
“Når personligheden gøres 

til genstand for målinger i 

arbejdslivet”

Ved Malene Friis Andersen, Post.doc på NFA., Ph.d.. Cand.psych.aut.

”Går skønne kræfter til spilde? Om identity performance management og de fatale konsekvenser ved at 

gøre medarbejderens personlighed til målobjekt” Malene Friis Andersen & Nadja U. Prætorius (In 

Andersen MF & Tanggaard L 2016) 



Performance Management på forskellige niveauer i 

organisationen 

• Organisationsniveau

• Afdelingsniveau

• Teamniveau 

• Individniveau 

• Tempo 

• Antal ydelser, produkter, salg, leverancer, etc.

• Egenskaber, kvaliteter og kompetencer  
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Identity Performance Management
- når lederen rater medarbejderne på 

personlige egenskaber 

IPM: ”når medarbejdere løbende bliver set og evalueret ud fra en række 

definerede kompetencer og personlige kvaliteter, som organisationen 

forventer, har betydning for produktivitet.” 



Identity Performance Management (IPM)

70 % af de største internationale virksomheder vurderer minimum en gang 
om året deres medarbejdere på personlige kompetencer og kvaliteter
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Virkninger og bivirkningerne ved IPM



Sig hej til Christian 
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5: Præstation   over forventet

3-4: Præstation   som forventet

1-2: Præstation   under niveau 

Samarbejdskompetence

• Tillidsvækkende 

• Aktiv lytning  

• Teamplayer 

Personlige kompetencer

• Positivitet  

• Engagement  

• Selvstændighed 

• Kreativ og innovativ 

Faglig kompetence  

• Arbejdskapacitet 

• Passende tidsbrug for 

arbejdsopgaver

Kvalitet 

• Tænker-ud-af-boksen 

• Leverer til tiden og 

som aftalt 

• Efterlevelse af 

firmaets værdier 

Malene Friis Andersen



Industrisamfund Videnssamfund

Hvorfor måler og vurderer virksomheden 

medarbejderens personlige kvaliteter? 

Kognitiv kapitalisme: Ophævelse af adskillelsen mellem produktion, 

arbejdskraft, personlighed og resultater.  Medarbejderes identitet gøres til 

genstand for arbejdsrelevant tilpasning og ledelse



Lad os tage en omvej
– eller måske snarere komme tilbage til genstanden for 

IPM. 

Nemlig mennesket. 



• Den sunde udvikling: Barnet bliver ”set” korrekt i sit eget udtryk og udvikler 

en autentisk selvforståelse og et stabilt selvværd

• Bliver barnets udtryk og behov ikke ”set” og understøttet”, vil det gradvist få 

oplevelsen af at være forkert og det vil undertrykke sit naturlige udtryk 

• Barnet lærer at se sig selv, som de voksne ønsker og forventer  Barnet vil 

gradvist udvikle en ydrebestemt og fordrejet selvopfattelse

…Og jeg mener: HELE vejen tilbage….

Autentisk eller ydrebestemt selvforståelse 



Den voksnes modningsproces

• Som voksne er vi ikke længere fundamentalt afhængige af autoriteter. Vi får en 

ny chance for at finde og genfinde egne kvaliteter, værdier og udtryk.

• Det sker blandt andet ved, at vi gør os erfaringer og deltager i arbejdsmæssige 

fællesskaber. 

Spørgsmålet er, hvor gode betingelser vi har for det i 

dag?



Hvordan går det, Christian?
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IPM: Fra modning til forceret og forstyrret udvikling

• IPM anvendes til at styre, standardisere og forme medarbejderes personlighed, 

hvormed medarbejderens individualitet udviskes 

• IPM har ligheder med den ydrestyrende opdragelse: også den voksne må for at 

opnå anerkendelse og bevare sit tilhørsforhold undertrykke og tilpasse sin 

personlighed og udvikle et ”korrekt” udtryk 

• Medarbejderne udvikler en skrøbelig identitetsoplevelse med risiko for stress 

eller kynisme – og bagefter konkluderer vi, at stress skyldes 

personlighedsfaktorer hos medarbejderne



IPM – Pisk med gulerødder 

• Hvem kan være imod personlig udvikling? Og hvem kan sige nej til 

det? 

• IPM retter medarbejderes og lederes blik mod det indre rum fremfor det 

organisatoriske rum, når årsager til og løsninger på fx oplevelse af 

arbejdspres, forandrings- eller samarbejdsproblemer skal findes. 

• IPM og den kroniske konkurrence kan erodere kollegafællesskabet og 

dermed også minimere oplevelsen af at have og være i det samme 

”miljø”. 



”OPLEVELSEN OG BETYDNINGEN AF 

INDFLYDELSE I ARBEJDET MELLEM SELV-

LEDELSE OG MÅLSTYRING: ET MIXED-

METHODS STUDIE”

Støttet af AMFF (Projektnummer: 10-2016-09). 



Det psykiske arbejdsmiljø



Vi må kigge ind i, bag om, rundt om de redskaber, der 

anvendes i praksis 


