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Förord 
Detta är en 10 poängs magisteruppsats vid Södertörns Högskola, VT 2005.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till Caroline Carlstedt, Training & Development 
Manager på Alfa Laval, Christina Lindberg, Personalchef på Dagab, Yvonne 
Sigurd, utbildningsansvarig på Atlas Copco samt Mikael Köhn, tekniker på 
Bodycote som medverkade i intervjuer som gjorde denna undersökning möjlig. 
Vi vill även tacka Erik Borg, vår handledare, som har gett tips och stöttat oss 
vid komplikationer som uppkommit under arbetets gång. Slutligen vill vi rikta 
ett tack till vår opponentgrupp, Robert Söderström och Mattias Wickberg, samt 
övriga studenter i vår uppsatsgrupp som med idéer och tips underlättat arbetets 
gång.  
 
 
 
Flemingsberg, den 11 maj 2005. 

 

 

 

 

 
Keijo Tanskanen                         Markus Berg 



Feedback till ledare i svenska företag 

 3(54)

Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om medelstora och stora företag i 
olika branscher använder sig av liknande feedbacksystem när feedback ges till 
ledare. 
 
Det som vi kommit fram till efter att ha studerat fyra företag i olika branscher 
och storlek är att de mätbara värdena som exempelvis produktivitet, gavs som 
feedback på liknande sätt till ledare. Företagen gav feedback på det som 
producerades och hur pass väl ledarens grupp uppnått uppsatta mål. Mjuka 
värden som exempelvis ledarens ledaregenskaper, gavs från ledarens ledare 
vilket är det vanligaste i företag. Ett av de intervjuade företagen bedrev dock 
även feedback från underställda genom frågeformulär som sedan sammansattes 
i en modell som gav ett ledarindex. Ledaren kunde därmed se vad 
medarbetarna tycker om dennes ledarstil. När detta upprepas kan ledaren se om 
denne utvecklats som ledare i de underställdas tycke.  
 
Två av de fyra företagen hade en modell där ledarna fick ut ett index som gav 
en fingervisning till ledare om deras ledaregenskaper. Alla fyra företagen 
bedrev ledarskapskurser, samt någon form av coachning där ledarna fick lära 
känna sig själv bättre. Utvecklingssamtal bedrevs årligen i alla de undersökta 
företagen. 
 
Resultatet kan sammanfattas som att företagen i stora drag bedrev feedback på 
liknade sätt, med vissa mindre skillnader. Komplikationer med feedback som 
upptäcktes i samband med undersökningen, var att feedback sällan följdes upp 
efter att de hade givits. Uppföljning var oftast upp till ledaren själv. Ett mer 
formaliserat uppföljningssystem skulle vara bra eftersom en uppföljning i 
högre grad skulle möjliggöras. Kommunikationen inom företagen sågs även i 
vissa fall komplext eftersom för lite kommunikation kan leda till missförstånd 
och brist på information. 
 
Den metod som vi använt oss av var fallstudie, där vi utgick från existerande 
teorier om feedback och tidigare forskning kring ämnesområdet. Efter att ha 
fått en god överblick om ämnesområdet testades teorierna på verkligheten, 
genom intervjuer på fyra olika företag. Dessa valdes genom icke-
sannolikhetsurval eftersom vi valde de företag som först ställt upp på intervju 
när vi kontaktade dem. Vi hade dock som krav att företagen skulle befinna sig i 
olika branscher samt ha olika antal anställda. Vi intervjuade personer som 
arbetade med personalfrågor, oftast på personalavdelning eller dylikt. 
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1  Inledning 
 

1.1  Bakgrund 
Ledarskap betecknas enligt Czarniawska, B. Edström, A. & Jönsson, S. (1998, 
s. 149) �en ömsesidig relation mellan ledare och ledda�. Ledarskap är något 
som utövas på alla nivåer i en organisation. Ledarskap berör inte endast 
personer i organisationen utan även leverantörer, kunder och andra intressenter. 
 
Ledarskap är ett komplext fenomen som involverar ledaren, medarbetarna och 
situationen. Somliga forskare har inriktat sig på att undersöka ledarens 
egenskaper i form av beteende, personlighet etc. medan andra undersökt 
relationen mellan ledaren och medarbetarna, och andra situationen som 
påverkar hur ledaren handlar (Curphy, G. Ginnett, R. & Hughes, R. 2002 s.6).   
 
Ledningsgruppers samspel är av särskild betydelse för organisationer. Både 
praktisk erfarenhet och teori visar att ledare arbetar nära ihop med andra i en 
ledningsgrupp. En ansvarig chef väljer vilka medarbetare som blir de förtrogna 
som i praktiken delar ansvaret. Ofta väljs personer med kompletterande 
värderingar, men som inte utmanar den ansvariges värderingar. 
Arbetsfördelningen i ledningsgruppen kan variera, dock är det oftast den 
ansvariga ledaren som är ansiktet utåt (Czarniawska, B. Edström, A. & 
Jönsson, S. 1998, s. 153). 
 
Medarbetarna är en kritisk del i ledarskapsutveckling, tidigare lade inte 
forskare någon större vikt på medarbetarna men på senare år har vikten av 
medarbetarnas betydelse utgjort en större roll. Medarbetarnas egenskaper som 
har betydelse i ledarskapsprocessen är t.ex.  förväntningar, personlighetsdrag, 
mognadsgrad, kompetens och motivation. Medarbetare som delar ledarens mål 
och värderingar är ofta mer motiverade till att arbeta och dessa jobbar oftast 
mer och med större ambition. Detta leder ofta till att medarbetarna har åsikter 
om ledaren och om hur arbetet utförs och även om hur det bör utföras på 
företaget. Feedback blir då ett relevant verktyg för att få medarbetarnas åsikter 
(Curphy, G. Ginnett, R. & Hughes, R. 2002, s. 30-31, 214). 
 
Feedback kan definieras som en mängd information som ges av outputen, som 
återkopplar information till inputen. Relationen mellan output och input kan 
användas för att ändra eller förbättra ett beteende (www.atis.org 2005-04-18). 
För att ovanstående information bättre ska passa in i uppsatsen så kan 
definitionen tolkas så att information ges av outputen (den som ger feedback) 
till inputen (den som får feedback) för att den senare ska utveckla och förbättra 
sitt beteende. 
 
Feedback kan ges på många olika sätt och det finns många olika parametrar 
som tas hänsyn till för att ett lyckat resultat ska uppnås. Hur går företag tillväga 
när feedback ges till ledare och vilka problem upplever företagen i samband 
med feedback? 
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1.2  Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om medelstora och stora företag i 
olika branscher använder sig av liknande feedbacksystem när feedback ges till 
ledare. 
 

1.3  Avgränsningar 
Vi har valt att bara undersöka medelstora och stora företag i 
Stockholmsområdet. 
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2  Metod  
I metodkapitlet beskrivs hur vi har gått tillväga, vilka metoder och strategier 
som använts samt vilka angreppssätt som vi anser lämpliga för vår 
undersökning.   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    Aktionsforskning 
    Etnografi 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Metodupplägg. Källa: Berg, Tanskanen (2004). 
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2.1 Undersökningsansats 
 

2.1.1  Fallstudier   
Vi valde att använda oss av en fallstudie eftersom vi tror att ett antal företag i 
olika branscher kan ge oss en rättvisande bild av hur feedback till ledare går 
till. Vi anser vidare att en djupgående undersökning vid varje företag är 
nödvändig, varför fallstudier passar vår undersökning bäst. 
 

2.2  Urvalsram 
Vi använde oss av ett icke sannolikhetsurval eftersom det inte är möjligt att 
inkludera ett stort urval i undersökningen. Vidare använde vi oss av ett 
subjektivt urval. Detta eftersom urvalet handplockats för undersökningen. Vi 
försökte få kontakt med företag som förmodligen bedrev feedback till ledare. 
Vi tyckte vidare att det skulle vara av intresse att inkludera företag inom olika 
branscher med varierande storlek.  
 

2.3  Forskningsansats 
Vi utgick från existerande teorier och applicerade dessa på företagen. Vi 
intervjuade företag och studerade mycket tidigare forskning inom området och 
därefter valde vi att använda en deduktiv forskningsmetod. Efter detta kunde vi 
dra slutsatser i fallen vi undersökt. 
 

2.4  Kvalitativt och kvantitativt tillvägagångssätt 
Distinktionen mellan kvantitativ och kvalitativ gäller främst behandlingen av 
data, snarare än forskningsmetoden som sådan. (Denscombe 1998, s. 203). 
 

2.4.1  Kvalitativt tillvägagångssätt 
Det mest tydliga kännetecknet för ett kvalitativt tillvägagångssätt är 
inriktningen på ord och inte siffror. Utöver det tenderar denna metod att 
kännetecknas med beskrivning, småskaliga studier. Fördelarna med ett 
kvalitativt tillvägagångssätt är att datamaterialet är �förankrade i verkligheten�; 
det innehåller inte data som på ett förenklat och ytligt sätt skildrar verkligheten, 
istället är de djupgående och detaljerade.    
 
Vi studerade mycket tidigare forskning i ämnet, läste många böcker och 
intervjuade företag. På detta sätt skaffades djupgående och detaljerade fakta 
vilket var nödvändigt för vår typ av undersökningsämne. Eftersom vi gick till 
väga på detta sätt passar benämningen kvalitativt tillvägagångssätt bäst för 
vårat fall.   
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2.5  Primär- och sekundärdata 
Vi använde oss av primärdata i form av intervjuer med olika företag och 
sekundärdata i form av skriftliga källor som Internet, böcker och tidskrifter. Vi 
anser det viktigt att både ta med primärdata och sekundärdata eftersom den 
senare kompletterar och ökar primärdatans reliabilitet.   
 

2.6  Datainsamlingsmetoder 
De metoder vi ansåg vara mest lämpliga för att besvara vår problemställning 
var intervjuer och skriftliga källor. 
 

2.6.1  Intervjuer 
Genom intervjuer kan djupgående och detaljerad information fås, vilket är bra 
eftersom vi valt en fallstudie som forskningsansats. Vidare innebär en intervju 
hög validitet då riktigheten och relevansen av data kan kontrolleras under tiden 
den samlas in.  
 
En intervju kan ha tre olika karaktärer. De kan vara strukturerade, 
semistrukturerade och ostrukturerade. (Denscombe 1998, s. 134-135). 
 
Vi formade intervjun efter semistrukturerad typ eftersom vi ville att 
respondenten skulle ges utrymme att utveckla sina idéer och tankegångar runt 
frågorna och svaren. Relevanta fakta kan i och med en strukturerad intervju gå 
förlorad eftersom den svarande inte ges utrymme att förklara och ge en bredare 
analys av sina svar. En ostrukturerad intervju skulle i vårt fall inte passa då vi 
har ett antal mycket viktiga frågor som vi vill ha svar på och avser undersöka i 
vår rapport. Intervjun skulle i detta fall bli alltför utsvävande och skulle inte 
fylla en önskvärd funktion.   
 

