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Vi har även genomfört semi-strukturerade kvalitativa intervjuer
med projektens chefer och utifrån det framtagna enkätunderlaget
reflekterat över resultatet.
Resultaten från enkätundersökningen och intervjuerna har sedan
ställts mot rapportens teoretiska referensram och analyserats.

Slutsatser:

Det finns ett behov av mer feedback i de tre projekten som har
undersökts. Slutsatserna av resultaten är att bristerna i
feedbacksystemet finns inom hur atmosfären upplevs i projekten,
vilken typ av feedback som praktiseras och frekvensen mellan
feedbackutbytena. Positivt bidragande områden är ledarskap från
chefer, resurser som ges av företaget och förtroendet mellan
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Purpose:

The purpose of this study was to examine if the culture and the practice of
feedback works in a satisfactory manner between officials within the field
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Through the quantitative survey data, we examined the current situation
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1.0 Inledning
1.1 Bakgrund
Under vår tid på utbildningen Byggteknik & Design vid KTH har vårt intresse för
produktion och produktivitet och vidare ledarskapets inverkan på det sistnämnda växt. Vi
har båda erfarenhet av att ha arbetat med arbetsledning i byggsektorn och även där har
frågor väckts rörande organisationskultur och de möjligheter och påverkansfaktorer som
finns för att skapa en välfungerande organisation. Feedback är ett populärt begrepp inom
området och de positiva effekterna av en god feedbackkultur omnämns ofta som
självklara.
Behovet av uppskattning är ett av de fundamentala stegen i Maslows behovshierarki
inom grundläggande behovsteori (Kaufmann och Kaufmann, 2005). På ett professionellt
plan och inom gruppdynamik finns det tydliga vinster att göra för individen, gruppen och
företaget (Gunnarsson, 2010) vid en fungerande feedbackkultur. Det gör feedback till ett
forskningsområde som är högaktuellt både inom och utanför den akademiska världen.
Hur ser det ut i verkligheten? I ett pågående forskningsprojekt vid KTH kartlägger ett
forskarlag arbetsledande beteende hos chefer:
“När cheferna i Simon Elvnäs förstudie själva skattat vad de gör när de
arbetsleder uppger de i snitt att runt 40 procent av tiden läggs på
återkoppling till medarbetarna. Det är så långt ifrån verkligheten att Simon
Elvnäs helt lagt ner att använda metoden med självskattning i sin forskning.
För när cheferna filmas och observeras under sitt arbete visar det sig att de
ger återkoppling mellan noll och två procent av sin tid. Detta slår lika oavsett
ålder, kön eller bransch vad man kan se så här  långt  i  materialet.”
Chefstidningen (2012-05-01).

Hur faller detta ut i produktion inom byggranchen?
Vi har valt att skriva vårt examensarbete i samarbete med Skanska. Det är ett stort
internationellt etablerat företag som gör stora satsningar på och är i framkant inom
ledarskapsutveckling i sin sektor. I Skanskas ledarskapsutbildningar ingår feedback och
det anses vara ett naturligt verktyg inom ledarskapet och en fråga som man arbetar med.
Skanska gör interna enkätundersökningar om hur feedbacken ser ut varje år på
arbetsplatserna. Vi vill gå djupare och få en förståelse för hur väl det arbetet faktiskt
fungerar. I rapporten undersöker vi hur dagsläget verkligen ser ut på tre av Skanskas
pågående projekt i Stockholmsregionen. Utifrån resultaten analyserar vi de bidragande
orsakerna huruvida feedbackkulturen mellan medarbetare, produktionschef och
projektchef är tillfredsställande ute på arbetsplatserna.
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1.2 Målformulering
Det finns många positiva vinster med ett fungerande feedbacksystem (se vidare kapitel
3.1) och syftet med rapporten är att undersöka om kulturen kring och arbetet med
feedback fungerar på ett tillfredsställande sätt mellan tjänstemän ute i tre pågående
byggprojekt.

Rapportens frågeställning är: Ges det tillräckligt mycket feedback?

En god feedbackkultur bygger på flera olika parametrar som är integrerade i varandra. Vi
strukturerar frågeställningens komplexitet genom att konkretisera påverkande faktorer
och kategorisera dem i sex block. Varje block undersöks i tre steg.
Genom att konstruera modellen och baserat på denna skapa och genomföra kvantitativa
undersökningar kan feedbackkulturen utifrån de satta ramarna göras mätbar. En
tillfredställande feedbackkultur ger utslaget 10.0 i varje block. Resultatet från
enkätundersökningen valideras med kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med
projektets chefer.
Steg 1.
Kvantitativ
enkätundersökning

Steg 2.
Kvalitativa semistrukturerade intervjuer

Steg 3.
Resultaten ställda
mot teoretisk ram

Block:
Atmosfär
Förtroende
Ledarskap
Resurser
Frekvens
Typ

Figur 1. Tabell över struktur, (Tom Smitt, Word)

Steg 1. Vi undersöker dagsläget genom kvantitativa enkätundersökningar för
medarbetare och chefer på tre projekt inom blocken Atmosfär, Förtroende, Ledarskap,
Resurser, Frekvens och Typ.
Steg 2. Resultatet från enkätundersökningarna sammanställs och presenteras under
kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med chefer från respektive projekt för reflektion.
Steg 3. Resultaten från den kvantitativa- och den kvalitativa undersökningen ställs mot
teorin inom ämnet för att ge rekommendationer om fortsatt utveckling.
2

Figur 2. Modell av blockstruktur, (Emilia Olsson, Adobe InDesign)



Frågeställning: ges det tillräckligt mycket feedback?
o Atmosfär - Arbetsklimat och sociala trösklar (se kapitel 3.2)
o Förtroende - Trygghet och tillit mellan kollegor (se vidare kapitel 3.3)
o Ledarskap - Chefens roll och påverkan (se vidare kapitel 3.4)
o Resurser - Utbildning och grupputveckling (se vidare kapitel 3.5)
o Frekvens - Behov och frekvens (se vidare kapitel 3.6)
o Typ - Positiv och utvecklande (se vidare kapitel 3.7)
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Figur 3. Förenklad bild över organisationsuppbyggnad, (Tom Smitt, Google)

Så här delas organisationen upp i rapporten. I arbetsgrupperna på projekten som
undersökningen berör är alla tjänstemän och i den ingår chefer och medarbetare.

1.3 Avgränsningar
Vår studie avgränsas till att totalt omfatta tre pågående projekt inom Skanska Hus
Stockholm Nord och Skanska Hus Stockholm Syd. Projekten väljs utifrån kriterierna att
de ska ha pågått i minst två månader och ha en arbetsgrupp bestående av tio
tjänstemän inklusive en produktionschef och en projektchef.
Underlaget till rapporten baseras dels på aktuell litteratur inom området och tidigare
uppsatser som finns tillgängliga  på  Stockholms  Stadsbibliotek,  KTH’s  och  Stockholms  
Universitets bibliotek, uppsatsdatabasen diva-portal.org och KTHB:s databasverktyg
Primo. Vi kommer även insamla material från sex kvalitativa semi-strukturerade
intervjuer och två enkätundersökningar. Målgruppen för studien är personer med
yrkesrollen tjänsteman, det vill säga i vår rapport produktionschef, projektchef och
medarbetare.
Vi undersöker hur feedback ges på vardaglig basis. I rapporten kommer feedback
behandlas utifrån definitionen: återkoppling som skall vara kopplad till en specifik
situation följt av ett önskat beteende. Rapporten utförs som en nulägesanalys med
primärt fokus på empiriska undersökningar och resultat. Teoretiska analyser av
antropologiska och sociologiska modeller med hänseende på företagskulturer ingår inte i
rapporten utan den teoretiska grunden har byggts på en fördjupning av de kunskaper vi
studerat inom ämnesområdet ledarskap vid KTH och genom Skanska.
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1.4 Lösningsmetoder
Syftet med rapporten är att undersöka feedbackkulturen ute på tre projekt och en
kvantitativ metod har valts som den primära för att svara på uppsatsens frågeställning.
Djupintervjuer har övervägts och hade gett en bättre validitet men representativiteten i en
då mer begränsad population hade blivit mindre. För att möjliggöra en mätbarhet väljs
därför en metod som ger ett stort statistiskt underlag och en god representativitet av
målgruppen prioriteras. Validiteten i undersökningen stöttas upp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med projekt- och produktionschefer. Cheferna väljs ut till
informanter då de anses som länken mellan den övre delen av organisationen och
medarbetarna.

