte 

med at koste 53 dødsofre og en række kvæstede 

(Ordóñez et al., 2009). 

UNDGÅ AF ØDELÆGGE 

SAMARBEJDSKULTUREN

Det er fra flere sider blevet problematiseret, at 

performance management risikerer at skabe en 

negativ konkurrencekultur præget af sub-opti-

mering og intern rivalisering i stedet for samarbejde. 

”Mere ego end Lego”, som Mads Nipper blev 

citeret indledningsvist i denne artikel. Jørgen Vig 

Knudstorp synes da også enig i denne risiko, og 

påpeger i et opfølgende interview i Jyllandsposten, 

at det er vigtigt at balancere mellem individuelle 

mål, afdelingsmål og koncernmål: ”Sådan at de er 

relevante for den enkelte medarbejder og samtidig 

sikrer, at vi fokuserer på at lykkes sammen i stedet 

for hver for sig. Derfor bruger Lego-koncernen alle 

tre slags mål for de fleste medarbejdere” (Andersen, 

Rasmussen & Wulff Mortensen, 22.10.2014).

Det er særligt samarbejdet på tværs af afdelinger 

og divisioner med separate målaftaler, resultatkon-

trakter og budgetter, som er vanskeligt at styre med 

performance management systemer. Samarbejdet 

vanskeliggøres af at lederne bevidst eller ubevidst 

opprioriterer de opgaver, der er specificeret i deres 

egne målaftaler, og nedprioriterer de opgaver der 

ligger i samarbejdsfelterne til andre afdelinger. 

Opgaver som måske ikke er tydeligt målsat, men 

som er ekstremt vigtige for at organisationen samlet 

set kan lykkes. Mål der fremmer intern konkurrence 

fremfor samarbejde risikerer ultimativt at svække 

organisationens samlede præstation (Mitchell og 

Silver 1990). 

UNDGÅ AT ØDELÆGGE DEN 

INDRE REGULEREDE MOTIVATION

Det, at opstille specifikke mål og kontrollere den 

målorienterede præstation gennem belønning og 

straf, understøtter ydre-reguleret motivation, og 

risikerer samtidig at svække den indre-regulerede 

motivation (Deci, Koestner og Ryan 1999). Ydre 

kontrollerede mål flytter fokus væk fra opgavens 

indre lystfyldte kvaliteter og hen imod den ydre 

belønning, der kan opnås gennem indsatsen. 

Amabile (1993) fandt, at udefrakommende belønning 

og straf kan have en udmærket effekt på løsning af 

rutineopgaver, men kan have en skadelig virkning 

i forbindelse med komplekse udviklingsopgaver. 

Opgaver, som det at løse helt nye problemer 
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eller skabe noget, som verden ikke vidste, den 

havde brug for, er i høj grad afhængig af det som 

Amabile kalder for ”kreativitetens indre motiva-

tionsprincip”. Hun konkluderer, at indre-reguleret 

motivation bidrager til kreativitet, imens ydre-reg-

uleret motivation er skadelig for kreativitet (Amabile 

1993). Denne faldgrube kan delvist overkommes, 

som nævnt tidligere, ved at opstille læringsmål 

i forbindelse med kreative problemløsnings- og 

udviklingsopgaver i stedet for resultatmål.

KONKLUSION

Der kan spores tendenser til øget fokus på hård 

styring i den private sektor, men vi kan ikke styre os 

ud af kriser – turbulente tider kalder på en fleksibel 

balancering af ledelse og styring. Der kan ligeledes 

spores tendenser til øget topstyring af private 

organisationer i krisetider, men denne ledelsesstil 

er ikke dokumenteret effektiv ud over i den akutte 

fase af kriser. Endvidere fremstår øget fokus på 

anvendelsen af performance management som er 

en af de helt centrale aktuelle tendenser for styring 

og ledelse i den private sektor. Vi diskuterede, 

med afsæt i indsigter fra motivations- og ledelses-

forskningen, en række faldgruber i performance 

management, og hvordan denne ledelsesteknologi 

kan anvendes intelligent. Konkluderende kan man 

sige, at diskussionen pegede på behovet for at 

performance management ikke blot implementeres 

som et hårdt formelt styringsredskab, men at 

det balanceres af en daglig ledelsespraksis med 

fokus på kreativitet, indre-reguleret motivation, 

mestringevne samt kontinuerlig, konstruktiv og 

konkret feedback. 
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