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Sammanfattning 
 
Som ett kommunikationsverktyg och en ledarskapsaspekt tjänar feedback många syften i en 

organisation, och är därför ett ständigt aktuellt och relevant ämne. Somliga ledarstilar passar 

bättre än andra i olika organisationer, då organisationskulturen har en stor påverkan på hur 

ledarskapet mottages. På grund av detta påverkas även relationen mellan ledare och medarbetare 

och hur tvåvägskommunikationen, feedbacken, sker mellan parterna. I denna uppsats undersöks 

samspelet mellan feedback och organisationskultur & ledarskap i syfte att utveckla feedbacken 

inom organisationer. Hur feedback sker, problem i samband med feedback och förutsättningarna 

för feedback har varit viktiga aspekter som har undersökts i denna studie. Fokus har varit mycket 

på den informella feedbacken där organisationskulturen och ledarskapet spelar viktiga roller. 

Studien har avgränsats till ett privat företag inom industrisektorn. 

Studien har genomförts med den abduktiva metoden, vilken tillåter ständig reflektion med ett 

teoretiskt ramverk, samt möjligheten att kunna urskilja empiriska mönster. Under studiens gång 

har litteraturstudier och intervjuer använts som metoder för datainsamling. Litteraturstudier har 

valts som ett sätt att bygga upp grundläggande kunskap för ämnesområdet. Insamling av 

primärdata har sedan skett via intervjuer. 

Resultaten visar att det finns ett öppet klimat på företaget och att det i sig skapar förutsättningar 

för att kunna ge och ta feedback, men att det inte finns en tydlig feedbackkultur som återspeglas i 

processer. Medarbetarna är överlag nöjda med feedbacken, men efterfrågar till en viss grad även 

mer konstruktiv feedback från sina chefer. Att ge denna slags feedback var även något som 

cheferna hade svårigheter med. En utmaning för chefer och ledare är att hitta rätt distans till sina 
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medarbetare. En för nära relation kan resultera i en kompisrelation och det finns risk att 

sakligheten försvinner. En för distanserad relation bygger inte den nödvändiga 

förtroenderelationen och den öppenhet som måste finnas där för att effektivt kunna förmedla 

saker. Lyckad feedback förutsätter därför bland annat att ledaren besitter rätt kunskaper och en 

fingertoppskänsla. 

Slutsatser efter genomförd studie är att företaget bör satsa mer på att inkorporera feedback som 

en ledarskapsaspekt i utbildningen, att det finns ett bättre stöd från HR samt att positiv feedback 

synliggörs mer. Detta är ett fortsatt steg i att ge företagets ledare de verktyg och förutsättningar 

som behövs för att skapa en feedbackkultur där feedback är önskad och mottaglig, och något 

som sker i en naturlig process. 
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Abstract 
 
As a communication tool and leadership aspect, feedback serves many purposes in an 

organization. It is therefore always an up to date and relevant topic. Some leadership styles are 

better suited than others depending on organizations, as organizational culture has a big impact 

on how leadership is received. Because of this the relationship between leaders and employees 

and how the two-way communication, feedback, takes place between the parties, are also 

affected. This thesis examines the interaction between feedback and organizational culture & 

leadership for the purpose of developing feedback within organizations. How feedback occurs, 

problems related to feedback and the conditions for feedback are important aspects that have 

been investigated in this study. The study has focused much on informal feedback, in which 

organizational culture and leadership play major roles. The study has been limited to a private 

company in the industrial sector. 

The study has been investigated with the abductive method, which allows for constant reflection 

with the theoretical framework, and the possibility to overlook any empirical patterns. Methods 

used for data collection during the study are literature studies and interviews. A literature study 

has been chosen as a way to build up basic knowledge within the topic. Collection of primary 

data has been done through interviews. 

The results show that there is an open climate at the company and that that itself creates the 

conditions for giving and receiving feedback. There is not however a clear feedback culture that 

is reflected in company processes. Employees are satisfied with the feedback, but requests to a 
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certain extent, more constructive feedback from their leaders. To provide this kind of feedback 

was also something that leaders had difficulties with. A challenge as a manager and a leader is to 

find the right distance to their employees. A relation that is to close can result in a buddy 

relationship and there is risk that objectivity is lost. A relation too distant does not build the 

necessary trust relationship and the openness that must be there to effectively convey things. 

Successful feedback requires, among other things, that the leader possesses the right skills and 

flair. 

Conclusions after the study is that the company should make further efforts to incorporate 

feedback as a leadership aspect into the leadership training, provide managers and leaders with 

better support from HR and to draw more attention to positive feedback and make it more 

visible. This is a further step in giving company leaders the tools and conditions necessary to 

create a feedback culture where feedback is wanted and receptive, and part of a natural process. 
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1. Inledning	  
Kapitlet	  inleds	  med	  en	  bakgrundsbeskrivning	  och	  motivering	  av	  studiens	  ämnesval.	  Detta	  följs	  sedan	  av	  
relevanta	  frågeställningar	  för	  studien	  och	  studiens	  syfte.	  Kapitlet	  tar	  även	  upp	  vilka	  avgränsningar	  som	  
gjorts	  och	  varför.	  	  
	  
	  

1.1. Problembakgrund	  
	  
Medarbetarna är en kritisk del i ledarskapsutveckling. Forskare har tidigare inte lagt någon större 

vikt på medarbetarna men på senare år har vikten av medarbetarnas betydelse utgjort en större 

roll. Medarbetare som delar ledarens mål och värderingar är ofta mer motiverade till att arbeta 

och dessa jobbar också oftast mer och med större ambition. Feedback blir då ett relevant verktyg 

för att synkronisera gemensamma mål och värderingar mellan ledare och medarbetare, men även 

den gemensamma målbilden inom organisationen (Curphy et al., 2002). Feedback kan också ses 

som ett kommunikationsverktyg som kan användas till att hjälpa medarbetare att identifiera sina 

styrkor och svagheter, åtgärda problem, samt att utvecklas på både ett personligt och 

professionellt plan (Buron & McDonald-Mann, 1999). Studier har även visat på att feedback 

även kan användas till att upprätthålla sociala relationer och nätverk, och är därför en mycket 

viktig ledarskapsaspekt (Curphy et al., 2002). 

Det studeras mycket kring ledarskap, och genom årens lopp har forskning visat på hur ledarskap 

har utvecklats. Somliga ledarstilar passar bättre än andra i olika organisationer, då 

organisationskulturen har en stor påverkan på hur ledarskapet mottages. Organisationskultur och 

ledarskap går dock hand i hand eftersom kulturen bland annat även skapas av ledare (Schein, 

2004). På grund av detta påverkas även relationen mellan ledare och medarbetare och hur 

tvåvägskommunikationen, feedbacken, sker mellan parterna (Tanskanen & Berg, 2005). 

Feedback är en ledarskapsaspekt som försiggår i en organisationskultur. Samtidigt som 

organisationskulturen dikterar termerna för hur, var och när feedback ska ske, är det också 

genom feedbacken som organisationskulturen delvis skapas. 

Feedback sker i dagsläget oftast under kontrollerade former genom t ex olika slags 

feedbacksystem på formell nivå (Buron & McDonald-Mann, 1999). Med det menas att 

medarbetare t ex kan kallas till utvecklingssamtal på en bestämd tid, eller att de genom enkäter 

och frågeformulär får fylla i vad de tycker och tänker. Ett annat exempel är 360-

gradersmodellen, som är ett sätt att kartlägga och förbättra beteenden. Den går ut på att 

mottagaren får feedback av personer runt omkring sig, t ex sin chef eller ledare, sina medarbetare 

på samma nivå som han eller hon befinner sig på, samt av underställda (Sala & Dwight, 2002). 
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Är detta ett bra system för feedback, och är det i så fall tillräckligt? Hur mycket feedback är 

egentligen informell respektive formell?   

 

1.2. Frågeställningar	  
	  
Inom feedbackområdet finns det, som ovanstående ger ledtråd om, relevanta och intressanta 

frågeställningar för studien. De frågeställningar som kommer att behandlas i studien är de 

följande: 

• Hur hänger feedback ihop med organisationskultur och ledarskap? 

• Vilken betydelse har feedback?  

• Hur, var och när sker feedback mellan ledare och medarbetare?  

• Vilka problem upplevs i samband med feedback?  

• Vilka är egentligen förutsättningarna för lyckad feedback? 

 

1.3. Syfte	  
	  
Studien syftar till att undersöka samspelet mellan feedback och organisationskultur & ledarskap 

i syfte att identifiera problem och möjligheter i samband med feedback, samt att utveckla 

feedbacksystem och feedback inom organisationer.  

 

1.4. Avgränsningar	  
	  
Studien har avgränsats till ett privat företag inom industrisektorn. Företaget i sig är av stor 

karaktär, men studien har endast omfattat en säljdivision med fokus på olika avdelningar inom 

divisionen. Detta eftersom stora företag har tillräckligt många anställda för att ha en egen HR-

funktion samt att de även har policys avseende den formella företagskulturen.  
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2. Metodologi	  
Metodkapitlet	   redovisar	   tillvägagångssättet	   vid	   utförandet	   av	   studien	   och	   syftar	   till	   att	   belysa	   och	  
motivera	   de	   val	   som	   har	   gjorts.	   Det	   behandlar	   även	   vilken	   typ	   av	   studie	   som	   har	   gjorts,	   vilka	   den	  
innefattar	   och	   gäller	   för,	   val	   av	   insamlingsmetod	   samt	   dess	   tillvägagångssätt.	   För	   att	   kunna	   bedöma	  
slutsatserna	  är	  det	  viktigt	  att	  förstå	  hur	  studien	  genomförts,	  vilket	  detta	  kapitel	  beskriver	  och	  ger	  insikt	  
i.	  	  
	  
	  
	  

2.1. Hermeneutik	  
	  
Det är viktigt att särskilja på positivism och hermeneutik när informations tolkas i analysen. 

Beroende på vad problemet är, kan det vara lämpligast att tolka det på olika sätt. Skillnaden 

mellan positivism och hermeneutik är att inom positivism bestäms det som ses genom upprepade 

experiment som absolut sanning, medan hermeneutiken vrider och vänder på den absoluta 

sanningen.  

Hermeneutik är med andra ord en forskningsmetod som baseras på hur saker tolkas. Det finns 

olika sätt att tolka samma sak och de baseras på den som tolkar och ur vilken vinkel den person 

ser på resultatet och med vilket syfte. Under studiens gång kommer forskningsmetoden 

hermeneutik att användas i och med att intervjurespondenterna tolkar och upplever sina 

situationer på olika sätt. På samma sätt har jag försökt tolka svaren vid intervjutillfällena på mitt 

egna sätt. En fördel med det hermeneutiska synsättet kan vara att jag redan har en förståelse för 

ämnet som skall tolkas i och med att en utförlig litteraturstudie genomfördes innan intervjuerna 

(Patel & Davidsson, 2003).  

 

2.2. Abduktiv	  ansats	  
	  
De metodiska ansatser som diskuteras i vedertaget sammanhang kallas för induktiva vilken utgår 

från empirin för att bilda en teori eller deduktiva som tvärtom grundar sig på teori som ska 

appliceras på verkligheten (Patel & Davidsson, 2003).  Studien tar sin utgångspunkt i både 

befintliga teorier och insamlad empiri, vilket innebär att det i studien lämpade det sig bäst att 

använda sig av abduktion som är en slags blandning mellan induktiv och deduktiv metodik, med 

andra ord en slags dialog mellan empiri och teori (se Figur 1). 
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	   Figur	  1	  –	  Strukturen	  för	  abduktion	  (modifierad)	  (Alvesson	  &	  Sköldberg,	  1994) 
	  
	  

2.3. Kvalitativ	  metod	  
	  
Forskningsstrategin som har valts för studien är av kvalitativ karaktär. Kvalitativa studier syftar 

till att undersöka vilken karaktär problemet har och koncentrerar sig lika mycket på sättet hur 

som problem tolkas på, som själva problemet. Denna metod är nödvändig för sådant som är vagt 

och mångtydigt. T ex upplevelser och känslor som inte går att mäta direkt. Språket är därför 

viktigt i en kvalitativ undersökning. Sättet som intervjuerna formas på är centralt eftersom det 

finns olika tolkningsmöjligheter och frågorna kan vara formade på ett sätt som tvingar 

intervjurespondenterna att svara på ett visst sätt.  

I denna studie lämpade det sig bäst att använda sig av den kvalitativa metoden, eftersom studien 

främst var baserad på intervjuer samt tolkningar ur ett teoretiskt ramverk (Wallén, 1996). En 

kvalitativ metod utgår från intervjurespondenternas perspektiv och fördelarna blir att 

komplicerade fenomen och processer kan beskrivas, samt att en förståelse av mänskligt beteende 

kan göras. Den kvalitativa metoden ger också möjlighet att förklara varför individer agerar på ett 

visst sätt och även sätta in detta i en kontext genom djupanalyser (Alvesson & Sköldberg, 1994). 

Vidare avspeglar även metoderna ett synsätt och förhållningssätt som ger ett helhetsperspektiv. 

Deduktion	   Induktion	   Abduktion	  

Teori	  

Empiriska	  
regler	  &	  gränser	  
	  
Empiri	  
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2.4. Datainsamlingsmetoder	  
Metoderna	   som	   har	   använts	   för	   insamling	   av	   data	   under	   studiens	   gång	   är	   litteraturstudier	   och	  
intervjuer.	   Litteraturstudier	   har	   valts	   som	   ett	   sätt	   att	   bygga	   upp	   grundläggande	   kunskap	   för	  
ämnesområdet.	  Insamling	  av	  primärdata	  har	  sedan	  skett	  via	  intervjuer.	  	  
	  
	  
2.4.1. Litteraturstudier	  
	  
Litteraturstudien har skett kontinuerligt under studiens gång, men framförallt under dess 

inledningsskede för att bygga upp grundläggande kunskap samt skapa förståelse för 

ämnesområdet. De två första veckorna i början av studien spenderades tiden till att sitta och läsa 

in sig på ämnet. Det som var intressant och relevant för studien markerades ut och 

sammanställdes i ett dokument. Dokumentet fungerade som stöd och underlag när det teoretiska 

ramverket skrevs. Även tankar och funderingar antecknades i samma dokument för att lättare 

kunna identifiera tidiga tankegångar när analysdelen skulle skrivas. Sekundärdata har inhämtats 

genom litteratur från olika biblioteksdatabaser och böcker om organisationskultur, ledarskap och 

feedback. Men även genom vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter från ScienceDirect, 

Google Schoolar och DiVA.  

	  
2.4.2. Intervjuer	  
	  
Syftet med intervjuerna var att få så stor spridning som möjligt för att på ett mer rättvist sätt 

kartlägga feedbacksystemet. Därför har personer med olika åldrar, kön och status plockats ut. 

Eftersom feedback kan upplevas och ses på olika sätt beroende på hur den påverkar en, har syftet 

även varit att få synvinklar på feedback från tre olika perspektiv; ledningsgrupps-, medarbetar- 

och ledarskapsperspektiv. 

För studien har tio respondenter intervjuats. Intervjuerna har skett med en respondent som 

arbetar inom HR, tre respondenter med chefsposition, samt sex av de tre chefernas underställda 

medarbetare. Respondenten inom HR intervjuades för att få en överblick av feedbacksystemet 

samt skapa underlag till kommande intervjuer. Cheferna och deras respektive medarbetare 

intervjuades i syfte främst att mer detaljerat kartlägga den feedback som försiggår, både formell 

och informell, men även att se om det finns motsättningar i feedbackrelationen mellan chefer och 

medarbetare. 

Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär då de utgick från intervjuguider som 

intervjurespondenterna kunde utgå ifrån och fördjupa sig i någon enstaka fråga om de kände för 
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det, samtidigt som de tillät intervjuaren att ställa följdfrågor och förklara frågor vid eventuella 

missförstånd. Inför intervjun som genomfördes med respondenten inom HR byggdes 

intervjuguiden upp utifrån litteraturstudien och samtal med handledaren på KTH. Intervjuguiden 

till chefsrespondenterna utgick från föregående intervjuguide och byggdes ut utifrån svaren från 

HR-respondentens intervju. För att skapa intervjuguiden till medarbetarrespondenterna 

anpassades chefsrespondenternas intervjuguide något så att frågorna skulle passa medarbetare 

istället (se Bilaga 1-3 för respektive intervjuguider).  

	  

2.5. Handledarmöten	  
	  
Genom handledarmöten har stöd och vägledning inhämtats från handledare på KTH samt på 

företaget där studien genomfördes. Dessa handledare har fungerat som bollplank såväl som 

vägledare. 