Kvantitativa undersökningar
För att svara på frågeställningen används två metoder: kvantitativa enkätundersökningar
och kvalitativa semi-strukturerade intervjuer.
Den kvantitativa delen av undersökningen utgörs av två enkäter. En utformad för
medarbetarna och en för projekt- och produktionscheferna. Syftet med
enkätundersökningarna är att få ett kvantitativt underlag för en första bedömning av hur
feedbackkulturen upplevs av de berörda i dagsläget.
Enkäterna (se bilaga 1 och 2) består av fyra kategorier: Givare, Mottagare, Arbetsklimat
och Ledarskap/Mitt ledarskap och utformas med slutna frågor. Bryman (2002) tar upp
för- och nackdelar med att använda sig av enkätundersökningar. Tidsmässigt är enkäter
betydligt effektivare än intervjuer och för denna uppsats möjliggör det metodvalet ett
större svarsunderlag. Det innebär i sin tur en stärkt empiri och en bättre möjlighet att
svara på frågeställningen. Slutna frågor är lätta att besvara och med det följer också
risken för spontana infall i svarsgenomförandet.
Bryman (2002) nämner också att bortfallet generellt blir större vid enkätundersökningar,
vilket vi tar hänsyn till genom att närvara på plats medan enkäterna fylls i, vara
tillgängliga för att reda ut eventuella oklarheter samt personligen samla in enkäterna
efteråt.
Reliabiliteten i underlaget från enkäterna bedöms som god. Det statistiska underlaget är
stort och förutsättningarna för en hög svarsfrekvens tas beaktan vid genomförandet. För
ett höjt värde skulle en längre mätperiod med fler upprepade undersökningar kunna ge
ett ännu pålitligare resultat och felriktad subjektiv påverkan skulle kunna jämnas ut.
Validiteten i de utförda undersökningarna bedöms som relativt god, utformningen av
enkäten kan härledas till den teoretiska utgångspunkten för den här uppsatsen, vi
närvarar för att svara på frågor under undersökningen och i de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna följs resultaten i enkäterna upp vilket också stärker validiteten
då informanterna kan styrka svaren i diskussionen. Genom slutna frågor i enkäten och
ytterst begränsad inverkan från intervjuare är risken för variationen i svaren begränsad,
både från givna svar och subjektiv påverkan.
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Kvalitativa intervjuer
Underlaget från enkäterna har följts upp med kvalitativa semi-strukturerade intervjuer.
Syftet med detta är att stärka validiteten i den kvantitativa undersökningen genom att
diskutera och reflektera över resultaten samt att få en utvidgad bild av hur arbetet med
feedback faller ut på de valda projekten.
Vid tillämpandet av en semi-strukturerad intervju utgår man från en intervjuguide. Den
säkerställer att intervjuerna utförs på ett likartat sätt och går att upprepa.
Intervjuguiden sätts samman (se bilaga 3) med utgångspunkt i enkätresultat och
teoretiska teman kring vilka vi vill att samtalen ska handla.
Målet och fördelarna med den semi-strukturerade intervjumetoden är enligt Bryman
(2002) att intervjuprocessen kan hållas flexibel. Informanten får möjlighet att fritt utforma
svaren och förmedla det som hen själv tycker är viktigt i reflektionen av skeenden och
mönster. Eftersom underlaget till denna rapport möjliggör en flexibel intervjuemetod så
kommer informanten tillåtas framföra egna åsikter och slutsatser. Genom detta ökar
chansen för att perspektiv och idéer som vi inte tagit i beaktan kommer med i rapporten.
Kritiker menar, enligt Bryman (2002), att det är svårt att dra generaliserade slutsatser
från kvalitativa intervjuer som är utförda med ett litet antal individer i en specifik
organisation. Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för ett beteendemönster och
här är strävan, precis som Bryman (2002) vidare nämner när hen diskuterar
generalisering kontra kontextuell förståelse, att kunna dra slutsatser i termer av den
kontext som undersökningen är genomförd.
Reliabilitet och då ifråga om att kunna upprepa undersökningen är svårt att uppnå i
kvalitativ forskning enligt Bryman (2002). Det är svårt att återskapa den sociala miljö och
de betingelser som gäller vid intervjutillfället. Validiteten i de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna stärks av att presentationsunderlaget som intervjuerna tar
ansats i är väl förankrat med rapportens teoretiska ram. Variationen kan vara stor i
intervjuerna eftersom att det är intervjupersonens tolkning av frågorna och dennes
subjektiva perspektiv som styr samtalet.
Genom att kombinera de båda metoderna kan vi dra nytta av det som Bryman(2002)
benämner som triangulering, det vill säga genom att använda sig utav flera metoder eller
datakällor under studien öka tilltron till de resultat man får genom kvantitativ forskning
och mäta begrepp på mer än ett sätt.
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Etiska aspekter
Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som ger support till pågående forskningsprojekt.
Under insamlingen av dataunderlag och de kvalitativa intervjuerna tar vi stöd och utgår
från Vetenskapsrådets (2009) fyra huvudkrav vid samhällsvetenskaplig och humanistisk
forskning:
- Informationskravet: uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare ska informeras om
syftet med deras medverkan och att de deltar frivilligt.
- Samtyckeskravet: uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare samtycker till sin
medverkan.
- Konfidentialitetskravet: uppgifterna och det inhämtade materialet hanteras konfidentiellt
- Nyttjandekravet: de uppgifter och det material som samlas in används endast för detta
forskningsändamål.

Urval
För undersökningarna kommer tre projekts väljas ut för att få ett stort statistiskt urval och
en bred representation bland respondenterna. Kriterierna för urvalet av projekten är att
arbetsgrupperna ska bestå av tio tjänstemän varav en produktionschef och en
projektchef samt ha pågått i minst två månader. Utifrån dessa ramar tillhandahålls de tre
projekten. Denna metod benämns av Bryman (2002) som bekvämlighetsurval.
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2.0 Nulägesbeskrivning
Skanska som företag
AB Skånska Cementgjuteriet grundades 1887 i Malmö som ett dotterbolag till Skånska
Cement AB som tillverkade cementprodukter. Företaget bytte namn till Skanska Sverige
AB 1984 på grund av företagets internationella utveckling.
“Skanskas  kärnverksamhet  i  Sverige består av att utveckla, bygga och
underhålla den fysiska miljö som vi lever i. Vi skapar hållbara lösningar och
strävar efter att vara ledande inom kvalitet, grönt byggande, arbetsmiljö och
etik.  Verksamheten  är  uppdelad  i  fyra  grenar” Skanska (2014).
Skanskas fyra verksamhetsgrenar är:





Bostadsutveckling
Bygg- och anläggningsverksamhet
Kommersiell utveckling
Infrastrukturutveckling

Skanska har utvecklat en strategi för företagets kvalitativa mål. Utifrån de fem
nollvisionerna ska verksamheten genomföras med noll förlustprojekt, noll miljöincidenter,
noll defekter, noll arbetsplatsolyckor och noll etiska oegentligheter.
Skanska är ett internationellt företag inom byggbranschen med 76 100 anställda och
omsätter 132 miljarder svenska kronor. Företaget är etablerat i nio länder i Europa, USA
och Latinamerika.

Skanskas arbete med feedback
Skanskas feedbackarbete utgörs i stort av tre typer av aktiviteter.






Medarbetarundersökning genomförs på nationell nivå en gång om året med alla
anställda tjänstemän inom koncernen. I enkäten finns en fråga som berör upplevd
feedback från närmsta chef. Det procentuellbaserade utfallet följs upp på
distriktsnivå. Resultatet värderas av distriktschef som vidare bestämmer om
resurser skall läggas inom området i affärsplanen.
Det genomförs projekt- och produktionschefsträffar 2-3 gånger per år. Under
träffarna möts chefer från olika projekt i Sverige och deltagarna ges möjlighet att
gå kurser där feedback behandlas.
Nyanställda tjänstemän inom Skanska går ett skräddarsytt utbildningspaket och i
det ingår kurser inom grundläggande feedback.

Utöver det genomförs utvecklingssamtal en gång per år för alla anställda med respektive
chef. Riktlinjer för hur feedbacksystem skall utformas och genomföras finns inte inom
koncernen. Det är upp till varje enskilt projekt att ta hand om det och eventuellt be om
resurser för stöd och utveckling inom området.
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3.0 Teoretisk referensram
A.Maslow är en av grundarna till den humanistiska grenen inom psykologisk teori och
som skaparen av Maslows behovshierarki essentiell i sin roll för den grundläggande
behovsteorin. G.Kaufmann och S.Kaufmann är båda verksamma vid Oslo universitet och
berör området organisationspsykologi. S.Gunnarsson forskar vid University of Derby och
behandlar betydelsen av feedback i en företagsorganisation. G.Øiestad är lektor vid
Oslos Universitet och betonar feedbackens roll för individen. H.Schein är tidigare
professor vid MIT inom fältet för organisationsutveckling. R.Buron och D.McDonaldMann skriver inom ämnesområdet hur feedback praktiseras. Baserat på och utifrån
deras olika teoretiska perspektiv har vi strukturerat upp vår teoretiska ram om feedback i
sex olika block.

3.1 Fördelar med feedback för individer och organisation
”’Vad saknar du på jobbet?’, Frågan har ställts i flera arbetsmiljöundersökningar
och ett av de vanligaste svaren är: ’Mer feedback,  särskilt  från  chefen’: Människor
önskar sig som regel mer återkoppling på arbetet. Deltagande i arbetslivet är
liktydigt med att prestera. Förväntningen om att prestera är kopplad till osäkerhet kommer jag att lyckas? Behovet av återkoppling är grundläggande och naturligt
men ges ofta alldeles för lite betydelse. Den arbetsplats som utvecklar goda
system för feedback kommer att ha mycket att vinna i form av trygga medarbetare
som har modet att lita på sin egen kompetens. " S.Gunnarsson (2010).
Buron och McDonald-Mann (1999) menar att många människor är omedvetna om deras
beteende och hur det uppfattas. För att medvetandegöra detta är feedback viktigt så att
personen i fråga kan få möjlighet att utvecklas. Många är omedvetna av både den
positiva och negativa effekten som deras arbetsprestation och beteende innebär. Först
när personen är medveten, kan utveckling ske och problemet kan rättas till och andra
sidor kan uppmanas. Sker detta på rätt sätt kan framgång ske på jobbet och i privatlivet.

Vikten av feedback för individen
Kaufmann och Kaufmann (2005) skriver om den första och grundläggande modellen
inom behovsteori som Maslow utvecklade under 1940-talet. Maslow skapade ett
hierarkiskt system där hen ordnade och delade in de grundläggande mänskliga behoven
- Maslows behovspyramid. Modellen har sedan dess vidareutvecklats, dels av Maslow
själv men också som utgångspunkt för nya teorier inom området. Ifråga om återkoppling
är teorin fundamental i hänseende av förståelsen för vilka faktorer som är betydelsefulla
för att skapa en positiv motivation hos individen i relationen till hens arbete.
Maslow delar in de mänskliga behoven i fem kategorier som rangordnas i en stigande
hierarki och där de lägsta behoven måste vara tillgodosedda för att de övre ska
aktualiseras. Kategorierna kan i sin tur vara av två olika typer - bristmotiv och växtmotiv.
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Figur 4. Maslows behovspyramid, (Emilia Olsson, Adobe InDesign)

Fysiska behov
Grundläggande behov som är nödvändiga för att individen ska överleva. I förhållande till
en arbetssituation skulle detta kunna exemplifieras med en skälig lön som räcker till mat
på bordet och tak över huvudet.

Trygghetsbehov
Syftar till behovet av att ha en trygg omgivning där individen inte tar fysisk eller psykisk
skada. Att arbeta på en säker arbetsplats och känna trygghet i att anställningen består.

Sociala behov
Syftar till behovet av att ha vänner och kollegor, en social sfär, som stöttar och ger
individen acceptans. Ett företag kan tillgodose detta behov genom att främja positiva
samarbetsförhållanden och underhålla gemenskapen på arbetsplatsen. Alla tre
ovanstående behovskategorier är av typen bristmotiv och de går alltså ut på att reducera
brister på olika behov.

