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Sammandrag 

Tidigare forskning inom ekonomistyrning har i stor utsträckning fokuserat på att studera 

vilken effekt feedback har på medarbetare. Att få effekt av feedback förutsätter dock att 

feedbacken når fram. Vidare finns forskning på chefers avsikt med feedback samt vad som 

påverkar hur medarbetare uppfattar feedback, dock identifieras en brist på forskning som 

jämför chefers avsikt med medarbetares uppfattning. Denna studie syftar därmed till att 

utforska chefers avsikt med och medarbetares uppfattning av formell och informell feedback 

samt att jämföra dessa för att vidare utvärdera befintlig feedback-relation. En inledande 

genomgång av befintlig litteratur gav teoretiska förväntningar på vilka faktorer chefer avser 

att påverka med feedback samt vad som påverkar medarbetares uppfattning av feedback. Då 

avsikt med och uppfattning av feedback inte var känd på förhand genomfördes en kvalitativ 

intervjustudie baserad på respondenter från två team inom ett företag. Resultatet visar 

skillnader, dels i synen på vad som räknas som feedback, dels i chefers avsikt med och 

medarbetares uppfattning av feedback. Inkongruens mellan avsikt med och uppfattning av 

feedback leder till en bristfällig feedback-relation.   

 

Nyckelord: Feedback-relation, Formell feedback, Informell feedback, Avsikt med feedback, 

Uppfattning av feedback  
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1. Inledning  

1.1 Problemformulering 

Den generation som nu är på väg in på arbetsmarknaden har en vana av att löpande få beröm, 

uppmuntran och feedback från sina föräldrar (Letser, 2014). Detta menar författaren gör att 

arbetsgivare behöver anpassa rutiner för och avsikter med feedback. Enligt Borén (2015) har 

chefer en särskilt viktig roll när det gäller att ge feedback till sina medarbetare. Författaren 

framhåller feedback från chef som en faktor av stor betydelse för att vara tillfreds och vilja 

stanna kvar på sin arbetsplats. Emellertid uppfattar i genomsnitt 34 procent av sysselsatta 

svenskar att de sällan eller aldrig får feedback från sina chefer (Arbetsmiljöverket, 2014).  

 

Feedback utgör en viktig del i företags ekonomistyrning och är nödvändig för att kunna 

förbättra verksamheten (Luckett & Eggleton, 1991; Otley & Berry, 1980). I denna studie 

definieras feedback som information till en eller flera mottagare relaterad till personens eller 

gruppens prestation (Cusella, 1987, s. 626). Tidigare forskning skiljer på formell och 

informell feedback, där formell definieras som planerad eller schemalagd feedback, till 

exempel i form av utvärderingar och möte med chef (London & Smither, 2002; Katz & Kahn, 

1978; Pitkänen & Lukka, 2011). Studien behandlar styrsystem som en form av formell 

feedback, då feedback enligt Luckett och Eggleton (1991) har en avgörande roll i företags 

styrsystem. Informell feedback är feedback som sker oplanerat via interaktion (London & 

Smither, 2002).  

 

Chefer kan genom feedback utveckla sina medarbetare och deras prestationer (Heen & Stone, 

2014; Lovata, 1992). Franco-Santos, Lucianetti och Bourne (2012) framhåller att chefer 

genom feedback till medarbetare kan ha för avsikt att påverka bland annat samarbete, 

motivation och måluppfyllelse. Drake, Wong och Salters (2007) menar att motivationen är 

högre hos medarbetare som upplever sig vara bemyndigade1. Marginson, McAulay, Roush 

och van Zijl (2014) har påvisat att feedback har ett positivt samband med känslan av att vara 

bemyndigad, vilket gör feedback till ett verktyg som chefer kan använda för att arbeta med 

motivation och engagemang hos medarbetare. En världsomfattande undersökning genomförd 

av Gallup (2013) visar att enbart 13 procent av medarbetare känner engagemang för sitt 

arbete. Vidare visar undersökningen att andelen medarbetare som å andra sidan är kraftigt 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Eng. Empowered.	  
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oengagerade i sina arbeten är dubbelt så stor. Att ha motiverade och engagerade medarbetare 

är nödvändigt för företag för att följa marknadens snabba förändringstakt (Gallup, 2013).  

 

Forskning har under en längre tid och inom flera områden påvisat positiva effekter av 

feedback (Grafton, Lillis & Widener, 2010; Hattie & Timperley, 2007; Locke, 1996; Luckett 

& Eggleton, 1991; Otley & Berry, 1980). Trots detta har det i praktiken i många företag visat 

sig att feedback inte fungerar, exempelvis menar Heen och Stone (2014) att 55 % av 

medarbetare uppfattar feedback från chef som orättvis eller inkorrekt. Företag bemöter 

problemen genom att utbilda chefer i att bli bättre på att förmedla feedback, dock hjälper inte 

dessa åtgärder om medarbetare inte är mottagliga för feedback (Heen & Stone, 2014). Det 

finns flera orsaker som påverkar hur medarbetare uppfattar feedback, exempelvis kan det 

bero på relationen till givaren och medarbetarens tilltro till denne (Heen & Stone, 2014; 

Luckett & Eggleton, 1991). När feedback på en arbetsprestation förmedlas skapar mottagaren 

en uppfattning om informationen vilken ligger till grund för huruvida den accepteras eller 

avvisas (Luckett & Eggleton, 1991). Författarna menar att detta i sin tur påverkar det 

beteende som mottagaren av feedback svarar med. 

