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Datum: 2010-06-08 

Sammanfattning: I dagens samhälle som präglas av ständig förändring och 
utveckling i arbetslivet har mycket kommit att handla om 
konkurrens, personlig utveckling och hållbarhet. För att 
företag ska kunna konkurrera på en alltmer dynamisk 
marknad har organisationer fått en större insikt om 
medarbetarnas betydelse och insats för verksamhetens 
utveckling. Performance Management är ett system 
organisationer använder sig av för att utveckla både 
organisationen och individerna i den. Vi vill i denna uppsats 
få en större förståelse för Performance Management ur ett 
teoretiskt pedagogiskt perspektiv. Detta har vi gjort genom 
att teoretiskt analysera begreppet för att synliggöra 
svagheter och därigenom möjliggöra chanser till 
vidareutveckling. Vi har gjort en litteraturstudie där vi 
kopplat Performance Management till teorier kring Human 
Resource Development för att framhäva de pedagogiska 
inslagen i systemet. Eftersom flera företag som använder 
Performance Management har en tendens till att fokusera 
mestadels på det ekonomiska vill vi i vår uppsats diskutera 
och lyfta fram det pedagogiska. Systemet är 
situationsbundet och genom att det pedagogiska i 
Performance Management får ett större utrymme leder det 
till att personlig utveckling bättre kan ske. Detta gör att 
både de organisatoriska och personliga målen kan uppfyllas 
och skapa en långsiktig utveckling för både organisationen 
och de anställda som utgör den. För vidare forskning kan 
det vara intressant att se vad Performance Management 
kommer att fokusera på i framtiden, det ekonomiska eller 
det pedagogiska. 
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1. Inledning 
 
I dagens samhälle som präglas av ständig förändring och utveckling i arbetslivet har 
mycket kommit att handla om konkurrens, personlig utveckling och hållbarhet. På 
grund av detta dyker det kontinuerligt upp nya system som ska hjälpa företag att hantera 
situationer som gör att de kan fortsätta växa och inte hamna efter i utvecklingen. För att 
hänga med i detta alltmer krävande klimat gäller det att hitta styr- och ledningssystem 
för organisationerna som kan vara flexibla nog att fungera långsiktigt.  

Performance Management är ett system inom konceptet styrning och ledning som vuxit 
sig större och börjat etablera sig alltmer i arbetslivet. Hela systemet som en process 
utgörs av främst fyra beståndsdelar som är ”Objective Setting Process”, ”Performance 
Appraisal Process”, ”Rewards Governance” och ”Learning and Development”. (Koller, 
Goedhart, Wessels, 2005) Systemet bygger egentligen på redan erkända principer om 
organisationers och personlig utveckling där de mjuka värdena ges större betydelse än 
de hårdare. Den utgår från den ekonomiska grundtanken om att tjäna mer pengar genom 
utveckling av organisationen. Detta vill organisationen uppnå genom att se till sitt 
humankapital och få medarbetarna att utvecklas. 

Vi blev introducerade till Performance Management genom kontakter från HR- chefer 
som nyligen börjat använda sig av detta led- och styrningssystemet. Det var därför 
intressant att undersöka något vi förmodligen själva kommer att jobba med då vi efter 
avslutade studier är ute på arbetsmarknaden. Vi har valt att undersöka den sista delen i 
Performance Management processen, ”Learning and Development”. Detta eftersom det 
är den delen som mest överensstämmer med det pedagogiska förhållningssättet vi valt 
att ha och där flest utvecklingsmöjligheter kan urskiljas.  

Många system utgår från teorier som har uppkommit i den akademiska världen 
alternativt bygger på arbetslivet men förbättrats av forskare och akademiker. Detta kan 
utgöra ett problem för många system då de teoretiskt borde fungera men när de sätts in i 
en organisation rent praktiskt visar sig många problem som inte kunnat förutses. 

Ett problem som flera forskare hävdar att Performance Management kan lida av är att 
systemet inte utnyttjar sin fulla potential. När nya system marknadsförs beskrivs de ofta 
som något revolutionerande och bra som alla bör använda sig av. Problemet är när 
systemen ska tillämpas i verkligheten då det inses hur mycket de kan behöva anpassas. 
Svagheter uppstår oftast vid införandet då organisationen verkligen måste förstå vad 
Performance Management innebär och hur det ska genomsyras av hela verksamheten. 
Organisationens mål i form av ekonomiska hårda värden är inte endast vad 
verksamheten kan utgå ifrån och ofta ett misstag från ledningens sida. Om 
verksamheten vill satsa och fokusera på de anställdas prestationer och betydelse för 
verksamhetens utveckling bör satsningar istället göras på de mjuka värdena. 

Att kunna organisera sin verksamhet genom att integrera olika kunskapsbaser och knyta 
an dessa samt att kontinuerligt vidareutveckla den kompetenta arbetskraft som finns, har 
blivit det främsta konkurrensmedlet för ett företag idag (Söderlund & Bredin, 2005). 
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Genom Human Resource Development har fördelarna med att motivera och engagera 
sina medarbetare blivit tydligare för att nå utveckling. Grundtanken handlar om att låta 
de anställda vara mer delaktiga och visa på sambandet mellan de anställdas utveckling 
och organisationen som helhet. Performance Management är uppmärksammat inom 
Human Resource Development för sitt sätt att fokusera på individerna som utgör 
organisationen i framförallt den sista delen som rör utveckling. Det handlar om att se 
vikten av de anställdas prestationer och utveckling för att få en växande organisation. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att ur ett teoretiskt pedagogiskt perspektiv få en större 
förståelse för Performance Management genom att försöka utveckla dess potential. Vi 
vill, genom att utgå från utvalda teorier om Human Resource Development, försöka 
koppla dessa till Performance Management för att systemet ska kunna förstås ytterligare 
genom de pedagogiska inslagen. 

Som sagt har stora delar av systemet fokus på ekonomiska aspekter. Vi vill lägga 
mindre vikt på dessa hårda värden och snarare se till det pedagogiska i Performance 
Management, de mjuka värdena, för att försöka få den att fungera bättre för 
organisationen och på så sätt få den att fungera mer långsiktigt. 

De frågeställningar vi kommer att arbeta utifrån är: 

• Vad finns det för pedagogiska utvecklingsinslag i Performance Management 
systemet? 

• Hur kan Performance Management ta hjälp av Human Resource Development 
för att uppmärksamma de pedagogiska inslagen i systemet? 

• Hur kan Performance Management förklaras och vidareutvecklas genom att lyfta 
fram de pedagogiska inslagen? 

 

2. Metod 
 

I detta avsnitt kommer vi att göra en redogörelse för den metod som använts i denna 
uppsats. Eftersom vi valt att göra en teoretisk studie kommer vi att inleda kapitlet med 
att förklara vad det innebär, samt vilka perspektiv vi valt att utgå ifrån. Därefter kommer 
en redogörelse om hur vi har gått tillväga för att samla information och bearbeta den, 
hur vi avgränsat oss, samt hur vi har granskat våra källor. I den avslutande delen av 
kapitlet kommer vi att diskutera de källor vi valt att använda oss av och föra en 
metoddiskussion. 
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2.1 Forskningsstudien 
 

Den studie vi har valt att göra är en teoretiskt grundad uppsats, även kallad 
litteraturstudie. Detta har vi valt eftersom vi vill gå djupare in på ämnet för att kunna ge 
en mer allmän bild än en empirisk undersökning skulle kunna ge. Det styr- och 
ledningssystem vi utgår ifrån, Performance Management, är relativt nytt och finns 
därför inte väl etablerat inom särskilt många företag vilket eventuellt hade begränsat oss 
om vi gjort en empirisk studie. Systemet är väldigt situationsbundet och utförs sällan 
likadant vilket är varför en empirisk studie inte heller hade gett något större värde än för 
organisationen som undersökts. Vi vill undersöka vilka utvecklingsmöjligheter som 
finns för systemet och som är användbara för alla och inte specifikt för en enskild 
organisation. Då det är ett ganska omfattande system innefattar den flera olika teorier 
och områden, därför har vi valt att fokusera på de som rör utveckling för att fokusera på 
det pedagogiska perspektivet. Vi har båda tidigare gjort empiriska studier och tyckte 
därför att det var intressant att denna gång få djupdyka i ett ämne, detta i en teoretisk 
studie för att skaffa oss mycket kunskap om just det området. 

När en litteraturstudie genomförs är syftet ofta att sammanställa litteratur inom ett visst 
område för att jämföra och ta upp vad som skrivits. (Backman, 2008) Eftersom det inte 
framkommer ny data att behandla under en litteraturstudie blir resultatet sällan några 
nya revolutionerande teorier eller sätt att se på saker och ting. Det handlar mer om att få 
upp ögonen för olika aspekter inom ett område och eventuellt belysa vissa områden och 
se dem på andra sätt än tidigare. För att bygga studien är det viktigt att läsa på vilket 
även är aktuellt i empiriska studier men än viktigare i en litteraturstudie. Det som läses 
är sedan det bland annat problemformuleringen och val av analysteknik bygger på då 
detta skapar en överblick av området som undersöks.  

Det finns olika anledningar till varför litteraturstudier görs och målsättningarna är ofta 
att skapa generalisationer eller utveckla olika teorier. Olika indikationer kan visa på 
behov för att en litteraturstudie behöver göras. Dessa kan bland annat vara att det saknas 
en överblick på ett område, att det tillkommit ny kunskap sedan det senast gjordes en 
överblick, att studiens syfte är att påvisa luckor i kunskapen eller syftar till att ge 
vetenskapligt stöd för ett praktiskt utövande. (Backman, 2008) 

I mitten av 1980-talet började litteraturstudierna betraktas som en egen 
forskningsdisciplin. Forskare insåg då att granskning av tidigare litteratur också 
behövde följa vissa metodiska regler för att kunna anses vara trovärdig och användbar. 
Precis som med empiriska studier är även litteraturstudier en färskvara och de ständiga 
förändringar som sker gör att dessa blir utdaterade efter ett tag. (Backman, 2008) 

Eftersom organisationer ständigt förändras och individer ställer olika krav på sina 
arbetsplatser är system som Performance Management något som även det ständigt 
behöver förändras. Vi kommer att utgå från hur det ser ut i dagens organisationer och de 
mål och krav som finns där just nu. Vi är därför medvetna om att det som tas upp i vår 
uppsats kan behöva uppdateras under tidens gång, men vår förhoppning är att det vi 
kommer fram till ändå kommer att kunna bidra till en utveckling för de organisationer 
som använder sig av systemet idag eller som grund för vidare forskning i framtiden. 
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2.1.1 Avgränsning 
 

En avgränsning görs för att rama in ett område att undersöka och skriva om för att 
uppsatsen ska hålla sig till syftet och frågeställningarna för att inte bli för överflödig. 
Eftersom både Human Resource Development och Performance Management är så pass 
omfattande begrepp har vi varit tvungna att göra vissa avgränsningar inom båda 
områdena för att det inte ska bli för utsvävande alternativt svårt att hitta något konkret 
att framställa. 

Vi har i denna uppsats undersökt hela systemet som utgör Performance Management, 
men valt att lägga tyngdpunkt på den sista delen, utvecklingsdelen. Detta eftersom de 
pedagogiska möjligheterna bäst kan diskuteras där. Vi har vidare kopplat Performance 
Management till teorier kring Human Resource Management, HRM, men därifrån valt 
att fokusera mer på Human Resource Development, HRD. Hela systemet bygger till stor 
del på HRM men eftersom vi fokuserar på utvecklingsdelen, som bygger mest på teorier 
kring HRD, har vi valt att ge just HRD ett större utrymme och inte gå in på HRM i 
någon större utsträckning. 

Det finns både en amerikansk och en brittisk inriktning på HRD som gör att vi får 
avgränsa oss även här. Vi har valt att fokusera mer på den amerikanska versionen då 
den passar bättre in på tankesättet kring Performance Management. Den amerikanska 
inriktningen ger större utrymme för den individuella utvecklingen i organisationer och 
använder sig av coaching och mentorskap, medan brittiska forskare fokuserar mer på 
arbetsträning. 

 
 

2.2 Genomförande 
 

Vi kommer i följande stycken ta upp hur vi gått till väga för att hitta de teorier vi utgått 
ifrån i vår studie. Nedan följer en redogörelse om de litteraturval vi har gjort, samt hur 
litteratursökningen har gått till genom referensdatabaser och sökverktyg. 

 

2.2.1 Litteratururval och litteratursökning 
Eftersom vi har valt att göra en litteraturstudie började vi med att läsa på om de ämnen 
vi ansåg att vi ville granska närmare utan några egentliga begränsningar. Enligt Bryman 
(2002) görs detta för att skapa en övergriplig bild av de områden som ska studeras. För 
att underlätta i beslutet om vad vi ville undersöka närmare och sedan kunna skriva ett 
syfte och komma fram till frågeställningar gav detta sätt ytterligare hjälp på vägen. Vi 
började med att leta artiklar och böcker som handlade om Performance Management, 
dock upptäckte vi att den vetenskapliga litteratur som vi kunde hitta om området var 
begränsad. Vi gick vidare med Human Resource Management och Human Resource 
Development eftersom vi ville förstå Performance Management utifrån ett större 
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sammanhang. Human Resource Management och Human Resource Development är det 
Performance Management i viss del utgår ifrån vilket gjorde det naturligt för oss att läsa 
på mer om dessa ämnen. När vi tittat närmare på själva systemet Performance 
Management valde vi att fokusera på den sista delen som behandlar utveckling eftersom 
detta passar bäst för en pedagogisk uppsats. Därefter tillkom litteratur om coaching och 
arbetssätt som fokuserar på lärande i arbetslivet eftersom dessa utgör en stor del av 
utvecklingsdelen av Performance Management som handlar om att utveckla individerna. 