2.6.2  Skriftliga källor 
Vi använde oss av skriftliga källor eftersom stora mängder data kan erhållas 
m.h.a. denna metod. Metoden innebär också att data kan nås relativt enkelt, då 
de är tillgängliga för allmänheten till en låg kostnad. 
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3  Inledning tidigare forskning 
Detta kapitel ska belysa ledarskap, inom vilket feedback ofta förekommer. 
Kapitlet finns för att underlätta och ge en bakgrund för läsaren. 
 
Få fenomen inom samhällsvetenskap har diskuterats så djup och ingående som 
just ledarskap de två senaste decennierna. Diskussionerna har ofta haft en klar 
inriktning mot hur ledarskapet kan bidra till att de mänskliga resurserna bättre 
kan tillvaratas, mobiliseras och utvecklas. Vidare går vissa inriktningar att 
urskilja vid analyser av ledarskap.  
 
En av dessa betonar ledarskapet som generellt viktigt för att åstadkomma ett 
gott resultat, ex. lyhördhet och beslutsförmåga.  
 
En annan betonar olika dimensioner i ledarskapets utformning, d.v.s. 
ledarstilar, t.ex. om ledaren är person- eller sakorienterad o.s.v.  
 
En tredje inriktning menar att ledarskapet framförallt är situationsbundet, d.v.s. 
att det ofta inte är meningsfullt att diskutera särskilda egenskaper eller 
dimensioner, utan att ledarskapet snarare måste anpassas till den aktuella 
situationen och ibland också till de förväntningar som ställs på ledaren. 
 
En fjärde ståndpunkt, som är den tredje tämligen lik, är att ledarskapet måste 
anpassas till den aktuella organisationens utvecklingsfas. 
 
Alla dessa fyra angreppssätt kan lämna viktiga bidrag när analyser, förståelse 
och utformning av olika ledarskapsstrategier ska utformas. (Wolvén 2000, s. 
117-118). 
 
Skillnaden mellan chefskap och ledarskap har ofta diskuterats. Hollertz (2003) 
menar att chefskap är då man har formell makt i en organisation. Ledarskap 
utövas oftast i förändringsinriktade processer. Traditionellt fokuserar chefskap  
på aktiviteter som planering, organisering, bemanning och kontroll. Ledarskap 
däremot är svårare att definiera, en definition är att �ledarskap ska ses som en 
interaktion mellan medlemmar i en grupp�  vilket betyder strukturering eller 
omstrukturering av situationen, av perceptionerna och av förväntningar som 
gruppmedlemmarna har. Ledaren är en s.k. �förändringsagent� vars handlingar 
påverkar andras kompetens att lösa problem och nå mål (Hollertz, 2003 s. 10-
11) 
 
 
Fem förmågor som är centrala i god ledarskap är följande:  

1. Intelligens eller intellektuell förmåga, men ska ändå inte skilja sig för 
mycket från medarbetarna. 

2. Självförtroende, för att kunna åstadkomma förändring. 
3. Beslutsamhet, egenskapen innebär karaktäristiska som initiativförmåga, 

envishet, dominans och energi. 
4. Integritet, vilket innebär ärlighet, pålitlighet och ansvarsförmåga. 
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5. Sällskaplighet, en bra ledare är oftast utåtriktad, tillmötesgående, 
diplomatisk och är känslig för andras behov och visar omtanke för 
andra (Hollertz 2003 s. 30). 
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4  Tidigare forskning 
Detta kapitel innehåller tidigare studier som berör vårt ämne,  i form av 
böcker, artiklar och avhandlingar. 3.1 innehåller tidigare forskning från 
böcker och internetkällor medan 3.2 innehåller material från vetenskapliga 
artiklar. I 3.3 återfinns en kort sammanfattning av den tidigare forskning som 
detta kapitel innehåller.  När vi i fortsättningen använder ordet �chef� så 
menar vi �ledare� eftersom de i de flesta fall är ledare. Vi vet dock att 
beteckningarna inte betyder samma sak i alla sammanhang. 
 

4.1  Böcker och Internetkällor 
 

4.1.1  Multirater feedback i praktiken  
Källan till hela 3.1.1 är hämtad från www.entrepreneur.com.  

�Multirater feedback� har blivit populär i dagens företag (främst amerikanska), 
den har ersatt den gamla modellen av feedback d.v.s. att ledare i större grad ger 
feedback till de anställda. Anledningen till att �multiratermodellen�  har fått så 
stor utspridning och i många fall ersatt en modell som använts i generationer är 
enligt Mick Mount på Iowa universitet att man har kommit fram till att chefen 
inte kan allt. Visserligen är chefens åsikt av värde, men man har kommit fram 
till att medarbetare, förutom chefen, även de är goda bedömare av andra 
medarbetares prestationer. När komplettering sker av chefens värdering av en 
medarbetare med de andra medarbetarnas värdering får man en mer rättvisande 
bild av medarbetarens prestation. �Multirater feedback� utförs vanligen m.h.a. 
ett frågeformulär.  

I mindre företag med få anställda (exempelvis fyra) räcker det kanske med 
feedback från ledaren till medarbetaren, då ledaren har ganska god insyn och 
uppfattning om vad medarbetarna presterar och hur väl de kommer överens 
med andra medarbetare. 

I större organisationer har ledaren sällan bra uppfattning om alla medarbetare, 
vissa medarbetare är experter på att ge ledaren de svar denne vill höra. Därför 
får ledaren en helt annan syn på medarbetaren än vad de övriga medarbetarna 
har.  

�Multirater feedback� bör ges av tre eller fler medarbetare, ju fler som ger 
feedback, ju större anonymitet har givarna och därmed ökar även sannolikheten 
att ärlig feedback ges. 

Implementeringen av �multirater feedback� har varit relativt enkel att utföra 
och de anställda brukar vara positivt inställda till det. Vissa företag med stark 
organisationskultur har varit mer skeptiska av förändringen till den här 
modellen, men oftast har attityden och tilltron mot modellen ändrats efter en 
tid.  
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Gebelein, S.H menar att �multirater feedback provides perceptions, not facts. It 
is important not to forget that�. Citatet är viktig att komma ihåg, vissa 
organisationer har haft feedbackresultatet som grund för löneförhandlingar, 
men det ger incitament till att ge positiv feedback till varandra och därför kan 
resultaten i de fallen vara missvisande. 

När ett frågeformulär görs vid �multirater feedback� är det viktigt att 
mottagaren tänker igenom frågorna noggrant.  

• Frågorna ska ge svar på hur pass bra individen sköter sin uppgift för att 
öka effektiviteten i företag. Exempelvis när en fråga görs om hur bra en 
medarbetare håller tider, kan en skala från 1-5 göras. 1 är dåligt, 5 är 
mycket bra. 

• Frågorna bör vara korta och koncisa, det ska inte ta för lång tid att svara 
på frågorna. Om det tar för lång tid att svara kan folk komma att tappa 
intresset på att svara ärligt eftersom vissa inte förmår koncentrera sig 
under längre tidsperioder. Mellan 10-25 minuter är ett lagom 
tidsintervall. 

• När enkäten är färdig ska ledaren själv, andra ledare på samma nivå, 
medarbetare (underställda) fylla ut feedbackenkäten. Oftast har ledaren 
som får feedback en högre uppfattning av sig själv, medan de 
underställda ger en sämre utvärdering. 

 

När feedbacken väl har erhållits, ska den analyseras och mottagaren bör ta 
lärdom av de synpunkterna som framförts gällande beteenden som skulle 
kunna förbättra dennes ledarskap. Om ledaren inte tar feedbacken på allvar kan 
denne lätt återgå till sitt gamla beteende efteråt, därför är det bra att göra en 
utvecklingsplan där man sätter upp de ändringar som bör strävas efter i 
punktform. Syftet med �multirater feedback� för ledare är att förbättra sitt 
ledarskap/arbetsinsats så att det gynnar företaget i första hand. Ledare får också 
nytta av detta då de får veta vad andra tycker om deras ledarskap. 
All feedback är inte precis, därför ökar behovet av att kommunicera med 
varandra, samt att ämnet då blir lättare att prata om när man har gett feedback 
till varandra. De samtalsämnen som dyker upp i samband med feedback är 
sådana som annars sällan dyker upp i diskussioner och ofta kan vara känsliga 
om inte feedback har utövats. 
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4.1.2  Tillhandahålla konstruktiv feedback 
Enligt Curphy, G. Ginnett, R. & Hughes, R. handlar tillhandahållning av 
konstruktiv feedback om att göra den användbar, vara specifik, vara 
beskrivande, vara läglig, vara flexibel, ge både positiv som negativ feedback 
och undvika anklagelse och pinsamheter. 
 
Göra den användbar 
Syftet med feedback är att ge andra information som de kan använda för att få 
till stånd en förändring i deras beteende. Att vara klar och tydlig vad gäller 
avsikten med feedbacken är viktigt eftersom det ofta är känsligt både för 
givaren och mottagaren i ett feedbackförfarande. Om exempelvis givaren 
befinner sig i ett instabilt psykiskt tillstånd, så kanske han säger saker som han 
för stunden anser bättre, men som I själva verket bara förvirrar mottagaren. För 
att vara hjälpsam krävs det att individerna är tydliga och har kontroll över sina 
känslor och feedback bör bara ges på sådant som innehåller parametrar som 
mottagaren har makten över att förändra. 
 
Människor kan förbättra effekten av feedbacken som ges om den är riktad mot 
en specifik individ. Ett ofta förekommande misstag som begås är att 
feedbacken riktas mot människor i allmänhet och inte mot en specifik individ. 
Om detta sker finns det en stor risk för att mottagaren inte känner igen sig i 
problemet och då har feedbacken ingen effekt. 
 
Vara specifik 
Feedback är som mest effektiv när den specificerar positiva och negativa 
beteenden. Ett exempel på detta kan vara I skolan, när en elev lämnar in en 
uppsats. Om läraren då säger att �det var en bra början, men du behöver 
förbättra några saker.� I ett sådant fall skulle eleven få svårt att veta exakt vad 
läraren vill att han ska ändra. Om läraren istället sagt �jag tycker att paragraf 
sex bör vara mer logiskt uppbygg�, skulle eleven bli hjälpt på ett mycket bättre 
sätt. 
 
Vara beskrivande 
Det är viktigt att hålla sig till fakta i största möjliga utsträckning när feedback 
ges. En anledning till att göra feedbacken beskrivande är att den görs mindre 
utvärderad då. Om givaren av feedback är väl beskrivande från början så 
föreligger det en mindre risk att mottagaren uppfattar den på ett sätt som ej 
avsätts.  
 
Vara läglig 
Feedback är som mest effektiv när den ges I så nära anslutning till uppkomsten 
av beteendet som möjligt. Innehållet och relevanta detaljer från nyligen 
inträffade händelser är lättare för alla inblandade att ta del av jämfört med om 
feedbacken ges långt efter att beteendet uppkommit.  
 