Behov av uppskattning
Detta är ett växtmotiv vilka handlar om personlig utveckling. I denna kategori kommer
feedback in i bilden. Maslow menar att steget handlar om att utveckla självrespekt och få
bekräftelse från andra. Att få respekt från andra, vinna framgång och viljan att prestera är
behov som möts här.
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Självförverkligandebehov
Detta är den högsta nivån i Maslows pyramid och handlar om att individen ges möjlighet
att utveckla sina personliga kvaliteter och kompetenser till fullo. Ett sådant tillstånd är
väldigt motivationsdrivande och gynnar individens prestationer och vidare företaget.
Maslows teori har fått kritik för att den är så låst i att behoven måste fyllas i turordning för
att man ska kunna klättra i hierarkisystemet. C. Alderfer har utvecklat en mer flexibel
teori där behov kan vara aktiva samtidigt på flera nivåer och där det går att samtidigt röra
sig både upp och ned i hierarkin. Att exempelvis välja en lägre lön för att arbeta med
något där den självförverkligande graden är högre. Överlag är både Maslow och
Alderfers teorier generaliserande men de ger enligt Kaufmann och Kaufmann (2005) en
övergripande bild av vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till för att lyfta
motivationen hos medarbetarna på en arbetsplats.

Vikten av feedback för ett företag
S.Gunnarsson (2010) tar ansats i människans önskan om att bli sedd och bekräftad behovet av uppskattning, när hen formulerar det övergripande syftet med feedback:
”Feedback  handlar  om  att  få  andra  att  förstå  att  de  är  sedda,  intressanta  och  
betydelsefulla”.
För att svara på frågan om varför man ska ge feedback talar hen om betydelsen och
effekterna det har för individen, gruppen och organisationen.

Individen
Individens vinning på en fungerande feedbackkultur är att hen känner sig sedd och
betydelsefull. Feedback tydliggör individens roll och reducerar ovissheten kring andras
perception av personen. Feedback bygger goda relationer och främjar engagemanget
och motivationen hos medarbetare.

Gruppen
En tydlig och inbjudande dialog gör att trösklarna minskar och öppenheten ökar. Det
leder till färre missförstånd och konflikter. Samarbetet, kommunikationen och
kunskapsöverföringen ökar vilket bidrar till en ökad laganda och stöttar gruppen vidare i
dess utveckling.

Organisationen
Organisationen vinner på att gruppen fungerar bättre som helhet. Engagerade och
tillfredställda medarbetare ökar effektiviteten och produktiviteten. Gruppens fokus läggs
på företagets mål, personalen stannar gärna kvar i företaget och sjukfrånvaron minskar
med färre konflikter och högre trivsel.

3.2 Atmosfär
Kaufmann och Kaufmann (2005) nämner korrelationen mellan en god
arbetstillfredställelse och hur den påverkas av individens kollegor och
organisationskulturen. Det sociala klimatet som rör relationerna och samspelet kollegor
emellan lyfts upp och vikten av socialt stöd – att blir uppskattad, accepterad och att bli
omtänksamt bemött, minskar risken för stress och missnöje. De menar att en hög
arbetstrivsel generellt leder till bättre hälsa, bättre stabilitet i arbetet och bättre
samarbetsförmåga. Vidare menar de att detta i sin tur har viktiga konsekvenser för
organisationens allmänna produktivitet.
13

Øiestad (2005) delar åsikten om vikten av en bra atmosfär och dess positiva effekter. Att
uppnå en kultur där det är naturligt för människor att både ge och be om feedback i
vardagen är något som en organisation bör sträva efter. En sådan kultur skapar en
positiv öppenhet och stämning, en gemenskap där människor känner sig trygga. Øiestad
(2005) menar vidare att be om feedback kan vara lika viktigt som att få den spontant och
beskriver processens olika vinningar i att fråga om feedback i fyra steg:
1. Man tar sig själv på allvar genom att reflektera över och erkänna ett behov.
2. Man handlar och agerar för sin egen skull. Genom att vara tydlig med vad man
behöver blir det lättare att uppfylla ens önskan. En formulerad önskan om feedback är
lättare att möta än en anklagelse om att man inte får någon.
3. När man uttrycker en önskan om feedback stimulerar det viljan att ge. När man
uttrycker ett behov och ber om feedback gör man sig samtidigt sårbar och med det visar
man tillit till den personen man uttrycker sin önskan inför.
4. Man får det man önskar. I de flesta fall när personer blir ombedda att ge feedback får
man lusten att ge eftersom man delges ett förtroende och tillit. Indirekt bekräftas även
personen som blir ombedd att ge feedback.

3.3 Förtroende
Buron och McDonald-Mann (1999) menar att förtroende i en relation är vitalt för att en
part ska ta risken att öppna upp och våga titta på sina svaga sidor i ett feedbackutbyte.
Det är därför viktigt att upprätta förtroende och tillit i relationen innan feedbacken äger
rum. För att skapa förtroende är det viktigt med balansen mellan att höja personens
självförtroende och påpeka negativa beteenden. När så är fallet blir feedbacken
betydelsefull och tas emot med tillit. Utan att känna sig uppskattad är det svårt att känna
sig motiverad att ändra beteenden.
Buron och McDonald-Mann (1999) förespråkar att feedback ska hållas enkel då det har
många fördelar. Det skapar en direkt och ärlig kommunikation. Om ett skadande
beteende noteras är lockande att försöka förklara beteendet istället för att hålla sig till
vad som skett. Detta inbjuder till misskommunikation som kan skada relationen och den
tillit som byggts upp.
En av anledningarna till att feedback uteblir är att många drar sig för att ge på grund av
att man är osäker över hur mottagen ska reagera. Det går inte att kontrollera och
förutspå mottagarens reaktion menar Buron och McDonald-Mann (1999). Det som kan
göras är att anpassa upplägget och ordvalen så att framförandet blir konstruktivt.

Feedbacktrappan
Vid mottagande av feedback finns fem generella reaktioner. Målet är att komma till nivån
“Förändra”  då  feedbacken ger störst resultat. Det finns flera faktorer som spelar in på hur
öppen man är att ta emot den givna feedbacken. Faktorerna är mottagarens mognad,
hur feedbacken ges och vad det uppfattade syftet är. Står man säkert och finner tillvaron
som stabil är det lättare att öppna upp för förändring än om man är trängd och osäker
enligt S. Dahlström (2013).
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Figur 5. Feedbacktrappa, (Tom Smitt, Google)

3.4 Ledarskap
Schein (2004) lägger stor vikt hos ledaren i frågan om upprätthållandet av en
organisationskultur och som rollmodel inom företaget. Ledare skapar en kultur genom
tydliga värderingar och mål och hur de utifrån dessa hanterar olika situationer. Kaufmann
och Kaufmann (2005) beskriver detta som värdebaserad ledning. Det går ut på att
ledaren formulerar och kommunicerar gemensamma mål och värderingar, praktiserar
dem, både i sitt personliga beteende och inom organisationens ramar.
För att nå mål och resultat är en av uppgifterna i chefskapet att ge sina medarbetare
förutsättningarna att utifrån sina förmågor kunna bidra, fastslår Øiestad (2005). För att
kunna skapa de förutsättningarna är feedback ett effektivt verktyg. Positiv feedback höjer
motivationen genom ett stärkt självförtroende hos medarbetarna vilket i sin tur stimulerar
kreativitet, uthållighet och arbetslust. Feedback för fram medarbetarnas resurser, främjar
gemenskapen dem emellan och uttrycker acceptans och bekräftelse som föder tillit på
arbetsplatsen. Vidare menar Øiestad (2005) att ett lågt självförtroende får en person att
dra sig från att våga göra saker där man till fullo utnyttjar sin potential. Människor
behöver enligt Øiestad (2005) få feedback för att stärka sin självkänsla och på så sätt
våga möta oprövade situationer. Feedback från andra hjälper till att medvetandegöra
kompetenser hos personer så att de vågar prestera i paritet med sin potential och på så
sätt känna större glädje och mening med sitt arbete. Utebliven feedback kan enligt
Øiestad (2005) försvaga en chefs position då bristen på bekräftelse istället kan tolkas
som negativ feedback och att arbetet man bidrar med inte syns eller är meningsfullt.
Kaufmann och Kaufmann (2005) tar upp ledning och handlednings påverkan på
arbetstilfredställelsen. Generellt menar man, tycks arbetstillfredställelse stå i tydlig
relation med att ledarna är hänsynsfulla mot medarbetarna och att man får delta i
beslutsfattande som rör ens egen arbetsroll. Ytterligare en aspekt som höjer
arbetstillfredställelsen är när ledarna anses vara kunniga och uppmärksamma på
medarbetarnas intressen. Utöver det menar man framförallt att ledarnas tillgänglighet
och öppenhet i kommunikationen spelar en viktig roll.
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3.5 Resurser
Scheins (2004) formella definition av en organisations kultur lägger tyngdpunkten vid
delade inlärningserfarenheter vilket i sin tur leder till gemensamma och självklara
grundläggande antagande som delas av medlemmarna i gruppen. Inlärning tillsammans i
gruppen bidrar till gemensamma värderingar och normer.
Kaufmann och Kaufmann (2005) menar att gemensamma mål, möjlighet att delta i
beslutsfattande och likheter i personlighetsdrag bidrar till en stark gruppsammanhållning.
En stark lagkänsla har starka positiva aspekter för medarbetarnas bekräftelse, gruppens
effektivitet och företagets produktivitet. Det är i företagets intresse att hitta metoder för att
ta tillvara på gruppprocessens positiva sidor enligt Kaufmann och Kaufmann (2005). Det
har uppmärksammats på senare tid och intresset för gruppdynamik och teambuilding
inom företag har ökat. Marknaden ställer numera högre krav och moderna flexibla
organisationsformer har utvecklats med bättre anpassningsförmåga. Generellt menar
Kaufmann och Kaufmann (2005) att en bra lagkänsla utmärks i grupper med öppna
dialoger och trivsel på arbete. Detta stöds även av Gunnarson (2010) som framhäver
samarbete, kommunikation och låga trösklar som viktiga faktorer i en fungerande grupp.