 

Tidigare studier har i stor utsträckning fokuserat på effekten av feedback (Burney & 

Widener, 2007; Drake et al., 2007; Franco-Santos et al., 2012; Grafton et al., 2010; Hall, 

2008; Hattie & Timperley, 2007; Luckett & Eggleton, 1991). Att få effekt av feedback 

förutsätter dock att den når fram till mottagaren. Huruvida feedback från chef når fram till 

medarbetare beror bland annat på medarbetarens förmåga att uppfatta feedbacken (Heen & 

Stone, 2014). Forskning har påvisat avsikter som chefer kan ha med den feedback som 

förmedlas och vad som påverkar hur medarbetare uppfattar feedback, dock är chefers avsikt 

jämfört med medarbetares uppfattning av feedback ett outforskat område inom 

ekonomistyrning. Vi finner därför utrymme att utforska feedback-relationen mellan chef och 

medarbetare.  
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att utforska chefers avsikt jämfört med medarbetares uppfattning 

av formell och informell feedback. Vidare syftar studien till att se på befintlig feedback-

relation mellan chef och medarbetare som en eventuell orsak till att feedback kan vara 

bristfällig i företag. Studien ämnar besvara följande forskningsfrågor:  

 

§ Vilka avsikter har chefer med formell och informell feedback som förmedlas till 

medarbetare? 

§ Hur uppfattar medarbetare formell och informell feedback från chefen? 

 

1.3 Teoretisk och praktisk relevans 

Tidigare forskning inom ekonomistyrning har till stor del studerat feedbacks effekt på 

prestation, emellertid är effekten beroende av att feedback når fram till mottagaren. Denna 

studie ämnar bidra till ökad teoretisk kunskap om hur chefers avsikt jämfört med 

medarbetares uppfattning av feedback har betydelse för huruvida feedback når fram till 

medarbetare.  

 

Företag lägger resurser på att utbilda chefer i att bli bättre på att förmedla feedback. Att 

chefers feedback ska få effekt förutsätter dock att medarbetarna uppfattar feedbacken som 

förmedlas. Studien syftar därmed till att bidra till ökad förståelse och praktisk kunskap 

avseende betydelsen av medarbetares uppfattning av feedback.  

 

1.4 Disposition 

Utifrån problemformulering, syfte och forskningsfrågor som presenterats i det inledande 

kapitlet redogörs i nästkommande kapitel för tidigare forskning inom problemområdet. 

Därefter följer ett metodkapitel som presenterar studiens forskningsansats och utformning 

vilken utmynnar i den analysmodell som är studiens utgångspunkt. Vidare redogörs för det 

tillvägagångssätt som använts för genomförandet av studien. I kapitlen som följer därefter 

presenteras studiens resultat samt en analys av detta. Studien avslutas i en diskussion med 

slutsats, studiens bidrag samt förslag på framtida forskning.   
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2. Teori 

2.1 Formell och informell feedback 

Pitkänen och Lukka (2011) skiljer på formell och informell feedback utifrån tre olika 

perspektiv: källa, tidpunkt och direktiv. Perspektivet källa skiljer på formell och informell 

feedback utifrån var den kommer ifrån. Feedback från styrsystem anses enligt författarna 

allmänt som formell feedback och kan till exempel utgöras av rapporter som hämtas från 

olika former av informationssystem vilka kodifierar och lagrar data på prestationer. Feedback 

från styrsystem är en objektiv form av feedback som kan utnyttjas för att skapa enhetliga 

processer genomgående i företaget. Författarna poängterar att feedback från styrsystem inte 

uteslutande behöver vara formell samt att den formen av feedback måste kommuniceras och 

tolkas av dess användare. Feedback genom kommunikation mellan två parter anses enligt 

Pitkänen och Lukka (2011) som informell. Informell feedback är en subjektiv form som 

författarna menar kan existera i form av till exempel ad hoc kommunikation mellan chef och 

medarbetare. Informell feedback kan förutom via verbal kommunikation förmedlas i form av 

gester, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Pitkänen och Lukka (2011) konstaterar att denna typ 

av feedback kan leda till oförenliga feedback-processer i företaget eftersom den tar olika 

form beroende på vem som förmedlar den. 

 

Perspektivet tidpunkt har enligt Pitkänen och Lukka (2011) att göra med när och hur ofta 

feedback förmedlas. Formell feedback, vilken sker systematiskt och regelbundet exempelvis i 

form av månatliga rapporter eller utvecklingssamtal, kan skiljas från informell feedback, 

vilken sker oplanerat och spontant (London & Smither, 2002; Pitkänen & Lukka, 2011). 

