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Sammandrag 

Företag och organisationer har individuella upplägg för hur de arbetar med feedback, det är 

inte garanterat att någon större vikt läggs vid feedback, trots att det utgör en värdefull resurs. 

Denna studie identifierar vad som utmärker en bra respektive mindre bra feedbackprocess för 

den enskilda medarbetaren och undersöker hur ett företags riktlinjer och arbetssätt påverkar 

medarbetarens möjligheter att få bra feedback. För att undersöka detta har två fallföretag 

använts, konsultföretagen Accenture och Frontwalker. Företagen valdes då de anställda hos 

konsultföretag utgör företagets produkt vilket därmed ökar vikten av feedback. Materialet har 

främst samlats in genom intervjuer. Intervjuerna har sedan analyserats genom studiens 

analysmodell och dess tre huvudområden: feedback-vänligt klimat, att ge feedback och att ta 

feedback. De två fallföretagen har olika arbetssätt för feedback. De skiljer sig åt när det 

kommer till syfte och huvudområde för feedback och formella verktyg. Frontwalker arbetar 

för ett öppet klimat på företaget, där den spontana feedbacken i vardagen och att alla ska lära 

känna varandra står i fokus. Accenture har en mer strukturerad process med formella verktyg 

som ligger till grund för medarbetarens karriär inom företaget. Från intervjuerna har vi kunnat 

se att bra feedback med hög kvalitet är balanserad så att både positiva sidor och 

utvecklingsområden presenteras, feedbacken ska ges i rätt miljö och vara kontinuerlig. 

Karaktärsdrag som sänker kvalitetsnivån på feedback är om mottagaren uppfattar den som 

kränkande eller att den innehåller personliga påhopp. 
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1 Introduktion 

I nordens största ledarskapstidning Chef, har Hillvesson (2014) skrivit en artikel där man kan 

läsa om Telias (Telia Soneras)s nya VD Johan Dennelind och hans annorlunda och innovativa 

lösning för att samla in feedback. Konceptet har blivit känt under namnet ”Fika med Johan” 

och innebär att Vd:n själv under flera tillfällen i veckan tar en halvtimmes fikapaus med en 

medarbetare på företaget. Under fikastunden uppstår intressanta samtal och möjligheter till att 

lära känna medarbetare och verksamheten ges. Den avslappnande fikastunden leder ofta till 

värdefull feedback, både för Johan och för Telia (Telia Sonera). 

Så här ser det tyvärr inte ut på alla företag idag. I undersökningen “Ledarnas 

Chefsbarometer”, gjord av den fackliga organisationen Ledarna (2014), presenteras statistik 

som visar att 40 % av svenska chefer saknar tid till att samtala med sina medarbetar kring 

utveckling, mål och visioner. Många i arbetslivet känner inte heller alltid ett stöd eller 

uppmuntran från sina kollegor eller chefer. Arbetsmiljöverket (2014) redovisar att ungefär 13 

% av kvinnliga medarbetare och 19 % av manliga medarbetare upplever att de aldrig eller 

väldigt sällan får eller har möjlighet att få stöd från sina arbetskollegor. När det kommer till 

stöd från chefen är det ungefär var tredje person som saknar stöd och uppmuntran från sin 

chef, en siffra som sedan 2011 enbart har ökat. Vidare är det ungefär 22 % av anställda inom 

tekniska yrken som upplever att de har svårt att framföra kritiska synpunkter kring deras 

arbetsförhållanden. Siffrorna tyder på att det saknas tid till att samtala och stödet mellan 

chefer och kollegor är för litet.  

Axelsson & Agndal (2005) menar att i de företag där de anställda utgör själva resursen, så 

kallade tjänsteföretag, blir det viktigare att upprätthålla kvaliteten eftersom misslyckade 

leveranser inte kan sållas bort eller göras om utan innebär ett misslyckat genomförande 

gentemot företagets kund. I många tjänsteföretag har upp till 80 % av de anställda 

direktkontakt med kunder. Detta gör att personalens betydelse ökar avsevärt och medför att 

företagets resultat är starkt kopplat till erfarenheten och kunnandet hos de anställda. Detta är 

ännu en anledning för framförallt tjänsteföretag att prioritera att alla medarbetare får ta emot 

och ge feedback.  

Feedback kan låta som ett så kallat ”svengelskt” uttryck, men saknar en rättmätig svensk 

översättning när det handlar om återkoppling som en form av kommunikation mellan 
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människor. Feedback används idag i flera olika sammanhang, det kan vara spontant i 

vardagen eller på en arbetsplats, som denna studie fokuserar på. Feedback är att kommunicera 

kring beteende, känslor eller prestationer, som man vill påverka och utveckla enligt Hagtorn 

(2005). Feedback kan i teorin ges från vem som helst till vem som helst, när som helst. 

Gunnarsson (2009) menar att alla människor har ett behov av att bli sedda och bekräftade. Vi 

behöver helt enkelt känna att vi är viktiga. Här är feedback ett verktyg för att uppnå detta. 

Oavsett mottagare, givare eller tidpunkt så handlar feedback om att få andra att förstå att de är 

sedda, intressanta och betydelsefulla (Gunnarsson, 2009). Att ge någon feedback kan vara 

känsligt och är ofta kopplat till att få kritik, något som många individer kopplar samman med 

något obehagligt. 

1.2 Problematisering 

Feedback är en stor del i de anställdas utveckling på ett företag, vilket gör att feedback borde 

vara en stor del i varje företags vardag och ett prioriterat område. Företag och organisationer 

har individuella upplägg för hur de arbetar med feedback, det är inte garanterat att någon 

större vikt läggs vid feedback, trots att det utgör en värdefull resurs. Gunnarsson (2009) 

menar att feedback gör stor skillnad, inte bara för den enskilda individens utveckling, utan 

även för grupputveckling och för företagets eller organisationens helhetsutveckling. Vissa 

företag och organisationer har uttalade, generella, metoder för feedback medan andra lägger 

ansvaret på respektive ledare, vilket gör att feedback ser olika ut beroende på både miljö och 

organisation. Den stora variationen för att ge eller få feedback skapar risk för att vissa delar 

av denna process kanske inte riktigt blir som det var tänkt från början. Med ett sådant brett 

begrepp som feedback finns också risken att missförstånd och feltolkningar lätt uppstår. 

Feedback kan ibland ses som en slags envägskommunikation där givaren av feedback 

invaderar mottagaren med dess budskap, vilket kan förstöra dess syfte. Feedback får inte 

heller används som ursäkt för att häva ur sig några spydiga kommentarer eller irrelevanta 

synpunkter. Hur undviks då detta på bästa sätt? Hur arbetar företag med feedback? 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen att undersöka hur feedback hanteras i praktiken ute på företag. Fokus 

riktas mot att identifiera vad som utmärker en bra respektive mindre bra feedbackprocess för 

den enskilda medarbetaren och hur ett företags riktlinjer och arbetssätt påverkar 

medarbetarens möjligheter till att få feedback.  Genom att göra en fallstudie ämnas följande 

frågor besvaras:  

x Vad kännetecknar bra respektive dålig feedback, när det handlar om kvalitet och 

innehåll? 

x Vilka skillnader kan urskiljas i fallföretagens arbetssätt med feedback och hur 

påverkar det medarbetarna? 

1.4 Avgränsningar 

Feedback innebär en kommunikationssituation mellan individer som ofta färgas av hur 

feedbacken kommuniceras. Vi har valt att inte se till psykologiska kommunikationsaspekten i 

detta arbete och kommer till exempel inte titta på hur kritik läggs fram eller vilket tonfall 

givaren använder. Vi kommer istället att fokusera på hur företaget arbetar med feedback och 

om medarbetarna på företaget har några egna rutiner kring feedback. 

2 Teori 

2.1 Teoretisk bakgrund 

Författarna Mulder & Ellinger (2013) berättar att feedback har historiskt sett använts som ett 

reglertekniskt begrepp synonymt med återkoppling men har idag utvecklats och blivit en del 

av vår vardagliga vokabulär. Feedback handlar fortfarande om återkoppling men idag används 

ordet mer som återkoppling mellan människor. Feedback har idag blivit ett viktigt verktyg för 

anställdas utveckling och lärande. Det är ett sätt att lyfta fram förbättringsmöjligheter och på 

så vis öka prestationen hos individerna. Enligt författarna visar befintlig forskning att 

feedback har en positiv effekt på lärandet hos individen, framförallt om vi ser till olika 
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aspekter av självutveckling. Feedback hjälper till exempel till att sätta upp prestationsmål, 

delaktighet i den egna karriärplaneringen, lära sig nya saker och skapa ny kunskap. Feedback 

är även en viktig komponent för konkurrenskraften inom en organisation, främst relaterat till 

organisationens effektivitet. För att förtydliga så syftar vår användning av begreppet feedback 

enbart till återkoppling mellan människor. I denna uppsats används begreppet feedback och 

feedbackprocess, med det menas processen kring feedback från incitament till resultat. En 

feedbackprocess kan till exempel vara ett medarbetarsamtal, processen däremellan och vad 

resultatet blir efter samtalet. 

Artikeln Perceptions of quality of feedback in organizations (Mulder & Ellinger, 2013), har 

undersökt hur forskningen kring feedback ser ut och vad det finns för luckor bland den 

tidigare forskningen. Oftast sker forskning på feedback inom problem relaterade till kvaliteten 

på feedback, vilket kan vara de olika effekterna som kommer från feedback eller 

karaktärsdragen och komplexiteten kring feedbackprocessen. Det är även vanligt att studera 

feedback kring en specifik tidpunkt, även om en individ sällan får feedback vid enbart ett 

tillfälle. Det handlar oftast om en kontinuerlig process, här finns det enligt författarna en lucka 

i befintlig forskning eftersom feedback bör studeras både vid ett specifikt tillfälle, till exempel 

ett medarbetarsamtal, och ur en mer kontinuerlig aspekt, till exempel vardaglig feedback 

mellan medarbetare. 

En vanligt förekommande modell både inom forskning och tillämpning av feedback är 360-

grader feedback. Sammanfattat från Encyclopedia of Industrial and Organizational 

Psychology (2007) är 360-graders feedback en modell byggd på värderingar. I praktiken 

används 360-graders modellen för feedback genom att en person på ett företag, blir 

utvärderad av en eller flera personer från olika positioner. Hur 360-graders feedback systemet 

är utformat skiljer sig från organisation till organisation, men flera aspekter är återkommande. 

Processen börjar oftast med att den som ska utvärderas gör en utvärdering av sig själv utifrån 

de områden systemet har satt upp. Sedan utvärderas denna person, av andra utsedda 

medarbetare, utifrån samma områden. Ibland väljer den som ska bli utvärderad medarbetarna 

själv eller så utses personerna genom slumpen eller av någon annan inom företaget. När hela 

utvärderingsprocessen är färdig sammanställs allting till en rapport som innehåller både den 

egna utvärdering som personen gjort på sig själv och en sammanställning av medarbetarnas 

utvärderingar. Denna procedur återupprepas för varje medarbetare på företaget som får 

feedback.  
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2.2 Feedback-vänligt klimat  

Begreppet och företeelsen feedback-vänligt klimat är relativt nyetablerat inom forskning och 

organisationer. Tanken är att konceptet ska skapa en öppen miljö där feedback flödar fritt 

mellan medarbetare och på så vis förebygger att feedback samlas på hög. Genom att låta 

medarbetarnas kommunikation stå i centrum gynnas också betydelsen av feedback på 

företaget. Att arbeta med ett feedback-vänligt klimat handlar om att ta feedbacken från ett litet 

perspektiv på mikronivå, till ett större perspektiv på makronivå. Genom att använda 

feedbacken i ett större perspektiv blir också vikten av feedback tydligare för hela 

organisationen och många gånger blir det också lättare att förstå den (Baker & Perreault, 

2013). Archer (2010) menar att kontinuerlig och direkt feedback förbättrar inlärningen hos 

medarbetare, medan feedbacken som kommer från ett feedback-vänligt klimat kan vara 

värdefull för hela organisationen. 

