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87
pct. af lederne foretræk-

ker performancemål 
opstillet i dialog med 

medarbejdere

1 70 pct. af virksomhederne
med over 100 ansatte tror på 
stigende brug af præstati-
onsmålinger

2 Cirka 60 pct. af virksomhe-
derne vurderer, at præstati-
onsmål virker bedst på le-
dere og salgsmedarbejdere.

3 Ni ud af ti virksomheder for-
søger at formulere præstati-
onsmål gennem dialog med 
medarbejderne for at øge 
deres motivation for at skabe 
gode resultater.

4 Virksomhederne vægter
ledelseskompetencer som 
sparring, åbenhed, moti-
vation og dialog højest i 
performancekulturen.

FAKTA om 
undersøgelsen fra AS3

Af Susanne Tholstrup

HR-direktør i Dong Energy
Hanne Blume erkender, at den
KPI-styrede præstationskultur

ikke kan stå alene. Medarbejderne føler 
sig jagtede og overvågede. Det udløser 

stress og fører slet ikke til 
ønsket om de fremtidige 
resultater, som er målet 
med præstationsmålene.

“Vi er nødt til med den 
ene hånd at arbejde med 

kulturen og trivslen i virksomheden, 
som vi også måler på. Vi vil øge ar-
bejdsglæden og sikre os, at medarbej-
dere og ledere er trygge i vores perfor-
mancekultur. Med den anden sætter 
vi mål for præstationerne,” forklarer 
Hanne Blume.

Også USA ændrer retning
Hun konstaterer, at mange amerikan-
ske virksomheder, hvor præstations-
kulturen har sin oprindelse, er i fuld 
gang med radikalt at ændre deres syn 
på ledelsesmodellen, fordi medarbej-
derne føler sig jagtede og pressede, når 
de måles hele tiden.

Hertil kommer, at dynamikken i 
samfundet er løbet fra de kontrover-
sielle præstationsmål, Key Performan-
ce Indikators, KPI’erne.

“Når man tænker præstationer, er 
det for at få folk til at tænke fremad 
og skabe resultater. Men det gør man 
ikke ved at måle bagud i tid. Derfor ser 
vi nu et skift.”

“I Dong vil vi blive ved med at sætte 
mål, men vi er gået væk fra at formu-
lere en række mål i januar og så måle 
på dem hele året. Det er for statisk og 
meget fastlåst.”

Nye dynamiske mål
Dong er nu gået over til løbende at re-
vurdere deres præstationsmål. Nogle 

Præstationskulturen under pres
Dong Energy er blandt den 
stribe af virksomheder, der 
bløder den hårde 
præstationskultur op med 
øget fokus på trivsel og 
afskaffelse af de 
bagudskuende mål for 
præstationer, KPI’erne

“I Dong vil vi blive ved med at sætte 
mål, men vi er gået væk fra at formu-
lere en række mål i januar og så måle 
på dem hele året. Det er for statisk og 
meget fastlåst,” siger Hanne Blume, 
HR-direktør i Dong Energy.  
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mål bliver irrelevante i løbet af året, 
andre er opfyldt midtvejs, og der sættes 
flueben ved dem. Andre mål trænger 
sig på.

“Verden er dynamisk, og det må vi 
indrette vores værktøjer til. Så ved 
årets slutning laver vi en mere over-
ordnet evaluering af, hvordan vi har 
udfyldt vores spilleplade,” siger hun 
og forklarer:

“I Dong har vi en overordnet plan 
for levering af nogle overordnede fi-
nansielle nøgletal og mål for sikkerhed 
på arbejdspladsen. Ved siden af det har 
vi individuelle resultatmål kombineret 
med vurdering af den enkeltes adfærd. 
Man bliver ikke alene vurderet på sine 
resultater, men også hvordan man har 
skabt dem. Det er et godt udgangs-
punkt for at tale om den fremtidige 
præstation, hvordan vi kan udvikle den 
enkelte person og den samlede kultur 
i virksomheden. Vi har her en mulig-
hed for at tale om, hvordan vi gerne 
vil arbejde sammen i virksomheden, 
og hvordan den enkelte kan blive rol-
lemodel for det.”

Feedback øger trygheden
Hun har lært af erfaring, at det ikke er 
tilstrækkeligt at sætte præstationsmål 
uden at tale dem godt igennem med 
dem, der skal levere dem, og ved lø-
bende at give feedback. Det øger tryg-
heden, vurderer hun.

“Når jeg har faste samtaler med min 
chef, som er Henrik Poulsen, taler vi 

tingene igennem, nogle af mine mål 
er leveret, nye ting er der behov for at 
levere. Det er en god måde for mig at 
blive tryg på ved at vide, hvad chefen 
forventer, og hvad jeg skal sende ned 
igennem organisationen.”

Musen er en truet dyreart
Lige som præstationskulturen er under 
forandring, er de årlige mus-samtaler 
også en truet dyreart. De bliver erstat-
tet af flere og hyppigere samtaler, der 
retter sig mod fremtiden, vurderer 
Hanne Blume.

En ny undersøgelse foretaget af 
Analyse Danmark for konsulentfirma-
et AS3 viser, at præstationskulturen er 
i opbrud i langt de fleste virksomheder 
med over 100 ansatte.

Et stort flertal af virksomhederne 
vurderer, at brugen af præstationsmål 
vil stige i fremtiden, men at kulturen 
vil blive understøttet af et stærkere fo-
kus på trivsel, motivation og gensidig 
respekt.

“Det er gået op for de fleste virksom-
heder, at performance bør gå hånd i 
hånd med trivsel for at virke. Til gen-
gæld tror de ikke på en præstations-
kultur uden KPI’er. Kunsten er, at virk-
somhederne ikke bliver styret af KPI’er, 
men af værdier,” siger partner i AS3 
Jørgen Uhrbrand og understreger:

“KPI’erne skal være rettet mod frem-
tiden og ikke mod fortiden, som vi ser i 
mange virksomheder.”
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Bemærk, billedet er ikke det originale, 
men et AS3 har indsat i artiklen. 


