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Sammanfattning 

Performance Management är en process som syftar till att säkerställa att alla inom en 

organisation arbetar i samma riktning. Detta uppnås genom att öka tydligheten kring 

organisationens strategiska mål samt koppla dessa till medarbetarens individuella mål. Vidare 

är det viktigt att kommunicera vad som förväntas av medarbetarna i termer av 

arbetsprestationer samt hur detta skall uppnås för att lyckas med uppdraget att minska gapet 

mellan medarbetares arbetsprestationer och ledningens ambitioner (Armstrong & Baron, 

2005). 

Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka vilka erfarenheter ledare inom det 

multinationella telekom- och IT-företaget Logica har av att arbeta med Performance 

Management samt vilka delar av implementeringen som har varit lätta respektive svåra att 

genomföra. Vidare vill jag undersöka hur organisationen ytterligare kan förstärka arbetet med 

Performance Management-processen baserat på ovanstående. 

Den empiriska undersökningen har genomförts med kvalitativ metod i form av tre stycken 

fokusgruppintervjuer med ansatsen Experiential Focus Group. Som komplement till 

fokusgruppintervjuerna har analys av interna dokument som beskriver Performance 

Management-processen inom Logica, genomförts. 

Resultatet av undersökningen visar att ledarnas upplevelser av Performance Management-

processen varierar beroende på vilken typ av arbetsgrupp man är ledare för. Trots viss 

problematik vid översättning av processens aktiviteter kopplade till målsättning, utvärdering, 

uppföljning och feedback till ett svensk arbetssätt, upplever ledarna att processen är ett stöd i 

ledarskapet. Detta med anledning av att den gör bedömningen av arbetsprestationer mer 

rättvis samt skapar möjligheter till ökad kommunikation med medarbetare kring personliga 

och organisatoriska mål. 

Nyckelord 
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Förord 

Denna c-uppsats är ett examensarbete omfattande 15 akademiska poäng, inom 

studieprogrammet med inriktning mot Personal, Arbete och Organisation (PAO) på 

Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. 

En av de största utmaningarna som företagsledning och HR-funktion ställs inför idag är att 

förmedla övergripande mål till samtliga inom en organisation och rikta arbetsprestationer åt 

samma håll. På en arbetsmarknad som präglas av snabb förändringstakt är Performance 

Management ett sätt att skapa struktur genom ett modernt organisationskoncept som syftar till 

att öka tydligheten gällande vad som bör uppnås. 

Jag vill rikta ett stort tack till Cecilia Fagerberg-Wästfelt och Logica som har gjort denna 

empiriska undersökning av Performance Management möjlig att genomföra. Jag vill också 

rikta ett tack till samtliga respondenter som har deltagit vid gruppintervjuerna och delat med 

sig av sina erfarenheter kring arbetet med målstyrningsverktyget. 

Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till min handledare Göran Ahrne för ditt engagemang 

och stöd under arbetsprocessens gång. 

 

Josefine Israelsson 

Stockholm 24/5 2009 
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Inledning 

I detta kapitel redogörs för den bakgrund och problemdiskussion som ligger till grund 

för uppsatsen. Därefter klargörs syftet med uppsatsen samt de frågeställningar som ska 

besvaras. 

Bakgrund 
I takt med att arbetsmarknaden antar ett allt tuffare klimat har konkurrenskraft, utveckling och 

omvärldsbevakning fått allt större betydelse för att som organisation behålla sin 

marknadsposition. En avgörande aspekt är frågan om hur väl en organisations befintliga 

kompetens utnyttjas samt vikten av att rikta samtliga av organisationens resurser åt samma 

håll. 

En vanligt förekommande problematik är den som handlar om att insatserna inom HR i stor 

utsträckning riktas mot operativa frågor såsom exempelvis rekryteringsbehov eller lösande av 

konflikter istället för frågor av mer strategisk karaktär. Orsaken till detta är att det praktiska 

arbetet måste prioriteras för att det dagliga arbetet ska kunna fortlöpa.  

Performance Management är en process som syftar till att säkerställa att alla inom en 

organisation arbetar i samma riktning. Detta uppnås genom att öka tydligheten kring 

organisationens strategiska mål samt koppla dessa till medarbetarens individuella mål. Vidare 

är det viktigt att kommunicera vad som förväntas av medarbetarna i termer av 

arbetsprestationer samt hur detta skall uppnås för att lyckas med uppdraget att minska gapet 

mellan medarbetares arbetsprestationer och ledningens ambitioner (Armstrong & Baron, 

2005). 

Røvik (2008) beskriver hur HR-rollen görs ”hårdare” och mer styrinriktad för att 

organisationer skall kunna följa med i utvecklingen på arbetsmarknaden. Samtidigt 

poängteras rimligheten i att företagsledning i större utsträckning exponeras för ”mjukare” 

idéer då HR-funktionen får en större betydelse för organisationers strategiska arbete då man 

har nåtts av insikten att motiverade medarbetare i högre utsträckning presterar i linje med 

organisatoriska mål. 

I en artikel vid namn The Cold War for Talent (2008) publicerad av The Economist 

Intelligence Unit framförs också vikten av att insatserna inom HR antar en mer strategisk 
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inriktning i fråga om att agera länk mellan ledning och medarbetare. Genom att chefer får 

vägledning kring hur kompetenser skall utnyttjas och medarbetare upplever att de själva kan 

påverka sin karriärutveckling vilket skapar engagemang och motivation, kan resurserna riktas 

åt samma håll. Enligt den internationella undersökningen som genomförts av The Economist 

Intelligence Unit framgår att Performance Management är en av de mest framgångsrika 

metoderna för att utveckla talanger och tillvara kompetenser inom organisationer och därför 

kan ses som ett slags ”framgångsrecept”.  

Denna typ av moderna organisationskoncept på management-området har kommit att bli 

mycket populära på 2000-talet men frågan är vad som krävs för att alla i en organisation ska 

”köpa” idéerna? Finns det en risk för att den viktiga ”mjuka” kontakten med medarbetare 

försvinner till förmån för formaliserade arbetssätt eller skapas fler möjligheter till 

kommunikation samt tillvaratagande av intellektuellt kapital? 

Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka vilka erfarenheter ledare inom det 

multinationella telekom- och IT-företaget Logica har av att arbeta med Performance 

Management samt vilka delar av implementeringen som har varit lätta respektive svåra att 

genomföra. Vidare vill jag undersöka hur organisationen ytterligare kan förstärka arbetet med 

Performance Management-processen baserat på ovanstående. 

• Hur upplever ledare inom Logica arbetet med Performance Management? 

• Hur kan arbetet med Performance Management-processen ytterligare förstärkas? 

Teori/Tidigare forskning 

I det här kapitlet presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för 

uppsatsen. Inledningsvis definieras begreppet Performance Management med en 

beskrivning av vilka delar som begreppet innefattar. Referensramen kompletteras 

vidare med teorier om organisationsformer samt teorier som har pragmatisk 

institutionalism som utgångspunkt. Dessa ger en bild av moderna organisationskoncept 

och idéer vilka styrs av utbud, efterfrågan, överföring och tillämpning inom 

organisationer. Avslutningsvis beskrivs teorier som behandlar olika perspektiv på 

ledarskap och hur organisationer kan förhålla sig till dessa. 
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Performance Management 

Definitioner 

För begreppet Performance Management finns ingen genomgående svensk översättning som 

refereras till i de organisationer där man arbetar i enlighet med målstyrningsverktyget. Det 

internationella begreppet har blivit känt under sitt engelska namn men för att tydliggöra vad 

som åsyftas med begreppet presenteras en svensk definition av Performance Management. I 

Natur och Kulturs Ordböcker (1975) är den svenska översättningen av performance utförande 

eller prestation. Den svenska översättningen av management är företagsledning, ledning eller 

direktion. Med andra ord står Performance Management för ledning av arbetsprestationer och 

utförandet som leder fram till organisatoriska mål.  

Armstrong och Baron (2005, s. 2) beskriver Performance Management som; 

”a natural process of management contributes to the effective management of individuals and teams 
to achieve high levels of organisational performance. As such, it establishes shared understanding 
about what is to be achieved and an approach to leading and developing people which will ensure 
that it is achieved.” 

Andra definitioner som också lägger tonvikt vid att Performance Management bör ses som en 

fortgående process snarare än att enbart vara resultatorienterat är; 

”a systematic approach to improving individual and team performance in order to achieve 
organisational goals” (Hendry et al, 1997, s. 20) 

”the process through which companies ensure that employees are working towards organizational 
goals and a broad term that has come to stand for the set of practices which work is defined and 
reviewed, capabilities are developed, and rewards are distributed in organizations.” 
(Glendinning, 2002, s.1) 

Processen 

I Major Elements and Issues in Performance Management System: A Literature Review 

presenterar Bae (2006) tre grundläggande delar inom Performance Management; definiering 

av medarbetarens arbetsprestation, utvärdering av arbetsprestation samt feedback på 

medarbetarens arbetsprestation. I en omvärld som präglas av hård konkurrens på en 

föränderlig arbetsmarknad finns behov av att effektivisera arbetsprocesser inom 

organisationer där de tre delarna utgör relevanta moment i arbetet mot att nå organisatoriskt 

uppställda mål. 

I arbetet med att definiera arbetsprestationer är det av stor vikt att förväntade prestationer 

kommuniceras till medarbetarna. Av den anledningen är det viktigt att skapa sig en god 

förståelse för vad som menas med prestation, eller i det här fallet arbetsprestation. Det finns 
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forskare som hävdar att arbetsprestationer enbart kan härledas till det slutgiltiga resultatet, 

medan det i Baes litteraturgenomgång framhävs att arbetsprestationer både består av det 

slutgiltiga resultatet och processen som leder fram till målet. Skälet till varför man bör ta det 

fortlöpande, dagliga arbetet i beaktande när man definierar arbetsprestationer är arbetets 

föränderliga natur, behovet av ständig förbättring samt flexibilitet vilket tillsammans kräver 

ett dynamiskt synsätt vid bedömning av arbetsprestationer. (Bae, 2006) 

För att utvärderingen av medarbetarnas arbetsprestationer ska upplevas rättvis 

rekommenderas att detta görs i samråd mellan chef och medarbetare. Genom att skapa ett 

slags samspel är det mer troligt att medarbetarens ansträngning för att förbättra sin 

arbetsprestation ökar då han eller hon känner sig delaktig i processen. Genom samråd är det 

också möjligt att minska eventuella negativa reaktioner gentemot Performance Management 

Systems som arbetssätt.  En annan aspekt som beskrivs i litteraturstudien är fördelen med att 

använda sig av så kallad 360-graders feedback vid momentet av utvärdering. Detta innebär att 

underlaget för bedömning av arbetsprestationer kommer från flera håll såsom chefer av olika 

slag men även från kollegor och kunder. Det bredare underlaget ger då bättre förutsättningar 

för korrekt utvärdering av vad medarbetarens prestation. (Bae, 2006) 

Den sista delen av Performance Management Systems består av feedback till medarbetaren 

vilket spelar en viktig roll för motivation, information samt för en förbättrad kommunikation 

mellan chef och medarbetare. Feedback är också av stor vikt för att hjälpa medarbetaren att 

hålla fokus på personliga såväl som organisatoriska mål genom stöttning som uppmuntrar 

medarbetaren till eget ansvar för sin karriärutveckling. (Bae, 2006) 

I likhet med Bae (2006) menar Armstrong och Baron (2005) att Performance Management är 

en naturlig process av företagsledning och att den bör ses som en cykel där olika stadier följer 

en årsbasis. 