Baker & Perreault (2013) beskriver att en struktur, där stödjande och underlättande feedback 

till medarbetarna, är att föredra för att få ett optimalt klimat. Feedbacken blir alltså effektivare 

om det finns en etablerad struktur och tidsram kring den. Vidare krävs det att feedbacken 

förmedlas i en trygg miljö där medarbetaren känner sig säker. Det ska med andra ord vara 

säkert för medarbetaren att uttrycka sina känslor kring feedbacken utan att riskera att påverka 

sina karriärmöjligheter eller status på arbetsplatsen. Peterson & Behfarb (2003) har visat att 

medarbetare som känner sig trygga på arbetsplatsen kunde hantera negativ feedback bättre 

och såg ett värde och betydelse i den istället för att se feedbacken som icke-konstruktiv. 

Medarbetare som känner trygghet på arbetsplatsen vågar också fråga om hjälp mer och vågar 

ta större risker och söker därför feedback i högre grad (Lin & Tan, 2013). Baker & Perreault 

(2013) menar att uppbyggnad av denna trygga miljö kräver ledare och medarbetare som 

kommunicerar på alla nivåer och försöker hitta gemensamma plattformar att mötas på. 

Informell feedback har också visat sig öka tilliten mellan medarbetare och ledare, och kan 

därför vara bra att fokusera på. 

2.3 Motiv till feedback 

Gunnarsson (2009) beskriver två goda anledningar till att ge feedback. Den första är att bidra 

till någons utveckling genom att öka mottagarens medvetenhet. Den andra anledningen är att 

sätta en gräns eller be om en förändring, samtidigt som man bidrar till mottagarens 
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utveckling. I båda fallen är det alltså mottagarens utveckling som är i fokus. Vidare har 

Finkelstein & Fishbach (2012) undersökt de underliggande orsakerna till varför olika personer 

vill få feedback. Den främsta anledningen till att en person söker efter feedback är för att 

motivera sig själv. Øiestad (2005) adderar att människor behöver få stöd i att satsa på det de 

tycker är meningsfullt. Människor behöver få feedback för att stärka sin självtillit och våga 

anta utmaningar. Finkelstein & Fishbach (2012) skiljer på positiv och negativ feedback som 

två olika sorters feedback. Positiv feedback fokuserar på styrkor, korrekta svar och vad en 

person har åstadkommit medan negativ feedback fokuserar på svagheter, felaktigheter och 

vad en person inte har åstadkommit. Författarna har kommit fram till att en person som är 

etablerad på en arbetsplats har ett annorlunda feedbackbehov än en nybörjare. En mer 

etablerad person söker sig i större utsträckning till negativ feedback och får feedback om 

saker som kan förbättras. En orutinerad person söker oftare efter positiv feedback. 

Erfarenhetsnivån avspeglar sig även i hur feedbacken tas emot. Om en person av högre rang 

eller erfarenhetsnivå ger feedback till en person är det mer troligt att mottagaren tar åt sig av 

feedbacken och på så vis blir mer engagerad i feedbacken.  

2.4 Att ge och ta feedback 

Hagtorn (2005) förklarar vikten av medvetenhet kring vad som bör tas i beaktning som 

mottagare eller givare av feedback. I allmänhet är det framförallt av betydelse att givaren av 

feedback har ett tydligt syfte med feedbacken. Både givare och mottagare behöver vara 

tydliga och använda ett öppet och enkelt förhållningssätt för att höja kvaliteten på feedbacken. 

Båda behöver ge tid för eftertanke och tolkning för att ge en ökad förståelse. Klimatet måste 

vara vänligt, men om det krävs, även bestämt och allvarsamt. 

2.4.1 Att ge feedback 

Nedan tas sju områden, som är viktiga för en givare av feedback att reflektera över, upp. 

Initiativ 

Hagtorn (2005) beskriver att det är viktigt att ge feedbacken direkt till den som den är ämnad 

för, utan att använda mellanhänder. Att få höra omdömen om sig själv via andra är inte 

feedback utan snarare förtal och det är inte ett bra sätt att få reda på kritik kring sitt arbete. 

Vidare är valet av tidpunkt viktigt. Med rätt tidpunkt menas ett tillfälle då mottagaren är redo 

att ta emot feedback. Det kan handla om att som givare försöka ge feedback i nära anslutning 
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till själva orsaken till feedbacken. Till exempel kan detta tillämpas om en person ofta kommer 

försent, då är det viktigt att ge feedbacken i så nära anslutning till den sena ankomsten som 

möjligt. Genom att använda denna metod har båda parterna situationen aktuellt i minnet och 

det blir lättare att föra en diskussion och förstå varandra. Att vänta för länge är inte optimalt. 

Att återkoppla till en händelse som ägde rum flera veckor eller månader sen ger intrycket av 

att händelsen legat och grott och varit ett hinder i parternas kommunikation. Det är alltså 

viktigt att känna av situationen och hitta rätt tidpunkt för att ge feedback. 

Tillfället 
Hagtorn (2005) menar att antalet närvarande vid själva feedbacktillfället också är en faktor 

som spelar in i processen. Vanligast är det att endast givare och mottagare är närvarande. 

Detta gäller allra helst då feedbacken kan uppfattas som negativ. Att ge feedback i grupp är 

alltså inte alls lika vanligt men kan vara positivt. Om gruppen i fråga känner samhörighet till 

varandra kan detta vara ett alternativ, men denna form av feedback genomförs tyvärr väldigt 

sällan.  

Innan givaren av feedback startar upp samtalet är det väsentligt att försäkra sig om att 

mottagaren accepterar att ta emot feedback. Genom att förvissa sig om denna acceptans kan 

inte mottagaren lika lätt avbryta senare under samtalet. Det blir även lättare att säkerställa att 

mottagaren är uppmärksam och har fokus på samtalet. När mottagarens fulla uppmärksamhet 

är säkerställd räcker det att ge feedbacken en gång. Att upprepa sig ger upphov till 

argumentation. Om givaren av feedback uttrycker sig tydligt och ber mottagaren reflektera 

över feedbacken behöver det inte uppstå några missförstånd. Øiestad (2005) menar dock att 

positiv feedback gärna kan få upprepas och understryker bara trovärdigheten i den positiva 

feedbacken. Skriftlig återkoppling gör det även möjligt för mottagaren att läsa igenom 

feedbacken upprepade gånger, vilket kan vara fördelaktigt men det är lätt att missförstånd 

uppkommer om feedbacken enbart ges skriftligt. Vidare beskriver Hagtorn (2005) att givaren 

av feedback kan tänka på att inte förbereda mottagaren allt för mycket för själva tillfället då 

feedbacken ska ges. Att säga till någon att du kommer ge feedback till denna om en vecka 

riskerar att göra mottagaren nervös och försvarsbenägen. Denna metod handlar inte om att 

givaren av feedback ska ha ett slags övertag utan är endast ett sätt för att inte oroa mottagaren 

i onödan. Det kan också vara bra att överraska med positiv feedback då det kan få mottagaren 

att känna sig framlyft (Øiestad 2005). 
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Innehållet 
Hagtorn (2005) nämner att det är viktigt att ha i åtanke att inte jämföra medarbetares 

beteenden med varandra. Detta riskerar att mottagaren lägger över ansvaret för sitt beteende 

på andra. Fokus ska riktas mot varje individ och deras individuella ansvar. Feedback bör 

endast ges på påverkbara faktorer som faktiskt går att ändra på. Påverkbara faktorer är först 

och främst beteende. Beteenden kan dock vara arbetsamt och ta tid att ändra på. Faktorer som 

sjukdom, personliga förhållanden och oförmåga är faktorer som inte hör till feedback utan 

hanteras genom en annan typ av dialog. Det kan vara en god idé att koncentrera den feedback 

som ges till en sak i taget. Att till exempel ändra ett beteende är en lång process som kräver 

mycket tid, arbete och kontinuerlig uppföljning. Därför är det bra att försöka dela upp 

feedbacken, så att mottagaren orkar ta till sig informationen och förstår den. Øiestad (2005) 

menar att medvetenhet om vad givaren väljer att påpeka och förstora upp också är viktigt när 

feedback ges. Alla människor har många olika sidor, därför växer vi mer av feedback som är 

varierad och därmed riktar sig till olikheterna eller de olika delarna av helheten i oss. 

Tydlighet 
Hagtorn (2005) menar att den feedback som ges bör inte uttryckas på ett kategoriskt sätt. 

Både Hagtorn (2005) och Øiestad (2005) tar upp att ord som “alltid” eller “aldrig” inte bör 

användas i samband med feedback. Genom att använda dessa ord hamnar mottagaren ofta i 

försvarsposition. Mottagaren gör sällan alltid samma fel, utan det är bara ett sämre sätt att 

uttrycka sig på. Att istället använda meningen “när du gör så här, upplever jag att…” ger mer 

specifik information och gör att mottagaren inte kan ifrågasätta feedbacken och slutar 

fokusera på sitt försvar. Øiestad (2005) menar att olika människor har olika förhållande till 

språket. Kritik i form av korrektioner måste vara specifik för att vara konstruktiv. Om en 

utvecklingsprocess ska föras framåt måste feedbacken förmedla både vad som bör ändras och 

inte minst hur mottagaren kan förändras.  

Balans 

Hagtorn (2005) beskriver, i kontrast till Finkelstein & Finbachs (2012) definition i avsnitt 2.3, 

att positiv eller negativ feedback egentligen inte är två olika saker då feedback är till för att 

utveckla och kan då inte vara negativ. Ofta används ordet positiv feedback vid beröm och 

negativ feedback kopplas ofta samman med kritik. Beröm och kritik är dock ofta något som 

ges spontant medan feedback ges i samförstånd mellan parterna. Därför bör ordet feedback 

inte kopplas samman med värdeladdade ord, utan uttryckas som ett mer neutralt ord. 
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Feedback involverar ofta mycket känslor. Att få feedback som innefattar förstärkning av ett 

redan önskvärt beteende uppfattas positivt medan feedback rörande förändring av ett beteende 

eller ökning av prestation ofta tas emot på ett negativt sätt och ger upphov till nedstämda 

känslor. Här är det viktigt att givaren av feedbacken hittar en balans mellan de två fallen. Att 

enbart ge krav på ökad prestation upplevs betungande och kräver också en hel del uppföljning 

medan att bara peka på vad som redan är bra kan upplevas som mindre trovärdig feedback. 

Vidare menar Øiestad (2005) att en av många likheter mellan oss människor är behovet av att 

bli sedd, värdesatt och inkluderad i gemenskapen. Därför är det i vissa situationer viktig att 

vara rättvis med hanteringen av feedback. 

Objektivitet 
Saklighet och neutralitet är mycket viktigt vid givandet av feedback, enligt Hagtorn (2005). 

Det är inte heller att föredra att blanda in så kallade subjektiva omdömen. Med subjektiva 

omdömen menas uttryck som ger upphov till att mottagaren hamnar i en tolkningssituation. 

Ord som till exempel dominant, snål, tråkig och så vidare kan innebära olika saker för de båda 

parterna och det är därför bättre om givaren utvecklar sin feedback så mycket som möjligt. 

Det är som regel inte bra att överdriva, något som alla egentligen vet, menar Øiestad (2005). 

Många saker förlorar sin effekt när man överdriver. Överdrifter leder till att nyanser och 

detaljer drunknar. Innehållet blir då bortkastat och förlorar sin betydelse. Vidare är syftet med 

feedback att påpeka saker, men det är viktigt att undvika storslagna påståenden, såvida 

givaren inte är helt säker på att de träffar mitt i prick. 

Känslor 

Känslor är, som tidigare nämnts, starkt kopplat till feedbackprocessen. Därför är det, enligt 

Hagtorn (2005), betydelsefullt att som givare berätta om sina känslor inför att ge feedback 

och på samma sätt hur mottagaren känner för den mottagna feedbacken. Genom att involvera 

känslor i samtalet aktiveras inte bara hjärnans logiska delar utan även det limbiska systemet, 

som behandlar känslor. När alla delar av hjärnan aktiveras blir också effekten av feedbacken 

större. I och med att känslorna är starkt kopplade till feedback kan det ibland vara tillåtet att 

ljuga enligt Øiestad (2005). Det handlar inte om utstuderade lögner som undergräver tilliten 

utan dagliga smålögner som används som “lim” i den sociala gemenskapen för att undvika att 

såra andra och för att skydda sig själv. Det är dock lättare att ge trovärdig återkoppling när du 

menar det du säger, då det är arbetsamt att ljuga. Ord måste följas upp i handling, alltså få 

konsekvenser för vad vi gör, då det inte är trovärdigt om någonting sägs som sedan aldrig blir 
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verklighet. Bra feedback måste vara realistisk för att verka trovärdig. Det som sägs måste vara 

knutna till saker som har hänt eller som ligger nära till hands, om inte kan det få motsatt 

verkan och uppfattas som ihåligt.  