Vara flexibel 
Även om feedback bör ske så snart som möjligt efter inträffad händelse, så 
finns det tillfällen då feedbacken bör vänta och inte ges vid första bästa 
tillfället. I sådana lägen krävs det att givaren av kan vara flexibel. Det är viktigt 
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att komma ihåg att feedback är till för att hjälpa. Feedbackmöten bör bokas 
med detta I åtanke. Om mottagaren t.ex. har ett fullspäckat schema och har 
viktigare uppgifter att ta itu med, så bör feedbacken vänta tills ett bättre 
tillfälle.  
    
Vidare är det olämpligt att ge feedback när mottagaren inte mår bra psykiskt. 
Det är därför viktigt att givaren är uppmärksam på den andre personens 
känslomässiga reaktioner medan feedbacken ges och om det behövs vara 
beredd på att ändra sitt eget beteende om det skulle behövas.   
    
En annan viktig del av att vara flexibel handlar om att ge feedback i foglig 
mängd. Det är viktigt att givaren inte öser feedback över mottagaren som då 
skulle drunkna I all information, varför det ibland är lampligast att dela upp 
feedbacken på flera möten.  
 
Ge både positiv och negativ feedback 
Att både ge positiv och negativ feedback hjälper mottagaren mer än om denne 
bara erhåller feedback av en sort. Positiv feedback berättar för en person vad 
denne gör rätt i gruppens ögon och negativ berättar vad gruppen tycker 
personen gör dåligt eller bör förbättra. 
 
Undvika anklagelser och pinsamheter 
Eftersom syftet med feedback är att ge nyttig information till andra personer så 
att dessa kan utvecklas, så är det direkt olämpligt att agera så att andra 
individer mår dåligt.   
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4.1.3  Att ge feedback 
Hela detta kapitel är hämtat ur Hagtorn (2005).  
 
Det viktigaste att tänka på när man ger feedback är att den är till för att andra 
ska utvecklas och inte primärt för att göra sin egen situation bättre. Om givaren 
bär detta med sig och bygger sin argumentation kring detta så ökar chanserna 
att mottagaren uppfattar feedbacken som ärlig. Det underlättar också den 
process man själv går igenom innan man ger feedback då man tänker igenom 
vad som ska sägas, hur det ska sägas, när det ska sägas och varför det ska 
sägas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Förutsättningar för lyckad feedback. Källa: Hagtorn (2005). Redigerad av 

författarna. 
 
Vi har nedan valt att mer ingående förklara de parametrar som vi anser behöver 
vidare utveckling. Övriga parametrar som finns i figuren är dock inte mindre 
viktiga, vi anser att de är givna och vi har därför valt att inte gå in mer på 
dessa.  
 
Aldrig genom ombud 
All feedback bygger på att den ges direkt mellan två aktörer utan 
mellanhänder. Vikten av detta kan inte nog poängteras. Känslan att höra att 
någon talat om en när man inte varit närvarande är inte speciellt tilltalande, 
men trots detta inträffar detta allt för ofta. Därför är det viktigt att åsikter om en 
viss person framförs direkt till denne, utan mellanhänder.  
 

Lyckad 
feedback

 �Sök uppmärksamhet  
från mottagaren 
�Ge feedback på saker 
 som går att förändra 
�Ta en sak i taget 

 
�Ingen förvarning 
�Undvik ironi 
�Var ej kategorisk 
�Positiv/negativ feedback 
 

�Accept 
�Var specifik 
�Känslor 
�Kroppsspråket 

�Aldrig genom ombud 
�Vid rätt tidpunkt 
�En eller flera? 
�Jämför inte med andra 
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Vid rätt tidpunkt 
Feedbacken bör ges vid ett tillfälle där mottagaren är redo att ta emot den. 
Detta innebär dels att feedbacken bör ges i så nära anslutning till det som ger 
upphov till den som möjligt. Exempel på detta kan vara om en person ofta 
kommer för sent till avtalade möten. I detta fall bör dialogen äga rum i så nära 
anslutning till mötet som möjligt, gärna direkt efter mötet. Syftet med detta är 
att båda parter har det inträffade färskt i minnet, vilket underlättar förståelsen. 
    
Vidare är det viktigt att mottagaren är i känslomässig balans. Om denne är 
upprörd eller på annat sätt emotionellt instabil är det kanske bättre att invänta 
ett bättre tillfälle att ta upp feedbacken. Den bör dock tas upp så snart som 
möjligt efter att mottagaren funnit sinnesro. Om feedback tas upp för sent kan 
det innebära att något legat och grott hos givaren vilket kan ha hindrat 
kommunikationen mellan de båda parterna.  
 
En eller flera? 
Vanligtvis bör inte feedback ske inför någon annan än den berörde. Detta gäller 
när innehållet i feedbacken kan uppfattas som smärtsam. Argument mot detta 
är att det hävdas att när aktörer tränat på att kommunicera med varandra på 
olika plan och skapat en kultur kring detta är feedback en så naturlig sak att 
även gruppen kan bidra till den på olika sätt. Detta är tyvärr inte så vanligt, 
varför feedback ofta rekommenderas att äga rum mellan endast givaren och 
mottagaren.  
 
Ingen förvarning 
Det bästa sättet att ge feedback är att ge den utan förvarning. Om exempelvis 
en kollega en vecka i förväg annonserar att denne avser att ge feedback till en 
annan inom företaget, så finns det risk för att mottagaren börjar oroa sig i 
onödan vilket kan leda till att personen bygger upp olika försvarsresonemang. 
Tanken med det hela är inte att skaffa sig fördelar i en argumentation, utan att 
hjälpa mottagaren att inte hamna i grubblerier och misstänksamhet.  
 
Var ej kategorisk 
När feedback ges är det viktigt att undvika ord som �alltid� och �aldrig�. Detta 
skulle kunna ske om exempelvis givaren säger att �du gör alltid så här� eller 
�du har aldrig gjort så här�. Vid dessa fall intar mottagaren lätt en 
försvarsposition eftersom det sannolikt inte �alltid/aldrig� inträffar. Resultatet 
kan även bli att en argumentation uppkommer vilket försvårar feedbacken. I 
stället kan givaren formulera sig som att �när du gör så, upplever jag att��. I 
detta fall leds feedbacken in på något som svårligen kan ifrågasättas och 
mottagaren kan fokusera sin energi på att förstå givarens reaktion och hur 
beteendet kan förbättras. 
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Subjektiva omdömen 
Det är viktigt att hela tiden vara saklig och neutral. Om subjektiva termer och 
omdömen som exempelvis snål, dum eller stressig används kan lätt en situation 
av olika tolkningar uppstå. Dessa uttryck är subjektiva och betyder inte samma 
sak för alla. Om givaren t.ex. säger att �jag tycker att du är för hetsig� så svarar 
mottagaren förmodligen �vad menar du med hetsig?� Givaren kan i stället säga 
att �förra veckan lämnade du in en rapport som inte verkade genomtänkt, den 
innehöll många slarvfel och normalt sett tar det längre tid när en sådan rapport 
skrivs�. Mottagaren kan då svara att �det är nog sant, jag har haft mycket att 
göra den senaste tiden, jag borde nog ta en sak i taget och inte vara så hetsig�. I 
det senare fallet söker båda aktörer varandras bild av verkligheten. Givaren 
förmedlar sin bild mottagaren som inte går i försvar utan i stället försöker 
förstå vad givaren egentligen menar. För att säkerställa att de ser samma saker 
följer de sedan gemensamt upp dialogen genom att träffas vid ett senare tillfälle 
för att se om mottagaren hunnit smälta feedbacken och därigenom ändrat sitt 
beteende. 
 
Accept 
Givaren bör förvissa sig om att mottagaren accepterar feedbacken genom att 
fråga om det är ok att den ges. Om svaret blir jag har en överenskommelse 
träffats och mottagaren kan inte vid ett senare tillfälle backa ur om det skulle 
kännas obehagligt. Om svaret skulle bli nej blir motfrågan när det i så fall går 
bra. Det är i detta fallet viktigt att det sker så snart som möjligt.   
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4.1.4  Att ta emot feedback 
Enligt Hagtorn (2005) krävs det minst två parter vid feedback och mottagning 
av feedback kan vara minst lika svårt som att ge, om inte svårare. 
Kroppsspråket är väldigt viktigt. Ex. ögonkontakten är 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Trappan för mottagning av feedback. Källa: Hagtorn, 2005.  
 
 
Det är även viktigt att mottagaren av feedbacken inte intar en försvarsställning. 
Om mottagaren lägger sin energi på försvar försvåras givetvis förståelsen. Ju 
mer tid på försvar, desto mindre förståelse och konstruktivt beteende. Några 
typiska försvarsbeteenden kan vara att mottagaren hela tiden letar fel hos 
givaren; �du brukar ju också komma för sent ibland�, o.s.v. Detta är ett 
exempel på hur mottagaren förskjuter fokusen till givaren i stället för att 
reflektera över det sagda i feedbacken. Ett annat exempel på försvar kan vara 
att mottagaren blir helt förkrossad och spelar ut ett register av reaktioner kring 
detta.  
 
När feedback tas emot på ett lyckat sätt börjar mottagaren att lyssna. Givaren 
går lugnt och sakligt igenom och förklarar vad han menar och upplever. 
Mottagaren försöker sedan att förstå och tolka det som sägs och ställer enbart 
frågor som syftar till att öka förståelsen, inget annat. När givaren talat färdigt 
gör mottagaren klart att han förstått den och vad som ligger bakom. Det är 
viktigt att givaren får tala färdigt utan att bli avbruten och det innebär att 
mottagaren måste orka vara tyst under hela tiden som givaren talar. Det kan 
dock vara så att givaren har fel i sak och då är det fritt fram för mottagaren att 
bemöta dessa felaktigheter på ett tydligt och korrekt sätt. 
 
Aktörerna bör försöka vara överens om en gemensam tolkning av verkligheten. 
Skulle detta inte lyckas bör mottagaren bekräfta och acceptera feedbacken som 
relevant för den som ger den. Man kan tänka sig situationer då åsikterna hos 
givaren måste accepteras, utan att feedbacken i sig accepteras. Innan den 
förkastas bör den noga reflekteras över och undersökas för att se om det trots 
allt kan ligga något i den. Människan är utrustad med starka 
förträngningsmekanismer som skyddar vår självbild och vårt självförtroende 
och vi har lätt för att skjuta ifrån oss det som kan vara utmanande. Mottagaren 
bör därför alltid utgå från att det finns saker som denne inte själv uppfattar, 
men som andra ser.   

Försvara 
Förklara

Förstå

Agera
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I feedbacksituationer är det viktigt att tänka i termer av aktörskap. Både givare 
och tagare är aktörer som genom dialog försöker tolka olika bilder av 
verkligheten. Det är sedan upp till mottagaren att själv värdera vad han hör, 
avgöra vad han tror och själv besluta om eventuella ändringar i beteende och 
prestation. Att efter mottagen feedback agera annorlunda. 
 