	  

2.6. Kritik	  av	  metod	  
	  
Ämnet feedback är starkt kopplat till ledarskap och företagskultur, trots detta finns det inte 

mycket litteratur kring det. Anledningen till det är att det ofta är svårt att kartlägga och mäta 

feedback då det kan upplevas olika hos olika individer. Beroende på hur frågorna formulerades 

och ställdes kan intervjurespondenternas svar ha blivit påverkade. Intervjuaren kan ha haft 

förutfattade meningar om feedback på företaget eller hur feedback sker mellan ledare och 

medarbetare innan studien har gjorts. 

 

2.7. Metodanalys	  
	  
	  
2.7.1. Intervjuer	  och	  intervjuguide	  
	  
Eftersom målet var att intervjurespondenterna skulle kunna tala relativt fritt inom ämnesområdet 

passade den semistrukturerade intervjun bra. Respondenterna skulle känna att de kunde prata 

öppet och fritt kring ämnet samtidigt som det skulle ges möjlighet till att styra intervjun i önskad 

riktning för att nå maximalt resultat. Intervjuguiden byggdes därför upp av ett antal stora öppna 

frågor som skulle ges möjlighet att spinnas vidare av såväl respondenterna och intervjuaren. För 

att säkerställa att varje intervju medförde till den insamling av information som efterlystes, att 
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den röda tråden inte skulle tappas samt att intervjun skulle få ett djup, skrevs eventuellt tänkbara 

följdfrågor ned under varje huvudfråga. 

	  
2.7.2. Transkribering	  av	  materialet	  
	  
Varje intervju spelades in via diktafon och transkriberades därefter för att få en fullständig 

redogörelse av intervjun. Valet att spela in intervjuerna gjordes även för att intervjuaren inte 

skulle distraheras alltför mycket av antecknandet för att sedan riskera att missa att ställa viktiga 

följdfrågor. Genom att spela in intervjuer registreras orden, tonfallet, pauserna och dylikt som 

kan vara av värde vid sammanställning och senare analys av informationen (Kvale, 1997). Vid 

transkriberingen användes det talspråk som förekom under intervjun. Skratt och eventuella 

föreställningar av rösten noterades och markerades ut.  

	  
2.7.3. Analys	  av	  materialet	  
	  
Efter att all rådata i form av transkriberade texter färdigställts, strukturerades och sorterades 

denna upp under respektive frågeställningar. För att lättare hålla isär ledare- respektive 

medarbetarperspektiven fick varje perspektiv var en egen textfärg. Utifrån det gick det smidigt 

att sammanställa samtliga svar, söka samband och analysera.  

	  
2.7.4. Överförbarhet	  
	  
Överförbarhet rör frågan om huruvida studien är generaliserbar utöver den specifika 

undersökningskontexten och kan likställas med extern validitet (Bryman, 2002). Det kan 

argumenteras att de svar respondenterna givit vid intervjutillfällena varit subjektiva och att 

studien därför kunnat ta annan riktning förutsatt att ett annat företag eller andra respondenter 

valts. Genom denna argumentation kan den externa validiteten sägas inte vara tillräckligt hög 

och att resultaten därför inte heller kan gälla för andra företag och organisationer. Det vill dock 

påpekas att i syfte att få ökad spridning och minska denna effekt har valet av respondenter 

grundats på ålder, kön och status. Dessa är gemensamma faktorer som även finns utanför 

undersökningskontexten. Feedback är en del av den kommunikation som förekommer i alla 

företag oavsett i vilken typ av bransch. På samma sätt är även kopplingen mellan kultur, 

ledarskap och feedback något hänger ihop även i andra företag. Därmed anses det att de resultat 

och förbättringsförslag som tas upp och diskuteras möjligtvis även kan appliceras på andra 

företag. 
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3. Teoretisk	  referensram	  
Feedback	  är	  en	  ledarskapsaspekt	  som	  försiggår	  i	  en	  organisationskultur.	  Därför	  inleds	  kapitlet	  med	  att	  
beskriva	  och	  förklara	  kopplingen	  mellan	  organisationskultur	  &	  ledarskap	  och	  feedback.	  Sedan	  kommer	  
feedback	  att	  belysas	  ur	  ett	  ledarskapsperspektiv.	  
	  
	  

3.1. Kultur	  
Det	  är	  genom	  organisationskulturen	  som	  förutsättningarna	  för	  feedback	  skapas.	  Detta	  avsnitt	  syftar	  till	  
att	  belysa	  vad	  begreppet	  organisationskultur	  står	  för	  och	  dess	  koppling	  till	  ledarskap	  och	  feedback. 

	  
 
3.1.1. Organisationskultur	  
	  
Organisationskultur och företagskultur är begrepp som är nära besläktade och används ibland 

som synonymer till varandra. Litteraturen använder sig till stor del av begreppet 

organisationskultur men i det vardagliga samtalet används för det mesta begreppet 

företagskultur. Skillnaden är dock att organisationskultur även täcker in andra organisationer än 

företag, så som föreningsverksamhet och liknande (Philipsson, 2004). I fortsättningen av 

rapporten har begreppet organisationskultur dock använts då organisationskultur bättre täcker in 

det område där studien gäller. 

Organisationskultur består av en grunduppsättning antaganden, normer och värderingar som är 

gemensamma för organisationsmedlemmar (Philipsson, 2004). Gruppens samlade värden visar 

sig genom synliga artefakter så som beteende och attityder (Schein, 2004). I Figur 2 nedan 

illustreras organisationskulturen som bygger på tre kulturella nivåer. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

 
	  

	  
Figur	  2	  –	  De	  tre	  kulturella	  nivåerna	  i	  en	  organisation	  

 

Artefakter	  

Fastställda	  värderingar	  
och	  normer	  

Grundläggande	  
antaganden	  

Synliga	   organisatoriska	   strukturer	   samt	  
processer	  

Strategier,	  mål	  och	  filosofier.	  

Omedvetna	   tankar,	   uppfattningar	   samt	  
tankar	  som	  tas	  för	  givet.	  	  
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Artefakter är synliga, hörbara och märkbara för utomstående individer. Som exempel kan 

nämnas fysisk miljö, språk, klädkod och produkter. Artefakter kan också vara formell 

information, observerade ritualer, ceremonier och myter. Samtidigt som artefakter är lätta att 

observera, är de mycket svåra att tolka (Schein, 2004). Ritualer kan förekomma då nyanställda 

kommer in i organisationen och på så sätt bidrar till att skapa en vi-känsla. När det gäller dessa 

initiationsriter uppstår en balansgång mellan den nyanställdas roll att komma med nya perspektiv 

och bidra till utveckling, samt respekt för traditioner. Det är även ett sätt att testa om personen 

kommer att passa in i gruppen. Ritualer kan således spegla viktiga relationer inom företaget 

(Bolman & Deal, 2003).  

Fastställda värderingar skapas i takt med att en grupp bygger upp en gemensam kunskapsnivå 

och därmed en gemensam ståndpunkt (Bolman & Deal, 2003). Dessa värderingar innefattar 

sociala principer som en viss kultur lägger sitt värde i och definierar vad medlemmarna bryr sig 

om. Värderingar, det som anses vara viktigt, mynnar ofta ut i normer, det som förväntas (Schein, 

2004). 

Den djupaste nivån utgörs av grundläggande antaganden och är kärnan i en organisationskultur. 

Dessa antaganden tas av medarbetarna ofta för givna och existerar i deras omedvetna (Schein, 

2004). Medlemmar i en organisationskultur uppfattar dessa antaganden som verklighet och 

sanning, vilket resulterar i att de ofta är gemensamma inom en social enhet samt att handlingar 

som strider mot dessa anses obegripliga (Bolman & Deal, 2003). 

På sammantaget kan det säga att de synliga artefakterna som speglas i en organisation grundar 

sig i de normer och värderingar som existerar inom kulturen. Dessa i sin tur bygger på de 

grundläggande antaganden som genomsyrar organisationen. Men det kan även vara så att 

artefakterna kan tolkas på ett visst sätt och att det i sin tur kan påverka och omvandla 

värderingarna och antagandena. Vi lever i en socialt föränderlig värld där även kulturen är 

föränderlig då den påverkas av dess medlemmar och deras sätt att kommunicera. Samtidigt som 

organisationskulturen dikterar termerna för hur, var och när feedback ska ske, är det också 

genom feedbacken som organisationskulturen delvis skapas. 
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3.1.2. Subkulturer	  
	  
Det finns ingen entydig definition av subkulturer. Gemensamt för många definitioner är dock att 

det är ett antal delade värderingar och normer (Bosnier & Chatman, 2002). När olika grupper 

inom ett företag har olika värderingar och uppfattningar, uppstår det subkulturer. Detta eftersom 

personer på olika nivåer och positioner tolkar och uppfattar saker olika. Här spelar även kön, 

ålder och social bakgrund roll när det handlar om personers tolkning, vilket leder till att 

betydelsen av organisationskultur endast är en uppfattning som ledningen i organisationen som 

delar (Alvesson & Sveningsson, 2008).  

Subkulturer har olika nivåer av inflytande på den gemensamma organisationskulturen, där de 

antingen kan stötta, gå emot eller hålla sig neutrala (Morgan & Ogbonna, 2008). På så vis kan de 

även spela en avgörande roll vid exempelvis stora förändringar inom organisationen, då ovilja 

ofta uppkommer bland medarbetarna. Litteraturen menar att, för att få en bredare och bättre 

uppfattning av vad som händer i en organisation bör organisationen ses som en kultur. Genom att 

förstå att organisationerna är kulturer kan en ökad förståelse fås för vad som händer i 

organisationen (Alvesson, 2001). 

 

3.1.3. Kulturskapande	  i	  organisationer	  
	  
Organisationskultur kan se annorlunda ut i olika organisationer: byråkratisk, innovativ eller 

stödjande (Taormina, 2008). Den byråkratiska formen karakteriseras som stramt reglerad, 

systematisk, rutinerad och har en hierarkisk struktur. Den innovativa beskrivs som kreativ, 

risktagande, entreprenörsaktig och resultatinriktad. Den stödjande ses mer som jämlik, 

vänskaplig, tillförlitlig och innefattar mycket samarbete. Detta är förklaringen till varför vissa 

typer av organisationer har olika typer av organisationskultur. Jämförs t ex ett IT-företag med ett 

produktionsbolag är det ofta så att IT-företaget har en mer innovativ form, medan 

produktionsbolagen har en tendens att dra mer åt det byråkratiska hållet. Därför blir det även 

naturligt att vissa sorters ledarskap lämpar sig bättre än andra inom de olika branscherna. För att 

t ex inte gå emot organisationskulturen bör inte en ledare vara för auktoritär inom en innovativ 

organisation. Få företag utgörs dock endast av en av de ovanstående former, utan har även inslag 

av de andra två icke dominerande formerna. 

Kultur skapas och utvecklas av alla inom organisationen. Det finns dock tre kategorier av 

faktorer som påverkar den kultur som växer fram i en organisation. Dessa är människorna, 
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faktorer i omgivningen samt själva kulturutvecklingsprocessen i sig med måluppfyllelse, samspel 

och ledarroll som viktiga faktorer (Bang, 1994). Varje människa bär med sig ett visst bagage när 

de kommer in i en ny organisation. Beroende på bakgrund, personlighet och individuella 

uppfattningar om vad som är rätt och fel o s v, definieras människans bagage. Detta sätter sin 

prägel på kulturen i organisationen. Befinner sig organisationen i ett land med en nationell 

kultur, eller inom en viss bransch som har sina förutsättningar och verklighetsuppfattningar, 

präglas naturligtvis organisationskulturen av det. Även lagar och regler påverkar hur kulturen 

skapas och utvecklas. Kulturutvecklingsprocessen är den process när det skapas mer eller mindre 

gemensamma förståelseramar, normer och verklighetsuppfattningar mellan medlemmarna i en 

organisation. Denna process uppstår när medlemmarna genom att samordna aktiviteter försöker 

uppfylla en målsättning (Bang, 1994).   

Kultur och ledarskap är på många sätt tätt förbundna med varandra och svåra att studera en för 

sig. Ledare i organisationer är de som genom sina beteenden och sina handlingar skapar dess 

normer (Schein, 2004). Ett lyckat ledarskap karakteriseras därför av förmågan att skapa och 

bibehålla en organisationskultur. Kulturen kan formas på olika sätt; genom top-down eller 

bottom-up. Top-down innebär att ledningen sätter mål, utifrån vilka en önskvärd kultur 

formuleras. För att driva igenom detta genomför ledningen tydliga symbolhandlingar och 

personalförändringar. Med bottom-up menas att de anställda, för sin egen skull, förändrar 

kulturen genom att kartlägga, diskutera och komma överens om värderingar (Lindgren, 2009). 

Utifrån detta kan krav ställas på t ex ledarskapet och vilka symboler som behövs.  

Organisationsteori menar också att god sammanhållning och därmed en gemensam kultur skapas 

först då medlemmarna förstår organisationens mål. Målen måste därför kommuniceras tydligt till 

medarbetarna (Boisnier & Chatman, 2002). Ledarna har därför en viktig roll i skapandet av 

kulturen i organisationen då de har den största makten att prägla och påverka organisationen 

(Schein, 2004). Det är de som förmedlar vad de tror på, mäter, kontrollerar och belönar de 

områden som de intresserar sig för (Bang, 1994). Vid kriser kommer ledarens sätt att hantera 

situationen att skapa nya normer, värderingar och arbetsprocedurer som i framtiden kan sätta 

avtryck i kulturen. En ledare framkallar eller omvandlar kulturen som senare ger form åt de 

anställdas känslor och uppfattningar, och en grundläggande uppgift för en ledare är att styra de 

anställdas idéer (Alvesson, 2001). 
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3.2. Ledarskap	  &	  Feedback	  
Som	  en	  del	  av	   ledarens	  kommunikationsverktyg,	  används	   feedback	  till	   att	   synkronisera	  gemensamma	  
målbilder	  och	  på	  så	  vis	  skapa	  och	  utveckla	  kulturen	  i	  organisationen,	  samtidigt	  som	  den	  även	  är	  en	  viktig	  
del	  av	  utbildnings-‐	  och	  utvecklingsprocessen	  av	  medarbetare.	  
	  
Avsnittet	  inleds	  med	  att	  belysa	  feedback	  som	  ett	  kommunikationsverktyg	  ledaren	  använder	  sig	  av,	  för	  
att	  sedan	  beskriva	  relevanta	  feedbackteorier	  och	  modeller	  ur	  ett	  ledarskapsperspektiv.	  
	  
	  
	  
3.2.1. Kommunikation	  
	  
Kommunikation har fått en allt större betydelse inom organisationer och företag. Företag 

behöver i dagens samhälle vara i ständig utveckling för att tillgodose den allt ökande 

konkurrensen. Vid misslyckanden av förändringsarbeten har bristande kommunikation ofta varit 

en av de främsta orsakerna (Högström et al., 1999). Undersökningar visar även att åttio procent 

av alla konflikter i ett företag orsakas på grund av kommunikationsbrister (Jacobsen & Thorsvik, 

2002). I den traditionella organisationen handlade ledarens kommunikation i första hand om att 

instruera vad för arbete som skulle utföras och sprida information. I dag är ledarens främsta roll 

att motivera, delegera ansvar, konflikthantera, och vara en god pedagog och vägvisare 

(Högström et al., 1999). När kommunikationen fungerar får ledaren större inblick i 

organisationen och kan då var mer aktiv och stödja medarbetarna. Då ledaren kan kommunicera 

ut organisationens mål och visioner bidrar det till att de anställda blir mer aktiva i arbetet. När 

kommunikationen mellan ledare och medarbetare brister påverkas hela organisationen negativt 

och ledaren får problem att styra arbetet. Detta leder till att medarbetarna blir osäkra på sina 

uppgifter eftersom ledaren inte kunnat uppfylla sin roll.  

För att lyckas med sitt ledarskap är det därför viktigt att ledaren inser vikten av kommunikation. 

