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Utvärdering eller utveckling?  
En kvalitativ studie om chefers upplevelser kring genomfö-

randet och funktionen av en 360° utvärdering  



Sammanfattning  
Denna studie syftar till att studera chefers upplevelser efter de har genomfört en 360° utvärdering vid 
en chefsutbildning. 360° utvärderingens syfte är att ge cheferna högre självkännedom genom att che-
fen själv, chefens chef, chefens kollegor, chefens medarbetare och övriga får svara på samma frågor 
som handlar om chefens ledarskap. Detta ger chefen möjlighet att se vilka utvecklingsområden ve-
derbörande har att arbeta med. Syftet med denna studie är att studera hur fem olika chefer upplever 
lärande och utveckling efter de genomfört 360° utvärderingen, samt vilken funktion denna 360° fyl-
ler i praktiken. I mitt teoretiska ramverk har jag använt mig av Lena Lindgrens generellt kritiska teori 
gentemot utvärderingar. Chris Argyris och Donald Schöns teori om single loop och double loop lear-
ning samt Bengt Molanders teori om reflektion. Som datainsamlingsmetod använde jag mig av kvali-
tativa intervjuer. Resultatet i min studie visar att cheferna lär sig reflektera kring de resultat de får 
fram från 360° utvärderingen för att kunna utvecklas i sitt ledarskap. Samtliga respondenter ansåg att 
utvärderingens funktion var att det är ett utvecklingsverktyg. Respondenterna ansåg även att denna 
360° kommer att påverka organisationen positivt på tre olika plan, det egna ledarskapet, inom led-
ningsgruppen samt i hela organisationen. Detta under förutsättning att cheferna följer upp och arbetar 
med sina utvecklingsområden.  

Nyckelord: 360° återkoppling, ledarskapsutveckling, utvärdering  



Abstract  
The aims of this study is to examine managers' experiences after that they have completed a 360 ° 
evaluation, in a management training.  The purpose of a 360 ° evaluation is primary to give the ma-
nager a greater self-awareness from him / herself, but also from his/her senior manager, colleagues 
and other employees. All who participated was given the same questions about the manager's lea-
dership. This gives the manager the ability to evaluate what areas of development he/she  need to 
work with. The purpose of this study is to examine how five different managers improved their expe-
rience, learning and development after implemented a 360 ° evaluation, and what function this 360 ° 
has in practice.  In my theoretical framework, I have used Lena Lindgrens generally critical theory 
against evaluations, Chris Argyris and Donald Schön's theory of single loop and double loop learning 
and Bengt Molander's theory of reflection. As data content method I used qualitative interviews. The 
results of my study show that managers learn to reflect on the feedback they get up from the 360 ° 
evaluation in order to develop their leadership skills. All respondents felt that the evaluation function  
could be used as a development tool. Respondents also felt that this 360 will affect the organization 
positively in three different planes, their own leadership, the management team and the entire organi-
zation. This assumes that the managers will follow up and work with their development areas 

Keywords: 360° feedback, leadership development, evaluation    
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1. Inledning  
I en studie undersöktes 230 000 arbetstagares motivation till arbete världen över.  Resultatet visar att 
endast 13% av de tillfrågade kände engagemang i sitt arbete, det innebär att resterande 87% känner 
sig varken motiverade eller engagerade i sitt arbete. Denna undersökning genomfördes även i Sveri-
ge där 300 arbetstagare intervjuades och resultatet visade sig vara likartat, endast 14% upplevde en-
gagemang kopplat till sitt arbete och arbetsplatsen (Gallup 2013). 

Ledarskapet har en stor betydelse kring detta. En ledares roll kan definieras som att det är en person 
som ansvarar över att en grupp utför en viss aktivitet. Ledarskap kan ses som en process där ledarens 
roll är att påverka gruppen till att nå ett visst uppsatt mål (Granberg 2011 s. 580). En god ledare har 
möjlighet att skapa förutsättningar i organisationen så att medarbetare kan växa och utvecklas för att 
ta mer ansvar och använda sin kompetens till att prestera samt att medverka till att utveckla en fram-
gångsrik organisation. Kompetenta ledare bidrar på ett sådant sätt till välmående och mer engage-
mang hos medarbetarna.  

Detta är en av flera anledningar till att företag väljer att satsa på att kompetensutveckla sina chefer, 
höga prestationskrav behöver vägas upp med stöd och hjälp till individerna. Utbudet av ledarskaps-
utbildningar är mycket stort på marknaden (Lundmark, 1998, s. 57). Jag har tidigare arbetat på ett av 
Nordens största ledarutvecklingsföretag och där kommit i kontakt med ett av företagets ledarutveck-
lingsinstrument, 360°. Det är ett digitalt baserat frågebatteri (se bilaga 3), där personer runt chefen 
ger feedback utifrån hur det uppfattar att personen beter sig i olika ledarskapssituationer. De olika 
kategorierna som svarar på frågorna är chefens chef, medarbetare, kollegor samt övriga. Chefen själv 
göra en självskattning utifrån samma frågor som de andra svarat på.  

Syftet med dessa frågor är att få en aktuell och realistisk bild av hur chefen uppfattas i sitt ledarskap 
samt hur chefen uppfattar sig själv. Tanken bakom detta är då att ge intressanta möjligheter till ut-
veckling för person och organisation. Jag anser att detta ämne är intressant att undersöka ur ett ar-
betslivspedagogiskt perspektiv, då 360° används som ett instrument för att ska lärande och utveck-
ling hos chefer. Fokus komma ligga på om cheferna i själva verket upplever något typ av lärande 
samt utveckling av att genomföra 360° samt att undersöka om 360° uppfyller sin funktion i prakti-
ken.    

1.1 Bakgrund  
I detta avsnitt ska jag presentera ledarutvecklingsföretagets egna syn och tankar bakom deras 360° 
verktyg. Ledarutvecklingsföretaget har utvecklat ett eget så kallat 360-verktyg. De uppfattade att det 
saknades ett verktyg som bygger på modern forskning om ledarutveckling och som stödjer fokusper-
sonen, med andra ord personen som genomför utvärderingen, i sin framtida utveckling utifrån resul-
tatet. 

360-verktyget har utvecklats bland annat utifrån 
■ Ledarskapsforskning 
■ Hjärnforskning 
■ Leadership Agility (Bill Joiner m fl) 
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■ Konsultföretagets egna erfarenheter 
■ Feedbacktrappan  

360° är inte dömande, det innebär att den saknar godkänd/icke godkänd-bedömning.  Syftet med det-
ta är att den ska inspirera till ökad utveckling och ökat lärande. Det visar synliga beteenden och be-
står av ett antal rörelseområden, det vill säga områden där ett beteende kan demonstreras, iakttas och 
utvecklas. Några av rörelseområdena har underrubriker och totalt består verktyget av 23 rörelseom-
råden som både fokuspersonen och respondenter, svarar på om fokuspersonen. Varje rörelseområde 
har fem svarsalternativ där samtliga är ett accepterat beteende. Alternativen bygger på en förflyttning 
där varje nytt beteende blir ett tillägg till de övriga, förmågan att växa i ledarskapet. Varje förflytt-
ning visar en allt större förmåga att lyfta blicken från jagperspektiv till grupperspektiv, verksamhets-
perspektiv, organisationsperspektiv och slutligen till ett omvärldsperspektiv. Förmågan att befinna 
sig i helheten men ända kunna titta på respektive nivå vid behov skapar de mest framgångsrika le-
darna. Dessa rörelseområden kompletteras med tre fritextfrågor för ytterligare återkoppling från re-
spektive respondent. 

En fokusperson bör ha minst 10 – 12 respondenter bestående av närmaste chef, ledningsgruppskolle-
gor och direktrapporterande medarbetare. Dessa respondenter bör vara obligatoriska. Till dessa kan 
ytterligare respondenter läggas till om fokuspersonen har nära samarbeten med personer utanför den 
identifierade kretsen. Tack vare de beskrivningar som varje förflyttning inom ett rörelseområde inne-
håller så kan fokuspersonen identifiera vilken förändring av beteende som krävs för att nå den nivå 
som denne vill och/eller måste uppnå. På så sätt bygger verktyget på en positiv grundsyn. Fokusper-
sonen döms inte utan det visade beteendet är accepterat och verktyget blir en hjälp för utveckling. 

I fritextfrågorna ombeds respondenterna ange fokuspersonens tre viktigaste styrkor och tre viktigaste 
utvecklingsområden som ledare. Dessutom finns utrymme för helt valfri återkoppling till fokusper-
sonen. Detta är ett starkt komplement till rörelseområdena eftersom fritext hjälper fokuspersonen att 
förstå mer kring sig själv och sina beteenden. Utfallet redovisas i en rapport där resultatet anges från 
A till E  per grupp enligt ovan. I rapporten ser fokuspersonen sitt eget svar, sin chefs svar och hur 
många som svarat på respektive nivå i de övriga grupperna.  

Rapporten följs upp i enskild coaching av en konsult och coach från ledarutvecklingsföretaget. Kon-
sulten är utbildad i verktyget och dess syfte och mål. Rapporten tas ut i två exemplar, ett till fokus-
personen och ett till coachen. Rapporten är fokuspersonens personliga egendom. 360-verktyget fun-
gerar i flera situationer, som stöd i utvecklingsprocesser, ledarutveckling och regelbunden uppfölj-
ning av ledarskapet. Det bygger också på en möjlig strävan – ledord och beteenden som kan vara 
stöd för den personliga utvecklingen. Den kollektiva informationen kan med fördel användas för att 
identifiera organisationens kompetensbehov och prioriteringar i dessa.  

Jag har fått möjlighet att följa företagets arbete med en förvaltningsledningsgrupp i en mindre kom-
mun utanför Stockholm. Ledningsgruppen har genomfört 360-verktyget och jag är inbjuden att följa 
upp och se hur de upplever genomförandet och effekterna av detta. Jag ska även poängtera att denna 
studie kommer inte undersöka de coachande samtalen på grund av tidsbrist. Denna studie kommer 
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istället enbart fokusera på chefernas upplevelser kring själva 360° utvärderingen samt om 360° ut-
värderingens funktion lever upp till dess syfte i praktiken.  Det är även värt att poängtera att ledarut-
vecklingsföretaget benämner 360° som ett verktyg. Men i och med att jag ska undersöka funktionen 
av denna 360° har jag valt att benämna den som 360° - utvärdering då jag inte vet om funktionen i 
praktiken är att det är ett utvecklingsinstrument eller inte.  

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att studera några chefers upplevelser av genomförandet av 360° utvärde-
ringen. Fokus kommer även ligga på hur cheferna upplevde lärande och utveckling samt vilken funk-
tion 360° utvärderingen fyller i deras fortsatta arbete.  

För att få svar på mitt syfte ska jag ta hjälp av följande frågeställningar:  
■ Hur upplevde cheferna genomförandet samt resultatet av denna 360°?  
■ Hur upplevde cheferna utveckling samt lärande efter att ha genomfört 360° utvärderingen?  
■ Vad fyller denna 360° utvärdering för funktion? 

2. Tidigare forskning  
I detta avsnitt ska jag presentera tidigare forskning som berört studiens ämne. Jag ska redogöra för 
vilka frågor som besvarats kring ämnet och även se vad andra forskare har kommit fram till kring 
detta fenomen. Den tidigare forskningen består av publicerade vetenskapliga artiklar och studier. Jag 
har delat upp avsnittet i olika kategorier utifrån vilket ämne mina valda artiklar berör. De kategorier 
som följer är feedback och ledarskap, medarbetarenkäter, samt 360° utvärderingar. Vid sökning av 
tidigare forskning använde jag mig av sökmotorerna ERIC och atrikelsök på Uppsala universitetsbib-
liotek. De nyckelorden jag sökte på var; Feedback, Leadership, Evaluation, 360° feedback.  

2.1 Feedback och ledarskap  
Den första studien i detta avsnitt är en amerikansk studie; Improving Principal Leadership Through 
Feedback and Coaching (Bickman et.al 2012). Syftet med denna studie är att undersöka om rekto-
rers pedagogiska ledarskap effektiviseras och förbättras genom enbart feedback eller feedback kom-
binerat med coachning. Studien genomfördes på sammanlagt 52 rektorer som delades in i två grup-
per. Den enda gruppen som bestod av 26 rektorer fick enbart ta emot feedback och den andra grup-
pen som bestod av de resterande 26 rektorer fick feedback kombinerat med coachning. Anledningen 
till detta var att forskarna ville undersöka processens betydelse för feedbacken, vilken påverkan en-
bart feedback har och vilken påverkan feedback kombinerat med en coachingprocess.  

I den första delen av studien fick rektorerna i feedbackgruppen mottaga feedback och omdömen från 
sina anställda lärare. Feedbacken skulle beröra rektorns pedagogiska ledarskap och även lärarnas 
tillit till rektorn. Rektorerna gjorde även en självskattning som de i senare skede fick jämföra med 
lärarnas feedback och omdömen. I den andra rektorsgruppen fick rektorerna ta emot feedback från 
lärarna precis som den första gruppen men även genomgå coachande samtal med utbildade coacher. 
Samtalen var mellan 45-90 minuter långa och byggde på hur rektorerna skulle arbeta och använda 
sig av den informationen de fått genom lärarnas feedback.  
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Resultaten visade på att när rektorerna enbart mottog feedback från lärarna ökade endast lärarnas för-
troende för rektorerna och feedbacken i sig hade inte en så stark effekt på rektorernas beteenden. Re-
sultaten visade även att när rektorerna mottog feedback kombinerat med coachning blev effekten av 
återkopplingen starkare. Två bidragande faktorer till att effekten blev starkare berodde på rektorernas 
förtroende för feedbackens giltighet och om de fick möjlighet att reflektera och resonera i de längre 
coachande samtalen. Denna studie har visat att effekten av feedback i samband med coachning ska-
par ökade möjligheter till utveckling. 