 

The Performance Management Cycle (Armstrong, 2006, s. 17) 
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De olika stadierna består av att planera, agera, övervaka och utvärdera. Arbetet innefattar 

bland annat att sätta upp riktlinjer, utveckla personliga utvecklingsplaner för medarbetarna 

samt definiera vad som ska göras, på vilket sätt samt vad som ska uppnås. Planeringsarbetet 

handlar även om att motivera medarbetare till att se vilken potential de besitter genom att 

uppmärksamma vad de åstadkommit så långt likväl som att ge dem den support som krävs för 

att de även fortsättningsvis ska prestera väl. (Armstrong & Baron, 2005) 

Det framhävs i litteraturen att Performance Management skall ses som en integrerad del i det 

dagliga ledningsarbetet och det skall bidra till; 

• Ständiga förbättringar 

• Kontinuerlig utveckling av färdigheter och kompetenser hos medarbetarna 

• En syn på företaget som ”en lärande organisation” genom att ständigt dra lärdom av de 
erfarenheter som bidrar till goda arbetsprestationer 

 

Även om utvärdering av arbetsprocesser kan ske informellt under året, är det av stor vikt att 

en formell utvärdering genomförs en eller ett par gånger per år vilket kompletterar den mer 

vardagliga och informella uppföljningen av arbetet. Detta samtal för utvärdering bör vara i 

form av en dialog gällande vad som har uppnåtts samt vilka prestationer som är önskvärda för 

framtiden. (Armstrong & Baron, 2005) 

Feedback är en viktig del i Performance Management-processen då det skapar möjligheter att 

uppmärksamma prestationer men också kan ge indikationer på områden som kräver 

förbättring eller utveckling. Feedback skall alltid baseras på fakta, och inte på åsikter även om 

ett visst mått av tolkning av fakta är svårundviklig. (Armstrong & Baron, 2005) 

Organisationsformer 
Enligt Mintzberg (1993) är en organisation uppbyggd av fem baskomponenter; en strategisk 

ledning, mellanchefer, en operativ kärna samt teknostruktur och stödfunktioner. Den 

strategiska ledningen arbetar i huvudsak med tre områden och dessa innefattar den 

övergripande arbetsledningen i kommunikation med mellanchefer, omvärldskontakt samt 

kommunikation med olika intressegrupper samt utveckling av organisatoriska strategier. För 

att nå framgång inom det sistnämnda området är det av stor vikt att den strategiska ledningen 

har god kännedom om vilken kompetens som finns inom organisationen i relation till det 

behov som existerar i dess omgivning. 
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Det som förbinder den strategiska ledningen med den operativa kärnan är mellanchefsnivån 

där ledare med ansvar för större eller mindre grupper av medarbetare är verksamma. 

Mellanchefernas uppgift är dels att fatta beslut i operativa frågor samt att fördela 

arbetsuppgifter och delge information till sina underställda, men också att samla in 

information från sina medarbetare och sedan föra den uppåt i organisationen. Den operativa 

kärnan är den del som utför det arbete som är kopplat till organisationens 

verksamhetsområde; produktion av varor eller tjänster. Teknostrukturen utgörs av analytiker 

som arbetar i syfte att förändra eller förbättra organisationens arbetsprocesser. Det kan 

exempelvis handla om anpassning av tjänster eller varor för att möta efterfrågan, eller 

utveckling av effektiva arbetssätt. Delen som Mintzberg refererar till som stödfunktioner kan 

antingen vara servicefunktioner som är förlagda inom organisationen eller utlagda hos andra 

organisationer. Exempel på stödfunktioner är personalmatsalen eller IT-support och dessa 

stödenheter opererar inom olika delar av hierarkin och kan ibland liknas vid mindre 

organisationer då de ofta utgörs av en operativ kärna och en ledning. 

 

Mintzbergs modell (Mintzberg, 1979, s. 20) 

Beroende på vilken typ av verksamhetsområde en organisation verkar inom, har Mintzberg 

(1993) delat in olika typer av organisationer i fem kategorier; entreprenörsorganisationen, 

maskinbyråkratin, divisionaliserad organisation, professionell byråkrati och ad hoc-krati eller 

den innovativa organisationen. Då fallet för denna studie är ett multinationellt telekom- och 

IT-företag vilket karaktäriseras av snabb förändringstakt och flexibilitet, faller denna typ av 

organisation in under ad hoc-kratin som organisationstyp. 

Ad hoc-kratin eller den innovativa organisationen 

Ad hoc-kratisk organisation beskrivs av Bolman och Deal (2005) som en flexibel och 

självförnyande organisk form som i huvudsak hålls samman med hjälp av laterala 
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samordningstekniker. Denna typ av organisationer verkar ofta i turbulenta och 

snabbföränderliga miljöer.  

Arbetsuppgifterna är ofta av komplex karaktär och kräver personer med hög yrkeskompetens. 

Beslutssystemet inom organisationer av typen ad hoc-krati präglas ofta av decentralisering 

vilket innebär att delegering av ansvar ut/ner i organisationsstrukturen för att ge medarbetare 

ett mer självständigt beslutsutrymme att arbeta inom, är vanligt. (Jacobsen, 2005) 

Pragmatisk institutionalism 
I dagens moderna samhälle som präglas av effektivisering är idéer om hur organisationer ska 

utformas, ledas och styras mycket vanligt förekommande. Røvik (2008) nämner ett antal 

kännetecken som är tidstypiska för organisationsidéerna. Först och främst är 

framgångsrecepten många och de täcker samtliga delar av en organisation. Idéerna handlar 

exempelvis om hur den formella strukturen ska se ut samt vilka rutiner och processer som ska 

följas, till olika typer av ledarskap och förslag på hur man förbättrar kommunikationen. En 

annan aspekt av organisationsteorierna är att fysiskt avstånd blir allt mindre betydelsefullt 

vilket gör att idéerna blir mer närvarande och förändringar som sker i vitt skilda delar av 

världen kan se tämligen likartade ut. Den nya tidens organisationsidéer har i många fall även 

det gemensamt att de är svåra att ”datera”, det vill säga ange när och hur de har utvecklats. En 

orsak till detta tros vara det faktum att de är så kallade konceptualiseringar av mer tidlösa, 

generella organisationsteorier. Vidare anses idéerna vara genomträngande på flera plan, bland 

annat genom dess bredd. Det finns inga gränser för vilka typer av organisationer som 

framgångsrecepten är applicerbara på utan förekommer såväl inom nya, moderna 

organisationer som inom mer traditionella organisationer av mer byråkratisk karaktär. 

Genomträngandet handlar, för det andra, om dess djup och här menar Røvik att somliga idéer 

går från att vara ytliga fenomen till att rota sig och påverka organisationers dagordning i 

större utsträckning.  

Orsakerna till varför det är svårt att utestänga de nya idéerna är många och en som nämns är 

det faktum att idéerna ofta lanseras som verktyg som organisationen kan ha nytta av vilket 

attraherar. Förutom yttre tryck, förekommer även ett inre tryck som skapas bland välutbildade 

medarbetare som förutom att de är tränade i att tänka abstrakt, också ofta förekommer som 

agenter vid adopterande av nya organisationskoncept. De nya idéerna om hur organisationer 

ska verka kan i många fall vara reformutlösande och har potential att genomdriva både små 

och stora förändringar. Slutligen menar Røvik att recepten har tvetydiga verkningar, det vill 

 7



 

säga vilka effekter de verkligen har i praktiken är osäkert. Vanligt förekommande är att de 

framställs som ”modeflugor” som både är tidskrävande och kostsamma. Samtidigt finns det 

förespråkare som menar att de är viktiga strategiska verktyg som kan bidra till tydliga 

resultatförbättringar. Vad som kan konstateras är att det inom forskning på området har 

framkommit att det råder stor variation mellan olika organisationer och sektorer, både i fråga 

om förmågan att adoptera nya lösningar och att dokumentera de eventuella effekterna av 

införandet. (Røvik, 2008) 

Managementsamhället (Røvik, 2008) handlar om utbud, efterfrågan, överföring och 

tillämpning av nya organisationsidéer samt hur dessa idéer sprids mellan organisationer. 

Genom att inta en pragmatisk position, inspirerad av både de modernistiska och de 

socialkonstruktivistiska synsätten är Røviks avsikt att hålla en distinkt position mellan de två. 

Denna ställning har författaren valt att kalla för pragmatisk institutionalism. Den pragmatiska 

institutionalismen utmärks av att den lyfter fram tvetydigheten i många av de fenomen som de 

nya organisationskoncepten står för till skillnad från de ovanstående två paradigmen som är 

mer entydiga i sitt budskap. De utgår i princip från att det finns ett glapp mellan ledningens 

ambitioner och medarbetares arbetsprestationer medan Røvik har en mer mångtydig och 

öppen inställning till de moderna organisationskoncepten. Inom det pragmatiska synsättet 

menar man att nya organisationsidéer både kan vara verktyg och socialt konstruerade 

symboler vilka legitimeras av organisationens medarbetare.  

Utbud 

Utbudet av nya idéer som ger recept på hur organisationer ska utforma sin verksamhet har 

ökat drastiskt sedan början av 1980-talet. Dessa framgångsrecept är relativt heltäckande vad 

gäller organisationsfrågor och berör bland annat strategier, ledarskap, formell 

organisationsstruktur och verksamhetsstyrning. Strategierna handlar om hur organisationer 

bör förhålla sig till olika aktörer såsom kunder, konkurrenter och myndigheter. Strategierna 

gäller även förhållningssättet gentemot offentligheten, det vill säga hur man ska agera utåt 

genom exempelvis sättet att profilera sig på. Hur ledare inom en organisation väljer att 

förhålla sig till sitt ledarskap är en annan viktig faktor i fråga om att finna en roll som är 

ändamålsenlig i relation till organisationskonceptet. Hur en organisation väljer att utforma sin 

verksamhet är nästa aspekt som påverkas av framgångsrecepten och berör främst den formella 

strukturen. Likaså verksamhetsstyrning är ett viktigt område och innefattar allt det som har att 

göra med ledningens önskan att skaffa sig en överblick över verksamheten genom diverse 

procedurer och rutiner. (Røvik, 2008) 
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Strategisk HR 

En trend som uppmärksammats på senare år är att fokus på HR-området har flyttats från att 

enbart fylla en administrativ och socialt stödjande funktion till en mer strategisk inriktning. 

Denna förändring syftar främst till att nå organisationens övergripande mål. Samtidigt är det 

rimligt att förvänta sig att den alltmer strategiska HR-inriktningen kommer att präglas av 

mjuka inslag eftersom HR-ansvariga i högre utsträckning kommer att tillhöra ledningen, som 

då influeras av dessa tidigare typiska inslag. Det som främst skiljer den nya typens ”hårdare” 

HR från tidigare funktion är att särskild vikt läggs vid att skaffa sig kontroll över 

medarbetarnas kompetens och hur den påverkar övergripande strategiska mål. (Røvik, 2008) 

”Strategiska HR-åtgärder inriktas alltså på att skapa värdeökning genom systematisk styrning av 
genuint mänskliga faktorer som kunskaper och sociala relationer.” (Røvik, 2008, s. 130) 

Røvik (2008) menar att den nya tidens strategiska HR-arbete förutsätter överblick på tre 

områden; för det första krävs att man inom organisationen ser till de sociala, mellanmänskliga 

relationerna för att överhuvudtaget kunna skapa strategiskt värde. För det andra krävs det att 

mätbara indikatorer utvecklas samt att mätningar genomförs. Slutligen är det viktigt att 

ledningen ombesörjs med förslag på hur man inom organisationen kan omvandla de ”mjuka” 

delarna till exakta styrningsprocesser. 

Överföring 

Överföringen av organisationsidéer omfattar dels dekontextualisering vilket innebär att 

konceptet plockas ur sitt sammanhang, dels kontextualisering som vidare går ut på att 

applicera det i aktuell organisation och därmed placera in det i ett nytt sammanhang. Dessa 

aspekter av överföringen kan med ett samlat begrepp kallas för translation eller översättning 

och tar sin utgångspunkt i pragmatisk institutionalism. (Røvik, 2008) 

Virusteorin 

Virusteorin bygger på kontextualisering vilket handlar om hur väl idéerna lyckas inplanteras 

och tillämpas i organisationer. Här tas stor hänsyn till det faktum att organisationer skiljer sig 

åt i fråga om hur mottagliga de är för nya idériktningar och även hur utfallet blir i förhållande 

till ledningens förväntningar. (Røvik, 2008) 

Enligt Røvik (2008) finns det många likheter mellan organisationsidéer och virus både i fråga 

om att de sprids och på vilket sätt de sprids. De moderna organisationskoncepten sprids på ett 

smittoliknande sätt när de ”vandrar” mellan personer och organisationer, inom och mellan 

sektorer och till och med länder och kontinenter. Vid en virussmitta sätter kroppens 
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försvarsmekanismer eller immunreaktioner igång och i likhet med denna metafor har 

vanligtvis även organisationer ett kraftigt försvarssystem. Här har ledningen ett stort ansvar i 

fråga om att motverka den här typen av försvarsmekanismer genom så tydlig implementering 

och översättning av idéerna som möjligt. Andra aspekter att ta hänsyn till om man inom 

organisationen vill att organisationsidéerna ska mottas på ett positivt sätt är att konceptet 

måste stämma överens med rådande praxis så att det inte upplevs alltför främmande. Vidare är 

det viktigt att konceptet är kompatibelt med de normer och värderingar som man inom 

organisationen har att leva upp till. Slutligen kan organisationsidéer som introduceras 

upplevas som hotfulla mot personliga intressen eller gruppintressen. Det kan då handla om 

förändrad arbetssituation eller status för den enskilde eller en arbetsgrupp vilket gör att 

hänsyn till dessa är viktigt i den mån som det är möjligt. 