Pitkänen och Lukka (2011) menar att formell feedback kan komma för sent och därmed 

sakna relevans för medarbetare medan informell feedback å andra sidan kan ske omedelbart i 

samband med en specifik händelse.  

 

Perspektivet direktiv skiljer på formell och informell feedback utifrån varför viss feedback 

förmedlas (Pitkänen & Lukka, 2011). Formell feedback kan vara av obligatorisk karaktär och 

kan styras och kontrolleras av högsta ledningen för att säkerställa att feedback förmedlas i 

viss utsträckning till samtliga medarbetare i företaget, exempelvis från chef till medarbetare i 

form av utvecklingssamtal (London & Smither, 2002; Pitkänen & Lukka, 2011). Motsatsen 

utifrån detta perspektiv är enligt Pitkänen och Lukka (2011) feedback av icke obligatorisk 

karaktär. I vilken utsträckning denna typ av feedback existerar menar de kan bero av chefers 
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Formell	  feedback:	  

Informell	  feedback:	  

Chef	   Medarbetare	  

Figur	  1.	  Feedbackflöde	  från	  chef	  till	  medarbetare.	  

Informationssystem	  
Systematisk	  och	  regelbunden	  
Obligatorisk	  karaktär	  

Ad	  hoc	  kommunikation	  
Oplanerad	  och	  spontan	  
Icke	  obligatorisk	  karaktär	  

förmågor, preferenser och attityd till feedback. Författarna påpekar att denna typ av feedback 

är svår att kontrollera i och med att dess förekomst beror på enskilda individer. Enligt 

London och Smither (2002) kan högsta ledningen verka för att chefer använder informell 

feedback genom att betona vikten av dess förekomst. 

 

Clancy och Collins (1979) framhäver nyttan av informell feedback som komplement till 

formell feedback då de menar att tillförlitlighet är högre för informell feedback. Med 

informell feedback avser de information om arbetsprestation som inte legitimerats av högsta 

ledningen i företaget och som upprätthålls av personen, exempelvis chefen, som sedan 

använder informationen. Luckett och Eggleton (1991) poängterar att formell feedback 

betraktas som bristfällig och argumenterar för att informell feedback som alternativ till 

formell bör betänkas när styrsystem konstrueras. Figur 1 illustrerar grafiskt flödet av 

feedback från chef till medarbetare samt hur vi i denna studie skiljer på formell och informell 

feedback. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Avsikt med feedback 

Feedback är ett verktyg för att styra och leda medarbetare i olika riktningar. Genom formell 

och informell feedback kan chefer påverka medarbetare på en mängd olika sätt. Denna studie 

utgår från tre teoretiska förväntningar om vilka avsikter chefer kan ha med feedback: att 

påverka medarbetares samarbete, motivation samt måluppfyllelse genom att tydliggöra mål, 

se figur 2.  
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Feedback kan påverka individers förmåga att samarbeta och känna delaktighet. Samarbete 

definieras som processen till vilken individer, grupper eller organisationer tillsammans agerar 

för gemensam fördel (Smith, Carroll & Ashfords, 1995). Mahama (2006) har påvisat ett 

positivt samband mellan formell feedback via styrsystem och samarbete och menar att 

styrsystem underlättar interaktion.  

 

Även motivation hos medarbetare kan påverkas genom feedback (Hall, 2008; London & 

Smither, 2002). Motiverade och engagerade medarbetare kan vara en avgörande faktor för att 

organisationer ska vara framgångsrika på lång sikt (Drake et al., 2007). Resultat från ett 

flertal studier har påvisat ett positivt samband mellan feedback och upplevd känsla av 

bemyndigande (Drake et al., 2007; Hall, 2008; Marginson et al., 2014), vilket i sin tur leder 

till mer motiverade medarbetare (Franco-Santos et al., 2012; Thomas & Velthouse, 1990). 

Chefer kan därmed utnyttja feedback för att få mer bemyndigade, motiverade och engagerade 

medarbetare. Denna studie utgår från Spreitzers (1995) definition av bemyndigande. 

Författaren använder sig av fyra komponenter som beskriver hur individen uppfattar sin 

arbetsroll för att bedöma graden av upplevt bemyndigande: upplevelse av mening, 

kompetens, självbestämmande samt påverkan. Att känna mening i arbetet innebär att känna 

att det finns ett värde med målet och syftet i arbetet samt att det finns en samstämmighet 

mellan kraven som ställs på individen och dennes värderingar. Kompetens är individens tro 

på sig själv att klara av aktiviteterna som förväntas av rollen. Upplevt självbestämmande 

visar hur mycket individen upplever att det finns möjlighet att ha inflytande på handlingarna i 

arbetet. Hur en individ upplever påverkan beror på till vilken grad individen känner att den 

har något att säga till om när det kommer till strategi, administration och resultat.  