En god aktör eller ledare rör sig kring de översta stegen i trappan, (figur 3), där 
det handlar om att förstå och agera. 
 

4.2  Vetenskapliga artiklar 
 

4.2.1  Feedback och utvärdering 
Artikeln �Evaluations, Enactment, and Expectations� är skriven av, Hamit M. 
Fişek vid Bogazici University, Joseph Berger vid Stanford University och  
James C. Moore JR vid York University. Artikeln är publicerad i �Social 
Psychology Quarterly�, 2002. 
 
Artikeln handlar om en utvärderingsteori som tillkännager att feedback är ett 
av de bästa verktygen för att utvärdera någonting. Genom utvärderingen kan 
man försöka styra det som utvärderats mot ett håll som motsvarar  
förväntningarna d.v.s. målen. Artikeln har inte specialiserat sig på något 
konkret utvärderingsobjekt såsom ledare, medarbetare organisationer eller 
resultat, utan den understryker bara att feedback är ett bra verktyg till att 
utvärdera. Man har provat teorin om feedback mellan olika relationer så som 
medarbetare - medarbetare, man � kvinna, student � lärare, i olika situationer.  
 
Om feedbacken är dubbelriktad så att bägge parterna ger feedback till sin 
motpart eller om feedbacken sker via en enkelriktad dialog eller om det är en 
enkät med svarsalternativ etc. har visat sig inverka på svaren. Resultaten skiljer 
sig alltså lite beroende på situationen. Artikeln påvisar att sociologiska teorier 
om hur situationen påverkar resultatet på feedback överensstämmer väl, man 
har omvandlat kvalitativ data till kvantitativ, därmed styrkt situationens 
betydelse i att skapa bra grund för konstruktiv utvärderingsgrund 
(www.jstor.org 2005-05-11). 
 

4.2.2  Sökning av feedback hos ledare 
Denna artikel är skriven av Susan J. Ashford vid Dartmouth College och Anne 
S. Tsui vid University of California. Texten är publicerad i �Academy of 
Management Journal� 1991. Fullständigt namn på artiklen lyder �Self-
regulation fore managerial effectiveness: the role of active feedback seeking�   
 
Denna fältstudie gjordes på 387 ledare (managers) på mellannivå i en �Public 
Service Agency� som observerades av deras överställda, underställda och 
arbetsgrupp på samma nivå. Författarna kom i denna artikel fram till att ledares 
tendenser att söka negativ feedback ökar deras förståelse för hur dessa 
feedbackkällor värderade deras arbete. Sökning av negativ feedback förhöjer 
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även dessa tre beståndsdelars åsikter om managerns effektivitet i helhet. 
Sökning av positiv feedback i sin tur försämrade de tre olika gruppernas åsikt 
om managerns effektivitet. Resultatet betonar även behovet av både 
�instrumental-� och �impression management� (objektiv och subjektiv) i 
sökningsprocessen av feedback och stödjer argumentet att aktiv feedback- 
sökning är en central del i ledarskapsprocessen (managerial process). De ledare 
som aktivt söker negativ feedback får en relativt bra bedömning om sina 
egenskaper, och därmed sällan sätter för höga mål för sig och sin arbetsgrupp. 
Artikeln säger att positiv feedbacksökning kan vara lämplig, men negativ 
feedback är oftast mer givande. Ytterligare sägs det i artikeln att ledare aktivt 
ska och bör söka feedback för att utvecklas som ledare (www.jstor.org 2005-
05-10). 
 

4.2.3  Performance feedback 
Artikeln om Performance feedback är skriven av David M. Herold och Robert 
C. Linden vid Georgia Institute of Technology samt Marya L. Leatherwood vid 
University of Illinois. Den är publicerad i �Academy of Management Journal� 
1987. Fullständiga namnet på artikeln är �Using multiple attributes to assess 
sourses of performance feedback�. 
 
I undersökningen studerades feedback till anställda. Feedbacken kom från 
organisationen, ledaren och medarbetarna. Den innefattade även hur pass väl 
en specifik uppgift i sig utfördes, samt egen uppfattning och idéer. Dessa 
mättes på en skala med sju olika svarsalternativ. Syftet med artikeln var att se 
om människor värderar feedback från olika nivåer på olika sätt d.v.s. om 
feedbacken från ledare tas på ett mer seriöst sätt än från underställda. Artikeln 
beskrev två olika organisationer, en handelsorganisation inom industrin och ett 
elektronikföretag. Man upptäckte att frekvens, regelbundenhet, användbarhet 
var sådant som de svarande bedömde som viktigt. Resultatet var att anställda i 
de två olika organisationerna hade så gott som samma värderingar av feedback, 
oberoende av vem eller vilka den kom från. Det hade alltså ingen större 
betydelse om feedbacken kom från cheferna, organisationen eller 
medarbetarna. De problem som fanns inom de olika organisationerna i 
samband med feedback föreföll vara likartade (www.jstor.org 2005-05-10). 
 

 4.2.4  �Feedforward� 
Denna artikel är skriven av Marshall Goldsmith, konsult inom ledarskap i New 
York.  Artikeln, som i sin helhet heter �Feedforward instead of feedabck�, 
kommer från �Leader to Leader� sommaren 2002. 
 
Att ge feedback har oftast setts som en del av en god ledares egenskaper, i dess 
strävan för att nå mål och frambringa förbättringar. Vanligtvis har feedback 
givits uppifrån och neråt. M.h.a. 360-gradersfeedback har feedback riktad 
uppåt  blivit vanligare i organisationer, men dock ej lika vanligt som nedåt. 
Problemet med all feedback enligt författaren är att den fokuserar sig på dåtid, 
på något som redan skett. Istället borde det läggas mer energi på händelser som 
kan ske i framtiden. Traditionell feedback kan därför vara både begränsad och 
statisk. 
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Över en tidsperiod på flera år har författaren observerat tusentals ledare när de 
har genomgått experiment. I experimenten har ledarna fått spela två olika 
roller, där i den ena man har bett dem att komma med feedback, och i den 
andra med �feedforward�.  
 
�Feedforward� går ut på att givaren försöker ge mottagaren råd och 
rekommendationer för framtiden, och genom detta vara stöttande, d.v.s. genom 
att en person via �feedforward� kan stötta en annan person i 
utvecklingsprocessen mer än att vara någon som påpekar negativa saker. 
Ledarna som deltog i experimenten upplevde experimenten för det mesta som 
positiva, författaren av artikeln har därmed sammanställt ett antal argument 
(bilaga 9) varför �feedforward� bör provas istället för traditionell feedback. 
 
Sammanfattningsvis förespråkar inte författaren att ledare ska undvika att ge 
feedback (negativ som positiv) utan att visa hur �feedforward� kan vara ett 
lämpligt verktyg i de dagliga arbetet. När man frågat ledare om vad de tyckt 
om det senaste feedbacktillfället har svaren påvisat att de flesta upplevde det 
som något negativt, medan �feedforward� upplevdes som inte bara något 
nyttigt, utan även som något som var kul. 
  
Egna åsikter och synpunkter på artikeln: Författaren har skrivit om det här i 
en ny term, men de flesta av de punkter som artikeln innehåller anser vi 
borde tas upp vid feedback. D.v.s. den som ger feedback ska även komma 
med konstruktiva förslag och råd och inte endast med det som varit bra eller 
dåligt. 
 

4.3  Sammanfattning tidigare forskning 
Feedback anses genomgående vara ett bra verktyg för att utvärdera något. 
Används feedbacken på rätt sätt så har organisationer stora möjligheter att 
utvecklas i en positiv riktning. För att nå en förbättring krävs dock att den sker 
och utformas på ett gynnsamt sätt. 
 
Exempelvis gäller det att tänka på att ingen kommer till skada eller uppfattar 
feedbacken som ansträngande eller stötande. Situationen som feedbacken äger 
rum i spelar även den en viktig roll. Givaren och mottagaren måste vara 
koncentrerade och ta feedbacken på allvar för att den ska utmynna i något 
positivt.  
 
När själva feedbackmötet har avslutats är det en stor fördel om en uppföljning 
sker för att kontrollera om någon förbättring och ändring av beteendet har skett 
sedan feedbacktillfället.  
 
Olika organisationer inom olika branscher har visat sig uppleva liknade 
problem med feedback. Feedback fokuserar ofta på vad som skett tidigare och 
syftar till att utveckla befintliga egenskaper och beteenden. Ett alternativ till 
detta är feedforward, vilket fokuserar på framtiden. Har ges tips och råd av 
givaren om vad mottagaren kan förbättra i framtida göromål.  
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5  Teori 
I teorikapitlet har vi tagit fram de teorier som vi anser kan användas i arbetet 
och som berör vårt problem (som återfinns i slutet av bakgrunden) och syfte.  
 

5.1  Coaching 
För att utveckla beteenden hos individer i en organisation kan coaching 
användas. Coaching är en nyckel till att få ledare att höja styrkan i en grupp 
och därigenom hjälpa gruppen att uppnå uppsatta mål.  
 
Coaching är �processen som utrustar individer med verktygen, kunskaperna, 
och möjligheterna de behöver för att utvecklas och bli mer framgångsrika. Det 
finns två typer av coaching; formell och informell coaching.  
 

5.1.1  Informell coaching 
Informell coaching kan ske vart som helst i en organisation där en ledare 
hjälper en medarbetare att ändra sitt beteende. Detta är en process på fem steg. 
I det första steget ska parterna ingå samarbete, vilket innebär att en ledare och 
en medarbetare ingår en relation byggd på förtroende. Om det inte finns 
förtroende mellan parterna så är chanserna att lyckas inte särskilt stora. Därför 
är det viktigt att coacherna fastställer graden av ömsesidigt förtroende innan 
arbetet med att utveckla medarbetaren blir för djupt.   
 
Efter att ett bra samarbete mellan coach och medarbetare har inletts är det dags 
att inspirera till engagemang. Det innebär att duon arbetar nära varandra där 
coachen analyserar medarbetarens beteende och denne försöker att utvecklas. 
Mål ska sättas upp och det ska framgå vad syftet med relationen är. Feedback 
ska ges och utvecklingsbehov ska identifieras.  
 
Det tredje steget innebär att medarbetaren ska förbättra sina egenskaper. 
Coachen skriver i det här steget en coachningsplan där det framgår exakt vad 
hur han ska agera för att bistå medarbetaren med hjälp. Medarbetaren använder 
sig av sina utvecklingsbehov för att skapa en utvecklingsplan. Duon går sedan 
igenom varandras planer och ger feedback och försöker att utveckla dem.  
 
I nästa steg ska ledaren försöka att lyfta fram envishet hos medarbetaren. 
Ledaren hjälper här till med att klara de världsliga dag-till-dag-aspekterna inom 
utvecklingen genom feedback och där hjälper ledaren medarbetaren att 
fokusera på rätt saker. 
 