2.4.2 Att ta emot feedback 

Nedan tas fyra områden, som är viktiga för en mottagare av feedback att reflektera över, upp. 

Lyhördhet 
Att lyssna är det allra viktigaste för mottagare av feedback att tänka på, enligt Øiestad (2005). 

Det kan tyckas självklart men den gyllene regeln för feedback handlar om att lyssna på det 

som sägs. 

Försvar 

En viktig punkt för en mottagare av feedback är att inte gå in i försvarsposition. Øiestad 

(2005) menar att när vi får negativ feedback, vilket kan tolkas som kritik, är det vanligt att 

instinktivt försvara oss. Försvarsbeteenden kan ta olika form men vanligt är till exempel att 

hitta fel hos givaren, försöka skämta bort situationen eller överdriva sina känslor. Hagtorn 

(2005) menar att ju mer energi och fokus som läggs på försvar desto mindre effektiv blir den 

feedback som ges. Då känslig feedback tas emot kan det vara vanligt att försöka flytta fokus 

till givaren eller försöka förvränga informationen genom förminskning eller förstoring. 

Mottagaren bör i första hand enbart lyssna då feedbacken ges och för att öka förståelsen 

avbryta med korta frågor. Annars är det viktigt att låta givaren föra sitt resonemang i lugn och 

ro för att sedan föra en diskussion mellan parterna. Mottagaren bör dock avbryta om ett 

påstående är felaktigt. Mottagaren bör även ha inställningen att denne inte vet allt om sig själv 

utan att det finns brister som bara andra ser. Detta är inte alltid lätt då människan har en 

inbyggd försvarsmekanism att förtränga det som hotar vår självbild. Mottagaren kan 

underlätta feedbackprocessen genom att med kroppsspråk och frågor uppmuntra givaren att 

ge feedback. Om mottagaren är positiv till att få feedback kommer givaren av feedback bli 

mer bekväm och avslappnad i sin roll. Att försöka sammanfatta den feedback som 

presenterats är också ett verktyg för att underlätta kommunikationen och öka förståelsen och 

tydligheten. Øiestad (2005) ger också tipset att som mottagare upprepa kritiken för att visa 

givaren att du lyssnar och förstår. 
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Överenskommelse 

Øiestad (2005) och Gunnarsson (2009) förklarar att det kan vara klokt att göra en 

överenskommelse i slutet av ett samtal som handlat om kritik. Det kan vara en 

överenskommelse som innebär att både mottagare och givare måste bidra. 

Överenskommelsen kan också handla om att bestämma ett kodord eller ett tecken som båda 

parter kan använda för att visa att “nu håller samma sak på att hända igen, så nu måste vi 

komma ihåg det vi pratade om”. Gunnarsson (2009) tar även upp att en överenskommelse kan 

innebära att givaren ska ge mottagaren mer återkoppling i framtiden. 

Ta emot utan censur   
Øiestad (2005) och Gunnarsson (2009) menar att feedback kan vara svårt att ge, eftersom den 

feedback du ger, inte alltid tas emot. Alla kan inte ta emot feedback, vilket gör det svårt att 

vara givare. Øiestad (2005) anser att positiv feedback alltid värmer, därför får vi inte sluta ge 

beröm även om det till synes inte tas emot just i den stunden. Øiestad (2005) och Gunnarsson 

(2009) är överens om att många individer har en inbyggd censurinstans som förminskar eller 

bagatelliserar budskapet i feedback. Øiestad (2005) förklarar det genom att när automatiska 

tankar styr oss på ett negativt sätt kan de till exempel hindra oss från att ta emot 

komplimanger. Då kan det vara bra att bli uppmärksam på dessa tankar och utmana dem. När 

en person tar emot feedback fångar den upp ett budskap från omgivningen som säger 

någonting om en. Automatiska tankar som avvärjer återkopplingen dyker lätt upp, istället för 

att ta emot den. Därmed får du inte tid att ta emot feedbacken eftersom du är fullt upptagen 

med att avfärda den. När mottagaren vågar ta emot feedback kommer den att ha större verkan 

även på sikt. Mottagaren utnyttjar alltså bättre den feedback som ges. 

2.5 Utvecklingssamtal 

Utvecklingssamtalet är en av de mest frekventa situationer som feedback förmedlas i. 

Freyschuss Aabakken skriver i sin bok Hjälp! jag är chef (2012) om utvecklingssamtalet som 

den viktiga dialogen. Utvecklingssamtal är en av grundstenarna för människor och 

verksamheter som vill utvecklas och prestera bra resultat. På senare år har 

utvecklingssamtalen blivit en etablerad del hos flera företag. Hur ofta tid ska avsättas för ett 

utvecklingssamtal är organisationsberoende men en rekommendation som Freyschyss 

Aabakken (2012) gör är att utvecklingssamtal bör hållas 2 gånger per år. Om en ledare har en 

dålig relation med sina medarbetare kan det krävas att samtalen sker mer frekvent.  
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2.6 Analysmodell 

Analysmodellen för denna uppsats baseras på tre delar, feedback-vänligt klimat som mynnar 

ut i delarna att ge och att ta feedback. Ett feedback-vänligt klimat utgör grunden för hur 

feedback hanteras inom ett företag, organisation eller annan typ av grupp. Tanken är att ett 

feedback-vänligt klimat ska skapa en öppen miljö där feedback flödar fritt mellan 

medarbetare och på så vis förebygger att all feedback samlas på hög. Att ge feedback handlar 

om att förmedla ett budskap till en mottagare. De främsta anledningarna till att ge feedbacken 

är att bidra till utveckling eller att försöka hitta en förändring, båda kopplade till mottagarens 

utveckling. Hur feedbacken tas emot spelar också en viktig roll i hanteringen och resultatet av 

feedbacken.  

Under respektive stycke i modellen som figur 1 representerar finns ett antal punkter listade. 

Punkterna sammanfattar karaktärsdrag för respektive feedbackområde och är grunden för den 

analys som kommer att genomföras.  
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Figur 1 - Analysmodell för denna studie 
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3 Metod 

3.1 Kvalitativ metod 

Vi har valt att genomföra denna studie med hjälp av en kvalitativ metod, detta för att vi anser 

att det passar bäst med studiens syfte och frågeställningar. Enligt Trost (2010) påverkar 

frågeställningen valet av att genomföra en kvantitativ eller kvalitativ studie. Om 

frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt bör man genomföra en kvantitativ 

studie. Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller att hitta mönster bör man 

genomföra en kvalitativ studie. Val av metod sker i anslutning till val av teoretiskt perspektiv 

och till den aktuella frågeställningen. Målet för kvalitativ forskning är att nå insikt om 

fenomen som rör personer och situationer i dessa personers sociala verklighet (Dalen, 2008). 

Alvehus (2013) beskriver att en kvalitativ metod innefattar en mängd olika varianter och 

verktyg för att samla in material. Kvalitativa metoder kan också beskrivas som tolkande 

forskning eller undersökning. Detta betyder dock inte att resultaten presenteras på ett 

subjektivt sätt utan det handlar snarare om att bidra till en mer allmängiltig bild och 

uppfattning. Den kvalitativa metoden styrs till stor del av författarens ambitioner och visioner 

snarare än att den är bunden till strikta metodtekniker. Dalen (2008) menar att det 

gemensamma för kvalitativ forskning, oavsett tillvägagångssätt är det tolkande 

förhållningssättet till dataunderlaget. Förhållningssättet bygger på att människor skapar eller 

konstruerar sin sociala verklighet och ger mening åt sina erfarenheter. 

3.2 Multipel fallstudie 

Vi har valt att använda oss av en multipel fallstudie till denna uppsats. Vi genomför en 

undersökning där vi vill ha ett större underlag än en enskild fallstudie för att skapa 

möjligheten att jämföra för- och nackdelar med olika system. En fallstudie gör det möjligt för 

oss att på djupet analysera objekt, i det här fallet företagen, och undersöka hur de arbetar med 

feedback på en grundlig nivå. Alvehus (2013) beskriver fallstudier som möjligheter att 

studera ett fenomen på nära håll och ger ett djup till undersökningen. En multipel fallstudie är 

en fördelaktig metod vid jämförelsestudier. Den multipla fallstudien ger möjligheten att 

formulera frågeställningar som inte alltid är möjliga med enskilda fallstudier. En multipel 
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fallstudie kan dock tappa sitt djup om för många fall väljs ut, därför har vi valt att begränsa 

vår studie till två företag. 

3.3 Kvalitativa intervjuer 

Uppsatsen består huvudsakligen av data insamlad från kvalitativa intervjuer. Vi har valt att 

använda oss av intervjuer för att skapa en djupare förståelse av feedback som fenomen och 

hur det används. Genom intervjuerna får vi chans att skapa oss en uppfattning av 

intervjupersonens personliga erfarenheter och värderingar. Kvalitativa intervjuer låter oss ta 

tillvara på den unika erfarenhetsgrund som varje intervjuperson har. Intervjupersonens 

erfarenheter kombinerat med dennes tankar, känslor och uppfattning av feedback skapar en 

bred grund för analys och slutsatser. 

Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att enkla och raka frågor ställs och på dessa 

enkla frågor fås komplexa och innehållsrika svar (Trost, 2010). Svensson & Starrin (1996) 

beskriver den kvalitativa intervjun som att frågor och svar delvis utvecklas av tidigare frågor 

och svar. På så vis fungerar intervjun som en vägledd konversation. Intervjun kan ses som en 

process där kunskap skapas genom interaktion mellan intervjuaren och respondenten (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Alvehus (2013) och Dalen (2008) menar att intervjuer är en oumbärlig 

källa till information då människors tankar, känslor, uppfattningar, motiv och handlingar ska 

undersökas. Alvehus (2013) beskriver också att intervjuerna är viktiga för att skapa en 

förståelse för hur en viss individ, grupp eller organisation interagerar och förhåller sig till 

varandra. Men kvalitativa intervjuer fokuserar inte bara på intervjupersonens egna upplevelser 

och perspektiv utan syftet är många gånger också att få fram faktisk information och ren fakta 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Det innebär att det, efter att en intervju är utförd, finns många 

intressanta skeenden, åsikter, mönster och mycket annat som tillsammans bildar ett rikt 

material (Trost, 2010). Styrkan med intervjuer som metod är tillträdet till intervjupersonernas 

vardagliga värld (Kvale & Brinkmann, 2014). 

3.3.1 Utformning av en kvalitativ intervju 

Trost (2010) beskriver standardisering, som är ett begrepp inom intervjuformer och innebär 

graden till vilken frågorna är densamma och om situationen är densamma för alla intervjuare. 

Hög grad av standardisering innebär avsaknad av variation, allt är likadant för alla. Detta 

innebär till exempel att alla intervjuarna läser upp frågorna på samma sätt i tonfall, exakt 
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såsom de är formulerade etc. Låg grad av standardisering innebär motsatsen, intervjuaren 

formulerar sig till exempel efter intervjupersonens språkbruk, ordningsföljden är flexibel och 

följdfrågor formuleras beroende på tidigare svar. Patel & Davidson (2011) menar att graden 

av standardisering har sin utgångspunkt i principer för mätning, vilket gör att hög 

standardisering oftast används då svaren ska jämföras och generalisera. Denna studie är av det 

jämförande slaget men har trots det relativt lågt standardiserade intervjuer. Det har varit 

viktigt att skapa en intervju där intervjupersonen känt sig trygg att dela med sig av sina tankar 

och erfarenheter. Precis som Alvehus (2013) uppmärksammar, är det av största vikt att 

intervjun inte tar formen av ett förhör för att få ett så givande samtal som möjligt. Mottagen 

information har granskats kritiskt utan att respondenten ställts till svars på något sätt. 