Translationsteorin 

Till skillnad från virusteorin som handlar om vad idéerna kan göra med organisationer så 

bygger translationsteorin omvänt på vad organisationerna kan göra med de olika koncepten. 

En annan skillnad är att translationsteorin är en mer holistisk teori med pragmatisk inriktning 

om kunskapsöverföring. Kunskapsöverföring i relation till translation sett ur ett pragmatiskt 

perspektiv innebär att det är möjligt att överföra kunskap mellan organisationer gällande nya 

idéer och recept. Denna translation innebär vidare en form av transformation eller förändring 

där viss anpassning är nödvändig för att passa olika typer av organisationer. (Røvik, 2008) 

Nya perspektiv på organisation och ledarskap 
I dagens samhälle produceras en mängd idéer och lösningar för organisationers utveckling 

och den vanligaste strategin som presenteras är inriktad på att förbättra ledning och ledarskap. 

Det är emellertid först under de senaste årtiondena som forskare inom samhällsvetenskapen 

har intresserat sig för hur organisationer fungerar och varför de så ofta misslyckas med att nå 

sina mål. Dessa teorier är ofta motstridiga vilket gör att ledare i organisationer ställs inför en 

rad svåra val i fråga om vilka koncept som ger framgång. (Bolman & Deal, 2005) 

Bolman och Deal (2005) utgår i sina teorier från perspektiv och perspektivväxling vilket 

symboliserar de många olika bud om framgångsrecept som finns på marknaden. Det finns 

fyra olika perspektiv som också kan relateras till som mentala modeller eller scheman; det 

strukturella perspektivet, HR-perspektivet, det politiska perspektivet samt det symboliska 

perspektivet. Jag har för denna uppsats valt att utgå ifrån det strukturella perspektivet samt 
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HR-perspektivet då det med dessa ”glasögon” är möjligt att belysa syftet för uppsatsen från 

två olika håll. 

Det strukturella perspektivet 

Det strukturella perspektivet vilar på ett antal antaganden och sammanfattningsvis handlar det 

om att organisationers främsta uppgift är att uppnå uppställda mål. Detta kan åstadkommas 

genom tydlig arbetsfördelning samt genom olika typer av kontroller i syfte att koppla samman 

individers och enheters prestationer. Problem som uppstår menar man har sin grund i 

strukturella svagheter och kan lösas genom omstrukturering. Strukturen inom en organisation 

kan ses som en slags ritning över formella förväntningar och utbyten mellan interna och 

externa aktörer. De interna aktörerna består främst av ledning och anställda och det externa 

fältet är exempelvis kunder och klienter. Strukturen kan innebära såväl möjligheter som 

begränsningar. Exempel på positiva effekter av en tydlig struktur är när den underlättar för 

individer att utföra sina arbeten. Negativa aspekter kan te sig i form av alltför mycket krav på 

formalitet där överordnade utövar alltför stor kontroll. (Bolman & Deal, 2005) 

De flesta organisationer ägnar mycket tid åt att utveckla fungerande strategier vilket innebär 

att fastställa de långsiktiga målen, välja handlingssätt och fördela de resurser som behövs för 

att målen ska uppnås. Organisationer som verkar inom miljöer som präglas av snabb 

förändringstakt kräver mer komplexa och flexibla strukturer. Det utbud som finns tillgängligt 

i fråga om valmöjligheter är mycket stort liksom möjligheterna till variation vilket gör det 

hela komplext. (Bolman & Deal, 2005) 

HR-perspektivet 

HR-perspektivet sätter förhållandet mellan individ och organisation i fokus. De 

grundläggande antagandena för denna ansats innefattar bland annat idéer om att 

organisationer finns till för att uppfylla människors behov, inte tvärtom och att det finns ett 

ömsesidigt beroende mellan de två parterna. När överensstämmelsen mellan individ och 

system är god tjänar båda parter på det då individerna har ett meningsfullt arbete och förstår 

vikten av att utföra det, och organisationen får del av den kunskap och effektivitet som gynnar 

verksamheten. (Bolman & Deal, 2005) 

Ökad global konkurrens och snabb förändringstakt sätter organisationer i dilemmat huruvida 

nyckeln till framgång är att investera i människor eller att vara ”mean and lean” med allt 

större fokus på minskad fast arbetskraft och större del outsourcing. Idag har många 

organisationer insett att en kraftfull och kompetent arbetsstyrka kan vara ett mycket bra 
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konkurrensmedel och därmed valt att investera i så kallat humankapital. (Bolman & Deal, 

2005)  

Nya perspektiv på ledarskap 

En vanligt förekommande brist i ledarskapssammanhang är förmågan att se ledarskapets 

relations- och kontextbundna karaktär och man separerar inte ledarskap från makt och 

position. Ett sätt att komma förbi denna problematik är att växla perspektiv på ledarskap då 

det inte finns ett ensamt perspektiv som fångar hela det spektra som det innebär att vara 

ledare. I idealfallet kombinerar ledare de olika perspektiven och får på så vis en heltäckande 

ledarskapsansats. Dock är det en orealistisk tanke att man som chef ska kunna hantera alla 

olika typer av situationer som kan uppkomma. Det föreslås istället att man tar tillvara på de 

ledaregenskaper som man behärskar bäst och agerar ut dessa till fullo, samtidigt som man 

bygger upp ett team i sin närhet som kan representera och ge ledning utifrån samtliga av 

ledarskapsperspektiven. (Bolman & Deal, 2005)  

Sammanfattning teori/tidigare forskning 
Den teoretiska referensramen inleds med teorier om Performance Management där tonvikt 

läggs vid att se organisationskonceptet som en fortgående process eller cykel där olika 

aktiviteter följer en årsbasis, snarare än att enbart vara resultatinriktat. Performance 

Management består enligt Bae (2006) av tre grundläggande delar inom Performance 

Management; definiering av medarbetarens arbetsprestation, utvärdering av arbetsprestation 

samt feedback på medarbetarens arbetsprestation.  

Även Armstrong och Baron (2005) menar att det är viktigt att målstyrningsverktyget 

integreras i det dagliga ledningsarbetet där aktiviteter som att planera, agera, övervaka och 

utvärdera arbetsprestationer är grundläggande moment i arbetet med Performance 

Management. Dessa aktiviteter skall leda till ständiga förbättringar, kontinuerlig utveckling av 

färdigheter och kompetenser hos medarbetarna samt bidra till en syn på företaget som ”en 

lärande organisation” genom att ständigt dra lärdom av de erfarenheter som bidrar till goda 

arbetsprestationer. 

Vilken typ av organisation som Performance Management implementeras i är en aspekt som 

påverkar införandet av organisationskonceptet. Mintzberg (1993) menar att är det av stor vikt 

att den strategiska ledningen har god kännedom om vilken kompetens som finns inom 

organisationen i relation till det behov som existerar i dess omgivning. Den strategiska 
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ledningen har också en viktig uppgift i att förmedla önskvärda arbetsprestationer och 

arbetssätt till mellanchefsnivån som då kan kommunicera detta till den operativa kärnan. 

Då den empiriska undersökningen är genomförd på ett multinationellt telekom- och IT-

företag som vid tidpunkten för studien präglades av decentraliserat beslutsfattande i stor 

utsträckning, beskrivs den ad hoc-kratiska organisationsformen för att belysa Logicas 

arbetssätt. Bolman och Deal (2005) och Jacobsen (2005) framställer denna organisationsform 

som vanligt förekommande i turbulenta och snabbföränderliga miljöer och ansvar delegeras 

ofta ut/ner i organisationsstrukturen för att ge medarbetare ett mer självständigt 

beslutsutrymme att arbeta inom. En av svårigheterna inom organisationer som präglas av ad 

hoc-struktur är att de kan vara svåra att styra då man är mycket beroende av enskilda 

medarbetare. Ett sätt att lösa en del av ad hoc-kratins problem är implementering av en 

arbetsmetod som Performance Management vilket kan underlätta arbetet med formalisering 

och skapande av struktur. 

Ett sätt att se på moderna organisationskoncept som Performance Management är genom 

pragmatisk institutionalism vilket är den sociologiska inriktning som Røvik (2008) 

förespråkar. Enligt denna teori har koncepten tvetydiga verkningar då de både anses vara 

kostsamma ”modeflugor” och exempel på framgångsrecept, samtidigt som det finns många 

som hävdar att de är viktiga strategiska verktyg som kan bidra till tydliga resultatförbättringar. 

Forskning visar emellertid att det råder stor variation gällande olika organisationers förmåga 

att adoptera den nya tidens lösningar, både vad gäller mottaglighet för koncepten och 

dokumentation av dess effekter. Att det råder vissa oklarheter kring hur moderna 

organisationsidéer ska appliceras i organisationer är en orsak till varför jag fann ämnet 

Performance Management intressant att studera då det inte finns någon entydig 

dokumentation av hur arbetet enligt processen fungerar. 

En viktig dimension för hur väl arbetet med Performance Management implementeras och 

mottas i en organisation är ledarskapet. Av den anledningen har den teoretiska referensramen 

kompletterats med Bolman och Deals (2005) teorier om olika ledarskapsperspektiv och 

perspektivväxling. Då framgångsrecepten som representeras av moderna organisationsidéer är 

många och har olika budskap är det rimligt att föreställa sig att det krävs mer än ett synsätt ur 

ledarskapssynpunkt för att kunna tillgodose organisationers behov. För denna uppsats 

beskrivs det strukturella perspektivet och HR-perspektivet för att belysa vikten av att kunna 

anpassa ledarrollen samt kunna växla perspektiv för att lyckas med en arbetsprocess som 
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Performance Management. Detta blir särskilt viktigt i en organisation av ad hoc-kratisk 

struktur då denna organisationstyp kräver flexibilitet i flera avseenden. 

Metod och data 

I metodkapitlet redogörs för vald metod, konstruktion av intervjuguide, deltagande 

organisation samt tillvägagångssätt för insamling av empirisk data. Därefter ges en mer 

detaljerad beskrivning av metoderna dokumentanalys samt fokusgruppintervju. 

Avslutningsvis förs en kritisk diskussion kring etiska aspekter som är viktiga att beakta 

samt kring valda metoder i relation till begreppen validitet och reliabilitet. 

Kvalitativ metod 
Holme och Solvang (1997) beskriver möjligheter och begränsningar med kvalitativ och 

kvantitativ forskning. En av styrkorna som nämns i relation till kvalitativ metod är att den 

möjliggör skapandet av en helhetsbild då forskaren ges en ökad förståelse för sociala 

processer och sammanhang. En annan av den kvalitativa forskningens fördelar är att den 

präglas av flexibilitet vilket innebär att forskaren ges frihet att under studiens gång göra 

förändringar gällande upplägg för undersökningen samt frågeställningar. Denna fördel kan 

även ses som en nackdel då justeringar i exempelvis frågeställningar kan leda till svårigheter 

att jämföra intervjupersoners svar. Då den kvalitativa metoden främst fokuserar på ett färre 

antal deltagande individer är det av stor vikt att de utvalda intervjupersonerna har god 

kunskap på undersökningsområdet. Av den anledningen föll det naturliga valet på att 

genomföra kvalitativa intervjuer med ledare inom organisationen eftersom dessa bär ett stort 

ansvar i att arbeta i enlighet med målstyrningsverktyget samt att entusiasmera sina 

medarbetare. 

Val av fall för den empiriska undersökningen 

Den empiriska undersökningen som ligger till grund för uppsatsen har genomförts på Logica, 

ett brittiskt multinationellt telekom- och IT-företag med säte i London. Sedan 2006 finns 

Logica i 42 länder och har cirka 40 000 medarbetare. Då jag fått kännedom om att Logica 

arbetar i enlighet med målstyrningsverktyget Performance Management kontaktade jag under 

hösten 2008 Cecilia Fagerberg-Wästfelt, HR manager på Logica, Stockholm. Cecilia fann 
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mitt uppsatsförslag intressant och tillsammans kom vi överens om att studien skulle 

genomföras med fokus på ledares upplevelser av Performance Management System inom 

Logica. 

Under 2008 introducerades målstyrningsverktyget Performance Management System på 

Logica i Sverige som ett medel för att skapa tydligare struktur men även för att behålla och 

utveckla kompetenta medarbetare samt för att öka attraktionskraften vid rekrytering av nya 

medarbetare. Genom införandet av Performance Management menar man på Logica att det 

skapas nya möjligheter för utveckling för såväl organisationen i stort såväl som för dess 

medarbetare. Genom planering enligt mål- och utvecklingssamtal samt 

karriärutvecklingssamtal kan organisationsstrukturen tydliggöras och förklaras när 

övergripande affärsmål bryts ned och görs begripliga för den enskilde individen. 