Det sista steget innebär att medarbetaren ska applicera sina kunskaper i en ny 
miljö. Detta sker genom att föra in de nya färdigheterna i nya inramningar och 
genom att revidera deras utvecklingsplan.   
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5.1.2  Formell coaching 
Formell coaching är en personlig relation mellan ledaren och coachen. Denna 
relation varar från ca sex månader till över ett år. Processen brukar vanligtvis 
börja med att ledaren gör ett omfattande �batteri� av personlighet, intelligens, 
intressen, värderingar och ett 360° graders-instrument kan användas. 
 
Resultatet blir att både coachen och ledaren får en klar bild om 
utvecklingsbehovet och hur olika komponenter och modeller integrerar och 
påverkar dessa behov. Coachen och medarbetaren möts sedan regelbundet för 
att gå igenom resultaten av feedbacken och jobbar med att bygga upp 
färdigheter (Curphy, G. Ginnett, R. & Hughes, R. 2002 s.230-232).    
 

5.1.3  Värdefulla faktorer inom coaching 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Det mest värdefulla faktorerna i mottagen coaching. Källa: Curphy, Ginnett &  

Hughes (2002).    
 
Figur 4 visar hur olika individer värderade olika faktorer vid mottagning av 
coaching. Den faktor som dominerade var klar, direkt feedback (36%), följt av 
ett nytt perspektiv (23%). Detta visar alltså att feedback är mycket omtyckt vid 
coaching och påverkar individers utveckling i organisationer.                       

Klar, direkt feedback � 36%

Ett nytt perspektiv � 23%

Tips om hantering
 av situationer � 20%

Förstå organisatoriska 
målsättningar � 7% 
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Hantera organisatorisk politik � 7%
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5.2  Ledarskap � förnyelse och samverkan � risktagande 
Bass, 1985 skrev om förnyande ledarskap (transformational leadership) enligt 
följande: 

1. Ledaren kan öka medarbetarens insikt om betydelsen av väntade 
resultat och om medlen att nå dem. 

2. Ledaren kan få medarbetaren att ompröva och utveckla det egna 
intresset för laget eller organisationens sak. 

3. Ledaren kan påverka medarbetarens behovsnivåer eller utveckla flera 
behov av önskningar. 

 
Det förnyande ledarskapet har som mål att den förnyande ledaren vill förmedla 
medarbetaren en intellektuell stimulering. Detta leder till att mottagaren ökar 
sin problemlösningsförmåga för att nå mål på ett effektivt sätt. Dessa ledare är 
ofta mer initiativrika än bara reagerande i sitt tänkande, de är mer kreativa och 
innovativa än de samverkande ledarna. 
 
De samverkande ledarna (transactional leaders) kan beskrivas utifrån följande 
punkter. 

1. Chefen klargör för medarbetarna vilket arbete han eller hon väntar sig 
att dessa skall uträtta. 

2. Chefen belönar medarbetarna, ger löften om belöningar i framtiden som 
ersättning för ansträngningarna. 

3. Chefen söker se till medarbetarnas egenintresse och att detta tillgodoses 
genom det utförda arbetet. 

 
Inom chefs och ledaryrket finns en ny tendens att skåda, den nya 
utvecklingsfasen för ledarskapet är förnyelse, detta kan erhållas genom träning.  
Bra ledare måste därmed ha viljan och kraften (fysiskt och psykiskt) att klara 
av denna förnyelse. 
 
Förnyelseperspektivet kan sammanfattas enligt följande: 

• Viljan att vara chef 
• Leda och inspirera medarbetare 
• Förmågan att förstå nivå och roll 

 
Andra nyckelbegrepp i relation med förnyelseperspektivet som är viktiga är 
information, kommunikation, yrkeskunskap, social relation och öppenhet för 
påverkan. Förnyande ledarskap kan därmed beskrivas som en 
påverkansprocess där chefen själv har en positiv självuppfattning och ett starkt 
självförtroende. Chefen klarar av svåra situationer, ledarskapet är kreativt och 
man kommer fram till lösningar genom bland annat bra kommunikation. 
Chefens uppgift är att inspirera och involvera alla i teamet till att arbeta mot 
organisationens mål, dvs. man ska utveckla ett egenintresse för medarbetarna 
om uppgiften teamet och organisationen.  
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Detta ledarskap bygger mycket på relationer inom teamet och medarbetarna har 
i sin tur relativt fria händer att fatta beslut, vilket är speciellt när det gäller 
beslut i ett större perspektiv. Detta leder till att chefen för teamet måste gilla att 
vara chef, han måste utföra sitt jobb helhjärtat för att lyckas. 
 
Figur 5 nedan beskriver det förnyande ledarskapet som påverkansprocess. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Förnyande ledarskap som påverkansprocess. Källa: Svennerstål (1996).   
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5.3  Development pipeline 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Development pipeline. Källa: Curphy, Ginnett & Hughes (2002).   
 
Ofta när ledare ska ändra sitt beteende så faller de tillbaka i det gamla 
handlingsmönstret efter några månader. För att undvika detta kan en 
utvecklingsplan göras.  
 
I det första steget måste insikt fås i vad som bör ändras i ledarens beteende. 
Detta kan göras genom olika typer av feedback. Bl.a. 360graders feedback kan 
här vara lämpligt. När detta är gjort måste beslut tas om vilket eller vilka 
beteenden som är av högsta prioritet att vi ändrar eftersom det inte är lämpligt 
att fullständigt försöka ändra ett beteende. 
 
Vissa personer kommer att ändra på sig då de vet vilka egenskaper som behövs 
förbättras medan andra behöver en liten knuff i ryggen på vägen. Andra 
personer kanske aldrig kommer att ändra sig. I detta skede kommer det andra 
steget i modellen in, motivation. Denna parameter är av högsta vikt och det är 
ingen ide´ att påbörja denna process om inte den aktuelle ledaren inte går in för 
det till 100%. 
 
Nästa steg innebär att ny kunskap ska sökas. Detta sker antingen genom 
erfarenheter eller genom kunskapssökning via exempelvis seminarier, böcker 
eller kurser. Personer som har skrivit ner utvecklingsplan på papper har större 
chans att lyckas gentemot de som inte har gjort det. 
 
Det fjärde steget i utvecklingsplanen är att applicera den nya kunskapen. En 
ledare som lärt sig mycket teori men inte omsätter den i praktik, har ingen stor 
nytta av den. Detta måste ske eftersom det är först då ledaren kommer till insikt 
om huruvida teorin fungerar i praktiken och att denne är på rätt spår. 
 
Det sista steget innebär att ledaren ska bibehålla kunskapen och ytterligare 
utvecklas. Detta kan göras genom att erhålla kontinuerlig feedback från 
medarbetare och chefer. På detta sätt kan ledarens chefer ta beslut om när 
denne är mogen att utvecklas och när det är dags att lägga till ytterligare 
parametrar i utvecklingsplanen (Curphy, G. Ginnett, R. & Hughes, R. 2002 
s.227-229). 
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5.4  360° Feedbackmodellen 
Att använda sig av 360-gradersmodellen är ett sätt att kartlägga och förbättra  
ledarskapsbeteende. Den går ut på att en ledare får feedback av sig själv, sin 
chef, sina medarbetare på samma nivå som den utvärderade personen befinner 
sig på samt av underställda. På detta sätt får den aktuella personen insikt i vad 
som är bra och vad som är dåligt och vad som därför bör förbättras. En klar 
fördel med denna metod är att ledaren får reda på hur han kan förbättra sig, inte 
bara vad som bör förbättras. En förutsättning för att 360-gradersfeedback ska 
fungera är att personen som feedbacken är riktad till kan ta kritik och dra 
lärdom av den (Curphy, G. Ginnett, R. Hughes, R. 2002, s. 214-215).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
Figur 7. 360° feedbackmodellen. Källa: Curphy, Ginnett & Hughes (2002) 
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6  Empiri 
Empirikapitlet redovisar en kort presentation av företagen samt 
sammanställningar av de intervjuer som vi gjort på de fyra olika företagen. De 
ställda intervjufrågorna finns i bilaga 1, de frågor som ställts är de samma för 
alla företagen. 
 

6.1  Alfa Laval 
Alfa Laval är idag ett internationellt företag med kunder i över 100 länder. Alfa 
Laval grundades 1883 i Sverige, företaget tillverkar produkter och system inom 
separering, värmeväxling och flödesteknik. Alfa Lavals kunder är andra företag 
som återfinns inom industrin, energisektorn, på reningsverk, bryggerier och 
livsmedelstillverkning samt inom sjöfart.  
 
Alfa Lavals affärsidé: �Att optimera prestanda i våra kunders processer. Om 
och om igen� (En tydlig riktning 2000, s. 8).  
 
Carlstedt 1 menade att personalomsättningen på Alfa Laval är låg, medelåldern 
i organisationen är relativt hög ungefär 50 år. Antalet anställda i Tumba är 
enligt Carlstedt 2 475 personer och det totala antalet i Sverige uppgår till ca 
2000. 
 
Caroline Carlstedt har arbetat på Alfa Laval i Tumba sedan 1986. Hon började 
som assistent, studerade sedan PAO-programmet (personal, arbete och 
organisation) för att 1993 bli utbildningschef i Tumba. Sedan 2002 arbetar 
Carlstedt som ansvarig kompetensutvecklare på Alfa Laval i hela Sverige. All 
information som följer i avsnittet om Alfa Laval bygger på intervjun med 
Caroline Carlstedt om inget annat anges. 
 
 

                                                
1 Caroline Carlstedt Training & Development Manager Alfa Laval intervju den 18 april 2005. 
2 Caroline Carlstedt Training & Development Manager Alfa Laval mail den 3 maj 2005. 
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6.1.1  Performance Development  
Alla chefer inom Alfa Laval i hela världen följer en specifik modell när 
feedback ges. Denna modell heter Performance Development och går till så att 
ledaren som ska erhålla feedback får 36 kompetenskortkort som var och ett 
innehåller en kompetens med en förklaring till. Ledaren ska sedan lägga varje 
kort i en av tre högar. En hög indikerar att ledaren i fråga överträffar vad som 
krävs av befattningen, en hög att ledaren lever upp till befattningens krav och 
en hög att ledaren inte riktigt når fram till vad befattningen kräver. När detta är 
gjort så samtalar ledaren med sin chef om hur kompetenserna fördelade sig i de 
olika högarna och eventuella meningsskiljaktigheter diskuteras. Denna 
diskussion sker frivilligt och ledaren bestämmer själv hur ofta den genomförs.   
 
Alla dessa 36 kompetenser hör hemma inom en eller flera visioner som Alfa 
Laval har (bilaga 2). Dessa visioner är Marknadsvisionen som innebär att vara 
alert och att ha förmåga att agera snabbt när det behövs. Den andra visionen 
kallas Ledarvisionen, vilken innebär att ha modet att förändra. Den tredje är 
Teamvisionen som betyder att medarbetare måste kunna vara flexibla. Den 
fjärde och sista är den Ekonomiska visionen som innebär att �titta på sista 
raden�. Dessa 36 kompetenser är även de som ligger till grund för 360° 
feedbackmodellen. 
 