En litteraturstudie är beroende av litteraturen vilket är varför vi inte ville låsa oss vid 
något speciellt kring ämnet innan vi läst på ordentligt, men även för att skapa ett kritiskt 
förhållningssätt till det system vi valt att granska närmare. Att läsa på om ämnet hjälper 
givetvis till vid problemformulering men även vid metodval (Backman, 2008). Det är 
även viktigt att kunna sammanställa den teori som lästs vilket är vad vi har gjort för att 
kunna hitta ett mer specifikt område och frågeställningar  

Vi är medvetna om att en del källor har förekommit oftare än andra i vår uppsats. Ett 
exempel på detta finns i vårt teoriavsnitt om Performance Management där vi har 
använt Koller, Goedhart & Wessels (2005) ganska omfattande. Anledningen till detta är 
att det var svårt att hitta bra information som förklarade Performance Management i sin 
helhet utan att gå in alltför specifikt på olika områden. Dessutom har dessa författare 
praktisk erfarenhet av systemet vilket gjort att de har kunnat ge en mer konkret 
förklaring till hur och varför systemet används i organisationer. Samtidigt som det kan 
vara mindre trovärdigt att använda bara en källa inom stora områden anser vi att i de fall 
detta har varit fallet har dessa källor gett oss bäst information och att de övriga källorna 
har bekräftat vad som stått där. 

 

2.2.1.1 Referensdatabaser 
Referensdatabaser är de ställen information hämtas från och valet av dessa är viktigt för 
att skapa trovärdighet till studien. När vi bestämt oss för att undersöka Performance 
Management närmare vände vi oss till kontakter inom arbetslivet som hade erfarenhet 
av detta, därigenom fick vi tag på en del litteratur inom området och uppslag till vad vi 
ville söka vidare på. Vi började söka i Lunds Universitets databaser Lovisa och ELIN 
efter litteratur inom området, dessa är databaser för artiklar, tidsskrifter och litteratur. 
Efter en biblioteksgenomgång fick vi information om ytterligare fler databaser som 
inriktar sig på speciella områden. Dessa var ERIC, som fokuserar på pedagogik, 
XERXES, EBSCO, Emerald Insight och LIBRIS. 
 
Vi har försökt hålla oss till litteratur och artiklar som har publicerats de senaste åren, 
minst 2000-talet, för att hålla oss till uppdaterad information vilket gör uppsatsen så 
relevant som möjligt. Majoriteten av den litteratur vi hittat är engelskspråkig men vi har 
försökt att variera källorna för att få en mer övergripande bild av hur Performance 
Management genomförs och behandlas. Källorna är i huvudsak hämtade från engelska, 
amerikanska och svenska författare för att inte få en homogen bild av det vi undersökt 
(Bell, 2000). Vårt material består av böcker, artiklar och avhandlingar för att skapa 
variation i vårt källmaterial så att resultatet ska kunna bli så bra som möjligt.  
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2.2.1.2 Sökverktyg 
För att förenkla vår litteratursökning har vi använt olika sökverktyg. Vi började med att 
välja olika sökord för att få fram våra källor. Inledningsvis sökte vi efter våra 
huvudområden Performance Management, Human Resource Management och Human 
Resource Development. Efter att detta gett oss en tydligare bild av vad vi ville 
undersöka sökte vi efter Coaching, Feedback och Development and Deployment för att 
titta närmare på utvecklingsdelen av Performance Management och de pedagogiska 
inslagen. 
 
Som verktyg har vi använt oss av diverse metoder. Citationstecken för att genomföra 
sökningar på mer än ett ord, till exempel ”Performance Management” för att få 
sökningsresultat på artiklar och litteratur som har båda orden i följd och inte separat i 
samma artikel. Vi har även använt oss av Booleska operatörer, det vill säga OCH, 
ELLER, INTE, för att snäva alternativt bredda våra sökresultat. Detta var speciellt 
användbart i artikelsökning då några begrepp finns inom andra områden men inte 
innebär samma sak som det vi är ute efter. Eftersom vi inte genomför någon egen 
undersökning och på så sätt skapar eget material att referera till utan förlitar oss helt på 
tidigare publicerad litteratur är det viktigt att ha god precision i sökningarna (Backman, 
2008). 
 

2.2.3 Litteraturgranskning 
 
En litteraturgranskning görs för att kunna hålla ett kritiskt förhållningssätt till de källor 
som behandlats. När det gäller system såsom Performance Management som bygger på 
idéer om att företag ska bli effektivare och kunna tjäna mer pengar finns det en risk att 
författarna blir alltför ensidiga och positiva i sin litteratur. Detta gäller även Human 
Resource Development och Coaching vilket gör att de stundtals tappar sin trovärdighet 
och tillförlitlighet. Det är därför viktigt för oss att ha ett kritiskt förhållningssätt när vi 
läser våra källor. Vi har varit medvetna om detta redan sen första början och även om 
det inte finns mycket kritisk litteratur på området anser vi att vi har kunnat vara 
tillräckligt kritiska själva. Det finns dock en risk att detta gjort det svårare att hitta alla 
luckor i litteraturen. 
 
I de källor vi använt oss av finns medvetet och omedvetet material, det vill säga det som 
står skrivet och det som kan läsas mellan raderna. Det omedvetna är tolkningen om det 
som skrivits, även om det inte står uttryckligt i texten finns det där som en 
bakomliggande tanke eller andemening (Bell, 2000). Det har varit viktigt för oss att 
urskilja det omedvetna när vi läst och bearbetat vår litteratur för att bibehålla ett kritiskt 
förhållningssätt eftersom det annars fanns en risk att vi blivit blinda av allt positivt eller 
negativt som sägs om begreppen och modellerna. 
 
Även om vissa källor kan bidra med förvrängd information kan dessa vara värdefulla så 
länge de behandlas försiktigt och analyseras kritiskt samt jämförs med annan litteratur. 
(Bell, 2000)Det omedvetna kan till exempel ge svar på hur det egentligen ligger till, 
förutsatt att informationen granskas noggrant.  
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Vid analys av de olika källorna vi valt att använda oss av har vi självklart varit 
medvetna om detta ovanstående. De källor som vi valt har noggrant blivit utvalda för att 
ge en så rättvis bild som möjligt av de båda begreppen. I vissa fall har författarna ställt 
sig mot varandra i deras resonemang, vilket gjort det extra intressant för oss att 
analysera och bedöma deras resultat. Ett exempel på detta är när författarna antingen är 
akademiker eller utövare av Performance Management i praktiken. 
 
I vår analysdel har vi valt att sammanföra de två begreppen performance Management 
och Human Resource Development. I denna typ av sammanförande har vi försökt att 
förenkla det för oss genom att sätta in Performance Management i en modell för HRD. 
Att införa ett begrepp i ett annat begrepps modell medför att vi måste vara noggranna 
med att begreppens innebörder inte smälter ihop för mycket så att de blir ett. Samtidigt 
försöker vi hålla ihop dem till den grad så att det ändå finns ett samband mellan de olika 
begreppen och en innebörd med sammankopplingen av dem. Både Performance 
Management och HRD är begrepp med stor potential enligt oss, därför är 
sammankopplingen ett försök till vidareutveckling av begreppen. 

 

2.3 Källkritik 
 

När en litteraturstudie görs minskas antalet typer av källor då det främst förlitas på 
tidigare publicerad litteratur. (Bell, 2000) De källor vi uteslutande har använt oss av är 
dokument. Med dokument avser vi skriftligt material av främst vetenskaplig karaktär.  

Vid källhantering har vi använt oss av ett problemorienterat angreppssätt. Det innebär 
att utifrån våra initiala frågeställningar kring Performance Management börjat läsa 
sekundärkällor på området för att sedan hitta information som kan leda oss till 
primärkällor (Bell, 2000). Dessa sekundärkällor hjälpte oss att skapa nya 
frågeställningar som vi sedan kunde behandla genom att läsa vidare bland 
primärkällorna. Att läsa sekundärkällorna hjälpte oss att skapa en bättre förståelse för 
området och hitta mer specifika delar vi kunde undersöka. 

Våra källor utgörs endast av tidigare publicerad text och inte ny data som vi producerat. 
Därför har vi valt att koncentrera oss på att det resultat vi fått fram speglats av 
trovärdighet och äkthet utifrån de källor vi använt oss av. (Bryman, 2002) 

Trovärdighet innebär att det som skrivs ska vara pålitligt och att det ska finnas en 
möjlighet att styrka och konfirmera den information som kommer fram. (Backman, 
2008) Vidare måste även texten styrkas av äkthet så att den inte är alltför påverkad av 
författarens egna värderingar och verklighetssyn. Även fast det som skrivs är 
informativt, alltså att det skrivs utifrån en bild av verkligheten, är det svårt att 
undkomma att uttrycka en värdering i texten, en evaluativ mening. Ur en vetenskaplig 
synvinkel spelar det ingen roll om författare står för olika värderingar så länge 
värderingarna inte påverkar eller manipulerar resultatet i form av ogrundade slutsatser. 
Experterna är där för att ta fram beslutsunderlag, men själva värderingen får var och en 
göra utifrån sitt egna perspektiv om vad som anses vara rätt eller fel i olika frågor. 
(Thurén, 2007) 
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Författarna till de källor vi använt oss av utgörs av både akademiker och praktiker 
verksamma i arbetslivet. Att läsa artiklar och böcker av båda parter har visat på både 
för- och nackdelar och vad de olika författarna lägger tyngd på. En aspekt vi anser 
spelar en stor roll är att flera av författarna till de böcker och artiklar vi läst har stor 
erfarenhet inom området och är ledande experter som varit med länge. Många av 
författarna till de böcker och artiklar vi läst har olikartad bakgrund, såsom nationalitet, 
utbildning och yrken, men med ett samlat intresse för människan i organisationen. Detta 
anser vi stärker våra källor då deras olika erfarenheter kan ge ett mer generellt 
utsägande kring de ämnen vi har berört. 

De källor från författare verksamma i arbetslivet som i exempelvis Koller, Goedhart och 
Wessels (2005), har fler idéer baserade på egna erfarenheter som de förespråkar, snarare 
än undersökningar de utgår ifrån. Detta eftersom de har prövat vad som fungerar i deras 
organisation till skillnad från akademiker som oftast skriver mer utifrån generella 
teorier. Å ena sidan är detta positivt då har de praktiskt utövat bland annat coaching 
under många år och detta anser vi ger mer äkthet till källorna. Eftersom författarna inte 
är utomstående personer som bara gjort bedömningar utan varit medverkande i 
utvecklandet av begreppen och systemet har vi också fått en bild av att det inte bara 
funkar i teorin utan även i praktiken. Å andra sidan är Performance Management 
mycket situationsbetonat och blir därför svårt för andra organisationer att ta efter eller 
lära sig något av. Därför är den litteratur vi hämtat från akademiker mer allmängiltig då 
det går att förstå principerna och författarna försöker hitta lösningar som kan utnyttjas 
av flera organisationer. 

Att de flesta författare vi använt oss av är akademiker stärker vår teori för att hitta 
lösningar till den generella bilden av Performance Management. Å andra sidan är risken 
att underlaget blir alltför akademiskt inriktat och mindre praktiskt utformat eftersom 
många är professorer eller verksamma i den akademiska världen på ett eller annat sätt. 
Detta kanske är svårt att undgå eftersom det är forskningar som görs, men samtidigt 
vore det intressant om det fanns fler direkta kopplingar till arbetslivet och det praktiska 
om hur det fungerar i en viss organisation.  

En annan viktig ståndpunkt som stärker våra källor är att många ger en analytisk och 
kritiserad diskussion kring både Performance Management och HRD som ifrågasätter 
begreppen snarare än förespråkar dem. Detta kan återigen bero på att det är akademiker 
som utgjort den största delen av forskningen vi använt oss av och inte de verksamma 
inom det specifika området. Deras olika bakgrunder och erfarenheter från både arbetsliv 
och utbildningssammanhang stärker även deras reflektioner och analyser. 