 

Vidare kan chefer använda feedback för att hjälpa medarbetare att förstå vad som förväntas 

av dem, vilka uppgifter de ska prioritera samt vilken funktion de har i företaget. Feedback 

kan enligt Locke (1996) användas som verktyg av chefer för att påverka medarbetares 

måluppfyllelse. För effektiv måluppfyllelse menar författaren att medarbetare behöver få 

Formell	  feedback	  

Informell	  feedback	  

Chef	   Medarbetare	  

Figur	  2.	  Chefers	  avsikt	  med	  feedback.	  

Avsikt:	  
Samarbete	  
Motivation	  
Tydliggöra	  mål	  
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feedback som ger kännedom om deras framsteg i förhållande till uppsatta mål. Locke ger 

säljmål som exempel på när feedback är av stor vikt för medarbetare, då de kräver en 

indikation på hur medarbetare ligger till gentemot uppsatta mål. Marginson et al. (2014) 

påvisar att feedback minskar medarbetares osäkerhet i sin arbetsroll. De visar att genom 

tydliga mål och feedback samt uppmuntran till diskussion och debatt reduceras osäkerhet i 

arbetsrollen. Vidare argumenterar de för att styrsystem ökar rollsäkerhet, vilket är 

överensstämmande med Halls (2008) resultat.  

 

2.3 Uppfattning av feedback 

Luckett och Eggleton (1991) menar att feedback är komplext och att flera faktorer har 

betydelse för hur feedback har inverkan på medarbetare. Exempelvis identifieras källan till 

feedback, källans attribut samt feedbackens karaktär som faktorer av betydelse för hur 

feedbacken uppfattas av medarbetare, se figur 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med uppfattning avses enligt Ilgen, Fisher och Taylor (1979) på vilket sätt medarbetare 

tolkar och ger mening till den feedback som förmedlas. Luckett och Eggleton (1991) 

framhäver att det är viktigt att ha förståelse för hur medarbetare ser på och låter sig påverkas 

av olika källor till feedback. Författarna anger bland annat styrsystem och chef som källor 

från vilka medarbetare kan erhålla feedback. Formell feedback från styrsystem kan förmedlas 

direkt till medarbetare alternativt indirekt från chef.  

 

Ett attribut hos källan till feedback är dess dignitet (Luckett & Eggleton, 1991). Att 

medarbetare är motiverade att tillgodose sin chef gör chefen till en feedback-källa av hög 

dignitet. Vidare framhåller författarna även tillförlitlighet som ett viktigt attribut när det 

gäller medarbetares uppfattning av feedback. Ilgen et al. (1979) menar att faktorer som 

påverkar källans tillförlitlighet är dess expertis och huruvida medarbetare uppfattar den som 

Formell	  feedback	  

Informell	  feedback	  

Chef	   Medarbetare	  

Figur	  3.	  Medarbetares	  uppfattning	  av	  feedback.	  

Uppfattning:	  
Källa	  till	  feedback	  
Källans	  attribut	  
Feedbackens	  karaktär	  
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trovärdig. Hartmann och Slapničar (2009) menar att formell feedback genererar mer tillit än 

informell feedback då informationens kvalitet och rättvisa upplevs vara högre. Tillit 

definieras som vilken uppfattning en person har av en annans trovärdighet (Coletti, Sedatole 

& Towry, 2005).  Luckett och Eggleton (1991) konstaterar att tillförlitligheten är högre för 

feedback från chef och att medarbetare därför föredrar att få feedback från sin chef framför 

feedback som förmedlas direkt från styrsystem. Författarna påpekar vikten av att därmed 

utveckla relationen mellan chef och medarbetare när det gäller feedback.  

 

Vidare har feedbackens karaktär, exempelvis om den är positiv eller negativ, inverkan på hur 

medarbetare uppfattar den (Luckett & Eggleton, 1991). Författarna konstaterar att 

medarbetare tenderar att uppfatta positiv feedback mer exakt jämfört med negativ feedback. 

Negativ feedback kan enligt Ilgen et al. (1979) uppfattas hota självkänslan hos medarbetare. 

Att förmedla negativ feedback kan dock vara nödvändigt för att förändra ett dåligt beteende 

(Ilgen & Davis, 2000). Författarna menar att chefer som förmedlar negativ feedback bär ett 

stort ansvar då effekten av feedbacken ofta kan bli den motsatta i förhållande till avsikten.  

 

3. Metod 

3.1 Forskningsansats och utformning av studie  

Denna studie avser att studera ett nytt perspektiv inom feedback och syftar till att utforska 

chefers avsikt jämfört med medarbetares uppfattning av feedback. Studien är av abduktiv 

karaktär då den utgår från variabler identifierade i teorin samt ämnar utforska nya koncept 

funna i praktiken (Dubois & Gadde 2002; Saunders, Lewis & Thornhill, 2012, s. 163). I valet 

av forskningsansats utvärderades kvalitativ mot kvantitativ ansats. Att genomföra en 

kvalitativ studie medför en begränsning när det gäller studiens generaliserbarhet (Saunders et 

al., 2012, s. 163). En kvantitativ ansats var dock inte lämplig för studien då den utgår från 

insamling och analys av kvantifierbara data, vilket inte passar studiens syfte (Saunders et al., 

2012, s. 162–163). Därmed valdes en kvalitativ ansats med intervjuer som 

datainsamlingsmetod då vi på förhand inte kände till avsikt med respektive uppfattning av 

feedback och flexibilitet i vår insamling av data därför var nödvändig (Holme & Solvang, 

1997, s. 80). 