3.6 Frekvens
Buron och McDonald-Mann (1999) menar att i de flesta organisationer är det årliga
utvecklingssamtalet det feedbackutbyte man får som medarbetare. När tiden mellan
feedbacktillfällena blir så utdragna leder det till att samtalen blir okomfortabla och
formella och är dessutom inte tillräckligt för att få effektiva utvecklingsmöjligheter. För det
målet krävs ett kontinuerligt utbyte. Feedback är inte betyg på ett arbete. Feedback bör
ges kontinuerligt under tiden ett arbete utförs. Anledningarna till att feedback ska ges
frekvent är flera enligt Buron och McDonald-Mann (1999). Fördelarna är att situationen
är färsk i minnet och minskar risken för faktafel och missförstånd. Kontinuiteten skapar
och underlättar rutinmässiga feedbackutbyten vilket gör att man kan hindra negativa
beteenden i ett tidigt skede och uppmuntra positiva.
Øiestad (2005) nämner att chefens roll som mottagare av feedback ofta glöms bort. I
chefens yrkesroll förväntas det att denne ska ge feedback till sina medarbetare men det
omvända fallet är ofta mindre självklart. Att som chef be sina medarbetare om feedback
är förtroendeskapande. Genom att ställa sig utanför hierarkin i organisationen, göra sig
likvärdig och visa på sårbarhet tillfredsställer man inte bara sitt eget behov utan det
gynnar också tilliten och kommunikationen mellan parterna.

3.7 Typ
Konstruktiv feedback är då man specificerar situationen, personens agerande och
effekten av det med en önskan om ett fortsatt beteende, med stöd av Buron och
McDonald-Mann (1999) och Dahlström (2013) m.fl.
Feedback och beröm är inte samma sak, enligt Buron och McDonald-Mann (1999).
Beröm är en klapp på axeln som enbart ger en injektion av självförtroende. Feedback är
stöd, lärande och information om styrkor och svagheter och vad det innebär i ett större
sammanhang.
Buron och McDonald-Mann (1999) menar att det är viktigt att hitta en balans mellan
positiv och negativ feedback. För bäst effekt bör förhållandet vara 4:1.
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4.0 Faktainsamling
4.1 Litteraturstudie
Arbetet med rapporten inleddes med att vi sökte information och studerade böcker inom
området. Genom sökningar i uppsatsdatabasen diva-portal.org och KTHB:s
databasverktyg Primo har vi granskat publicerade artiklar inom ämnesområdena
feedback, organisationskultur och produktivitet. Även för rapporten aktuella artiklar och
texter på internet har lästs.
De fördjupade kunskaperna har sammanfattats och utgjort underlaget för vår teoretiska
referensram (se vidare kapitel 9.0).

4.2 Kvantitativ studie, enkätundersökningar
Utifrån den teoretiska ramen utformades två enkäter. En riktad till medarbetare och en till
projekt- och produktionschefer. Enkätundersökningar utfördes sedan på plats ute på de
tre utvalda projekten. Den kvantitativa undersökningen resulterade i dataunderlag utifrån
vilka bedömningar av upplevelsen av feedbackkulturen i dagsläget kunde göras. Det
insamlade underlaget studerades och sammanställdes i ett resultatdokument.

4.3 Intervjuer, Skanska HR
Under rapportskrivandet har vi även utfört intervjuer med tre representanter från Skanska
HR. De har utifrån sina olika arbetsroller kunnat bistå oss med information och insikter
om hur Skanska som organisation idag arbetar och utbildar sin personal i frågor som rör
feedback. Intervjuerna ingår inte i det empiriska materialet.

4.4 Semi-strukturerade kvalitativa intervjuer, projekt- och
produktionschefer
Med utgångspunkt i resultaten från enkätundersökningarna utfördes semi-strukturerade
kvalitativa intervjuer med projekt- och produktionschefer för respektive projekt.
Intervjuerna ledde till att enkätresultaten kunde valideras och chefernas perspektiv och
synpunkter på det feedbackarbete som utförs i organisationen kunde fångas in.
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5.0 Genomförandet
5.1 Val av projekt
Vi efterfrågade tre projekt av vår handledare på Skanska. Projekten som vi önskade
skulle ha tio tjänstemän inklusive en projektchef och en produktionschef på plats. Vår
handledare gav oss kontaktuppgifter till respektive projekt och informationsmöte
genomfördes kort därefter.

5.2 Litteraturstudie
Vi började med att sammanställa informationen som inhämtats sedan tidigare från
Skanskas traineeprogram och studierna på KTH. Därefter fokuserade vi på hur man ger
feedback och vitala faktorer i upprättandet av en god feedbackkultur. Utifrån detta
strukturerades de sex block som ligger till grund för rapporten.
Ytterligare informationssökning av tidigare forskning, rapporter och artiklar genomfördes
inom vardera block och den teoretiska plattformen utvecklades och en omfattande
materialbank uppfördes. Fortsatta studier och informationssökning har efter skapandet
skett parallellt med rapportskrivandet.

5.3 Kvantitativ studie, enkätundersökningar
För att underlätta för enkätundersökningens deltagare strukturerades enkäterna in i fyra
kategorier: Givande, Mottagande, Atmosfär och Ledarskap. Enkätundersökningarna
utfördes under en vecka på de tre projekten. Deltagarna informerades om de etiska
aspekterna och vi var ständigt närvarande för att kunna besvara eventuella frågor.
Enkäterna samlades in för hand vid samma tillfälle. Enkätsvaren sammanställdes i ett
centralt dokument (Se bilaga 6) och bearbetades. Svarsfrekvensen var hög, 83%.

5.4 Intervjuer, Skanska HR
Vi behövde få inblick i Skanskas verksamhet i feedbackarbetet och intervjuade därför
personer inom Skanska HR. Intervjuerna utgick från en sammanställd intervjuguide och
anteckningar gjordes för hand på papper.

5.5 Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer, projekt- och
produktionschefer
Totalt genomfördes sex kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med projekt- och
produktionschefer på de tre projekten. Till grund för intervjuerna sammanställdes en
presentation av projektets enkätresultat samt en intervjuguide med profilfrågor och
övergripande frågor om feedbacksystemet.
Intervjuerna utfördes enskilt under cirka en timme och spelades in med dubbla
uppsättningar av mobiltelefoner. Intervjuerna transkriberades in i ett dokument som
strukturerats på projektbasis och utifrån de sex blocken. Det transkriberade materialet
bearbetades och konkretiserades till referat som tillsammans med enkätsvaren utgör
grunden till rapportens resultatdel.
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6.0 Resultat
Här presenteras resultaten ifrån kvantitativa enkätundersökningar och de kvalitativa
intervjuerna för samtliga projekt.

Totalt antal:

Antal enkätsvar:

Tid sedan byggstart:

Projekt 1:

36

29

3 år

Projekt 2:

15

12

2 månader

Projekt 3:

9

9

3 månader

60

50

Σ
Svarsfrekvens:

50
× 100 = 83%
60

Figur 6. Tabellöversikt av resultat, (Tom Smitt, Word)

Graferna och diagrammen visar det totala genomsnittet från enkätundersökningarna med
medarbetare respektive chefer från samtliga projekt. Den ursprungliga skalan 1-6 i
enkäterna har normaliserats till 0-10. Fullständiga och projektspecifika resultat återfinns i
bilaga 6.
Informanternas namn har fingerats och benämns C1 och C2 på respektive projekt.
Under resultaten från den kvantitativa undersökningen följer referat från de kvalitativa
intervjuerna med produktions- och projektchefer från respektive projekt.

Resultat från respektive projekts enkätundersökning redogörs i texten på följande sätt:
(”Fråga:”  (medarbetarnas  svar)  resp.  (chefernas  svar))
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6.1 Atmosfär

Figur 7.

Figur 8.

Figur 7-8. Graf över enkätresultat inom blocket Atmosfär, se bilaga 6. (Tom Smitt, Word)

Projekt 1:
Cheferna menar att det finns en kultur på projektet där man sköter sig själv hellre än att
fråga. Dyker ett problem upp så ser man till att lyfta den frågeställningen med cheferna
och inte med medarbetarna. Tyvärr känner cheferna att de inte har den tid som krävs för
att vara på plats hela tiden då de har mycket annat att stå i. När möjligheten att fråga
cheferna inte alltid finns kan viljan att be om feedback trappas ner. När det kommer till
frispråkighet hoppas cheferna att medarbetarna inte är rädda att säga vad de tycker och
tänker då de anser att det är väldigt högt i tak på projektet. Cheferna arbetar aktivt för att
få till en öppen atmosfär. Trots det ser en av cheferna ofta uteblivna konfrontationer.
Konfrontationer som är nödvändiga men som kräver att man kliver ur sin trygghetszon.

Projekt 2:
Vad gäller frispråkighet ser en av cheferna en positiv effekt av att ta konfrontationen
istället för att problemet ligger och pyr. Hen menar att medarbetare kan dra sig för att ta
en konfrontation på grund av att det kan bli obehagligt.

Projekt 3:
En av cheferna pratar här om en kultur och ett arbetsätt som inte uppmuntrar till att be
om feedback. Hen blir därför positivt överraskad av  projektets  enkätresultat  (“Jag  ber  om  
feedback  vid  behov”:  5,7/10.  Se bilaga 6). Att värdesätta att alla vågar framföra sin talan i
frågeställningar är otroligt viktigt och hen fortsätter:
“Det  är  självklart  att  man  ska  fråga  och  tycka  till!”  CI.
Här råder delade meningar då den andra chefen menar att resultatet dels kan förklaras
med att man har ett ungt team där medlemmarna vågar säga till om något känns
osäkert, samt att cheferna försökt skapa en kultur där man uppmuntras att ta initiativ och
komma med egna påståenden.
“Oavsett om det blir rätt eller fel, gör saker så rättar vi till det i efterhand.”  CI.
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6.2 Förtroende

Figur 9.

Figur 10.

Figur 9-10. Graf över enkätresultat inom blocket Förtroende, se bilaga 6. (Tom Smitt, Word)

Projekt 1:
En av cheferna ger en förklaring av vad de gör i projektet för att skapa förtroende hos
medarbetarna. Hen omnämner chefernas fingerfärdighet när det handlar om att placera
rätt person på rätt position utifrån medarbetarnas kompetenser. Ett aktivt och
kontinuerligt arbete som leder till att medarbetarna har goda möjligheter att prestera
vilket omgivningen känner av och förtroendet i gruppen ökar.
En av förklaringarna till projektets låga enkätresultat gällande förtroendet för cheferna
(”Jag  har  förtroende  för  min  ledare:”  5,7/10.  Se  bilaga  6), menar en av cheferna, är den
struktur som uppstår i stora projekt. Det skapas ett mellanled av blockchefer och
arbetsledare. De ser det inte som sin självklara eller naturliga uppgift att ta det
personalansvar de har på pappret utan lägger den uppgiften på projekt- eller
produktionschefen. När en chef uppfattar att en medarbetare mår dåligt ska den bollen
lämnas över till mellanledet. Bollen plockas inte självmant upp och medarbetaren
upplever i sin tur att det tar lång tid innan hen får någon återkoppling från sin chef.
För att kunna visa den mängd omtanke som en av cheferna vill, behövs mer tid. Vid
stress blir det korta, snabba instruktioner och omtanken uteblir. Hen ser även ett
samband mellan omtanke och storleken på projekten och har genom erfarenheter
upplevt en brytpunkt vid fem medarbetare.