En ytterligare artikel som berör feedback och ledarskap är Charles F. Seifert och Gary Yukls (2010) 
artikel Effects of repeated multi-source feedback on the influence behavior and effectiveness of ma-
nagers: A field experiment. De skriver om olika sätt att ge feedback till chefer och hur det i sin tur 
påverkar ledarna. De definierar feedback som återkoppling av  hur medarbetare uppfattar sina che-
fers ledarskap, kunskaper och färdigheter. De beskriver att detta är en alltmer vanlig metod som an-
vänds vid ledarskapsutveckling. Många studier har genomförts kring detta men däremot saknas det 
starka och tydliga resultat kring feedbackens effekt. En anledning till detta kan vara kan vara att 
många av de undersökningar som genomförts har studerat uppåtgående feedback, med andra ord 
feedback som kommer från medarbetare till ledare. Denna feedback anses svagare än feedback som 
kommer från olika håll, dvs från olika kategorier och nivåer runt personen. Seifert och Yukls beskri-
ver även att feedback har en effekt av att utveckla ledarens beteende. Men för att det ska kunna ske 
förändringar i en ledares beteende är det betydelsefullt att feedbacken är tydlig och klar. 

2.2 Medarbetarenkäter  
Under denna kategori ska jag ta upp forskning kring just medarbetarenkäter. Jean Hartley (2001) har 
studerat detta ämne och skrivit artikeln Employee surveys - Strategic aid or hand-grenade for orga-
nisational and cultural change. Hartley menar att medarbetarenkäter är något som används regel-
bundet i både den privata och offentliga sektorn. Det finns mycket forskning kring tekniken bakom 
själva utförandet av enkäter, men Hartley poängterar att det finns kunskapsluckor kring vilken effekt 
medarbetarenkäter i själva verket har. Hartleys studie syftar till att undersöka anledningen till att 
myndigheter använder sig av medarbetarenkäter samt om det sker någon form av strategisk föränd-
ring inom organisationen. Studien baseras på tolv olika organisationer som använder sig av medarbe-
tarenkäter. Resultatet visade på att enkäterna användes för att påverka förändring inom organisatio-
nerna av olika anledningar. En anledning kunde vara att enkäterna syftade till att utvärdera organisa-
tionen före en förändring eller för att implementera en förändring. Hartleys studie visar med andra 
ord på att medarbetarenkäter kan både fungera som en slags spegel för organisationen eller som en 
hjälpande hand med att fatta beslut vid förändring.  

Jack Wiley (2012) utförde studien Achieving change through a best practice employee survey som 
syftade till att undersöka vilken problematik som kan uppkomma vid utförandet  medarbetarenkäter. 
Wiley studerade 31 fall. Resultatet visade tre problematiska aspekter. Den första aspekten visade på 
utmaningen att utföra själva enkäten. Den andra problematiken visade sig vara att medarbetarna kon-
tinuerligt behövde arbeta med enkätens resultat i efterhand genom att göra handlingsplaner och ge-
nomföra arbetet man kom överens om. Den tredje aspekten visade sig vara fokuserad på ledningen 
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och deras inställning till enkäten. Om ledningen inte tar enkäten på allvar eller ser den som betydel-
sefull för organisationen eller anser att organisationen varken har tid eller pengar för detta arbete, 
skapas problematik. Wiley kopplar samtliga resultat till ledningens val av arbetets upplägg. Om led-
ningen inte uppmärksammar eller ger sina medarbetare samt  medarbetarenkäterna tid kan detta leda 
till att medarbetarna inte kommer att göra eller följa upp sina handlingsplaner. Studien visade även 
att många ledningsgrupper inte prioriterade medarbetarnas arbete enligt handlingsplanerna. Wiley 
ställer sig mycket frågande till det sistnämnda, i och med att väl utformade medarbetarenkäter som 
används på rätt sätt kan leda till utveckling hos medarbetarna, vilket i sin tur leder till utveckling i 
organisationen. Att detta inte prioriteras av ledningen i organisationen känns direkt kontraproduktivt. 

2.3 360° utvärdering  
Under denna kategori ska jag redovisa tidigare forskning kring just 360° utvärderingar. Joan Brett 
och Leanne Atwaters (2001) studie 360° feedback: Accuracy, reactions, and perceptions of useful-
ness som syftar till att undersöka individers reaktioner på 360° återkoppling samt om det finns några 
samband mellan reaktionerna, uppfattning av återkoppling samt individens mottaglighet till utveck-
ling. Hur återkopplingen utfördes, det vill säga  noggrannheten, undersöktes även i relation till hur 
mottagaren tog till sig återkopplingen. Resultatet visade att de individer som inte ansåg sig behöva 
utvecklas tog inte till sig av återkopplingen de fick. De ansåg inte att återkopplingen var användbar 
samt att den inte var noggrant genomförd. Det innebär att det är betydelsefullt att vara mottaglig till 
att ta till sig återkopplingen samt ha motivationen till en början att utvecklas. Men den återkoppling-
en som visade sig vara mest effektiv var den avvikande negativa feedbacken. Den resulterade i att 
istället motiverar till en positiv förändring hos hos individerna.  

Elizabeth Thach (2002) har även utfört en undersökning; The impact of executive coaching and 360 
feedback on leadership effectiveness.  Syftet med denna studie är att undersöka om ledarskapet effek-
tiviseras samt blir bättre av att tillämpa sig av 360° utvärderingar i kombination med coachning. Stu-
dien är baserad på 281 chefer som genomför coachning i kombination med 360° utvärderingar, under 
6 månaders tid. Resultatet visar på att 60 procent av cheferna utvecklades i sitt ledarskap efter att ha 
genomfört 360° utvärderingen kombinerat med individuell coachning.  

2.4 Sammanfattning tidigare forskning  
Jag ska nu kort sammanfatta de studier jag valt att ta med samt att redovisa varför dessa studier är 
relevanta för mitt syfte och frågeställningar, då syftet med denna studie är att studera några chefers 
upplevelser av genomförandet av 360° utvärderingen, hur cheferna upplevde lärande och utveckling 
samt vilken funktion 360° utvärderingen i praktiken. 

Den första studien undersökte hur rektorer tar emot feedback samt om återkopplingens effekt blev 
starkare av om rektorerna blev coachade. Resultatet visade på att feedbackens effekt blev starkare 
efter att de blivit coachade. De coachande samtalen ledde till att rektorernas förtroende till återkopp-
lingens giltighet blev starkare. Resultatet visade då att coachning kombinerat med feedback effekti-
viserar rektorernas utveckling. Denna artikel är relevant för min undersökning då den bidrar med ti-
digare forskning kring effekten samt funktionen av att som ledare få feedback från medarbetare. I 
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och med att 360° bygger på att motta återkoppling från medarbetare så är det intressant att vad tidi-
gare forskning indikerar på kring just detta.  

Den andra artikeln jag tog upp är skriven av Charles F. Seifert och Gary Yukls som undersöker feed-
backens effekt på chefer. De menar att feedback blir mer effektiv om de kommer från flera olika håll. 
Det är vanligare att feedback kommer från medarbetare till chefer, alltså uppåtgående feedback, vil-
ket inte skapar en bra effekt till förändring och utveckling hos cheferna.  Även denna studie är rele-
vant i och med att återkopplingen som 360° förmedlar kommer från både chefer och anställda, med 
andra ord kommer återkopplingen från olika håll. Jag anser att kategorin feedback och ledarskap är 
relevant för min studie, då jag anser att 360° utvärdering är ett sätt att ge feedback samt att syftet 
med 360° är att utveckla chefers ledarskap.  

Nästa kategori jag har med är medarbetarenkäter. Den första artikeln jag tar upp undersöker vad an-
ledningen är till att företag och organisationer använder sig av just medarbetarenkäter. Resultatet vi-
sade att organisationer använder sig av medarbetarenkäter för att kunna påverka vid förändring. Det 
kunde både vara inför en förändring, eller för att implementera en förändring. Denna studie är rele-
vant då den hjälper mig skapa förståelse till varför organisationer väljer att använda sig av medarbe-
tarenkäter och om det finns likheter mellan 360° utvärderingen och medarbetarenkäter. I och med att 
en av mina frågeställningar berör upplevelse av genomförandet av 360° utvärderingen kan denna 
studie vara intressant genom att den bidrar med förståelse för varför organisationer genomför medar-
betarenkäter.  
Den andra studien jag beskrev under denna kategori syftade till att undersöka vilken problematik 
som kan dyka upp vid genomförande av medarbetarenkäter. Ett av problemen visade sig vara att det 
uppkom komplikationer vid själva utförandet. Det andra problemet var handlingsplanerna som skulle 
planeras efter utförandet av enkäten, dessa var helt enkelt svåra för medarbetarna att följa upp. Den 
sista problematiken uppkom om ledningen inte tog enkäterna på allvar. Om ledningen inte tar det på 
allvar så kommer inte medarbetarna heller göra det. Jag anser även att denna studie är relevant i för-
hållande till min studie, i och med att min studie bland annat ämnar till att studera upplevelser av ge-
nomförandet av 360° utvärderingen. Dessa två undersökningar är relevanta för mig studie i och med 
att det går att dra paralleller mellan 360° utvärderingar och medarbetarenkäter då de båda syftar till 
att utvärdera medarbetare inom organisationer.  

Den sista kategorin jag har tagit med är 360° utvärderingar. Den första studien under denna kategori 
undersöker individers mottaglighet och reaktioner till 360° utvärderingar. Resultatet visade att det är 
nödvändigt för individen att själv vara mottaglig till att själv utvecklas, annars sker ingen förändring. 
Resultaten visade även att de individer som var motiverade till förändring förändrades som mest po-
sitivt av att få negativ återkoppling från sin 360° utvärdering. Denna studie ger min förståelse för 
vilka faktorer som påverkar 360° utvärderingens funktion samt vilka faktorer som behövs för att lä-
rande och utveckling ska ske. Den andra studien jag tar upp under denna kategori undersöker om 
chefers ledarskap effektiviseras genom att genomföra 360° utvärderingar kombinerat med individu-
ella coachande samtal under 6 månaders tid. Resultatet visade att 60 procent av cheferna förbättrade 
sitt ledarskap efter dessa 6 månader. Jag anser att dessa studier är relevanta då den undersöker just en 
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360° utvärdering samt att det ger mig högre förståelse kring 360° utvärderingens funktion samt vil-
ken påverkan detta har för individens lärande och utveckling.  

3. Teoretiska utgångspunkter  
I detta avsnitt ska jag presentera de teoretiska utgångspunkterna jag ska använda i min undersökning. 
Även här har jag delat upp avsnittet i två kategorier. Ena kategorin ska behandla en kritisk teori kring 
utvärderingar och andra avsnittet ska behandla teorier kring utveckling och lärande för vuxna. Jag 
inleder avsnittet med att tala om Lena Lindgrens kritiska teori kring  som berör utvärderingar inom 
den offentliga sektorn. Därefter ska jag beskriva Chris Argyris och Donald Schöns teorier om lärande 
organisationer.  

3.1 Utvärderingar  
Lena Lindgrens bok Utvärderingsmonstret (2006) syftar till att beskriva och främja en kritisk förstå-
else kring utvärderingar och uppföljningar inom den offentliga sektorn. Lindgren menar att kraven på 
utvärderingar blir bara högre. Allt ska granskas, bedömas och inspekteras. Begreppet utvärdering är 
ett brett och mångtydigt begrepp då det finns olika varianter av utvärderingar så som resultatutvärde-
ring, kvalitetsmätning, processutvärdering osv. Lindgrens studieobjekt är kvalitets och resultatmät-
ning inom offentliga verksamheter. Lingren förkortar kvalitets och resultatmätning till KRM. KRM 
går helt enkelt ut på att samla in kvantitativ information inom specifika aspekter hos verksamheter 
(Lindgren 2006 s. 9-11). Lindgren ger en bakgrundsbeskrivning om hur utvärderingar institutionali-
seras inom den svenska offentliga sektorn, samt vilka drivkrafter det är som påverkar samhället till 
att bli ett så kallat granskningsamhälle. Detta märks framförallt genom anspråken från olika myndig-
heter att de vill granska, styra och kontrollera olika organisationer (Lindgren 2006 s. 13). Det finns 
många förklaringar till drivkraften bakom denna moderna utvärderingsvåg. En av förklaringarna sägs 
vara att offentliga verksamheter strävar efter att uppvisa en förväntad kvalité, att de visar upp sina 
resultat genom KRM.  

Ännu en variant på utvärderingar inom den offentliga sektorn är resultatstyrning. Resultatstyrning 
som härstammar från den privata sektorn och blir mer allt mer använd inom offentliga sektion, både i 
Sverige och internationellt. Denna styrform benämns internationellt som ”performance management” 
eller ”results-based management”. Resultatstyrningens karaktäriseras av är att fokusera på bland an-
nat produktivitet, effektivitet, kvalitet samt kundorientering. Lindgren poängterar att denna karaktär 
har tydliga kopplingar till marknadsorienteringen, New Public Management. Dessa styrningsformer 
har dock visat att det finns en misstro mellan över och underordnade inom organisationer. Om det 
fanns ett grundläggande förtroende att medarbetare är tillräckligt professionella kompetenta för sitt 
arbete, så skulle inte dessa utvärderingar vara nödvändiga (Lindgren 2006 s.17).  