Förutsättningarna för att kommunikationen ska fungera mellan ledare och medarbetare är att 

ledarna har koll på vad som sker inom organisationen. För att lättare kunna identifiera och 

lokalisera problem behöver ledarna se organisationen ur ett ”helikopterperspektiv”. De måste 

helt enkelt ta del av det informella som sker runtomkring dem. Teorin tar upp begreppet 

Management by walking around som en viktig kommunikations- och ledarskapsaspekt (Lewis, 

2007). Ledarna ska inte isolera sig på sina kontor och vänta på att saker sker. Istället ska de ta sig 

tid att samtala med sina medarbetare i den dagliga kommunikationen t ex under kafferaster eller 

genom korridorsnack. Genom att inse vikten av det informella korridorssnacket och det som det 

”tisslas och tasslas” om, kan orsakerna bakom eventuella förändringsoviljor eller andra problem i 

organisationen lättare förstås (Jacobsson, 2007). Även en open-door policy bör tillämpas, vilket 
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innebär att dörren alltid står öppen för medarbetare att ta upp ämnen till diskussion. Ämnen som 

inte ventileras uppåt i organisation, ventileras ofta någon annanstans på kontoret i form av 

negativ energi som sprider sig genom organisationen och skapar problem och konflikter. Ett 

öppet klimat på arbetsplatsen ökar informationsflödet (Bedin, 2008) 

Studier har visat att effektiviteten i projekt eller förändringsprojekt är starkt kopplat till 

kvantiteten och kvaliteten av den mängd kommunikation som finns i organisationer 

(Packendorff, 1995). Från ett ledarskapsperspektiv är det återigen av vikt att försöka motivera 

medarbetare till att aktivt kommunicera. Personer i ledande positioner blir ofta sedda som 

förebilder för andra, och kan därför leda genom att exemplifiera. Är ledaren själv öppen och 

tillgänglig läggs grunden och därmed också förutsättningen för ett öppet klimat på arbetsplatsen. 

Som en ledarskapsaspekt har feedbacken en viktig roll att fylla som ett slags 

kommunikationsverktyg som ledaren använder sig. De flesta medarbetare vill göra ett bra jobb. 

Många är dock omedvetna om hur deras beteende påverkar deras jobbprestationer, på gott eller 

ont. Feedback från ledaren är därför ett viktigt kommunikationsverktyg för att hjälpa 

medarbetarna att identifiera vad det är som de gör bra och bygga på dessa färdigheter. 

Medarbetare som delar ledarens mål och värderingar är också ofta mer motiverade till att arbeta 

och dessa jobbar också oftast mer och med större ambition. Feedback blir då ett relevant verktyg 

för att synkronisera gemensamma mål och värderingar mellan ledare och medarbetare, men även 

den gemensamma målbilden inom organisationen.  

Feedback är med andra ord en viktig del av utbildnings- och utvecklingsprocessen av 

medarbetare, samtidigt som den används som ett kommunikationsverktyg av ledare för att skapa 

och utveckla organisationskulturen. Den hjälper medarbetare att maximera deras potential vid 

olika utvecklingssteg, höja medvetandet om deras egna styrkor och svagheter samt identifiera 

kritiska åtgärder som höjer deras prestationsförmåga (Buron & Mcdonald-Mann, 1999). Genom 

feedback förmedlas också vad som är av intresse för organisationen, och detta signalerar 

budskap till medarbetarna i organisationen om vad som är viktigt och mindre viktigt. 

För att en ledare skall lyckas med sin roll, måste denne lära sig hur feedback används på bästa 

sätt för att utveckla sina medarbetare till deras fulla potential. Att ha förmågan att framföra 

feedback på ett konstruktivt och positivt sätt är därför avgörande för att ledare ska lyckas med att 

få feedback att fungera förstärkande (Geller, 2002). Specifika studier som gjorts på upplevelsen 

av feedback visar även på att medarbetarens tillfredställelse med återkoppling är en viktig faktor 

som påverkar prestationen positivt (Jawahar, 2006). 
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3.2.2. Vad	  är	  feedback?	  
	  
Feedback är ett engelskt uttryck som används flitigt i svenskan, med betydelsen återkoppling. 

Det finns inte någon enhällig och allmänt vedertagen definition av feedback (Roscoe et al., 

2006), men bland företrädare för den inlärningspsykologiska traditionen definieras feedback som 

information om tidigare arbetsprestationer, vilket ger individen en möjlighet att ändra sitt 

framtida beteende (Daniels & Daniels, 2007). 

När den beteendemässig funktion diskuteras kan feedback betraktas som antecedent, då 

återkopplingen kan fungera som en igångsättare för kommande beteende. Feedback kan även 

betraktas som en konsekvens, som följer på det som utvärderas, vilket kan fungera förstärkande 

eller bestraffande (Alvero et al., 2001). 

Feedback kan vara formell, t ex genom att medarbetaren har utvecklingssamtal med sin chef 

enligt en bestämd tid, eller informell, genom t ex dagliga mer avslappnade möten mellan chefer 

och medarbetare under lunch- eller kafferaster. Feedback finns också både som positiv och 

negativ. Positiv feedback berättar för medarbetaren (mottagaren) vad denne gör rätt i ledarens 

(givaren) ögon och negativ feedback berättar vad medarbetaren gör dåligt eller bör förbättra. 

 

3.2.3. Vikten	  av	  samspel	  inom	  feedback	  
	  
Ledare bör ge feedback regelbundet, den stunden då det uppstår en situation då feedback behövs, 

när utvecklingsmöjligheter för medarbetaren dyker upp, samt när det är nödvändigt för 

medarbetaren att förändra ett beteende eller förbättra prestationen.  

Eftersom fördelarna med feedback är upplupna över tiden, bör feedback ges frekvent. Detta ger 

ledaren de bästa möjligheterna att förstärka positiva beteenden och påverka förändringar i 

oacceptabelt beteende. Genom att ge kontinuerlig och frekvent feedback blir det lättare att 

fokusera på ett specifikt beteende.  Denna typ av feedback kommer även över tiden hjälpa 

ledaren att utveckla en mer informell approach till att ge feedback (Buron & McDonald-Mann, 

1999).  

Viktigt att tänka på när feedback ges är att den är till för att medarbetarna ska utvecklas och inte 

primärt för att göra sin egen situation bättre. Bär ledaren med sig detta och bygger sin 

argumentation kring detta så ökar chanserna att medarbetaren uppfattar feedbacken som ärlig 

(Hagtorn, 2005). 



	   25	  

För att öka kvaliteten och effektiviteten på feedbacken bör ledare använda sig av SBI-metoden 

som är en trestegsmetod. SBI-metoden står för the Situation-Behavior-Impact model (Buron, & 

McDonald-Mann), och hjälper ledaren att strukturera upp feedbacken på ett sätt så att den blir 

relevant och effektiv. Metoden går ut på att ledaren först försöker beskriva situationen som 

medarbetaren observerats i. Sedan beskrivs det observerade beteendet hos medarbetaren vid 

situationen och även vad beteendet hade för effekt på ledaren och andra i närheten. Här gäller 

det att vara specifik. Feedback är som mest effektiv när den specificerar och informerar 

medarbetaren vilka styrkor denne har, var dennes färdigheter gör som mest nytta för 

organisationen och var det finns förändrings- och förbättringsmöjligheter (se Figur 3 för exempel 

på SBI-metoden). 

 

 

 

 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Figur	  3	  –	  DOs	  and	  DON’Ts	  (Buron	  &	  McDonald-‐Mann,	  1999)	  

	  
	  
Genom att hålla feedbacken relativt enkel och tydlig uppfattas den även som mer direkt och 

ärlig. Den sortens feedback begränsas just till det som är viktigt, nämligen medarbetarens 

beteende. Observeras oroandeväckande beteende hos medarbetaren kan ledaren frestas att gå 

utanför de beskrivande gränserna och börja tolka. Resulterar dessa tolkningar i misstolkningar 

kan förtroenderelationen mellan ledaren och medarbetaren riskeras att skadas. En enkel och 

direkt approach utifrån SBI-metoden ger därför goda förutsättningar till konstruktiv och ärlig 

feedback som tas emot på ett bra sätt. 

Do	  
Specificera	  situationen.	  
Beskriv	   ett	   visst	   tillfälle,	   t	   ex	   ett	  
möte	  eller	  visst	  projekt.	  
	  
	  
Specificera	  beteendet.	  
Berätta	   om	   vad	   som	   faktiskt	  
observerades	  i	  situationen.	  
	  
	  
	  
	  
Specificera	  effekten.	  	  
Gör	   klart	   för	   vilken	   effekt	  
medarbetarens	  beteende	  hade	  på	  
dig	   som	   ledare	   och	   andra	   som	  
befann	  sig	  i	  situationen.	  
	  

Don’t	  
Kategorisera	   inte	   genom	   att	   använda	  
ord	   och	   fraser	   som	   t	   ex	   ”alltid”	   och	  
”aldrig”,	   detta	   resulterar	   ofta	   i	   att	  
medarbetaren	  intar	  försvarsställning.	  
	  
Gör	   inte	   generaliserande	   och	   vaga	  
karakteriseringar,	   t	   ex	   ”Du	   använde	  
dåligt	   omdöme”	   eller	   ”Du	   gjorde	   en	  
bra	   presentation”,	   dessa	   fokuserar	  
inte	  på	  beteenden	  specifika	  för	  en	  viss	  
situation.	  
	  
Överdriv	   inte	   effekten	   som	   ett	  
beteende	   möjligen	   hade	   på	  
organisationen.	   Tolka	   inte	   heller	  
effekten	   av	   beteendet	   som	   ett	   slags	  
resultat	  av	  andra	  händelser.	  
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Som tidigare nämnts främjar frekvent feedback en mer informell approach och gör hela 

feedbackprocessen mer bekväm för båda parterna. Det är denna bekväma informella approach 

som i sin tur bygger förtroenderelationen mellan ledaren och medarbetaren. Det är i sin tur denna 

förtroenderelation som behövs under ett årligt utvecklingssamtal för att mötet ska vara effektivt 

och givande. Första steget i att bygga upp en sådan slags relation är att uppmärksamma de 

tillfällen där medarbetaren gör något bra. Feedback lyckas alltid bäst när den levereras i ett 

förhållande på 4:1, där fyran är den positiva feedbacken och ettan är den negativa feedbacken 

(Buron, McDonald-Mann, 1999). Dock bör det uppmärksammas att när negativ feedback väl ges 

bör den vara specifik och icke fördömande, men samtidigt också så konstruktiv som möjligt 

(Hesketh & Laidlaw, 2002).  För att skapa förtroende måste en viss balans mellan 

självförtroendehöjande beröm och konstruktiv kritik finnas. Det är genom styrkorna som 

bristerna kan hanteras. Genom att förstärka medarbetarens självförtroende, motiveras denne till 

förändring där det behövs. När medarbetaren förstår att ledaren är balanserad i sättet som 

feedback ges, kommer denne att få ett större förtroende för ledaren i och med att den feedback 

som har tagits emot har känts meningsful och ärlig. 

Vid feedback krävs det minst två parter, och att ta emot feedback kan vara minst lika svårt som 

att ge, om inte svårare. Här är kroppsspråket hos medarbetaren väldigt viktig. Exempelvis är 

ögonkontakten avgörande eftersom en bortvänd blick lätt kan tolkas som att mottagaren inte tar 

kritiken på allvar. En öppen, mer avslappnad kroppsställning är ett annat exempel som 

underlättar kommunikationen (Hagtorn, 2005). Figur 4 illustrerar de olika trappsteg 

medarbetaren kan befinna sig på vid mottagning av feedback. 

 

 

 

 

 

 Figur	  4	  –	  Trappan	  för	  mottagning	  av	  feedback	  (Hagtorn,	  2005)	  
	  
	  
Det är även av stor vikt att medarbetaren inte intar försvarsställning. Lägger medarbetaren sin 

energi på att försvara sig, försvåras kommunikationen och i sin tur också förståelsen. När 

Försvara	  

Förklara	  

Förstå	  

Agera	  
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feedbacken tas emot på ett lyckat sätt, har medarbetaren börjat lyssna på vad ledaren förklarar 

och beskriver. Medarbetaren försöker sedan förstå och tolka det som sägs och ställer bara frågor 

som syftar till att öka förståelsen, inget annat. Det ska dock finnas utrymme för medarbetaren att 

bemöta eventuella sakliga felaktigheter från ledarens sida, men dessa ska då bemötas på ett 

tydligt och korrekt sätt. Det är sedan upp till medarbetaren att utifrån det som förståtts och 

tolkats, värdera och sedan själv besluta om eventuella ändringar i beteende och prestation. 

Medarbetare som tar emot feedback på ett bra sätt rör sig mellan de två översta trappstegen, där 

det handlar om att förstå och sedan agera (Hagtorn, 2005). 

 

	  
3.2.4. Formell	  feedback	  
	  
Formell feedback utgörs i de flesta fall av feedbacksystem där bland annat utvecklingssamtal, 

enkäter eller formulär eller andra slags strukturerade feedbackmodeller kan ingå.  

	  
	  
Feedbacksystem	  
	  
Som namnet antyder är feedbacksystem samlingsnamnet på all form av strukturerad och 

standardiserad feedback (formell feedback) i en organisation. Feedbacksystem kan dock se olika 

ut beroende på behov.  

T ex kan säljdivisionen i en organisation utöver utvecklingssamtal och enkäter även använda sig 

av 360-gradersmodellen. Genom att använda den modellen kan särskilda medarbetare med större 

potential belysas med feedback från många olika håll för att ge dessa medarbetare ett större lyft i 

utvecklingen. Den här sortens feedback är naturligtvis mer resurskrävande och lämpar sig kanske 

därför inte särskilt bra i produktionssammanhang där medarbetare oftast är många fler och med 

färre utvecklingsmöjligheter. 

	  
Att	  strukturera	  feedback	  
	  
Att ge ärlig, direkt och effektiv feedback är inte alltid lätt. Även om många feedbacksituationer 

kan och borde hanteras informellt, kan det krävas en mer strukturerad approach när det gäller 

feedback om prestation och utveckling (Buron & McDonald-Mann, 1999).  
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Första steget i att strukturera upp en feedbacksession är att som ledare boka in ett möte med 

medarbetaren i förväg och informera denne om syftet med mötet. I samband med t ex början 

eller avslut av ett projekt kan syftet med mötet vara att diskutera utvecklingsmöjligheter eller ge 

konstruktiv kritik på hur projektet gick. Syftet med det första steget är att ge medarbetaren tid att 

tänka innan feedbacksessionen utan att orsaka onödig oro och ångest. Sedan gäller det att hålla 

mötet privat och se till att medarbetaren känner att denne får full uppmärksamhet. Dörrar ska 

vara stängda och telefoner bortlagda. Genom att markera tydligt att detta är viktigt möte och att 

medarbetaren befinner sig i en situation där denne känner sig bekväm och säker, utan avbrott och 

distraktioner, ökar chanserna att medarbetaren lyssnar, förstår och faktiskt tar till sig den 

feedbacken som ges. Markera tydligt som ledaren att båda parterna är där på likadana termer. Sitt 

bredvid medarbetaren istället för mittemot. Istället för att använda kontoret där medarbetaren kan 

känna sig mer utsatt, boka istället in mötet någonstans neutralt för båda. T ex ett konferensrum 

eller liknande. Under mötet bör även medarbetaren få en chans att svara på och bemöta 

feedbacken.  

Beroende på ledare, medarbetare eller situation blir responsen från medarbetaren olika, men ska 

ändå tillåtas och accepteras. Ledaren har sedan ett ansvar att ge stöd och förslag på hur 

medarbetaren kan förändra sitt beteende och utvecklas.  

	  
Utvecklingssamtal	  
	  
Oftast sker den vanligaste formen av formell feedback i organisationer genom utvecklingssamtal. 

Denna form av feedback är i många fall även också den enda formen av formell feedback som 

ges till medarbetare (Buron & McDonald-Mann, 1999). Medarbetaren bokar tid eller kallas till 

ett strukturerat möte där samtal sker med ledaren. Beroende på organisation, division, avdelning 

eller ledare kan strukturen på mötet se olika ut. Gemensamt är oftast dock att medarbetarens 

beteende och prestationer diskuteras.  Dessa samtal sker vanligtvis på årligbasis, men variationer 

förekommer beroende på typ av organisation och policy inom organisationen. 

	  
360-‐gradersmodellen	  
	  
Denna feedbackmodell är ett sätt att kartlägga och förbättra beteenden. Den går ut på att 

mottagaren, i de flesta fallen ledaren, får feedback av sig själv, sin chef, sina medarbetare på 

samma nivå samt av sina underställda. Mottagare ska alltså få feedback från alla runt omkring 

sig (se Figur 5), för att på så vis få en mer rättvisande bild av sin prestation och få bättre insikt i 
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vad som är bra respektive dåligt, och vad som behöver förbättras. Till skillnad från den vanliga 

feedbacken som oftast bara ges från en person (Curphy et al., 2002). 

360-gradersmodellen utförs vanligen med hjälp av frågeformulär och bör ges av tre eller fler, ju 

fler som ger feedback, desto större anonymitet givarna har och därmed ökas sannolikheten också 

att feedbacken som ges är ärlig. 