Det märks även en skillnad bland författarna hur de ser på Performance Management 
beroende på om de är av de tidigare eller senare sådana. De tidigaste författarna som 
skriver om ämnet, under 1990-talet, har mer fokusering på de ekonomiska hårda 
värdena, medan de senare författarna, under 2000-talet, lägger större tyngd vid hållbar 
utveckling och lärande. Här kan en samhällstrend urskiljas, då arbetsmarknaden får 
större och större förståelse för de mjuka värdenas betydelse. 
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2.4 Metoddiskussion 
 

En metoddiskussion görs för att ta upp kritik mot tillvägagångssättet och diskutera vad 
som skulle kunna gjorts annorlunda, det är en reflektion över det arbete som gjorts. 
Eftersom vi har genomfört en litteraturstudie skiljer den sig metodmässigt från en 
empirisk studie då vi inte behövt vara i kontakt med en eller flera organisationer för att 
få fram den information vi behövt. Detta tycker vi har varit intressant eftersom vi har 
fått gå djupare in i den teori vi använt oss av och inte varit beroende av någon annan än 
oss själva. 

Däremot hade vi tyckt att det vore intressant att genomföra en empirisk studie i form av 
intervjuer och observationer på en eller flera organisationer inom området för att 
komplettera det vi kommit fram till. Detta hade gett oss en bättre chans att sätta oss in i 
ämnet och hur det fungerar praktiskt ute i arbetslivet och inte bara hur det bör fungera 
på pappret. Detta hade dock krävt mycket mer tid i och med att vi hade behövt göra 
både en djupdykning i teorin och en empirisk undersökning av flera organisationer. 
Detta är inget vi hade möjlighet till inom vår tidsram men är något att tänka på inför 
framtiden som skulle kunna vara en intressant fortsättning på denna studie. 

Från början var vi inne på att undersöka hur organisationen kunde prestera bättre genom 
att använda sig av Performance Management men detta insåg vi blev en alltför 
ekonomiskt inriktad frågeställning. Därför flyttade vi fokus till den mer pedagogiska 
utvecklingsdelen av Performance Management. I och med detta riktade vi även in oss 
mer på Human Resource Development snarare än Human Resource Management som 
utgör stora delar av Performance Management grundtankesätt. Därför hade det varit 
intressant att även undersöka andra delar, utöver utvecklingsdelen, som utgör 
Performance Management som också har flera pedagogiska möjligheter. 

Från början var inte HRD något vi hade planerat ha med i vår uppsats utan detta visade 
sig efterhand som intressant att koppla till Performance Management. HRD är ett brett 
forskningsområde som länkar samman flera discipliner men med stark anknytning till 
den pedagogiska vilket är intressant för oss. Nu när vi vet mer om HRD hade det varit 
lärorikt att granska det i sammanhang även utanför Performance Management. 

Det har varit svårt att komma fram till konkreta resultat och slutsatser i vår uppsats, med 
tanke på den otydliga innebörden av begreppen vi använt. Vi har inte haft någon empiri 
att luta oss mot vilket gör att vi har fått förlita oss enbart på tidigare litteratur. Analysen 
blir begränsad då det vi kan göra är att se trender och koppla ihop olika delar av vad 
som sägs i litteraturen, det blir inga nya revolutionerande teorier. Det vi istället har fått 
lägga vikt på är att hitta den mest relevanta litteratur för vårt syfte och med en 
pedagogisk inriktning. Vi har fått väldigt mycket kunskap inom området men för att 
kunna gå djupare och undersöka vad som egentligen fungerar i verkligheten och inte 
bara i teorin hade vi behövt praktiskt utöva Performance Management i en organisation. 

Performance Management är ett system, som på grund av sin relativt nya ställning, inte 
fått särskilt stor uppmärksamhet av svenska forskare än. De flesta källorna vi har använt 
oss av har därför varit på engelska vilket har gjort att direkta översättningar ibland varit 
svårt. Vi har gjort vårt bästa och anser i stort att vi ändå lyckats få fram vad vi menat. Vi 
har försökt hitta de mest precisa översättningarna så bra vi kunnat. Dock har det varit 
svårt att förklara vissa teorier och vad författarna egentligen menat. Flera termer som 
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används har varit komplicerade att förklara och är ibland otydliga. Det hade varit bra 
om det funnits fler källor på svenska för att dels se hur svenska forskare ser på 
Performance Management men även för att få en närmare koppling till det svenska 
arbetslivet. 

 

3. Beskrivning av de teoretiska begreppen 
PM, HRD, Coaching och Lärande i 
arbetslivet 
 

I det här avsnittet kommer vi att ta upp den teori som vi kommer att grunda vår analys 
och diskussion på. Vi kommer att börja med att förklara begreppet Performance 
Management och varför det används i organisationer.  

Vid förklaringen av Performance Management framgår det tydligt att det ekonomiska 
har varit av betydelse. Det är inte förrän på senare tid det pedagogiska har fått mer 
utrymme. Prestationsuppskattningar är en annan del vi tar upp och hur det tidigare och 
än idag fokuseras mycket på vad som har presterats och inte mycket på framtida 
potential. Vi tar upp detta eftersom vi vill visa att det finns möjligheter att utnyttja dessa 
på ett bättre och mer omfattande sätt vilket vi kommer att diskutera senare i analysen. 

För att få en större förståelse för Performance Management har vi valt att ta upp 
begreppet Human Resource Management, HRM, och fördjupa oss i Human Resource 
Development, HRD. Som sagt är Performance Management ett system som utgår från 
både det ekonomiska och pedagogiska tänkandet. Det pedagogiska perspektivet kan till 
stor del förklaras med hjälp av forskningsteorier kring HRD. Eftersom det finns många 
forskningsteorier kring HRD, har vi valt att fokusera på några, och mer övergripande, 
som vi ansett vara till hjälp för att utveckla det pedagogiska i Performance 
Management.  

Vi avslutar teorikapitlet med att se närmre på den individuella utvecklingen då detta 
utgör en stor del utav det pedagogiska i Performance Management. Detta gör vi genom 
att ta upp lärande i arbetslivet samt coaching och feedback. Dessa utgör en stor del utav 
personlig utveckling och därför vill vi titta närmre på dem för att se vilka möjligheter 
som finns för att ge Performance Management större chans att fungera i det långa 
loppet. 

 

3.1 Performance Management 
 

Performance Management är ett system som främst företag använder sig av och handlar 
om att leda både individerna och organisationens behov för att få dem att prestera bättre. 
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Det är ett strategiskt och integrerat sätt som införs i hela organisationen för att öka 
effektiviteten genom att utveckla och förbättra prestationerna hos medarbetarna som 
utgör den. Organisationer som använder sig av Performance Management tror på att 
individernas utveckling är betydelsefull för att ge framgång och utveckling för hela 
verksamheten. (Kempton, 1995) 

Systemet är uppbyggt av olika delar som naturligt följer varandra från början till slut. 
Dock bygger hela systemet på att det genomförs som en process och att organisationen 
återvänder till den första delen när hela systemet har fullföljts. Alltså handlar det inte 
om ett system som endast används en gång för att sedan förfalla utan något som sker 
kontinuerligt och följs upp hela tiden för att det ska ge någon effekt i organisationen. 
(Koller, Goedhart, Wessels, 2005) 

Eftersom Performance Management är ett komplext system som beroende på 
organisationen kan se väldigt olika ut har vi valt en modell att utgå från som vi anser 
täcker systemet som helhet (se Figur 1). En Performance Management process från 
början till slut bygger på främst fyra större delar. Eftersom Performance Management är 
ett system som byggts på engelska väljer vi att inte översätta namnen på delarna utan 
förklarar istället vad de går ut på. Den första delen, Objective Setting Process, går ut på 
att organisationen sätter upp mål för de anställda. Som vi kommer ta upp senare i 
uppsatsen kan dessa mål se olika ut men har oftast en ekonomisk prägel. Del två handlar 
om Performance Appraisal Process och är en uppföljning på hur väl de anställda uppnått 
de tidigare uppsatta målen. Hur detta görs eller bör göras återkommer vi också till 
senare i uppsatsen. Rewards Governance är del tre och bygger vidare på hur väl de 
anställda uppfyllt sina mål och vad som ska belönas, till exempel ekonomiska resultat 
eller hur väl den anställde uppfyller organisationens värderingar. 

Slutligen kommer delen som handlar om Learning & Development som vi fokuserar 
mest på i vår uppsats. I denna del återfinns utveckling och utplacering, med andra ord 
vad organisationen behöver göra när de andra delarna genomförts. Ett sätt är att ranka 
hur väl de anställda uppfyller sina mål och hur väl de passar på sina nuvarande 
positioner inom organisationen för att sedan se om de exempelvis behöver omplacera 
eller befordra någon för att få bättre resultat och utveckling. Även feedback och 
coaching kommer in under den sista delen då det handlar om utveckling och en 
återkoppling till hur de anställda presterat mot de mål som satts upp tidigare. Härifrån 
bygger organisationen sedan vidare inför nästa varv i systemet då tidigare 
uppskattningar och återkopplingar används som en grund inför nästa 
målsättningsprocess. Den utveckling som sker i denna fas är även den baserad på vad 
som framkommit tidigare i systemet. Förhoppningen är att hela denna process leder till 
att organisationen kan växa och prestera bättre i framtiden. (Koller et al, 2005) 

 
Figur 1. ”End-to-End Performance Management Process” 
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Under en lång period i det tidigare Performance Management tankesättet, satsades det 
på kortsiktiga resultat och vinningar. Performance Management sågs som två olika delar 
där fokus låg mer på performance än management. Det var då viktigare att prestera så 
bra som möjligt, utan större funderingar kring vad som skulle krävas i framtiden. 
Aktieägarna ville se direkta resultat istället för att jobba mot något långsiktigt för 
organisationen. De belöningar som gavs bestod nästan uteslutande av löner och 
ekonomiska utdelningar, ingenting relaterat till personlig utveckling. Aktieägarnas och 
chefernas intressen stämde sällan överens, därför blev det svårt att skapa långsiktiga mål 
och strategier. I slutet av 1970-talet insågs mervärdet av att sammanföra de två parternas 
intressen för att kunna skapa enade mål för långsiktighet. Belöningar blev nu tydligare 
kopplat till prestation som gav ekonomisk utdelning för organisationen. (Koller et al, 
2005) 

Problemen kvarstod dock, eftersom belöningar fokuserades nästan enbart på de 
ekonomiska resultaten, fortsatte alla att arbeta mot kortsiktiga mål för att få större 
bonus. I och med att tyngden lades på resultaten och mätningar av prestationer, tappades 
managementdelen. Nyckelordet var nu värdet i individernas prestationer, men det 
ekonomiska var fortfarande det styrande. Vad som presterades gick före individernas 
utveckling och mervärde för organisationen som helhet. Även om någon var en duktig 
ledare eller besatt stor potential, var det mer intressant för organisationen vad dennes 
avdelning hade presterat rent ekonomiskt. (Koller et al, 2005) 

Detta ansågs inte vara hållbart och i takt med att marknaden blev mer dynamisk och 
global ökades behovet av individuell utveckling och betydelsen av denna för 
organisationen. Dock bryr sig majoriteten av de organisationer som använder sig av 
Performance Management fortfarande inte om detta utan fortsätter att fokusera mycket 
på det ekonomiska resultatet. (Koller et al, 2005) 

 

3.1.1 Införande av Performance Management i organisationer 
Att införa performance management som ett isolerat system, istället för att integrera 
systemet i hela organisationen, gör att fördelarna med systemet inte uppnås och det 
orsakar istället mer onödigt arbete för HR- avdelningen. De mänskliga resurserna och 
fördelarna med dessa ska fungera i enhet med organisationen och inte delas upp i olika 
system för avdelningar, team och individer. (Morgan, 2006) 

Det är svårt att komma fram till hur en exakt implementering och genomförande av ett 
Performance Management system ska göras. Det finns dock ett par saker att tänka på 
som gäller för i princip alla organisationer som vill använda sig av systemet. (Koller et 
al, 2005) 

• Det bör införas på alla nivåer i organisationen och få alla att inse att det handlar om att 
skapa mervärde för verksamheten. 

• Tydlighet kring vilka grundläggande värden det fokuseras på i organisationen. 
• Process där mål och strategier som sätts upp är utmanade och samtidigt skapar 

engagemang från de anställda. 
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• Vid granskning av anställdas prestationer bör man använda sig av fakta som balanserar 
kort- och långsiktig utveckling. 

• Stark länk mellan utvärderingsprocess och belöning. Dessa kan inte baseras på endast 
ekonomiskt resultat, utan bör grundas i en djupare uppskattning av vad individen 
åstadkommit.  