Utvärderingar kan däremot bidra till att generera information som leder till demokratiskt kontroll  för 
samhället. Genom att hålla medborgare upplysta, att de har möjlighet att få ta del av bland annat re-
sultat, kvalité, prestationer inom den offentliga sektorn samt inom andra organisationer. I ett samhäll-
sperspektiv kan detta då ge medborgarna valuta för skattepengar samt ge samhället en demokratisk 
funktionsduglighet. Trots dessa fördelar poängterar Lindgren att  utvärderingar både kostar pengar 

�8



och tar tid från andra aktiviteter. Det har gått så pass långt att detta granskningssamhälle har blivit en 
norm som inte ifrågasätts, medarbetare ska kontinuerligt granskas och dokumenteras för att på så vis 
ha möjlighet till utveckling (Lindgren 2006 s.19-20).  

Ytterligare problematik som ligger bakom utvärderingars och uppföljningars irrelevans och menings-
löshet är att endast det mätbara kan mätas. Målen visas därmed endast i siffror. För att ha möjlighet 
till att utföra utvärderingar måste målen kvantifieras. Detta har lett till att myndigheter har kämpat 
förgäves med att formulera uppsatta mål i och med att vissa mål hel enkelt inte kan mätas med kvan-
titet. De aspekter och mål som är svåra att mäta ignoreras, alternativt mäts på ett icke önskvärt eller 
användbart vis. Ett vanligt exempel på denna typ av kvantifiering av resultat är KRM inom vården. 
Där används antalet läkarbesök som mått, inte kvalitén på vården eller patienternas hälsa  (Lindren 
2006 sid. 87).    

Lindren påpekar att utvärderingar leder till en rad märkliga bieffekter. En av dessa bieffekter är att 
innovation motverkas och verksamheter förstelnas. Detta sker i samband med att verksamheter arbe-
tar utefter ramar och mål. De organisationer som lever upp till de uppställda måtten belönas, samti-
digt som de organisationer som satsar på nytänkande, innovation och risktagande bestraffas. Lind-
gren menar att dessa bieffekter är raka motsatsen till vad New Public Management förespråkar 
(Lindgren 2006 s.107).  

3.2 Lärande och utveckling 
I detta avsnitt ska jag behandla teorier som berör lärande och utveckling för vuxna. Den lärande or-
ganisationen är ett vanligt begrepp inom vuxenpedagogik. Chris Argyris och Donald Schön har varit 
två betydelsefulla personer som utvecklat många teorier kring denna typ av forskning. Jag ska an-
vända mig av två böcker som berör den lärande organisationen, Organizational learning (1995) som 
är skriven både av Chris Argyris och Donald Schön, och Overcoming organizational defenses (1990) 
skriven av endast Chris Argyris. Slutligen kommer jag tala om Bengt Molanders teori kring reflek-
tion. 

Två begrepp som är betydelsefulla inom organisatoriskt lärande är single loop learning och double 
loop learning. Dessa två begrepp används vid lärande. Single loop learning innebär en enklare form 
av lärande. Det kan ses som att det lärande objektet inte tar till sig ny kunskap, utan bygger vidare på 
gammal kunskap (Argyris & Schön 1995 s. 20). Denna typ av lärande karaktäriseras med att lösa 
problem för stunden, men den ger ingen förståelse till varför problemet har kommit upp. Single loop 
lärandet kan exemplifieras med att vara en termostat.  

Termostaten känner av temperaturen runt omkring och därmed korrigeras temperaturen utefter det. 
Nedan ska jag redovisa en modell nedan visar hur single loop learning går till:  
  
Figur 1. Single loop lärande.  
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Det finns två olika sätt att korrigera misstag, det ena är att förändra ett beteende utan att få förståelse 
för varför problemet har uppkommit, vilket är single loop learning (Argyris 1990 s. 92). Det andra 
sättet att korrigera misstag är att förändra det på ett djupare plan, att först få förståelse för varför pro-
blemet uppstår. Det är då betydelsefullt att tänka tillbaka och reflektera och förändra de styrande 
värderingarna. Detta kallas för double loop learning. Om inte individen ifrågasätter sina handlingar 
genom reflektion så kommer individen handla på samma sätt som innan, detta är single loop lärande. 
Men om den lärande individen tänker till ett extra varv genom reflektion så kommer individens 
handlingsmönster förändras och problemen korrigeras genom förståelse för varför individen handlar 
som den gör, vilket är double loop learning (Argyris 1993 s.90). Modellen nedan visar hur double 
loop learning går till i förhållande till single loop learning.   

Figur 2. Single loop och double loop lärande.  

Men Argyris menar att en viktig del double loop learning är reflektion. Reflektion kan beskrivas som 
att återspegla, begrunda eller tänka efter kring ett fenomen eller situation. Men för att reflektion ska 
kunna ske måste det göras ett mentalt utrymme för reflektion. Reflektion kan ske i olika samman-
hang så som samtal mellan individer eller grupper, dialog med sig själv, eller genom tankar och fun-
deringar. Bengt Molander (1993) anser att reflektion innebär att individen måste ta ett steg tillbaka i 
sitt tankesätt. För att på så vis kunna kommer underfund med vad individen själv gör och varför för 
att kunna sätta situationen i ett annat perspektiv. För att därmed kunna återspegla samt ta bort fokus 
från självaste handlingen. Det gäller att skapa en distans till handlingen för att kunna skapa förståel-
se. Reflektion förutsätter att individen ger situationen eller fenomenet en överblick i ett relativt lugn, 
utan att påskynda handlingsprocessen (Molander 1993 s. 151).    

3.3 Sammanfattning teoretiska utgångspunkter 
Jag kommer även under detta avsnitt sammanfatta min teoretiska utgångspunkter och även motivera 
varför dessa passar in till studiens syfte. De teoretiska utgångspunkterna jag ska utgå ifrån i denna 
studie kommer först från Lena Lindgrens bok Utvärderingsmonstret. Lindgrens teori är kritiskt in-
ställd mot utvärderingar som genomförs inom den offentliga sektorn. Att utvärdera sina medarbetare 
har blivit en form av norm som har lett vårt samhälle till att bli ett så kallat granskningsamhälle. Det-
ta beror bland annat på att chefer och myndigheter vill granska, styra och kontrollera organisationer 
och deras anställda. Det finns därför en misstro inom organisationen där ledningen vill komma in och 
detaljstyra organisationen.  Lindgren menar att utvärderingar leder till märkliga bieffekter så som att 
kreativiteten hämmas och organisationen förstelnas. Jag anser att denna teori kommer ge mig en in-
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tressant kritisk utgångspunkt för att undersöka om 360° är desamma som de utvärderingar Lindgren 
forskat på. I och med att jag studerar både upplevelser av genomförande, lärande, utveckling samt 
funktion av 360° utvärderingen ger denna teori mig en kritisk grund, som indikerar på att utvärde-
ringar i sig inte är ett bra instrument att använda sig av vid utveckling av organisationer. Tillskillnad 
från konsulternas syn på 360°, att det är ett utvecklingsintrument. Med denna teori ska jag undersöka 
om 360° fyller sin funktion, att bidra till lärande och utveckling, eller om den leder till perversa bief-
fekter.  

Den andra teorin jag presenterade är framtagen av Chris Argyris och hans kollega Donald Schön som 
handlar om lärande organisationer. De menar att det finns två sätt för individer att lära sig samt ut-
vecklas. Dessa två sätt är single loop learning och double loop learning. Single loop learning är ett 
enklare sätt att lära. Det innebär att den lärande individen tar in ny information eller nytt handlings-
mönster, utan att riktigt förstå varför eller vad som ligger bakom. Det kan ses som ett sätt att lösa ett 
problem men inte förstå varför problemet uppstår. Den andra typen av lärande är double loop lear-
ning som innebär att om den lärande individen tänker över och reflekterar, genom detta kommer in-
dividens handlingsmönster korrigeras och utvecklas. Double loop learning ger även förståelse för 
varför dessa problem dyker upp och vad som är bakomliggande faktorer.  Jag presenterade dessa teo-
rier för att få förståelse för hur individer lär sig och utvecklas, för att även se om detta stämmer över-
ens med respondenternas lärande och utveckling i samband med utvärderingarna, till exempel om 
360° bidrar till att respondenterna genomgår double loop lärande, eller om de helt enkelt fastnar i 
single loop lärande.  

Slutligen presenterade jag Bengt Molanders teori om vad reflektion är. Molander menar att reflektion 
är ett sätt för individen att tänka tillbaka i sitt tänkesätt. Detta görs för att kunna sätta saker i ett annat 
perspektiv. Detta leder till att individen kan tänka sig bort ifrån själva handlingen för att sedan kunna 
få förståelse för de bakomliggande faktorerna bakom handlingen. Denna teori går hand i hand med 
double loop learning, men jag anser att den utvecklar Argyris och Schöns teori mer detaljerat. Även 
denna teori ska hjälpa mig få förtretelse för hur respondenterna lär sig och om reflektion är något 
betydelsefullt vid deras lärande och utveckling.  

I och med att denna studie studerar en utvärdering och dess funktion anser jag att dessa tre teorier ger 
en bra infallsvinklar på studien. Från ett kritiskt perspektiv, som då endast påvisar att funktionen av 
360° utvärderingen endast kommer leda till negativa följder. Vare sig denna teori stämmer överens 
med mitt empiriska material eller inte så anser jag att både Argyris och Schöns samt Molanders teo-
rier kommer bidra med ytterligare förståelse kring varför och hur respondenterna tar till sig informa-
tionen eller inte.   

4. Metod 
I detta avsnitt ska jag presentera de metodval jag gjort i denna studie. De delar jag kommer redovisa i 
mitt metodavsnitt är först en beskrivning av vilken datainsamlingsmetod jag använt mig av. Efter det 
ska jag presentera mitt urval, hur jag genomfört studien, hur jag behandlat materialet, en redovisning 
av hur jag har bearbetat och analyserat materialet, validiteten och reliabiliteten i min studie samt de 
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etiska aspekterna jag har tagit hänsyn till. Detta avsnitt avslutas med en metoddiskussion där jag re-
flekterar över mitt metodval.  

4.1 Metod för datainsamling 
Datainsamling kan ske antingen genom kvantitativa eller kvalitativa metodval, och dessa lämpar sig 
olika beroende på vilket fenomen som ska studeras (Aspers, 2011 s.107). För att kunna få svar på 
mitt syfte och frågeställningar har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer som datainsam-
lingsmetod. Jag presentera några av denna metods styrkor samt svagheter. Kvalitativa intervjuers 
styrkor är att den ger forskaren möjlighet till att få mycket information från respondentens synvinkel 
på kort tid. Det finns oräkneligt många samhällsfenomen som kan undersökas med denna datainsam-
lingsmetod (Ahre & Svensson, 2014 s. 56). Kvalitativa intervjuer ger forskaren möjlighet till att få 
kunskaper och förståelse kring respondentens synvinkel. Intervjuer som datainsamlingsmetod skapar 
därmed en närhet mellan forskaren och respondenten (Brinkmann & Kvale, 2014, s. 17). De negativa  
aspekterna som kan följa med kvalitativa intervjuer är att den ger en begränsad bild av fenomenet, i 
och med att den undersöker individuella synpunkter. Trots denna kritik så anser jag att denna metod 
kommer att ge mig en möjlighet att få djupare kunskaper om medarbetarnas egna subjektiva upple-
velser kring lärande och utveckling efter de utfört en 360° samt att få förståelse kring vilken funktion 
denna 360° utvärdering i själva verket fyller. 

4.2 Urval 
Urvalet är en viktig aspekt att tänka på inför en kvalitativ intervjustudie. Därmed är det viktigt att 
tänka över vilka som ska intervjuas inför intervjun för att på bästa sätt kunna svara på forskningsfrå-
gan (Ahre & Svensson, 2014 s. 42). Jag har då använt mig av strategiskt urval, vilket innebär att de 
utvalda respondenterna har tidigare kunskaper och erfarenheter kring det fenomen jag ska undersöka. 
Strategiska urval underlättar inom kvalitativa intervjuer då det hjälper forskaren att få en djupare för-
ståelse kring det undersökta ämnet genom att intervjua individer som har djupa kunskaper kring äm-
net som undersöks (Trost, 2005 s.119). I och med att syftet i denna studie ämnar till att undersöka 
upplevelser kring lärande, utveckling samt funktionen av att genomföra en 360° utvärdering så är 
mitt urval individer som har erfarenheter av det. De urvalet jag har intervjuat är en ledningsgrupp 
inom den offentliga sektorn. Samtliga deltagare har en längre erfarenhet av att vara chefer samt att de 
tillsammans i ledningsgruppen har genomgått denna 360° utvärdering samt utbildning. Gruppchefen 
i ledningsgruppen deltar även i studien. 

Jag anser att denna urvalsgrupp är ytterst lämplig för att få svar på studiens syfte och frågeställning-
ar. Jag kom i kontakt med respondenterna genom att först kontakta ledarskapsutvecklings företaget 
som håller i denna 360° utbildning. Konsultföretaget godkände min undersökning och därmed gav 
mig kontaktuppgifter till ledningsgruppen som nyligen hade genomfört utvärderingen. Jag tog däref-
ter kontakt med ledningsgruppen genom att kontakta högsta chefen. Chefen kontaktade lednings-
gruppen och samtliga gick med på att boka in intervjuer. Deltagarna som medverkade i studien fick 
ingen ersättning för sin medverkan. De två testintervjuerna jag genomförde var med två kvinnor och 
de resterande fem intervjuerna var med fyra kvinnor och en man. Respondenterna hade även längre 
erfarenheter av att vara chefer samt var chefer i nuläget.  
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4.3 Genomförande  
Det är betydelsefullt för forskaren att ha grundläggande kunskaper kring det ämne som ska studeras 
inför intervjutillfällena (Ahre & Svensson, 2014 s. 46). Innan jag skrev min intervjuguide bokade jag 
in ett möte med en av ledarskapskonsulterna på företaget som håller i 360° utvärdering samt utbild-
ning som cheferna genomförde. Under mötet förklarade och visade konsulten mig denna 360°, då jag 
fick informationen som jag beskrev i bakgrundsavsnittet. Därmed kunde jag få en djupare förståelse 
för 360° utvärderingens syfte samt hur det gick till när cheferna genomförde den.  