 

 

 

 

 

 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figur	  5	  –	  360-‐gradersmodellen	  (Curphy	  et	  al.,	  2002)	  
	  
	  
	  
	  
Formell	  coaching	  
	  
För att utveckla beteenden hos individer i en organisation kan coaching användas. Formell 

coaching är en personlig process mellan mottagaren och coachen. Vanligtvis varar den den 

sortens relation från cirka sex månader till över ett år. I början av processen kartläggs mottagaren 

utifrån en psykologisk teorigrund. T ex personlighet, intelligens, värderingar och intressen. Här 

kan 360-gradersmodellen användas som ett relevant verktyg. 

Chef	  

Medarbetare	   Mottagare	  

Underställd
a	  

Arbetsgrupp	  
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Resultatet blir att både coachen och mottagaren får en klar bild av utvecklingsbehovet och hur 

andra faktorer påverkar detta behov. Coachen och mottagaren möts sedan regelbundet för att gå 

igenom feedbacken och jobbar med att bygga upp färdigheter (Curpy et al., 2002).	  

	  
	  
Enkäter	  och	  formulär	  
	  
Beroende på organisation och policy inom organisationen kan strukturen på enkäter och formulär 

variera. Oftast används årliga enkäter eller formulär till att ta pulsen på organisationen och dess 

medarbetare. Detta för t ex att se hur väl synkroniserad den gemensamma målbilden är, stämma 

av med medarbetarna hur de upplever sin arbetssituation eller för att försöka identifiera saker 

som kan göras bättre inom organisationen. Detta kan ses som en slags feedback som sker 

nedifrån och uppåt, och där givarna tillåts vara anonyma. Genom detta sätt får medarbetarna en 

chans att framföra sina åsikter och även ge feedback till sina ledare. 	  

	  
Uppföljning	  	  
	  
På samma sätt som utvecklingssamtalen, beror uppföljningen även den på organisationen och 

dess kultur. I vissa organisationer är uppföljningssamtal efter varje utvecklingssamtal 

obligatoriska, medan andra organisationer istället väljer att ha riktlinjer för hur sådant ska ske. 

Andra väljer kanske en mer systematisk metod och tar hjälp av modeller eller enkäter för att följa 

upp.  

	  
	  
3.2.5. Informell	  feedback	  
	  
Informell feedback är den slags feedback som oftast brukar ske mer frekvent och on the spot, lite 

ostrukturerat och varsomhelst inom organisationen, men framförallt under mer avslappnande 

förhållanden.  

	  
Informell	  coaching	  
	  
Denna slags coaching kan ske var som helst i en organisation där en ledare agerar coach och 

hjälper en medarbetare att ändra sitt  beteende och att utvecklas. Informell coaching är en 

process på fem steg där det i första steget går ut på att de båda parterna skall ingå i ett samarbete. 

Detta innebär att ledaren och medarbetaren ingår i en relation byggd på ömsesidigt förtroende. 

Om detta förtroende inte finns mellan parterna minskar också chanserna att lyckas. När ett bra 
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samarbete mellan ledare och medarbetare inletts är det dags för andra steget, att inspirera till 

engagemang. Detta innebär att ledare och medarbetare arbetar så nära varandra som möjligt för 

att ledaren bättre skall kunna analysera medarbetarens beteende och kunna ge feedback på det 

som behöver utvecklas och förbättras. Här är det även bra om mål sätts upp. Nästa steg innebär 

att medarbetaren ska förbättra sina egenskaper. Ledaren sätter upp en coachingplan där det 

framgår hur denne skall agera för att kunna bistå medarbetaren med hjälp och medarbetaren 

använder sig i sin tur av sina utvecklingsbehov för att skapa en utvecklingsplan. Båda går sedan 

igenom varandras planer och ger feedback och försöker utveckla dem. I det fjärde steget ska 

ledaren försöka lyfta fram envishet hos medarbetaren. Ledaren ska försöka hjälpa medarbetaren i 

dag-till-dag aspekterna i utvecklingen genom att feedback och därmed säkerställa att 

medarbetaren fokuserar på rätt saker. När det sedan är dags för det sista steget skall 

medarbetaren försöka applicera sina kunskaper i en ny miljö.  

	  
	  
Korridorsnack	  och	  raster	  
	  
Feedback vid korridorsnack och raster är en del av den informella kommunikation som sker 

inom organisationen. Genom att ta gemensamma raster, t ex kaffe- och lunchraster, skapas 

möjligheter att ge feedback under mer avslappnande förhållanden. Den här sortens feedback kan 

ske mer frekvent då det varje dag ges nya möjligheter. Till skillnad från den formella och därmed 

också schemalagda och strukturerade feedback som annars ges.  
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4. Empirisk	  studie	  
Under	   detta	   kapitel	   presenteras	   resultatet	   baserat	   på	   de	   intervjuer	   som	   har	   gjorts.	   Studiens	  
frågeställningar	   ligger	   till	   grund	   för	   kapitlets	  upplägg	   för	   att	   ge	   en	   tydligare	   struktur	  över	  materialet	  
samt	   belysa	   studiens	   syfte.	   Kapitlet	   inleds	   med	   en	   bakgrundsbeskrivning	   ur	   ledningsgruppens	  
perspektiv,	  för	  att	  sedan	  behandla	  ledar-‐	  och	  medarbetarperspektiven	  och	  ställa	  de	  mot	  varandra	  under	  
varje	  underrubrik.	  Under	  dessa	  underrubriker	   kommer	  även	  viktiga	   aspekter	   att	   väljas	  ut	  och	  belysas	  
utifrån	  enskilda	  fall.	  
	  
	  

4.1. Bakgrund	  och	  överblick	  
	  
Ledningsgruppens	  perspektiv	  	  
	  
Enligt respondenten skapas kulturen i företaget genom en top-down-process. Det är genom 

koncernledningen som kärnvärden förmedlas nedåt och dessa kärnvärden är någonting som de 

vill att chefer och medarbetare inom företaget ska leva efter generellt. Utöver dessa övergripande 

kärnvärden finns även en företagsmodell för ledarskap. Modellen ger riktlinjer för hur ledare ska 

styra upp verksamheten och hur chefer och ledare mäts utifrån vissa kriterier. Denna modell ska 

fungera som ett slags ramverk för utvecklingen av ledare. I modellen finns en obligatorisk 

ledarskapskurs som alla nya chefer går. I kursen tar de upp t ex värdet av uppmärksamhet, att 

uppmärksamma individen och vikten av att lyssna på individen och ha ett empatiskt samtal. 

Utöver den ledarskapskurs som alla nya chefer går, gjordes för tre år sedan ett helhetsgrepp. Den 

obligatoriska ledarskapskursen som alla nya chefer normalt går, komprimerades till en så kallad 

”uppfräschningskurs” som alla chefer istället skulle gå igenom. Sedan finns det även 

ledarskapsprogram på högre nivå. Dock är dessa program inget som alla chefer går utan endast 

för vissa chefer senare i karriären. Sedan menar respondenten att när chefer går in i nya och 

svårare roller eller fått en högre befattning, att det är ofta då de åker iväg på kurs eller utbildning. 

Men att det naturligtvis finns möjlighet för ledare att vända sig till HR för coaching eller 

utbildning. 

Inom säljdivisionen finns det i sin tur en subkultur. I och med att det är en säljdivision smittar det 

av sig rent kulturmässigt. Kulturen karaktäriseras mycket av affärstänk och affärsdriv blandat 

med snabba ryck menar respondenten. Även om det inte finns någon uttalad open-door policy 

inom företaget tror respondenten att det är många chefer som tillämpar det ändå. Sen att det 

skiljer sig vad gäller tillgängligheten hos cheferna. Vissa medarbetare upplever att chefen inte är 

tillräckligt tillgänglig fast denne är fysiskt där. Medan andra menar att även om deras chef är 

bortrest kan de alltid nå denne på telefon eller via e-post, och att när de väl sitter ner och träffar 

sin chef att denne faktiskt lyssnar.  
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Respondenten anser att problembilden som finns i företaget, framförallt i säljdivisionen, är att 

ledningsgruppen har märkt från medarbetarundersökningar att målvärdet för chefer, när det 

gäller frågor som berört feedback, generellt varit lite lägre och inte riktigt når upp till. Det har 

dessutom efter enskilda samtal med medarbetare och chefer visat sig är det är en sak som ofta 

efterfrågas i ett chefskap eller ledarskap, vilket är feedback. Att framförallt få mer konstruktiv 

feedback, men att även den positiva feedbacken efterfrågas. Medarbetare vill bli mer 

uppmärksammad eller få mer konkreta förslag på hur de tar sig vidare.  

Det feedbacksystem som beskrivs av respondenten för säljdivisionen inkluderar en 

standardiserad och årlig medarbetarundersökning, ett obligatoriskt utvecklingssamtal varje år 

samt 360-gradersmodellen. Utanför säljdivisionen finns även något som kallas för upwards 

feedback, men det är något som andra delar av företaget använder sig av och inte säljdivisionen. 

Medarbetarundersökningen sker via enkäter som alla medarbetarna får fylla i en gång per år i 

syfte att stämma av huruvida väl målvärdet är uppfyllt. Upplägget av varje utvecklingssamtal 

brukar vara upp till varje chef, men cheferna uppmuntras att följa en mall som ska agera stöd vid 

samtalen. Utifrån stödmallen blickar både chef och medarbetare först tillbaka och ser vad som 

hänt föregående år. Stämmer av med målen, ser över prestationerna och huruvida målen nåtts. 

Sedan går de över till att prata mer generellt, blickar framåt och tittar på kommande år och hur 

kompetensutvecklingen bör ske. Någonstans däremellan finns det tydligt att chefen ska 

efterfråga feedback från sina medarbetare och att denne även ska ge feedback. Allt detta ska 

finnas inbyggt samtalsmallen, men att mallen har som syfte främst att fungera som stöd. Inför 

dessa utvecklingssamtal uppmuntras cheferna även att boka av åtminstone två timmar. 360-

gradersmodellen finns även, men att det inte är något som de använder sig av rakt av. 

Respondenten menar att skulle ett behov identifieras hos en chef eller någon talang som går in i 

ett särskilt program, kan modellen användas. Men att företaget oftast tillämpar modellen på 

personer med någon slags ledarroll. Upwards feedback är i princip feedback som kommer från 

medarbetare till ledare. Modellen går ut på att HR strukturerar upp ett möte på cirka tre timmar 

där medarbetarna direkt får ge feedback till sin chef genom en så kallad lappövning där olika 

förbättringsförslag sätts ut.  

Utöver det som är standardiserat uppmuntras traineer och talanger inom företaget att skaffa 

mentorer som ska coacha och ge traineerna och talangerna feedback. Enligt respondenten är 

talanger de personer som HR i deras utvecklingsprocess har bedömt att vara extra sugna på att 

utvecklas och göra karriär inom bolaget, och som de ser har förmåga att göra det. Det finns även 

möjlighet för de medarbetare som är intresserade att skaffa mentorer. Medarbetare kan via 
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intranätet höra av sig till HR och få hjälp med att skaffa en mentor om behov och vilja finns. 

Men att det inte har varit någon medarbetare utöver traineerna och talangerna som har hört av 

sig. Möjlighet till formell coaching finns också. Är det så att det identifieras behov och 

individuella problemställningar hos medarbetaren under utvecklingssamtal, kan coaching, som 

en slags extern tjänst, köpas in. Coachen ger medarbetaren feedback och hjälper denne med det 

som behöver utvecklas. Här menar respondenten att möjligheterna finns, men att de inte nyttjas 

fullt ut.  

Något standardiserat sätt att följa upp feedback finns inte än. Det som finns är riktlinjer från HR 

som säger att varje chef bör ha ett uppföljningstillfälle efter ett halvår. Respondenten menar att 

cheferna efter utvecklingssamtalet även någon gång under året ska följa upp samtalet. Detta är 

enligt riktlinjerna, men att det är upp till varje chef att bedöma om, när och hur detta faktiskt 

sker. Men att när de medarbetare som har konkreta mål identifieras bör chefen tillsammans med 

medarbetaren titta tillbaka på de målen och diskutera. Att de ska titta tillbaka på det de kommit 

överrens om utifrån utvecklingssamtalet. Det finns dock ingen mall eller guide för hur chefer och 

medarbetare har ett uppföljningssamtal. Nyligen har företaget infört ett IT-system som fungerar 

som ett stöd vid dokumentering av uppföljningstillfällen. Detta finns dock än så länge bara 

chefsnivå då utvärderingen av chefer sker enligt en mer detaljerad och omfattande process. Med 

hjälp av IT-systemet kommer företaget kunna följa upp feedback historiskt genom att se när 

eventuella kommentarer har införts. Det som är på gång vad gäller utveckling och kompetens hos 

medarbetare är att en mer generell kompetensmodell kommer tillämpas. Att medarbetarna 

kommer bedömas utifrån kriterier som annars brukar använda för att bedöma chefer, men att 

ribban kommer ligga lite lägre. Respondenten menar att det ibland behövs fasta 

diskussionspunkter att förhålla sig vid eftersom det lätt annars kan bli luddigt och att de berörda 

parterna inte vet vad det är för förbättringspunkt de pratar om. 
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4.2. Resultat	  
Här	  ställs	   ledar-‐	  och	  medarbetarperspektiven,	  utifrån	   intervjuerna,	  mot	  varandra	  och	  behandlas	  under	  
varje	  underrubrik.	  Under	  dessa	  underrubriker	   kommer	  även	  viktiga	   aspekter	   att	   väljas	  ut	  och	  belysas	  
utifrån	  enskilda	  fall.	  
	  
	  
4.2.1. Organisationskultur	  och	  feedbackkultur	  
	  
	  
Ledarperspektivet	  
	  
Chefsrespondenterna var alla överrens om att det finns en övergripande organisationskultur. 

Denna kultur beskrevs som en kultur där alla känner en stolthet och lojalitet mot företaget, att det 

finns mycket ”frihet under ansvar” men också att det är en förstående, förlåtande och stöttande 

organisationskultur. Sedan att det även finns en kundfokus som genomsyrar säljdivisionen. En av 

respondenterna upplevde att subkulturer inte förekommer. Medan en annan menar att de 

förekommer, men kanske inte just i sin avdelning. Den tredje respondenten sa att det finns en 

subkultur i sin avdelning, men att själva säljdivisionen i sig också känns som en subkultur. 

”Vi har olika business units internt så alla är ju… de är ju mer och mer ihop, har ju mer en vi-

känsla, så vi är små grupper, sen har man en överordnad gruppkänsla…” – Chefsrespondent  

”Om man har gjort fel så halshuggs man inte utan då får man göra det bästa utav situationen 

och reda ut det med sin chef eller kollegor.” – Chefsrespondent  

När det gäller sambandet mellan organisationskultur och feedback anser två respondenter att 

dessa är starkt förknippade med varandra. Den ena menar att ett öppet klimat på arbetsplatsen 

skapar förutsättningar för feedback och en feedbackkultur, medan den andra inte tror att folk vet 

vad feedback är och hur det ska ske, att det inte finns med i kulturen än. Att det därmed inte 

finns någon feedbackkultur på företaget.  

”Vi har inte en kultur där vi lyfter fram det goda exemplet och därmed återkopplar… viljan finns 

där men det återspeglas inte i kulturen och inte i processer.” – Chefsrespondent  

Den tredje tror inte så mycket på sambandet mellan organisationskultur och feedback, utan att 

det snarare är ledare- och medarbetarerelationen som är avgörande.  

Några riktlinjer vad gällande feedback känner respondenterna antingen inte till eller har de inte 

fått. En respondent säger att denne agerar mycket efter eget bevåg och tar tag i feedback när det 

behövs eller efterfrågas. Respondenten menar att feedback inte var ett moment som ingick i 
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ledarskapskursen denne gick som ny chef. En annan respondent menar att det enda krav gällande 

feedback är att det årliga utvecklingssamtalet skall dokumenteras. 

”HR är osynliga, tror få av oss vet vad HR gör.” – Chefsrespondent  

 

Medarbetarperspektivet	  
	  
Medarbetarrespondenterna var överens om att det finns ett öppet klimat på arbetsplatsen och att 

det alltid går fråga om det skulle vara något. En av respondenterna menar att organisationen 

överlag är rätt platt och att de därför kan prata med varandra oavsett position. När 

respondenterna beskriver kulturen på företaget är det i första hand kulturen inom den egna 

avdelning som beskrivs. Några respondenter uttrycker dock explicit att det finns subkulturer på 

företaget och att det oftast är de olika produktfamiljerna som sätter gränserna. Andra är osäkra 

om den kultur som finns inom deras egen avdelning överensstämmer med den övergripande 

organisationskulturen. Respondenterna beskriver dock den upplevda organisationskulturen som 

en trivsam kultur där nära samarbeten skapar vi-känslan. 