För att skapa värde och utveckling i en organisation krävs det att alla som utgör 
organisationen medverkar. Det räcker inte med att de högsta cheferna tar beslut och 
leder verksamheten utan samverkan med de övriga i organisationen måste ske. 
Performance Management är ett system som utvecklats för att försäkra att de beslut som 
fattas av alla i organisationen stämmer överens med verksamhetens kort- och 
långsiktiga mål. (Koller et al, 2005) 

Modeller som kan byggas utifrån Performance Management system kan ha många olika 
beståndsdelar, beroende på vad som passar och är relevant för organisationen. Typiska 
delar är till exempel; långsiktiga strategiska planer, organisatoriska objektiv och 
målsättning, rapportering och granskning av prestationer, belöningssystem, omplacering 
och utveckling, samt feedback och coaching. För att systemet ska kunna fungera behövs 
en röd tråd mellan de delar som används och att alla pekar åt samma riktning. (Koller et 
al, 2005) 

Vid införandet av Performance Management börjar organisationen att se till vilka 
objektiv och strategier som de har satt upp. Dessa indikerar åt vilken riktning 
organisationen vill röra sig mot. Genom att se till dessa upptäcks också vilka uppgifter 
som behöver klaras av för att nå målen. Medarbetarnas arbetsprestationer uppskattas 
och genom dessa kan de ledas och motiveras av sina chefer att senare prestera ännu 
bättre. Ytterligare motivationsfaktorer är de belöningar som baseras på tidigare 
prestationer som, om implementerat på ett bra sätt, gör att de anställda anstränger sig 
mer i framtiden. (Storey, 1995, Kempton, 1995) 

 

3.1.2 Prestationsuppskattning inom Performance Management 
Fortfarande i slutet på 1980-talet visade undersökningar att det organisationer ansåg 
viktigt att uppskatta var tidigare prestationer, förbättra nuvarande prestationer och se till 
vilka utvecklingsbehov som fanns. Mindre intressant var att bedöma framtida potential 
och mål för de anställda eller deras karriärplanering. (Kempton, 1995) 

Uppskattningen av de anställdas prestationer pågår kontinuerligt för att skapa en bild av 
vad som sker nu och vart utvecklingen är på väg. Det används för att överblicka och 
granska de prestationer som gjorts, sätta upp mål för kommande perioder och att 
identifiera vad det finns för behov av utveckling och utbildning hos sina medarbetare 
(Kempton, 1995). När de anställdas prestationer uppskattas handlar det inte bara om att 
titta till siffrorna, det vill säga det ekonomiska resultat de uppnår, utan även till mjuka 
värden såsom hur de är som ledare, hur väl de uppfyller de värderingar och ledord 
organisationen använder sig av och hur väl de fungerar med sina medarbetare. (Koller et 
al, 2005) 

När det kommer till hur själva uppskattningen går till är det viktigt att den inte blir en 
envägskommunikation från chefens håll. Det bör vara en dialog där den som blir 
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uppskattad kan vara med och bestämma de mål som sätts upp och tycka till om hur 
uppskattningen görs. Givetvis baseras mycket på vad chefen tycker om den anställdes 
prestation och dennes uppfattning överlag. Det är chefen som bestämmer men det 
hjälper om båda diskuterar och på så sätt skapar möjligheter för gemensam 
problemlösning. Om inte den som får sina prestationer uppskattade inser varför han får 
sin feedback eller vad han ska förbättra är det svårt att motivera sig och förbättra 
framtida resultat. (Koller et al, 2005. Kempton, 1995) 

Några fördelar av prestationsuppskattning såsom förbättrat framtida resultat från 
medarbetarna har nämnts men det finns fler positiva saker det för med sig. För 
organisationen bidrar det till att relationen mellan chefen och dennes underställda blir 
bättre och de samtal som genomförs kan leda till att de får upp ögonen för utvecklings- 
och utbildningsbehov som behövs för flera inom organisationen. Det kan också leda till 
att individer med hög potential upptäcks inom organisationen och dessa kan då 
befordras eller ges mer ansvar. De fördelar som cheferna får består av tillfällen att 
diskutera problem och möjligheter med sina anställda och få upp ögonen för vad de kan 
behöva förändra för att få organisationen att fungera på ett bättre sätt. Samtidigt får de 
anställda en chans att diskutera med chefen om sin framtid och vilka möjligheter de har 
att utvecklas i sitt arbete. (Kempton, 1995) 

Även om prestationsuppskattningar här har fått ett ganska stort utrymme är det 
fortfarande bara en del i hela systemet och är beroende av de andra delarna för att 
möjliggöra utveckling för de anställda. Organisationen behöver se till helheten och 
principen bakom Performance Management, att utveckla människorna som utgör den. 

 

3.2 Human Resource Development 
 

På senare tid har mer fokus getts till människorna i organisationerna och hur de kan 
utnyttjas på bästa sätt för att få organisationen att bli bättre. Det finns två större teorier 
som tar upp detta, Human Resource Management, HRM, och Human Resource 
Development, HRD, som båda fokuserar på individen i organisationen men på lite olika 
sätt. Medan HRM kretsar kring strategier, hur chefer leder sina anställda i 
organisationen och sätter rätt person på rätt plats, handlar HRD mer om hur 
organisationen kan utveckla sina anställda och därigenom utveckla organisationen. 
(Haslinda, 2009., Bolton & Houlihan, 2007) 

Ingen av dessa teorier har någon allmänt vedertagen definition då det är svårt att 
stämpla dem som något specifikt och därför ges de något oklara ramar. Forskare vill 
inte sätta någon gräns på vad som innefattas av dessa teorier men det finns ändå 
grundtankar och vaga definitioner om vad de står för. Anledningen till detta är att de har 
innefattat många olika områden sen de kom till och utvecklas därför i samband med 
andra teorier inom området. (Haslinda, 2009., Bolton & Houlihan, 2007) 

Det finns alltså ingen specifik definition av HRD som är allmänt vedertagen. En 
anledning är att det genom åren bildats olika inriktningar inom HRD och vad som bör 
fokuseras på när det talas om HRD. Många brittiska forskare har inriktat sig mer mot att 
fokusera på förbättrad arbetsträning, utveckling och lärande. Till skillnad från denna 
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inriktning valde vissa amerikanska forskare att lägga tyngdpunkten på att utveckla 
individerna i organisationen för att förbättra deras och organisationens prestationer. De 
amerikanska forskarnas inriktning utvecklades mer utifrån ett 
organisationsutvecklingsperspektiv med coaching, mentorskap och 
ledarskapsutveckling som ledord. (Simmonds & Pedersen, 2006) 

HRD sägs ha tillkommit i början av 1900-talet då Ford påbörjade utbildningen av sina 
anställda för att få dem att bli effektivare i sin produktion. Detta är ganska långt ifrån 
vad som ses som individuell utveckling idag då det mer handlar om att skapa 
möjligheter för individerna att utvecklas själva. Detta är ett bra bevis på varför HRD 
inte har getts en specifik definition då det ändras med tiden. Det vi anser med HRD idag 
är inte alls säkert att det är samma sak som vi anser är HRD om 30 år. (Haslinda, 2009) 

 

3.2.1 HRD - från ”The Duet” till ”The Orchestra” 
Utvecklingen av HRD kan enligt en del forskare beskrivas i fyra faser. Den första fasen, 
kallad ”The Duet” står för sambandet mellan lärande och prestation. Detta är den tidiga 
skolan av HRD och är grundtanken som alla andra faser bygger vidare på. Från allra 
första början fokuserade dock HRD på antingen lärande eller prestation, med ”The 
Duet” (figur 2) började forskare dock inse att organisationerna behövde vara mer 
flexibla för att kombinera dessa. Att fokusera på det ena eller det andra fungerade sällan 
på ett bra sätt men det är också beroende på organisationen vilken balans de bör ha 
mellan lärande och prestation. (Simmonds & Pedersen, 2006) 

 

 

 
Figur 2. ”The Duet” 

 

Nästa fas kallas ”The Trio” (figur 3) och vid det här laget hade forskare insett att 
lärande och prestation för sig inte alltid fungerade utan behövde integreras med arbetet. 
Utan koppling till arbetet skapades ingen hållbar utveckling av de anställda och 
organisationen stod stilla istället. Även om marknaden inte var lika föränderlig som idag 
började det ändå märkas att det var svårt att hänga med konkurrenterna om ingen 
möjlighet till utveckling fanns. Genom att integrera arbetet i lärandeprocessen höjdes 
prestationerna och gjorde att anställda blev mer värdefulla för organisationen. 
(Simmonds & Pedersen, 2006) 
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Figur 3. ”The Trio” 

 

Integrationen av arbetet i processen var ett steg i rätt riktning men senare insågs det att 
det behövdes något mer, det var då nästa fas skapades. ”The Quartet” (figur 4) är den 
tredje fasen och handlar om att vidareutveckla tidigare faser genom att lägga till 
aspekten kvalitet. Genom att lägga till kvalitet påverkades alla andra delar positivt och 
gav bättre resultat och hållbarhet. Det vill säga att högre kvalitet skapar bättre 
möjligheter till lärande och bättre prestationer från individerna i arbetet. (Simmonds & 
Pedersen, 2006) 

 

 
Figur 4. ”The Quartet” 

 

Den sista fasen, ”The Orchestra” (figur 5), är något som organisationerna fortsätter att 
sträva efter och handlar om ett mer invecklat samspel inom organisationen. Här är 
tanken att få organisationen att se HRD från ett större perspektiv för förståelsen av hur 
mycket som spelar in när det kommer till utveckling. Medan tidigare faser fokuserat på 
specifika områden som är direkt relaterade till individen i organisationen, vill ”The 
Orchestra” istället visa på större organisatoriska faktorer som också spelar in. Några av 
dessa faktorer är förändring, dynamik, gemenskap, integrering i organisationens strategi 
samt likatänkande kring organisationens vision. (Simmonds & Pedersen, 2006) 
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Figur5. ”The Orchestra” 

 

3.2.2 HRDs pedagogiska bidrag 
Relationen mellan HRM och HRD har diskuterats mycket och tidigare har forskare 
ansett att HRD varit en del av HRM. Numera kan HRD ses mer som ett supplement till 
HRM och ett stöd eller vidareutveckling av specifika delar av HRM. (Haslinda, 2009) 

Human Resource Development är ett begrepp som innefattar hur kompetens och 
kunskap hos de anställda tas tillvara på i en organisation. Få upp ögonen för det värde 
som de anställda utgör för organisationen. Om utveckling kan skapas för dessa individer 
kan det leda till bättre prestationer som även ger ekonomisk vinning för företaget. 
Genom att individerna utvecklas, utvecklas också organisationen. (Simmonds & 
Pedersen, 2006) 

Det finns forskare som hävdar att HRD utgörs av fyra delar; Utbildning och utveckling, 
ledning och uppskattning av prestationer, karriärplanering och karriärutveckling samt 
komponenter för att leda utvecklingen. HRDs funktion är att skapa lärande och 
möjligheter för utveckling och utbildning för de som är en del av organisationen. 
(Haslinda, 2009) 

När det talas om HRD i dagens samhälle handlar det mycket om humankapital och vad 
detta innebär (Garavan, m fl., 2001., Bolton & Houlihan, 2007). Garavan, m fl. (2001) 
menar att det handlar om den kompetens och kunskap som finns hos individerna i 
organisationen och att det är detta som behövs ta till vara på. Görs detta på rätt sätt och i 
samverkan med organisationens mål och visioner skapas utrymme för både 
organisatoriskt och individuellt lärande. 

HRD har fått ett uppsving i och med att hårdare konkurrens och internationalisering gör 
att organisationer ständigt måste utvecklas för att inte hamna efter. Förståelsen av 
kompetens som konkurrenskraft har gjort att organisationer har börjat se inåt i 
verksamheten för att utgå från de resurser som de redan har. I samma takt som 
organisationen måste utvecklas, måste även de anställda utvecklas. HRD handlar 
mycket om individens utveckling och hur organisationen kan ta till vara på dennes 
kunskap och kompetens, dock fungerar det inte särskilt bra om alla utvecklas 
individuellt utan ett större mål eller mot en specifik riktning. Att individer utvecklas för 
sig själva är inte tillräckligt för att skapa den önskade prestationshöjningen för hela 
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organisationen, därför bör denna utveckling samordnas så att alla utvecklas mot samma 
riktning. (Simmonds & Pedersen, 2006) 

 

3.2.3 Praktiska konsekvenser av HRD 
Den riktning som organisationen vill att utvecklingen ska gå för att få de anställda att 
utvecklas bör inte bara utgå från de organisatoriska målen och värderingar. De måste 
även integreras i dessa för att skapa bättre förutsättningar genom ökad förståelse bland 
de anställda. (Garavan m fl., 2001) 

Kritik som har framförts mot HRD, är att utvecklingen sker inom organisationens 
ramar, vilket gör att den individuella utvecklingen blir alltför bunden till organisationen. 
Detta gör att den individuella utvecklingen tappar anknytning till det sociala livet 
utanför organisationen. Utvecklingen fokuserar för mycket på att höja prestationen för 
arbetskapacitet inom organisationen framför utvecklingen som person i samhället. Den 
generella uppfattningen är att arbetsrelaterad utveckling stannar i organisationen och är 
sällan överförbart till det vardagliga livet. Detta är ett resultat i praktiken forskare inte 
kunnat förutse i teorin. (Bolton & Houlihan, 2007) 

En annan konsekvens som inte kunde förutses i teorin är hur de mest kompetenta 
medarbetarna får större satsning på utveckling framför de mindre kompetenta. Detta ger 
en ojämn utveckling där de mest kompetenta blir bättre medan de andra halkar efter. 
Orsaken är att organisationens mål styr den individuella utvecklingen genom att det är 
uppnåendet av målen som är viktigare än att alla i organisationen utvecklas. (Bolton & 
Houlihan, 2007) 

Varför blir det då sådana konsekvenser som bara är bra för vissa men inte för andra? En 
anledning till att mycket av den utbildning och den utveckling som sker är så pass 
inriktad mot organisationen är att organisationen vill behålla sin konkurrenskraft. En 
utbildning som funkar bra för alla och kan kopplas ihop med det sociala livet utanför 
organisationen är riskabel då den kan fungera även i andra organisationer som 
potentiellt skulle kunna ”stjäla” de anställda. Förr var det vanligt att vissa organisationer 
till och med specialiserade sig på att låta andra företag utbilda deras anställda för att sen 
ge dem bättre erbjudanden i sin organisation. Utbildningar är sällan billiga och därför 
tjänade organisationerna på att ta andras anställda. Numera vill organisationer därför 
begränsa den individuella utvecklingen till att passa just sin organisation för att minska 
risken att bli av med sina medarbetare. Tyvärr får dock detta ovan nämnda 
konsekvenser. (Bolton & Houlihan, 2007) 

Genom att använda sig av HRD och få upp ögonen för hur viktigt det är med de 
mänskliga resurserna i företaget ändras tankesättet och kulturen inom organisationen. 
Med detta kan det skapas konkurrenskraft genom att det tas till vara på den kompetens 
som redan finns och utveckla denna till att få de anställda att prestera bättre.  