När jag hade djupare kunskaper kring den 360° som är i fokus så började jag med att skriva mina 
förberedda intervjufrågor. Mina intervjuer var av semistukturerad karaktär vilket innebär att jag hade 
15 förberedda frågor (se bilaga 1), men om jag ansåg att jag ville ha mer utvecklade svar så fanns det 
utrymme för mig att ställa följdfrågor (Aspers, 2011, s. 143). Följdfrågorna var olika beroende på 
respondenternas svar. De förbestämda intervjufrågorna utformades utefter mitt syfte, för att förhopp-
ningsvis ge mig möjlighet att få ut relevant data som kunde svara på mitt syfte samt frågeställningar. 
De 15 förberedda frågorna delades upp i tre olika kategorier, bakgrund/upplevelse av genomförandet 
av 360°, upplevelser av lärande och slutligen upplevelser av utveckling. Tanken bakom mina katego-
rier var att jag skulle få en lättare överblick över frågorna samt svaren. En betydelsefull aspekt som 
är viktig att ta hänsyn till vid planering samt utförande av semistrukturerade intervjuer är att inte stäl-
la ledande följdfrågor som kan leda till ett manipulerat resultat. Detta hade jag i åtanke både när jag 
skrev de förberedda frågorna och även när jag utförde intervjun, framförallt när jag ställde följdfrå-
gor till respondenterna (Brinkmann & Kvale, 2014, s. 214). Under intervjuns gång så hade jag även i 
åtanke att låta respondenterna tala så fritt och öppet som sina upplevelser som möjligt, trots att jag 
hade en semistrukturerad intervjukonstruktion.  

Sammanlagt genomförde jag 7 intervjuer varav samtliga respondenter är medarbetare i samma led-
ningsgrupp, varav två av dessa intervjuer var testintervjuer.  Anledningen till att jag genomförde des-
sa två testintervjuer var för att se över om mina frågor var lämpliga, samt för att se om de gav mig 
relevanta resultat för min studie. Intervjuerna bokades in en vecka innan själva intervjutillfället. Ett 
par dagar innan intervjuerna skickade jag ut ett mail till respektive deltagare. I detta mail redovisade 
jag studiens syfte och frågeställningar. Jag frågade även om de kunde ge en bekräftelse av att tiden 
för intervjun passade, så det inte skett något missförstånd. Jag bifogade även de förbestämda frågor-
na så respondenterna kunde läsa igenom dem och reflektera över frågorna inför intervjun. Slutligen 
skickade jag med ett missivbrev (se bilaga 2) som respondenterna skulle godkänna inför intervjun. I 
missivbrevet tog jag hänsyn till de etiska aspekterna som vetenskapsrådet föreslår (Vetenskapsrådet 
2015). Jag  informerade även respondenterna att intervjuerna skulle spelas in samt att samtlig infor-
mation kommer behandlas konfidentiellt i min studie. 

Det är viktigt att forskaren  är väl planerad inför sina intervjuer men det är betydelsefullt att tänka på 
en rad saker innan samt under själva intervjusituationen. Intervjuer kan ses som en ojämlik maktför-
delning och det kan ske att intervjuaren bemöter respondenten på ett otrevligt sätt, vilket kan leda till 
att respondenten blir ett ”intervjuoffer” (Ahre & Svensson, 2014 s. 48). Därför var jag noggrann med 
att ha ett trevligt bemötande vid intervjun samt formulering av frågor, så inte respondenten känner 
sig kränkt osv. Detta gäller framförallt om det är ett känsligt ämne som studeras. Det är då viktigt för 
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forskaren att få respondenten att känna sig trygg och bekväm med att öppna upp sig samt dela med 
sig av sina erfarenheter (Ahre & Svensson, 2014 s. 46). 

Miljön där intervjun utspelar sig i spelar stor roll för intervjuresultatet (Ahre & Svensson, 2014 s. 45-
46). Samtliga intervjuer genomfördes på respondenternas arbetsplats. Dessvärre tenderar intervjuer 
som utspelar sig på arbetsplatsen till att påverka respondentens svar, då respondenten ofta påverkas 
till att vilja framstå som en god medarbetare (Ahre & Svensson, 2014 s. 45). Men detta val gjordes 
på grund av att vara så flexibel som möjligt, delvis på grund av intervjuerna genomfördes på varda-
gar under arbetstid samt att det var den enklaste lösningen för samtliga respondenter. Att genomföra 
intervjuer ansikte mot ansikte har sina fördelar då det gav mig möjlighet till att granska och tolka 
gester, miner och kroppsspråk hos respondenten. Samtliga intervjuer spelades in på min personliga 
dator med godkännande från respondenterna. Efter intervjuerna genomförts transkriberades materia-
let ord för ord (Ahre & Svensson, 2014 s. 53). 

4.4 Material  
Intervjuerna tog mellan 15 minuter till 35 minuter att genomföra och transkriberingarna omfattade 
sammanlagt cirka 19 sidor text. All personlig information har behandlas konfidentiellt i denna studie. 
Med andra ord lämnar jag inte ut personliga uppgifter kring respondenterna, så som namn och andra 
igenkännande uppgifter. Istället benämner jag deltagarna Respondent 1-5 för att på så vis kunna se 
mönster i upplevelser och uppfattningar.  

4.5 Databearbetning och analysmetod  
Det är betydelsefullt att forskaren håller en hög vetenskaplig kvalité på sin studie. Det är  viktigt att 
det insamlade materialet hanteras på ett korrekt sätt (Brinkmann & Kvale, 2014, s. 111). För att ha 
möjlighet till att bearbeta mitt material till att bli så korrekt som möjligt så spelade jag in samtliga 
intervjuer på min personliga dator, med godkännande av respondenterna. När intervjuerna var ge-
nomförda transkriberades samtliga intervjuer ord för ord. Som jag nämnde i avsnittet ovan omfattade 
det transkriberade materialet ca 19 sidor datorskriven text. Inför analysprocessen hade jag i åtanke att 
jag ska försöka förstå respondenternas perspektiv samt att inte ta något perspektiv för givet (Fejes & 
Thornberg 2015 s. 47).  

Vid själva bearbetningen av materialet utgick jag ifrån tre tolkningskontexter. Det är som tre tolk-
ningsnivåer som kan vara bra att ha i åtanke vid analys och tolkning av insamlat material. Dessa tre 
är självförståelse, sunda förnuftets kritiska förståelse och slutligen teoretisk förståelse. Självförståel-
se är intervjupersonens egen förståelse för vad intervjupersonen i själva verket säger (Kvale & 
Brinkmann 2014 s. 256). Denna självförståelse ska i sin tur uppfattas och tolkas av forskaren. I detta 
steg lyssnade jag på intervjuerna samt granskade det transkriberade materialet för att få en sannolik 
tolkning av vad respondenterna faktiskt menar. Nästa steg är  det sunda förnuftets kritiska förståelse 
vilket innebär att forskaren ska tolka intervjupersonens självförståelse till en bredare förståelse samt 
att tänka kritiskt till det som intervjupersonen sagt. I denna tolkningsnivå försökte jag ställa mig kri-
tiskt till det som faktiskt sägs i intervjun. Detta gav mig möjlighet att att vidga min syn kring vad 
som faktiskt sägs i intervjun. Den tredje nivån är teoretisk förståelse, i denna nivå ska forskaren 
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tillämpa de tolkningar som forskaren kommit fram till i de tidigare nivåerna till en teoretisk ram. 
(Kvale & Brinkmann 2014 s. 257) I denna nivå tolkar jag det som jag kommit fram till i de tidigare 
stadierna utifrån min  teoretiska ram. Därifrån kunde jag börja koda mitt material.  

Att koda det empiriska materialet innebär att ta reda på vad materialet handlar om genom att bit för 
bit utveckla kategorier samt begrepp som ska hjälpa forskaren att få förståelse och struktur för mate-
rialet (Fejes & Thornberg 2015 s. 48). Det finns många olika sätt att koda material. Två grundläg-
gande ansatser som forskaren kan använda sig av är induktiv kodning och deduktiv kodning. Induk-
tiv kodning innebär att generella slutsatser dras ifrån enskilda fall i materialet.  Induktiva slutsatser är 
aldrig bindande, i och med att det är enskilda fall som studeras. Deduktiv ansats innebär däremot att 
forskaren tar hjälp an en teori eller sanning för att kunna granska om de empiriska materialet stäm-
mer in på ett eller flera fall (Fejes & Thornberg 2015 s. 24). 

Jag har i denna studie valt att använda mig av deduktiv kodning. Jag kommer utgå från studiens teo-
retiska ram vid analysen av materialet. Jag kommer systematiskt pröva om mina teorier stämmer 
överens med det empiriska materialet. Denna analysmetod kan hjälpa mig att svara på om mina teo-
rier stämmer eller inte genom att få empiriskt stöd från mitt insamlade material. En sak som var värd 
att ha i åtanke inför analysen var att denna metod  kan bidra till att forskaren tar mindre hänsyn till 
empirin för att kunna bevisa teorin. Detta hade jag i åtanke inför min analys. Ännu en viktig aspekt 
att tänka på är det svårt för forskare i praktiken att hålla sig strikt till någon av dessa ansatser (Fejes 
& Thornberg 2015 s. 24). 

4.6 Validitet och reliabilitet  
Validitet och reliabilitet är två viktiga aspekter att ta hänsyn till vid vetenskapliga studier.  Att under-
söka validiteten  är desamma som att ifrågasätta om studien undersöker det som studien ämnar till att 
undersöka (Kvale & Brinkmann 2014 s. 300). Då denna studie avser att studera chefers upplevelser 
kring deras lärande och utveckling efter de genomfört en 360° utvärdering, så anser jag att kvalitati-
va intervjuer som metod är passade. Kvalitativa intervjuer ger forskaren möjlighet till att få svar på  
individers subjektiva åsikter och tankar, vilket jag vill få fram i denna studie. Reliabiliteten är det 
som ger forskaren möjlighet att se om de insamlade materialet är trovärdigt. Det ska vara möjligt för 
andra forskare att studera samma ämne och komma fram till likartat resultat, då har studien en hög 
reliabilitet. Vid intervjuer som metod ska till exempel inte intervjusvaren manipuleras av forskaren 
med ledande frågor, detta ger studien låg reliabilitet (Kvale & Brinkmann 2014 s. 295). I och med att 
jag använde mig av semistrukturerade intervjuer som metod hade jag som intervjuare möjlighet till 
att styra intervjun, både med mina frågor samt följdfrågor. Men detta är något jag tog hänsyn till vid 
intervjutillfället, att låta respondenten få tala så öppet och fritt som möjligt kring ämnet utifrån deras 
subjektiva upplevelser trots min semistrukturerade intervjukonstruktion.  

4.7 Etiska aspekter  
I detta avsnitt ska jag presentera de etiska aspekterna jag utgick ifrån vid planering samt utförande av 
mina intervjuer. Som jag nämnde ovan så skickade jag ut ett missivbrev till samtliga respondenter ett 
par dagar innan intervjuerna utfördes. Detta mail innehöll information om studiens syfte och  fråge-
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ställningar. Jag bifogade även med två filer, ena med de förberedda intervjufrågorna (se bilaga 1) 
samt ett missivbrev (se bilaga 2). I mailet bad jag även respondenterna att svara och godkänna sin 
medverkan till studien. Detta utskick syftade till att göra respondenterna medvetna om de fyra etiska 
aspekterna jag tagit  hänsyn till i denna studie.  

De fyra etiska apsekterna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nytt-
jandekravet. Informationskravet innebär att samtliga respondenter har rättigheter till samtlig informa-
tion om studien och även vilka villkor som gäller för deltagarens medverkan.  Därmed bör deltagarna 
bli upplysta om att deras medverkan är frivillig och kan avbrytas när som helst utan negativa följder. 
Detta skrevs både i missivbrevet samt att jag talade om det innan intervjun startade. Det andra kra-
vet, samtyckeskravet, innebär att forskaren ska få samtycke från respondenten angående sitt delta-
gande. Vilket jag därmed mottog genom att respondenterna fick svara på mitt missivbrev. Konfiden-
tialitetskravet innebär att uppgifter om respondenterna behandlas konfidentiellt, så personerna inte 
kan identifieras av utomstående personer. Detta krav uppfyllde jag genom att inte presentera eller ge 
respondenterna en bakgrundsbeskrivning. Anledningen till detta är att samtliga respondenter har oli-
ka bakgrund och därmed blir det lätt för ledningsgruppen att urskilja vem som är vem. Det sista kra-
vet nyttjandekravet vilket innebär att den information respondenten delar med sig av kommer endast 
att användas inom forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2015). 

4.8 Reflektioner över metodval  
I detta avsnitt ska jag reflektera över mitt metodval. Studien utgick ifrån kvalitativa intervjuer. Denna 
metod är fördelaktig när individers upplevelser samt förståelse kring fenomen ska granskas. Min in-
tervjuguide var uppbyggt utifrån en semistrukturerad modell. Detta ger intervjuaren möjlighet till att 
ställa följdfrågor, vilket är till en viss del är fördelaktigt då intervjuaren kan ställa frågor om oklarhe-
ter samt missförstånd dyker upp. Även vid förtydliganden och utveckling av respondentens svar. 
Men däremot kan denna intervjukonstruktion inte vara den lämpligaste för att fånga upp responden-
tens subjektiva upplevelse, den låter med andra ord inte respondenten tala helt och hållet fritt kring 
sina upplevelser. Men genom att utgå ifrån semistrukturerade frågor kunde jag både säkerställa att 
respondentens svar kunde täcka mina frågeställningar samt att det gav mig även möjlighet till att 
ställa följdfrågor vid oklarheter eller vid svar som behövde utvecklas. Jag anser att denna intervjume-
tod gav mig hög validitet då frågorna fokuserade på att låta respondenterna tala om sina subjektiva 
upplevelser, med andra ord det jag vill undersöka. 