Tillvägagångssätt 

Inför undersökningen av målstyrningsverktyget Performance Management träffade jag vid två 

tillfällen Cecilia Fagerberg-Wästfelt, HR manager på Logica, Stockholm för att planera vilken 

typ av undersökning som skulle genomföras. Dessa träffar var viktiga för att jag som 

uppsatsskribent skulle få en övergripande förståelse för hur man arbetar med Performance 

Management inom organisationen samt hur verktyget är uppbyggt. Utifrån den förståelsen för 

målstyrningsverktyget samt bearbetad litteratur skapades en intervjuguide. Det beslutades att 

en kvalitativ undersökning om ledares upplevelser av arbetet med Performance Management 

skulle genomföras med fokusgruppintervjuer samt dokumentanalys som metod. Att enbart 

undersöka hur ledare i organisationen upplever arbetet med Performance Management var ett 

medvetet strategiskt val. Då arbetet med målstyrningsverktyget så pass nyligen har 

implementerats inom Logica i Sverige (2008) ansågs det värdefullt att på ett inledande 

stadium få ta del av ledares upplevelser, dels av implementeringen men även hur de anser att 

deras medarbetare har emottagit det nya arbetssättet. De åsikter och värderingar som 

framkommer här kan sedan kan vara en möjlig utgångspunkt vid vidare utvärdering av 

Performance Management-processen i större skala. 

Dokumentanalys 

Dokumentanalys bygger på ett systematiskt sätt att beskriva innehållet i ett kommunikativt 

budskap. Genom att tolka informationen skapar sig forskaren en förståelse för miljöer och 

innebörder i begrepp som dokumentet behandlar. (Sharan, 1993) För denna uppsats gavs 

inledningsvis tillgång till interna dokument där Performance Management-processen var väl 
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beskriven. Detta underlättade förståelsen för organisationens arbetssätt och strukturen för 

målstyrningsverktyget vilket var viktigt för en så korrekt tolkning av de efterföljande 

intervjuerna som möjligt.  

Fokusgruppintervju 

Fern (2001) beskriver olika typer av forskningsansatser där fokusgrupper kan appliceras; 

Exploratory Focus Group Tasks, Experiential Focus Group Tasks och Clinical Focus Group 

Tasks. Vilken av de tre ansatserna som är lämplig att använda beror på undersökningens syfte, 

vilken typ av information och kunskap de genererar, vetenskaplig status samt metodologiska 

faktorer. Då uppsatsens syfte är att undersöka vilka erfarenheter ledare inom organisationen 

har av att arbeta med Performance Management är Experiential Focus Group den ansats som 

främst har präglat undersökningen. Denna ansats är passande att använda då forskaren är 

intresserad av att fånga fokusgruppdeltagares attityder i förhållande till ett fenomen. Dessa 

attityder manifesteras genom delade erfarenheter, intentioner och beteenden vilka 

fokusgruppdeltagarna har gemensamt och ju högre sammanhållning som präglar gruppen 

desto fler erfarenheter är det troligt att de har gemensamt. Ytterligare en aspekt av 

fokusgruppmetoden som beskrivs är möjligheten till ökad förståelse för individers kunskaper 

och erfarenheter för att slutligen kunna utvärdera strategier, koncept och beteenden, vilket är 

önskvärt för att uppfylla syftet för denna uppsats.  

Forskningssyftet beskrivs som mycket viktigt då fokusgruppintervju används som metod. Om 

syftet är att ge teoretiska förklaringar till delade åsikter inom en grupp är det av vikt att 

gruppen som deltar i undersökningen är av homogen typ. Om syftet däremot är att generera 

kreativa idéer, kan en mindre grupp med deltagare av olika åsikter generera fler uppslag. 

Antalet grupper som är lämpligt att använda sig av vid fokusgruppundersökningar kan variera 

från 1 till 30 beroende på syftet. Antalet deltagare per grupp är en fråga av mer kritisk 

karaktär och ju större gruppen är, desto viktigare blir moderatorns roll i sammanhanget. Med 

fler deltagare ges färre tillfällen att göra sina åsikter hörda vilket gör moderatorns aktiva 

deltagande viktigt. (Fern, 2001) Med dessa aspekter i åtanke var min ambition att genomföra 

fokusgruppintervjuerna med relativt homogena grupper då syftet för denna uppsats är att 

undersöka vilka erfarenheter ledare inom organisationen har av att arbeta i enlighet med 

Performance Management. Gruppintervjuerna genomfördes därför med ledare på ungefär 

samma befattningsnivå inom organisationen i fråga om ansvar för antal medarbetare och 

arbetsuppgifter.  
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Totalt genomfördes tre stycken fokusgruppintervjuer med tre till fem deltagare vid varje 

intervjutillfälle. Antalet kändes lämpligt för att få en givande diskussion men samtidigt 

utrymme för samtliga fokusgruppdeltagare att delta aktivt vid intervjuerna. Varje 

fokusgruppintervju tog ungefär en timme. Intervjuerna genomfördes under tidsperioden 5/12-

10/12 2008 där dagar mellan intervjutillfällena medgav tid för transkribering och eventuella 

förändringar i intervjuguiden. 

 Gruppintervjuerna registrerades genom inspelning med bandspelare. Kvale (1997) beskriver 

fördelarna av att använda sig av bandinspelning vid intervjusituationen och menar att 

intervjuaren då får chans att koncentrera sig på exempelvis dynamik, tonfall, och pauser vilka 

sedan är möjliga att återgå till för omlyssning. En nackdel som nämns är dock det faktum att 

en bandinspelning inte återspeglar visuella intryck såsom ansiktsuttryck eller gester. 

Bandinspelningen medgav dock möjlighet för mig som moderator att uppfatta samt ta kortare 

anteckningar av eventuella minspel under gruppintervjuerna. 

För gruppintervjuerna valdes den så kallade halvstrukturerade intervjuformen vilken omfattar 

en rad teman och förslag till frågor men där utrymme för förändringar och justeringar av vilka 

frågor som är relevanta möjliggörs. Det är även möjligt att ändra ordningsföljden för frågorna 

vilket gör det lättare att följa upp intervjupersonernas svar på ett naturligt sätt med relevanta 

följdfrågor. Avslutningsvis vid intervjun är det passande att ge intervjupersonerna möjlighet 

att ytterligare tillägga något eller ta upp frågor eller tankar som väckts under intervjutillfället. 

(Kvale, 1997) Denna möjlighet gavs till samtliga intervjupersoner som deltog i 

undersökningen och genererade vid flera tillfällen intressanta synpunkter eller tillägg. 

Experiential Focus Group 

Den främsta styrkan som nämns med denna typ av fokusgruppmetod är att de erfarenheter 

som intervjudeltagare beskriver inte enbart är deras egna, utan även delas av andra i deras 

direkta kontaktnät. Denna typ av kunskap som de genom fokusgruppintervjun delar med sig 

av, kan vara av stort intresse för såväl beslutsfattare som för fortsatt forskning på området. 

(Fern, 2001) I fallet för denna undersökning kan detta relateras till intervjupersonernas 

kollegor inom organisationen som arbetar enligt samma målstyrningsverktyg och eventuellt 

delar upplevelser som kan vara av intresse för företagsledningen och fortsatt utveckling i 

arbetet med Performance Management. 

Experiential Focus Group är en lämplig metod vid triangulering eller då man vill bekräfta 

exempelvis en teori. Triangulering innebär att fokusgrupp som metod kompletteras av 
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ytterligare en eller flera metoder för datainsamling. Detta sätt att öka reliabiliteten i tidigare 

insamlad data har flera fördelar, men det framhävs samtidigt att metoden kan innebära 

problem för forskaren i de fall där den kompletterande metoden inte ger data som 

överensstämmer med tidigare insamlat material. (Fern, 2001) Vid denna undersökning kan 

den inledande dokumentanalysen tillsammans med efterföljande fokusgruppintervjuer anses 

vara en typ av triangulering då metoderna tillsammans underlättade förståelsen för fenomenet 

Performance Management och skapade en bättre helhetsbild. Genom dokumentanalysen gavs 

ett perspektiv på ambitionen av arbetet med målstyrningsverktyget som sedan klargjordes 

ytterligare vid efterföljande gruppintervjuer med ledare inom organisationen. Trianguleringen 

knyter vidare an till det som Fern (2001) kallar för bekräftelse av teori. Fakta som jag fick 

tillgång till genom dokumentanalysen underlättade förståelsen vid gruppintervjuerna samt 

gjorde det möjligt att styrka påståenden och uttalanden. 

Intervjuguide 

Vid gruppintervjuerna användes en på förhand formulerad intervjuguide. Kvale (1997) 

beskriver intervjuguiden för en halvstrukturerad intervju som en översikt över de ämnen som 

ska täckas och förslag till frågor. Vidare menar författaren att det är upp till intervjuaren att 

avgöra hur strikt intervjuguiden ska följas men det framhävs att ju spontanare 

intervjuproceduren är, desto större är sannolikheten att svaren som ges är spontana och 

genuina i sin karaktär. Intervjufrågorna i intervjuguiden kan bedömas både ur tematisk och ur 

dynamisk synpunkt. Det förstnämnda har att göra med den teoretiska kopplingen som ligger 

till grund för undersökningen och som äger relevans för analysen. Den dynamiska aspekten 

utgörs av det positiva samspelet mellan intervjuare och intervjupersoner. Vid skapandet av 

intervjuguiden för gruppintervjuerna studerades inledningsvis teorier om Performance 

Management samt teorier på management-området samt förändringsarbete. Utifrån centrala 

ämnen i litteraturen formulerades därefter teman som bedömdes som relevanta att beröra i 

gruppintervjuerna med subfrågor av olika typ. Kvale (1997) beskriver exempel på inledande, 

sonderande, direkta, strukturerade samt tolkande frågor vilka är några olika sorters metoder 

för hur man ställer frågor för att nå intervjuns övergripande syfte. 

Urval av intervjupersoner 

Vid Experiential Focus Group som metod framhävs vikten av gruppsammanhållning för att 

skapa ett gruppklimat som främjar diskussion och delgivning av erfarenheter. Av den 

anledning bör gruppen vara homogen i sin natur vilket kan åstadkommas genom ett urval av 
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intervjupersoner med liknande erfarenheter och bakgrund. (Fern, 2001) Den ursprungliga 

planen för denna undersökning var att genomföra intervjuerna med så homogen 

sammansättning av intervjupersoner som möjligt med denna ansats i åtanke. Undersökningen 

skulle då bestå av tre fokusgrupper med ledare som har erfarenhet av tre olika typer av 

ledning, dock med samma typ av ledarskap inom varje fokusgrupp. Detta var dock inte 

genomförbart då jag inte kunde påverka vilka ledare som hade möjlighet att delta vid 

gruppintervjuerna av naturliga skäl som exempelvis pressade tidsscheman vilket är vanligt 

hos individer i ledarposition. Detta skapade ett visst mått av heterogen stämning vid 

intervjutillfällena men genom urvalet var det ändå möjligt att få ledare på samma 

befattningsnivå att delta vilket gjorde att förutsättningen för liknande erfarenheter var god. I 

rollen som moderator fann jag att de erfarenheter som skilde sig åt mellan intervjupersonerna 

gav ett bättre diskussionsunderlag och mer djup till fokusgrupperna än de nästintill helt 

homogena grupperna där ämnena i intervjuguiden gick betydligt snabbare att behandla. 

Analysmetod 

Som analysmetod valdes utskrift av de inspelade intervjuerna i sin helhet. Kvale (1997) menar 

att utskriften utgör en del problematik i överföringen från muntlig kommunikation till 

skriftlig. Författaren menar att denna konstruktion medför en rad bedömningar och 

avgöranden vilket blir en fråga om hur intervjuaren väljer att tolka det som sägs. Vidare 

beskrivs hur utskriften kan ses som en slags överträdelse; från muntlig diskurs till skriftlig 

diskurs, vilket är innebörden av just ordet transkribera som betyder att transformera från en 

form till en annan. 

Holme och Solvang (1997) beskriver två huvudsakliga former för textanalys av den 

information som man har fått fram under intervjuer; helhetsanalys och delanalys. Metoden 

som har valts vid denna undersökning är helhetsanalys vilken innebär att man ser till helheten 

i den insamlade informationen. Denna metod kan delas in i tre faser där den första präglas av 

att forskaren väljer ut teman. Därefter konkretiseras de frågeställningar som forskaren väljer 

att arbeta med, för att slutligen i den tredje fasen mynna ut i en systematisk analys av 

intervjuerna utifrån uppställda frågor. Till utvalda teman kan även citat knytas för att belysa 

specifika faktorer och bidra till en fördjupad förståelse av problemområdet. 