 

För att få en djupare förståelse för överensstämmelsen i chefers avsikt med och medarbetares 

uppfattning av feedback var det naturligt att undersöka flera team och därmed utföra en 
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Avsikt	   	  Uppfattning	  

Formell	  feedback	  

Informell	  feedback	  

Chef	   Medarbetare	  

Figur	  4.	  Analysmodell.	  

intervjustudie med flera analysenheter (Ghauri & Grønhaug, 2010, s. 114–115; Saunders et 

al., 2012, s. 180). Det var nödvändigt att först identifiera vilka former av feedback, formell 

och informell, som förekommer i teamen för att sedan kunna utforska avsikt med och 

uppfattning av feedback. Studien utgick därmed från följande analysmodell, se figur 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Förstudie 

En förstudie genomfördes innan intervjuerna med respondenterna i syfte att testa frågornas 

utformning och formulering samt undersöka hur lång tid intervjuerna kunde beräknas ta 

(Ghauri & Grønhaug, 2010, s. 127–128). Förstudien bestod av en testintervju med en 

teamchef med liknande funktion som respondenterna i studien fast vid ett annat företag. 

Efteråt utvärderades konstruktionen av intervjufrågorna för att minimera ledande frågor och 

därmed öka studiens reliabilitet (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009, s. 326 & 332). Vidare 

utvärderades svaren från testintervjun för att se hur väl de besvarade forskningsfrågorna 

vilket var viktigt för validiteten.  

 

3.2 Val av studieobjekt 

Vi valde att göra ett strategiskt urval av studieobjekt för att få högre kvalitet i studien 

(Saunders et al., 2012, s. 258–268). Vid valet av studieobjekt skickades en intresseförfrågan 

ut till ett företag som passade in i vår studie. Företaget arbetar aktivt med att utvecklas, 

förbättras och vara moderna samt att de via sin hemsida marknadsför sig som ett företag som 

ställer höga prestationskrav på sina medarbetare. Detta såg vi som en fördel i vår studie då 

feedback kan vara ett verktyg för att påverka prestation och utveckling. Dessutom mötte 

företagets lokalisering våra krav då företaget har sitt huvudkontor i Uppsala, vilket 

underlättade vår studie eftersom våra resurser i form av tid inte gav möjlighet att resa långa 

sträckor för att möta respondenter.  
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3.3 Val av respondenter 

Vi valde att intervjua företagets HR-chef för att få en bakgrundsbild om hur företaget som 

helhet jobbar med feedback och vilka riktlinjer cheferna får från företaget angående 

feedback. För att utforska avsikt med feedback valde vi att skicka ut en intresseförfrågan till 

chefer i företaget och antog en chef från företagets säljavdelning, team 1, samt en chef från 

företagets kundtjänstavdelning, team 2, vilka meddelade sitt intresse att delta i studien 

(Saunders et al., 2009, s. 234).  

 

Tre medarbetare från respektive team valdes ut som respondenter för att fånga medarbetares 

uppfattning av feedback. I team 1 valdes medarbetarna slumpmässigt ut utifrån en lista som 

vi fick vid intervjun med deras chef. Valet av medarbetare från team 2 gjordes av deras chef 

då endast vissa medarbetare hade möjlighet att ta tid att gå ifrån arbetet. Då studien inte syftar 

till att skapa ett generaliserbart resultat var urvalsprocessen av mindre vikt. För att få ett 

nyanserat resultat var det väsentligt att involvera chefer och medarbetare från olika delar av 

företaget i studien (Saunders et al., 2012, s. 283). 

 

En begränsning för studien kan ligga i storleken på urvalet då studien eventuellt kunnat ge en 

djupare förståelse för det studerade fenomenet om fler respondenter hade studerats. Vår 

studie av två team och nio respondenter var dock rimlig utifrån våra resurser i form av tid 

samt tillräcklig för att få en förståelse för chefers avsikt med och medarbetares uppfattning av 

feedback och därmed kunna besvara forskningsfrågorna (Saunders et al., 2012, s. 283).  

 

3.4 Insamling av data 

Feedback är ett komplext område att utforska (Luckett & Eggleton, 1991). Eftersom vi på 

förhand inte kände till chefernas avsikt med och medarbetarnas uppfattning av feedback 

valde vi att genomföra semistrukturerade intervjuer med respondenterna, vilket ger 

flexibilitet i studier inom komplexa områden (Saunders et al., 2012, s. 382). Valet av 

semistrukturerade intervjuer kan medföra begränsningar avseende reliabilitet i data eftersom 

denna typ av intervju inte är repeterbar (Saunders et al., 2012, s. 182). Fördelen med den 

flexibilitet som vi fick genom denna intervjuform var dock avgörande i valet.  