”Man kan alltid fråga någon, och det är alltid någon som kan hjälpa mig.” – 

Medarbetarrespondent  

”På vår avdelning så jobbar vi nära och hjälps åt och det skapar vi-känslan.” – 

Medarbetarrespondent  

Hälften av respondenterna menar på att det finns ett samband mellan organisationskultur och 

feedback. Att organisationskulturen sätter upp regler för hur information går och 

kommunikationssättet, som i sin tur påverkar feedbacken. En respondent menar att det finns en 

så kallad ”frågar man får man svar”-kultur på grund av det öppna klimatet. Att de får den 

feedback de vill och behöver och att det är lagom. Denna åsikt delas även av andra respondenter. 

En annan respondent menar att det dagliga arbetet sker så självständigt att denne inte riktigt är 

säker om det skulle finnas ett behov av en feedbackkultur.  

”Det finns ett öppet klimat och man kan prata vid behov, så det känns OK.” – 

Medarbetarrespondent 
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4.2.2. Arbete	  och	  Kommunikation	  
	  
Ledarperspektivet	  
	  
Sättet som samarbetet sker med medarbetarna är ganska likartat för alla tre respondenterna. Det 

är mycket fokus kring just rollen som stödfunktion. Respondenterna nämner ord som 

”eskaleringspunkt”, ”att utveckla medarbetarna” och ”att visa stöd”.  

”De är väldigt självgående, det är inte så att det behöver så mycket ledning utan det är mer så 

att de behöver stöttning.” – Chefsrespondent  

Dock varierar det när det kommer till hur mycket som de faktiskt är närvarande och finns på 

kontoret. En respondent är väldigt närvarnade och finns oftast i sitt kontor. Medan en annan 

menar att det varierar ibland och att ena veckan kan denne befinna sig på resande fot och andra 

veckan på kontoret. Men sedan menar respondenten att chefer bör ta sig tid till att kommunicera, 

prioritera och kompromissa.  

”Tid måste man ju ta, det är en prioriteringsfråga.” – Chefsrespondent  

Gemensamt för de tre chefsrespondenterna är att alla har en mer eller mindre outtalad open-door 

policy. Utöver detta menar respondenterna att kommunikationen sker mycket situationsbaserat 

eller ”ad hoc”, d v s när tillfälle ges eller vid behov, just för ändamålet. 

”Det finns en kultur här som jag själv varit med och skapat, att ingen fråga är för liten eller för 

stor, de är välkomna in till mig, jag uppmuntrar de att komma in till mig…” – Chefsrespondent 

En respondent menar att det blir mycket informell kommunikation vid raster och sådant. Men att 

för de medarbetare som jobbar på andra platser och inte är fysiskt närvarande, sker 

kommunikation oftast dagligen via telefon eller live meeting. Överlag försöker respondenterna 

gå runt mycket till medarbetarna och stämma av och stötta.  

”Jag försöker ringa när jag vet att något är på gång, eller att något intressant. Finns det inget 

som är värt att ringa för brukar jag ringa för att bara se hur de mår…” – Chefsrespondent  
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Medarbetarperspektivet	  
	  
Respondenternas samarbete med respektive chef varierar. Vissa beskriver om ett nära samarbete 

med sin chef, medan andra menar på ett behovsrelaterat samarbete. Att chefen finns där som 

bollplank och stödfunktion.  

”Han sitter i närheten av oss och det är det som är bra för har du något som du undrar över, 

problem eller något som han måste lösa, då har man honom där. Så det är det som är bra, för är 

det något så går jag till min chef och pratar.” – Medarbetarrespondent  

”Vi bollplankar väldigt mycket med varandra (…) Det är ju det som den närmaste chefen är till 

för (…) Jag har ju jobbat så länge så jag vet ju vad jag kan göra och inte göra, men i vissa fall 

måste man ha ryggen fri och då måste jag gå till honom ha klartecken. Det är en formsak helt 

enkelt. Sen ibland så prioritera den ena eller andra verksamheten, och då är också min chef 

väldigt bra…” – Medarbetarrespondent  

Alla respondenterna är i stort sett överens om att det finns en outtalad open-door policy och att 

de kan prata med chefen när denne sitter på sitt kontor. Kommunikation med chefen sker därför i 

första hand personligen mellan fyra ögon, men även via telefon eller e-post. En respondent 

berättar om bestämda tider för gemensamma fikaraster två gånger om dagen, och att de vid dessa 

raster pratar mycket med varandra informellt och jobbrelaterat. En annan respondent beskriver 

sitt arbete som väldigt självständigt och att det därför brukar vara chefen som, någon gång i 

veckan, tar kontakt vid behov. 

”Vi sitter i samma korridor, bara några rum ifrån varandra, så vi kommer in på varandras rum 

och sätter oss ner och pratar. Vi behöver inte ringa och boka möten eller knacka på dörren, utan 

det är ganska rak kommunikation. Vi fikar tillsammans och pratar, och är det viktigt och något 

som ska vara dokumenterat då skickar vi mail också förstås. Men det känns fel att skicka mail 

när man sitter så nära så då träffas vi och pratar i första hand.” – Medarbetarrespondent 

Majoriteten av respondenterna beskriver sin relation till sin chef som nära eller bra, och att det är 

högt i tak. En respondent menar att det i och med att organisationen är platt finns det möjlighet 

att kommunicera lättare. 
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4.2.3. Hur,	  var	  och	  när	  feedback	  sker	  
	  
Ledarperspektivet	  
	  
Det är blandat bland respondenterna hur de upplever att feedbacksystemet på företaget ser ut. En 

respondent menar att det inte finns någon systematik över det hela, att feedback sker på plats och 

ställe och att det är väldigt abstrakt, samt att det inte finns helt enkelt. Respondenten menar även 

att utvecklingssamtal med medarbetarna en gång per år är i stort sett ingen gång. En annan 

respondent känner till utvecklingssamtalen och att denne själv är mentor till en ny medarbetare 

som behöver lite extra feedback. Respondenten känner även till 360-gradersmodellen, men inte 

om den har använts på andra än honom. 

”Den eventuella feedback som sker, den sker på plats och ställe, i samband med att vi gjort eller 

löst något… i övrigt finns det ingenting som jag känner till…” – Chefsrespondent   

Feedback för respondenterna definierades som respons på handlingar och återkoppling på det 

som görs och hur det går. Det som sker på plats, allt som är smått, men att även lönesättning 

kunde vara en slags feedback.  

För en respondent handlar det inte om att nå mål med hjälp av feedback, utan att istället uttrycka 

sin åsikt. Respondenten vill inte heller stödja bara för att peppa, utan det måste finnas substans 

och något bakom, och vill inte att det ska vara framkrystat. För en annan respondent används 

feedback som riktlinjer för att vägleda medarbetarna. Respondenterna menar dock att när 

medarbetarna gör något bra kan det synliggöras med feedback av något slag för att på så vis 

skapa en synergieffekt. 

”Det jag tror med feedback, sen så om det är rätt använt ord eller inte, men jag tycker att det är 

väldigt viktigt att man får en stöttning och avstämning med sin chef som trots allt representerar 

företaget. Att man är på väg åt rätt håll, att man gör rätt.” – Chefsrespondent  

Formell feedback till medarbetarna sker genom utvecklingssamtal eller uppföljningssamtal. Här 

skiljer det sig dock mellan respondenterna. Hur ofta strukturerade och schemalagda samtal sker 

med medarbetarna varierar beroende på både chef och medarbetare. Två respondenter har ett 

utvecklingssamtal med sina medarbetare varje år. Den ena respondenten har även ett 

uppföljningssamtal varje år. För medarbetare som har vissa behov och anses behöva en tätare 

dialog, görs uppföljningen istället kvartalsvis. En annan respondent kör istället kvartalsvisa 

samtal rätt av och menar att tätare dialoger ger ett bättre flyt när chef och medarbetare väl pratas 
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vid. Vid utvecklingssamtalen utgår alla tre respondenterna från en mall där det finns utrymme att 

ge återkoppling till prestation. Beroende på respondent, anpassas och struktureras mallen om till 

att passa just denne och medarbetaren som samtalet sker med. Blandade åsikter kring mallen 

finns. Någon tycker att mallen inte är tillräckligt dynamisk, medan en annan säger att den blivit 

bättre i år. 

”Jag har gjort något som inte så hemskt många chefer gör här törs jag påstå i alla fall. Jag 

hoppas i alla fall att det är fler som gör det, men jag vet att många inte gör det. Jag kör P&U-

samtalet fyra gånger per år. Just för att jag inte tycker att det är vettigt att göra det en gång per 

år, det är alldeles för sällan.” – Chefsrespondent  

När det kommer till uppföljning av feedback är respondenterna överrens om att det inte finns 

något standardiserat sätt att följa upp på. Det finns inga krav på att uppföljning måste ske, och 

respondenterna menar därför att uppföljning inte är något som alla gör. En respondent menar att 

medarbetarna är vuxna människor och borde själva därför veta när det bör ske. En annan 

refererar till medarbetarundersökningarna som sker en gång per år, men tillägger sen att det i 

stort sett bara är uppföljning på ledarna. Resultatet blir att de själva tar tag i det när det behövs, 

vare sig det blir spontant eller genom bokade uppföljningsmöten. 

När det gäller informell feedback kan det enligt respondenterna vara allt från ett tack till 

vidarebefordrade kopior på e-post där beröm ges till medarbetaren. Det kunde även ske via 

tillrop, telefonsamtal eller under fikaraster. Någon respondent nämner även att denne har möten 

när feedback behöver ges, men uppmuntrar även medarbetarna att själva ta kontakt med honom 

när de behöver feedback.  

”Jag vill inte att någon väntar tills jag bokar upp ett möte för att komma med någon feedback, är 

det något ska de ringa. Därför finns jag tillgänglig, inte för att jag ska avsätta någon tid för att 

vara tillgänglig.” – Chefsrespondent   

En annan respondent har ett rundabordmöte varje månad utan agenda där den som vill säga 

något får ta upp det. Mötet finns för att lyfta fram saker menar respondenten. Samma respondent 

har även en gång i månaden något som kallas ”frukostklubben” där det tisslas och tasslas och 

byggs kultur. Enligt respondenterna uppmanar de sina medarbetare att ta gemensamma kaffe- 

och fikaraster, eller så har de det som ett obligatoriskt moment.  
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”Så vi har lite sådana aktiviteter. Men när jag började här så fanns det ingenting, så det har ju 

skett en förändring… det fanns ju inte den kulturen då, man hade inte tid att jobba med det. Man 

hade även bytt chef en gång om året, så det fanns också en osäkerhet i gruppen.” – 

Chefsrespondent   

Andra obligatoriska moment kan vara kickoffer, teknikmöten eller promotionmöten, som även 

har som syfte att bygga kultur. Sedan har chefer även möjlighet att ge gratifikationer till sina 

medarbetare, men en respondent menar att det smygs med det när det väl delas ut.  

 

Medarbetarperspektivet	  
	  
Det som respondenterna känner till vad gäller feedbacksystemet på företaget är främst 

utvecklingssamtalen. Några nämner även eventuella uppföljningssamtal och en webbaserade 

medarbetarundersökning. Utöver detta känner respondenterna dock inte till andra 

standardiserade former för feedback. Två respondenter uttrycker sig även explicit att företaget 

inte använder sig av något standardiserat feedbacksystem. Två andra respondenter är positiva till 

medarbetarundersökningen och menar att det faktiskt mynnar ut i något på slutet. En av dessa två 

respondenter menar dock att en del medarbetare inte utnyttjar hela graderingsspannet, från 1-5, i 

undersökningen utan bara 2-5 och istället menar att 5 är ouppnåeligt och det inte kan vara så 

dåligt som 1. Respondenten fortsätter och menar att andra svarar som de tror att företaget tycker 

för att få vara ifred sen. Trots detta tycker att respondenten ändå att medarbetarundersökningarna 

ger en rättvis bild. 

”Vi har ju medarbetarundersökning… de jag kommer att tänka på är ju förstås sådana där vi 

medarbetare ger feedback till företaget… så det finns en årlig medarbetarundersökning (…) Den 

följs upp, resultatet publiceras på vårt intranät, och man identifierar saker som behöver 

åtgärdas.” – Medarbetarrespondent  

Respondenterna beskrev feedback som ett sätt att få bekräftelse och för andra att visa sin 

uppskattning, informationsutbyte och ett slags stöd, något som skapar målsättning och gör 

arbetet roligt och givande, samt att feedback är återkoppling. 

En respondent menar att utan feedback skulle denne famla lite i blindo. Flera andra respondenter 

har liknande åsikter och menar att feedback är ett sätt att stämma av och veta att de är på rätt väg. 

Att det har stor betydelse och är ett viktigt stöd i det dagliga arbetet, samt är en riktvisning från 

företaget. En respondent lyfte även fram vikten av negativ feedback som ett sätt för denne att 
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utvecklas. En annan respondent menade även att den feedback som ges av medarbetarna är av 

betydelse då det är ett sätt att förmedla, till chefer och uppåt, den fingertoppskänsla som 

medarbetarna har genom att de är ute på fält och träffar kunder. 

”Det är informationsutbyte framförallt… om inte jag får någon slags feedback, från chef, 

kollegor eller kund, skulle det kännas som man verkligen famlar i blindo (…) Vi jobbar inte 

likadant någon av oss, och just att formen är någorlunda flummig så behöver man den 

feedbacken för att veta att man är på rätt spår att man inte håller på att ramla ur skeppet.” – 

Medarbetarrespondent  

Formell feedback sker via utvecklingssamtal och uppföljningssamtal. Antalet utvecklingssamtal 

och uppföljningssamtal anser respondenterna i stort sett bero på chefen. Ett utvecklingssamtal 

om året är det dock krav på berättar en respondent. Medan en annan har två utvecklingssamtal 

per år och minst två uppföljningssamtal på det, samt feedback efter varje möte genom 

mötesprotokoll. Inför utvecklingssamtalen berättar en respondent att denne förbereder sig och 

skriver en lista med saker att ta upp och menar att trots att chefen följer en stödmall, finns det 

utrymme att ta upp saker. En annan respondent beskriver även denne samtalen som rätt fria och 

menar att det kan bero på att organisationen är rätt platt och att det finns lättillgängliga chefer 

med lite prestige. Upplägg och stämning under samtalen beror även på chefen och ens egen 

relation till chefen menar en respondent, men att samtalet i stort sett följer en mall. 

”Det är inte spänt och nervöst längre… Kanske i början, då menar jag de två första åren, men 

nu känns det ganska naturligt och bra. I början kände man inte chefen och så, men nu känner vi 

varandra allihopa i gruppen. Nu kan man säga mer vad man tycker (…) Och är det något man 

har glömt brukar han säga att det bara är att komma förbi.” – Medarbetarrespondent  

”Vi har mycket plattare organisation idag, att det är mer som team building än som pyramid” – 

Medarbetarrespondent  

Några respondenter menade att den enda formella uppföljning som sker är vid 

uppföljningssamtalen. Utöver dessa uppföljningssamtal berättade en respondent om gruppmöten 

en gång i månaden. Två av respondenterna visste inte om deras chef hade något standardiserat 

sätt att följa upp feedback. 

Informell feedback får respondenterna via e-post, personligen vid behov, via telefon eller live 

meeting, ibland vid fikaraster, när chefen går runt och informerar eller muntligen i korridoren. En 

respondent berättar också om en tavla de har på avdelningen där det skrivs ner saker som har 
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hänt. En annan respondent menar att om feedback behövs kan denne gå direkt till chefen och 

knacka på. Att det finns en kultur som möjliggör sådant och att alla i avdelningen har nära 

relationer med varandra. Respondenten fortsätter och menar att de har en fikagrupp och därför 

fikar mycket tillsammans, men att de försöker att undvika att prata om jobbet under fikarasten. 

”… de gick till chefen och att chefen sen gick till mig och sa att jag gjort ett bra jobb. Det är 

jätteviktigt för mig att veta, framförallt från chefen men även kollegor och kunder, om något är 

bra eller dåligt för att kunna förbättra (… ) Vi försöker att göra så inom gruppen att ge feedback 

när något som har hänt eller att man missat något, inte för att kritisera utan att för att hjälpa 

varandra.” – Medarbetarrespondent  

	  
	  
	  
4.2.4. Problem	  som	  upplevs	  i	  samband	  med	  feedback	  
 
Ledarperspektivet	  
	  
Under utvecklingssamtalen beskriver en respondent stämningen och atmosfären som högtidlig, 

akademisk eller spänd. Men även att samtalen sker slentrianmässigt och att det blir mycket 

formalia kring det hela. En annan upplever under samtalen att medarbetarna ibland försöker 

försvara sig. Den andra respondenten upplever att det är svårt att ge negativ feedback eftersom 

det är svårt att ha substans som bygger upp. Men även att medarbetarna har svårt att ta negativ 

feedback.  