Kvale (1997) beskriver liknande typer av metoder för intervjuanalys. Meningskoncentrering 

innebär att längre uttalanden koncentreras och omvandlas till kortare uttalanden där det mest 

väsentliga framgår. Med denna metod kan längre utskrifter av intervjuer reduceras till kortare 
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och mer precisa formuleringar som bildar meningsenheter som sedan är möjliga att utveckla 

till huvudteman.  

Meningskategorisering innebär att forskaren kodar intervjun i kategorier som till exempel 

anger förekomst eller inte av ett fenomen. Dessa huvuddimensioner kan ha tagits fram i 

förväg eller utvecklas under tiden som arbetet med analysen fortgår. Till dessa 

huvuddimensioner kan sedan underkategorier kopplas till var och en av dem. Med 

meningskategorisering kan forskaren pröva hypoteser samt undersöka skillnader exempelvis 

mellan grupper genom kvantifiering. (Kvale, 1997) 

Metoddiskussion 

Etiska aspekter 

Informerat samtycke innebär att man informerar undersökningspersonerna om 

undersökningens generella syfte och om hur undersökningen är upplagd i stort. Det betyder 

också att undersökningspersonerna deltar på frivillig basis. I det informerade samtycket ingår 

också att bedöma hur mycket information som ska ges och när den ska ges vilket skapar en 

känslig balansgång mellan överinformation och utelämnande av aspekter som kan vara 

betydelsefulla för undersökningspersonerna. Det sistnämnda bör beaktas för att 

intervjupersonerna ska ge en så genuin bild av sin upplevelse som möjligt utan att påverkas av 

undersökningens syfte. (Kvale, 1997) Vid undersökningen för denna uppsats behandlades 

frågan om informerat samtycke på så vis att ett missivbrev med information om syfte och 

andra detaljer skickades ut till samtliga intervjupersoner på förhand. Efter deltagande i 

gruppintervjuer gavs även möjlighet för intervjupersonerna att återkomma med synpunkter 

via e-post. 

Enligt Kvale (1997) är även konfidentialitet viktigt att betänka när man bedriver kvalitativ 

forskning. Konfidentialitet innebär att privata data som identifierar undersökningspersonerna 

inte kommer att redovisas, vilket garanterades för samtliga intervjupersoner vid 

intervjutillfällena. 

Validitet 

Validitet handlar om sanning och riktighet i ett yttrande. Inom forskningen är validitet ett mått 

på i vilken grad man mäter vad man avser att mäta, eller uttryckt i andra termer; i vilken 

utsträckning våra observationer verkligen speglar de fenomen eller variabler som intresserar 

oss. (Kvale, 1997) Ett sätt att öka graden av validiteten är genom verifikation av exempelvis 
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intervjuguiden i förhållande till undersökningens syfte. Vid denna undersökning skedde detta 

genom dialog dels med handledare om syfte och frågeställningar i relation till den utformade 

intervjuguiden, dels med min kontaktperson på Logica som också fick chans att ge sitt 

utlåtande om de frågor som skulle ställas. Genom resultatet av fokusgruppintervjuerna kunde 

frågeställningarna besvaras samt syftet för undersökningen uppfyllas.  

Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att en undersökning är pålitlig och fri från slumpfaktorer. (Thurén, 2003) 

Holme och Solvang (1997) menar att oberoende undersökningar med samma angreppssätt ska 

ge samma resultat. Inom kvalitativ forskning är det svårt att intyga att samma resultat skulle 

ha uppnåtts om undersökningen hade genomförts vid ett annat tillfälle eftersom den sociala 

miljön är föränderlig. En annan aspekt att ta hänsyn till är att arbetet med 

målstyrningsverktyget i vissa avseenden fortfarande är i ett implementeringsstadium vilket 

kan påverka intervjupersonernas upplevelser av det och eventuellt generera andra åsikter vid 

ett senare tillfälle. För att öka graden av reliabilitet vid denna undersökning spelades 

intervjuerna in med bandspelare och skrevs ut i sin helhet för att säkerställa att återgivelsen 

blir så korrekt som möjligt. Ett annat sätt att öka reliabiliteten är genom den dokumentanalys 

som genomförts då tillgången till interna dokument om Logicas arbete med Performance 

Management har underlättat och ökat tillförlitligheten gällande intervjupersonernas 

uttalanden. Något som eventuellt kan ha försämrat reliabiliteten är det faktum att jag inte till 

fullo kunde påverka urvalet av ledare till fokusgruppintervjuerna utan delvis fick förlita mig 

på tillgänglighet samt min kontaktpersons förmåga att välja ut lämpliga intervjupersoner. 

Ytterligare kritik som kan riktas mot urvalet är att detta var litet i relation till övriga 

populationen av ledare inom organisationen. Detta gör att de intervjuades upplevelser kanske 

inte överensstämmer med övriga ledares uppfattningar om arbetet med Performance 

Management i alla avseenden.  

Metodkritik/Avgränsningar 

Att använda fokusgruppintervjuer som metod innebär både för- och nackdelar. En negativ 

aspekt är att gruppintervjuer inte medger samma djup som kan uppnås vid intervjuer med 

individer enskilt. Detta kan bero på visst mått av social önskvärdhet då respondenterna i den 

givna situationen ger svar som upplevs som korrekta av övriga i fokusgruppen. Dock fann jag 

vid samtliga av intervjutillfällena att respondenterna inspirerade varandras tankegångar vilket 

bidrog till givande diskussioner i de flesta av fallen. Att sammansättningen av fokusgrupperna 
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inte blev homogena i den utsträckning som var tänkt ursprungligen, upplevdes inledningsvis 

som en brist. Det kunde emellertid konstateras att heterogeniteten tvärtom bidrog till 

intressanta diskussioner och problematiseringar då respondenterna kunde dra lärdom av 

varandras arbetssätt och erfarenheter av målstyrningsverktyget. Ansatsen Experiential Focus 

Group syftar främst till att dela upplevelser och förmedla erfarenheter av ett fenomen vilket är 

en passande utgångspunkt för denna uppsats vars syfte är att ta reda på vilka erfarenheter 

ledare har av Performance Management-processen. Jag är medveten om att det råder en viss 

begränsning i att endast intervjua ledare då det inte ger en helhetsbild av vad individer genom 

hela organisationer anser om målstyrningsverktyget. Dock ansågs det strategiskt riktigt att i 

detta inledande skede av processen avgränsa studien till ledare, vilket också är rimligt för ett 

examensarbete av denna storlek. 

Det bör också riktas viss kritik till det faktum att jag inte har kunnat påverka urvalet av 

intervjupersoner i någon större utsträckning. Orsaken är att respondenterna är personer i höga 

befattningar som ofta styrs av fullbokade scheman och jag fick därmed anpassa mig efter de 

ledare som hade möjlighet att delta. 

Att ha en organisation som föremål för ett examensarbete kan innebära vissa begränsningar. 

Då respondenterna av naturliga skäl känner stark lojalitet för företaget kan intervjusvar 

eventuellt modifieras något då man känner ansvar gentemot organisationen. Som försvar till 

detta är min upplevelse att jag fick genuina svar vid gruppintervjuerna, förhoppningsvis på 

grund av att respondenterna kunde se nyttan av att lyfta fram eventuella 

utvecklingsmöjligheter för att ytterligare förstärka processen. 

Slutligen vill jag ta upp det faktum att jag medvetet har valt att inte belysa belöningsaspekten 

som ofta hänger samman med den här typen av målstyrningsverktyg, då denna koppling till 

arbetsprestation enligt min åsikt är ett uppsatsämne i sig. Performance Management inom 

Logica i Sverige är i dagsläget inte heller kopplat till bonussystem eller liknande vilket gör 

den aspekten än mindre intressant att diskutera i sammanhanget.  

Resultat 

I detta kapitel redovisas en sammanfattning av organisationens arbete med Performance 
Management som bygger på analys av de interna dokument som givits tillgång till. Vidare 
presenteras resultatet från gruppintervjuerna som har genomförts med ledare inom Logica. 
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Resultatet presenteras i form av teman som utvecklats utifrån centrala frågor i intervjuguiden 
samt är av relevans för uppsatsens övergripande syfte. Dessa är; Bakgrundsinformation, 
Implementering av Performance Management, Performance Management-processen, 
Ledarskap och Utvecklingsmöjligheter. 

Dokumentanalys 
Den gemensamma organisationsstrukturen på Logica uppnås bland annat genom att definiera 

roller och till rollerna kopplade färdigheter. Detta tydliggör möjliga utvecklingsvägar, 

underlättar bemanning av konsultuppdrag samt förtydligar framtida rekryteringsbehov. Ett 

centralt begrepp inom Performance Management System är karriärväg. Man menar att 

utveckling är grundläggande för samtliga inom organisationen; medarbetare, ledare och 

verksamhet. Denna typ av yrkesmässig utveckling har man valt att benämna 

karriärutveckling. Utifrån konceptet om karriärutveckling har koncerngemensamma 

karriärvägar utvecklats för att skapa tydlighet men också som ett verktyg ämnat att underlätta 

dialogen mellan medarbetare och ledare gällande vilka utvecklingsmöjligheter som finns 

tillgängliga. 

Utifrån karriärvägarna är det möjligt att klargöra vilka färdigheter som är viktiga för aktuell 

roll, diskutera medarbetarens färdigheter och utvecklingsönskemål, identifiera 

kompetensutvecklingsbehov samt bedöma individens prestation för att nämna delar av det 

ramverk som Performance Management System består av. Det finns 11 karriärvägar och inom 

varje karriärväg finns det 6 nivåer. Majoriteten av medarbetarna befinner sig på nivå 1-3. För 

varje karriärväg och nivå finns en beskrivning av ansvar, uppgifter och färdigheter som är 

kopplade till roller på respektive nivå. Totalt finns det 12 färdigheter per karriärnivå. 

Utveckling inom en karriärväg som visar att medarbetaren behärskar merparten av kraven på 

en högre nivå motiverar att medarbetaren flyttas upp. Den uppvisade utvecklingen kan 

innebära byte från en karriärväg till en annan och då sker utvärdering utifrån den nya 

karriärvägens beskrivning av färdigheter och nivåerna i den. 

Vid introduktionen av Performance Management System på Logica har det inledningsvis 

konstaterats vilken karriärväg som bäst överensstämmer med den roll som medarbetaren 

arbetade i vid implementeringen av målstyrningsverktyget. Med detta som utgångspunkt ska 

ledare och medarbetare föra en dialog kring individuella styrkor men också utvecklingsbehov. 

Karriärvägarna är också ämnade att fungera som ett stöd vid planering på längre sikt. När 

medarbetaren ”mappas” mot specifik karriärväg är individens uppvisade färdigheter 

avgörande för vilken nivå medarbetaren placeras inom. 
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De aktiviteter som medarbetare och ledare ska utföra enligt Performance Management System 

är fördelade på en årsbasis, inom Logica kallat för medarbetaråret (Q1-Q4 där Q står för 

quarter/kvartal). Aktiviteterna hör samman med mål- och utvecklingssamtalet som genomförs 

i Q1, vilket inleder medarbetaråret. Under mål- och utvecklingssamtalet är ambitionen att en 

öppen dialog om organisationens, gruppens men framförallt medarbetarens mål och 

utveckling förs. Samtalet bygger på både ”hårda” frågor som utvärdering av mål och resultat 

och ”mjuka” frågor gällande samarbete, vilja och engagemang. Under mål- och 

utvecklingssamtalet ska en uppföljning av medarbetarens arbetssituation och resultat från 

föregående period genomföras. Det sker i relation till uppsatta mål och de krav på färdigheter 

som är kopplade till karriärväg och nivå. Vid detta samtal ska även mål för kommande period 

sättas upp samt behovet av kompetensutveckling diskuteras. 

I Q2 genomförs en lönerevision och i Q3 genomförs karriärutvecklingssamtalet då framförallt 

medarbetarens långsiktiga utvecklingsönskemål diskuteras, ledaren har här en coachande roll. 

Vid detta samtal kan också en uppföljning av mål- och utvecklingssamtalet ske. Här kan 

återkoppling och feedback ges samt möjlighet till diskussion gällande utveckling på längre 

sikt. Det framhävs dock att kontinuerlig uppföljning är viktig och att utvärdering inte enbart 

bör ske vid de två samtalen. Det ska vara en del av en pågående process där individuella mål 

kan behöva modifieras fortlöpande för att behålla sin aktualitet. I Q4 skapas slutligen en 

affärsplan för kommande år och ledaren registrerar varje medarbetares preliminära karriärväg 

och nivå. 
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  Källa: Internt dokument Logica 

Gruppintervjuer 

Bakgrundsinformation 

Intervjupersonerna som har deltagit i den empiriska undersökningen är alla ledare inom 

Logica. Merparten av respondenterna är så kallade Staff Managers vilket innebär att de har 

ledaransvar för mindre eller större grupper av medarbetare. I befattningen Staff Manager har 

man bland annat ansvar för lönesättning, coachning, genomförande av utvecklingssamtal samt 

planering av det dagliga arbetet i stort.  