När alla kompetenser inom en viss vision är utvärderade hos en ledare ges ett 
sammanlagt betyg inom varje vision (+, = eller -). Detta betyg förs sedan över 
till Performance Development-formuläret som innefattar en ledares beteende 
(bilaga 3). I detta formulär presenteras ledarens utvecklingen inom varje vision 
sedan det senaste feedbacktillfället. Formuläret innehåller även andra 
parametrar som innehåller ledarens beteende, såsom styrkor och svagheter. En 
annan viktig del i Performance Development är att bestämma i vilken fas i 
utvecklingsprocessen en chef befinner sig i. Det lästa steget i denna process är 
att ledaren är i �startblocken� och det högst steget är att ledaren �är beredd på 
nya utmaningar�. Detta formulär ska fyllas i av ledaren och lämnas in senast 
fem dagar  
 
Ett annat formulär som Performance Development består av är det som 
innehåller mål som är direkt mätbara (bilaga 4), t.ex. reduktion av ledtider, 
kostnadsbesparingar o.s.v. En genomgång av mätbara mål bör ske minst en 
gång per år, men gärna oftare.    
 
Performance Development kan användas på alla anställda, men det har visat sig 
att det inte passar så bra för alla. Alla anställda på Alfa Laval har i stället POU-
samtal (planering och utvecklingssamtal) där feedback ges. Resultatet av POU-
samtal rapporteras in i ett system där det anges när mötet ägde rum. Systemet 
innehåller dock ingen information om önskvärda förbättringar hos anställda, 
eftersom detta är emot lagen. 
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6.1.2  Lönerevision 
Lönerevisionen som man har på Alfa Laval är även det en form av feedback 
som ges till både chefer och medarbetare i Sverige. Det är chefen över den som 
ska värderas som fyller i formuläret och gör en bedömning på personens 
kvaliteter. Lönerevisionen innehåller nio olika områden som bedöms på en 
skala 1-5, 1 är låg, 5 är hög. När alla områden bedömts får man ut en faktor 
som ligger till grund för löneförhandlingar och framtida mål för chefen och 
dess arbetsgrupp. Faktorn i sin tur multipliceras med arbetsuppgifternas 
svårighetsgrad. Vissa chefer kan få bonus om de uppsatta målen uppnås, men 
detta är inte något standard som gäller för alla arbetsgrupper och chefer. 
Lönerevisions formuläret återfinns som bilaga 5. 
 

6.1.3  Upplevda problem med feedbacken hos Alfa Laval 
De största problem som upplevs på Alfa Laval är att uppföljningen av 
feedbacken tyvärr ofta uteblir. De har som målsättning att de ska ske inom sex 
månader efter feedbacktillfället. Ett annat problem är att inställningen till 
metoden som används vid Performance Development av vissa ibland kan vara 
negativ, vilket i sådant fall gör att hela feedbackförfarandet från början är 
dömd att misslyckas.   
 

6.2  Atlas Copco Tools & Assembly Systems 
Atlas Copco Tools & Assembly Systems är en division inom Atlas Copco-
koncernen. Koncernen är en internationell industrikoncern som består av fyra 
självständiga divisioner som utvecklar, producerar och säljer produkter och 
tjänster till ett brett kundsegment. Huvudkontoret ligger i Stockholm. 
Koncernen har mer än 25 000 anställda i ca 70 länder (Achieve 2005, s. 2). När 
vi i fortsättningen skriver Atlas Copco syftar vi endast på divisionen Tools & 
Assembly System. 
  
Atlas Copco är ett företag som producerar industriverktyg och 
monteringssytem. Företaget är världsomspännande och har 1700 anställda i 
hela världen. I Sickla utanför Stockholm, arbetar 270 personer och i deras 
produktionsanläggning i Tierp finns 430 anställda. 
 
Företagets, och hela koncernens affärsidé är �First in Mind � First in Choice� 
(Atlas Copco Facts in Brief 2003, s. 2). Med detta menas att när ett behov finns 
av exempelvis industriverktyg så vill Atlas Copco att kunden direkt ska vända 
sig till just dem och välja att köpa just deras produkter.     
 
 
Vi intervjuade Yvonne Sigurd på Atlas Copco i Sickla. Yvonne Sigurd har 
arbetat med personalfrågor på Atlas Copco sedan 1983. Nuvarande är hon  
utbildningsansvarig och arbetar med kompetensutveckling och arbetsmiljö. 
Intervjun med Yvonne Sigurd ligger till grund för all information nedan, om ej 
annat anges. 
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6.2.1  Bonussystem 
Feedback till chefer på Atlas Copco fås främst genom hur bra man uppnår 
målen, chefen får en uppgift från chefen över sig, där målen för uppgiften står 
beskrivna, chefen själv får sedan utarbeta en strategi hur denne och dennes 
arbetsgrupp ska uppnå målen. Denna strategi är en 3-årig, dvs. man utvecklar 
en strategi för den enhet man ansvarar för vart tredje år. Atlas Copco har 
självfallet även en långsiktig strategi, om hur företaget ska utvecklas som 
helhet långsiktligt.  
 
Företaget har ett bonussystem för chefer om målen uppnås, parametrarna som 
finns beskrivna i uppgiften är oftast s k hårda parametrar som går att mäta, 
exempelvis resultat. Det finns även mjuka parametrar beskrivna, men i mindre 
utsträckning för att de är svåra att mäta. 
 

6.2.2  Utvecklingssamtal och utbildning 
Atlas Copco har inget standardiserat feedback- eller utvärderingssystem för 
chefer, utvärderingen går mycket efter hur pass bra de uppsatta målen uppfylls, 
som beskrivits ovan. Feedback sker även genom utvecklingssamtal som hålls 
årligen. Chefer och medarbetare har utvecklingssamtal med chefen över sig. På 
utvecklingssamtalen har man en dialog med sin chef, och man går igenom vad 
man vill åstadkomma i framtiden inom företaget. Därigenom i samråd med 
chefen kan man söka sig till olika utbildningar för att utveckla sin kompetens. 
Kompetensutvecklingsprocessen finns i bilaga 6.  
 
Man arbetar i teams på vissa avdelningar, där personalen har genomgått 
utbildningar i teamwork, ledare genomgår utöver den, utbildningar i coachning 
samt ledarskapsutbildningar. De ledare som arbetar med teams får feedback 
mer frekvent än de som inte gör det, eftersom en ständig dialog inom teamet 
pågår. 
 
Den vanligaste ledarutbildningen på Atlas Copco är utveckling gruppledare 
(UGL). Det är en kurs som varar i en vecka där blivande ledare lär sig känna 
sig själv och andra. För nya ledare har man även coachning och mentorskap för 
att de ska kunna ta på sig rollen som ledare. Det finns flera utbildningar som 
chefer genomgår, men dessa är oftast dyrare och därmed inte lika  vanliga som 
de interna utbildningarna. De olika utbildningarna som finns för ledare på Atlas 
Copco finns i bilaga 7. Atlas Copco har en stark företagskultur där, man vill 
lösa problem genom att man tar upp saker som upplevs som problem direkt och 
sen försöker man lösa dem. Företagskulturen är beskriven i bilaga 8. 
 

6.2.3  Upplevda problem med feedbacken på Atlas Copco 
När problem uppstår på någon nivå i organisationen, ska detta tas upp direkt, 
de flesta problem kan lösas genom kommunikation mellan de olika parterna, 
om mer komplexa problem uppstår kan personalavdelningen kopplas in. Det 
finns situationer då detta inte sker men detta är inget vanligt förekommande.  
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6.3  Dagab 
Dagab är ett dotterbolag till Axfood, som även äger Dagab. Koncernens 
affärsidé är att skapa, utveckla och driva framgångsrika matbutikskedjor, 
helägda eller i franchiseform. Dagab har gått från att vara ett traditionellt 
grossistföretag till att nu vara ett integrerat varuförsörjningssystem inom 
Axfoodkoncernen. Dagab är indelade i Nord och Syd. Till nord hör lagren i 
Borlänge och Jordbro samt ett omlastningslager i Örebro. Till Syd hör Lager i 
Göteborg, Jönköping och Kristiansstad (www.dagab.se  2005-05-03). 
 
Lindberg 3 berättade att 425 personer var anställda vid lagret i Jordbro och att 
det totalt antalet anställda inklusive extraanställda uppgår till ca 500. Vidare 
berättade Lindberg att personalomsättningen i Jordbro är låg. 
 
Dagabs affärsidé är att på kommersiella grunder förmedla varor och 
information mellan detaljister och leverantörer (www.dagab.se  2005-05-03).   
 
Christina Lindberg är personalchef på Dagab Nord och har arbetat som det 
sedan 1990. Hon inledde sin karriär på företaget 1970 som löneadministratör  
för att 1977 bli personalman, vilket innefattade exempelvis rekrytering, innan 
hon blev personalchef. All text som följer i detta avsnitt kommer från 
information som vi fick med intervjun med Christina Lindberg.  
 

6.3.1  Utvärderingssystemet Insikt 
Dagab Nord AB använder sig av ett utvärderingssystem, där de underställda 
fyller i ett formulär som heter Insikt. Formuläret har frågor som behandlar 
arbetsmiljö, arbetsledning, företaget, och koncernen. De underställda därmed 
ger feedback till sin ledare genom detta. Alla ledare med minst fem 
underställda får feedback genom detta system. Insikt använder sig av en modell 
som kvantifierar ledaregenskaperna för ledaren och man får ut ett ledarindex, 
dvs. ett tal, ledarna får sin ledarindex ungefär var 18:e månad. Detta ger 
ledaren en fingervisning om vad dennes underställda tycker om hans 
ledarkvaliteter, styrkor och svagheter. Denna modell finns inte som bilaga 
eftersom vi inte kunde ta del av det, men fick den rätt väl beskriven på 
intervjun. 
 
Ledarna gör handlingsplaner som ger en kortare strategi för hur man ska uppnå 
målen som är ställda från ledare över sig, de mål som ställs för de olika 
enheterna i företaget är främst sådana som går att mäta, exempelvis kvantitet, 
kvalitet och leveranssäkerhet i produktionen dvs. logistiska mått. 
 

                                                
3 Christina Lindberg Personalchef Dagab intervju den 2 maj 2005. 
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6.3.2  Medarbetarsamtal och utbildning 
Medarbetarsamtal (kan kallas även utvecklingssamtal) ges årligen av chefer, 
där kan medarbetarna ge sina synpunkter till ledaren, d.v.s. diskussioner sker 
om deras framtid och arbetsuppgifterna och problem tas upp om de anställda 
har några. Medarbetarsamtalen förs in i ett system där det kontrolleras att alla 
anställda har genomgått ett samtal under året, men uppföljning utöver det finns 
inte, det är upp till ledarna om och hur de följer upp dessa samtal. 
  