”Det kan vara svårt att nå fram även om det är väl underbyggt.” – Chefsrespondent 

Respondenten upplever även att det kan vara svårt att få feedback från medarbetarna under 

utvecklingssamtalen. Den tredje respondenten tycker att det både är svårt att ge positiv feedback 

eftersom det inte är något som ”trycker på” på samma sätt om det skulle gälla negativ feedback. 

Samtidigt som det även kan vara svårt för medarbetarna att ta emot den positiv feedback.  

”En del kan bli besvärade av att få beröm, och det kanske är lite svenskt.” – Chefsrespondent  

Alla tre respondenter anser att företaget är för dålig med att synliggöra positiv feedback, att det 

smygs med det eller att det sker för lite. Medarbetare borde få synliggöras mer formellt när de 

gjort något bra. Prisutdelningar som ”månadens medarbetare” eller ”årets arbetsmyra” är roliga 

anser en respondent. En annan menar att företaget genom gratifikationer kan synliggöra och lyfta 
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fram medarbetare som gjort bra ifrån sig, och därmed även få en synergieffekt. Men att detta 

smygs det med.  

”Där kan man skriva in folk som inte får så mycket uppskattning för det de gör, vissa syns ju mer 

i sitt dagliga arbete trots att de inte jobbar ihjäl sig som andra som verkligen gör ett hårt och 

bra jobb men inte syns.” – Chefsrespondent 

”Istället då för att berätta för alla att den här individen har gjort det här och därför har 

företaget beslutat om en extra gratifikation på säg x antal tusen, så smyger vi med det. Man 

borde egentligen lyfta fram för att sporra och inspirera, för att fler ska få veta det.” – 

Chefsrespondent  

De tre respondenterna tycker själva att de inte ger tillräckligt med feedback till sina medarbetare. 

En respondent menar att problemet inte verkar vara tidsbrist, utan snarare att det blir 

osynkroniserat med medarbetarna. När respondenten anser sig ha tid att gå omkring och ge 

feedback, brukar det vara dags för medarbetarna att gå hem för dagen. För en annan respondent 

är det relationsrelaterade spärrar som hindrar feedbacken ibland. Respondenten anser att det är 

först när det finns en bra relation upprättad som feedback kan ges, och undviker att ge feedback 

när det känns framkrystat. Respondenten menar att det måste finnas en viss trovärdighet. Den 

tredje respondenten anser att det skulle underlätta att ge feedback om denne var mer närvarande, 

och att det är svårare att ge feedback till de som fysiskt sitter på en annan plats och jobbar.  

”… då tänker jag inte begära att min personal ska sitta kvar på övertid och lalla med mig för att 

de ska få återkoppling.” – Chefsrespondent  

”Det är värt att åka runt mycket, men tiden räcker inte till.” – Chefsrespondent  

Under en av intervjuerna beskriver en respondent att det finns en viss misstro mot HR, ”att de 

använder sig av något hemligt språk”. Att ”folk” blir misstänksamma mot skriftlig feedback. 

Respondenten menade t ex att ”duktig” kunde vara kod för ”dumskalle” o s v, att det därför finns 

ett problem i och med hur ”folk” tolkar feedback, huruvida det finns substans i det som skrivs 

eller om det är dolda budskap. En annan respondent lyfter fram problematiken i stödmallen för 

utvecklingssamtalen. Respondenten menar att en mall där rutor kan kryssas i ger en digital 

känsla att det känns fel. Sedan att hårda värden som siffror och målsättningar går att följa upp, 

medan mjuka värden är lite svårare. 
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”Ett utvecklingssamtal ska vara mer att man tar sig tid och pratar med medarbetaren, inte att 

man fyller i en mall tillsammans för att uppfylla kravet från HR… så fort det är ett sådant 

standardformulär, så känns det lite grann att vi bockar av det här snabbt så har vi gjort det här. 

Det är inte direkt inbjudande.” – Chefsrespondent  

De vanligaste problem som upplevs i samband med feedback anser respondenterna vara att 

chefer generellt inte är tillräcklig och brukar ducka för att ge negativ feedback. Samt att det inte 

finns någon feedbackkultur, och det därmed blir svårt att ge feedback generellt. En respondent 

menar att denne själv brukar tolkas som lite arg ibland och måste lära sig att inte ta saker 

personligt, utan att försöka vara mer ödmjuk, tydlig och saklig när feedback ges. Sedan lyfts det 

även fram att externa kunder och projektledarroller innebär att denne får sitta mycket i telefon. 

Att detta kan uppfattas från medarbetarna att respondenten är upptagen och stressad fast denne är 

närvarande och att det finns en outtalad open-door policy.  

”Vi är för dåliga på att hantera feedback, vi tar det för personligt på en gång.” – 

Chefsrespondent  

”Vi får inte glömma bort heller att återkoppla när det gått mindre bra, och då duckar vi nog, för 

det är jobbigt. Det kan ju bli en konfliktsituation…” – Chefsrespondent  

”Jag vet inte om andra människor kan uppfatta det som skrämmande att kontakta mig, att de 

tror oh han har mycket, men jag har ingenting emot att de kontaktar mig.” – Chefsrespondent  

 

Medarbetarperspektivet	  
 
Gemensamt för alla respondenterna är att de i stort sett är nöjda med feedbacken de får och anser 

att de får tillräckligt med feedback. En respondent tror att det är något som finns i kulturen, att 

företaget är bra på att ta fram chefer som kan och gillar att samarbeta. En annan respondent 

berättar att det tidigare var lite ”slentriankänsla” på det hela, och menar att utvecklingssamtalen 

kändes ”uttjatade”, men att det idag är bra och att det följs upp bra. Dock menar samma 

respondent att chefen gärna ger positiv feedback och att det kan bli ensidigt, och att chefen har 

svårare att ge negativ feedback. Att alltför nära relationer ibland kan hindra den konstruktiva 

kritiken. 

”Feedback sker lite sporadiskt, vid behov, och det funkar” – Medarbetarrespondent  
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”Jag vet inte om detta är något som blivit eller är specifikt för grupp, men det kan också vara så 

att vi har känt varandra så länge inom företaget och det blivit ett mera personligt förhållande 

och då är det klart att det blir svårare att ge negativ feedback till någon du känner och tycker 

om. Än om det skulle vara ett anonymt förhållande mellan dig och din chef, då kan man 

troligtvis, gissar jag, vara mer saklig.” – Medarbetarrespondent  

En respondent menar att det på företaget finns en e-post-kultur som är ”under all kritik”, att de 

får för mycket feedback via e-post som inte alltid är relevant för en själv. Respondenten anser 

därför att feedback som kommer via e-post borde taggas på ett bättre sätt så att denne vet om det 

är relevant för en själv eller inte. Att sådant annars bara tar tid. 

En annan respondent berättar att det kan kännas jobbigt att ta emot feedback från chefen. 

Respondenten menar att det kan bero på att det är chefen som har försatt respondenten i den 

situationen genom att ge respondenten mer än vad denne kan hantera.  

	  
	  
4.2.5. Förutsättningarna	  för	  lyckad	  feedback	  
	  
Ledarperspektivet	  
	  
Respondenterna belyser vikten av att det måste finnas en feedbackkultur, att det ska vara 

naturligt att ge och ta emot feedback, och att alla gör det. Men för att det ska kunna byggas en 

feedbackkultur är respondenterna överrens om att HR måste finnas där som ett bättre stöd. Att de 

måste skapa bättre möjligheter till att ge feedback. Att företaget t ex har jackor med företagets 

logga på eller biobiljetter som kan delas ut som en slags gratifikation. En respondent menar att 

detta bygger både kultur samtidigt som det är ett slags sätt att ge feedback. En annan respondent 

menar att HR inte riktigt når ut med sitt befintliga stöd, att intranätet tar tid, känns omständigt 

och oviktigt. 

”Det finns säkert HR-riktlinjer som säger att det ska ske med systematik… men det är bara 

något abstrakt som finns på intranätet någonstans, ingenting som präglar det dagliga livet, 

tänket eller verksamheten på något sätt” – Chefsrespondent  

”Det som inte kommer direkt till mig är inte viktigt.” – Chefsrespondent 

En respondent skulle vilja ha mer hjälp med att få det att funka mer geografiskt, att få det att 

funka med de som sitter på andra orter. Men även få stöd med att strukturera feedback. 

Respondenten menar även att det befintliga feedbacksystemet inte är tillräckligt, utan att det 
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kanske borde införa kvartalsvisa samtal, men med en mer dynamisk approach. Att samtalen 

kanske inte kallar det just för utvecklingssamtal, utan kanske ”avstämningsmöte”. Sedan att 

cheferna utöver de strukturerade och formella mötena även stämmer av mer frekvent med 

medarbetarna, om hur det går och om de är på rätt väg. 

”Jag tycker nog att en mer daglig, eller kanske inte på dagsbasis, men på vecko- eller 

månadsbasis så är det bra med en feedback om hur det går, om det är på rätt väg, gruppens 

riktning.” – Chefsrespondent  

För att lyckas med feedback måste chefer vara närvarande, informerad, inblandad, ha en nära 

relation, ha ömsesidig respekt och kunna se saker objektivt beskriver en respondent sin syn på 

förutsättningarna. En annan respondent håller med om att det måste finnas en god relation till 

medarbetarna, men framför allt att det finns ett ömsesidigt förtroende. Sen att feedbacken som 

ges måste vara personlig och inte komma från mall menar en annan respondent. Mycket av detta 

ingår i ledarskapet hos en chef menar en respondent. 

”Har man inte den dialogen pågående med sina medarbetare kan man ifrågasätta sitt 

ledarskap… feedback är en pågående process, så jag tycker inte att det räcker med att man ger 

det en gång per år i ett utvecklingssamtal.” – Chefsrespondent  

	  
Medarbetarperspektivet	  
	  
Gemensamt för nästan alla respondenter är att de anser att mycket hänger på chefen som ledare. 

Att det är denne som skapar förutsättningarna genom att bygga kulturen på arbetsplatsen, att det 

finns ett öppet klimat. En respondent menar att den viktigaste förutsättningen är att det finns en 

öppen relation. T ex att chefen alltid är med informellt, bjuder på sig själv och pratar om saker 

som inte är jobbrelaterat.  

”En ledare som inte bara säger, utan även gör. Har en öppen approach och visar genom sina 

handlingar (…) Barn gör inte som du säger utan barn gör som du gör” – Medarbetarrespondent   

”Att chefen på något sätt bygger kulturen runtomkring sig, skapar ramverk för feedback som 

bygger på ett annat slags klimat” – Medarbetarrespondent  

En respondent menar dock att även om det är chefen som skapar ramverken, bör medarbetarna 

vara involverade till en viss grad. 
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”Chefen har hittat en form som passar, något som alla varit med och diskuterat fram” – 

Medarbetarrespondent  

För att uppnå lyckad feedback, menar en annan respondent att chefen måste ha lite 

framförhållning. Att möten är bokade i god tid så att medarbetaren är öppen för feedbacken när 

den väl kommer. Sedan menar respondenten även att det är chefen som styr båten, och att chefer 

och medarbetare jobbar som en sammansvetsad grupp och att det därför är viktigt med en 

närvarande chef som ger tydliga riktlinjer. En annan respondent menar att för att kunna ge 

feedback måste chefen ha ett starkt engagemang och visa ett genuint intresse för varje 

medarbetare och dess arbetsuppgifter. Sedan att när feedback väl ges ska den vara ”sann och 

ärlig”. 

”Han tar sig tid och visar på så vis att han bryr sig” – Medarbetarrespondent  

En respondent uttrycker explicit att det måste finnas höga krav på chefen. Att denna har 

fingertoppskänsla och vet när och hur feedback ska ges. Att chefen inte nödvändigt vis ger 

feedback direkt efter en händelse, utan väntar tills rätt läge. 
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4.2.6. Sammanfattning	  
	  
Överlag håller båda parterna med om att det finns ett öppet klimat på arbetsplatsen. Detta mycket 

på grund av den platta organisationen som respondenterna ansåg finnas, samt den outtalade 

open-door policyn alla tre cheferna anammar. Det ser ut som att det finns subkulturer på 

företaget, och att det i sådana fall är produktfamiljerna som drar gränserna. Att vissa avdelningar 

präglas av nära samarbeten och andra är mer självgående, men att det på något sätt skapar ”vi-

känslan” i avdelningarna. Dock anser många respondenter att det finns en övergripande ”frågar 

man får man svar”-kultur där det är högt i tak och trivsam atmosfär. Vad gäller feedbackkultur 

på företaget är meningen delad.  

Gemensamt för båda parterna var att cheferna i stort sett fungerar som en stödfunktion. Att 

samarbete med chefen innebär stöttning och avstämning i varierande grad. Kommunikation sker 

mest informellt och mycket vid behov, men att cheferna även försöker närvara vid kafferaster 

och prata och stämma av genom korridorssnack.  

Den formella feedbacken varierar. Utöver det krav som företaget har på minst ett 

utvecklingssamtal per år, väljer vissa chefer att genomföra samtalen upp till fyra gånger per år. 

Den övriga informell feedbacken är mycket behovsrelaterad enligt både chefer och medarbetare. 

Den sortens feedback kan ske personligen eftersom chefer och medarbetare sitter så nära 

varandra, via e-post, telefon eller tillrop. Cheferna tycker inte att de ger tillräckligt med feedback 

och tycker även att feedbacksystemet på företaget har en del brister. Medarbetarna är överlag 

nöjda med den feedbacken de får och tycker att de har möjlighet att få mer feedback om de 

skulle vilja ha det. Konstruktiv och negativ feedback är dock en punkt som cheferna och några 

medarbetare tycker att företaget kan bli bättre på. Feedback för chefer är ett 

kommunikationsverktyg som de använder sig av i deras uppgift som ledare. Feedback för 

medarbetare är stöd, riktlinjer och bekräftelse. Något som medarbetare behöver för att få det 

dagliga arbetet att flyta på i rätt riktning. 

Chefernas upplevda problem i samband med feedback är att det kan vara svårt att ge konstruktiv 

och negativ feedback, samtidigt som det även kan vara svårt att ta emot den sortens feedback. 

Sedan att kulturen ibland kan vara ett hinder för mottagande av positiv feedback. Cheferna var 

överens om att positiv feedback borde synliggöras mer och bättre för att skapa en synergieffekt, 

och menar att i nuläget så smygs det mycket gratifikationer och liknande. Andra problem kunde 

vara relationsbaserade eller det blir osynkroniserat när feedback väl ska ges. Medarbetarna såg i 

stort sett inga problem med den feedbacken de får, och anser sig vara relativt nöjda. 
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Chefer och medarbetare menar att det behövs en feedbackkultur inom företaget som gör att det 

blir mer naturligt att både ge och ta feedback. Cheferna vill även ha bättre stöd från HR och 

menar bland annat att det ska vara lättare att ge gratifikationer. Sedan vill de även ha hjälp med 

att få det att funka geografiskt med feedback. Både chefer och medarbetare menar att lyckad 

feedback sätter stora krav på chefen som ledare. Att denne har ett ansvar att skapa en ömsesidig 

företroenderelation genom att vara mer involverad och närvarande. Att ledaren även vet när, var 

och hur feedback ska ges, samt har en fingertoppskänsla. Medarbetarna menar att det öppna 

klimatet har bidragit till att det faktiskt funkar med feedbacken, men att en mer öppen relation till 

chefen skulle underlätta. Att chefen är med mer informellt.  
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5. Analys	  
I	  följande	  kapitel	  analyseras	  det	  empiriska	  materialet	  reflekterat	  till	  det	  teoretiska	  ramverket.	  Analysen	  
behandlar	  naturligtvis	  ledar-‐	  och	  medarbetarperspektiven,	  men	  materialet	  kommer	  även	  att	  analyseras	  
i	   ett	   bredare	   perspektiv	   från	   organisationens	   synvinkel.	   Även	   här	   ligger	   studiens	   frågeställningar	   till	  
grund	   för	   kapitlets	   upplägg	   för	   att	   ge	   en	   tydligare	   struktur	   över	   analysen.	   Under	   underrubrikerna	  
kommer	  även	  viktiga	  aspekter	  att	  väljas	  ut	  och	  belysas	  utifrån	  enskilda	  fall.	  
	  