Problematik som dök upp i samband med intervjufrågorna var att svaren lätt gick in i varandra. Trots 
att jag genomförde två testintervjuer kunde detta ske under några intervjutillfällena. Det vill säga att 
respondenterna redan hade svarat på frågan vid ett tidigare tillfälle under intervjun. Detta kunde leda 
till att jag som intervjuare fick hoppa över frågor som redan blivit besvarade. Det positiva i detta var 
att vid några tillfällen kunde detta bidra med att respondenten fick möjlighet till att  förtydliga svaren 
samt utveckla det tidigare svaret på frågan.  

Jag anser att mitt urval var lämpligt för min studie. Själva intervjun genomfördes cirka en vecka efter 
att cheferna hade fått tillbaka sin 360° rapport. Det positiva med detta är att chefernas tankar och 
upplevelser kring 360° var färska i minnet. Men en problematisk synpunkt kring min frågeställning 
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som rör respondenternas upplevelser av utveckling uppkom med detta. I och med att det gått så kort 
tid så kan det vara svårt att avgöra om det skett någon utveckling hos cheferna, då de eventuellt kan 
ta tid att implementera samt förändra ledarskapsbeteenden. Däremot kunde jag istället fråga om che-
fernas tankar kring utveckling samt om de tror att det kan ske utveckling i framtiden. 

Som jag nämnde ovan försökte jag vara tillmötesgående vid intervjun, framför allt när jag formule-
rade frågorna. Detta var på grund av att jag inte visste om detta ämne var känsligt för respondenter-
na. Det kunde vara så att någon respondent fått dåliga resultat på sin 360° utvärdering och inte tagit 
det på ett bra sätt. Men jag upplevde under intervjuns gång att respondenterna inte hade problem el-
ler var känsliga för de resultat de fick. Det har inte heller uppkommit några etiska dilemman då samt-
liga respondenter godkände sin medverkan samt de etiska aspekterna jag tagit hänsyn till i denna 
studie.  

Något som definitivt kunde förbättras i mitt metodval var intervjuplatsen. Jag anser att intervjuerna 
kunde genomföras på en neutral plats, inte på arbetsplatsen. Som jag nämnde ovan kan svaren lätt 
manipuleras beroende på vilken plats intervjun utspelar sig på. När intervjuer genomförs på arbets-
platser kan respondenten lätt påverkas genom att vilja framstå som en god medarbetare. Därmed har 
respondenten svårare för att ställa sig kritsik mot arbetsplatsen. Men som jag nämnde tidigare var det 
av bekvämlighetsskäl. Jag hade mer möjlighet till att vara flexibel, då intervjuerna genomfördes un-
der vardagar samt arbetstid. Detta kan ha påverkat min studies reliabilitet, det vill säga trovärdighe-
ten för studiens forskningsresultat. Trots detta så upplever jag att svaren som ärliga, men som sagt är 
det svårt att veta då det finns en möjlighet till att intervjun skulle se annorlunda ut om jag hade ge-
nomfört intervjun på annan plats.  

Att jag genomförde en deduktiv analys var till viss del fördelaktigt i min studie. Jag har två olika ka-
tegorier i min teoretiska ram, en kritisk teori om utvärderingar samt teorier som rör lärande, utveck-
ling och reflektion. Att jag använde mig av en deduktiv ansats gav mig då möjlighet att se över om 
dessa teorier stämmer överens med verkligheten. Då teorierna skiljer sig ifrån varandra var det in-
tressant att se vilken av de som stämde mest överens med verkligheten. Men vad jag under tiden in-
såg var att mitt empiriska material kunde förklaras av båda mina teorier, vilket innebär att jag kunde 
dra generella slutsatser utifrån enstaka fall. genom att blanda mina teorier. Detta är därför inte en de-
duktiv ansats, utan en blandning av induktiv och deduktiv. Som jag nämnde i analysavsnittet så är 
detta en vanlig effekt, då det är svårt att i praktiken endast följa en ansats.  

5. Resultat och analys 
I detta avsnitt ska jag redovisa det empiriska materialet i förhållande till mitt teoretiska ramverk. Jag 
kommer med andra ord inte separera redovisning och analys utan skriva dessa parallellt med varand-
ra. Jag har skapat tre olika teman i detta avsnitt som är baserade på min studies frågeställningar. Des-
sa tre teman är upplevelser av genomförande och resultat, upplevelser av lärande och utveckling och 
slutligen funktion.  
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5.1 Upplevelser av genomförande och resultat   
Under denna kategori söker jag förståelse för varför ledningsgruppen genomförde denna 360°.  Där-
efter ska jag ta reda på hur ledningsgruppen upplevde själva genomförandet av utvärderingen. Sedan 
kommer jag även undersöka hur respondenterna såg på resultatet av 360°. Jag inledde med att fråga 
respondenterna varför de genomförde denna 360° utvärdering. Lindgren menar att vårt samhälle har 
blivit ett granskningssamhälle där utvärderingar har blivit institutionaliserade inom den offentliga 
sektorn. De drivkrafter som ligger bakom denna norm kan se olika ut. En förklaring kan vara att of-
fentliga verksamheter vill uppvisa en förväntad kvalité samt kontrollera sina resultat. Jag ställde 
denna fråga för att få förståelse för varför ledningsgruppen genomförde denna 360° utvärdering. 
Svaren mellan respondenterna var snarlika, här är två exempel på svar på den frågan:  

Det var vår chef som tyckte att vi skulle vara modiga i våran roll och därför genomförde vi den. 
- respondent 2  

För att vår chef bestämde att alla i ledningsgruppen skulle göra det här.- Respondent 3  

Jag ställde även samma fråga till gruppchefen för att få förståelse för varför hon ville att hennes led-
ningsgrupp skulle genomföra denna 360°. Gruppchefens svar var:   

För att vara förebild nummer ett, att ha en transparens och öppenhet, våga ta emot feedback som 
kanske inte enbart är positiv utan också utvecklande, att våga titta på sig själv, det handlar mest om 
införa att vi ska våga tillsammans lite mer än tidigare, så det är en utav orsakerna. En annan an-
ledning är väl att vi har olika… Alltså vi allihopa är olika och det ska vi ju vara, och därmed så  
har vi olika utvecklingsområden, sen är det ju alltid nyttigt att se hur andra ser på mig och vad jag 
kan bli tydligare med eftersom vi har chefspositioner och ledarpositioner så det är en annan orsak. 
- Respondent 5 

Chefens syfte till att genomföra denna 360° var för det första att vara en förebild, då hon själv deltog 
i denna utvärdering. Chefen ville föregå med gott exempel inför ledningsgruppen samt visa att feed-
back är något som kan vara givande, även fast den inte alltid är positiv. Andra anledningen var att 
chefen ville att ledningsgruppen skulle få lite distans från sig själva genom att göra sig själva med-
vetna om hur andra medarbetare samt övriga personer ser på dem som ledare. I helhet kan jag tolka 
detta resultat till att gruppchefen helt enkelt vill ge sina medarbetare en chans till att utvecklas som 
ledare. Lindgren menar att utvärderingar existerar på grund av att det finns en misstro till medarbeta-
res kompetens inom organisationer. Detta citat förklarar istället att chefen vill tillsammans med or-
gansationen växa och bli bättre, inte detaljstyra eller kontrollera. Det handlar snarare om en tro på att 
cheferna kan bli bättre ledare genom att utvecklas. En av respondenterna kommenterade även detta:  

Dels så ser jag det utifrån min chefs perspektiv, hon får ett verktyg att göra den här gruppen mer 
reflekterande, mer som en grupp, effektivare och jobbar bättre så det är en högre nivå. - Respondent 
3 

Anledningen till varför ledningsgruppen genomför denna 360° går i linje till viss del med Lindgrens 
teori om utvärderingar inom den offentliga sektorn. Lindren menar att efterfrågan av att genomföra 
utvärderingar kommer uppifrån organisationer, vilket stämmer överens i och med att denna utvärde-
ring var chefens förslag. Lindgren förklarar även denna efterfråga om utvärderingar som att offentli-
ga verksamheter vill uppvisa en förväntad kvalité på organisationen. Vilket även kan kallas resultats-
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tyrning som karaktäriseras som att ledningen vill förbättra produktiviteten, effektiviteten samt kvali-
tén. Chefens syfte med genomförandet av denna 360° här kan även ses som det samma, att utveckla 
organisationen genom att utveckla ledningsgruppen till att bli bättre ledare, som i sin tur leder till att 
utveckla ledningsgruppen. Däremot är det viktigt att poängtera att samtliga chefer i ledningsgruppen 
valde själva att delta i utvärderingen. Inställningen till deltagandet var inte heller kritiskt hos samtli-
ga chefer i ledningsgruppen. Här är två citat som stärker chefernas positiva inställning till sitt ge-
nomförande av 360° utvärderingen:  

Det är som en avstämning. Sen är det spännande och ser hur man ligger till i dessa trappsteg. Ut-
vecklingsfasen och en dagsanalys och vad de andra tycker vart jag ligger någonstans. Jag tyckte 
även det var spännande att se, inte bara min arbetskollegor, men också de politiker som var med. 
- Respondent 1  

Det var ett beslut min chef tog och det kändes jättespännande, och det kändes ju konstigt att jag 
skulle säga nej! Det är ju ett sätt att utveckla ledarskapet både för mig personligen och som grupp. 
- Respondent 4   

Respondenterna upplevde att det var spännande att få veta hur de ligger till i sitt ledarskap. De anser 
även att denna utvärdering kan stärka och utveckla dem som ledare och ledningsgrupp. De tyckte 
även att det var intressant att få se hur de ligger till i deras ledarskap utifrån olika perspektiv.  I och 
med att denna 360° ger chefen möjlighet att få feedback från olika håll, då både chefens chef, led-
ningsgrupp, underställda chefer och medarbetare samt övriga svarade på samma frågor om chefen. 
Det gav chefen möjlighet att se över sitt ledarskap från olika perspektiv.  

”Man kunde få en mix som visar att man kan uppfattas olika beroende på vilken roll man har, om 
man sitter i ledningsgruppen eller om de sitter med mina underställda chefer eller andra samar-
betsparter. Det var lite spännande och en utmaning för att se vart jag är någonstans.”- Respondent 
1  

Lindgren menar att utvärderingar existerar på grund av att det finns en misstro inom organisationer. 
Att medarbetarnas kompetens inte räcker till, vilket leder till att myndigheter och chefer vill kontrol-
lera och styra organisationen genom att använda sig av utvärderingar. Dessa citat visar att Lindgrens 
kritiska syn på utvärderingar inte stämmer överens med ledningsgruppens upplevelser, utan att led-
ningsgruppen ser denna utvärdering som spännande och utmanande, inte styrande och kontrolleran-
de. Men problematik som kunde uppstå var att påståenden kunde tolkas på olika sätt. Här är ett citat 
som förklarar denna problematik:  

Just det här en del av det positiva och negativa, att de tycker jag ska återkoppla bättre och det hade 
jag svårt för att ta till mig för då skulle jag vilja ha en struktur på återkopplingen och sen vill jag 
ha en definition, vad menar ni med återkoppling för jag tror att vi pratar olika språk, man tänker på 
olika saker när det är återkoppling och  jag tror inte att man har tagit med att medarbetarsamtal 
och lönesamtal är återkoppling. Och återkopplingen i vardagen. - Respondent 5  

Denna problematik kan gå i linje med Lindgrens teori. Lindgren menar att utvärderingars brister är 
att de mätbara kan endast mätas och poängterar att detta har lett till att myndigheter har kämpat för-
gäves med att formulera uppsatta mål, i och med att vissa mål inte kan mätas med kvantitet. Följder-
na av detta är att utvärderingarna ignoreras eller mäts på ett oönskat vis. I detta fall har det skett 
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misstolkningar kring definitionen av vad återkoppling är. Men detta citat styrker dock inte att be-
greppet återkoppling inte kan kvantifieras, utan snarare att de skett missförstånd vid  tolkningen och 
utförandet av utvärderingen.  Jag frågade även respondenterna vad de ansåg om deras resultat:  

Jag ser resultatet som att det stämde mycket väl överens med min självskattning och mina utveck-
lingsområden.  Jag låg där jag trodde jag skulle ligga.- Respondent 1  

Jag tyckte att min egen självskattning var ganska nära de andra, sedan fanns det något spretigt 
resultat, men förvånansvärt bra faktisk!- Respondent 3  

Det blev ju en bekräftelse på vad jag själv hade bedömt och värderat för det blev väldigt samlat, att 
jag har samma bild som medarbetarna runt omkring i det stora hela, med någon utstickare men det 
kändes bra att jag inte har missbedömt fast jag visste att det är faktiskt min starka sida och har all-
tid varit i mina jobb att jag kan känna in.”Respondent 5  

Respondenternas syn på utvärderingens resultat var att de stämde bra överens med verkligheten ge-
nom att chefernas egna självskattning låg nära resterande resultat. Utvärderingsresultaten gav även 
cheferna en typ av bekräftelse av sig själva i sitt ledarskap. Detta tolkar jag som att respondenterna 
hade hög trovärdighet till denna 360° och dess resultat, vilket leder till att respondenterna tar till sig 
informationen på ett positivt sätt. Även när respondenterna mottog feedback från utvärderingen som 
de inte var medvetna om innan så tog de till sig informationen på ett bra sätt samt att de vill ta till sig 
feedback:  