Projekt 2:
En av cheferna berättar att det har jobbats mycket med projektplanen och
kommunikationen kring de olika ansvarsområdena. Cheferna har inte stannat vid den
kortfattade ansvarsbeskrivningen i mallarna utan alla medarbetare har fått förklara med
egna ord hur de arbetar med sitt respektive arbetsområde inför gruppen. Genom att
formulera och förtydliga sin arbetsroll och sitt ansvar inför både sig själv och andra så
skapas förtroende enligt hen (“Jag  har  förtroende  för  mina  kollegor:”  7,8/10  resp.  8,0/10.  
Se bilaga 6).
Även den andra chefen nämner att tydlighet och kommunikation är faktorer som är
viktiga i frågan om förtroende för chefer. Att vara tydlig i hur man formulerar mål och att
medarbetarna är med i planeringen, föreslår och ifrågasätter är viktigt. Att bygga
förutsättningarna tillsammans skapar förtroende menar hen.
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Den första chefen berättar att på ett personligt plan är hen ärlig och rak i sin
kommunikation. Hen försöker alltid ge feedback direkt och styra verksamheten på det
sättet, genom att vara tydlig i hur hen vill att medarbetarna ska jobba.
Den andra chefen anser att medarbetare drar sig för en konfrontation för att det kan bli
obekvämt.

Projekt 3:
Båda cheferna kopplar ihop förtroende mellan kollegor med hur arbetslaget ser ut.
Många av medarbetarna är nästintill nyanställda med få år inom företaget. Projektet är i
uppstartsfasen så roller och regler har inte hunnit sätta sig än vilket leder till att att man
hamnar i försvarsställning upp och medarbetarna blir försiktiga.
“I  början  är  allting  glidande  hela  tiden  och  sen  så  sätter  det  sig.”  C2
Hen utvecklar och menar att det är stora skillnader i förväntningar och gränsdragningar
mellan medarbetarna. En av lösningarna cheferna ska ta till är en workshop och kickoff
där arbetsgruppen ska gå igenom projektplanen och hitta arbetsrollerna för att tydliggöra
vad varje roll ansvarar över.
Cheferna har delade uppfattningar om anledningen till varför projektets anställda är
osäkra på att ge feedback. En av cheferna menar att det inte sker direkta konfrontationer
då medarbetarna är osäkra. Hen fortsätter och menar att det är kopplat till erfarenhet och
en trygghet i arbetsrollen. Den andra chefen anser att det kan uppstå en tröskel mellan
medarbetare med olika personlighetstyper.
Båda cheferna förklarar projektets enkätresultat (“Jag  har  förtroende  för  min  ledare:”  
7,7/10. Se bilaga 6) med hur de tar sig mycket tid för att lyssna och svara på
medarbetarnas frågor. En av cheferna fortsätter och förklarar detaljer kring arbetet att få
till den rådande kulturen på projektet. Hen nämner att väldigt tydliga ramar och respekt
är förutsättningar för förtroende och ger exempel på bland annat arbetstider.
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6.3 Ledarskap

Figur 11.

Figur 12.

Figur 13.

Figur 14.

Figur 11-14. Graf över enkätresultat inom blocket Ledarskap, se bilaga 6. (Tom Smitt, Word)

Projekt 1:
En av projektets chefer menar att utveckling kommer när personen känner ansvar för sin
arbetsuppgift och är trygg i den. Hamnar medarbetaren för långt utanför sin trygghetszon
kan det leda till att inspirationen falnar, att allting upplevs som svårt och att man inte
längre trivs. Hen förklarar att det är en balansgång, vissa personer utvecklas i den typen
av situationer medan andra mår dåligt. Det viktiga då är att medarbetaren säger ifrån så
att man som chef kan stötta.

Projekt 2:
För att känna inspiration och utveckling är båda cheferna enade. De menar att de
presenterar mål med uppgifter och moment men utelämnar detaljinformation om hur
arbetet kan lösas. På så vis känner medarbetarna ansvar för uppgifterna och får
möjlighet till att utvecklas. Cheferna är restriktiva med instruerande ledarskap och
uppmanar medarbetarna till att ta egna initiativ.
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Projekt 3:
En av cheferna tycker inte att de har något behov av att framstå som inspiratörer. De
arbetar utan att behöva synas och hen tror att det i sig kan verka inspirerande.
När det gäller utveckling har cheferna en bild av att de varit för mycket involverade i
detaljfrågor och styrt. Det har hämmat medarbetarnas utveckling eftersom de har kunnat
ställa alla frågor kring detaljer utan att själva lösa problemet och växa med det. Projektet
kommer nu lämna uppstartsfasen och övergå till full produktion vilket leder till mer stress
och cheferna kommer inte ha möjlighet att styra på samma sätt. Medarbetarna kommer
därför behöva ta fler initiativ och lösa problemen på egen hand men fortfarande med
chefernas stöd. Det tror cheferna kommer leda till mer utveckling hos medarbetarna.
“Det  är  livsfarligt  att  vara  i  alla  frågor.”  C2.
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6.4 Resurser

Figur 15.

Figur 16.

Figur 15-16. Graf och diagram över enkätresultat inom blocket Resurser, se bilaga 6. (Tom Smitt, Word)

Annat ur enkäter:
 Arbetsplatsens utformning
 Få  in  det  i  mitt  arbetsätt/sätt  att  vara  
 Mer tid fanns / mindre stress
 Om  vi  hade  en  sådan  kultur.  Det  känns  lite  som  att  det  uppfattas  som  töntigt  att  
ge feedback om man jobbar ute i produktionen.
 Fler incidenter

Projekt 1:
Cheferna på projektet anser sig ha utbildningen som krävs för att ge feedback. Utbildning
och erfarenheter för att praktisera feedback har de fått via Skanska och tidigare
befattningar. En av cheferna menar att effekten av utbildningar inom företaget inte är så
stor, men att det väcker nya tanke- och förhållningsätt. Hen tycker att det ligger ett
ansvar hos de som går kurser att aktivt omsätta teori till praktik.
Den andra chefen blir överraskad av enkätresultatet där drygt en tredjedel av
medarbetarna på projektet har svarat att de hade givit mer feedback om lagkänslan hade
varit bättre. Hen upplever en bra lagkänsla då medarbetare frivilligt gör aktiviteter
tillsammans på fritiden och hänvisar bland annat till lyckade kickoffer. Hen menar att det
finns en förbättringspotential men att det kräver avsatt tid.
“Vad  skulle  du  behöva?” frågar en av intervjuarna.
“En  organisation  där  jag  ges  mer  tid  till  reflektion  och  att  vara  närvarande.  Nu  är  det  
alldeles  för  mycket  brus.  (...)” svarar C1.
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Eftersom det är ett stort projekt med många medarbetare hade en av cheferna velat dela
upp ansvarfördelningen i tydligare block till skillnad mot hur organisationen på projektet
ser ut i dagsläget. Det hade enligt hen skapat en starkare lagkänsla.

Projekt 2:
En av cheferna höjer ett varningens finger för att skapa en alltför stark lagkänsla där
gruppen isolerar sig från resten av världen.
“Man  ska  helst  vara  en  sån  grupp  som  har  en  sån  lagkänsla  ‘easy  going  trivsamt’,  inte  vi  
mot de andra, utan vi med de andra. Vi är så bekväma så vi behöver inte vara rädda för
omvärlden.”  C1.
Hen  förklarar  att  kulturen  av  ett  “vi  mot  dem”  var  vanlig  förr  men  att  organisationen  har  
transformerats till att vara ett modernt projektledningsföretag idag.
Den andra chefen berättar att man i projektet har försökt hitta rutiner där medarbetarna
ska få större insyn i sina kollegors arbete. Personer som sitter inne på kontoret får
exempelvis gå skyddsronder, och genom det få en ökad insyn i andras arbetsområden
och möjlighet att bidra med nya infallsvinklar. På det sättet skapas en bättre förståelse
för den gemensamma helhetsbilden.

Projekt 3:
Båda cheferna säger att utbildning inom feedback visst förekommer i företaget men inte
tillräckligt. En av dem menar att i hens tidigare yrkesroller som tjänsteman har det knappt
pratats om feedback, men att nu när hen nått en ny befattning har det plötsligt blivit
relevant. Innan dess har det bara handlat om att ta emot.
“Jag menar, jag har ju inte fått sådär jättemycket så att jag har den där djupa förståelsen
heller,  för  det  är  ju  verkligen,  när  man  börjar  som  ‘chef’,  då  är  det  från  noll.  Då  börjar  man  
prata om det. Då har man ju kommit långt på vägen utan att det ens har diskuterats och
då ska man helt plötsligt vara expert. Så det är ju faktiskt  fel,  eller  konstigt.“  C2.
Hens chefskollega tror att det handlar om hur länge man varit i yrket och hur trygg man
känner sig i sin arbetsroll. Innan man når den nivån där man känner att man faktiskt kan
ge konstruktiv feedback måste man skaffa sig erfarenhet. Först då vågar man lyfta
blicken och ge feedback, menar hen. Samma chef nämner också organisationens
uppbyggnad och gör liknelsen med ett cirkuslag. Man arbetar med olika personer i olika
projekt för att marknaden och de jobb man får ser ut på det sättet. För vissa individer kan
det  upplevas  som  en  störning  och  otryggt  att  “byta  lag”  och  att  rotationen  inom  
organisationen på det sättet påverkar den upplevda lagkänslan.
En av cheferna nämner teamutbildningar och kickoffer som en del av lagbygget men
framhåller betydelsen av att man redan i början får känna att man tillför något till
projektet och att man är delaktig.
Den andra chefen lägger vikten vid hur man planerar projektet och att man skapar
rotation. Att medarbetarna tvingas ta hjälp av varandra för att lösa uppgifterna och att
hen i sin roll som chef försöker styra så att förankring sker i längsled och inte bara
enkelriktat uppåt - försöka få laget att jobba och utmanas tillsammans.
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6.5 Frekvens

Figur 17.

Figur 18.