	  
	  

5.1. Organisationskultur	  och	  feedbackkultur	  
	  
Bilden av den övergripande organisationskulturen som ledningen vill projicera utåt verkar inte 

delas på samma sätt av medarbetarna. Under intervjuerna beskrev medarbetarna huvudsakligen 

den kultur som de upplevde i deras avdelningar, och ingen berörde egentligen de kärnvärden som 

togs upp av ledningen. Dock kunde likheter ses mellan chefernas och medarbetarnas bild av 

kulturen. Detta kan bero på en del faktorer. Främst att det kan handla om en tolkningsfråga, att 

det inom egna avdelningar eller produktfamiljer finns likasinnade personer med liknande social 

bakgrund eller ålder, och att betydelsen av ”organisationskulturen” därmed också får en annan 

uppfattning än den som ledningen delar (Alvesson & Sveningsson, 2008).  

En annan stark faktor kan vara cheferna i samband med att de förmedlar ner kulturen genom den 

uttalade top-down process för kulturskapande som finns i företaget. Det som verkar tydligt 

utifrån empirin är att det framför allt är cheferna som bygger kulturen inom avdelningarna. 

Genom att chefen syns och finns närvarande formellt, men främst informellt, förankras kulturen 

(Schein, 2004). Gemensamt för alla chefer var deras outtalade open-door policy. Genom att ha 

en sådan policy och sedan uppmana till kommunikation sänds tydliga signaler ut till 

medarbetarna om att ”här har vi ett öppet klimat där ingen fråga är för liten”. Cheferna beskriver 

även sitt ledarskap som stödjande, vilket har en stor betydelse för kulturen och kulturskapandet. 

Ett stödjande ledarskap skapar en stödjande kultur som ses mer som jämlik, vänskaplig, 

tillförlitlig och innefattar mycket samarbete. Detta kan vara orsaken till att medarbetarna 

uppfattar organisationen som platt och att det är högt i tak (Taormina, 2008). En chef uttryckte 

sig även explicit att denne har arbetat mycket med att försöka bygga upp kulturen i sin 

avdelning. Därmed kan det sägas chefen som ledare till sina medarbetare är som en vandrande 

artefakt, en signifikant aktör. Att denne genom sina handlingar och riktlinjer visar vad som 

gäller. Kultur och ledarskap är därför på många sätt förbundna med varandra. Chefer och ledare 

har därför viktiga roller i skapandet av kulturen i organisationen då de, genom sina beteenden 

och handlingar, har den största makten att prägla och påverka organisationen (Schein, 2004). 



	   52	  

Genom att agera eller bete sig på ett visst sätt skapas grundläggande antaganden som 

medarbetarna senare ofta tar för givna och som existerar i deras omedvetna (Alvesson, 2001). 

Det är sedan också dessa grundläggande antaganden som utgör kärnan i en organisationskultur. 

Hur kultur skapas beror dock, som tidigare sagt, även på medarbetarna och deras ”bagage”. 

Olika personer på olika nivåer och positioner tolkar och uppfattar saker olika (Bang, 1994). 

Därför spelar faktorer som kön, ålder och social bakgrund roll när det handlar om personers 

tolkning. Detta kan även vara förklaringen till varför subkulturer uppkommit inom företaget. 

Även om den kultur som ledningen vill projicera utåt inte helt stämmer överens med den kultur 

som faktiskt skapas och upplevs av chefer och medarbetare, har ledningen ett stort finger i spelet 

när de väljer sina ledare och senare formar dessa genom sin företagsmodell för ledarskap. 

Modellen ger riktlinjer för hur ledare ska styra upp verksamheten och ska fungera som ett 

ramverk för utveckling av ledare. Dock låter modellen som något rationalistiskt istället för något 

som borde växa fram genom levande tankar och idéer.  

Den medarbetarundersökning som alla respondenter beskriver har förutom som syfte att stämma 

av och fånga upp, även en annan funktion. Genom att låta medarbetarna ge feedback uppåt tillåts 

även kulturen att förändras genom en bottom-up process (Lindgren, 2009). Resultaten från 

undersökningen kartläggs och diskuteras tillsammans med medarbetarna och blir då ett sätt att 

förmedla deras kunskaper och fingertoppskänsla. Utifrån detta kan det införas nya åtgärder eller 

förändringar i from av nya krav på ledarskap, organisatorisk struktur, strategier eller 

målsättningar.  

Vad gäller organisationskultur och feedback hör dessa två ihop. En av cheferna menade att denne 

snarare tror att det är ledare- och medarbetarrelationen som är avgörande för hur feedback sker 

mellan parterna. Den sortens relation kan dock även ses som ett uttryck för kulturen inom 

organisationen.  

Medarbetarna menar att företaget utgår från organisationskulturen när feedback ges, och att det 

öppna klimatet underlättar. Men även om det finns en del förutsättningar för att feedback ska 

kunna ges, är det inget som återspeglas i processer och inget som känns naturligt. De säger att 

det finns en ”frågar man får man svar”-kultur, men inte att det finns en ”man får det svar man 

behöver”-kultur. Det verkar som feedback generellt är behovsrelaterat och sker mycket 

informellt. Det kan bero på att det finns få krav på formell feedback, men även att HR inte syns 

tillräckligt med sitt stöd och sina riktlinjer. Risken med en HR-funktion som inte syns är att det 

kan skapa chefsroller där chefen inte har tid att vara chef och leda verksamheten framåt. Att 
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feedbacken är som den är kan även bero på att feedback inte var ett moment som ingick i 

ledarskapskursen som cheferna gick som ny chef. Sedan kan det diskuteras vidare huruvida, med 

den rådande kulturen, det behövs en feedbackkultur där det är mer naturligt att ge och ta 

feedback eller om räcker med en kultur som skapar förutsättningar för feedback. 

5.2. Arbete	  och	  kommunikation	  
	  
I och med att medarbetarna är så pass självständiga, i varierande grad, och cheferna skapar det 

öppna klimatet som finns på företaget, funkar det med en behovsbaserad kommunikation mellan 

parterna. Cheferna tillämpar ett stödjande ledarskap eftersom förutsättningarna tillåter det. Den 

kommunikation som sker är mest informell, dels för att formell kommunikation blir för tids- och 

resurskrävande om cheferna hela tiden ska kalla till möte. Men även dels för att informell 

kommunikation är mer kulturskapande och personlig, och därmed också mer relationsbyggande 

(Bang, 1994). Cheferna går runt mycket till medarbetarna för att stämma av och stötta, vilket 

tyder på att de använder sig av en Management by walking around-approach som gör det lättare 

att genom informell kommunikation få ett helikopterperspektiv över vad som händer i 

avdelningen (Lewis, 2007). 

Ett stödjande ledarskap bygger en kultur med ett öppet klimat som i sin tur tillåter ett rikt flöde 

av informell kommunikation. Cheferna har insett vikten av den informella kommunikationen och 

har skapat ett klimat där åsikter kan ventileras för att förhindra att problem och konflikter skapas. 

Genom att använda feedbacken som ett kommunikationsverktyg hjälper cheferna sina 

medarbetare i rätt riktning med deras arbete. Dock inser de själva och påpekar att det ibland är 

svårt att ge den betydelsefulla konstruktiva feedbacken som kan hjälpa medarbetarna att 

utvecklas till deras fulla potential (Buron & McDonald-Mann, 1999).  

Feedback är viktigt för båda parter, chef som medarbetare. Genom att ge feedback till 

medarbetarna förmedlas chefernas åsikter, men även riktlinjer som cheferna vill att medarbetarna 

ska följa. Detta säkerställer ur ett ledarperspektiv att det arbete som medarbetarna utför ligger i 

linje med deras och företagets målsättning. Ur ett medarbetarperspektiv fungerar feedback som 

ett stöd och en motivationskälla. Att de känner att de får hjälp och bekräftelse under arbetets 

gång, och att det flyter på i rätt riktning. Feedback blir då ett slags informationsutbyte som 

gynnar båda parter (Curphy et al., 2002) (Buron & McDonald-Mann, 1999). 
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5.3. Hur,	  var	  och	  när	  feedback	  sker	  
	  
Genom att kartlägga hur arbete och kommunikationen sker i företaget kan även feedback 

kartläggas. Liksom kommunikationen i företaget sker feedback i största grad informellt. 

Feedback i sig är ett kommunikationsverktyg och därmed grundar sig informell feedback på den 

informella kommunikation som finns. I och med att majoriteten av feedback inom företaget sker 

informellt, visar det på att det finns informella kommunikationsvägar och en kultur som främjar 

kommunikation. Chefer och ledare har en viktig roll vid skapandet av organisationskulturen. 

Empirin visar på en kultur där det finns ett öppet klimat som tillåter chefer och medarbetare att 

kommunicera informellt med varandra vid kaffe- och lunchraster eller i korridor. Men även vid 

arbetsplatser, att de alltid ”bara kan komma förbi” (Buron & McDonald-Mann, 1999). 

Viktigt för cheferna att tänka på är att genom en informell approach kan feedback ges mer 

frekvent och kontinuerligt, vilket också gör hela feedbackprocessen mer bekväm för båda 

parterna. Sedan att det är denna bekväma informella approach som i sin tur bygger den viktiga 

förtroenderelationen mellan ledare och medarbetare. Det är i sin tur denna förtroenderelation 

som inte bara behövs under ett årligt utvecklingssamtal för att mötet ska vara effektivt och 

givande, utan även bygger en feedbackkultur. 

Den formella feedback som sker begränsas av cheferna då HR har satt ett minimum krav på 

minst ett utvecklingssamtal per år. Som det ser ut nu råder det delad mening kring 

feedbacksystemet och den formella feedbacken. Cheferna vill gärna ha mer systematik kring det 

hela och fler utvecklingssamtal per år. Medarbetarna är däremot nöjda med antalet 

utvecklingssamtal och detta beror på att det finns möjlighet att komplettera med informell 

feedback när det behövs. Samtidigt som cheferna har lyckats anpassa antalet samtal till behovet. 

Att de även eventuellt har uppföljningssamtal utöver utvecklingssamtalen. På en avdelning har 

chefen tillsammans med sina medarbetare diskuterat fram antalet samtal som är lämpligt, vilket 

visar på ett ömsesidigt beslutsfattande som har resulterat i att det ”fungerar” med feedbacken där. 

I och med att det endast finns krav på ett utvecklingssamtal per år, ökar ansvaret hos cheferna 

och deras ledarskap, att det blir mycket upp till dem att känna av och avgöra själva hur många 

samtal som behövs. 

Det verkar som cheferna har hittat rätt balans när det gäller utvecklingssamtalen och eventuella 

uppföljningssamtal, och gör rätt i att behovsanpassa efter eget tycke och medarbetare. Själva 

utvecklingssamtalen utgår från en stödmall som cheferna följer i varierande grad. Medarbetarna 

är överlag nöjda med samtalen och menar att samtalen är ganska fria ändå trots mallen. Att det 
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finns utrymme att ta upp annat om de så vill det. I och med att samtalen bokas in i förväg har 

medarbetarna tid att tänka igenom saker de vill ta upp och förbereda sig mentalt inför mötet. Att 

det blir relativt fria samtal trots en mall beror ofta på vilken slags relation chefen har till 

medarbetaren och valet av upplägg under samtalet. Även här ligger vikten på chefens ledarskap 

och hur väl denne lyckats bygga ledare- och medarbetarrelationen innan samtalet.  

Vad gäller mallen i sig skulle det underlätta för cheferna om den var lite mer dynamisk. Just nu 

får de själva arbeta om den något innan samtalen. Att HR eventuellt har ett närmare samarbete 

med cheferna vid utformandet av mallen eller att de på något sätt ökar inputen från 

”användarna”.  

Den årliga medarbetarundersökningen, som även den tillhör feedbacksystem, har fått ett positivt 

mottagande från några av medarbetarna. Genom att låta medarbetare anonymt ventilera sina 

åsikter uppåt, ta del av resultatet och även vara med och ta fram en lösning, resulterar i att de 

känner delaktighet och att de är med och förändrar. Medarbetarundersökningen är ett bra forum 

där medarbetare kan göra sig hörda, samtidigt som ledningen får en bild av hur det faktiskt ser 

ut. Dock skulle ett ökat engagemang bland medarbetarna bidra till en rättvisare bild och att 

undersökningen bättre tjänar sitt syfte. Utmaningen här ligger i att göra den något mer 

användarvänlig, t ex mindre tidskrävande, och även försöka påpeka vikten av undersökningen 

och vad den kommer att mynna ut i.  

	  

5.4. Problem	  i	  samband	  med	  feedback	  
	  
Det är mest cheferna som upplever problem i samband med feedback. Att det kan vara svårt att 

ge konstruktiv och negativ feedback, samtidigt som det även kan vara svårt för medarbetare att ta 

emot den sortens feedback. Men även att kulturen ibland kan vara ett hinder för mottagande av 

positiv feedback, att ”man som svensk” blir lite besvärad. Detta kan bero på att 

organisationskulturen på företaget kan ha präglats av den nationella kulturen (Bang, 1994). Allt 

detta indikerar dock på att det inte finns någon tydlig feedbackkultur där det är naturligt och 

bekvämt att ge och ta emot feedback, samt att alla vet hur de ska göra. Ett första steg skulle 

kunna vara att se över den företagsmodell som finns för ledarskap och ledarutbildning. Att 

försöka mer inkorporera feedback som en mer naturlig ledarskapsaspekt. Samt att företaget redan 

under ledarskapskursen för nya chefer har tydligare riktlinjer för feedback och utbildar mer inom 

området. Men det är även viktigt för medarbetare att kunna ta emot feedback. Här kan det räcka 

med en kort utbildning i form av t ex ett lunchseminarium om feedback och mottagning. Att 
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medarbetarna inser vikten av att inte automatisk gå in i försvarsställning vid negativ feedback, 

vilket är viktigt för att kunna ta in och förstå feedbacken, för att sedan kunna agera. Men att 

medarbetarna även ska få utrymme att bemöta feedbacken (Hagtorn, 2005). 

I och med cheferna känner sig otillräckliga ibland och tenderar att ducka för att ge negativ 

feedback, bör det finnas tydligare riktlinjer eller stöd från HRs sida. Att företaget, som tidigare 

belyst, ger feedback ett större utrymme under ledarskapsutbildningarna. 

Detta är även något som en medarbetare håller med om. Att det ibland kan vara svårt att få 

konstruktiv och negativ feedback. Denne medarbetare belyste dock att detta kunde bero på att 

alltför nära relationer ibland kan hindra den konstruktiva feedbacken. Det blir svårt att hålla 

feedback saklig om chefen har en alltför nära relation med sin medarbetare. Fokus bör ligga mer 

på att ha en öppen relation, att det ska gå att prata om allt, men inte nödvändigtvis att 

medarbetaren står chefen nära och har en vänskaplig relation. Ur detta perspektiv spelar kulturen 

en större roll än relationen till chefen. Kulturen tillåter denna öppenhet utan att den för nära 

relationen skapas. När det finns en nära relation till chefen ökar det även risken att chefen därför 

av någon anledning kanske inte vågar eller vill ge den konstruktiva och negativa feedbacken 

medarbetaren behöver. 

Cheferna anser även att företaget är för dålig med att synliggöra positiv feedback, och att det 

smygs med det eller att det sker för lite. Genom att synliggöra mer skapas en synergieffekt som 

sporrar och motiverar andra. Men det finns en risk för att det får en annan effekt om 

organisationskulturen inte är tillräckligt stark. Att det istället skapas ett avstånd mellan de som 

synliggörs och de ”andra”. Empirin visar dock på en organisationskultur inom företaget som 

förmodligen skulle gynnas och bli starkare i takt med att företaget synliggör positiv feedback 

mer och genom att ha fler prisutdelningar eller gratifikationer. Att det även skulle kunna bidra 

till att en mer tydlig feedbackkultur växer fram. I takt med att medarbetare blir vana vid känslan 

att vara uppskattade, blir de även mer mottagliga för uppskattning i form av positiv feedback. 

Det blir då lättare för chefer att ge positiv feedback, men även mer bekvämt och naturligt för 

medarbetare att ta emot den sortens feedback (Buron & McDonald-Mann, 1999). 