Dialoger inträffar dagligen mellan ledare och anställda inom Dagab Nord. Det 
finns tavlor (kompassen) på varje avdelning där vem som helst kan skriva upp 
dagliga problem och störningar i arbetsrutinerna, sedan hålls möten två gånger 
i veckan där problemen ska försöka åtgärdas. Där utnämns ansvariga för 
respektive problem som tas upp. Innehållet i Kompassen är mer av en logistisk 
karaktär snarare än feedback. Där visas exempelvis driftstörningar. 
 
För ledare finns det interna utbildningar som de måste genomgå. Det finns 
även en grundutbildning som alla ledare måste genomgå samt 
vidareutbildningar som ledare kan genomgå beroende på arbetsuppgifter. Man 
har även en utbildning som kallas �ny som ledare� som är till för nytillträdda 
ledare. I dessa ledarskapsutbildningar lär sig ledarna känna sig själva och hur 
man kan försöka förbättra sitt ledarskap. 
 
En ytterligare utbildning som alla ledare måste genomgå är �assertivt 
ledarskap� som handlar om hur att uttrycka och bete sig på ett sådant vis att 
ingen såras, samt hur ledaren behandlar negativa medarbetare. 
 

6.3.3 Upplevda problem med feedbacken på Dagab 
Det största problemet som upplevs på Dagab är när ledare och anställda på 
företaget inte kan ta negativ kritik eller är rädda för att ge det. Ett annat 
problem som hänger ihop med detta är när den som ger negativ feedback inte 
kan motivera varför denna ges och inte heller kan ange alternativa lösningar på 
problemet. 
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6.4  Bodycote 
Bodycote har över 160 verksamheter runt om i världen och är världsledande 
inom affärsområdet värmebehandling med över 50 års erfarenhet inom 
branschen. Företaget är verksamt inom industri- och verkstadsbranschen, de 
arbetar med värmebehandling, het isostatisk pressning, materialteknisk 
provning och ytbehandling. Det är främst metaller som behandlas inom 
företaget. Bodycote är underleverantör för andra företag, d v s. deras flesta 
kunder är andra företag och Bodycote är en del i förädlingsprocessen när en 
vara tillverkas (www.bodycote.se 2005-05-11).  
 
Företaget har kring 200 anställda i Sverige på åtta olika verkstäder. 
Huvudkontoret i Sverige är beläget i Göteborg.  
 
Vi har besökt Bodycote verkstaden i Älvsjö, Stockholm. Där finns det ungefär 
25 heltidsanställda enligt Mikael Köhn4. Verkstaden i Älvsjö arbetar främst 
med värmebehandling. 
 
Vi har intervjuat Mikael Köhn som är tekniker och ( kvalitetsansvarig?) på 
Bodycote Älvsjö, Mikael har arbetat på Bodycote sedan 1997, till en början 
arbetade han som projektledare en kortare period på verkstaden i Anderstorp 
innan han flyttade till verkstaden i Älvsjö. Källan till det som nämns i stycket 
som följer bygger på intervjun med Mikael Köhn om inget annat anges. 
 

6.4.1  Manualer och handböcker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Figur 8. Olika nivåer för manualer och handböcker. Källa: M. Köhn (2005). 
 

                                                
4 Mikael Köhn Tekniker Bodycote intervju 2005-05-11 

 
1 

2

 3 
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Bodycote har manualer och handböcker, som är uppbyggda enligt ISO 
9001:2000, på tre olika nivåer. Den högsta nivån (1) ska verkstadsmanualer 
följas. Dessa verksamhetsbeskrivningar rör föreskrifter som ska följas för 
företaget i stort, d.v.s. det berör hela organisationen.  
 
På nästa nivå (2) finns verkstadsmanualer som ska iakttas av varje enskild 
verkstad. Här får varje verkstad instruktioner som beskriver hur respektive 
verksamheten ska bedrivas.  
 
På den tredje nivån (3) återfinns operationshandböcker, vilka är till för varje 
specialfunktion på en verkstad. Verkstaden i Älvsjö som bedriver 
värmebehandling av gods har tre olika handböcker som kallas 
ekonomihandboken, marknadshandboken och material- och 
behandlingshandboken. Den sistnämnda berör kvalitetsavdelningen inom 
vilken Mikael Köhn arbetar. Varje år sker sedan en internrevision som 
kontrollerar att handboken följs av respektive specialfunktion.  
 
Utöver internrevisionen finns även kundrevision, vilket innebär att kunden 
kommer till verkstaden och kontrollerar så att värmebehandlingen sköts dels 
enligt ISO 9001:2000 och dels enligt kundens individuella behov. 
Kundrevisioner sker vanligtvis en gång per år men vissa kunder utför denna två 
gånger per år. 
 

6.4.2 Utvecklingssamtal 
Bodycote använder sig av utvecklingssamtal en gång per år där varje anställd, 
medarbetare som chef, genomgår en utvärdering av vad varje individ har 
åstadkommit sedan föregående år. Samtalet bygger på en individuell 
befattningsbeskrivning där vissa kompetenskrav för varje tjänst ska iakttas. 
Detta förfarande förekommer vid alla Bodycotes verkstäder.  
 
Utvecklingssamtalen innefattar även en aktivitetsplan som beskriver mer i 
detalj vad varje anställd ska utföra innan nästa samtal eller revision. Samtalen 
är uppbyggda så att de uppgifterna som de olika anställda utför är indelade i tre 
faser; dåtid (vad som tidigare har utförts), nutid (det som utförs i dagsläget) och 
framtid (vad som ska utföras). I vissa fall sker uppföljning innan nästa 
planerade samtal eller revision om ärendet i fråga är akut eller har en hög 
prioritet.  
 
Utöver utvecklingssamtal sker feedback kontinuerligt i verkstaden i Älvsjö. 
Eftersom antalet anställda är förhållandevis få så känner ledare och 
medarbetare tämligen snabbt om något skulle vara fel. Om detta sker så 
kontaktas den berörde på en gång utan att den som upptäcker felet går till sin 
närmaste chef som sedan för ärendet vidare till sin chef o.s.v. I det avseendet är 
Bodycotes organisation mer av en nätverksorganisation, snarare än hierarkisk. 
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6.4.3 Månadsrapporter 
Varje månad skickar varje platschef vid respektive verkstad in en 
standardiserad månadsrapport till huvudkontoret i Göteborg. Denna rapport 
innehåller parametrar inom försäljning, kostnad, produktion, kvalité och miljö, 
projekt samt allmän info. Uppföljningen går till så att rapporten granskas av 
VD:n i Göteborg som sedan ska ge ett svar med eventuella kommentarer inom 
en vecka. Mer i detalj sker förfarandet så att verkstaden skickar iväg rapporten 
till Göteborg där en ledningsgrupp granskar den för att sedan avge feedback på 
den till respektive verkstads ledningsgrupp. Ärenden som av någon anledning 
inte kan behandlas enligt det ordinarie förfarandet behandlas istället av 
styrelsens operativa board i Göteborg. 
 

6.4.4 Upplevda problem med feedbacken på Bodycote  
Det som uppfattas som ett problem på Bodycote är att feedbacken i vissa fall 
inte når fram. Detta sker framförallt p.g.a. bristande kommunikation. Detta kan 
inträffa om t.ex. den som ger feedback inte gör sig förstådd eller om den som 
är mottagare av feedbacken inte befinner sig på samma �nivå� som givaren. 
Vidare kanske mottagaren av feedback ibland inte tar åt sig av förslag till 
förbättringar av givaren. Detta beror på å ena sidan bristande kommunikation 
(att mottagaren inte förstår budskapet) eller att denne är så van vid att utföra 
vissa aktiviteter på ett visst sätt att han inte är öppen för förändringar. Bodycote 
anser det väldigt viktigt att om en medarbetare eller ledare får ett direktiv om 
att utföra en viss uppgift, så ska denne ha tillåtelse att lägga andra, mindre 
viktiga uppgifter, åt sidan för att inte överbelastas. 
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7  Analys/Resultat  
I analys/resultatkapitlet kommer vi till en början att  sammanställa de olika 
företagen i en tabell där vi jämfört hur de olika företagen ger feedback till 
ledare. Därefter kommer skillnaderna att beskrivas och analyseras. I slutet av 
kapitlet redovisas de resultat som vi kommit fram till.   
 
 
Företag A L A C D B C 
Kvalitativa värden         
Standardiserad feedbacksystem till ledare Ja Nej Ja Nej 
      
Feedback 360-grader     
ledare till ledare Ja Ja Ja Ja 
personal på samma nivå Nej Nej Nej Nej 
underställda Nej Nej Ja Nej 
      
Utvecklingssamtal Ja Ja Ja Ja 
      
Coachning, ledarskapkurser Ja Ja Ja Ja 
Mätbara värden     
Feedback genom uppnådda mål Ja Ja Ja Ja 
Feedback genom effektivitet Ja Ja Ja Ja 
Bonussystem Ibland Ja Ibland ---- 
 
Figur 9. Sammanställning av företagens sätt att ge feedback. Sammanställt av författarna.  
 
I tabellen har vi delat in de olika parametrarna i två grupper; kvalitativa och 
mätbara värden. Kvalitativa värden är de värden som är svårare att mäta. 
 
Den första parametern �standardiserad feedbacksystem till ledare� används i 
två av de undersökta företagen (Alfa Laval och Dagab), där de bägge har en 
modell där ledarens egenskaper sätts samman och som sedan mynnar ut till ett 
ledarindex. Modellens styrka är att när den sammanställs, kan ledaren själv se 
om denne har utvecklats som ledare. Ett standardiserat feedbacksystem kan 
antas förekomma i större utsträckning hos stora företag i tjänstesektorn. Därför 
anser vi att ett standardiserat system skulle förbättra feedbackprocessen till 
ledare i Atlas Copco eftersom företaget är förhållandevis stort och är utbrett i 
flera länder. Ett standardiserat system skulle då underlätta förfarandet, då 
samma tillvägagångssätt skulle användas på alla orter. Dock tror vi inte att 
Bodycote, som har relativt få anställda och som inte befinner sig i 
tjänstesektorn, skulle ha så stor användning av ett standardiserat 
feedbacksystem. Att lägga ner tid och möda för att utveckla ett sådant skulle 
enligt oss inte vara värt uppoffringarna det skulle föra med sig.      
 
Den andra parametern innehåller 360-graders feedback. Alla fyra företagen 
bedriver feedback till ledare från dennes ledare. Tidigare forskning visade att 
detta var den vanligaste förekommande formen av feedback. Inget av företagen 
bedriver feedback från personer på samma nivå, medan ett bedriver feedback 
även från underställda. Feedback från underställda kan vara mycket givande 
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eftersom tidigare forskning visar att de är därifrån det fås feedback som är mer 
ärlig och mer rättvisande än feedback från ledare. Den tredje parametern, 
utvecklingssamtal, bedrivs på alla fyra undersökta företag, detta är en vanlig 
form av feedback som anammas i de flesta företagen. Den fjärde parametern 
coachning ges till ledare i alla företag när dessa är nya som ledare och behöver 
stöd för att komma igång. Coachning i sig är inte feedback, men feedback är en 
del av coachningen. Ledarskapskurser ges till ledare i alla företagen, vilket ger 
ledarna en del teoretiska kunskaper om ledarskap som de sedan kan använda i 
praktiken.  
 