Figur 17-18. Graf över enkätresultat inom blocket Frekvens, se bilaga 6. (Tom Smitt, Word)

Projekt 1:
Cheferna får mycket sällan rak feedback från medarbetarna på projektet. Den feedback
de får är via omvägar, genom tolkningar eller när personer uttrycker att de vill arbeta hos
dem. En av cheferna ger feedback på utfört arbete som antingen är väldigt positiv eller
negativ. Hen fortsätter och menar att ge feedback på moment som går som planerat inte
fyller något syfte. Utgångspunkten är att alla är där för att arbeta och att feedback och
beröm inte skall tappa sin kraft.
Projektet har tidigare diskuterat ämnet feedback, och den andra chefen tror att svaren på
enkäterna är något missvisande. Hen menar att det finns en sjukdomsinsikt och att
medarbetarna svarar utifrån den akademiska ramen. Dock tilläger hen att det finns ett
behov men inte tillräckligt med tid.

Projekt 2:
Utifrån  projektets  enkätresultat  (“Jag  får  feedback:”  4:e  resp.  11:e  dag.  Se bilaga 6)
menar en av cheferna att det är sammankopplat med att projektet är i en så tidig fas att
teamet inte ställts inför några stora prövningar än. Samtidigt påpekar hen att atmosfären
är väldigt bra. Samma chef får feedback från sina medarbetare, även om det inte händer
så ofta, och tycker att hen är tydlig med att be om medarbetarnas åsikter.
“Feedbacken  skall  vara  löpande  och  jag  behöver  också  fråga  om  feedback.  Man  kan  inte  
tycka synd om sig själv över man aldrig får feedback om man aldrig frågat om det. Det är
lika  mycket  mitt  ansvar  att  fråga  efter  feedback.”  C2.

Projekt 3:
Cheferna känner ett behov av feedback då de inte får tillräckligt från chefer och
medarbetare. De tror att det finns en tröskel då det inte faller sig naturligt att kritisera
uppåt i hierarkin. Cheferna upplever att så länge produktionen går i rätt riktning och
nyckeltalen uppfylls så kommer inte deras chefer med feedback.
När det kommer till den genomsnittliga frekvensen så förklarar en av cheferna projektets
resultatet  (“Jag  får  feedback:”  16:e  resp.  13:e  dag.  Se bilaga 6) med att det har varit
svårt att ge feedback till medarbetarna i det stadiet där projektet har varit. Majoriteten av
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medarbetarna är väldigt oerfarna och har varit mycket styrda av cheferna. Hen fortsätter
och menar att ge feedback i sådana situationer är att kortsluta och indirekt ge feedback
till sig själv. Cheferna är överens om att det i framtiden kommer utbytas mer feedback då
de överlåter mer ansvar till medarbetarna. De ser ett behov av feedback och en potential
att utveckla.
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6. 6 Typ

Figur 19.

Figur 20.

Figur 19-20. Graf över enkätresultat inom blocket Typ, se bilaga 6. (Tom Smitt, Word)

Projekt 1:
En av cheferna har svårt att se en konkret skillnad mellan positiv feedback och beröm.
Hen menar att det finns en risk i att ge för mycket beröm då det förminskar betydelsen.
Följden kan bli att det uppfattas som indirekt negativ kritik då det inte ges kontinuerligt
med beröm.

Projekt 2:
Projektets ena chef tycker att feedback är otroligt bra och menar att när man har lärt sig
hur konstruktiv feedback bäst ges är feedbackmetoden användbar för att kunna framföra
kritik. Hen fortsätter med att nämna att den teori hen praktiserar i sitt feedbackarbete.
Den utgår från att den enda feedback som ger effekt är av det positiva slaget. När det
kommer till att ge negativ feedback, eller ge kritik till chefer, är den andra chefen av den
uppfattningen att det inte är något medarbetarna är rädda för att göra då man är relativt
jämngamla och har liknande erfarenheter.

Projekt 3:
Cheferna får sällan konstruktiv feedback uppifrån eller från medarbetare. En av cheferna
presenterar en teori om att på grund av ett de är ett nytt team krävs det väldigt mycket
mod för att lyfta kritik inom laget då alla är något osäkra och i dagsläget inte vet vart
gränser går.
Hen  förklarar  enkätresultatet  (“Jag  mottager  övervägande  positiv  feedback:”  5,4/10  resp.  
8.0/10. Se bilaga 6) med att det är lättare att ge positiv än negativ feedback, framförallt
till chefer. Hen tittar på sin egen prestation och drar slutsatsen att det krävs mindre
energi att ge någon beröm än konstruktiv feedback och att det återspeglar resultatet.
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6.7 Lösningar
Projekt 1:
Cheferna är positivt inställda till workshops som tidigare gett positiv effekt. Det handlar
om att implementera kunskaper och insikter från start och att underhålla dessa
kontinuerligt.
Cheferna menar att det är svårare att skapa förändring inom ett projekt efter att regler
och normer hunnit sättas. Därför är det bättre att så tidigt som möjligt i ett projekt göra
teambuildingaktiviteter så att man skapar ett fungerande lag från början. Den mest
önskvärda situationen hade varit om medarbetarna själva kommer på lösningar inom
ämnet än att konsulter trycker in dem.
En av cheferna menar att övningar och insatser inte behöver vara specifika
feedbackövningar utan att det kan komma inslag av det och att det finns i miljön
runtomkring. Hen menar att det viktiga är att det blir intressant, då får medarbetarna en
tankeställare.

Projekt 2:
En av cheferna tror inte att utveckling inom ämnet är utbildning och riktlinjer, trots att det i
dagsläget inte finns några riktlinjer. Hen menar att det är en enkel ursäkt att skylla på att
man inte har utbildningen.
Projektets andra chef berättar om projektets lyckade workshop. Hen menar att effekten
av en tidig insats i ett projekt ger stor effekt. Resultatet efter insatsen var en ökad
ödmjukhet, vilja och förståelse bland medarbetarna i att bidra och engagera sig i den
gemensamma arbetsplatskulturen. Under workshopen genomfördes personlighetstester
och diskussioner kring styrkor och svagheter inom arbetslaget.

Projekt 3:
En av cheferna tycker inte att man har ett fungerande feedbacksystem på projektet idag.
I avseende av feedback som utvecklande och som ett styrmedel så är hen själv
medveten om att det inte ges tillräckligt. Hen tror inte på fler ramar eller mallar som
lösningen till att förbättra feedbackkulturen och menar att försöka ge medarbetarna
bättre insikter om feedback skulle hjälpa mer.
Den andra chefen delar uppfattningen och menar att det handlar om beteenden och
inställning. Idag finns det inte riktlinjer för feedbackarbete utan det är upp till varje projekt
att planera och leda projektets individer. Hen tycker att den bästa lösningen är att
informera om det personliga värdet av ett fungerande feedbacksystem.
“De  måste  känna  att  om  jag  ger  feedback,  så  ger  andra  mig  feedback  och  då  kan  vi  
utvecklas  och  lyckas.  “  C1.
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7.0 Analys
7.1 Atmosfär
Enkätresultaten visar tydligt att det är en hög frispråkighet men att det inte är självklart att
be och fråga om feedback samt att ansvaret för att skapa en feedbackkultur ligger hos
cheferna.
Under intervjuerna bekräftades att det är högt i tak men att det är svårt som chef att
skaffa sig den tid som är nödvändig för att åstadkomma någon förändring. Det är viktigt
att sätta en bra atmosfär från början och teambuildingaktiviteter samt olika sorters
workshopar har visats vara mycket givande. Øiestad (2005) stärker vikten av en god
atmosfär för att skapa en fungerande feedbackkultur i en organisation. Genom detta,
fortsätter Øiestad, skapas en positiv öppenhet och en gemenskap där människor är
trygga. Det är en förutsättning för en öppen dialog och ett feedbackutbyte i vardagen. Vi
har lagt märke till en stor skillnad i atmosfär ute på projekten och ser en koppling mellan
vilken fas respektive projekt befinner sig i, då stressbelastning varierar.

7.2 Förtroende
Det framgår av enkätresultaten att förtroendet på projekten är bra. Dock är förtroendet
inte på den nivån att en helt öppen kommunikation är självklar. Resultatet anser vi visar
att individerna på projekten behöver bearbeta och göra en riskanalys innan
feedbackutbytet sker. I intervjuerna presenterades en bild av att förtroendet lätt blir
lidande när det är stressigt samt i stora projekt. Dessa förhållande minskar möjligheten
för chefen att vara närvarande och bli sedd av gruppen. Cheferna försöker därför
kommunicera rakt och tydligt samt hålla det de lovar. Det överensstämmer med Buron &
McDonald-Mann (1999), som menar att rak och direkt kommunikation är
förtroendeskapande.  På  Projekt  2,  där  bäst  resultat  fanns  (“Jag  har  förtroende  för  mina  
kollegor:”  7,8/10  resp.  8,0/10.  Se  bilaga  6),  har  cheferna arbetat med en tydlig
arbetsrollsbeskrivning. Det anser vi är ett bra sätt att öka förtroendet och förståelsen
mellan samtliga på projektet. Buron & McDonald-Mann (1999) menar att ett stort
förtroende för givaren är ett måste för att mottagaren ska vilja och våga ta orden på
allvar för att ändra beteenden. Vi tycker att cheferna på projektet gör ett mycket bra
arbete för att skapa förtroende som en del av förutsättningarna för att ge och få
feedback.

7.3 Ledarskap
Resultaten från enkätundersökningarna inom blocket ledarskap visar att det fungerar.
Chefernas självbild och medarbetarnas upplevda ledarskap överensstämmer. Under
intervjuerna har det framkommit att det skiljer sig i projekten i vilken typ av ledarskap de
utövar. I Projekt 2, med bäst enkätresultat  (“Jag  blir  inspirerad  av  min  ledare:”  7,4/10  
resp. 6,0/10. Se bilaga 6), använder cheferna ett ledarskap där de stöttar och motiverar.
Medarbetarna har därför stor flexibilitet i hur de går till väga för att lösa
arbetsuppgifterna. På Projekt 3, med liknande förutsättningar, har enkätundersökningen
fått  sämre  resultat  (“Jag  blir  inspirerad  av  min  ledare”  6,3/10  resp.  5,0/10.  Se bilaga 6)
och det visar sig efter intervjuerna att ledarna har varit väldigt involverade i alla beslut
och detaljfrågor. Projektets chefer berättar hur detta har hämmat personalens utveckling
men att man har varit tvungen då personalen är oerfaren. Om cheferna hade givit mer
feedback så tror vi, med grund från Øiestad (2005), att personalen inte nödvändigtvis
hade hämmats då feedback är ett effektivt verktyg för att skapa självförtroende och våga
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möta oprövade situationer. Det leder enligt Øiestad (2005) i sin tur till att medarbetarna
upptäcker sina kompetenser och kan arbeta utifrån sin fulla potential.
Vi ser en koppling mellan frekvens av feedback från chefer och medarbetare på
projekten. Schein (2004) påpekar vikten av ledarens roll i att upprätta och bevara
kulturen. Genom värdebaserad ledning, (Kaufmann och Kaufmann, 2005), skall cheferna
formulera och kommunicera gemensamma mål och värderingar. Chefens handlingar
påverkar och sätter ton på projekten. Øiestads (2005) menar att det är chefens uppgift
att skapa rätt förutsättningarna för ett klimat där medarbetarna känner sig trygga,
motiverade och inspirerade. Vi tycker att detta är något som kan utvecklas på projekten
men anser inte blockets resultat som kritiskt.