Ur chefernas perspektiv finns även en problematik hos stödmallarna för utvecklingssamtalen. Att 

det saknas dynamik och att ”checklistor” känns fel. Medarbetarna är däremot överlag nöjda och 

menar att det finns utrymme för att ta upp övrigt också. Detta visar på att det inte behövs den 

dynamik som cheferna efterfrågar, eller att det blir så att det är cheferna som skapar och står för 

den själva. 
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5.5. Förutsättningarna	  för	  lyckad	  feedback	  
	  
Som det ser ut nu verkar det finnas en kultur som möjliggör feedback, men ingen direkt 

feedbackkultur. En del av förutsättningarna finns där, t ex öppet klimat och högt i tak. Det som 

saknas är ett bättre stöd från HR. Att de syns mer och hjälper till mer att skapa bättre möjligheter 

till att ge feedback. I takt med att det blir det lättare att ge gratifikationer, ökar även chanserna att 

chefer gör det oftare och på så vis fås den synergieffekt som tidigare belystes. Men även att HR 

eventuellt arrangerar fler prisutdelningar där medarbetare kan synliggöras mer. Allt detta bidrar 

till att en feedbackkultur skapas. HR är dock inte lösningen på alla problem. I slutändan är det 

cheferna som har den mest betydande rollen i skapandet och byggandet av kulturen i företaget 

(Schein, 2004). Att de genom sitt ledarskap formar en feedbackkultur inom kulturen. En 

feedbackkultur där det är naturligt att ge och ta emot feedback åt båda hållen. En open-door 

policy och ett öppet klimat en bra utgångspunkt. Att chefen i sin ledarroll även visar vägen 

utifrån sitt eget handlande och beteende, och är med informellt och bjuder på sig själv. Chefen 

bör även ha ett genuint intresse för varje medarbetare och dess arbetsuppgifter för att förmedla 

en trovärdighet som sedan bygger öppna relationer och förtroenderelationer. Men att för att göra 

det behövs verktyg och förutsättningar i form av kunskap, riktlinjer och stöd.  

Förutsättningarna för att lunchseminarier blir av ligger på HR att de når ut till medarbetarna och 

kanske ser över intranätet som kommunikationsforum. Eller eventuellt att det blir ett 

obligatoriskt moment som alla medarbetare går på. Att även cheferna som i sin tur är 

underställda andra chefer får ta del av det. Att ett intranät är lättillgängligt för medarbetare räcker 

inte. Det krävs även att alla läser informationen kontinuerligt. God sammanhållning och därmed 

en gemensam kultur skapas först när medlemmarna förstår organisationens mål (Boisnier & 

Chatman, 2002). Det viktiga är därför inte bara hur det kommuniceras, utan även det faktum att 

det kommuniceras. 
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6. Slutsats	  och	  diskussion	  
I	  detta	  kapitel	  diskuteras	  studiens	  resultat	  och	  analys.	  Även	  djupare	  tankar	  och	  funderingar	  diskuteras	  
samt	  eventuella	  efterstudier.	  	  
	  
Feedback inom företaget sker främst informellt, därför bör det även vara fokus på de två faktorer 

som har störst betydelse när feedback ska ges och tas emot, organisationskultur och ledarskap. 

Feedback är en ledarskapsaspekt som försiggår i en organisationskultur. Samtidigt som 

organisationskulturen dikterar termerna för hur, var och när feedback ska ske, är det också 

genom feedbacken som organisationskulturen delvis skapas. 

Slutsatserna efter genomförd studie är att företaget bör satsa mer på att inkorporera feedback 

som en ledarskapsaspekt i utbildningen. Det känns dags för företaget att för alla chefer 

genomföra en ny ”uppfräschningskurs” som även behandlar feedbackområdet djupare. Utöver 

detta bör även feedbackområdet i ledarskapsutbildningar inom företaget generellt behandlas mer, 

men att det som framför allt efterfrågades av cheferna var ett bättre stöd från HR. Att positiv 

feedback synliggörs mer, bättre möjligheter ska finnas till att ge gratifikationer samt att HR syns 

mer. Detta är ett fortsatt steg i att ge företagets ledare de verktyg och förutsättningar som behövs 

för att skapa en feedbackkultur. Den mest betydelsefulla feedbacken är den som efterfrågas. 

Först när en person själv är villig och beredd att ta emot feedbacken är den som mest mottaglig. 

Därför är det även viktigt att det finns en feedbackkultur där feedback är önskad och mottaglig, 

och något som sker i en naturlig process. 

En annan förutsättning för att en fungerande feedbackkultur ska kunna växa fram är att det finns 

en organisationskultur med ett öppet klimat. Företaget bör tillämpa en genomgående uttalad 

open-door policy. Även om många chefer redan gör det i dagsläge, skulle policyn bidra till ett 

ökat informationsflöde och att kulturen stärks ytterligare. 

En stark feedbackkultur är dock inte svaret på allt. Ledaren och dennes ledarskap är en viktig 

komponent. Att kunna ge lyckad feedback är något som förutsätter att ledaren bland annat 

besitter rätt kunskaper och en fingertoppskänsla. Att ledaren kan känna av och vet hur, när och 

var feedback ska och kan ges till medarbetaren. Ledaren har därför ett stort ansvar och står inför 

många svårigheter och utmaningar. En utmaning är att hitta rätt distans till sina medarbetare. En 

för nära relation kan resultera i en kompisrelation och det finns risk att sakligheten försvinner. 

En för distanserad relation bygger inte den nödvändiga förtroenderelationen och den öppenhet 

som måste finnas där för att effektiv kunna förmedla saker. Ledaren måste även skaffa sig ett 

helikopterperspektiv och ständigt veta vad som försiggår runtomkring sig för att kunna ha 
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substans och något bakom när återkoppling ges. Upplevs feedback som ärlig och trovärdig, ökar 

chanserna att medarbetaren har nytta av den. 

Identifieras medarbetare med ett större behov av stöd och utveckling i form feedback, bör dessa 

även erbjudas möjlighet till en individuell feedbackplan. Där eventuellt 360-gradersmodellen, 

mentorskap eller utbildning ingår. I nuläget finns det möjligheter till mentorskap, men att det 

stöd som erbjuds via företagets intranät inte riktigt når ut. Företaget bör se över sina 

kommunikationsvägar och se till att information kommuniceras ut och möjligheterna utnyttjas. 

Företaget bör även arbeta mer aktivt med att genom cheferna försöka identifiera behov hos 

medarbetarna. 360-gradersmodellen som tidigare endast tillämpats på chefer eller talanger, bör 

även finnas tillgänglig för medarbetare. Genom att använda 360-gradersmodellen får 

medarbetarna även feedback från andra medarbetare, vilket kan bidra till en mer rättvisande och 

konstruktiv feedback. 

När det gäller formell feedback varierar både upplägg och frekvens, och ledaren står återigen i 

fokus. För att ge ledaren ett bättre utgångsläge bör företaget börja med att införa två 

obligatoriska medarbetarsamtal per år; ett utvecklingssamtal och ett uppföljningssamtal. Men att 

samtalen försöker ha en mer dynamisk och informell approach, där det t ex finns en stödmall 

med färre checklistor och att samtalen istället benämns som ”avstämningsmöte”.  

Empirin har visat på att det är den vardagliga informella feedbacken som tjänar medarbetarnas 

syfte bäst. Att det är genom den informella feedbacken som de får stöd, avstämning och 

bekräftelse. Den formella feedbacken som idag sker, genom medarbetarsamtal samt en 

medarbetarundersökning, har inte lika stor betydelse för medarbetarna då den inte berör det 

dagliga arbetet på samma sätt. Att den formella feedbacken blir mer som en utvärdering av 

målet, medan den informella feedbacken är det som hjälper medarbetarna längs vägen att nå 

målet. Därför bör det först och främst vara fokus på att skapa bättre förutsättningar för den 

informella feedback som bygger på ledarskap och organisationskultur. 

Vid feedback krävs det minst två parter, och att ta emot feedback kan vara minst lika svårt som 

att ge. Det är därför viktigt att medarbetarna har rätt inställning och kunskaper inom området. 

För vad hjälper det om ledarna gör allt rätt men att medarbetarna i sin tur inte ens är mottagliga 

för feedbacken.  

Utifrån intervjuerna med medarbetarrespondenterna visar empirin en lite annorlunda bild än den 

som målas upp av ledningsgruppen. Empirin visar på att medarbetarna är i stort sett nöjda med 
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den feedbacken de får, medan ledningens problembild är den att målvärdet för chefer när det 

gäller frågor som rör feedback inte riktigt når upp. Att medarbetare vill ha mer feedback från sin 

chef och ledare. Framförallt mer konstruktiv feedback, men att även den positiva feedbacken 

efterfrågas. Här vill det påpekas att en av de sex medarbetarrespondenterna faktiskt efterfrågade 

mer konstruktiv feedback, men att alla överlag var nöjda med den positiva feedbacken. Ämnet 

feedback är starkt kopplat till ledarskap och organisationskultur, vilket innebär att det är ett ämne 

som är relationsbaserat och vagt. Beroende på relationen mellan de olika parterna kan feedback 

upplevas på olika sätt. Huruvida representativa dessa sex medarbetarrespondenter var för just 

studien kan därför ifrågasättas till en viss grad. En annan grupp på sex medarbetarrespondenter 

skulle därför kanske haft en annan uppfattning om feedbacken och målat upp en bild mer 

överensstämmande ledningsgruppens. För att säkerställa resultaten skulle det därför eventuellt 

krävas en mer omfattande studie där fler respondenter intervjuas. Inför framtida studier föreslås 

det därför att en liknande studie genomförs, men att omfattningsgraden är större. 

Till sist vill jag avsluta med ett citat från en chefsrespondent som summerar studien väldigt väl. 

”Har man inte den dialogen pågående med sina medarbetare kan man ifrågasätta sitt 

ledarskap… feedback är en pågående process, så jag tycker inte att det räcker med att man ger 

det en gång per år i ett utvecklingssamtal.” 
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Bilaga	  1	  –	  Intervjuguide	  för	  person	  inom	  HR	  	  
	  
 

1. Börja med att berätta om dig själv och din roll här. 
2. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 
3. Hur skulle du beskriva företagskulturen i organisationen? 

a. Ex, värderingar, dresscode, normer och liknande 
b. Ev. subkulturer? Vad är det som skapar vi-känslan här? 

4. Kan du berätta om problembilden ni har här just nu? 
a. Tidigare problem? 

5. Använder ni er av något standardiserat feedbacksystem inom organisationen? 
a. Hur ser det ut?  
b. Hur går ni tillväga när feedback ges? Mer konkret…  
c. Kan du ge exempel på eller berätta hur ett utvecklingssamtal skulle gå till. 

i. Hur upplever du att atmosfären är när feedback ges? 
ii. Hur tar mottagaren emot feedback? 

6. Har ni något standardiserat sätt att följa upp feedback? 
a. Hur, när och var? 

7. Vad är din uppfattning av feedbacksystemet? 
a. Är det tillräckligt? 
b. Vad är bra och mindre bra? 
c. Vad skulle kunna göras bättre? 

8. Använder ni er av någon slags form av informell feedback? 
a. Ex. coaching eller mentorskap, vid raster? Open door policy? 

9. Vad tycker du är viktigast för att uppnå lyckad feedback? 
10. Vilka är de vanligaste problem som upplevs i samband med feedback? 

a. Ex. för lite? Att det bara är prestationerna som tas upp och inte 
utvecklingsmöjligheterna? Ledarna är dåliga på eller rädda att ge negativ 
feedback. Osv. 

11. Vilka är det egentligen som ger feedback?  
a. Uppifrån och nedåt (chef till lägre chef, lägre chef till medarbetare) eller åt båda 

hållen? 
12. Hur ger du själv feedback? 

a. Hur tycker du att du tar emot den feedback som ges till dig? 
b. Tror du att en mer ömsesidig och nära relation mellan dig (ledare) och 

feedbackmottagaren (medarbetaren) skulle underlätta för feedback? 
13. Har du några funderingar och tankar kring feedbacken inom organisationen, eller något 

du vill tillägga?   
14. Vad tycker du är den största utmaningen i ditt arbete? 
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Bilaga	  2	  –	  Intervjuguide	  för	  person	  med	  chefsposition	  
	  
	  

1. Börja med att berätta om dig själv och din roll här. 
2. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 
3. Hur arbetar du och dina medarbetare tillsammans i det dagliga arbetet? 

a. Vilket slags samarbete har ni? Jobbar ni mycket i grupp? Nära? 
b. Har ni mycket kontakt med varandra? Hur sker kommunikationen? 

4. Hur skulle du beskriva företagskulturen i organisationen? 
a. Ex, värderingar, dresscode, normer och liknande 
b. Ev. subkulturer? Vad är det som skapar vi-känslan här? 

5. Hur ser du på sambandet mellan företagskultur och feedback? 
6. Hur är feedbackkulturen här?  

a. Är det mycket riktlinjer från HR eller tag ni tag i det själva när det behövs? 
7. Använder ni er av något standardiserat feedbacksystem inom organisationen? 

a. Hur ser det ut?  
8. Vad är feedback för dig? 

a. Vilken betydelse har den för dig i ditt arbetsliv? T ex ett slags 
kommunikationsverktyg eller ett sätt att synkronisera gemensamma målbilder…? 

9. Hur ger du feedback? Mer konkret…  
a. Kan du ge exempel på eller berätta hur ett utvecklingssamtal skulle gå till. 

i. Hur upplever du att atmosfären är när feedback ges? 
ii. Hur tar mottagaren emot feedback? 

b. Brukar du ge feedback på annat sätt? Hur?  
i. Informellt? Spontant? 

10. Tycker du att du ger dina medarbetare tillräckligt med feedback? 
a. Orsaker? Tidsbrist?  
b. Hur ser relationen ut till dina medarbetare? 

i. Tar ni gemensamma kafferaster? 
11. Har ni något standardiserat sätt att följa upp feedback? 

a. Hur gör du när du följer upp feedback? 
12. Vad är din uppfattning av feedbacksystemet? 

a. Är det tillräckligt? 
b. Vad är bra och mindre bra? 
c. Vad skulle kunna göras bättre? 

13. Vad tycker du är viktigast för att uppnå lyckad feedback? 
a. Vilka förutsättningar skulle behöva finnas? 

14. Vilka är de vanligaste problem som du upplever i samband med feedback? 
a. Svårt att ge negativ feedback? Svårt att ge konstruktiv? För lite tid till att ge 

feedback?  
15. Har du några funderingar och tankar kring feedbacken inom organisationen, eller något 

du vill tillägga?   
16. Vad tycker du är den största utmaningen i ditt arbete? 
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Bilaga	  3	  –	  Intervjuguide	  för	  person	  med	  medarbetarroll	  
	  
	  

1. Börja med att berätta om dig själv och din roll här. 
2. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 
3. Hur arbetar du och din närmaste chef tillsammans i det dagliga arbetet? 

a. Vilket slags samarbete har ni? Jobbar ni mycket i grupp? Nära? 
b. Har ni mycket kontakt med varandra? Hur sker kommunikationen? 

4. Hur skulle du beskriva företagskulturen i organisationen? 
a. Ex, värderingar, dresscode, normer och liknande 
b. Ev. subkulturer? Vad är det som skapar vi-känslan här? 

5. Hur ser du på sambandet mellan företagskultur och feedback? 
6. Hur är feedbackkulturen här?  

a. Har ni ett öppet klimat på arbetsplatsen? Hur ser relation ut till chefen? 
7. Använder ni er av något standardiserat feedbacksystem inom organisationen? 

a. Hur ser det ut?  
8. Vad är feedback för dig? 

a. Vilken betydelse har den för dig i ditt arbetsliv?  
i. Ett sätt att utvecklas? eller ett slags stöd i det dagliga arbetslivet? 

Motivera. 
9. Hur får du feedback? Mer konkret…  

a. Kan du ge exempel på eller berätta hur ett utvecklingssamtal skulle gå till. 
i. Hur upplever du att atmosfären är när feedback ges till dig? 

b. Brukar du få feedback på annat sätt? Hur?  
i. Informellt? Spontant? 

10. Tycker du att du får tillräckligt med feedback från din chef? 
a. Orsaker? Tidsbrist? 
b. Hur ser relationen ut till din chef? 

i. Tar ni gemensamma kafferaster? 
11. Har din chef något standardiserat sätt att följa upp feedback? 

a. Hur gör han eller hon när feedback följs upp? 
b. (både formellt och informellt) 

12. Vad är din uppfattning av feedbacksystemet? 
a. Är det tillräckligt? 
b. Vad är bra och mindre bra? 
c. Vad skulle kunna göras bättre? Ex, fler schemalagda planerings- och 

utvecklingssamtal? 
13. Vad tycker du är viktigast för att uppnå lyckad feedback? 

a. Vilka förutsättningar skulle behöva finnas? 
14. Vilka är de vanligaste problem som du upplever i samband med feedback? 

a. Svårt att ta emot feedback (positiv såväl som negativ)? Får för lite konstruktiv 
feedback? 

15. Har du några funderingar och tankar kring feedbacken inom organisationen, eller något 
du vill tillägga?   

16. Vad tycker du är den största utmaningen i ditt arbete? 