 

3.2.4 Organisationskulturens betydelse för HRD 
Det handlar som tidigare nämnt inte bara om att använda sig av en teori utan snarare 
förändra organisationskulturen till att förstå hur viktiga de anställda är. På så sätt tas inte 
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bara kompetensen till vara på som finns nu, utan det planeras även utveckling inför 
framtiden. HRD ska inte användas som en modell utan mer som ett tankesätt som 
behöver integreras i organisationskulturen. Det påverkar hela organisationen och 
arbetssättet samt vart fokus ligger i arbetet. (Garavan m fl., 2001) 

Organisationsförändringar och organisationskulturen hänger tydligt ihop och beroende 
på den gällande kulturen blir det olika lätt att introducera en förändring. Även om HRD 
och många system som innefattas av HRD inte vill ha ett top-down styrande är det 
viktigt att det ändå styrs från toppen vid införandet av något sådant. Detta är viktigt 
eftersom det gäller att vara tydlig i början och integrera det nya tankesättet på ett bra sätt 
för att minska risken för missuppfattningar och felanvändning. (Kempton, 1995) 

 

3.3 Coaching 
 

Begreppet coaching, så som det används inom arbetslivet, har sitt ursprung i 
idrottsvärlden. På 1970-talet tog dessa idrottscoacher eller ”tränare” med sig sina 
erfarenheter och kunskaper in i arbetslivet. (Gjerde, 2004) 

Det började med att dessa personer insåg att de inte behövde styra de personer som kom 
till dem för hjälp utan snarare få dem att finna sin egen väg genom guidning. Fokus låg 
mer på egenutveckling än att någon bestämde och styrde över dem som blev coachade. 
De som sökte hjälpen hade inte behov av psykologer utan någon som kunde hjälpa dem 
att hitta rätt sätt att hantera olika situationer. (Gjerde, 2004) 

Coaching anses av många vara en hybrid av organisationspsykologi, idrottspsykologi, 
terapi och egenutveckling eftersom de som ofta arbetar med det har en bakgrund inom 
pedagogik, psykologi och idrottsvärlden. När det gäller en definition är det som med 
tidigare begrepp vi tagit upp i uppsatsen en oenighet om vad som faktiskt gäller. Två 
större inriktningar talas det om och dessa är dels de som anser att coaching är allt en 
ledare gör för att utveckla sina medarbetare att finna sin potential medan den andra 
inriktningen menar att det bara är ett sätt att göra detta. (Gjerde, 2004) 

Från början var det främst ledare som ansågs vara i behov av coaching men på senare 
tid har det blivit allt vanligare med coaching även på lägre nivåer för att skapa en bättre 
utveckling genom hela organisationen. (Peterson & Hicks, 1996., Gjerde, 2004) Just 
dessa principer om att använda sig av coaching genom hela organisationen är vad 
Performance Management vill åstadkomma. Som nämnts tidigare är det viktigt att hela 
systemet genomsyrar och används i alla delar av organisationen för att få ut så mycket 
som möjligt av det. Även om coaching och feedback är en del av utvecklingsdelen av 
Performance Management och enligt vår modell (se Figur 1, sida 12) hamnar sist i 
ordningen är detta något som behöver ske kontinuerligt för att det ska fungera. 
(Peterson & Hicks, 1996., Landsberg, 1996) 

Feedback hänger mycket ihop med coaching. Om coaching är någon som vägleder en 
individ är feedback uppföljningen på hur det gick. På så sätt kan det sägas att coaching 
är mer proaktiv medan feedback handlar mer om reflektion och eftertanke. Vissa menar 
dock att feedback är en del av coaching, det vill säga ett verktyg som kan användas för 
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att förändra framtida beteenden om liknande situationer dyker upp igen. Inom 
Performance Management kommer feedback oftast från den anställdes chef eller övriga 
chefer som gör prestationsuppskattningen, däremot finns det inget som säger att en 
coach kan vara någon helt annan inom eller utanför organisationen. Att använda sig av 
coacher inom organisationen gör att lärandet blir mer kopplat till just arbetsplatsen 
medan en coach utanför organisationen bidrar till mer personlig utveckling. 
Performance Management syftar till att förbättra de anställdas prestationer i samband 
med utveckling och därför är en coach inom organisationen att föredra. Dessutom bidrar 
dialogen mellan coachen och den anställde till bättre beslutsfattande som gynnar båda 
parter i deras utveckling och kommande prestationsuppskattningar. (Landsberg, 1996) 

Landsberg (1996) tar upp mentorskap och pekar på flera likheter mellan detta och 
coaching. En mentor kan översättas till en guide eller rådgivare. En mentor och coach 
behöver kunna lyssna på medarbetaren och kunna hjälpa dem hitta vägar att lösa sina 
problem genom diskussioner. Samtidigt vet ofta en mentor och coach mer om 
organisationen än den underställde vilket gör att den information den underställde får 
kan leda till bättre beslutsfattande. Den stora skillnaden mellan mentorskap och 
coaching är att mentorn fokuserar mer på karriärmål än en coach som lägger lika 
mycket vikt vid personlig utveckling (Gjerde, 2004). En coach bör också tänka på att 
inte ge för mycket råd och ledning, tanken är mer att coachen ska vara ett stöd och 
någon den anställde kan vända sig till än någon som säger vad han eller hon ska göra. 
(Phillips, 1996) 

Medan en coach är en mer informell roll är mentor ofta något en mer erfaren anställd 
utses till att vara för en yngre och mindre erfaren anställd. Syftet är att skapa ett 
långsiktigt lärande och skapa en relation mellan dessa som inte behöver vara knuten till 
deras egna arbetsuppgifter. (Phillips, 1996) 

Tanken är att mentorskapet och coachandet ska fylla två funktioner, dels uppmuntring 
och rådgivning i allmänhet men även karriärstärkande funktioner såsom utmanande 
uppdrag, skydd och nätverksbyggande. Det finns forskning som visar att de som både 
ger och tar emot coaching och mentorskap har större chans att bli befordrade än de som 
inte gör det. (Gjerde, 2004) 

Coaching handlar om att ta fram det bästa ur sina medarbetare och få dem själva att 
använda sin potential. Kunskapen och potentialen finns redan hos individen, med 
coaching hjälper en annan person till att få fram den genom rådgivning, diskussioner 
och feedback på tidigare prestationer. Värderingar och kunskap kopplas ihop till 
handlingar som förhoppningsvis då ger resultat och leder till utveckling av individen. 
(Gjerde, 2004., Phillips, 1996) 

Gjerde (2004) tar upp fem delar av hur detta ska gå till. Först handlar det om att öppna 
för möjligheter för medarbetaren för att sedan kunna främja egna svar och motivation. 
Nästa steg är att undanröja hinder för dessa och vidare ge stöd och fokus till 
medarbetaren för att kunna utnyttja sin egen potential och slutligen skapa resultat. Detta 
är coachens roll medan ansvaret för utvecklingen i sig ligger hos den anställde. Utan rätt 
inställning och förståelse från båda parter blir dock denna process svår att genomföra. 
Performance Management är dessutom ett system som tar tid att genomföra och även 
om samtliga delar återkommer med jämna mellanrum är just coaching och feedback de 
delar som pågår under hela processen. Om detta inte fungerar blir därför både coachen 
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och den anställde lidande då de inte kan utvecklas och höja sig till nästa 
prestationsuppskattning. 

Coaching och feedback utgör som tidigare nämnt utvecklingsdelen av Performance 
Management och används även inom HRD då det handlar om att ta till vara på och 
utveckla den kompetens som finns inom organisationen (Simmonds & Pedersen, 2006). 
Ett av målen med HRD är också att visa på värdet av de anställda vilket coaching bidrar 
med, då det utvecklar båda parter i deras relation (Haslinda, 2009). Även om 
coachningens huvuduppgift är att utveckla den som blir coachad kan som sagt även 
coachen lära sig mycket och bidra till att båda kan avancera inom organisationen. Alla 
dessa delar utgör också syftet med Performance Management vilket visar hur viktigt 
coaching och feedback är för att systemet ska fungera för att skapa både personlig och 
organisatorisk utveckling. 

3.4 Lärande i arbetslivet 
 

Performance Management handlar om att utveckla organisationen genom att utveckla 
prestationerna hos de anställda, individerna som utgör den. Därför det är viktigt att 
individerna utvecklas och ges möjlighet att lära sig, inte minst i det 
arbetslivssammanhang de ingår i. För att organisationen ska kunna utvecklas måste 
även individerna i den göra det. På samma sätt som att arbetsmarknaden sätter krav på 
organisationer att utvecklas, sätts det även krav på individerna att göra det för att dessa 
ska kunna hänga med och svara mot den föränderliga omvärld de omges av. (Döös, 
2008) 

Lärande är en ständigt pågående process som handlar om att förändra sitt sätt att tänka 
och handla genom att möta nya situationer och aktivt begripliggöra sin omgivning och 
sina erfarenheter. Individer är uppgiftsorienterade och tar hjälp av sin omgivning och 
sina tidigare erfarenheter genom samspel och kommunikation för att lösa den uppgift de 
ser framför sig. Uppgiften styr hur individerna handlar, och därmed uppstår lärandet i 
processen att lösa uppgiften. Det ständiga lärandet är alltså en nödvändighet i vår 
vardag, men också ett sätt att förenkla den komplexa värld vi lever i. (Ohlsson, 2008)  

Lärande beskrivs som en förändring hos individerna i deras sätt att tänka och handla. 
Att lära och handla varje dag ger en större kunskapsförändring och lärande än att lära 
för ett specifikt tillfälle eller för en särskild uppgift. Detta för att det möjliggör en 
reflektion och ifrågasättande av det som görs varje dag och av det som redan är 
behärskat så att det kan utvecklas vidare. Då lärande är en pågående process som formar 
och konstruerar individerna är det praktiska deltagandet det som förändrar människors 
förståelse och kapaciteter inför det de sysslar med. Lärande och uppgiftslösande i 
arbetet hör ihop då lärande sker ständigt under tiden de anställda utför något. (Billett, 
2004) 

Lärande är kontextberoende, vilket gör att sammanhanget det sker i har betydelse för 
hur lärandet värderas och utvecklas vidare. Detta beror på att den kompetens individen 
utvecklat, utgör handlingsförmågan och är därför beroende av den kontext där 
handlingen utgörs. Däremot kan kompetensen även ge användning i generell mening 
utöver sammanhanget, eftersom det är flera förmågor som är verksamma samtidigt. 
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Detta är nödvändigt för att kompetensen ska kunna överleva och hålla sig aktuell i 
dagens ständigt föränderliga omvärld. (Ohlsson, 2008)  

Arbetsplatsen skapar det ramverk där lärandet utförs på samma sätt som skolor och 
utbildningssammanhang gör det. Ramar sätts upp för lärandets utformning, var lärandet 
ska leda och i vilket syfte det lärs. Samtidigt har individerna som ska läras sina tankar 
och drivkrafter bakom det lärande som möjliggörs. Arbetsplatslärandet styrs därför både 
av arbetsplatsens möjligheter och begränsningar med ledningens ändamål i spetsen, men 
också av de anställdas personliga mål och nytta av lärandet. (Billett, 2004) 

Arbetsrelaterat lärande är ofta kontextbundet, alltså att en person lär sig i ett visst 
sammanhang och utifrån specifika villkor. Även fast individerna skapar och bygger upp 
sina egna lärandevillkor är de ändå alltid bundna till den socialt formade miljö där 
lärandet sker. Denna miljö är uppbyggd av ett samspel mellan de individer som utgör 
den och därför har inte den enskilde individen en total kontroll över sina handlingar. På 
samma sätt som att sociala konstruktioner kan begränsa ens handlande, ger det också 
möjligheter till flytande konstruktioner som ständigt kan ifrågasättas och förändras. Ett 
problem är dock att anpassningen till de sociala strukturer som omger en ofta sker 
omedvetet och för att ompröva dessa krävs det att de blir medvetna. (Ohlsson, 2008)  