Målet var att genomföra besöksintervjuer med samtliga respondenter, denna möjlighet gavs 

dock inte med medarbetarna i team 1 och intervjuerna genomfördes därför per e-post. En 

begränsning som kan ha uppstått vid dessa intervjuer var att möjligheten inte fanns att 

förklara frågorna för respondenterna utan de fick själva tolka frågorna från textformat. Trots 
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detta var intervju per e-post ett fungerande alternativ då det möjliggjorde att medarbetarna 

kunde delta i studien och själva välja när de ville svara på frågorna. För att förbereda 

medarbetarna och öka motivationen att besvara frågorna skickades de ut på arbetstid 

(Saunders et al., 2009, s. 397). Dessutom ombads chefen att skicka ut information angående 

studien på förhand.  

 

Samtliga respondenter informerades om våra etiska förhållningssätt i studien, dels i 

missivbrev som skickades ut till respondenterna i förväg, se bilaga 1, dels i samband med 

intervjutillfällena (Saunders et al., 2012, s. 223–225). Genom detta erhöll respondenterna 

information om studiens syfte, deras roll i studien samt om att resultatet av studien enbart 

kommer att användas i forskningssammanhang. Risken för snedvridning i respondenternas 

svar minskades genom att respondenterna tillförsäkrades anonymitet, rådata hanterades 

konfidentiellt samt att de på förhand erhöll information om studiens syfte (Saunders et al., 

2012, s. 385–389).  

 

För att fånga företagets syn på feedback sammanställdes frågor i en intervjuguide till HR-

chefen, se bilaga 2. Vidare skapades en intervjuguide inför intervjuerna med cheferna utifrån 

studiens centrala begrepp: formell feedback, informell feedback samt avsikt med feedback, se 

bilaga 3. För att undersöka förekomsten av formell respektive informell feedback samt 

teoretiskt förväntade avsikter krävdes ett antal specifika frågor. Därefter eftersträvade vi att 

formulera öppna frågor för att begränsa risken att låta teoretiska förväntningar styra svaren 

och hindra andra eventuella avsikter att komma fram. Med hjälp av intervjuguiden kunde vi 

centrera samtalet kring forskningsfrågorna men vi var samtidigt flexibla och anpassade 

antalet frågor och följdfrågor till varje respondent beroende på svarens karaktär (Saunders et 

al., 2009, s. 320). Med utgångspunkt i studiens centrala begrepp uppfattning av feedback 

samt intervjusvaren från cheferna konstruerades även en intervjuguide till respektive team för 

intervjuerna med medarbetarna, se bilaga 4 och 5. Intervjuguiden skapades för att centrera 

samtalet kring deras uppfattning av formell och informell feedback för att kunna jämföra 

chefernas avsikt med medarbetarnas uppfattning av feedback. Information om genomförda 

intervjuer ges i tabell 1. I tabellen presenteras även referenskoder som används i påföljande 

kapitel för att underlätta referenshanteringen i den löpande texten. 
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Tabell 1. Intervjuöversikt. 

Respondent Referenskod Datum Tidslängd Transkriberade ord Intervjuform 

HR-chef HR-chef 2015-12-04 30 min 4 610 ord Besöksintervju 

Chef team 1 chef.T1 2015-12-04 50 min 7 199 ord Besöksintervju 

Medarbetare 1 
team 1 medarbetare 1.T1 2015-12-09 – 878 ord Intervju per e-

post 

Medarbetare 2 
team 1 medarbetare 2.T1 2015-12-09 – 759 ord Intervju per e-

post 

Medarbetare 3 
team 1 medarbetare 3.T1 2015-12-10 – 652 ord Intervju per e-

post 

Chef team 2 chef.T2 2015-12-01 60 min 8 528 ord Besöksintervju 

Medarbetare 1 
team 2 medarbetare 1.T2 2015-12-10 25 min 3 499 ord Besöksintervju 

Medarbetare 2 
team 2 medarbetare 2.T2 2015-12-10 25 min 3 978 ord Besöksintervju 

Medarbetare 3 
team 2 medarbetare 3.T3 2015-12-11 25 min 3 847 ord Besöksintervju 

 

3.5 Analys av data 

Respektive besöksintervju transkriberades för att få svaren från respondenterna i skriftligt 

format och lättare få en överblick över våra data. Vi valde att transkribera intervjuerna i 

helhet då det skulle vara tidskrävande att välja ut vissa delar samt att det fanns en risk för att 

användbara data annars kunde ha försummats (Saunders et al., 2009, s. 486). För att registrera 

eventuella tveksamheter i respondenternas svar inkluderades utöver orden även tonen och 

deras sätt att uttrycka sig på (Saunders et al., 2009, s. 485). Respondenterna delgavs inte 

transkriberingen då det finns en risk att respondenter vill ändra grammatiska fel då talspråk 

ofta skiljer sig från skriftspråk (Saunders et al., 2009, s. 485). Istället sammanfattades svaren 

innan intervjuerna avslutades och respondenterna fick då möjligheten att komplettera svaren 

om de så önskade. Intervjuerna per e-post kopierades in i dokument för att få samtliga 

intervjuer i samma format. Dokumenten lästes igenom och eventuella namn togs bort för att 

säkerställa respondenternas anonymitet (Saunders et al., 2009, s. 487).  