Det är ju det som är det roliga såklart! Och jättespännande att ta del av, just för att det blir ju både 
en bekräftelse på det jag vet och så kommer det nytt! Och det mest spännande är när det dyker upp 
nya saker som jag inte visste om sen innan. - Respondent 4 

Lindgren poängterar även att utvärderingar leder till perversa bieffekter. En av dessa bieffekter kan 
då leda till förstelning inom organisationen. Detta kan ske i sambands med resultatstyrning, som går 
i linje med marknadsorinteringen New Public management. Även fast målet med New Public Mana-
gement och resultatstyrande utvärderingar är utveckling, så blir resultatet raka motsatsen. Lindgren 
menar då att om organisationer arbetar utefter uppsatta mål och ramar så hämmas organisationens 
innovation samt nytänkande, och därmed utvecklingen. Organisationer som följer ramar och mål be-
lönas, samtidigt som innovativa organisationer bestraffas. Men resultaten i denna studie visar att 
360° utvärderingen kommer påverka organisationen till det bättre:  

Om vi i ledningsgruppen verkligen tar till oss och jobbar med det här så kommer det absolut påver-
ka, dels att vi blir bättre ledare och sen tänker jag att det kommer ge tydliga signaler till våra med-
arbetare som svarat att detta har gett effekt att vi faktiskt tagit till oss denna feedback, även fast den 
är anonyma och så så har det faktiskt hänt något, både att vi har blivit bättre och att det kanske 
ökar någon form av, att de känner sig delaktiga i att påverka hur chefen är. - Respondent 4 

Lindgren talar även om de positiva delar med utvärderingar då det ger en demokratiskt kontroll. Ut-
värderingar kan leda till att medborgare får valuta för sina skattepengar. I detta fall handlar det inte 
om medborgare utan personalen i organisationen. Det ovanstående citatet styrker detta genom att det 
är chefernas personal som har svarat på frågan. I och med det har personalen möjlighet till att vara 
delaktiga och påverka organisationen. Respondent 4 påpekar att det därmed är viktigt att cheferna tar 
till sig av den information och feedback de fått. Detta kommer bidra med att att ledningsgruppen 

�20



kommer bli bättre ledare och även att de skickar ut signaler till personalen att cheferna faktiskt tar till 
sig och låter personalen kunna påverka. Citatet fortsätter:  

 Och om det skulle visa sig att vi inte lyckas med detta, går i våra gamla fotspår, och inte gör någon 
förändring, då är frågan om det blir en negativ påverkan att man tänker; gud nu har jag lagt massa 
tid på att svara och dom är iväg på hotellet halva dagar, och sen så händer ingenting, så det kan bli 
en bakspark att det få en negativ påverkan om det inte händer något, det måste man ha i åtanke. 
Det är väldigt stort ansvar att göra det här och ta vara på resultatet. 
- Respondent 4  

Detta citat stärker ännu mer vikten av den demokrati som uppkommer i samband med utvärderingar. 
Om ledningsgruppen inte skulle ta till sig den feedback de fått skulle det istället påverka organisatio-
nen negativt. Det skulle skapa missnöjde hos personalen, då de lagt ned tid och arbete på att utvärde-
ra sina chefer. Jag tolkar detta citat på två sätt. Både att det ger en demokratiskt kontroll, men även 
att detta är en risk. Om citatet indikerar på att de väcka missnöje om det inte sker någon utveckling, 
detta tolkar jag som en negativ bieffekt likt Lindgrens teori.    

Lindgren påpekar att den demokratiska kontrollens fördelar inte väger upp de negativa följderna av 
utvärderingar. Men då ledningsgruppen är medvetna om dessa riskor tolkar jag detta resultat som att 
det blir en morot för ledningsgruppen att ta till sig den feedbacken de fått för att bli bättre chefer och 
skapa en bättre organisation med nöjd personal.  

5.2 Upplevelser av lärande och utveckling  
Under denna kategori ska jag tala om respondenternas upplevelser kring lärande och utveckling efter 
att ha genomfört 360°. Det är värt att poängtera att ledningsgruppen fick tillgång till att granska sina 
360° resultat en vecka innan intervjuerna genomföres. Vilket därmed skapar svårigheter med att veta 
på vilket sätt de kommer förändras samt hur de kommer implementera den feedbacken de fått i var-
dagen. Men i mitt resultat utgår jag ifrån respondenternas syn och uppfattning kring utvärderingen 
och resultaten utifrån vad de ansåg vid intervjutillfället.  

Jag ska nu inleda avsnittet med att redovisa två citat som visar att reflektion underlättar vid utveck-
ling och lärande.  Det första citatet jag kommer att redovisa kan ses gå i linje med Lingrens kritiska 
syn på utvärderingar. Lindgren anser att utvärderingar kräver för mycket tid och pengar för organisa-
tioner, vilket denna respondent till en början höll med om i detta citat:  

Men däremot kände jag, vad är det vi lägger tid och pengar på? Jag har nyss genomfört en liknan-
de utbildning, en granskning när man gick ut till 10-15 personer som skulle svara på mitt ledar-
skap, så det är helt färskt. Det är klart jag undrade då vad detta skulle tillföra. Nu var ju inte frå-
gorna identiskt lika, men nu hade vi inte gjort den som ledningsgrupp men de flesta hade ju redan 
gjort det så jag såg varken behov eller nytta av det här. - Respondent 3  

Men senare under intervjun insåg respondenten att utvärderingen var mer givande:   

Jag tänker nu att när vi började lät jag ju så negativ, och det är ju inte så. Nu när man gått igenom 
och pratat om det här ser man värdet i detta. Men jag kan förstå utifrån min chefs perspektiv, det 
här en hennes ledningsgrupp, att hon jobbar med en grupp och hon vill ha den så superbra som 
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möjligt. Jag är en deltagare i den här gruppen och jag ser utifrån hennes perspektiv att det är något 
hon ville ge oss, det ger oss tid och möjligheter- Respondent 3  

Jag anser även att de ovanstående citaten går i linje med Argyris och Schöns teori om single loop och 
double loop learning. Vid början av intervjutillfället hade respondenten inte reflekterat och tänk ige-
nom vad 360° egentligen hade bidragit med. Detta anser jag gå i linje med single loop learning. 
Därmed ansåg respondenten att denna 360° utvärdering var inte nödvändig genom att den kostar 
pengar och tid för organisationen, vilket även berodde på att respondenten genomfört en liknande 
utbildning en tid innan detta. Men vid de andra citatet beskriver respondenten att genom att prata om 
genomförandet av utvärderingen bidrar till att respondenten plödsligt började se värdet i detta. Detta 
ser jag som double loop learning. Likt Molander så gav intervjutillfället respondenten möjlighet via 
dialog till att reflektera, därmed gå ett steg tillbaka för att se vad detta har bidragit med. Responden-
ten fick möjlighet att reflektera över utvärderingen genom att svara på mina frågor. Därefter insåg 
respondenten att utvärderingen var betydligt mer givande än vad respondenten ansåg i början av in-
tervjun. Respondenten gick från att vara kritisk till att uppmuntra gruppchefens beslut. Detta citat 
motbevisar även Lindgren då respondenten varken känner sig styrd eller kontrollerad av sin chef, 
utan snarare ser det som att gruppchefen ger ledningsgruppen en möjlighet. 

Och om det skulle visa sig att vi inte lyckas med detta går vi i våra gamla fotspår, och inte gör nå-
gon förändring -Respondent 4  

Det ovanstående citatet beskriver att cheferna bör gå igenom double loop learning för att kunna lyc-
kas med en positiv förändring efter genomförandet av denna 360°. Om cheferna är kvar i single loop 
tänket så kommer de inte kunna ta till sig den feedbacken de fått ut från 360°, vilket kommer att leda 
till att cheferna stannar kvar i samma gamla mönster i sitt ledarskap. Därmed är det betydelsefull 
med reflektion och tid till att tänka kring resultatet.  Respondenterna har även kommit fram till olika 
handlingsplaner de ska arbeta utefter för att därmed kunna implementera resultaten i vardagen. En av 
respondenterna svarade såhär:   

Så vi fick i uppdrag att skriva ut brev till respondenterna, och i detta brev skriver jag lite generellt 
om vilka styrkor jag har som jag kan bygga vidare på men även mina utvecklingsområden och ber 
om hjälp att ”påminn mig och det här” sen ska i också göra en utvecklingsstrategi där vi kan beta 
ned det lite så det blir ett steg att jobba med, ett av mina utvecklingsområden är att jag ska ta det 
lite lugnare, så. Vara snällare mot mig själv, reflektera lite mer.- Respondent 3  

Denna handlingsplan bygger på att respondenten skickade ut brev till de som hade hjälpt till och sva-
rat på 360°. Detta ska hjälpa respondenterna att jobba vidare på deras förändringar. Respondenten 
väljer därmed att berätta om sina styrkor respektive svagheter för personal och medarbetare. Detta 
kommer hjälpa chefen bli påmind om sina utvecklingsområden, så chefen bara går vidare i livet utan 
att ta till sig den feedback 360° medfört. Vad cheferna lärde sig var individuellt, då de har olika sätt 
att se på saker. Samtliga respondenter har blivit utvärderande utifrån samma utgångspunkter skapas 
en gemensam grund gruppen emellan. Jag tolkar detta resultat som att respondenten anser att det är 
lättare gruppen emellan att diskutera och reflektera kring resultaten då samtliga genomfört samma 
utvärdering. Nästa citat kommer att beskriva vad respondenten lär sig med denna utvärdering:  
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Jag tror ju att det hjälper mig att få större självkännedom, jag har ju mycket att fundera på om just 
det här vilka signaler jag sänder ut. Och om den bilden inte stämmer överens med min omgivning. 
Jag tror ju att jag har de här egenskaperna och hur jag vill vara men det kanske inte är så eller det 
min kropp säger. Detta kommer ju komma ju mer jag arbetar med materialet. - Respondent 4 

Jag tolkar detta citat som att 360° har bidragit till att respondenten lärt sig mer om sig själv och sitt 
ledarskap, genom att få en högre självkännedom. Detta leder i sin tur till att det ger respondenten 
möjlighet till att reflektera över sig själv och sitt beteende, för att därefter kunna utvecklas, som per-
son och ledare. Det här citatet förklarar även att cheferna behöver arbeta och bearbeta de materialet 
de får in. Det är viktigt att sätta feedbacken i perspektiv för att få förståelse kring vad de behöver ut-
veckla och varför. Med andra ord krävs reflektion för att respondenten ska kunna utvecklas. Jag ska 
redovisa ett ytterligare citat som visar på att 360° bidrar med mer självkännedom hos cheferna:  

Jag tänker såhär att om jag påbörjar det här och för min del handlar det om att jag inte ska gå på 
för fort. Att jag glömmer bort att alla inte gillar att speeda i 360° som mig utan jag måste stanna 
upp och lyssna in och låta det ta lite tid. Kommer jag till insikt och jobbar med det här, jag har talat 
om för mina medarbetare att påminna om jag rusar för fort och de har fått ett okej från mig att göra 
det, så tror jag att det kommer påverka bättre för mig det är inte bra att göra tusen saker samtidigt 
och även bättre för medarbetarna - Respondent 2 

I detta fall handlar det om att 360° har bidragit till att respondenten får självinsikt i att inte arbeta i ett 
för högt tempo samt att det inte alltid uppskattas av medarbetare. Detta blir en lärdom som respon-
denten tar till sig och för att skapa en bättre arbetsmiljö, för både sig själv och medarbetarna. Det 
skapar även en öppenhet på arbetsplatsen i och med att respondenten talar om för medarbetarna att 
denne är medveten om dessa brister och att medarbetare kan säga till om det går för fort. Detta citat 
visar även att chefens självinsikt och egna utveckling kommer både göra det bättre för sig själv, och 
även för medarbetarna. 

Jag tycker att den skapar en självbild och utvecklingsinriktad, den skapar ju en medvetenhet, ef-
tersom alla i ledningsgruppen har blivit bedömda utifrån samma förutsättningar skapar den en ge-
mensam grund och stå på utifrån. När man går in och pratar om olika saker som helhet och åter-
koppling så finns det en  gemensam utgångspunkt.- Respondent 5 

I chefernas utveckling tycks det vara betydelsefullt att ta hjälp av varandra och dela med sig av sina 
styrkor samt de utvecklingsområden de har att jobba med. För att därmed stötta varandra samt på-
minna varandra i utvecklingsprocessen. Här följer ytterligare tre citat som beskriver vikten av att ha 
denna öppenhet och vad den medför: 
  

Jag tror att det är viktigt att dela med sig av sina styrkor och utvecklingsområden, för jag kommer 
aldrig ensam kunna förändra mig utan jag behöver hjälp av andra.- Respondent 2 

Detta kan vi ju dela med varandra vad man skulle förbättra och sådär. Där kan vi ju stötta varand-
ra i vardagen, så skulle man ju kunna använda den.- Respondent 3 

Vi satt ju fyra och fyra, och de fyra an satt med så delade vi varandras utvärdering, då vet vi ju vad 
vi har för förbättringsområden. Detta kan vi ju dela med varandra vad man skulle förbättra och 
sådär. Där kan vi ju stötta varandra i vardagen, så skulle man ju kunna använda den. och övriga, 
det känns ju bra i ledningsgruppen. Det är en bra atmosfär.- Respondent 3  
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Utvecklingen handlar även om att de ska som både individer och ledningsgrupp ska utvecklas till-
sammans. Detta görs genom att skapa en öppenhet, där de delar med sig av resultatet till varandra, 
oavsett om det är deras styrkor eller svagheter. Därifrån kan de tillsammans stärka varandra, i både 
deras positiva och negativa egenskaper som de jobbar på i vardagen. Jag anser att detta är inte bara 
ett sätt att lösa problemet kortsiktigt, vilket single loop learning karaktäriseras för att vara. Jag anser 
snarare att cheferna vill komma fram till en långsiktig lösning där cheferna tänker och reflekterar 
över sitt egna ledarskap för att själva bli bättre ledare, men även att de jobbar och försöker utvecklas 
som en grupp. Återigen anser jag att cheferna försöker uppnå double loop learning, både individuellt 
och som grupp. De reflekterar över sitt tidigare beteende och handlingar för att därmed förstå varför 
de har varit på det sättet innan. 