En risk med det kollektiva lärandet som sker i den lärande organisationen är att det lätt 
kontrolleras och styrs av de nyckelpersoner i organisationen som har tillgång till de 
nätverk och kontakter inom och utanför organisationen. Detta gör att lärandeprocessen 
störs av de maktförhållanden som finns i organisationen. Individen kontrolleras då 
omedvetet av beslut och strategier i arbetet som görs av andra än hos sig själv. Detta 
eftersom individens lärande utgår från den rådande organisationskulturen och den vision 
som företaget har. Lärande i arbetsrelaterande sammanhang som ska leda till individuell 
utveckling hos de anställda, kan alltså ändå ledas av kontrollerade maktförhållanden i 
organisationen. (Ohlsson, 2008) 

Vid en närmare titt på organisation och lärande utifrån ett pedagogiskt perspektiv är det 
inte organisationen som objekt som undersöks, utan samspels- och 
organiserandeprocesserna från människorna i den. Det är dessa, som genom processer 
av samordning, skapar de lärandevillkor och den kompetensutveckling som kan ske i 
organisationen. Ett dilemma enligt pedagogerna blir därför att se till vilka möjligheter 
individerna har att själva välja och påverka de val de gör i arbetslivssammanhang. Detta 
för att det lärande som sker ska ske under främjande villkor till önskvärt resultat. 
(Ohlsson, 2008) 

Det är både arbetsplatsens och individernas ändamål som ska tillgodoses vid 
utvecklingsprocessen. Därför är det viktigt att arbetsplatsen skapar en bra lärande miljö 
för att få de anställda att motiveras och bli engagerade till att utvecklas. Vad 
arbetsplatsen måste komma till insikt om är att hur människor lär sig och tar in det som 
lärs påverkas av personliga behov och intentioner om lärandet. Vad individer tidigare 
har genomgått och samlat erfarenheter ifrån påverkar deras inställning till det nya 
lärandet. (Billett, 2004) 

Eftersom det är individerna i organisationen som leder företagets kompetens, är det 
viktigt att deras lärande sätts högt i kurs för att organisationen ska kunna utvecklas åt 
rätt håll (Wolvén, 2000). De anställdas sammanlagda utveckling och kompetens som 
integreras i företagskulturen och agerande mellan medarbetarna, är det som för ett 
företags affärsidé framåt. Genom att påstå att lärande miljöer antingen är formella eller 
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informella är det möjligt att bortse från människans aktiva handlingar att välja vad som 
ska läras. Individerna måste känna medgivande och gå med på att läras för att kunna 
utvecklas på önskat vis. (Billett, 2004) 

 
 

4. Analys och diskussion 
 

En effekt av den nya världsmarknaden har blivit större konkurrens mellan företag. För 
att konkurrera har det insetts hur stor roll de anställdas kompetens har i den frågan. De 
anställdas kompetens, kunskap och prestationer är det starkaste konkurrensmedlet 
eftersom det grundas i varje individs unikhet. Det är inte möjligt för de andra företagen 
att kunna kopiera eller ta efter, utan något som måste gå inåt i organisationen och satsas 
på. (Söderlund & Bredin, 2005)  

Vi kommer i detta avslutande avsnitt försöka relatera Performance Management till 
Human Resource Development genom de fyra faser vi tar upp i teorin om HRD. Vi 
kommer att inleda analysen med att förklara Performance Management i förhållande till 
Human Resource Development. Vi kommer sedan vidare i analysen försöka koppla 
Performance Management till de fyra faser som vissa forskare hävdar att HRD 
utvecklats ifrån. Dessa faser tar vi upp i teorin (se 3.3.1) och kallas för ”The Duet”, 
”The Trio”, ”The Quartet” och ”The Orchestra”. 

Efter detta diskuterar vi närmare kring införandet av Performance Management och vad 
detta kan innebära för organisationen. Vi avslutar kapitlet med en slutsats och reflektion 
kring framtida forskning som skulle kunna vara intressant i relation till vår uppsats. 

 

4.1 Performance Management och HRD 
 

Performance Management har på senaste tiden blivit ett mer uppmärksammat, 
omdebatterat och kritiserat sätt att utöva HRM. De senaste åren har fler studier gjorts på 
området, och trots att det är ett uppskattat system blir ofta användningen utav det 
komplicerat och frustrerande. (Nankervis & Compton, 2006) 

Den sista delen av Performance Management, som utgörs av utveckling av de anställda, 
passar bäst in på teorierna kring HRD. Systemet som helhet är dock mer baserat på 
HRM eftersom det handlar om målsättningar, uppskattning av prestationer och 
belöningssystem. (Kempton, 1995) 

HRM handlar om just vad det står för, management, och när det talas om management 
handlar det till stor del om vad som händer för tillfället och vad som har hänt, inte 
särskilt mycket om framtiden. Eftersom större delen av Performance Management 
systemet grundar sig i HRM leder detta till att fokus hamnar mer på vad som har gjorts 
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snarare än att se framåt och planera utveckling för organisationen och individerna. 
(Nankervis & Compton, 2006) 

De tidigaste studierna av Performance Management visade att organisationer lade stor 
vikt vid granskning av tidigare prestationer och de resultat de anställda levererade, 
medan framtida potential och utveckling av de anställda inte var av något större intresse. 
Senare studier har dock visat att trenden håller på att vända och större fokus 
förhoppningsvis kommer att ges till framtida utveckling av individerna. Jämförelsevis är 
det dock få som bryr sig om framtiden då ekonomiska faktorer väger tyngre än 
personlig utveckling. (Nankervis & Compton, 2006) 

En av anledningarna till att vi tror att det brister i utvecklingsdelen av Performance 
Management beror bland annat på att de mål som sätts upp i första delen är ekonomiska 
mål som har lite med utveckling att göra. När organisationen sedan följer upp dessa i 
granskningen av prestationer får de större betydelse än de anställdas prestationer som 
ledare eller medarbetare. Med andra ord är det de ekonomiska aspekterna av ens 
prestation som nästan uteslutande är grund för belöningen. Detta bevisas ytterligare i de 
studier som gjorts då organisationerna som sagt fokuserar mer på kortsiktiga resultat än 
långsiktig utveckling för organisationen. (Koller et al, 2005) 

 

4.1.1 Performance Management och individutveckling 
Den sista delen av Performance Management-modellen som vi tidigare tagit upp (se 
figur 1, sida 12) är den del som handlar om utveckling och utplacering av de anställda. 
Det är den del som kan kopplas ihop med tankarna kring HRD. Den största kopplingen 
och likheterna är de som finns i den amerikanska inriktningen av HRD, den som 
fokuserar främst på individutveckling för att höja prestationen i organisationen. Andra 
likheter är att de fokuserar på coaching, mentorskap och ledarskapsutveckling precis 
som Performance Management vill göra. (Buchner, 2007) 

Det är viktigt när det handlar om individutveckling och höjning av prestationer, att 
individerna som berörs av åtgärderna anser att det är något de kan relatera till och vara 
en del av. När ett Performance Management system införs bör detta göras från toppen 
och gå neråt i organisationen likt ett top-down tänkande. Dock handlar det inte om att 
det är ledningen som enbart är styrande utan att det växer ut i organisationen efterhand 
och att varje mellanchef ansvarar för sin del. (Buchner, 2007) 

Att systemet införs i toppen handlar till stor del om att skapa acceptans längre ner i 
leden då de ser att det inte är något som ledningen bara vill att de underställda ska göra 
utan att ledningen själva genomför samma process. Ansvaret går neråt i organisationen 
för att få en bättre bild av varje anställd. Företagsledningen har sannolikt svårt att 
bedöma en individ långt ner i organisationen vilket är varför denne individs chefer är 
bättre på att granska prestationen och samtidigt skapar ett bättre förhållande mellan 
individen och chefen. (Buchner, 2007) 

Flera organisationer som använder sig av Performance Management misslyckas dock 
med att implementera systemet på ett bra sätt vilket gör att de anställda upplever det 
mer som en börda att genomföra de olika delarna snarare än något som är till för att 
hjälpa dem. Med andra ord uppfattas Performance Management som något som görs 
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mot de anställda snarare än med dem och skapar därför inget värde för organisationen. 
(Buchner, 2007) 

Medan det finns flera olika modeller av hur Performance Management kan införas 
måste det förstås som en process för att utvecklas åt rätt håll. Detta är något många har 
svårt för vilket gör att implementeringen blir lidande då de inte kan förklara varför de 
genomför vissa åtgärder och kan därför vara en anledning till att det inte alltid uppfattas 
som något positivt för de anställda. (Buchner, 2007) 

Det är svårt att visa på teorier som direkt stödjer Performance Management. Det finns 
relevant teori om varje del av Performance Management såsom målsättning och 
granskning av prestationer, dock är kopplingen mellan dessa relativt svag vilket kan 
göra det svårt för de inblandade att förklara varför de använder sig av systemet. 
(Buchner, 2007) 

Inom HRD finns det förespråkare och kritiker till användande och uppskattning av 
prestationer. De som förespråkar det anser att det är det mest logiska och bästa sättet att 
ta till vara på de anställdas kompetens och kunskap. Dock säger kritikerna att denna 
uppskattning leder till kortsiktighet och ökar rivaliteten mellan de anställda snarare än 
leder till förbättrat samarbete. Trots att det gjorts omfattande undersökningar på detta 
område är det fortfarande något som debatteras fram och tillbaka. (Nankervis & 
Compton, 2006) 

 

4.1.2 Performance Management integrerat i hela organisationen 
Det har visat sig att företag som använder Performance Management effektivt får 
anställda som presterar bättre och därmed har större möjlighet att få organisationen att 
utvecklas. Vad som avgör om Performance Management blir framgångsrikt eller inte är 
dels organisationsfilosofin, attityder och kompetenser hos dem som är ansvariga för 
implementeringen och administrationen, tillsammans med acceptansen och 
engagemanget från utövarna. Med organisationsfilosofin menas de grundtankar och 
värderingar organisationen har och hur de stämmer överens med de principer 
Performance Management utgörs av. Som tidigare nämnt går det inte att ha värderingar 
som inte framhåller utveckling och betydelsen av individers prestationer för hela 
organisationens verksamhet. (Nankervis & Compton, 2006) 

När ett Performance Management system ska införas är det som sagt viktigt att hela 
organisationen är med på det. Eftersom det är ett så pass omfattande system är det inte 
heller bara en avdelning som sköter det utan det måste organiseras ut i hela 
verksamheten. Även om den huvudsakligen implementeras från HR- avdelningen måste 
de interagera med bland annat ekonomiavdelningen och företagsledningen. Dessa utgör 
en stor del av organisationen och om de inte samarbetar är risken stor för att hela 
systemet misslyckas. (Morgan, 2006) 

På samma sätt som att systemet måste implementeras i hela organisationen är det även 
bevisat att de anställdas uppfattning om systemet som helhet har betydelse för hur väl 
det tas emot. Denna uppfattning stöds även av hur rättvisa de anser att deras belöningar 
och prestationsuppskattningar är. (Nankervis & Compton, 2006) Detta visar återigen 
hur viktigt det är att alla som berörs av Performance Management förstår varför det görs 
och uppfattar det som något positivt för både dem själva och organisationen.  
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4.2 Performance Management i förhållande till ”the 
duet”, ”the trio”, ”the quartet” och ”the orchestra” 
 

Genom att ta till vara på humankapitalet, det vill säga den kompetens som finns inom 
organisationen, ges det utrymme att skapa både organisatoriskt och individuellt lärande. 
Som vi tagit upp i teoridelen är detta vad HRD förespråkar och vad Performance 
Management vill uppnå. (Se avsnitt 3.2 och 3.3.2) Alla kan dock inte utvecklas åt varsitt 
håll utan de måste samverka för att få alla att utvecklas inom vissa uppsatta ramar och åt 
samma riktning. 

4.1.3 Lärande i förhållande till prestationer, ”The Duet” 
I den första delen av Performance Management som rör målsättning för de anställda (se 
Figur 1, sida 13), utgörs dessa främst av mål kopplat till organisationen. Dessa mål har 
sällan något med personliga mål att göra, utan fokuseras nästan enbart på ekonomiska 
prestationer. Det läggs mer fokus på vad individen levererar rent ekonomiskt snarare än 
hur de är som medarbetare. Detta kan liknas vid den första fasen, ”The Duet” där det 
handlar om den direkta kopplingen mellan prestation och lärande. De ekonomiska 
faktorerna väger här tyngre än personlig utveckling medan framtiden och långsiktiga 
mål får mindre betydelse. 

Det är intressant att se till vem som äger och sköter en organisation då detta kan göra att 
målen ser väldigt annorlunda ut. Organisationer som befinner sig i ”The Duet” kan 
tänkas vara företag som ägs och sköts av riskkapitalister. Riskkapitalister köper till 
exempel upp företag och pumpar in pengar för att på kort sikt maximera vinsten för att 
kunna sälja företaget igen något år senare fast till ett mycket högre pris. Eftersom dessa 
riskkapitalister då endast är intresserade av ett par års utveckling hamnar de personliga 
målen i skymundan då det inte är något som lönar sig eller visas på ekonomiska 
rapporter. Detta är ett problem som är svårt att komma runt då de organisatoriska målen 
om att skapa en större vinst väger tyngre än personliga mål och mjuka värden överlag. 
Allt som räknas är vad de anställda kan leverera på kort sikt och 
prestationsuppskattningarna bygger i princip endast på detta vilket även gör det svårt för 
de anställda att prioritera sin egen utveckling då detta betyder att de tjänar mindre 
pengar. 