Patel & Davidson (2011) och Trost (2010) talar även om strukturering, som kan ha två olika 

betydelser. I vissa fall används termen strukturerad då frågorna i en intervju eller i ett 

formulär har fasta svarsalternativ. Är svarsmöjligheterna öppna är frågan ostrukturerad, då 

bestämmer den tillfrågade vilken struktur svaret får. Patel & Davidson (2011) uttrycker det 

som att struktureringen beror på vilket svarsutrymme som intervjupersonen får. Vilket Trost 

(2010) utvecklar med att den strukturerade frågan inte ger intervjupersonen möjlighet att 

svara på annat sätt än det frågekonstruktören bestämt sig för. En hög struktur visar att 

forskaren vet vad den vill fråga om och allt handlar om just det ämnet och inte om massa 

annat, vilket varit av stor vikt vid utformandet av dessa intervjuer. Sammanfattningsvis är 

termen strukturering delvis kopplad till detaljer i frågorna och deras svarsalternativ, delvis 

kopplad till själva undersökningen i stort. De kvalitativa intervjuerna utmärks av hög grad av 

strukturering och låg grad av standardisering, vilket även denna studie gör. Intervjuerna är 

strukturerat utformade men med öppna frågor, där respondenten får möjlighet att styra och 

utveckla sitt svar. Intervjufrågorna anpassades till viss del efter intervjupersonens befattning. 

Intervjupersonerna med chefsposition fick, förutom de standardiserade frågorna, även svara 

på frågor kring företagets allmänna syn på feedback. Annars ställdes samma frågor till 

samtliga intervjupersoner. Intervjufrågorna konstruerades med grund i studiens teori. Avsnitt 

2.4 Feedback-vänligt klimat användes som utgångspunkt för att skapa intervjufrågor kring 

företagens syn på feedback och klimatet på företagen. Avsnitten 2.5 Motiv till feedback och 

2.6 Att ge och ta feedback användes vid utformandet av frågor kring hur medarbetare på 

företagen upplever att feedback hanteras av företagen och individerna själva. Se Bilaga 1 och 

2 för fullständiga intervjufrågor. Efter att respondenterna svarat på de frågor som ställs har två 

mindre case utförts. Casen beskriver två olika situationer där feedback ska ges respektive tas 
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emot. Casen lästes upp för intervjupersonen, som sedan förklarade hur denne hade agerat i de 

två olika situationerna. Casen användes för att få en övergripande förståelse för hur 

intervjupersonerna ser på feedback och hur de hanterar olika feedbacksituationer snarare än 

att utgöra ett underlag för empirin. I Bilaga 3 presenteras båda casen.  

3.4 Urval 

3.4.1 Fallföretag 

Alvehus (2013) anser att alla typer av undersökningar kräver någon form av urval. Ett av 

dessa urval är det strategiska urvalet. Urvalet innehåller då ett strategiskt element och 

formuleras utifrån undersökningens syfte. Urvalet görs alltså utifrån vilken information du 

tror att du kan samla in från de objekt du väljer. Det är viktigt att urvalet inte görs för 

slentrianmässigt och att olika perspektiv av frågeställningen tas i beaktning. Ett väl 

genomtänkt urval kan snabbt ge tillgång till de viktigaste och mest intressanta delarna av till 

exempel en organisation.  

Till denna studie har företag som befinner sig i tjänstebranschen valts ut, alltså företag som 

säljer tjänster där medarbetarna utgör det som företaget säljer och är företagets största resurs. 

Båda fallföretagen har gett sitt godkännande att nämnas vid namn i studien. Fallföretagen i 

denna studie är Accenture och Frontwalker. Dessa är båda konsultföretag som arbetar med IT, 

system och management. Accenture arbetar på global nivå medan Frontwalker är koncentrerat 

till Sverige, med cirka 90 anställda. Accenture har ungefär 900 anställda i Sverige. 

Fallföretagen arbetar båda inom samma områden men skiljer betydligt i storlek. Accenture 

har ungefär tio gånger fler anställda i Sverige jämfört med Frontwalker. Accenture är 

dessutom ett globaliserat företag. Detta kan ha en inverkan på hur arbetet med feedback 

hanteras och uppfattas.  

3.4.2 Intervjupersoner 

Dalen (2008) menar att utgångspunkten för antalet intervjupersoner är att det inte ska vara för 

stort eftersom det skulle skapa en tidskrävande process. Samtidigt måste det intervjumaterial 

som samlats in vara av en sådan kvalitet att det utgör tillräckligt underlag för tolkning och 

analys. Studien innefattar sex stycken intervjuer, vilka alla har genomförts på respektive 
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företags kontor. Varje intervju har varit med en ny person, vilket har givit oss sex unika 

intervjupersoner med olika befattningsnivåer inom företaget, se Tabell 1. 

En viktig aspekt att ta med enligt Alvehus (2013) är om urvalet ska ha en homogen eller 

heterogen karaktär. Ett homogent urval innebär att till exempel intervjupersonerna är av 

”samma typ” och ger därmed en enklare jämförelse medan ett heterogent urval påvisar en 

större bredd inom studien. Vanligtvis är en kvalitativ metod av heterogen karaktär. Trost 

(2010) menar att vid kvalitativa studier är det oftast ointressant att i statistisk mening ha ett 

representativt urval. Oftast bör personerna representera en stor variation och inte ett antal 

likartade. Urvalet ska då vara heterogent inom en given ram, där ska det finnas variation men 

inte så att mer än någon enstaka person är extrem eller “avvikande”. Till studien har personer 

med olika befattningar och arbetsuppgifter intervjuats, gemensamt för alla är att de flertalet 

gånger har givit eller mottagit feedback på fallföretaget, detta kan ses som urvalets ram.  I och 

med detta har nyanställda uteslutits som intervjupersoner då de inte med säkerhet befunnit sig 

i de båda feedbacksituationerna på företaget. Vi har också valt att inte ta hänsyn till någon 

specifik avdelning hos fallföretaget utan istället skapat ett bredare urval. Efter kontakt med ett 

fallföretag har hjälp med kontaktuppgifter till intervjupersoner mottagits. Alla 

intervjupersoner är anonyma och benämns med fiktiva namn i studien, deras fiktiva namn och 

information om respektive intervjuperson presenteras i Tabell 1.  

Tabell 1 - Information om intervjupersoner 

Företag Namn i studien  Befattning  År på företaget 

 
 

Accenture 

Anna  Senior projektledare, 

chef över 40 personer 

 7 

Axel   Utvecklare  2 

Anton  Senior analytiker  3 

 
 

Frontwalker 

Frida  Konsultchef över 25 

personer 

 10 

Fanny  Projektledare  1,5 

Fredrik  Verksamhetsutvecklare, 

extern konsult 

 2,5 
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3.5 Analys av data 

Svensson & Starrin (1996) menar att för att öka förståelsen av vilka problem som kan uppstå 

under intervjun är det viktigt att intervjun analyseras i detalj. Trost (2010) identifierar här tre 

steg för att analysera data vid en kvalitativ intervju. Först samlas data in, det andra steget är 

att analysera datamaterialet. Kvalitativa intervjuer analyseras genom att läsa igenom 

anteckningar och reflektera över intryck från intervjun. Det tredje steget är att tolka 

datamaterialet med hjälp av teoretiska verktyg. De tre stegen kommer nödvändigtvis inte i en 

ordning utan flyter in i varandra. Alla de sex genomförda intervjuerna spelades in, med 

godkännande från intervjupersonen. Även anteckningar togs under intervjuerna som en 

säkerhetsåtgärd. Alla inspelade intervjuer transkriberades sedan för att fungera som underlag 

till empirin. 

3.6 Metodkritik 

Allwood (2004) menar att en kvalitativ metod står för en hög grad av heterogenitet. Vilket 

innebär att det kan vara svårt att dra generella slutsatser, eftersom metoden skapar en stor 

spridning och oftast innehåller mer specialfall och unika situationer än generella mönster. 

Vidare beskriver Kvale & Brinkmann (2014) problem kopplade till intervjuer. Vanliga 

invändningar är att intervjun skulle vara alldeles för personberoende och snedvriden. Även att 

ledande frågor skulle påverka utfallet av intervjun och att tolkningen av intervjun riskerar att 

bli subjektiv. Att intervjupersonerna är för få till antalet motiverar ofta åsikten att intervjuerna 

inte kan användas för generalisering. Kvale & Brinkmann (2014) pekar också på att en 

intervju faktiskt skapar en asymmetrisk maktrelation. Intervjuaren bestämmer ämne, ställer 

frågor och avslutar samtalet vilket leder till allt annat än ett vardagligt samtal mellan 

likvärdiga parter. Vid de genomförda intervjuerna har båda synsätten tagits i beaktning för att 

skapa en så balanserad intervjusituation som möjligt. Det finns även en risk att 

intervjusituationens maktrelation kan ha förstärkts av att två personer genomförde intervjun. 

 

 



 
23 

4 Empiri 

4.1 Presentation av företagen 

4.1.1 Accenture 

Accenture är ett globalt konsultföretag med inriktning mot management, IT och outsourcing. 

Företaget arbetar med att hjälpa sina kunder att förbättra sin effektivitet och produktivitet och 

styr i vissa fall delar av verksamheterna (Accenture 2015c).  Kunderna befinner sig inom fem 

stora områden, vilka är kommunikation, media och teknik, finansiell service, hälsa och 

offentlig service, produkter och slutligen tillgångar (Accenture 2015a). Företaget har cirka 

323 000 anställda konsulter utspridda i över 120 länder med majoriteten i Nordamerika, 

Europa och växande marknader (Accenture 2015a). Accenture genererade, under det senaste 

skatteåret, 30 miljarder USD i nettoomsättning (Accenture 2015b). Företaget startades 

formellt år 1989, då konsultavdelningarna på olika firmor hos Artur Andersen gick samman 

för att bilda en ny organisation som fokuserade på konsultation och teknisk service för 

integration av storskaliga system och företagsprocesser. Fram till år 2001 bar företaget 

namnet Andersen Consulting, men bytte sedan till det nuvarande namnet Accenture 

(Accenture 2015d). I Sverige finns cirka 900 anställda, koncentrerade till Stockholm, Malmö 

och Göteborg (Nova 2015). 

4.1.2 Frontwalker 

Frontwalker, som tidigare gick under namnet IT-arkitekterna, grundades år 1996. Företaget 

har kontor i fyra svenska städer, Stockholm, Malmö, Uppsala och Sundsvall med totalt cirka 

90 anställda (LinkedIn, 2015). Frontwalker arbetar med ett brett spektrum där allt från 

människor och verksamheter till IT ingår. Viktiga affärsområden är verksamhetsutveckling, 

affärsutveckling, digital kommunikation, systemutveckling och utbildning (Frontwalker, 

2015). Ansvarsfull utveckling, kunden och samhällets långsiktiga bästa sätts i första hand i 

Frontwalkers arbete (LinkedIn, 2015). 
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4.2 Uppfattning om feedback 

4.2.1 Företagen och medarbetarnas syn 

Både Accenture och Frontwalker anser att feedback är en viktig del av arbetet. Accenture 

arbetar väldigt strukturerat med feedback medan Frontwalker försöker göra feedbacken till en 

naturlig del av vardagen men har även formella avstämningar. Anna (2015) berättar att på 

Accenture är feedback viktigt och något som är noggrant uppstyrt. Accenture har formella 

program som bland annat används för att sätta upp mål och som underlag för utvärdering av 

dessa mål. Företaget säljer inga produkter utan det är medarbetarna som är själva produkten 

och de måste hela tiden vara relevanta för sina kunder (Anna, 2015). För att vara 

konkurrenskraftigt och relevanta anser Accenture att det viktigt och prioriterat att 

kontinuerligt arbeta med feedback för att utvecklas. Feedback används i många fall som 

verktyg för att snabbt utveckla nyexaminerade som börjar arbeta på företaget. För Anna 

(2015) är feedback ett kvitto på att du är på rätt väg och ges i utvecklingssyfte. Hon lägger 

vikt vid att inte bara ta upp negativ feedback utan även den positiva. Medarbetaren Axel 

(2015) är tydlig med att feedback är en bedömning av ens egenskaper eller prestation medan 

Anton (2015) har svårt att definiera ett sådant brett begrepp som feedback. Han är dock tydlig 

med att feedback ges av två anledningar, dels för att bli motiverad och bekräftad och dels för 

att bli medveten om sina utvecklingsmöjligheter. 