Bland intervjupersonerna finns både personer som är ledare för grupper av konsulter och de 

som har ledaransvar för medarbetare som arbetar i samma byggnad som de i ledarposition. 

Att vara ledare för konsulter innebär att man inte alltid har daglig kontakt med sina 

medarbetare då dessa i somliga fall har sin arbetsplats i olika delar av Sverige, alternativt är 

ute på längre uppdrag hos kunder. Merparten av intervjupersonerna har ledaransvar för cirka 
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20-30 medarbetare. De medarbetare som arbetar under de ledare som har intervjuats har 

varierande verksamhetsinriktning och arbetade år i organisationen med en bredd från 

nyutexaminerade personer till personer med mångårig erfarenhet inom organisationen där den 

senare typen av medarbetare har genomgått större koncernspecifika förändringar och 

införande av nya arbetssätt. 

Vissa av ledarna som har intervjuats har deltagit i en pilotstudie av Performance Management 

som arbetssätt. Det innebär att de har fått testa målstyrningsverktyget i sina grupper av 

medarbetare ett eller ett par år före införandet av Performance Management-processen i syfte 

att få en uppfattning om vad som bör beaktas före det riktiga införandet. 

Implementering av Performance Management 

Vad gäller implementeringen av Performance Management-processen inom Logica har 

intervjupersonerna olika lång erfarenhet av arbetet med målstyrningsverktyget. Vissa av 

respondenterna har ingått i pilotstudien och har därmed längre erfarenhet av arbetssättet än 

ledare inom övriga organisatoriska enheter. För de flesta av respondenterna är arbetssättet 

förhållandevis nytt då det implementerades våren 2008 vilket innebär att man vid 

intervjuernas genomförande (december 2008) inte ännu hade hunnit genomgå hela 

medarbetaråret av Performance Management-relaterade aktiviteter. 

Vid tidpunkten för införandet av Performance Management fungerade inte det webbaserade 

verktyget fullt ut i fråga om en svensk version vilket enligt somliga försvårade införandet 

något. Andra intervjupersoner som antingen har ingått i pilotstudien eller som har erfarenhet 

av motsvarande arbetsprocess från andra organisationer har inte upplevt införandet som 

problematiskt. 

Vid frågor om hur man som ledare har uppfattat inställning och engagemang hos sina 

medarbetare i relation till implementeringen ges varierade svar. Ett par av ledarna har fått 

reaktioner av negativa karaktär då införandet av det nya arbetssättet har inneburit mycket nytt 

att sätta sig in i. I all information som har funnits tillgänglig menar intervjupersonerna att 

medarbetarna har frågat sig vad det nya arbetssättet innebär för dem personligen och hur det 

skall anpassas till specifik avdelning. Ett tillvägagångssätt som uppfattades som positivt i 

samband med uppdraget att förmedla tankesättet till medarbetarna var att man på ledningsnivå 

genomförde en form av kartläggning för att fastställa vad de olika begreppen inom 

Performance Management står för. Genom att problematisera kring hur en ledare skall 

förhålla sig till karriärvägar och nivåer skapades en mer enhetlig förståelse vilket underlättar 
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arbetet med att motivera och tydliggöra processen för medarbetarna. Denna typ av workshop 

genomfördes på våren 2008 vid införandet och respondenterna uttryckte tydligt att ett 

liknande utbildningstillfälle hade varit önskvärt även inför höstens aktiviteter som 

förberedelse för individer i ledarposition. 

Förutom naturliga reaktioner i form av oro och tveksamheter gällande arbetet med 

målstyrningsverktyget gavs även exempel på små grupper av medarbetare som mer eller 

mindre motarbetar processen på grund av egna intressen såsom ointresse att införa nya 

arbetssätt. Då det åligger medarbetaren att själv ta stort ansvar och eget initiativ till 

genomförande av karriärutvecklingssamtal blir detta en barriär för somliga. Att själv 

dokumentera mål kan upplevas som svårt vilket kan vara en bidragande orsak till 

förändringsmotstånd. En annan orsak till ovilja att ta till sig konceptet som bygger på 

karriärutveckling är det faktum att man inte är intresserad av utveckling i någon större 

utsträckning. Det framhävs att detta inte nödvändigtvis är något negativt då organisationen 

efterfrågar kompetens på alla nivåer inom Performance Management-processen vilket gör det 

viktigt att hitta lösningar som möjliggör motivation för varje medarbetare att hitta sin väg. 

”Jag försöker förmedla att ett mål är ett mål. Om målet är att inte utvecklas i någon större 
utsträckning och att få vara kvar hos samma kund, så kör på det målet! Då får man prata om 
kompetensutveckling utifrån det målet, det vill säga; vad kan jag som konsult göra för att säkerställa 
att situationen är oförändrad? Jo, se till att jag har en positiv attityd gentemot kunden, att jag gör det 
jag ska och att jag levererar i tid. Utifrån ett sådant mål går det faktiskt att sätta upp delmål…” 

Vid samma fråga gavs även exempel på individer som tar arbetet med Performance 

Management på stort allvar och går in i processen med ett genuint engagemang. 

Respondenterna menar att dessa medarbetare ser fördelarna av att göras delaktiga i sin egen 

karriärutveckling och förbereder sig väl inför utvecklingssamtalen. En del av 

intervjupersonerna menar att det eventuellt kan vara en generationsfråga på så vis att somliga 

som har arbetat i organisationen i många år antar rollen av förändringsmotståndare medan 

nyutexaminerade har ett annat förhållningssätt. De ser ett tydligt strukturellt arbetssätt som 

fördelaktigt och mindre godtyckligt när utvärdering av arbetsprestationer genomförs och 

dessa individer är även bekanta med moderna organisationskoncept genom nyligen avslutade 

studier där liknande idéer har diskuterats. 

Performance Management-processen 

Vid frågor som gäller huruvida Performance Management ses som en naturlig del i det 

dagliga arbetet, uttrycker majoriteten av intervjupersonerna att arbetet med 

målstyrningsverktyget ligger i linje med de planerade aktiviteterna som inbegrips i 
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medarbetaråret. I rollen som ledare finns en strävan att alltid genomföra olika former av 

uppföljning efter avslutade projekt för att kunna ta arbetsprestationer i beaktande vid 

utvecklingssamtal och feedback. Det framhävs också att man försöker koppla arbetsuppgifter 

utvecklingsmässigt i relation till varje medarbetares uppställda mål och i förlängningen till de 

organisatoriskt uppställda målen. Förståelsen hos medarbetarna gällande vilken roll man har i 

systemet och vilka förväntningar som är kopplade till specifik roll varierar men anses överlag 

fungera väl. En synpunkt är att diskussioner kring rollkrav och nivåer är ett väldigt bra 

verktyg, särskilt för unga medarbetare som vill göra karriär.  

”Det ska gå snabbt att göra karriär om man är född på 80-talet! När man sedan sitter och diskuterar 
rollkrav så inser de att det kanske inte är så lätt alla gånger… Men det är väldigt nyttigt och ett bra 
redskap att föra ett samtal kring”. 

Styrkor som nämns i relation till Performance Management-processen i stort, är bland annat i 

samband med frågor om målsättningsarbetet. Här framhävs den positiva aspekten av att målen 

som formuleras är genom dialog mellan chef och medarbetare utifrån medarbetarens intressen 

och färdigheter. Flera av respondenterna tror att det faktum att medarbetaren i stor 

utsträckning kan påverka sin egen arbetssituation ökar attraktionskraften som arbetsgivare. 

”Jag ser det som en trygghet att anställas till; trygghet för medarbetaren, trygghet för ledaren och 
det höjer kvaliteten på arbetet. Den yngre generationen tycker att det är viktigt och jag tror att det 
höjer företagets status…” 

Som ledare upplever man att arbetet med målstyrningsverktyget gör att man kommer närmare 

sina medarbetare när man sitter ned och pratar med jämna mellanrum. Jämförbarheten då man 

har vetskapen om att andra ledare inom organisationen arbetar enligt samma process anses 

också vara en styrka.   

Som en paradox till uppfattningarna att medarbetarna ges goda möjligheter till påverkan i 

målsättningsarbetet framhävs samtidigt att verktyget uppfattas som något ”stelbent” då 

samma process är genomgående i hela världen med smärre variationer. Exempel som tas upp 

är olika typer av verksamhetsområden som gör det olika lätt eller svårt att tolka rollkraven på 

de olika nivåerna. Flera av respondenterna menar att de roller som deras medarbetare innehar 

ibland hamnar utanför ”mallen” vilket gör verktyget dysfunktionellt i vissa fall. 

En svårighet som framhålls med den i grunden positiva jämförbarheten är problematiken med 

olika referensramar vid bedömning av exempelvis nivåer. Det uttrycks en oro för ojämn 

bedömning vid olika organisatoriska enheter då man helt enkelt inte arbetar efter samma 

referensramar men trots det arbetar i samma målstyrningsverktyg. 
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I förhållande till momentet av uppföljning och utvärdering av arbetsprestationer beskrivs 

processen som mycket positiv. Vid momentet av utvärdering av arbetsprestation består en stor 

del i att återkoppla till uppdragsgivaren och ta kundens bedömning i beaktning vilket tas med 

i den totala utvärderingen av medarbetarens prestation. 

”Arbetssättet ger indikationer till våra kunder om att vi är en seriös arbetsgivare” 

Med hög grad av rörlighet inom organisationen är det en stor fördel att man med hjälp av 

verktyget dokumenterar historiken för varje medarbetare. 

”Jag kan enkelt kan gå tillbaka och titta på en individs historia och även följa dennes utveckling vilket är 

intressant exempelvis vid byte av befattning”  

En svaghet som tas upp i relation till processen är bristfällighet i målsättningsarbetet där man 

anser att de mål som är uppsatta är av mer personlig karaktär snarare än affärsmässiga och då 

saknar koppling till affärsmålen. Det framhålls att personliga mål är mycket positiva för 

medarbetarens egen utveckling men man menar här att ett behov av att styra utvecklingen mot 

andra kompetenser finns. En åsikt som framkommer är att arbetet med att skapa mål på 

individbasis utifrån affärsplanen bygger på ett större ansvar från ledningens sida.  

”Vad innebär det här affärsmålet för mig? Vad kan jag göra för att bidra till en positiv utveckling? Och vad kan 

vi i vår arbetsgrupp göra…?”  

Citatet är ett exempel på frågeställningar som man menar är viktiga att betänka för att minska 

”glappet” mellan divisions- och individnivå. Som individ är det viktigt att få en känsla av 

delaktighet i de organisatoriskt uppsatta målen och på så vis få en ökad förståelse för sin roll i 

systemet. Här menar respondenterna att ledningen har en viktig roll att fylla i att förmedla 

detta budskap som sedan skall ”silas” ner till individnivå.  

Momentet av att ge medarbetaren feedback på arbetsprestationer är en del som det i 

gruppintervjuerna inte råder fullständig klarhet kring. Detta beror i hög grad på det faktum att 

medarbetaråret 2008 inte ännu avslutats vid tidpunkten för intervjuerna vilket gör att denna 

aktivitet inte har hunnit ”sätta sig” i enlighet med Performance Management-processen. Dock 

menar respondenterna att det med hjälp av verktyget har blivit mer hanterbart att ge negativ 

feedback då den upplevs mer välgrundad för medarbetaren såväl som för chef då man följer 

ett utarbetat formulär. Samtidigt går det inte att ”linda in” känsliga ämnen när man arbetar i 

enlighet med en mall vilket gör situationen tuffare för ledaren. I relation till diskussionen 

kring feedback av kritisk karaktär framhävs även vikten av ”den dagliga klappen på axeln” 

som uppmuntran och att den informella feedbacken inte får glömmas bort på grund av 
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formaliserade processer. Det finns bland respondenterna ett aktivt tänkande på positiv 

feedback och vikten av att uppmärksamma medarbetarens arbetsprestationer. Underlaget för 

återkopplingen kommer i många fall från andra källor såsom exempelvis kund, då man inte 

alltid har daglig kontakt med sina medarbetare.  