Att efter ett par år i en sådan situation sedan försöka starta upp utvecklingen och börja 
se långsiktigt kräver som nämnts i tidigare stycken att hela tankesättet behöver 
omarbetas vilket tar tid. Vi tror att om det inte finns utrymme för personlig utveckling 
inom de organisatoriska målen blir det även svårt att införa detta i de personliga målen. 

En annan orsak till den fortgående fokuseringen kring kortsiktiga mål och hårda värden 
är att personalen till största del får sträva efter utveckling via prestationsuppskattning. 
Eftersom denna utgörs i huvudsak av ekonomiska hårda värden bör organisationerna 
lägga mer fokus på lärande för att skapa ett mer långsiktigt tänkande. Som Koller et al 
(2005) påpekar grundas prestationsuppskattning på det individen redan utfört och nu ska 
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få utdelning på. Större vikt borde läggas vid coaching och hur de anställda ska läras och 
utveckla sig själva för att nå framtida mål. Detta skulle göra att utveckling får mer 
betoning på mjuka värden, som de anställdas lärande och utveckling, istället för de 
hårda. Även om pengar är något som driver de anställda bör deras belöning inte endast 
baseras på vad de levererar rent ekonomiskt utan organisationen bör även se till de 
mjuka värdena, som till exempel hur de uppfyller organisationens värderingar och hur 
bra de är på att samarbeta med andra. 

För att få ut något i längden av Performance Management i form av utveckling krävs det 
att organisationen jobbar mot långsiktiga mål. Givetvis är det viktigt att ha kortsiktiga 
mål för att kunna göra prestationsuppskattningar och ha en organisation som kan ändra 
sig i takt med marknaden. Det är upp till ledningen, managementdelen, att motivera sina 
anställda att satsa mer på långsiktiga mål och inte de kortsiktiga. Kortsiktiga mål utgörs 
ofta av mål som har mer fokus på ekonomiska resultat än de med mer pedagogisk 
anknytning och därav utnyttjar inte Performance Management sin fulla potential. En 
anledning till att organisationer är mer intresserade av de kortsiktiga målen är att de vill 
få fram direkta resultat och bryr sig mer om den ekonomiska situationen än hur 
personalen utvecklas. Det som ledare ibland bortser ifrån är att om de kan skapa en 
grund för långsiktig utveckling av organisationen tillsammans med de anställda kommer 
detta att ge bättre resultat även inom det ekonomiska. 

Nankervis & Compton (2006) tar upp att det finns forskare som har olika uppfattning 
om prestationsuppskattningar ska genomföras i utvecklingssammanhang då vissa menar 
att det endast skapar rivalitet och hämmar den personliga utvecklingen. Andra menar på 
att det är det enda logiska sättet att få reda på hur de anställda utvecklas och presterar 
sett utifrån sina mål. Tanken med Performance Management är dock att det ska ske 
både personlig och organisatorisk utveckling. Därför bedöms individer både för sig 
själva men även hur de fungerar och presterar tillsammans med andra. Mjuka värden 
såsom samarbetsförmåga bör vara en grundläggande del av prestationsuppskattningen 
vilket gör att det inte går att tävla med de andra. Om det finns rivalitet är det svårt att nå 
utveckling för hela organisationen då de anställda inte hjälper varandra framåt. 

 

4.1.4 Lärande och prestationer kopplat till arbetet, ”The Trio” 
För att den individuella utvecklingen ska ske på bästa sätt bör organisationen, enligt 
Koller et al (2005), frångå att titta enbart på det ekonomiska resultatet och se till mjuka 
värden såsom hur individerna är som ledare och medarbetare samt hur de uppfyller 
organisationens värderingar när deras prestationer bedöms. Ett kortsiktigt tänkande 
leder till fokus på ekonomi medan ett mer långsiktigt tänkande ser mer till 
utvecklingsbehov och utvecklingsmöjligheter för individerna och organisationen. 

Vi anser att genom att identifiera utvecklingsbehoven hos de anställda ges det mer fokus 
på de mjuka värdena i organisationen. För att lärande och utveckling ska ske på bästa 
sätt utifrån ett pedagogiskt synsätt bör de anställda, som Billett (2004) skriver, själva 
kunna välja och påverka de val de gör i sitt arbete. De möjligheter de anställda har för 
att göra dessa val är beroende av samspelet mellan företagsstrategin, företagskulturen 
och kompetensen inom företaget eftersom dessa styr företaget framåt och hur de arbetar. 
Detta i sin tur påverkar vilket utrymme det finns för lärande i organisationen. Här 
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kopplas Performance Management till ”The Trio”, den andra fasen av HRD, som 
integrerar lärande och prestationer med arbetet för en hållbar utveckling. 

Billett (2004) påpekar att personliga mål är viktigt för de anställdas egen utveckling och 
motivation i dagens samhälle. Förr var pengar den stora motivationsfaktorn och klimatet 
var sådant att personlig utveckling var något som kom långt ner i 
prioriteringsordningen. Numera ställs högre krav på organisationerna att skapa utrymme 
för lärande eftersom arbetet ska vara stimulerande. Samtidigt med dessa personliga mål 
finns de större organisatoriska målen som alla ska jobba emot och det gäller att finna ett 
sätt att koppla ihop dessa för att både nå utveckling och resultat. 

Det är svårt att få arbetslivet att börja fokusera på individuell utveckling och få 
ledningen att se till fördelen med denna fokusering, då det nästan alltid tidigare i dessa 
sammanhang handlat om att öka produktionen för ökad effektivitet. I dagens samhälle 
har ökad förståelse getts till de mjuka värdenas betydelse för verksamheten. Det handlar 
inte längre endast om hårda värden och hur organisationen kan producera så mycket 
som möjligt. Som Koller et al (2005) säger är det faktum att även om det har börjats ge 
mer utrymme är det långt ifrån alla som bryr sig om de mjuka värdena än idag vilket gör 
att det fortfarande kan vara svårt att skapa möjligheter för ihållande utveckling. 

Med fokusering på personlig utveckling i arbetet i samband med ett väl anpassat 
belöningssystem som ger reflektion på de anställdas prestationer motiveras de anställda 
att anstränga sig mer i framtiden. Om detta görs på ett bra sätt och bidrar till att alla 
inom organisationen arbetar mot samma mål ökar möjligheterna för utveckling för båda 
parter.  

Om organisationen vill satsa på sina anställdas unikhet, som konkurrensmedel och deras 
möjligheter för utveckling, tror vi att det är viktigt att personliga mål integreras i de 
organisatoriska mål som sätts upp. Lärande och utbildningsdelen av Performance 
Management bör inte endast grundas på vad de anställda presterar gentemot 
organisationens mål utan även integreras med personliga mål. Att integrera dessa mål 
gör att lärandet får större bredd och inte enbart blir kopplat till arbetet, samt att de 
anställda blir mer motiverade till utveckling. 

 

4.2.3 Kvalitet till lärandet och prestationer, ”The Quartet” 
För att skapa en grund för organisationens utveckling är det nödvändigt att se framåt 
och veta vad organisationen vill uppnå i framtiden snarare än vad som redan gjorts. Om 
organisationen endast står och stampar på samma mark utan att ha något att sträva efter 
går det inte att växa och utvecklas. Självklart måste en viss del utgå från vad som har 
presterats såsom prestationsuppskattningarna av de anställda annars är det svårt att se 
vad som är värt att jobba vidare med. Att se till tidigare prestationer ger också en bra 
grund att stå på när framtida mål ska planeras. Som Ohlsson (2008) konstaterar, är 
prestationer kopplat till kortsiktiga anpassningar efter de rådande omgivningarna, 
medan lärande ger långsiktig kunskap om situationer och utveckling som ger livslång 
anpassning till ens totala livssituation. 

På grund av detta bör både feedback och coaching förekomma och kan sägas tillhöra 
den tredje fasen om HRD, ”The Quartet”. Som Landsberg (1996) säger är feedback en 
åtgärd för det som har skett medan coaching är mer förebyggande och inriktat mot 
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framtida agerande. Coaching går ut på att de anställda själva ska finna sin väg och skapa 
egenutveckling, inte att de ska styras och kontrolleras av sina chefer. De ska lära sig 
utnyttja sin egen potential och arbeta med problemlösning genom diskussioner med sina 
coacher. 

Båda dessa metoder bygger på en dialog mellan chefen och medarbetaren där de kan 
diskutera vad som har gjorts och sätta upp mål tillsammans. I detta sammanhang ges 
både utrymme för personlig utveckling för den anställde samtidigt som chefen kan bidra 
till bättre beslutsfattande då denne ofta vet mer om organisationen än den anställde. Att 
använda sig av coaching och feedback leder även till att relationen mellan chefen och 
medarbetarna blir bättre. Eftersom detta sker kontinuerligt gör det att uppskattningen av 
de anställda blir bättre och möjligheten att befordra och placera om rätt person till rätt 
plats blir lättare. Utöver lärandet inom organisationen kan coaching bidra till att de 
anställda utvecklas som personer även utanför arbetet. 

Chefer på samma nivå har ofta en uppfattning om varandras underställda då det är 
vanligt att de samarbetar. Eftersom Performance Management förs in i alla delar av 
organisationen blir det naturligt för alla att bedöma varandra. Därför tror vi att om 
prestationsuppskattningen och feedback görs av flera chefer kan organisationen skapa 
sig en bättre bild av den anställde och förhindra favorisering hos en specifik chef.  

 

4.2.4 Integreras i hela organisationen, ”The Orchestra” 
Som vi har beskrivit i teoridelen om Performance Management (se 3.4.2) är det ett 
system som är till för att utveckla organisationen i sig samt de anställda inom den, 
därför måste systemet integreras fullständigt. Det fungerar sällan bra att använda 
Performance Management i endast en isolerad del av verksamheten då systemet med 
målsättningar, prestationsuppskattningar och utveckling skulle bli väldigt komplicerat 
och tidskrävande att göra på olika sätt för olika avdelningar inom en organisation. Dock 
kan det vara svårt att direkt införa för en organisation vilket är varför införandet 
lämpligen börjar utifrån en mindre grupp, vanligtvis ledningen. När detta görs högt upp 
i organisationen skapas det lättare en bättre förståelse och acceptans inom resten av 
organisationen. Detta gör att färre anser att det är något som tvingas på dem som inte 
ger dem något i utbyte. Bättre förståelse leder också till att de anställda tar sina nya 
uppgifter på mer allvar och kan se möjligheterna med systemet. Görs dock inte detta 
finns det en risk att systemet inte alls fungerar då medarbetarna uppfattar det som något 
de måste göra snarare än som något som kan hjälpa dem att utvecklas. 

Systemet måste utgå från ledningen för att kunna genomsyra hela organisationen och 
för att underställda ska ha lättare att ta till sig något även ens chefer måste genomföra. 
Cheferna måste ha uppfattningen om att de ska och kan utveckla sina anställda 
samtidigt som detta bör göras genom att koppla ihop det utvecklingsbehov som finns för 
verksamheten överlag. 

Vidare är det även av vikt att mellanchefer och linjechefer förstår sin position i hela 
systemet och i processen med ett hållbart införande av Performance Management. Det 
är dem som står mellan ledningen och de anställda och som ska förmedla ut vad som 
beslutas hos ledningsgruppen samt återge vad de anställda vill. Därför är det även 
viktigt att ledningen är tydlig vid införandet av Performance Management med vad som 



 30

förväntas av mellancheferna. Detta för att inte skapa missförstånd genom att 
information feltolkas och att systemet används på olika sätt ute i organisationen. 

För att informationen från de anställda ska nå uppåt i organisationen tror vi att det även 
kan vara en idé att ha en öppen kommunikation mellan flera chefer och de anställda för 
att inte riskera att något faller bort. Om en chef och en medarbetare inte har en bra 
relation finns det en risk att chefen inte intresserar sig för vad medarbetaren tar upp. 
Därför kan det vara bra att ha en möjlighet att diskutera med andra chefer. Här kan 
användandet av mentorer och coacher komma väl till hands då detta är personer som 
inte nödvändigtvis behöver vara den anställdes chef, men som ända kan bidra till 
problemlösning och kunna vidarebefordra information som annars kunnat vara känslig 
att ta upp med sin närmaste chef. 

Som Nankervis & Compton (2006) tar upp är det viktigt att en organisation som ska 
implementera systemet inser att det är viktigt att inte bara införa det i hela 
organisationen utan även se till att människorna som ska utnyttja det också förstår och 
kan ta till sig det nya arbetssättet som Performance Management medför. Att införa 
Performance Management, ett system vars mål är att skapa utveckling och göra att 
organisationen kan prestera bättre, i en organisation som inte har detta som målsättning 
eller grundtankar och värderingar gör att det sannolikt inte blir särskilt framgångsrikt. 
Som Nankervis & Compton (2006) och Morgan (2006) påpekar är det därför viktigt att 
se till att hela organisationen är med i förändringen och är villiga att ta till sig nya 
arbetssätt. 