De mätbara värdena, feedback genom uppnådda mål och effektivitet är även 
förekommande i alla fyra företagen, vilket är ganska logiskt eftersom de 
undersökta företagen är utsatta för konkurrens och vill behålla eller förbättra 
den position man har inom sin bransch för tillfället. Den sista parametern, 
bonussystem, används på de flesta företagen i åtminstone viss grad. 
Bonussystemen ger incitament till ledare att uppnå de mål som satts för deras 
ansvarsområde. 
 
Undersökningen visar att de företag som studerats bedriver feedback till ledare, 
med vissa skillnader i parametrarna och metoderna som feedback ges med. I ett 
vidare perspektiv kan dock sägas att feedback till ledare på ungefär samma sätt 
i ungefär samma omfattning. 
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8  Slutsats 
Slutsatsen är relaterad till problemet som bakgrunden mynnat ut till vilken 
lyder: Hur går företag tillväga när feedback ges till ledare och vilka problem 
upplever företagen i samband med feedback? 
 
De fyra företag som vi intervjuade bedrev sin feedbackverksamhet på liknande 
sätt oberoende av bransch och storlek. Samtliga företag gav feedback på 
mätbara värden, så som produktivitet och försäljning. Utvecklingssamtal var en 
annan aktivitet som alla fyra företag hade, likaså ledarskapskurser i någon 
form. Alla företag som uppsatsen innefattar bedrev även feedback från ledare 
till ledare. Det som skiljde var att två av de fyra företagen vi intervjuade inte 
hade någon standardiserad modell för feedback. 
 
Det som de flesta företag upplevde som ett problem med feedbacken var att de 
som skulle få feedback inte kunde ta negativ kritik eller att de var negativt 
inställda till metoderna som feedbacken skulle fås genom. Ett annat problem 
var att kommunikationen i vissa fall inte fungerade vilket gjorde att hela 
feedbackförfarandet inte fick önskvärt resultat. 
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9  Avslutande diskussion   
I detta kapitel redovisas infallsvinklar som inte direkt är relaterat till syftet. 
Vidare innehåller kapitlet metodkritik och förslag på framtida forskning. 
 

9.1  Diskussion 
Företagen vi intervjuade bedrev ingen omfattande multirater feedback, d.v.s. 
feedback från olika nivåer. Detta skulle enligt oss och den tidigare forskningen 
som vi presenterat i uppsatsen ge ytterligare en dimension till den nuvarande 
verksamheten. En utvecklad multirater feedback skulle innebära att ledaren 
fick respons från flera håll vilket på flera sätt skulle göra att dennes beteende 
och prestationer skulle belysas från flera håll med en ökad insikt som följd. 
 
Uppföljningen av feedback hos de studerade företagen borde enligt oss ske i en 
större utsträckning. I dagsläget sker uppföljningen i de flesta fall endast genom 
de på årsbasis förekommande utvecklingssamtalen. Detta skulle kunna 
innebära att vissa krav på förbättringar inte blir utförda i önskad mån vilket gör 
att företaget inte effektiviseras tillräckligt fort. Visserligen kräver en 
omfattande uppföljningsprocess mycket tid och kraft, men det skulle innebära 
att den nuvarande feedbacken fick mer tyngd samt att själva syftet med 
feedbacken i högre grad skulle uppfyllas; en förbättring av ledares beteende. 
 
Ledarna i sig uppfyller en kritisk funktion för att uppnå lyckad feedback, de 
måste själv vara öppna för feedback och till de metoder som tillämpas för att 
kunna utvecklas som ledare. Det vi även tycker är viktigt är att den som ger 
feedback skall vara stöttande och ge råd och förslag på hur ledaren kan 
förbättra sina ledarkvaliteter. Feedback måste vara konstruktivt för ledaren, 
inte bara ett möte där kritik ges till ledaren.  
  

9.2  Kritik till eget arbete 
Eftersom vi valde att använda oss av ett icke sannolikhetsurval så 
undermineras validiteten i uppsatsen. Å andra sidan valde vi att undersöka 
företag från olika branscher vilket gör att validiteten ända kan betraktas som 
hög. Då vi endast intervjuade fyra företag så bör läsaren beakta att en 
generalisering av hur feedback ges till ledare i stora och medelstora företag inte 
är möjlig. Slutsatser kan endast dras som inkluderar de studerade företagen.  
Dock ger uppsatsen en fingervisning om hur feedbackförfarandet går till på 
medelstora och stora företag i Sverige. 
 
Vi valde att använda en kvalitativ tillvägagångssätt. Detta gör att informationen 
som insamlats innehåller en viss grad av tolkning som är kopplad till 
forskarens personlighet. Detta kan göra att objektiviteten kan försämras i 
jämförelse med ett kvantitativt tillvägagångssätt.  
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En intervju med en person på respektive företag kan även det påverka 
objektiviteten negativt. Vi kunde ha intervjuat flera ledare för att få en mer 
objektivt uppfattning av feedbacken på företagen, men detta hade krävt mer tid 
och resurser från både vår och företagens sida. Tidsbristen gjorde därför en 
sådan undersökning omöjlig.   
 

9.3  Förslag på framtida forskning 
En undersökning som jämför företag i olikas länder med olika kulturer skulle 
vara intressant, då skulle kanske skillnaderna vara större och mer varierande. 
Exempelvis de flesta teorierna om feedback är amerikanska, då kan man tro att 
amerikanska företag använder sig utav t ex. multirater feedback i större 
utsträckning än företag från andra delar av världen.  
 
Om feedback uppfattas som något negativt som artikeln om �feedforward� 
upplyste, kan �feedforward� vara en bra komplement till feedback då detta 
upplevdes enligt experimenten på ett mer positivt sätt. Det krävs mer forskning 
kring det här ämnet innan man kan jämföra de två tillvägagångssätten feedback 
och �feedforward�. 
 
Det skulle vidare vara intressant med en studie som belyser hur underställda ser 
på feedback som en jämförande undersökning gentemot hur ledare uppfattar 
den samma. Vi tror att det kan förekomma vissa skillnader i denna uppfattning 
då negativ kritik i vissa fall undviks vid feedback till ledare eftersom den 
underställde som ger feedbacken kan vara rädd att komma på kant med 
ledaren. Feedback till underställda anser vi ofta är mer ärlig då all sorts kritik 
vågas tas upp. 
 
En större och betydligt mer omfattande forskning som belyste hur anställda på 
olika företag föredrog hur feedback skulle bedrivas skulle även det vara 
intressant. Detta skulle underlätta för företagen eftersom mycket inom 
feedbackförfarandet handlar om motivation hos feedbackgivaren och 
mottagaren. Om en sådan studie genomfördes skulle förmodligen de som 
bedrev feedback bli mer motiverade eftersom de då skulle få möjligheten att 
genomföra förfarandet på ett, för dem, önskvärt sätt.      
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Bilaga 1  Intervjufrågor 
 
 

1. Använder sig organisationen av någon standardiserad utvärderingsplan 
för ledare? 

 
 

2. Vilka ger feedback till ledare, ledarens ledare, underställda, de på 
samma nivå, etc.? 

 
 
 

3. Hur går organisationen till väga när feedback ges? (konkret, formulär 
om ledarna som man fyller i eller dylikt)  

 
 
 
4. Hur följer man upp feedback? Hur långa perioder mellan feedbacken? 

Har ledarna en individuell utvecklingsplan, mentorer, ledarskapskurser, 
coachning? 

 
 
 
5.   Vad tycker ni är viktigt för att uppnå lyckad feedback? 
 
 
 
 
6.   Vilka problem upplevs när feedback ges? 
 
 
 
 
 
Kan vi använda ert namn i uppsatsen? den intervjuades och företagets.     
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Bilaga 2  Alfa Lavals kompetenskort 
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Bilaga 3  Alfa Lavals PD - beteende 
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Bilaga 4  Alfa Lavals PD � mätbara värden 
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Bilaga 5  Alfa Lavals lönerevision 
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Bilaga 6  Atlas Copcos 
kompetensutvecklingsprocess 
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Bilaga 7 Atlas Copcos ledarutbildningar 
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Bilaga 8  Atlas Copcos företagskultur 
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Bilaga 9  Argument för �feedforward� 
 

1. �Vi kan ändra på framtiden�, det är bättre att försöka att bli bättre i 
framtiden och inte se bakåt. Hellre sträva framåt. 

2. Det kan vara mer konstruktivt att hjälpa människor att göra rätt i 
framtiden, än att bevisa att de begått misstag. Negativ feedback kan ofta 
leda till att mottagaren tenderar att försvara sig själv. Negativ feedback 
upplevs ofta som något negativt även om det är väl framställt. 
�Feedforward� upplevs däremot oftast som något positivt p.g.a. att det 
fokuserar på lösningar istället för problem.. 

3. �Feedforward� är speciellt bra för personer som har lyckats i sin karriär. 
Människor tenderar oftast motarbeta negativ kritik, medan de håller 
med om någon ger kritik som stämmer överens med ens självbild. 

4. �Feedforward� kan ges av alla som vet något om uppgiften, d.v.s. 
givaren behöver inte känna personen ifråga för att ge råd. Allt som 
behövs är bra råd för att uppfylla målen. 

5. �Feedforward� tas inte lika personligt som feedback. I teorin kan 
konstruktiv feedback sägas fokusera på prestationen, inte personen. I 
praktiken tas dock nästan all feedback personligen. �Feedforward� kan 
heller inte stå för personlig kritik eftersom diskussionen omfattar sådant 
som inte skett än. 

6. Feedback kan bekräfta personens egna svagheter som denne vet om 
själv, �feedforward� däremot, uppmanar mer till en möjlig förändring. 

7. De flesta människor ogillar att få negativ kritik, därför ogillar de även 
att ge det. I över 50 företag som författaren studerat är ledarna dåliga på 
att ge negativ kritik och vill helst inte involvera sig i det. 

8. �Feedforward� kan täcka nästan allt som feedback täcker. 
9. �Feedforward� tar sällan lika lång tid som feedback och är effektivare 

överlag. Man slipper konfronteras med motparten över småsaker när det 
gås igenom hur en person kan förbättra sig, snarare än hakar upp sig på 
något som skett. 

10.  �Feedforward kan vara ett nyttigt verktyg för ledare, de på samma nivå 
eller teammedarbetare, eftersom det fokuseras mer på att stödja än att 
påpeka misstag. Man är mer av en �medpassagerare� än en �expert�. 

11.  Folk tenderar att lyssna och ta emot feed-forward mer uppmärksammat 
än feedback.  

 