 

Då vi på förhand inte visste vilken typ av feedback som användes och vilka avsikter cheferna 

hade med sin feedback analyserade vi våra data efterhand och anpassade intervjufrågorna till 

medarbetarna för att vidare kunna jämföra chefernas svar med medarbetarnas svar (Saunders 



	   13 

et al., 2009, s. 490). När intervjuerna med cheferna var transkriberade delades våra data 

därför in i olika kategorier. De olika kategorierna markerades ut med hjälp av färgkoder i 

transkriberingen. Utifrån vår analysmodell togs fyra kategorier fram: formell feedback, avsikt 

med formell feedback, informell feedback samt avsikt med informell feedback. Kategorierna 

hjälpte oss att organisera våra data och urskilja relevanta delar för forskningsfrågorna 

(Saunders et al., 2009, s. 492). Utifrån analysmodellen kategoriserades även transkriberingen 

av medarbetarnas intervjusvar i två kategorier: uppfattning av formell feedback och 

uppfattning av informell feedback. Vidare kunde vi analysera chefernas avsikt med och 

medarbetarnas uppfattning av formell och informell feedback. Vår studie presenterar inte 

uteslutande alla former av formell och informell feedback som kom fram i intervjuerna utan 

resultatet och analysen behandlar de former av feedback som var mest framstående. 

 

3.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet avser i vilken utsträckning metod samt analys av data genomförts på ett 

tillförlitligt sätt (Saunders et al., 2009, s. 156). För att öka studiens reliabilitet tänkte vi 

grundligt igenom metoden för studien. Samtliga besöksintervjuer genomfördes i 

bokningsbara konferensrum på respondenternas kontor för att reducera risken att bli störda 

under intervjuerna samt för att försäkra att respondenterna kunde känna sig trygga och 

bekväma vid intervjutillfället (Saunders et al., 2012, s. 386). Samtliga respondenter fick 

samma information inför intervjuerna och alla intervjuer hade samma upplägg för att 

förutsättningarna skulle vara så lika som möjligt (Saunders et al., 2009, s. 328–333). 

Reliabiliteten i våra data ökade även genom att vi spelade in de semistrukturerade 

intervjuerna, tog anteckningar under tiden samt i nära anslutning till intervjuerna 

sammanställde transkriberingar med fullständig information från intervjutillfällena (Saunders 

et al., 2012, s. 396). Ljudinspelning av intervjuer kan dock enligt författarna hämma 

respondenternas svar. Detta problem minskades, dels genom att respondenterna på förhand 

gav sitt medgivande till inspelning, dels genom att vi informerade om att ljudfilerna enbart 

hanteras av oss.  

 

Studiens validitet avser huruvida insamlade data mäter det som de är tänkta att mäta 

(Saunders et al., 2009, s. 157). För att skapa hög validitet i studien jobbade vi med att 

säkerställa att våra data motsvarade den information vi behövde för att täcka in syfte och 

forskningsfrågor. Innan intervjuerna sammanställdes intervjuguider, vilka var behjälpliga för 

att centrera samtalet i intervjuerna kring syftet och forskningsfrågorna och därmed säkerställa 
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att vi fick de data vi behövde. Vi testade även en intervjuguide i förstudien och utvärderade 

varje fråga för att se till att frågorna gav svar på syftet och forskningsfrågorna.  

 

Studiens generaliserbarhet beror på huruvida resultatet från studien går att applicera på en 

annan population, till exempel en annan organisation än den som studien omfattar (Saunders 

et al., 2009, s. 158). Studiens resultat kan inte generaliseras på team i företag men har skapat 

en förståelse för chefers avsikt med och medarbetares uppfattning av feedback och kan 

fungera som en grund för fortsatt forskning inom området (Saunders et al., 2012, s. 383).  

 

4. Intervjustudie: Avsikt med och uppfattning av feedback 

4.1 Företagets arbete med feedback 

Från företagets sida finns det riktlinjer för cheferna om att ge feedback till medarbetarna 

(HR-chef). Det finns dock inga riktlinjer för hur cheferna ska ge kontinuerlig feedback utan 

det är upp till var och en av dem. HR-chefen fungerar som ett stöd för cheferna och kan 

hjälpa dem med hur de ska förmedla feedback samt arbetar löpande med att försöka få 

cheferna att ge feedback i så stor utsträckning som möjligt. Vidare uppger HR-chefen att 

företaget jobbar hårt för att ha chefer som är bra på att förmedla feedback och att tidigare 

chefer som inte lyckats med feedback-arbetet har ersatts. Samtliga chefer har dessutom under 

hösten 2015 genomgått en ledarskapsutbildning där en del av kursen bestod av att träna 

cheferna i att förmedla feedback (HR-chef). 