Jag tolkar det lärande som sker i samband med utförandet av 360° är högre självkännedom. 360° vi-
sar cheferna svart på vitt av vad de måste jobba med och utveckla för att kunna bli bättre ledare. 

 Jag kommer ju inte från och med imorgon tänka att jag ska bli en ny person. Helt löjligt, för att jag 
är ju satt som en person med en viss identitet och självkänsla, däremot ger det en indikation på; du 
tänk på det här! Detta skulle du kunna jobba mer med. - Respondent 3  

Detta citat är betydelsefullt för att den ger förståelse för att denna utveckling inte sker över en natt. 
Det krävs tid för att kunna förändra ett beteende. Vilket återigen går att koppla till Molanders teori 
kring reflektion. Att för att de ska kunna ske förändring så måste individen ge utrymme för tankar 
och reflektion. Detta citat visar ju även på att 360° fungerar som en riktlinje till hur cheferna bör tän-
ka eller vad de ska behöva jobba på. Cheferna har fortfarande en viss bakgrund och identitet som inte 
kommer förändras efter en utvärdering. Men däremot så bidrar 360° med att veta vad som behöver 
tänkas på i vardagen. Nästa citat som jag ska presentera visar vikten av utveckling:  

Man blir aldrig färdig! Utvecklingen är ständig, ända tills man dör så borde man utvecklas, det 
finns utrymme att alltid utvecklas, områden som absolut alltid kan göras bättre som man upptäcker 
hos sig själv, man tänker jaha är det så här, man blir betraktad och folk sitter sig ned och tänker på 
en och ser ens utvecklingsområde, och det är ju positivt för att om de tänkte; men den där männi-
skan kan ju inte utvecklas eller tror vi ju inte på, så känns det ju inte. Det är ju bara uppmuntrande 
resultat och att folk tror att man kan förändras. -Respondent 3 

Baserat på samtliga ovanstående resultat finns det olika saker som cheferna har lärt sig av. Men vad 
jag kan tolka genom att granska majoriteten av dessa citat är att de respondenterna har lärt sig och 
utvecklat mest är deras sätt att tänka kring sig själva och sitt ledarskap, och då menar jag inte detaljer 
utan snarare hur de reflekterar kring sig själva. Med andra ord har de lärt sig skapa distans till sitt 
eget beteende för att på så vis komma underfund med varför de beter sig som de gör. Återigen så ser 
jag kopplingar mellan både Molanders reflektionsteori och även Argyris och Schöns teorier kring 
double loop learning.   

5.3 Funktion  
Jag kommer under denna kategori försöka få svar på vilken funktion denna 360° egentligen fyller. 
Jag kommer även här utgå ifrån Lindgrens kritiska teori kring utvärderingars funktion samt bieffek-
ter. Som jag nämnt innan ser Lindgren utvärderingar som ett medel för att kunna utveckla, effektivi-
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sera och styra resultat inom organisationer. Men bieffekterna till detta är perversa enligt Lindgren, 
genom att organisationer förstelnas samt att innovationen hämmas. Därmed var det intressant för mig 
att fråga respondenterna vilken funktion de anser att just denna 360° fyller. De svaren jag fick berör 
olika plan inom organisationen. De första planet var att 360° ger utveckling inom det egna ledarska-
pet: 

Den fyller ju en funktion för sitt eget ledarskap och det är någonstans där vi måste börja. Om vi inte 
ser våra egna brister så kommer vi aldrig att kunna jobba med dom. Så det är väl jättebra. Även 
styrkor såklart! Man blir ju boostad och tänker det här får jag inte slösa bort! Så för det egna le-
darskapet är det jätteviktigt för det är där man börjar - Respondent 2  

Respondenten ser 360° som ett verktyg som hjälper chefen att se sina egna brister. Om chefen inte är 
medveten om att briserna finns blir det svårt för chefen att utvecklas till det bättre. Det tycks även 
vara betydelsefullt för chefen att bli medveten om sina positiva egenskaper, vilket skapar bättre 
självförtroende i sin yrkesroll. Det utvecklar det egna ledarskapet vilket är en bra början för organisa-
tionens utveckling. I detta plan är funktionen något positivt. Att det leder till en vilja och drivkraft att 
utveckla det egna ledarskapet. Jag tolkar detta resultat till att de inte finns några negativa bieffekter 
med funktionen på detta plan, som Lindgren påstår. Det andra planet som 360° påverkar är lednings-
gruppen.  

Det fyller ju en funktion i ledningsgruppen, att om man gör något i grupp så blir det vi-känsla.- 
Respondent 3  

Det blir väldigt mycket fokus på individen och vi skulle kunna använda oss av resultatet som grupp 
och vilka styrkor och svagheter har vi i gruppen och är det rätt och är vi samma profiler allihop 
och att vara medveten av alla styrkor och svagheter gör det lättare i vardagen och man kan stötta 
varandra på annat sätt. Man lär känna varandra. - Respondent 4  

Genomförandet av denna 360° ger ledningsgruppen en vi-känsla och ger ledningsgruppen möjlighet 
till att lära känna varandra genom att bli medvetna om varandras styrkor och svagheter. Detta leder i 
sin tur till att cheferna i ledningsgruppen kan stötta varandra i vardagen och har ett öppnare klimat på 
arbetsplatsen. Återigen ser jag detta resultat som att utvärderingen ger en positiv effekt hos respon-
denterna, och att utvärderingens funktion stärker gruppen. Gruppen vill utvecklas och jobba med de-
ras utvecklingsområden, vilket jag inte tolkar som en förstelning i gruppen som Lindgren anser att 
utvärderingar skapar hos organisationer.  Slutligen visar resultatet på att det gynnar personalen i or-
ganisationen.  

Ja det är ju lite det att kanske vara lite mer öppen mot medarbetarna. Att förstå deras världsbild 
och inte bara utgå ifrån att de tycker jag är en bra chef. När vi har utvecklingssamtal med dom så 
har vi en mall där vi har frågor som handlar om mig och mitt ledarskap och jag kan ju förstå att det 
krävs mycket av en medarbetare att säga att jag inte är en bra chef. Det händer inte så ofta. Men 
för mig är det viktigt att de vågar att komma med den typen av kritik också, annars kommer jag inte 
förändra mig. - Respondent 4  

Jag tänker ändå att det finns någonstans i bakhuvudet att folk vill se mer av mig vill höra mer av 
mig och det är positivt. Så att jag tänker att många har engagerat sig i detta och då ska man ju ta 
emot det som en gåva, här har de lagt ned massa tid på mig. Det jag har fått måste ligga och gro 
lite.- Respondent 3 
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Detta citat visar att 360° ger även personalen en möjlighet till att tycka till om sin chefs ledarskap. 
Respondenten menar att de brukar ha utvecklingssamtal där denna fråga dyker upp. Men att det är 
svårare för personalen att uttrycka sina åsikter inför chefen. Därmed kan personalen uttrycka sina 
åsikter och därmed kan förändring ske. Som jag nämnde i föregående avsnitt så ger även denna 360° 
en demokratiskt kontroll inom organisationen. Det ger personalen möjlighet att uttrycka sig och på-
verka sina chefer. Om detta följs upp kommer personalen känna sig delaktiga i organisationens ut-
veckling. 360° utvärderingens funktion kan sammanfattningsvis ses som att den gynnar chefen i sitt 
egna ledarskap, den gynnar ledningsgruppens gruppdynamik samt att den gynnar organisationen då 
den låter personalen få vara med och tycka till och utveckla organisationens ledare. Men här kan jag 
se en risk med att genomföra utvärderingen. Om detta inte följs upp av ledningsgruppen kan det ska-
pa ett missnöje hos den personal och medarbetare som har lagt ned tid på att svara på utvärderingen. 
Detta kan då bli en negativ bieffekt som Lindgren poängterar. Ledningsgruppen har då ett ansvar att 
följa upp deras utvecklingsområden för att då ge personalen en känsla av att de har kunnat vara med 
och påverkat deras chefers beteende. Sammanfattningsvis förklarar detta resultat helheten av 360 ut-
värderingens funktion:  

Man kan använda det som en ren utvärdering och sen inte göra något mer med det, Men tanken 
bakom detta är ju att det är ett utvecklingsverktyg och att det kan fungera så, men det är inte själv-
klart det är ju vad man gör av det själv och hur pass intresserad och mogen man är. Det är ju jätte-
viktigt inom ledningsgruppen, när chefen fick iden att alla ville vara med.- Respondent 4 

Jag tänker att 360° kan användas som arbetsverktyg. Inte bara kom ihåg det där nu! Utan också 
hjälp mig! Jag ska ju jobba på detta. - Respondent 3  

360° ses med andra ord inte bara som en utvärdering, utan ett utvecklingsinstrument. Som jag ovan 
beskrev kan strukturen av 360° ses som en vanlig utvärdering, men i själva verket är det inte det som 
sker. Om cheferna väljer att bara se på resultatet och gå vidare saknar 360° sin funktion. Om de en-
dast skulle se på 360° som en utvärdering så skulle det leda till att cheferna genomgår single loop 
learning, med andra ord skulle de bara läsa igenom resultatet och gå vidare i sitt arbetsliv. Men dessa 
citat visar att cheferna kommer att ta till sig och reflektera över de resultat och den feedback de fått.  
De kommer även reflektera genom att föra dialog med varandra i ledningsgruppen. Med andra ord är 
det viktigt att de använder sig av double loop learning samt reflektion. Genom att arbeta med double 
loop learning krävs det reflektion och tid för detta. Som Molander beskriver är det betydelsefullt att 
individen ger reflektion arbete och tid för att det ska bli framgångsrikt. Det är där utvecklingen sker. 
Återigen kan jag konstatera att Lindgrens teori överensstämmer till viss del med denna studies resul-
tat, men inte fullt ut. Jag tolkar även detta som att utan reflektion hade Lindgrens teori stämt mer 
överens med min studies resultat. Om cheferna inte hade följt upp eller tagit till sig det utvecklings-
områden de har att jobba på, så hade det förmodligen skapas perversa bieffekter inom organisatio-
nen. Men tack vara reflektion och double loop tänk skapas en förståelse kring vart problemet ligger 
samt varför problemen uppstår. Därmed blir ledningsgruppen mer mottagliga till att förändra beteen-
den för att kunna utvecklas som individer och ledningsgrupp.  

6. Diskussion  
I detta avsnitt ska jag diskutera de resultat och poänger jag kommit fram till i denna studie.  Delar av 
resultatet visade att Lindgrens kritiska teorier var mindre överensstämmande med verkligheten, i det-
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ta fall. Ledningsgruppen hade en positiv inställning till genomförandet av 360° samt till resultatet. 
De tyckte det var spännande och givande att få se var de ligger i sitt ledarskap samt vad de kan jobba 
med för att bli bättre och utvecklas. Men däremot är det viktigt att poängtera att Lindgrens teori 
stämmer överens till en viss del, då det var chefens efterfrågan att genomföra 360° samt att syftet var 
att utveckla chefernas ledarskap. Lindgren menar att utvärderingar går hand i hand med marknadso-
rienteringen New Public Management som karaktäriseras av att stäva efter att utveckla organisatio-
nens effektivitet, kvalité och resultat. Lindgren anser även att de uppkommer perversa bieffekter ge-
nom att genomföra utvärderingar inom organisationer. En av bieffekterna är att kreativiteten hämmas 
och förstelnas inom organisationen. Men i resultatet finns det inga tankar kring att organisationen ska 
förstelnas, utan raka motsatsen, att den kommer utvecklas.  

Målet med att genomföra denna utvärdering handlande om att cheferna skulle bli medvetna om deras 
utvecklingsområden för att på så vis kunna utvecklas och bli bättre ledare. Gruppchefen som be-
stämde att ledningsgruppen skulle genomföra utvärderingen var med och gjorde utvärderingen till-
sammans med ledningsgruppen, för att vara en god förebild för resten av gruppen. Gruppchefen är 
lika delaktig i utvärderingen som resterande chefer. Detta kommer att utveckla gruppen som ett team 
då samtliga genomgår samma utvärdering. På så vis sker ingen detaljstyrning i inom denna organisa-
tion utan samtliga chefer utvecklas ihop. Detta har lett till att ledningsgruppen upplever en högre vi-
känsla och ett trevligare arbetsklimat. Det uppkom med andra ord inga negativa följder med att ge-
nomföra denna utvärdering, och därmed stämmer inte Lindgrens kritik gentemot utvärderingars bief-
fekter in med dessa resultat. Dock kan jag konstatera att det förkommer risker med denna utvärde-
ring som går ihop med Lindgrens teori. De risker jag tolkade fram kunde uppstå om cheferna inte 
arbetar med deras utvecklingsområden utan går vidare i samma mönster som innan. Detta kan skapa 
missnöje hos dem som har lagt ned tid och svarat på frågorna. Men i och med att resultatet visar att 
respondenterna är medvetna om dessa risker så ser jag det som en förebyggande faktor till dessa ne-
gativa bieffekter. Detta går även hand i hand med Lindgrens syn på att bär med sig en demokratiskt 
kontroll. Om ledningsgruppen arbetar med sina utvecklingsområden så kommer det istället leda till 
positiva effekter, då personalen får känslor av att de faktiskt kan påverka organisationens utveckling.  