7.4 Resurser
Utbildning
Enkätresultatet visar att det finns en potential att utveckla inom kunskap om feedback.
En intervjuad chefs erfararenhet av feedbackutbildning, är att det blivit aktuellt först när
hen trätt in i sin chefsposition. Även om det i dagsläget finns grundutbildning inom
feedback för tjänstemän så är det framförallt projekt- och produktionschefer som deltar i
kurser om feedback. Under intervjuerna har det diskuterats att man bör involvera
medarbetarna genom insatser som workshops och uppgifter inom feedback på vardaglig
basis ute i projekten. På så vis blir alla inom arbetslaget utbildade och kan på sikt
hantera feedback på ett effektivare plan.

Lagkänsla
Det framkom av enkätresultaten att en bättre lagkänsla ute på projekten hade främjat
feedbackutbytet. Majoriteten av cheferna är positivt inställda till teambuildingaktiviteter i
uppstarten av projekt då de anser att det ger en positiv effekt på lagkänslan. På Projekt
2,  som  fick  bäst  resultat  (“Jag  hade  gett  mer  feedback  om:”  25%  Lagkänsla.  Se  bilaga  6)  
inom blocket arbetade cheferna med att skapa tydliga arbetsroller genom att bland annat
låta medarbetarna själva forma och kommunicera sina egna befattningar inför varandra.
De har även infört rutiner där medarbetarna får en inblick i samtligas arbete och en bättre
bild av de gemensamma mål projektet har. Detta stöds av Kaufmann och Kaufmann
(2005) som framhäver betydelsen med beslutsfattande i grupp och gemensamma mål.
Förutsättningarna inom organisationen är att man arbetar på projektbasis och att man
sätts ihop i olika lag. Arbetslaget växer och krymper under projekttiden och roller inom
arbetslaget tillkommer och tas bort. Varje gång skapas ett nytt lag. Gunnarson (2010)
anser att en bra lagkänsla minskar risken för missförstånd och konflikter då det
frambringar öppenhet och sänker trösklar. Därför tycker vi att det är viktigt att få en bra
lagkänsla från start, som kontinuerligt underhålls med olika typer av insatser. Den
uppgiften faller idag på cheferna, utan riktlinjer men med stöd från företaget.

7.5 Frekvens
Enkätresultaten visar att man i genomsnitt som medarbetare får feedback var tolfte
arbetsdag. För cheferna är motsvarande siffra var tionde arbetsdag. Medarbetarna
uppskattar att de ger feedback var sjunde dag och cheferna var fjärde (se bilaga 6).
Även om vi tar hänsyn till ett eventuellt bortfall ifråga om feedback från medarbetare till
yrkesarbetare ser vi resultatet som otillräckligt. Av intervjuerna så framgår det att det
ibland kan finnas prestationer och beteenden som anses självklara men där det finns en
förväntan från medarbetarna om att få feedback. Det framkom även att det ges mer
beröm och kritik på utfört arbete än synpunkter och tips under arbetets gång. Buron &
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McDonald-Mann (1999) framhåller vikten av att feedback är ett verktyg som ska
användas kontinuerligt för att stärka medarbetarna och resultatet. Feedback ska inte
fungera som ett kvitto på utfört arbete. Vi är inte överraskade över resultatet och menar
att frekvensen är ett mätresultat över hur de övriga blocken faller ut.
Øiestad (2005) skriver att feedback till chefer ofta uteblir. Det överensstämmer med den
verklighet som cheferna berättar om under de kvalitativa intervjuerna. Chefer som ber
sina medarbetare om feedback skapar förtroende, menar Øiestad (2005). Vi ser en
möjlig och enkel förbättring inom området genom att cheferna frågar mer om feedback.

7.6 Typ
Vi tolkar enkätresultaten som att feedbackutbytet inte sker på rätt sätt. Hade så varit
fallet, hade chefer och medarbetare känt att feedbacken de får är mer givande. I
intervjuerna med cheferna framkom det att det är enklare att ge beröm än feedback då
det tar mindre energi från givaren. Enligt Buron & McDonald-Mann (1999) är skillnaden
mellan beröm och feedback stor. De menar att beröm är något som enbart ger en
mottagare en stimulans av självförtroendet. Genom att specificera situationen, beteendet
och konsekvensen blir beröm konstruktiv feedback och mottagaren uppmuntras till att
utveckla beteendet. Förhållandet mellan positiv- och negativ feedback bör vara 4 till 1
enligt Buron & McDonald-Mann (1999). Vi tolkar i enkätresultaten att förhållandet inte
uppfylls men att beröm enkelt kan omvandlas till positiv feedback. Om berömmet
innehåller mer konkreta detaljer om varför något är bra skapas på så sätt större
genomslagskraft hos mottagaren.

7.7 Ges det tillräckligt mycket feedback?
Enligt resultatet i enkäterna finns det ett behov bland medarbetare och chefer av mer
feedback. Detta stärks även av de kvalitativa intervjuerna. Enligt Buron & McDonaldMann (1999), bör feedbackutbytet ske kontinuerligt och på vardaglig basis. Vi anser att
det finns ett behov ute på projekten och att den mängd feedback som cirkulerar inte är
tillräcklig.
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8.0 Slutsatser
Slutsatserna vi har kunnat dra av vår studie är att ett behov av mer feedback finns på
samtliga av de undersökta projekten och att störst behov finns hos medarbetarna. Av de
undersökta påverkansfaktorerna så finns det block som fått positiva utslag och som
bidrar positivt till feedbackkulturen. Studien har också visat att det finns tre block där
arbetet inte fungerar tillräckligt väl och därför bör utvecklas. Detta för att nå en
tillfredställande feedbackkultur och möjliggöra de positiva effekter som finns att vinna
både för individen, arbetsgruppen och företaget.

Positivt

Negativt

Ledarskap

Atmosfär

Chefens roll och påverkan

Arbetsklimat och sociala trösklar

Resurser

Typ

Utbildning och grupputveckling

Positiv och utvecklande

Förtroende

Frekvens

Trygghet och tillit mellan kollegor

Behov och frekvens

Ges det tillräckligt mycket feedback? Nej.
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8.1 Rekommendationer
För att få en positiv utveckling av feedbackkulturen anser vi att insatser inom tre block är
nödvändiga. Dessa är hur atmosfären upplevs ute på projekten, vilken typ av feedback
som praktiseras samt frekvensen mellan feedbackutbyten.

Atmosfär
Gör mer insatser som främjar lagandan och atmosfären ute på projekten. Bra insatser är
workshops och teambuildingaktiviteter. För att få en fungerande feedbackkultur behöver
samtliga medarbetare och chefer vara involverade.

Frekvens
Organisationen bör stötta chefer i att vara initiativtagare inom feedbacksystemet.
Cheferna är vitala i frågan och de som från början av ett projekt kan skapa den kultur och
de förutsättningar som behövs. Ytterligare en åtgärd som ger stor effekt är att chefer
frågar mer om feedback, genom att öppna upp för den dialogen kan man med en enkel
förbättring öka förtroendet och påverka feedbackkulturen positivt.

Typ
Gör insatser i form av information och utbildningar ute på projekten där insikter om det
personliga värdet av feedback presenteras. När chefer och medarbetare förstår att det
ligger i deras personliga intresse blir viljan att agera större.

Organisation
Gör mer djupgående utvärderingar och följ upp utbildningarna och insatserna som äger
rum på projekten.

8.2 Fortsatt forskning inom området
Målet med denna rapport har varit att undersöka hur välfungerande feedbackkulturen är i
dagsläget på tre av Skanskas pågående projekt i Stockholmsregionen. Här listas några
frågor som väcktes under arbetets gång men som var för omfattande för att undersökas i
denna rapport:






Hur används feedback som verktyg inom olika ledarskapstilar?
Hur mycket påverkar en fungerande feedbackkultur produktivitet och ekonomi
inom produktionen?
Hur stor effekt får insatser på feedbackkulturen? (Mätning innan och uppföljning)
Hur ser feedbackkulturen ut i andra led inom byggproduktion? Möjliga
målgrupper: yrkesarbetare, distrikts- och regionchefer.
I vilket fas inom FIRO-modellen sker störst feedbackutbyte i en arbetsgrupp och
varför?
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8.3 Avslutande diskussion
Vi anser att diskussionerna och arbetet redan nu har bidragit genom att väcka intresse
inom ämnet. Under intervjuerna har engagemanget för frågan rörande en fungerande
feedbackkultur varit påtagligt och viljan att arbeta med och utveckla denna har varit tydlig
från organisationen.
Vi hoppas att underlaget i denna rapport kan vara bidragande i utvecklingen inom
feedbackkulturen och vill tro att organisationer kan ta stöd och inhämta kunskap utifrån
den.
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10.0 Bilagor
Bilagsförteckning
Bilaga 1

Enkät till medarbetare

Bilaga 2

Enkät till chefer

Bilaga 3

Intervjuguide

Bilaga 4

Enkät med block-uppdelning

Bilaga 5

Blocken visuellt med frågor

Bilaga 6

Enkätresultat, projektspecifikt samt totalt
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BILAGA 1

Feedback
- en intern enkätundersökning om återkopplingskultur

Mottagare

1

2

3

4

5

6

Jag ber om feedback vid behov
Jag mottager övervägande positiv feedback
Jag vill ha mer feedback
Jag får feedback som utvecklar mig
Jag får feedback:

1 gång/dag

1 gång/vecka

1 gång/mån

Givare

1

2

< 1 gång/mån

3

4

5

6

Jag blir ombedd av mina kollegor att ge dem feedback
Jag ger övervägande positiv feedback
Jag ger feedback som utvecklar andra
Jag har utbildningen och verktygen som behövs för att ge feedback
Jag drar mig för att ge feedback för att jag är osäker på hur den mottages
Jag upplever mitt bidrag som viktigt för den gemensamma arbetsplatskulturen
Jag har ett ansvar för att ge feedback
Jag ger feedback:

1 gång/dag

Jag hade gett mer feedback om: bättre arbetsklimat

1 gång/vecka
bättre lagkänsla

Arbetsklimat

1 gång/mån

< 1 gång/mån

annat:

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Jag har förtroende för mina kollegor
Jag kan säga vad jag tycker och tänker
Jag tycker att få/ge feedback är ett naturligt inslag i vardagen

Ledarskap
Jag blir inspirerad av min ledare
Jag blir utmanad och utvecklas av min ledare
Jag har förtroende för min ledare
Jag får feedback av min ledare på utfört arbete
Jag får beröm av min ledare
Jag upplever att min chef bryr sig om mig

BILAGA 2

Feedback
- en intern enkätundersökning om återkopplingskultur

Mottagare

1

2

3

4

5

6

Jag ber om feedback vid behov
Jag mottager övervägande positiv feedback
Jag vill ha mer feedback
Jag får feedback som utvecklar mig
Jag får feedback:

1 gång/dag

1 gång/vecka

1 gång/mån

Givare

1

2

< 1 gång/mån

3

4

5

6

Jag blir ombedd av mina kollegor att ge dem feedback
Jag ger övervägande positiv feedback
Jag ger feedback som utvecklar andra
Jag har utbildningen och verktygen som behövs för att ge feedback
Jag drar mig för att ge feedback för att jag är osäker på hur den mottages
Jag upplever mitt bidrag som viktigt för den gemensamma arbetsplatskulturen
Jag har ett ansvar för att ge feedback
Jag ger feedback:

1 gång/dag

Jag hade gett mer feedback om: bättre arbetsklimat

1 gång/vecka
bättre lagkänsla

Arbetsklimat

1 gång/mån

< 1 gång/mån

annat:

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Jag har förtroende för mina kollegor
Jag kan säga vad jag tycker och tänker
Jag tycker att få/ge feedback är ett naturligt inslag i vardagen

Mitt ledarskap
Jag inspirerar mina medarbetare
Jag utmanar och utvecklar mina medarbetare
Jag skapar förtroende
Jag ger feedback till mina medarbetare på utfört arbete
Jag ger beröm till mina medarbetare
Jag visar att jag bryr mig om mina medarbetare

Bilaga 3
INTERVJUFRÅGOR
Etiska aspekter
●

Vi kommer från KTH och gör vårt examensarbete här för Skanska

●

Materialet från enkäter och intervjuer kommer presenteras i vårt examenarbete på ett
sätt så att det inte går att ni inte kan identifieras och är anonymt

●

Känner du i intervjun att du inte vill besvara frågan säger du till

●

Svara ärlig och öppet

INTERVJUFRÅGOR
●

Börja  med  att  berätta  om  dig  själv  och  din  bakgrund?

●

Utbildning inom ledarskap / feedback?

●

Vad  är  din  roll  här?

●

Hur ser teamet ut?

●

Hur länge har ni arbetat tillsammans?

PRESENTATIONSUNDERLAG
●

●

Vad  är  din  uppfattning  av  feedbacksystemet?
○

Är  det  tillräckligt?

○

Vad  är  bra  och  mindre  bra?

○

Vad  skulle  kunna  göras  bättre?

○

Tror du att det ser annorlunda ut i andra branscher?

○

Riktlinjer uppifrån?

○

Skulle  ett  “arbetsdatablad”  underlätta?

Har  du  några  funderingar  och  tankar  kring  feedbacken  inom  organisationen,  eller  något  
du  vill  tillägga?

BILAGA 4

Feedback
- en intern enkätundersökning om återkopplingskultur

Mottagare

1

2

3

4

5

6

Jag ber om feedback vid behov
Jag mottager övervägande positiv feedback
Jag vill ha mer feedback
Jag får feedback som utvecklar mig
Jag får feedback:

1 gång/dag

1 gång/vecka

1 gång/mån

Givare

1

2

< 1 gång/mån

3

4

5

6

Jag blir ombedd av mina kollegor att ge dem feedback
Jag ger övervägande positiv feedback
Jag ger feedback som utvecklar andra
Jag har utbildningen och verktygen som behövs för att ge feedback
Jag drar mig för att ge feedback för att jag är osäker på hur den mottages
Jag upplever mitt bidrag som viktigt för den gemensamma arbetsplatskulturen
Jag har ett ansvar för att ge feedback
Jag ger feedback:

1 gång/dag

Jag hade gett mer feedback om: bättre arbetsklimat

1 gång/vecka
bättre lagkänsla

Arbetsklimat

1 gång/mån

< 1 gång/mån

annat:

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Jag har förtroende för mina kollegor
Jag kan säga vad jag tycker och tänker
Jag tycker att få/ge feedback är ett naturligt inslag i vardagen

Ledarskap
Jag blir inspirerad av min ledare
Jag blir utmanad och utvecklas av min ledare
Jag har förtroende för min ledare
Jag får feedback av min ledare på utfört arbete
Jag får beröm av min ledare
Jag upplever att min chef bryr sig om mig

BILAGA 5

RESURSER
= tid, pengar

TYP
= klapp/konstruktiv eller pos/neg
– Jag mottager övervägande positiv feedback
– Jag får feedback som utvecklar mig
– Jag ger övervägande positiv feedback

GES DET TILLRÄCKLIGT
MYCKET FEEDBACK?

– Jag ger feedback som utvecklar andra

– Jag har utbildningen och verktygen
som behövs för att ge feedback
– Jag hade gett mer feedback om
jag/det hade haft mer:

LEDASKAP
= chefens påverkan och möjligheter
– Jag inspirerar mina medarbetare
– Jag utmanar och utvecklar mina medarbetare

FÖRTROENDE

= trygghet, förtroende till grupp/ledare

– Jag drar mig för att ge feedback för
att jag är osäker på hur den mottages

– Jag har förtroende för mina kollegor
– Jag skapar förtroende

ATMOSFÄR

– Jag visar att jag bryr mig om
mina medarbetare

= klimat, trösklar

– Jag ber om feedback vid behov

– Jag blir ombedd av mina kollegor att ge dem feedback

– Jag drar mig för att ge feedback för att jag är osäker
på hur den mottages

– Jag upplever mitt bidrag som viktigt för den gemensamma
arbetsplatskulturen

– Jag har förtroende för mina kollegor

TES
= ges tillräckligt mycket feedback?

– Jag kan säga vad jag tycker och tänker

– Jag ger feedback till mina medarbetare på
utfört arbete
– Jag ger beröm till mina medarbetare

– Jag vill ha mer feedback

– Jag tycker att få/ge feedback är ett naturligt
inslag i vardagen

– Jag visar att jag bryr mig om mina medarbetare

– Jag får feedback: mängd
– Jag ger feedback: mängd

Bilaga 6. Enkätresultat
Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

Totalt

4,7
4,8
4,4
3,9

5,7
2,5
6,1
4,5

0%
25%
75%
4,0

4,4
4,4
3,6
4,0

5,2
2,0
6,0
5,6

3,0
4,0
6,4

13%
25%
62%
6,2

7,4
7,2
7,6
7,2

8,6
3,0
7,8
8,0

7,0
6,0
6,0
6,0

1,0
11,0
5,0

50%
50%
0%
7,0

6,0
6,0
6,0
6,0

6,0
1,0
8,0
6,0

5,4
4,6
6,6
5,7

13,0
16,0
5,4

25%
50%
25%
4,0

6,3
6,3
6,3
6,3

7,7
5,1
6,9
6,9

8,0
3,0
8,0
5,0

5,0
13,0
7,0

50%
50%
0%
6,0

5,0
7,0
5,0
7,0

6,0
1,0
7,0
7,0

5,4
5,3
5,7
5,6

7,0
12,0
6,6

21%
38%
41%
5,4

6,1
6,2
5,7
5,3

7,4
4,0
7,5
6,6

7,5
5,0
5,9
5,3

4,0
10,0
6,0

25%
38%
37%
5,5

6,1
6,6
5,4
6,0

6,6
1,1
7,6
7,0

Medarbetare
Chefer
Medarbetare
Chefer
Medarbetare
Chefer Medarbatare
Chefer
5,6
6,4
8,4
8,0
7,4
7,0
7,7
7,8
6,7
6,0
7,0
8,0
7,1
7,0
7,0
7,6
5,1
3,2
6,8
6,0
5,7
4,0
5,4
4,5
6,5
4,4
7,4
6,0
6,0
8,0
7,2
7,4
6,2
6,4
7,0
9,0
3,1
10,0
6,1
9,3
2,8
2,0
2,8
5,0
3,1
4,0
2,7
3,4

FÖRTROENDE
Jag har förtroende för min ledare
Jag drar mig för att ge feedback för att jag är osäker på hur den mottages
Jag har förtroende för mina kollegor
Jag upplever att min chef bryr sig om mig

24%
38%
38%
4,7

9,0
10,0
4,8

6,6
5,0
5,4
5,4

ATMOSFÄR
Jag kan säga vad jag tycker och tänker
Jag tycker att få/ge feedback är ett naturligt inslag i vardagen
Jag ber om feedback vid behov
Jag upplever mitt bidrag som viktigt för den gemensamma arbetsplatskulturen
Jag har ett ansvar för att ge feedback
Jag blir ombedd av mina kollegor att ge dem feedback

LEDARSKAP
Jag blir inspirerad av min ledare
Jag blir utmanad och utvecklas av min ledare
Jag får feedback av min ledare på utfört arbete
Jag får beröm av min ledare

8,0
16,0
6,0

5,6
4,0
4,4
3,2

FREKVENS
Jag ger feedback
Jag får feedback
Jag vill ha mer feedback
(arbetsdagar mellan utbyte)
(arbetsdagar mellan utbyte)

RESURSER
Jag hade gett mer feedback om
Arbetsklimat
Lagkänsla
Annat
Jag har utbildingen och verktygen som behövs för att ge feedback

5,4
5,3
5,5
5,4

TYP
Jag mottager övervägande positiv feedback
Jag får feedback som utvecklar mig
Jag ger övervägande positiv feedback
Jag ger feedback som utvecklar andra