”Det ska vara någon form av bedömning på ens egenskaper och det man har levererat” (Axel, 

2015) 

Frida förklarar att Frontwalker har mycket extern konsultation vilket betyder att medarbetarna 

sitter ute hos kunderna och arbetar. Därför spelar kunderna en viktig roll i att ge feedback till 

Frontwalker om hur de tycker att konsulten presterar och agerar hos dem. Frontwalker gör 

kontinuerliga avstämningar för varje konsult, antingen i samband med att ett uppdrag avslutas 

eller vid längre uppdrag en till två gånger per år. Frontwalker arbetar även med större 

åtaganden där konsulter mestadels jobbar i interna arbetsgrupper. I dessa fall låter 

Frontwalker konsulterna, anonymt, utvärdera varandra. Varje konsult blir utvärderad av minst 

tre av sina kollegor för att det ska bli en bra balans i feedbacken. Frida (2015) menar att detta 

gör att medarbetarna får bättre insikt i vad alla gör och vad de betyder för varandra. Feedback 

från kollegorna anses många gånger mer värdefull än den från chefen. Fridas personliga åsikt 
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är att feedback kan definieras som återkoppling på insatser och ett sätt att bli sedd. Hon 

trycker på att det är viktigt att skapa en trygg kultur där medarbetarna känner sig sedda genom 

att få feedback, vilket i sin tur leder till ett lugn och en trygghet inför sina arbetsuppgifter. 

Medarbetaren Fanny (2015) menar att feedback är när man talar om hur man upplever något 

som någon annan gör. Fredrik (2015) lägger stor vikt vid ett kvalitativt samtal när det kommer 

till feedback. Att gradera och sätta en siffra på något, att använda sig av kvantitativa mått 

upplever Fredrik (2015) vara värdelöst. 

4.2.2 Kvaliteten på feedback 

Bra feedback är kortfattat den feedback som är konstruktiv menar både Anna, Fredrik, Axel 

och Frida (2015). Feedbacken ska ta upp områden som går att förändra och givaren av 

feedback får gärna ge förslag på hur förändringen kan ske. Frida (2015) förklarar att det bästa 

är när det knappt märks att man fått kritik, det ska bara kännas som att någon hjälper dig på 

rätt väg. Hon tycker att givaren av feedback ska vara stöttande och inte få mottagaren att 

känna sig dålig på något vis. 

Vidare anser Axel (2015) att feedbacken ska vara så objektiv som möjligt, vilket kan vara 

svårt då man skapar en arbetsrelation till sin chef och kollegor. Anton och Frida (2015) tycker 

båda att det viktigaste för att skapa en bra feedback är att mottagaren kan relatera till 

feedbacken och att givaren inte bara säger något för att den borde. Frida (2015) förklarar att 

om mottagaren inte känner igen sig i situationen kan det bli problematiskt för givaren att nå 

fram med budskapet och mottagaren kan känna sig illa till mods. Detta gör ofta att mottagaren 

blockerar feedbacken och försöker försvara sig. Fanny (2015) trycker på vikten av att 

tydliggöra vem feedbacken kommer ifrån. Feedbacken får sämre värde om det inte kommer 

från givaren själv, det är viktigt att det är givarens åsikter som framförs, annars tappar 

feedbacken kvalitet. 

Feedbacken kan även bli av sämre kvalitet då den ges utan eftertanke menar Fredrik (2015). 

När den kommer direkt utan förvarning kan man känna sig lite förvånad och illa till mods, i 

alla fall när det gäller negativ feedback. Det kan även vara svårt att uppfatta feedbacken som 

bra då båda parterna inte är på samma plan. Frida (2015) menar, även hon, att feedback som 

är för snabbt dömande kan vara obehaglig och man känner sig missförstådd. Vidare förklarar 

hon att Frontwalkers syn på dålig feedback skulle kunna vara den uteblivna feedbacken, den 

feedback som aldrig ges. Men det är viktigt att den feedback som ges faktiskt stämmer menar 
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Anton (2015). Feedback som bara ges för givandets skull har inget värde utan känns bara 

tillgjord.  Anna (2015) tycker att formatet är viktigt när man ger feedback. Hon beskriver en 

situation där en chef givit henne en lista på saker hon var dålig på via ett mail, vilket var svårt 

att hantera. Anton och Fanny (2015) anser att feedbacken ska framföras på ett sådant sätt att 

mottagaren inte tar det personligt eller känner sig påhoppad. Att blanda in någons personliga 

egenskaper hör inte till feedback på arbetet anser Anton, Axel, Fanny och Frida (2015). De 

menar att feedback istället ska fokusera på prestationer, vad medarbetaren lyckas leverera och 

att feedbacken endast är relaterad till arbetet. Frida (2015) är däremot mer positiv till en 

feedback som behandlar hur medarbetarna hanterar sina uppgifter snarare än resultatet av 

dem. Fredrik (2015) känner ett visst motstånd till feedback som leder till att definiera mål i 

sitt arbete. Han anser det meningslöst att sätta upp mål och planera sin utveckling då det, av 

egen erfarenhet, sällan blir som man tänkt sig. Denna typ av feedback låter många gånger bra 

på pappret men är svår att hantera i praktiken. I Figur 2 och 3 presenteras en sammanfattning 

av vad intervjupersonerna ansåg utmärka bra respektive dålig kvalitet på feedback. 

 

Figur 2 - Kriterier för vad feedback av bra kvalitet ska innehålla 

 

Uppmuntrande Kontinuerlig Ärlig 
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Figur 3 - Kriterier som sänker kvaliteten på feedback 

4.3 Feedback till chefen 

Accenture har under en tid arbetat med en strukturerad process för medarbetarna att ge 

feedback till sin chef som kallas upward feedback. Detta innebär att alla medarbetare också 

ska ge feedback till positioner över sin egen i arbetet (Anna, 2015). Processen genomförs 

årligen genom att anonyma omdömen och konstruktiv kritik samlas in från ett antal 

medarbetare som arbetat med chefen i fråga (Anton, 2015). Chefen får sedan en sammanställd 

version av all feedback från de medarbetare som utvärderat chefen. Mycket av den feedback 

som ges till den egna chefen är ändå av spontan karaktär i vardagen på Accenture (Axel, 

2015). 

Frida (2015), som är konsultchef på Frontwalker, berättar att hon inte har några problem med 

att löpande och spontant ge positiv feedback till sin chef. Däremot är det betydligt svårare att 

ge negativ feedback, den ges bara då en efterfrågan uppkommer. Fanny (2015) upplever att 

hon är relativt dålig på att ge feedback till sin egen chef. Den feedback som ges är endast 

under formella möten, då den tydligt efterfrågas i utvärderingar eller liknande. Fredrik (2015) 

har en mer avslappnad inställning till feedback och anser att feedback kring mer sakliga 

områden är viktigast när det gäller kontakten med chefen. Chefen är enligt Fredrik (2015) 

viktigast då det uppstår problem. Frida (2015) menar på att hon som chef försöker visa att hon 

gärna tar emot feedback så att hon personligen och verksamheten kan utvecklas i rätt riktning 
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och att denna riktning känns bra för medarbetarna. Frida (2015) menar också på att hon 

försöker till så stor del som möjligt vara en i gruppen, trots att hon har rollen som chef. Detta 

gör att feedbacken känns lättare att framföra och hela gruppen blir starkare. 

”Det är ju när medarbetarna talar om vad som får dem att trivas och utvecklas som 

förbättringar och förändringar kan ske.” (Frida, 2015) 

4.4 Feedback från chefen 

På Accenture har medarbetarna olika typer av chefer som de rapporterar till eftersom 

företaget har en uttalad matrisorganisation. Detta innebär att medarbetaren både har en 

gruppchef som är dennes chef under det projekt som medarbetaren arbetar i och en 

avdelningschef som finns på den avdelning som medarbetaren egentligen tillhör. 

Avdelningschefen och gruppchefen har kontakt med varandra om medarbetarens utveckling 

och medarbetaren får feedback ifrån bägge parter. Anna (2015) som har rollen som 

projektledare och därmed gruppchef försöker ge feedback kontinuerligt och framförallt våga 

lyfta upp saker som fungerat bra. Ett tillfälle för feedback utöver de formella samtalen som 

Anna pekar ut är de avstämningsmöten som gruppen har på veckobasis. Där finns det 

möjlighet att lyfta upp speciella händelser eller personer som gjort någonting extra bra. Anna 

(2015) tänker mycket på att feedback som förmedlas i detta format ska vara positiv och 

upplyftande.  

Frontwalker har inte samma matrisorganisation som Accenture, utan på Frontwalker tillhör 

alla medarbetare ett kontor och varje kontor har en konsultchef. Konsultchefen ansvarar för 

medarbetarnas utveckling och håller i de utvecklingssamtal som Frontwalker genomför en 

gång per år (Frida, 2015). Frontwalker har även ett månadsmöte för alla konsulter som tillhör 

samma kontor. Då träffas alla och någon eller några får berätta om något de varit med om 

eller åstadkommit den senaste tiden. Detta blir en chans till att få uppmärksamhet, lära känna 

varandra och även ge varandra feedback (Frida, 2015).  

4.5 Feedback mellan kollegor 

Anton och Axel (2015) har båda ansvar för olika grupper på Accenture och menar att de får 

mest feedback från andra inom gruppen. Detta sker oftast muntligt eller via mail, på daglig 

basis eller några gånger i veckan. För båda känns det mest naturligt att ge feedback till de som 
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arbetar ”under” dem själva, men Anton (2015) menar att feedback får man hela tiden från 

olika håll vare sig man vill eller inte. 

Frontwalker lägger stor vikt vid att feedbacken ska flöda fritt och spontant mellan 

medarbetarna på arbetsplatsen, det ska finnas en kultur som tillåter ett öppet samtal mellan 

alla kollegor (Frida, 2015). Medarbetaren Fanny (2015) menar dock att det ibland är svårt att 

få spontan feedback av de personer du arbetar med. Hon berättar att det lätt blir att man bara 

jobbar på om det inte uppstår några konflikter och det kan då glömmas bort att ge feedback, 

eftersom allting bara rullar på. Idag uppskattar hon att hon får feedback någon gång per vecka 

i samband med möten. Skulle hon efterfråga mer feedback skulle det däremot inte vara några 

problem att få det från kollegorna. Fredrik (2015), som arbetar som extern konsult och skiftar 

placering frekvent, märker att många verkar ha svårt att prata med varandra. Fredrik (2015) 

anser att feedbacken inte alltid kommer naturligt, vilket han tycker är synd. För honom är 

feedbacken kopplad till uppdragen och han har inte samma kontakt med sina kollegor på 

Frontwalker. 

4.6 Feedback i olika situationer 

4.6.1 Formella verktyg 

Accenture använder ett strukturerat formellt verktyg för att hantera feedback förklarar Anna 

(2015). Verktyget, som har namnet myPerformance, är webbaserat i företagets egen portal 

och är indelad i tre olika områden. Det första området handlar om att varje medarbetare sätter 

upp mål inom tre olika kategorier; value creation, people developer och business operator. 

Den första kategorin handlar om värdeskapande, den andra om hur du hjälper andra att 

utvecklas och den tredje hanterar hur du klarar av ditt arbete. Varje medarbetare måste sätta 

upp några mål inom varje kategori. Målen sätts upp tillsammans med medarbetarens 

gruppchef men hela ansvaret att uppnå målen ligger på medarbetaren ensam. Vidare 

undersöker det andra området huruvida medarbetaren hanterar åtta olika delar av arbetet. 