De utvecklingsområden som respondenterna har att arbeta med är individuellt, i och med att alla che-
fer har olika personligheter och är olika ledarstilar till en början. Jag kan även tolka resultaten som 
att chefernas största lärande var just att lära sig ta in den feedback de mottog, genom reflektion och 
double loop lärande. En viktig poäng är att denna utveckling inte sker över en natt, utan att de måste 
ta tid och arbeta för att det ska kunna ske en förändring. Likt Molander, som poängterar att reflektion 
kräver tid och utrymme för att kunna implementeras på individen.  

360° funktion är att den är ett utvecklingsverktyg för cheferna. Utvärderingen ger cheferna en grund 
och riktlinjer till hur de kan utvecklas till att bli bättre ledare. Likt konsulternas beskrivning som jag 
redovisade under avsnittet bakgrund, så är inte 360° utvärderingens syfte att kritisera utan snarare 
göra cheferna medvetna om deras styrkor och brister, som därefter ger cheferna goda möjligheter till 
att utvecklas. Men resultatet i denna studie visar även att 360° inte bara utvecklar enskilda individer, 
utan att den utvecklar individer och organisationer på tre olika plan. Det första är som sagt individen. 
Den andra nivån är ledningsgruppen. Detta resultat visar tydligt att ledningsgruppen har utvecklat ett 
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betydligt mer öppnare klimat än innan de genomförde utvärderingen. Ledningsgruppen har talat om 
både styrkor och utvecklingsområden hos individerna för att kunna stötta varandra i vardagen. Till 
exempel var en av chefernas utvecklingsområden att ta det lugnare på arbetsplatsen och inte skynda 
på för mycket. Respondentens lösning på detta var både att prata och be sina kollegor att påminna 
om de skulle gå för fort. Detta har lett till att ledningsgruppen har kommit varandra närmare och 
känner ökad trygghet i vardagen. Genom att göra varandra medvetna om varandras styrkor och bris-
ter så kommer 360° resultatet inte glömmas bort. Det tredje planet för 360° funktion var att den 
kommer påverka hela organisationen. Detta visas genom att personalen har fått en chans att tycka till 
om sina chefer, vilket även ses som ett sätt för personalen att vara delaktiga i att förändra organisa-
tionen. Respondenterna ser allvaret i att de måste följa upp och ta till sig den återkoppling de fått. I 
och med att de som svarat på 360° frågor har lagt ned tid och energi på chefen så denne kan utveck-
las, så inte missnöje och negativa bieffekter sker.  

Jag tolkar resultatet som att om cheferna inte hade reflekterat eller haft ett double loop tänk kring 
360° utvärderingen, så hade förmodligen Lindgrens kritiska teori stämt överens med resultatet. Om 
cheferna endast hade haft ett single loop tänk så hade de inte utvecklat förståelse kring varför resulta-
ten ser ut som de gör. De hade inte heller kunnat ändra sitt handlingsmönster då de inte skulle im-
plementerat och skapat förståelse till den feedbacken de mottog. Det jag vill poängtera med detta är 
att 360° utvärderingen självt är som vilken utvärdering som helst, men det är snarare allt runt om-
kring, så som reflektion, som har betydelse för chefernas utveckling. 360° ger därmed en startpunkt 
för cheferna med riktlinjer kring hur de kan utvecklas.  

6.1 Diskussion tidigare forskning  
I detta avsnitt ska jag diskutera resultatet i förhållande till den tidigare forskning jag tog upp i början 
av studien. Den första studien är den som undersökte hur rektorer mottog feedback samt om åter-
kopplingen blev starkare om rektorerna blev coachade. Resultatet visade att feedbackens effekt blev 
starkare i kombination med coachning. Jag tolkar denna studie i förhållande till mitt resultat att 
coachningen går hand i hand med reflektionen. I och med att det jag kan se i min studie hade inte 
360° feedback haft någon betydelse om cheferna inte hade utrymme för reflektion. Likaså visade den 
tidigare studien som tyder på att de coachande samtalen underlättade för rektorerna att ta till sig 
feedbacken.   

Den andra artikeln handlade om feedbackens effekter på chefer. De studiens kunde komma fram till 
var att feedback blir mer effektiv om den kommer ifrån olika håll, än om feedback enbart kommer 
nedifrån organisationer, alltså från medarbetare till chefer. Det min studie kan visa är att den feed-
back som cheferna mottog kom från många olika håll både inom organisationen men även övriga 
inblandade i chefens yrkesliv. Mitt resultat visar att cheferna inte hade problem med att ta till sig 
feedback, de tyckte även att det var spännande och givande att se feedback från olika nivåer.  

Den tredje artikeln jag beskriv i avsnittet tidigare forskning handlade om att studera medarbetarenkä-
ter. Den syftade till att undersöka och få fram anledningen till att organisationer använder sig av 
medarbetarenkäter. Resultatet i studien visade att organisationer använder sig av medarbetarenkäter 
för att ha möjlighet till att påverka vid förändring. De kunde ske inför en förändring eller för att or-
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ganisationen ville implementera en förändring. Detta kan jag tolka som att det går i linje med min 
studie. Då chefens anledning till att få ledningsgruppen att delta i 360° utvärderingen var bland annat 
för att göra ledningsgruppen medvetna om sina utvecklingsområden. Detta tolkar jag som att chefen 
vill att de ska ske en förändring i att cheferna ska utveckla sitt ledarskap. 

Den fjärde studien jag beskrev handlade om att undersöka problematik som kunde uppkomma vid 
genomförande av medarbetarenkäter. Resultatet visade att det var tre olika problematiska områden. 
De första var problematik vid utförandet av enkäten, det andra var att det uppkom problematik vid 
planering efter medarbetarenkäterna, vid planering av handlingsplanerna. Den tredje problematiken 
visade sig bero på att organisationens ledning inte tog enkäterna på allvar, denna inställning spred sig 
runt om i organisationen så ingen tog den på allvar i slutändan. Problematik som kunde uppstå i mitt 
resultat handlade mest om hur olika termer tolkas. I mitt resultat och analysavsnitt tog jag upp ett 
citat som visade att en av respondenterna hade en annan syn på vad återkoppling innebär gentemot 
de som hade svarat på respondentens 360°. Detta kan jag se som en komplikation vid utförandet av 
360°, att de finns olika definitioner kring vad olika begrepp innebär. I mitt resultat kunde jag inte se 
någon problematik i planeringen eller uppföljningen efter genomförandet av 360°. En av responden-
terna hade till exempel skickat ut ett brev till de som hade svarat på 360° för att beskriva sina styrkor 
och även utvecklingsområden. Generellt så tolkar jag resultaten som ledningsgruppen vill utvecklas 
tillsammans, genom att berätta sina styrkor och svagheter för varandra så kommer de kunna stötta 
varandra i vardagen. Detta ser jag som att samtliga i ledningsgruppen uppgjort en handlingsplan 
ihop, så denna 360° inte glöms bort. De sista resultatet i artikeln var att ledningen inte tog medarbe-
tarenkäterna på allvar, detta kan jag inte se någon koppling till i min studie. I och med att det var 
gruppchefens initiativ att genomföra denna utvärdering tillsammans för att uppmuntra och resterande 
chefer till utveckling, så kan jag inte se att ledningen inte skulle ta denna utvärdering på allvar.         

Den femte studien jag tog upp handlade om individers mottaglighet till 360° utvärderingar. Resulta-
ten i denna studie visade att individen bör vara mottaglig för feedback om det ska ske någon utveck-
ling samt att negativ återkoppling gav mer positiv förändring. De kopplingar jag kan se med denna 
studie jämfört med mitt resultat är att samtliga respondenter var mottagliga för den återkoppling de 
fick från 360°, även om feedbacken var negativ så tog respondenterna till sig den på ett bra sätt. Med 
andra ord hade respondenterna en positiv inställning till 360° och därför kunde de ta resultatet på ett 
bra sätt.  

Den sjätte och sista studien jag tog upp undersökte om chefers ledarskap effektiviseras genom att 
genomföra en 360° kombinerat med coachande samtal. Studien genomfördes under 6 månaders tid. 
Resultatet visade att ledarskapet hos 60% av cheferna effektiviserades och förbättrades.  De likheter 
jag kan se mellan detta resultat och mitt resultat är att jag ser även här coachande samtal som en typ 
av reflektion, vilket i min studie underlättade för cheferna. Jag kan även se att samtliga av mina re-
spondenter kommer att jobba vidare och ta det av den informationen som de fått ut av att genomföra 
denna 360°, och därmed kommer deras ledarskap att utvecklas.    
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7. Slutsats  
De slutsatser jag kan dra utifrån min studie är att reflektion är en otroligt viktig del när det kommer 
till lärande och utveckling. Om individer håller sig till ett single loop tänkande så kommer de inte 
kunna få förstående för varför de agerar och handlar som de gör. 360° är en startpunkt med riktlinjer 
som visar vad individen behöver utveckla och tänka på, den säger inte så mycket mer än så. Då är 
det upp till individen själv i fråga om denne ska ta till sig informationen eller gå vidare i sina gamla 
handlingsmönster. Vilket skapar förståelse kring Lindgrens kritiska ståndpunkter gentemot utvärde-
ringar. Om det inte heller finns något förståelse kring varför individen behöver utvecklas så kommer 
det inte heller ske någon förändring, vilket betyder att utvärderingen är genomförd helt i onödan.  

Denna studies resultat indikerade på att cheferna hade lärt sig ta till sig återkopplingen som 360° 
medförde på ett reflekterande sätt. Genom att prata om sina respektive styrkor och svagheter i led-
ningsgruppen, så kommer de i framtiden kunna stötta varandra i utvecklingsprocessen, så de inte går 
tillbaka till sina gama beteenden. Cheferna valde att ta till sig materialet och arbeta med det genom 
att reflektera och skapa förståelse så kan det däremot ske förändring, i både beteende, handlings-
mönster och tankesätt.  

360° utvärderingens funktion är att det är ett utvecklingsinstrument. Resultatet visade att cheferna 
ansåg att 360° funktion är att den påverkar organisationen på tre plan. Det första planet är det egna 
ledarskapet, att den ger vägledning till cheferna åt vilket håll de ska utvecklas. För det andra bidrar 
360° till att ledningsgruppen blir starkare, då ett öppnare klimat och en vi-känsla har utvecklats i 
ledningsgruppen. För det tredje så ökar demokratin inom organisationen, då övrig personal har fått 
vara med och tycka till om sina chefer och deras ledarskap. En viktig poäng är då att det är betydel-
sefullt att cheferna faktiskt tar till sig och försöker påverka de utvecklingsområden som presenterats i 
360° annars kommer missnöje skapas i organisationen då övrig personal har lagt ned tid och arbete 
på en utvärdering som inte följs upp.  

7.1 Förslag på vidare forskning 
Det finns mycket som hade kunnat utvecklas eller byggas på i denna studie. Det skulle vara intres-
sant att undersöka chefernas upplevelser till utvärderingen i kombination med de coachande samtal 
som de senare genomförde. Men på grund av tidsbrist så kunde jag endast fokusera på utvärderingen. 
I och med att jag genomförde intervjuerna en vecka efter de fått tillbaka sin återkoppling från 360°, 
så var chefernas tankar och åsikter färska kring utvärderingen. Det är svårt att svara på om cheferna i 
själva verket kommer ta till sig och förändra sina gamla beteenden. Därför vore det även intressant 
att intervjua respondenterna ännu en gång om ett par månader, för att se om eller hur de har förändrat 
sina handlingar eller beteenden. Det vore även intressant att se hur resterande organisation upplever 
följderna av att genomföra 360°, om de kan se någon förändring i organisationen eller i lednings-
gruppen. Som jag nämnde i metoddiskussionen skulle det förmodligen vara fördelaktigt om jag hade 
genomför intervjun på en annan plats än arbetsplatsen, i och med att individer lätt tenderar till att 
svara annorlunda beroende på vart intervjun genomförs någonstans. Något jag även skulle tycka vara 
intressant att undersöka om de finns några skillnader mellan män och kvinnors uppfattningar kring 
denna utvärdering. I och med att det var endast en man och fyra kvinnor som deltog i min studie var 
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det svårt att se om det fanns några skillnader. Därför vore det intressant att ha mer fler respondenter i 
framtida forskning.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide  

Bakgrund/Upplevelser av genomförandet av 360°:  
Varför har du genomfört denna 360°?  
Hur upplevde du frågorna?  
Hur ser du på resultatet?  
Väckte resultatet några känslor eller tankar hos dig?  

Upplevelser av Lärande:  
Vad satte störst avtryck på dig?  
Fick du nya perspektiv kring ditt tidigare ledarskap?  
Vad tog du till dig?  
Vad tog du inte till dig?  
Var det något du inte kände till sen tidigare?  

Upplevelser av utveckling: 
Upplever du en större självkännedom idag? 
Hur kommer du arbeta med den informationen du fått?  
Har bilden av ledarskap blivit generellt blivit tydligare för dig?  
Har bilden av utvecklande av ditt ledarskap blivit tydligare?  
Hur tror du genomförandet av denna 360° kommer påverka organisationen?  
Vilken funktion anser du denna 360° fyller?  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Bilaga 2  

Etiska aspekter, missivbrev  

Denna undersökning är frivillig och du har själv rätt att bestämma om du vill medverka eller inte. Du 
har även rätt att bestämma över vad du vill dela med dig av samt hur länge du vill delta. Materialet 
kommer endast att användas för forskningsändamål. Du kan avbryta din medverkan när du vill under 
intervjuns gång. Intervjun kommer spelas in, men din medverkan kommer att behandlas konfidenti-
ellt. När studien är slutförd har du rätt till att ta del av studiens resultat. 

Svara gärna på detta mail så jag får ditt samtycke.  

Med vänlig hälsning  
Linnea Schennings  
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Bilaga 3 
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