Ledarskap 

En generell åsikt är att Performance Management-processen fungerar som ett stöd i rollen 

som ledare med anledning av att man arbetar likartat över många enheter. Det ses också som 

ett stöd på så vis att det skapar konkurrenskraftighet samt underlättar arbetet med att utveckla 

sina medarbetare. En annan reflektion gällande påverkan på ledarskapet är att arbetet enligt 

målstyrningsverktyget troligtvis kommer att bidra till mer seriös dokumentation av 

målsättningsarbete, utvecklingssamtal, utvärdering och feedback. Eftersom rapporten från 

utvecklingssamtalet är ett öppet dokument som kan vara föremål för jämförelse blir det 

mycket viktigt att bedömningen görs korrekt och absolut inte godtyckligt. En allmän åsikt är 

att arbetet som ledare kommer att underlättas genom processen efterhand som strukturen 

”sätter sig”. I implementeringsstadiet har det nya arbetssättet inneburit mycket arbete men på 

sikt ser respondenterna fördelarna. 

Ett exempel som omnämns för att illustrera stödfunktionen med processen är vid 

utvecklingssamtal. Genom att referera till de olika karriärvägarna och nivåerna menar 

intervjupersonerna att det bli tydligt vad som måste uppnås för att förflytta sig en nivå 

exempelvis. En annan aspekt som kommer upp är den som handlar om felaktiga 

föreställningar om var man som medarbetare befinner sig i relation till de olika rollerna i 

systemet vilket kan bidra till felaktiga förväntningar. Det gäller då även medarbetare som 

värderar sin arbetsprestation för lågt och verktyget är då bra för att föra en dialog kring var 

han eller hon befinner sig.  

Utvecklingsmöjligheter 

Bland förslag på utvecklingsmöjligheter uttrycks önskemål om att se arbetet med 

målstyrningsverktyget som ett ”levande dokument”. Respondenterna menar att det finns en 

överhängande risk att målen som sätts i början av medarbetaråret inte plockas fram förrän ett 

år senare då man frågar sig; ”hur gick det nu då…? Omvärlden förändras och då måste vi som 

organisation också förändras i takt med den!” Är ett citat från en av de deltagande respondenterna. 

Ambitionen med Performance Management är att det skall vara en pågående process med 
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olika aktiviteter kopplade till olika tidpunkter på året och flera av respondenterna tror att detta 

måste förstärkas ytterligare. 

En annan utvecklingsmöjlighet som diskuteras är i relation till de olika karriärvägarna och de 

färdigheter som är kopplade till varje nivå. En allmän åsikt är att de ibland är svårtolkade och 

man tror att det delvis kan bero på språkproblematik vid översättning till svenska. Man 

upplever också att färdigheterna är svåra att relatera till verkliga projekt då det är nödvändigt 

att ta hänsyn till vilken medarbetare det är som ska genomföra arbetet, vilken tid som arbetet 

omfattar samt ett flertal andra aspekter som måste bäras i åtanke. Här kom förslaget att införa 

någon form av typexempel upp, för att underlätta bedömning och göra den mindre godtycklig 

med en typroll som ett slags rättesnöre. 

En intervjuperson lyfter även frågan om att kunna ersätta en medarbetares kompetens med en 

annans genom att matcha kompetenser i den koncerngemensamma databasen så snart arbetet 

med att fastställa karriärvägar och nivåer har etablerats. Genom en formaliserad struktur som 

arbetet i enlighet med målstyrningsverktyget innebär menar man att individer blir lättare att 

ersätta genom enhetliga bedömningar av färdigheter och kompetenser.  

Avslutningsvis framhålls vikten av att från ledningens håll engagera ledare för att nå 

framgång med Performance Management-processen. Deras engagemang ses som avgörande 

för att motivera medarbetare. Detta tror respondenterna kommer att falla sig mer naturligt när 

organisationen går in i sitt andra medarbetarår i enlighet med målstyrningsverktyget då de 

personer som innehar ledarbefattning kommer att känna sig mer trygga i arbetet med 

Performance Management.  

Diskussion och analys 

I detta avslutande kapitel diskuteras och analyseras det empiriska resultatet från genomförda 
gruppintervjuer i förhållande till bakgrund, valda teorier samt tidigare forskning. Analysen 
sammanfattas med besvarande av uppsatsens frågeställningar baserade på det övergripande 
syftet, samt med rekommendationer på hur organisationen ytterligare kan förstärka arbetet 
med Performance Management. 
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Sammankoppling av teori och empiri  

Strategisk HR med ”mjuka” inslag 

Valet av deltagande organisation för denna uppsats föll på Logica, ett multinationellt telekom- 

och IT-företag med cirka 40 000 medarbetare i 42 länder. Logicas högteknologiska inriktning 

gör att organisationen verkar inom flera affärsområden som präglas av en mycket hög 

förändringstakt där utvecklande av nya tjänster och en god omvärldsbevakning är nödvändig 

för att behålla sin marknadsposition. Røvik (2008) beskriver hur HR-funktionen inom 

organisationer har övergått till en alltmer strategisk inriktning från att tidigare ha representerat 

en administrativ- samt socialt stödjande funktion. Dock menar han att den strategiska 

inriktningen kommer att influeras av ”mjukare” inslag då det är nödvändigt att se till de 

mellanmänskliga relationerna för att kunna skapa strategiskt värde.  

Genom implementeringen av Performance Management inom Logica är förhoppningen att 

likt det som Røvik (2008) skriver om; kunna uppnå tydliga resultatförbättringar med hjälp av 

en tydlig struktur där det blir möjligt att skaffa sig bättre kontroll över medarbetarnas 

kompetens. Detta genom att fokusera det dagliga, operationella arbetet i linje med 

målstyrningsverktyget. Resultatet av dokumentanalysen tillsammans med resultatet från 

gruppintervjuerna visar att det finns en tydlig ambition att skapa struktur genom en strategisk 

HR-inriktning. Aktiviteterna som är kopplade till medarbetaråret inom Logica med 

målutvecklingssamtal, utvärdering av arbetsprestationer och feedback går helt i linje med det 

processtänk som beskrivs av Armstrong och Baron (2005) och Bae (2006). Då 

arbetsmarknaden kräver ett flexibelt förhållningssätt på grund av arbetets föränderliga natur 

framhävs vikten av att behålla ett dynamiskt synsätt där arbetsprestationer till lika stor del 

består av den process som leder fram till målet, som det slutgiltiga resultatet. Denna 

”mjukare” inställning till arbetsprestationer kräver dock förslag på hur organisationen kan 

omvandla de mellanmänskliga aspekterna till mer exakta styrningsprocesser för att lyckas 

med en process som Performance Management (Røvik, 2008). I dagsläget uttrycks detta som 

en svårighet när de mål som sätts för medarbetaren i vissa fall tenderar att vara av alltför 

personlig karaktär snarare än i linje med affärsmålen. Här menar respondenterna att ledningen 

har en viktig roll att fylla vad gäller att förmedla vilken funktion varje individ har i 

organisationen och hur mål på individbasis kopplade till affärsplanen bidrar till positiv 

affärsmässig utveckling. Detta argument kan styrkas med Mintzbergs (1993) beskrivning av 

den strategiska ledningens viktiga uppgift att bevaka kompetensbehov och förmedla detta till 

mellancheferna som i detta fall representeras av respondenterna i denna studie. 
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Mellancheferna har sedan till uppgift att kommunicera vad som ska göras och hur det ska 

uppnås, till den operativa kärnan. En reflektion är att en förbättrad kommunikationsstrategi 

likt Mintzbergs exempel skulle kunna minska reaktioner som respondenterna har stött på 

bland sina medarbetare som handlar om att de inte förstår sin specifika roll i systemet. 

Bae (2006) lyfter fram medarbetarens eget ansvar för sin egen karriärutveckling som 

motivationshöjande i likhet med Armstrong och Baron (2005) som talar om vikten av 

personliga utvecklingsplaner. Det är tydligt att det finns höga ambitioner om att efterleva 

tankesättet att medarbetaren själv bär ansvaret för sin personliga utveckling inom Logica då 

det i de interna dokumenten beskrivs hur ledaren ska inta rollen av coach vid dessa samtal. 

Genom de kompletterande gruppintervjuerna framgår det att medarbetarna tar olika stort 

ansvar gällande dokumentation av- och initiering till karriärutveckling. Något som ger 

indikationer på att det strategiska HR-arbetet influeras av ett ”mjukare” angreppssätt enligt 

Røviks (2008) teori är exempel på hur ledare inom organisationen försöker bemöta dem som 

motarbetar processen genom att hitta alternativa vägar till utveckling. Om målet för somliga 

är att stanna kvar i befintlig position så uppmuntras formande av delmål utifrån denna 

ambition, då man menar att organisationen har behov av kompetens på alla nivåer.   

Translation 

Røvik (2008) beskriver de moderna organisationskoncepten som genomträngande på flera 

plan. Detta kan exemplifieras genom det faktum att Performance Management Systems är en 

process som utvecklats och använts i England och Holland ett antal år och nu införts inom 

Logica i Sverige. Överföringen av en organisationsidé som Performance Management kan 

liknas vid Translationsteorin där viss anpassning av konceptet kan vara nödvändig för att 

passa in i den nya organisationen. Vid gruppintervjuerna med ledare inom Logica i Sverige 

beskrev respondenterna hur implementeringen av målstyrningsverktyget hade gett upphov till 

visst ifrågasättande från medarbetare gällande vad det nya arbetssättet skulle innebära för dem 

personligen samt hur det skulle anpassas till specifik avdelning. Detta kan relateras till den 

translation eller översättning som underlättades genom en omfattande kartläggning där 

problematiseringar kring hur man som ledare skall förhålla sig till de olika begreppen som är 

specifika för Performance Management. Detta i syfte att underlätta arbetet med att förmedla 

målstyrningsverktygets innebörd för medarbetarna. Dock menar respondenterna att 

översättningen av processen till svensk standard har medfört vissa problem. Då processen inte 

i alla sammanhang motsvarar ett svensk arbetssätt upplevs målstyrningsverktyget i vissa delar 

som ”stelbent” vilket gör att somliga medarbetare hamnar utanför ”mallen”. Här har svensk 

 33



 

ledning en viktig uppgift i att i den mån det är möjligt översätta och eventuellt transformera 

organisationskonceptet för att passa in i organisationens verksamhet. Detta belyses i 

Virusteorin där tonvikt läggs vid att det nya arbetssättet måste stämma överens med rådande 

praxis och inte uppfattas som alltför främmande för att implementeringen skall bli 

framgångsrik (Røvik, 2008). 

Oro för ojämlik bedömning av medarbetare mellan olika organisatoriska enheter är en annan 

aspekt som kan kopplas till translation då man har olika referensramar vid momentet av 

utvärdering trots att man arbetar enligt samma målstyrningsverktyg. Røvik (2008) framhåller 

att viss anpassning, eller kontextualisering är nödvändig för att ett koncept som exempelvis 

Performance Management skall passa in i aktuell organisation, och detsamma torde gälla för 

olika enheter inom en och samma organisation. Om man drar detta resonemang ytterligare ett 

steg så skulle det eventuellt kunna innebära en risk om översättningen eller translationen blir 

alltför exakt och ”maskinell” i sin karaktär. Processer och strategier kan då komma att ersätta 

intellektuellt kapital i form av medarbetare, om utbytbarheten av kompetenser blir helt 

oproblematisk. Tanken om utbytbarhet är en reflektion som lyftes under en av 

gruppintervjuerna och faktum är att arbetsprocesser i stil med Performance Management 

syftar till att förbättra arbetsprestationer och effektivisera processer, vilket gör tanken om 

utbytbarhet än mindre främmande. 

En aspekt som kan medföra svårigheter vad gäller översättning av Performance Management i 

en organisation som Logica är dess struktur som vid studiens genomförande präglades av ad 

hoc-krati i många avseenden. Då denna organisationstyp bland annat kännetecknas av 

decentraliserat beslutsfattande och flexibilitet (Mintzberg, 1993) försvåras implementeringen 

av ett gemensamt målstyrningsverktyg då ledare inom organisationen är vana vid att hantera 

målsättning, utvecklingssamtal och så vidare, individuellt. Detta tas i uttryck då 

intervjupersonerna ibland upplever processen som ”stelbent” och en reflektion i 

sammanhanget är att ambitionen att öka graden av formalisering och gemensam struktur, i 

vissa avseenden krockar med ad hoc-kratins grundläggande idéer. 