Dessa delar kan vara stress, kommunikation, kritiska situationer, samarbete med flera. Detta 

görs genom att placera sig på en skala med tre nivåer; partly meet, meet expectations och 

exceeds expectations. I det tredje området definieras medarbetarens styrkor och 

utvecklingsområden. Verktyget fylls i efter varje avslutat projekt eller två gånger per år 

(Anna, Anton, Axel, 2015). 
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Alla på Accenture använder verktyget på samma sätt oavsett nivå (Anton, 2015). Axel (2015) 

förklarar att mycket ansvar läggs på den enskilda medarbetaren, det är upp till var och en att 

prestera så att feedback kan ges. myPerformance fokuserar mycket på personlig utveckling 

och förbättring. Det tydliggör för medarbetarna vilka områden de är bra på och vilka som 

måste förbättras. De olika områdena ligger till grund för varje medarbetarsamtal och för 

eventuell befordring inom företaget. Om en medarbetare presterar så dåligt att de riskerar att 

behöva lämna Accenture fylls ett separat feedbackområde, vid namn Requires improvment, i, 

förklarar Anna (2015). Med grund i det formella verktyget myPerformance, delar Accenture 

ut priser i kategorierna value creator, people developer och business operator. 

”På det sättet är det lite amerikanskt, att man delar ut priser och vill visa att någon är bra 

och har gjort någonting extra” (Anna, 2015) 

På Frontwalker, förklarar Frida, används två olika modeller beroende på om det rör 

medarbetare som sitter internt på Frontwalkers eller om det handlar om externa konsulter på 

kundernas arbetsplatser. Den interna hanteringen av feedback genomförs genom att minst tre 

anonyma kollegor utvärderar samma person. Detta görs genom att fylla i ett formulär med 

graderingsskalor och egna kommentarer, se Tabell 2. Denna information sammanställs sedan 

av chefen. Ett snittvärde räknas ut, viktiga kommentarer framförs och chefens egna åsikter 

summeras till den totala utvärderingen. Allt detta diskuteras sedan mellan den enskilda 

medarbetaren och chefen under de regelbundna utvecklingssamtalen som genomförs 1-3 

gånger per år. Frida menar att Frontwalkers metod uppmuntrar medarbetarna att se varandras 

betydelse och värdet av att ge varandra feedback i vardagen. Den externa hanteringen av 

feedback är svårare att systematisera enligt Frida. Här tas feedback från kunden, där 

Frontwalkers konsult arbetar, in via ett formulär och presenteras sedan för konsulten efter 

avslutat uppdrag eller under pågående uppdrag om konsulten arbetar på ett längre uppdrag, se 

Tabell 3. Även det formuläret är uppbyggt av en gradering och en kommentar. För Fredrik, 

som arbetar som extern konsult, är det feedbacken från kunden som är viktigast.  

”Känner de inte varandra så ger de inte varandra feedback” (Frida, 2015) 
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Tabell 2 - Frontwalkers formulär för intern utvärdering mellan kollegor 

Fråga Betyg (0-10) Kommentar 

Teknisk kompetens   

…   

Prestation under året   

 

Tabell 3 - Frontwalkers formulär för kunder att utvärdera deras konsulter. 

Nr Frågeställning Betyg (0-

10) 

Kommentar 

1 Hur väl tycker du att konsulten utför 

sitt uppdrag hos er? 

  

 

… …   

15 Känner ni att ni dragit nytta av 

Frontwalkers breda kompetens? 
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4.6.2 Spontant i vardagen 

På båda företagen, Accenture och Frontwalker, upplever medarbetarna att den spontana 

feedbacken är ett frekvent inslag i det vardagliga arbetet. De flesta upplever att de ger spontan 

feedback varje dag eller flera gånger i veckan. Anna (2015) förklarar att det blir lättare att ge 

feedback om du är nära dina kollegor eller chef. Då behövs inte lika många formella tillfällen 

för feedback utan den sker mer naturligt. De flesta intervjupersonerna menar också att de inte 

behöver be om att få feedback utan den kommer automatiskt. De personer som känner att de 

måste efterfråga feedbacken tror dock inte att det skulle finnas något motstånd att ge den om 

så önskas. Den positiva feedbacken är lättast att ge i vardagen enligt samtliga 

intervjupersoner. Den spontana feedbacken sker oftast muntligt men även mail förekommer, 

framförallt hos Accenture som har det som ett etablerat sätt att uppmärksamma positiva saker 

i vardagen. 

”Jag tror också att det är lite svenskt också, att man inte direkt går och berömmer varandra” 

(Fanny, 2015) 

4.6.3 Känslosam feedback 

Att hantera känslorna kring feedback är inte företagsberoende utan hur detta hanteras skiljer 

sig snarare mellan individer. Anton (2015) menar att det är viktigt att den som ger feedback 

känner av vad det är för sorts person som är mottagare och sedan kommunicera utifrån det. 

Vidare beror mottagandet mycket på vad personen har för personlighet. Anton (2015) 

förklarar att han inte har svårt att ta emot feedback då han är en analytisk person. Anna (2015) 

anser sig själv vara en känslomänniska vilket många gånger gör det svårare för henne att 

leverera negativ feedback. Hon förklarar att hon är duktigare på att hantera medarbetare som 

det går bra för än de som behöver utvecklas, en egenskap hon jobbar hårt med. 

Fanny (2015) upplever att arbetet och feedbacken på Frontwalker aldrig kommit till det 

känslomässiga stadiet. Alla jobbar bra tillsammans och konflikterna är få, vilket hon dock tror 

är ovanligt för en arbetsplats. Detta bekräftar Fredrik (2015) genom att berätta om uppdrag på 

andra företag där många givit alldeles för snabb och ogenomtänkt feedback vilket ofta har 

medfört sårade känslor. För att undvika känslosamma situationer kopplade till feedback anser 

Fredrik (2015) att det kan vara bra att berätta om tidigare erfarenheter. Frida (2015) tycker att 

det är väldigt lätt att ge positiv feedback och att det är härligt med känslorna kopplade till den. 
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4.7 Positiv och negativ feedback 

Ingen av företagen har några formella förhållningssätt kring positiv och negativ feedback, de 

är dock överens om att positiv feedback kan ges i alla sorters format. Det är otroligt viktigt att 

uppmärksamma och påpeka positiv feedback på Accenture berättar Anna (2015). På företaget 

är det nästan rent av praxis att registrera att någon gjort ett bra jobb genom att skicka ett mail 

med positiv feedback både till personen i fråga men även högre chefer och andra inblandade 

läggs till i mailet. Både Anna, Axel och Anton (2015) är överens om att positiv feedback är 

lättare att ge spontant medan negativ feedback kräver lite mer eftertanke. Negativ feedback 

skulle aldrig spridas via ett mail likt den positiva, menar Anna (2015), utan den sker enskilt. 

Axel och Anna (2015) förklarar att positiv feedback gärna får ges i grupp, vilket det ibland 

gör vid veckomöten eller liknande. Det är upp till varje person hur man väljer att hantera 

positiv och negativ feedback, då det inte finns några formella regler för detta på Accenture 

(Anton, 2015). 

Frontwalker saknar, precis som Accenture, några formella förhållningssätt till positiv och 

negativ feedback. Frida (2015) trycker på att det är viktigt att flytta fokus från det negativa till 

förbättringarna istället. Fanny (2015) nämner att det är svårt att ge negativ feedback och 

formulera den på ett bra sätt, även om det oftast är den negativa feedbacken som är lättast att 

tänka på. Fredrik (2015) har svårt att uppskatta hur Frontwalker hanterar det, men upplever att 

man inte försöker göra någon skillnad på feedbacken. Det finns alltid en orsak till negativ 

feedback, det handlar mycket om hur den presenteras. 

Det är tydligt att i vilken situation man föredrar att få feedback i styrs av om den är positiv 

eller negativ. Alla medarbetarna från både Frontwalker och Accenture tycker att positiv 

feedback kan framföras i de flesta formaten, i en grupp, på ett möte, spontant i vardagen eller 

till och med på en after work. Den negativa feedbacken ska framföras i en seriös miljö menar 

Anna och Anton (2015), det ska inte heller vara andra personer inblandade i mötet utan det 

ska ske enskilt. Axel (2015) anser inte att feedback angående mindre misstag ska vara något 

problem att framföra i ett gruppsammanhang, men rör det sig om allvarligare negativ 

feedback vill även han ta det enskilt. Fredrik (2015) får den mesta av sin feedback i 

mötessituationer ute på olika företag där han har sina uppdrag. Han upplever att det är viktigt 

att få bekräftelse under uppdragets gång, att han är på rätt väg, därför kan den direkta, 

spontana och ärliga feedbacken vara önskvärd. 
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4.8 Uppföljning 

Både Accenture och Frontwalker arbetar med uppföljning av feedback, dock olika mycket. 

Feedback som ges vid ett utvecklingssamtal innehåller också uppföljning från tidigare års 

samtal på Frontwalker förklarar Frida (2015). Utöver det finns ingen uttalad uppföljning på 

Frontwalker utan den får ske spontant efter behov. Medarbetarna Fanny och Fredrik (2015) 

upplever ingen tydlig uppföljning på Frontwalker. Fredrik menar att många företag mäter 

många olika saker, däribland feedbackrelaterade områden, men använder det inte till något. 

Det är viktigt att veta varför man gör det man gör och vad det senare ska användas till. 

”Det är nog svårt att veta hur i hela friden man ska använda ett feedbacksamtal från ett 

uppdrag. Det tror jag är en utmaning.” (Fredrik, 2015) 

På Accenture följs den feedback, som givits från chefen, upp via en mentor inom företaget 

förklarar Anna (2015). Denna person tar vidare den feedback som diskuterats mellan 

medarbetare och chef för att utvärdera och lägga upp en plan. Mentorn har kontakt med 

chefen inför mötet för att kunna diskutera frågor, fokusområden, medarbetarens betyg och 

utvecklingssamtal. För att kunna bedöma befodringspotentialen jämförs varje medarbetares 

sammanställda feedback med jämlika på arbetsplatsen (Anton, 2015). Själva uppföljningen är 

med andra ord väldigt strukturerad och spelar en avgörande roll för medarbetarnas karriär på 

Accenture. Mellan de två utvärderingstillfällena, som Accenture har per år, läggs ingen större 

vikt vid uppföljning av feedback (Axel, 2015).  

5 Analys 

Anledningarna till varför ett företag arbetar med feedback kan vara många och variera 

mycket. I denna studie har fallföretagen Accenture och Frontwalker visat ett antal skillnader 

när det kommer till hur feedback hanteras. På Accenture är det främsta syftet till att arbeta 

med feedback att utveckla medarbetarna. Mycket fokus läggs på medarbetarnas framsteg och 

karriär, där feedbacken spelar en viktig roll. På Frontwalker är syftet till att ge feedback 

aningen annorlunda. Här ges feedbacken främst för att skapa en trivsam miljö där 

medarbetarna känner sig trygga att dela sina åsikter med varandra. Företagens olika syner på 

feedback och arbetet med den kan bero på dess storlek och ursprung. Accenture är ett stort 
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globaliserat företag med cirka 320 000 anställda i 120 länder, varav ungefär 900 arbetar i 

Sverige, medan Frontwalker är ett litet företag med cirka 90 anställda i Sverige. Med en 

relativt stor organisation som Accenture är, kan det vara viktigare att använda uttalade 

strategier för feedback, som strukturerade modeller och formella verktyg. Detta för att det ska 

bli tydligt för alla medarbetare hur feedback ska hanteras och att tillvägagångssättet inte ska 

skifta för mycket inom samma företag. I och med att Accenture är ett globaliserat företag 

koncentrerat till Europa och Nordamerika kan utländska influenser och kulturer påverkat 

företagets hantering och syn på feedback. Till exempel delar Accenture ut priser till sina 

anställda årligen vilket medarbetarna själva uttrycker är “ganska amerikanskt”. Frontwalker 

har bara fyra stycken kontor, samtliga i Sverige, vilket gör att det är lättare för de olika 

avdelningarna att samarbeta eftersom de är relativt få. På så vis öppnar det upp för större 

individuella friheter eftersom de gemensamma riktlinjerna ändå är relativt enkla att 

koordinera. Frontwalkers modell kring att utvärdera varandra är unikt för kontoret i Uppsala 

medan samtliga kontor arbetar med att deras konsulter blir utvärderade av företagen de 

arbetar på.  

