
PERFORMANCE  
MANAGEMENT

Det som följs upp blir gjort!
Det som följs upp blir gjort! Hur styr och analyserar jag som chef min organisations prestationer 
och vad kan göras för att nå en bättre resultatuppfyllnad? Hur sätter man mål som driver 
den strategiska utvecklingen och hur följer jag upp att styrningen fungerar? Under tre dagar 
fördjupar vi oss i hur man styr och följer upp avdelningar och gruppers prestationer, samt 
med detta som bas arbetar med utveckling av verksamhet och medarbetare. Vi stämmer av 
mot best practice, aktuell forskning och söker förbättringspotentialer i din verksamhet. 

Att styra och utveckla organisationer och individer i orga-

nisationer är en avgörande ledningsaspekt och ett ständigt  

aktuellt ämne i företag och organisationer. Populärt i samman- 

hanget är begreppet performance management som i grova  

drag handlar om system för hur man styr och följer upp  

prestationer, samt med detta som bas arbetar med utveckling  

av organisationer och individer.

EFL erbjuder ett tredagarsprogram var vi sätter begreppet 

performance management under lupp och i sitt samman-

hang. Vi tillhandahåller ett utbildningsformat där goda  

exempel från praktik och teori får stötas och blötas med 

dina/era nuvarande och kommande ambitioner inom  

performance management och verksamhetsstyrning. Få  

injektionen att accelerera era initiativ inom performance 

management!

”I grova drag kan chefer försöka styra medarbetares 
prestation med hjälp av rutiner för best practice, mål 
och värderingar. Men hur vet jag vilken mix av dessa 
styrformer som lämpar sig bäst för just min verksam-
het? Hur sätter man inte minst icke-finansiella mål 
som driver den strategiska utvecklingen och hur följer 
jag upp att styrningen fungerar? På vilken grund, med 
vilken måttstock, bedömer jag som chef mina medar-
betares prestationer och vad kan jag som chef göra 
för att stödja en bättre resultatuppfyllnad? Detta är 
frågor som sätts i fokus under dagarna tre.”

Robert Wenglén
Programansvarig



Datum och omfattning
Datum: 4, 10, 11 december 2018
Omfattning: 3 dagar 
Plats:  Lund

Programavgift
SEK 18 900
SEK 16 900 för medlemmar i EFL:s företagsnätverk
Priser exkl. moms. 

Tillval: EFL one-to-one – addera SEK 4200 ex moms och få en 
individuell tvåtimmarssittning med vår utbildare. Läs mer på efl.
se

Kontakt 
Kontakt: Niklas Sjölund 
Telefon: 046 - 222 68 40 
E-post: niklas.sjolund@efl.se

Anmälan 
www.efl.se/program/ledarskap/performance-management/

Fakta

EFL-teamet

EFL-teamet består av framstående pedagoger, forskare, 

 ämnesexperter och utbildningsdesigners. Med våra kopplingar    

till Ekonomihögskolan i Lund och näringslivet skapar vi de 

bästa  förutsättningarna för din utveckling. På Performance 

Management möter du ett handplockat team som säker ställer   

att du får det senaste från såväl forskningsfronten som best 

practice. 

Programansvarig för Performance Management är Robert 

Wenglén, som har mer än 20 års erfarenhet av chefs- och  

ledarskapsutveckling för yrkesverksamma i kombination 

med sin forskning på området. Robert är programchef för 

EFL:s Executive MBA (www.executivemba.se) och flitigt  

förekommande på EFL:s företagsanpassade program. 

Besöksadress: Alfa 1, Scheelevägen 15 B, 223 63 Lund.  
Postadress: Box 794, 220 07 Lund. Telefon: 046-222 68 50 E-post: info@efl.se

www.efl.se

Innehåll

Vi kommer under utbildningen att sätta resultatstyrning i  

relation till andra former av styrning i och av organisationer, 

så som aktivitetsstyrning, värderingsstyrning och ekonomi-

styrning (budget). Därefter pekar vi på för- och nackdelar 

med de olika styrformerna och diskuterar vilken mix av styr-

former som vanligtvis lämpar sig för vilken verksamhetslogik.

Med hjälp av experter och externa gästresurser kommer vi 

att diskutera styrning baserad på icke-finansiella, strategiskt 

drivande, mål och nyckeltal. Vilka är de strategiskt drivande  

målen i din verksamhet, vilka målkonflikter och vilken mät-

problematik kan uppstå? Hur får man verksamheten att  

drivas mot bättre måluppfyllnad med hjälp av en systematisk 

analys av utfallet?

För dig

Utbildningen vänder sig såväl till dig som redan är engagerad  

i Performance Management-aktiviteter som till dig som är 

allmänt nyfiken på begreppet och som alltmer insett att 

du och din organisation behöver arbeta mer aktivt med  

Performance Management. Du erhåller insikter och praktiska  

verktyg för Performance Management, som du och din  

organisation kan bygga in och integrera i er organisation.

Hårt verktyg för mjuk 
förändring?

All styrning och uppföljning av styrning kopplar för eller  

senare till att ledningen vill lära av utvärderingen och med 

detta som grund försöka förändra föreställningar, attityder 

och beteenden hos grupper eller enskilda individer. Vad  

säger praktik och forskning om hur vi kan dra nytta av analys  

av och lärande kring resultatutfallet för att förbättra  

styrningen i din verksamhet?

EFL kan även genomföra denna utbildning i en 
verksamhetsanpassad form. Välj ut hela eller delar av 
utbildningen, lägg till ytterligare delar om ni vill behandla fler 
teman. Vi anpassar helt efter era behov. 

Välkommen att ta kontakt med oss för en förutsättningslös 
dialog om hur vi kan designa ett sådant upplägg på  
046 –  222 68 50 eller info@efl.se.

Skräddarsytt