Former för ledarskap 

Vid implementeringen av målstyrningsverktyget har intervjupersonerna upplevt visst 

motstånd hos somliga medarbetare då man på grund av egna intressen inte är intresserad av 

att ta till sig en ny arbetsprocess. Här menar Røvik (2008) att ledningen har ett stort ansvar i 

hur väl införandet av ett nytt koncept lyckas då man genom tydlig implementering kan minska 
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graden av förändringsmotstånd. Bolman och Deal (2005) menar att de organisationskoncept 

som finns på marknaden är många och ofta av motstridig karaktär vilket kan ge upphov till 

osäkerhet hos ledare. Då arbetet med Performance Management relativt nyligen har 

implementerats inom Logica kan det till respondenternas försvar vara svårt att engagera alla 

medarbetare i lika stor utsträckning i detta inledande skede av processen.  

Den pragmatiska institutionalismens utbudssida (Røvik, 2008) inbegriper även just detta; hur 

man som organisation profilerar sig mot offentligheten. Exempel på detta kan belysas med att 

respondenternas uppfattning är att organisationen framstår som en seriös arbets- och 

uppdragsgivare gentemot sina kunder i relation till det strategiska arbetet med Performance 

Management.  

Ett av de viktigaste momenten vid utvärdering av medarbetares arbetsprestationer är 

insamling av feedback från kund. Enligt Bae (2006) ger detta underlag för en rättvis och 

korrekt bedömning av arbetsprestationer och författaren refererar till denna typ av 

utvärderingsmetod som 360-gradersfeedback. Att samla in underlag från flera parter enligt 

denna metod ger ett mycket bra underlag för utvärdering av arbetsprestationer samt ett väl 

grundat utgångsläge för att ge medarbetaren feedback.  

Intervjupersonerna gav i relation till frågan om ledarskap och hantering av negativ feedback 

exempel på hur detta moment har underlättats i och med införandet av målstyrningsverktyget 

som mall att stödja sig vid. Man menar att återkopplingen på så vis blir mindre godtycklig när 

den följer en uppsatt struktur, detta i linje med det strukturella perspektivet där Bolman och 

Deal (2005) menar att en tydlig struktur underlättar för medarbetaren att utföra sitt arbete. 

Dock lyfter respondenterna upp problematiken gällande att återkopplingen till medarbetaren 

kan komma att bli alltför formaliserad i sin natur. Detta är just en av det strukturella 

perspektivets svagheter; när de höga kraven på struktur gör att den mellanmänskliga 

relationen i viss mån försvinner. Ett sätt att undkomma ett alltför formaliserat förhållningssätt 

är att som ledare anta ett annat perspektiv som utgångspunkt för sitt ledarskap. Detta kallar 

Bolman och Deal (2005) för perspektivväxling och menar att förmågan att kunna skifta 

perspektiv är avgörande för att lyckas i rollen som ledare. HR-perspektivet sätter förhållandet 

mellan individ och organisation i fokus, och i linje med det strategiska tänkandet har alltfler 

organisationer förstått vikten av att investera i människor då en kompetent arbetsstyrka är ett 

mycket viktigt konkurrensmedel. Genom avstämning vid karriärutvecklingssamtal menar 

intervjupersonerna att diskussioner kring medarbetarens inställning till sin karriärutveckling 

samt var han eller hon befinner sig i processen är ett viktigt verktyg för att motivera sina 
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medarbetare. Dialogen i förhållande till de olika karriärvägarna och nivåerna underlättar 

också förståelsen för vad den enskilde medarbetaren förväntas prestera i förhållande till 

organisatoriska mål. Det samspel som präglar kommunikationen genererar också en känsla av 

att som ledare komma närmare sina medarbetare. 

En åsikt i relation till mer noggrann dokumentation och de förbättrade möjligheterna till 

överblick av en medarbetares historik, är att det är en mycket positiv effekt av arbetet med 

målstyrningsverktyget då Logica har hög grad av intern rörlighet. Poängen med uppföljning 

och utvärdering är enligt Bae (2006) en del av ambitionen att se Performance Management 

som ett fortgående process som präglas av ständiga förbättringar genom erfarenheter. En 

mycket träffande reflektion är ett önskemål om att hålla processen som ett ”levande 

dokument” för att undvika risken att de processrelaterade aktiviteterna inte följs på en 

årsbasis. Enligt min åsikt är det precis detta som Armstrong och Baron (2005) avser när de 

talar om vikten av att vara en ”lärande organisation”. Då införandet av arbetssättet skett under 

2008 och fortfarande befinner sig i ett implementeringsstadium är det högst troligt att 

effekterna och resultatet av de ambitioner som uttrycks kommer att utrönas när processen 

”satt sig” ytterligare. 

Perspektivväxling 

Då de moderna organisationskoncepten är många och har olika budskap är det viktigt att man 

som ledare behärskar uppgiften att växla perspektiv och utgångspunkt för sitt ledarskap. 

Performance Management kan ses som en metod att öka graden av formalisering i 

organisationer av ad hoc-struktur i likhet med Logica. Dock är det svårt att frångå den flexibla 

arbetstrukturen som kräver den viktiga medmänskliga relationen om man vill åstadkomma ett 

arbetsklimat där alla inom organisationen strävar åt samma håll vilket förutsätter engagemang 

och motivation. Ett sätt att överbrygga problematiken med önskan om ökad grad av 

formalisering kontra nödvändigheten av ett ”mjukare” angreppssätt är genom 

perspektivväxling såsom beskrivs av Bolman och Deal (2005). Att som ledare hålla fokus på 

att sätta upp mål i linje med affärsverksamheten samt följa upp dessa är en viktig 

arbetsuppgift sett ur det strukturella perspektivet. Det är också ett medel för att komma till 

rätta med den problematik som uttryckts gällande mål av alltför personlig karaktär. För att 

ledarskapet inte skall upplevas som alltför formellt är HR-perspektivet ett bra komplement till 

ledarskapet där fokus är riktat mot relationen mellan individ och organisation. Dessa 

”perspektivglasögon” lämpar sig väl för karriärutvecklingssamtal då en coachande roll är 

eftersträvansvärd för att uppmuntra medarbetaren till egna initiativ. Att sätta sig in i 
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konsulters föränderliga arbete med de krav som det ställer på medarbetaren kräver också ett 

HR-perspektiv för att skapa sig en god förståelse. 

Slutsatser 
Vid genomförandet av denna empiriska studie av ledares upplevelser av att arbeta med 

Performance Management har jag funnit att erfarenheterna skiljer sig åt beroende på vilken 

typ av arbetsgrupp som man är ledare för. Vissa av ledarna inom Logica har funnit 

implementeringen av målstyrningsverktyget som delvis problematisk i fråga om anpassning 

av processen till svensk standard samt i arbetet med att förmedla innebörden av arbetssättet 

till sina medarbetare. Att man har upplevt Performance Management-processen som 

”stelbent” i vissa avseenden har troligtvis flera orsaker; en huvudorsak är med stor 

sannolikhet Logicas organisationsstruktur som vid genomförandet av den empiriska 

undersökningen i många avseenden kunde liknas vid en ad hoc-krati. Ad hoc-kratin eller den 

innovativa organisationen kännetecknas av hög grad av flexibilitet och decentraliserade beslut 

vilket försvårar implementering av målstyrningsverktyg som Performance Management då 

organisationstypen ofta återfinns i snabbföränderliga miljöer. Den snabba förändringstakten 

kräver flexibla lösningar vilket inte alltid överensstämmer med aktiviteterna som är kopplade 

till medarbetaråret enligt Performance Management-processen. En annan orsak till svårigheter 

vid införandet av det nya arbetssättet kan härledas till processens internationella ursprung. I 

vissa fall är översättningen eller translationen inte direkt anpassad till svenska arbetsprocesser 

vilket gör att viss anpassning är nödvändig för att utvärdering av arbetsprestationer och mål- 

och karriärutveckling skall kunna genomföras på ett meningsfullt sätt. Slutligen är en stor 

bidragande faktor till eventuell problematik, kopplad till det faktum att arbetet med 

Performance Management-processen infördes under våren 2008 inom Logica Sverige. Detta 

innebär att man vid gruppintervjuernas genomförande hösten/vintern 2008 inte ännu hade 

genomgått alla Performance Management-relaterade aktiviteter som är planerade på en 

årsbasis. Implementeringen av målstyrningsverktyget är en pågående process under cirka tre 

år, vilket gör det är svårt att i ett så tidigt skede uttala sig om för- och nackdelar i någon större 

utsträckning. 

Ledarna som har deltagit vid gruppintervjuerna är trots vissa svårigheter gällande översättning 

av begrepp och aktiviteter, på det stora hela mycket positiva till arbetet med Performance 

Management. De kan se tydliga fördelar med att arbeta i verktyget vad gäller de övergripande 

aktiviteterna; målsättning, uppföljning, utvärdering samt momentet av feedback. De 
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framhäver bland annat det positiva i att medarbetaren själv förväntas ta stort ansvar för sin 

karriärutveckling, men också att uppföljning och utvärdering blir mer rättvis när underlaget 

för återkoppling samlas in från flera parter, så kallad 360-graders feedback. Momentet av att 

ge feedback enligt en enhetlig mall upplevs också som positiv, då återkopplingen blir 

tydligare och framför allt mindre godtycklig när alla ledare inom Logica arbetar enligt samma 

process. 

Som svar på den inledande reflektionen gällande vad som händer med den mellanmänskliga 

relationen när trenden går mot att organisationer alltmer arbetar enligt formaliserade 

processer, är att det snarare skapas fler tillfällen för kommunikation mellan ledare och 

medarbetare. En organisation som Logica verkar inom ett antal snabbtföränderliga 

affärsområden vilket gör att ett målstyrningsverktyg som Performance Management 

möjliggör en strategisk HR-inriktning med ”mjukare” inslag där arbetsprestationer riktas åt 

samma håll. 

För att Logica skall kunna förstärka arbetet med Performance Management ytterligare är ett 

förslag att en kompletterande studie som fokuserar på medarbetarnas upplevelser av 

målstyrningsverktyget genomförs, för att organisationen skall få en heltäckande bild av 

upplevelserna i samband med implementeringen. Det har vidare framkommit att ledningen 

har ett stort ansvar i hur väl de organisatoriskt uppsatta målen förmedlas ner till individnivå 

och genomsyrar arbetsprestationerna. En reflektion är, att om ledningen ytterligare kan 

förstärka arbetet med att förmedla värdet i att arbeta enligt Performance Management-

processen, så kan det eventuella gapet mellan individ- och divisionsnivå minskas då samtliga 

vet sin roll i systemet. 
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Appendix  

Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 

• Vilken befattning har du i organisationen? 

• Vilken inriktning/anställningsform har medarbetarna i den grupp du ansvarar för? 

 

Performance Management-processen 

• Syftet med att arbeta enligt Performance Management-processen? 

• Hur fungerar processen i det dagliga arbetet? Hjälp? 

• Hur uppfattar du att inställningen/engagemanget är hos medarbetarna? 

• Vilka styrkor respektive svagheter kan du/ni se med processen? 

• Hur långt känner du att du/ni har kommit i implementeringen av processen? 

 

Ledarskap 

• Hur påverkas din roll som chef av att arbeta enligt Performance Management-processen? 

• På vilket sätt anser du att ledarskapet har förändrats genom införandet av 
målstyrningsverkyget? (Underlättat/försvårat osv.) 

 

Målsättningsarbete 

• Klargörande av förväntningar är en viktig del. Hur ser den processen ut? (respektive 
karriärväg är förutsättningen för förväntningar som mynnar ut i färdigheter)  
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• Vad innebär målsättningsarbetet? 

• I vilken grad är de anställda med och påverkar i målsättningsarbetet? 

• Hur går processen till? (Kommunikativ process/mer styrande?) 

• Under vilka former pratar man om det? (Möten el dyl.) 

 
Uppföljning och utvärdering av arbetsprestationer 

• Hur fungerar uppföljning och utvärdering enligt processen? 

• Vilka svårigheter respektive möjligheter finns med uppföljningsarbetet? 

• Fungerar utvärdering och uppföljning på ett objektivt sätt eller finns risk för godtycklighet? 

• Hur mycket av uppföljningsarbetet hanteras i den dagliga dialogen med medarbetare 
respektive under formella uppföljningssamtal? 

 

Feedback 

• Lätt respektive svårt med momentet av feedback? 

• Hur ges feedback under årets gång? 

• Innehåll 

• Hur används feedback? 

 

Frågor för utveckling 

• Vad har varit lätt respektive svårt med införandet av Performance Management-processen? 

• Finns det något av momenten målsättningsarbete, uppföljning och utvärdering eller momentet 
av feedback som du/ni uppfattar som bristfälligt?  

• Om ja, vilket?  

• Finns förslag på förbättringsåtgärder? 

• Vilka utvecklingsmöjligheter finns? 

• Finns det något ytterligare som ni vill tillägga? 
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