Vi kommer nu fördjupa analysen med hjälp av analysmodellen, som presenteras i avsnitt 2.6, 

och dess tre grundbegrepp: feedback-vänligt klimat, att ge feedback och att ta emot feedback.  

5.1 Feedback-vänligt klimat 

En av byggstenarna i ett feedback-vänligt klimat är en trygg miljö. Frontwalker arbetar 

mycket med att medarbetarna ska känna varandra. Frontwalker använder en metod där 

medarbetarna får utvärdera varandra genom en gradering och kommentar på olika områden, 

se Tabell. Denna metod är i linje med modellen 360-graders feedback som presenteras i 

avsnitt 2.1. Enligt Frida (2015) på Frontwalker underlättar detta för att medarbetarna ska se ett 

värde i sina kollegor och finna trygghet i varandra. Att medarbetarna utvärderar varandra gör 

också att den utvärderade personen får feedback från kollegor som ser det dagliga arbetet och 

på så vis utgör ett annat perspektiv än individens egen chef. Chefens insyn i det dagliga 

arbetet varierar mellan organisationer, men kollegor har oftast en mer rättvis bild av varandra 

och arbetet som personen bidrar med. Fördelarna med 360-graders modellen är att den 

utvärderade individen får en chans att se feedback utifrån fler synvinklar och även en 

möjlighet att jämföra det med den egna utvärderingen av sig själv.  
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När medarbetarna känner varandra underlättar det för den spontana feedbacken i vardagen. 

Spontan feedback upplever samtliga intervjupersoner att de får flera gånger i veckan, om inte 

dagligen. Accenture har ingen utvärdering av medarbetarna sinsemellan men har trots detta 

skapat ett klimat som öppnar upp för spontan feedback. Frontwalkers metod att utvärdera och 

lära känna varandra inom företaget kan vara en bidragande faktor till det trygga klimatet som 

underlättar för spontan feedback. Den spontana feedbacken som kollegor ger till varandra är 

ett tecken på att medarbetarnas interna kommunikation fungerar då de vågar prata öppet med 

varandra och bidra till varandras utveckling. Accenture använder mål kategorin “value 

creator” vilket innebär att alla medarbetare har som mål att skapa mervärde för andra. Hur bra 

man lyckas med detta betygssätts också. Att sätta upp mål som ska resultera i ett värde för 

andra är också ett tecken på ett fungerande feedback-vänligt klimat, om målen följs upp och 

efterlevs. I dessa målkategorier, där value creator är en av fyra, delar Accenture ut pris 

årligen. Att uppmärksamma medarbetarna på detta sett kan skapa en rivalitet om fokus på 

priserna blir för stort, men för de medarbetare som vinner priserna skapas förmodligen en stor 

bekräftelse på att de är på rätt väg. Precis som Archer (2010) beskriver är feedback riktad 

direkt till medarbetaren bidrar till utveckling av individen medan den feedback som kommer 

från ett feedback-vänligt klimat kan vara värdefull för hela organisationen. Det finns alltså 

både för- och nackdelar med företagens olika arbetssätt.  

Vikten av att se syftet i budskapet och ta upp feedback i ett större perspektiv påverkas av den 

uppföljning av feedback som företagen genomför. Accenture har en formell och uppstyrd 

uppföljning, där medarbetaren har en egen mentor, som går igenom mål och dess resultat. 

Frontwalker har ingen formell uppföljning utan det uppkommer vid behov eller vid nästa 

utvecklingssamtal. Eftersom Frontwalker har utvecklingssamtal ett fåtal gånger per år kan 

detta innebära att uppföljningstillfället blir frånkopplat från feedbacken om det är en lång 

tidsperiod mellan tillfällena. Om feedback inte följs upp kan det ibland vara svårt att se 

konsekvenserna av innehållet och även resultatet. Om det dröjer lång tid tills en medarbetare 

får reda på om den är på rätt väg eller inte kan motivationen till förbättring minska. 

Uppföljningen bör ibland vara lika viktig som att feedback faktiskt ges. Om feedbacken inte 

följs upp tappas syftet lätt bort vilket kan göra att klimatet kring feedback försämras. 

Inställningen till varför en medarbetare ska anpassa sig efter feedbackens innehåll kan 

försämras vilket också kan bidra till att en individ inte blir lika benägen att ge feedback till 

andra kollegor. För att ge mer tyngd till feedbacken är det viktigt att en plan för uppföljning 

finns, det behöver inte vara lika formellt uppstyrt som Accentures process utan det viktiga är 
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att medarbetaren som fått feedback får ett kvitto på att dennes anpassningar är på väg åt rätt 

håll eller inte. Annars förloras syftet till feedback och motivationen till att uppmärksamma 

denna mer i framtiden minskar.  

5.2 Att ge feedback 

Denna studie visar att det är lättare att ta upp feedback angående arbetsrelaterade sakfrågor 

snarare än det som rör beteenden och prestationer. Det är viktigt att feedbacken är kopplad till 

saker som har med arbetet att göra, men trots detta bör feedbacken vara bredare än sakfrågor i 

arbetet. Som Fredrik (2015) poängterade är det lättare att ta upp sakfrågor direkt och diskutera 

dessa. Beteenden och prestationer blir på ett mer personligt plan och kan bli ett mer 

känslosamt ämne, även om de utgör en viktig del av arbetet. Känslor kopplade till att ge 

feedback beror ofta på individers personlighet. Däremot kan företagens klimat påverka om 

arbetet och feedbacken kommer till det känslomässiga stadiet, precis som Fanny (2015) 

beskriver att Frontwalker aldrig gjort.  

Studien visar också att givandet av positiv eller negativ feedback är ofta två skilda saker som 

kräver olika hantering. Båda företagen gör skillnad på detta, men saknar dock några formella 

regler för hur den positiva och negativa feedbacken ska hanteras. Det är upp till var och en av 

de anställda att använda sitt sunda förnuft. Samtliga intervjupersoner trycker på vikten av att 

hitta balans mellan positiv och negativ feedback när den ges. Många föredrar till och med att 

låta den positiva feedbacken ta mest plats. Det är dock viktigt att se upp med att inte överdriva 

den positiva feedbacken för att täcka upp för den mer negativa. Överdriven feedback förlorar 

lätt sitt värde och den känns inte längre trovärdig. Precis som teorin kring tydlighet i avsnitt 

2.4.1, Att ge feedback beskriver, är det viktigt att välja situation utifrån vilken typ av feedback 

som ges. Alla medarbetare på båda företagen är överens om att positiv feedback kan ges i de 

flesta formaten och tillfällena, som till exempel på ett möte eller spontant i vardagen. Negativ 

feedback är för många ett mer känsligt samtal som ska föras i en seriös och enskild situation. 

Det kan dock vara farligt att göra en allt för tydlig skillnad mellan positiv och negativ 

feedback. All feedback bör ges i syfte att utveckla eller förbättra något och inte för att peka ut 

brister. Därför är det, precis som Hagtorn (2005) menar, bra att inte se feedback som ett 

värdeladdat ord. Flera intervjupersoner menar också att överraskande feedback måste hanteras 

annorlunda. Att överraska med positiv feedback kan vara trevligt men oväntad negativ 

feedback kan vara obehagligt att få. Enligt teorin är det dock inte en särskilt bra idé att 
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förbereda mottagaren innan feedback ska ges då detta kan skapa oro och nervositet. 

Företagens utvecklingssamtal kan dock ses som en förberedd situation för feedback som 

fungerar bra. En balans mellan överraskande och förberedande feedback är alltså att föredra.  

Kvaliteten på den feedback som ges uppfattas olika beroende på vem som får den. Det finns 

inga tydliga skillnader mellan företagens medarbetare utan det är snarare skillnader mellan 

olika individer som avgör om feedbacken uppfattas som bra eller dålig. Det är helt enkelt en 

smaksak hur vi föredrar att få vår feedback presenterad. Därför är det viktigt att som givare 

uppmärksamma hur mottagaren önskar få sin feedback presenterad och formulerad för att 

maximera effekten av den. Gemensamt för många intervjupersoner är dock att bra feedback 

ska vara konstruktiv, objektiv och endast arbetsrelaterad. Samtliga intervjupersoner vill veta 

vad det är som ska ändras, alltså påverkbara faktorer och även förslag på hur det ska gå till. 

En viktig faktor som uppkommit är också att ingen mottagare ska få känna sig påhoppad, 

invaderad på eller behöva ta feedbacken personligt. Trots att feedbackens kvalitet verkar vara 

mycket individuell kan vissa skillnader mellan företagen urskiljas. Accenture fokuserar, som 

tidigare nämnts, mycket på feedback kring prestationer och vad en viss medarbetare lyckats 

att leverera medan Frontwalker vill fokusera sin feedback kring hur själva arbetsuppgiften 

hanterats snarare än resultatet av den. Företagen väljer att arbeta på olika sätt med feedback 

och därför upplevs förmodligen kvaliteten i respektive företags feedback olika beroende på 

individen. Vissa individer vill fokusera på direkta prestationer medan andra vill fokusera på 

hur processen mot slutresultatet gick till. Detta kan bero på erfarenhetsnivå som Finkelstein & 

Fishbach (2012) anser påverkar vilken typ av feedback som individen eftersöker. Det kan 

också bero på den personliga karaktären hos individen eller dennes tidigare erfarenheter och 

upplevelser.  

Att ge feedback till sin chef är i många fall ganska problematiskt. Feedback till chefen sker i 

de flesta fall endast vid efterfrågan på Frontwalker, vilket inte gynnar deras vision om ett 

öppet och tryggt feedback-vänligt klimat. Frida (2015) beskriver att problematiken kring att 

ge feedback till sin chef handlar om att många ser positiv feedback till chefen som fjäsk. 

Chefen själv vill dock oftast få feedback och behöver då försöka jobba bort denna syn. En 

lösning på detta problem kan vara, precis som Accenture gör, att arbeta med en strukturerad 

process för att ge feedback till chefer och andra positioner uppåt i arbetet. Processen innebär 

att anonyma omdömen och konstruktiv kritik samlas in från medarbetare och presenteras för 

chefen. Genom att använda en bestämd modell som dessutom är anonymiserad, kan 
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medarbetarna framföra sina åsikter utan att känna rädsla över att påverka sitt rykte eller 

karriär och chefen får värdefull feedback för att utvecklas. De jobbiga känslorna relaterade till 

att ge feedbacken kan alltså på ett effektivt och relativt enkelt sätt undvikas genom att låta alla 

medarbetare använda samma formella verktyg.   

5.3 Att ta feedback 

Frida (2015) från Frontwalker säger att “Det bästa är när det knappt märks att man fått kritik, 

det ska bara kännas som att någon hjälper dig på rätt väg”. Att vara mottagare av feedback 

kan vara både lätt och svårt beroende på situation och budskap. Givaren av feedback har en 

stor roll att spela i detta sammanhang men för att få ut så mycket som möjligt av feedbacken 

och skapa en trevlig situation är det även bra att reflektera över hur du som mottagare beter 

dig. Ibland kanske inte budskapet når fram och ett missförstånd skapas, eller så känner 

mottagaren ett motstånd av andra anledningar. Då är det lätt att som mottagare blockera 

feedbacken och gå in i försvarsposition och inte ge givaren en chans att förmedla sitt budskap. 

Anna (2015) menar att hon själv gick in i försvarsposition lättare när hon var mer orutinerad 

och det berodde nog främst på att hon själv anser sig vara en känslomänniska, som lätt 

halkade in i en försvarsposition naturligt. I avsnitt 2.3, motiv till feedback, menar författarna 

att hur en person tar emot feedback kan även avspegla sig i dennes erfarenhetsnivå på ett 

företag, även om personligheten förmodligen spelar störst roll. Om en mottagare går in i ett 

försvarsläge blir det svårt för givaren att få fram sitt budskap. Flera av intervjupersonerna 

stämmer in i att det bästa sättet är att skapa en dialog och diskutera kring innehållet, 

framförallt om du som mottagare inte håller med om vad givaren av feedback säger. Att skapa 

en dialog ligger både på mottagarens och givarens ansvar. Om en mottagare upplever att den 

inte förstår budskapet eller inte håller med är det viktigt att det kommer fram under samtalet 

så att en dialog kan upprättas och problemet redas ut.  