Performance Management behöver vara en del av företagsstrategin för att kunna 
utnyttjas fullt ut och som tidigare nämnt måste de anställda förstå varför det används 
och kunna ta till sig av de möjligheter som finns. Alltså är det även av intresse för 
ledningen att klargöra varför systemet införs för att varje chef i sin tur ska kunna 
förklara för sina underställda varför de genomför de olika delarna som utgör 
Performance Management. Återigen bör de anställda veta varför systemet finns i 
organisationen för att skapa motivation. Kan ledningen skapa detta engagemang är det 
sannolikt att det skapas ett mervärde eftersom alla genomför de olika delarna och tar till 
sig av utvecklingen vilket leder till att hela organisationen presterar bättre. 

En företagsstrategi som inte förespråkar utveckling anser vi kommer ha svårt att kunna 
utnyttja det Performance Management är till för. Det är viktigt att medarbetarna 
uppfattar det som ett system som de kan få hjälp av och som kan bidra till deras 
personliga utveckling snarare än något som enbart är till för att få organisationen att 
tjäna mer pengar. Kan organisationen få upp ögonen för alla hur värdefulla de är skapar 
det motivation och en vilja att utvecklas hos medarbetarna, känner de dock bara att de är 
en ”del av maskineriet” blir det svårare för dem att ta till sig ny kunskap och förstå 
varför de ska ta del i utvecklingen.  

Införandet av de nya tankesätt och värderingar som nämnts ovan handlar precis som 
Performance Management om en process som tar tid att utveckla om de inte redan finns 
där. De nya tankarna måste accepteras och förstås av alla, för att kunna få 
genomslagskraft. Detta är precis som i fallet med införandet av själva systemet inget 
som sker över en natt. Det är när alla dessa större organisatoriska faktorer börjar spela in 
och utgöra en del av hela tankesättet och användandet av Performance Management 
som organisationen kan uppnå den sista fasen, ”The Orchestra”. 
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4.3 Införande av Performance Management 
 

Ett vanligt förekommande problem vid införande av system överlag är mötet mellan 
teori och praktik. När Performance Management införs dyker det ofta upp problem som 
varit svåra att förutse beroende på att organisationen aldrig ser likadan ut som 
teoretikerna tänkt sig. Inom den litteratur vi läst om Performance Management och 
HRD har vi uppfattat det som att teoretiker vill finna ett svar eller vara för eller mot de 
olika delar som utgör systemet. Praktikerna inom området i sin tur anser att det mesta är 
beroende av situationen och organisationens struktur och kultur. 

Performance Management kan kännas icke trovärdig då det är ett nytt och mer 
komplicerat sätt där organisationen får arbeta mycket vid själva implementeringen och 
under processens gång, men det är också det som ger det långsiktiga och 
kvalitetsmässiga resultatet. Som Koller et al (2005) nämner måste de delar som ingår i 
systemet genomföras kontinuerligt, från prestationsuppskattningar till feedback och 
målsättning. Det behövs en röd tråd genom alla delar så att de drar åt samma riktning 
eftersom delarna hänger ihop och de kan inte göras utan att följas upp av varandra. 

Något som måste vara införstått vid införandet av Performance Management är att 
systemet är mycket situationsbundet. Det går inte att klistra på en teoretisk modell som 
fungerar för alla organisationer. Det är ett komplext system vilket innebär att 
organisationen måste se till sin kontext och situation för att kunna anpassa de till sin 
verksamhet. Performance Management är väldigt anpassningsbart vilket gör att det kan 
utnyttjas av de flesta, så länge implementeringen sker situationsbundet. Även fast 
systemet till stor del går att anpassa efter verksamheten, finns det ändå några 
grundläggande tankar som måste tas hänsyn till för att det ska kunna fungera i 
organisationen (se punkter sida 14). Dessa är viktiga att ha i åtanke under hela 
processens gång i samband med att systemet anpassas efter den egna verksamheten. 

Vid införandet av Performance Management förväntar sig ofta utövarna att 
implementeringen ska gå enklare till än vad den faktiskt gör. Eftersom hela systemet 
fungerar som en process och tar tid vid både införande och verkan, måste organisationen 
ha tålamod innan något resultat syns. En risk finns att systemet stressas fram för att ge 
resultat så snabbt som möjligt. Därför försummas den personliga utvecklingen av de 
anställda till förmån för ekonomisk utdelning. Detta kortsiktiga förhållningssätt och 
oplanerade agerande kan ge oförutsedda konsekvenser. 

Dels finns det en risk att det lärande som sker hos de anställda endast blir kopplat till det 
arbete de utför, och inte det sociala livet utanför organisationen som Bolton & Houlihan 
(2007) skriver. Lärandet är bundet till den kontext de anställda befinner sig i och finns 
det inte utrymme för något lärande utöver det som existerar inom organisationen är det 
svårt att komma runt det. Genom att integrera arbetet i lärandeprocessen blir de mer 
värdefulla för organisationen. Samtidigt som att det är viktigt med utrymme för 
personlig utveckling, måste ändå lärandet och utvecklingen av individerna kopplas till 
arbetet för att organisationen inte ska riskera att stå still. Det gäller att hitta en balans 
mellan hur fritt eller kontrollerat utrymmet för lärandet ska vara. De anställda måste 
förstå organisationens mål och kunna utvecklas i samma riktning. Större förståelse för 
vad organisationen behöver leder till att de anställda förhoppningsvis kan utvecklas 
tillsammans men även skapa personlig utveckling. 
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Att bara koppla individernas utveckling till organisationen ger kortsiktiga resultat då 
deras kunskap inte kan användas annat än i organisationen vid det tillfället. Om 
utvecklingen kan bli bredare och utnyttjas i det sociala livet utanför organisationen leder 
det till en mer långsiktig utveckling även för organisationen. Det lärande som görs i 
anknytning till organisationen syftar ofta till att öka produktionen och prestationer inom 
organisationen men ingenting utanför. Detta gör att denna utveckling är mycket mer 
kortsiktig då den bara har ett smalt mål. Bolton & Houlihan (2007) säger att en del av 
HRD går ut på att se till individernas välmående och inte bara till hur de kan utvecklas 
inom organisationen. Därför är det viktigt att se till hur organisationen kan utveckla 
individerna som människor för ett långsiktigt resultat genom att låta deras personliga 
mål och individuella utveckling integreras i de organisatoriska målen. Här kommer även 
coaching in som ett sätt att skapa personlig utveckling, inte bara arbetsrelaterad 
utveckling. 

En annan konsekvens som Bolton & Houlihan (2007) tar upp är att det satsas mer på de 
som redan är kompetenta, medan de mindre kompetenta inte får samma möjligheter. Då 
kan det leda till att en elitsatsning sker som skapar obalans i företaget. Detta är inte 
något Performance Management strävar efter, utan grundtanken handlar snarare om att 
alla i företaget ska inkluderas och ha samma möjligheter till utveckling för att 
organisationen i sig ska kunna utvecklas. Återigen är detta ett resultat av ett kortsiktigt 
tänkande där det endast fokuseras på dem som redan presterar. En lösning för ökad 
effektivitet enligt Performance Management är istället att satsa mer på de som behöver 
utvecklingen då det ger bättre bestående resultat för organisationen som helhet. Detta är 
dock inget som garanterar effekt på alla organisationer, då det finns ett flertal andra 
faktorer som spelar in. Som tidigare nämnt tycker vi att det återigen är viktigt att se till 
situationen och vad som passar verksamheten. 

 

4.4 Slutsats 
 

Utifrån Performance Management läggs mycket fokus på vad som har presterats och 
mindre på framtiden på grund av att systemet som helhet grundas i HRM snarare än 
HRD enligt Kempton (1995). För att organisationer ska kunna utvecklas framåt och 
svara mot den ständigt föränderliga arbetsmarknaden, krävs att mer fokusering på 
framtiden bör ske. Därför tycker vi att det varit extra intressant att belysa Performance 
Management utifrån ett HRD- perspektiv. Vi har velat lyfta fram den sista delen i 
systemet som fokuserar på utveckling eftersom det är där de pedagogiska insatserna kan 
ske. 

Det sätt som Performance Management används till idag handlar mycket om vad som 
sker just nu eller inom en nära framtid för organisationen. Detta kortsiktiga tänkande är 
som vi tidigare nämnt ett resultat av att de ekonomiska och hårda värdena väger tyngre 
än de mjuka och pedagogiska värdena. Dock blir problemet att denna kortsiktighet inte 
leder till någon längre organisatorisk eller personlig utveckling för de anställda.  
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Givetvis är den ekonomiska biten avgörande för ett företags existens men samtidigt blir 
det långsiktiga resultatet sannolikt bättre om organisationen vågar satsa långsiktigt för 
att skapa en hållbar utveckling. 

Som vi tidigare tagit upp tycker vi att Performance Management bör integreras i hela 
organisationen för att systemet ska kunna fungera på ett bra sätt. Alla som ingår i 
systemet behöver förstå varför systemet används och om organisationen vill satsa på 
sina anställda bör de än en gång fråga sig vilket lärande som ska främjas och för vems 
skull det lärs. Som vi ser det behöver hela organisationen vara införstådd med vilka 
värden de ska satsa på för att organisationen ska kunna uppfylla sina mål. 

Vad vi tror, har Performance Management kapacitet att positivt utveckla organisationer 
och få dem att växa genom att fokusera på individerna som utgör den. Vi tror att genom 
att integrera det ekonomiska med det pedagogiska har Performance Management som 
system stor potential att få fäste och ge långsiktiga resultat trots de ständiga 
förändringarna som sker i arbetslivet.  

Mer fokus på individerna som utgör organisationen än organisationen i sig tror vi skapar 
mer värde och potential för långsiktig utveckling. Detta eftersom organisationen får en 
stabil grund att stå på genom medarbetarnas motivation och tillit till användning av 
Performance Management. 

 

4.5 Framtida forskning 
 

Eftersom Performance Management inte anses vara specifikt ekonomiskt eller HR för 
tillfället kommer det i framtiden vara intressant att se vilken disciplin som tar över och 
då kommer att prägla systemet. Om ekonomerna tar över och anser det vara deras 
system kommer fokus sannolikt ligga mer kring hur organisationen kan förbättras för att 
ge en bättre vinst på kort sikt genom att utveckla de anställda. HR- utövare fokuserar 
rimligen mer på den individuella utvecklingen och långsiktighet snarare än det 
ekonomiska resultatet. 

Hittills har varken ekonomer eller HR- utövare sagt att Performance Management är 
”deras” system. Många forskare från båda disciplinerna har skrivit om systemet men 
ingen anser ännu att det är grundat i deras område. Systemet är baserat på båda 
områdena, dock ser målens fokus olika ut beroende på vem som styr systemet. 
Ekonomerna vill med systemet uppnå framförallt ekonomisk vinst medan HR- utövarna 
fokuserar mer på utveckling och förbättrade prestationer hos individerna. 

Vi nämnde i teorin att HRD sannolikt kommer att fokusera på andra saker i framtiden 
än det gör nu. Vi tror att även Performance Management kommer att ha annan fokus i 
framtiden, dock kommer detta att bero till stor del på vilken inriktning det kommer att 
gå mot. Eventuellt kommer vikten av personlig utveckling inom organisationer att växa 
ytterligare i framtiden. Detta kan göra det möjligt att förbättra möjligheterna inom 
Performance Management snarare än att som i dagsläget försöka skapa möjligheterna 
och övertyga andra om fördelarna med de mjuka värdena. Att forska vidare om 
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tendenser kring vart HRD och Performance Management kommer att ta vägen i 
framtiden hade varit intressant som en följd av denna uppsats. 

Coaching har blivit ett mer och mer populärt verktyg att använda sig av, inte bara inom 
Performance Management. Att granska detta närmare och se vilka möjligheter som 
finns där att utnyttja båda inom organisationer och mellan organisationer är ett 
intressant område. Eftersom coaching redan nu används mellan olika avdelningar inom 
en organisation kan yttre perspektiv från någon i en annan organisation också skapa 
inspiration och ett större lärande för både coachen och personen som coachas. 

I vår analys tar vi upp att införandet och användandet av Performance Management är 
väldigt situationsbundet. Att vi gjort en litteraturstudie har lett till att vi fått upp ögonen 
för detta och kunnat visa på vikten av det och hur det kan gå fel. Däremot kan det vara 
intressant att göra en empirisk studie på en organisation för att få mer konkreta resultat 
kring hur det fungerar och vilka fallgropar organisationen ska undvika. 

Som sagt är det ett väldigt stort område och det finns massor att diskutera och olika 
delar att forska om. Vi har bara tagit upp några av de saker vi anser är intressanta och 
som skulle kunna bygga vidare på det vi har kommit fram till. I verkligheten finns det 
däremot få begränsningar kring vad som kan forskas om när det gäller Performance 
Management och personlig utveckling överlag.
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