Personligheten hos mottagaren påverkar mycket, därför kan det vara bra att som mottagare 

identifiera sin egen personlighet. Om en mottagare vet med sig att den är en känslomänniska 

kan det vara bra att försöka hantera sina känslor så att givaren av feedback får en rättvis chans 

att förmedla sitt budskap. Det är dock viktigt att understryka att känslor kopplade till feedback 

inte alltid är dåligt. När känslor involveras aktiveras hela hjärnan och effekten av den 

feedback som ges blir större, enligt Hagtorn (2005). Återigen handlar det om att känna av 

situationen och hitta balans. Personligheten kan också göra att budskapet inte går fram om 
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mottagaren inte lyssnar på vad som faktiskt sägs, vilket är ett tecken på dålig lyhördhet hos 

mottagaren. Vanligt är också att feedbacken inte vågas ta emot. Mottagaren kan antingen 

förminska eller förstärka den kritik som ges och på så vis. De personliga dragen bör inte 

påverka slutprodukten av feedbacken.  

6 Slutsats 

Efter genomförandet av denna studie kan vi se flertalet karaktärsdrag som utmärker bra 

respektive dålig kvalitet på feedback med grund i de två studerade fallföretagen. Feedback 

kan ha olika syften beroende på dess kontext men ett av de främsta syftena med feedback, 

som framkommit i denna studie, är att mottagaren av feedback ska utvecklas genom att bli 

mer medveten om sitt beteende och arbetssätt eller att utvecklas genom en förändring. När det 

handlar om att identifiera områden som är viktiga för kvaliteten och innehållet är fokus främst 

riktat mot hur budskapet framförs och att det ska vara utvecklande för mottagaren av 

feedback. Det är viktigt att som givare av feedback noggrant reflektera över miljön som 

feedbacken förmedlas i, fel miljö kan bidra till att feedbackens kvalitet försämras. Studien 

visar också att det är viktigt, främst för mottagaren, på vilket sätt feedbacken förmedlas. 

Feedback ska vara uppmuntrande, det ska kännas bra för mottagaren efter given feedback, 

även om feedbacken varit av negativ karaktär. Det är även viktigt att feedbacken är konkret, 

konstruktiv, ärlig, relaterbar och balanserad. Detta pekar på att det är av stor betydelse att som 

givare reflektera över både hur feedback förmedlas men även vad det är som förmedlas. 

Givaren ska förmedla feedback som mottagaren kan ta till sig, förstå vad den handlar om och 

känna att budskapet är seriöst och verkligt. Som givare är det också essentiellt att både ge 

feedback av positiv och negativ karaktär för att ge en så balanserad feedback som möjligt. På 

så vis får mottagaren med sig både vad som fungerar bra och vad som kan utvecklas.  

Som givare är det även viktigt att undvika att feedbacken uppfattas som oseriös eller oärlig, 

det är två av de karaktärsdrag som vi identifierat som tecken på feedback av dålig kvalitet. 

Andra fallgropar vid feedback är om budskapet bara innehåller negativ kritik utan förslag på 

förbättringar. Dåligt upplägg, fel miljö och fel format är ytterligare tre varningstecken på 

feedback av dålig kvalitet. Därför är det av stor vikt att som givare fundera över sitt upplägg 

och se till att det passar situationen och mottagaren. Om feedback är kränkande eller tar form 

av personliga påhopp är det extra dålig kvalitet, eftersom kränkningar och personliga påhopp 



 
41 

absolut inte hör till ett feedbacksamtal och heller inte uppfyller något utvecklingssyfte. Vi ser 

att det som karaktäriserar bra feedback respektive dålig feedback är lite utav varandras 

motsatser, vilket visar att det finns vissa faktorer som avgör om en feedback har hög eller låg 

kvalitet. Undersökningen av de båda fallföretagen visar att kvaliteten av feedback inte är 

kopplad till företaget utan till individen. Hela upplevelsen kring feedback avgör om den 

uppfattas som bra eller dålig. Hur människor upplever en situation är starkt individuellt och 

alltså inget som ett företags riktlinjer kan styra. Det är dock möjligt att företagets värderingar 

kan influera en medarbetares personlighet och agerande över tid.  

Vi har i denna studie sett att det finns skillnader i arbetssättet med feedback mellan våra två 

fallföretag Accenture och Frontwalker. Accenture arbetar efter ett formellt och strukturerat 

system där hela företaget arbetar på samma sätt och inom samma format. Frontwalker har ett 

individuellt upplägg för feedback beroende på kontorstillhörighet. Denna studie har enbart 

granskat Frontwalkers kontor i Uppsala och deras upplägg. Där arbetar kontoret efter en 

mindre formell grund. Fokus ligger på den spontana feedbacken i vardagen och att 

medarbetarna ska se betydelsen i varandra för att på så vis bidra till varandras utveckling. På 

Frontwalker är det feedback-vänliga klimatet prioriterat, då de anser att detta bidrar till den 

högsta kvaliteten på feedback. Accenture däremot lägger vikt vid formella verktyg och 

konventionella mätningar för att hantera feedback. Fallföretagens olika arbetssätt ligger till 

grund för den mest markanta skillnaden mellan företagen, nämligen anledningen till varför 

feedback ges. På Frontwalker ges feedback för att skapa en trevlig sammanhållning och en 

arbetsplats där alla kan prata med varandra. På Accenture används feedback för att utveckla 

medarbetarna och skapa underlag för vidare befordringar.  

Studien visar ytterligare en skillnad hos företagen i hur de arbetar med uppföljning av 

feedback. Accenture arbetar med uppföljning för medarbetare på en formell nivå i samtal med 

medarbetarens mentor medan Frontwalker använder de regelbundna utvecklingssamtalen som 

en uppföljning av föregående samtals feedback. Frontwalker menar att individen får mer 

feedback om den efterfrågar detta men att de bara har ett formellt samtal 1-3 gånger per. 

Uppföljning är viktig för att visa seriositet i feedbacken och ge individen en indikation på om 

en förändring skett i rätt eller fel riktning, eller om den skett överhuvudtaget. Den 

strukturerade uppföljningen hos Accenture medför att alla medarbetare får en uppföljning och 

en ytterligare reflektion över sina starka områden och sina utvecklingsområden. Frontwalker 

har en lång tidsperiod emellan vilket kan kräva mer spontan uppföljning eller en starkare 
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individdisciplin när individen själv behöver be om uppföljning om den anser att det krävs. Det 

kan vara så att det är enklare att få uppföljning när individen själv har det behovet, om det inte 

finns en formell tidpunkt för detta. Samtidigt är det viktig att uppföljningen faktiskt sker 

vilket säkerhetsställs om det finns en formell tidpunkt bestämd.  

7 Avslutande reflektion 

Denna studie har endast granskat två konsultföretag med snarlika fokusområden, men med en 

stor skillnad i företagens storlek. För att utöka studien skulle ett större antal företag vara 

intressanta att jämföra. Företagen kan då både vara liknande de fallföretagen som använts i 

denna studie eller så kan de sträcka sig över andra branscher. Vi valde konsultföretag 

eftersom de anställda där har en betydande del för företagets försäljning och resultat. Vi kan 

se att i denna studie är feedback ett prioriterat område för bägge fallföretagen. Förmodligen 

hanteras feedback annorlunda och har en annan prioritet i till exempel en industri där de 

anställda inte har samma kundkontakt som i ett konsultföretag, vilket skulle kunna vara en 

grund för vidare studier. 

Feedback är ett brett begrepp, vilket vi kan se i teoridelen till denna studie. Varje del i teorin 

och analysmodellen är intressant att undersöka separat och på så vis skapa ett mer djupgående 

material än vad som presenterats i denna studie. Begreppet feedback-vänligt klimat är ett 

relativt nytt begrepp vilket gör att det är förhållandevis outforskat hur det ska uppnås i 

praktiken och vad det genererar för resultat. Utvecklingssamtal, uppföljning eller 

kommunikationsperspektivet i hur feedbackens budskap förmedlas är även detta förslag på 

andra intressanta ämnen att studera enskilt. I denna studie har dessa områden snarare bidragit 

till den breda helheten av en feedbackprocess. I denna studie har vi även sett att fallföretaget 

Frontwalker tar emot feedback från sina kunder, detta är någonting som kan ligga till grund 

för en vidare studie. Eftersom det är ett relativt unikt fenomen kan det vara intressant att 

studera hur sådan feedback hanteras och vad för typ av feedback som är relevant att ta emot 

från ett företags kunder.  
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Bilaga 1 – Intervjumall för person på 

chefsposition 

x Kan du beskriva din roll på företaget? 

x Hur många år har du jobbat på företaget? 

x Hur ser företaget på feedback? 

o Är det en prioriterad fråga? 

x Har företaget några speciella riktlinjer för feedback? 

o Hur fungerar dessa riktlinjer i praktiken? 

x Hanteras positiv och negativ feedback annorlunda? 

x I vilka situationer får ni medarbetare feedback? 

o Har ni enskilda tillfällen eller i grupp? 

� Om grupp: hur stora grupper?  

� Om blandat: Är det vanligast med enskilda tillfällen eller grupp? 

x Vad anser du är feedback? 

o Vad anser du är anledningen till feedback? 

o Vad utmärker bra feedback? 

o Har du något exempel på en gång då du fått dålig feedback?  

� Vad gjorde den feedbacken dålig? 

x Vilken situation föredrar du att få feedback i?  

x Hur ofta får du feedback på ditt arbete? 

o Är det bara formellt eller sker det även spontant? 
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o Känner du att du behöver be om feedback eller får du det automatiskt? 

x Hur ofta ger du feedback till andra? 

o Vad är din topp tre, viktigaste att tänka på när det handlar om att ge feedback? 

o Vad är din topp tre, värsta man kan göra när man ska ge feedback till någon 

annan? 

x Vad anser du att feedback ska innehålla och vad ska det inte innehålla?  

x Ger du feedback till någon speciell position i arbetet? 

o Hur ofta ger du feedback till din chef?  

x Hur hanterar du feedback som skapar mycket känslor?  

x Följs feedbacken du ger eller får upp på något sätt?  
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Bilaga 2 – Grundläggande intervjumall 

x Kan du beskriva din roll på företaget? 

x Hur många år har du jobbat på företaget? 

x Hur fungerar företagets riktlinjer för feedback i praktiken? 

x Upplever du att positiv och negativ feedback hanteras annorlunda? 

x Vad anser du är feedback? 

o Vad anser du är anledningen till feedback? 

o Vad utmärker bra feedback? 

o Har du något exempel på en gång då du fått dålig feedback?  

� Vad gjorde den feedbacken dålig? 

x I vilka situationer får du feedback? 

o Vilken situation föredrar du att få feedback i?  

x Hur ofta får du feedback på ditt arbete? 

o Är det bara formellt eller sker det även spontant? 

o Känner du att du behöver be om feedback eller får du det automatiskt? 

x Hur ofta ger du feedback till andra? 

o Vad är din topp tre, viktigaste att tänka på när det handlar om att ge feedback? 

o Vad är din topp tre, värsta man kan göra när man ska ge feedback till någon 

annan? 

x Vad anser du att feedback ska innehålla och vad ska det inte innehålla?  

x Ger du feedback till någon speciell position i arbetet? 
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o Hur ofta ger du feedback till din chef?  

x Hur hanterar du feedback som skapar mycket känslor?  

x Följs feedbacken du ger eller får upp på något sätt?  
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Bilaga 3 – Case frågor 

Att ge-case: 

Du ska ge feedback till en person som du vet har otroligt dåligt självförtroende. Personen har 

tidigare presterat bra och gjort bra arbete. Även den här gången finns det bra bitar i arbetet 

men två kritiska delar är väldigt dåligt genomförda. Hur hanterar du situationen och tänker 

du på någonting speciellt när du lägger upp feedbacken? 

Att ta-case:  

Du har precis avslutat ett stort projekt och ska ha ett utvärderingsmöte av ditt personliga 

arbete med din närmaste chef. Du är väldigt nöjd med din prestation under projektet. Under 

utvärderingsmötet får du bara ta emot kritik och din chef är inte alls nöjd med din prestation. 

Hur hanterar du den feedbacken?  

 

 

 