 

4.2 Feedback mellan chef och medarbetare i team 1 

I följande avsnitt presenteras resultat från intervjun med chefen för team 1. Samtliga åsikter, 

information och citat kommer från chef.T1 och referensen kommer därför inte att skrivas ut 

löpande i texten.  

 

4.2.1 Formell feedback 

Formell feedback inom team 1 förekommer i ett flertal former, exempelvis i säljrapporter och 

enskilda samtal med medarbetarna. Feedback via säljrapporter förmedlas till alla medarbetare 

på avdelningen, även medarbetare på lägre nivåer.  

 
”Vi har, om vi pratar teamets prestation, dels säljrapporterna, daglig basis, veckobasis och 

månatlig basis, det är ju en typ av feedback.”  
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Säljrapporterna är viktiga för att medarbetarna ska förstå vad olika personer och avdelningar 

mäts på. Rapporterna är identiska för samtliga medarbetare, de skickas ut direkt från 

informationssystemet och visar medarbetarna hur verksamhetens resultat sett ut i form av 

olika nyckeltal. Dessutom jämförs hur verksamheten följer uppsatta mål. De enskilda 

samtalen sker mellan chefen och respektive medarbetare regelbundet för att kontinuerligt ge 

feedback. Syftet med samtalen är att ha en kort feedback-cykel och målet är att ha samtalen 

var tredje vecka. 

 

4.2.2 Informell feedback 

Utöver den regelbundna feedbacken ger chefen även spontan feedback. Det kan vara korta, 

oplanerade samtal som ofta har ett specifikt syfte och handlar om att en medarbetare behöver 

feedback på en viss uppgift. Mycket av den löpande feedbacken sker även genom muntliga 

kommentarer eller via korta mail till medarbetarna angående deras prestation. Chefen 

försöker säkerställa personlig feedback i någon form. Det kan handla om presentationsteknik, 

hur kommunikation mot andra avdelningar blir mer effektiv eller ett enkelt ’Bra jobbat!’.  

 

4.2.3 Avsikt med feedback 

Chefen poängterar feedbackens roll i relationen med medarbetarna och framhåller vikten av 

att förmedla feedback till medarbetarna i stor utsträckning. Genom feedback vill chefen på 

olika sätt motivera och inspirera sina medarbetare. Chefen använder även feedback för att 

förstärka, det vill säga få en person att göra mer av något som den personen redan gör bra. 

Vidare vill chefen med feedback motivera genom att tala om det som är viktigt och sätta mål 

som är mätbara. Feedback via säljrapporterna gör resultatet transparent för varje medarbetare 

och avdelningen som helhet samt sätter verksamheten i ett sammanhang. Med säljrapporterna 

vill chefen även motivera genom tävling, medarbetarna ska se och kunna jämföra resultaten i 

de olika områdena.  

 
”Vi vill ju gärna uppnå någon form av tävlingsmoment i feedbackkulturen också, det är bra tror 

jag. Det är alltid marknader som går bättre och marknader som går sämre och genom att 

försöka visualisera det så vill vi gärna belöna bra jobb och försöka rätta till det som kanske inte 

är bra.” 

 

Vid de enskilda samtalen som sker regelbundet med medarbetarna ges ömsesidig information 

och feedback. Vid dessa möten finns möjlighet för feedback i båda riktningarna. De enskilda 
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samtalen är viktiga i chefskapet då dessa möten ger möjlighet för chefen att samtala och ge 

feedback på prestationer, specifika uppgifter och medarbetarens förutsättningar. Mötena är 

till för att lyfta och ge feedback på utmaningar, att tillsammans med medarbetarna diskutera 

förutsättningar i arbetet samt ge feedback till medarbetarna i syfte att få dem att känna att de 

är på rätt väg. För att få sina medarbetare att känna att de har den kompetens som de behöver 

för att utföra sina arbetsuppgifter är det viktigt att förstå vilka förutsättningar som krävs och 

vidare kunna ge dem dessa förutsättningar. Genom feedback och samtal med sina 

medarbetare vill chefen att medarbetarna ska känna att de kan få tillgång till de resurser som 

krävs för att utföra sina arbeten. 

 
”En dialog är ju på något sätt förutsättning för att kunna ge rätt resurser. Det handlar mycket 

om att kunna vara flexibel i genomförandet sen, att lyssna, att förändra det som inte funkar, att 

tillsätta mer resurser om det behövs.” 

 

För att medarbetarna ska förstå vad som förväntas av dem är det viktigt med tydliga mål. 

Feedback kan förtydliga målen, sätta dem i ett sammanhang samt vägleda medarbetarna i hur 

de ligger till i förhållande till målen. Chefen arbetar med att ge löpande feedback till 

medarbetarna som ger dem möjlighet att veta hur de ligger till och därmed kan justera arbetet 

kontinuerligt.  

 
”Jag gillar inte situationer där man jobbar på ett halvår och sen så kommer all feedback på en 

gång och sen så inser man då att man skulle kunnat ändra en massa saker tidigare för att man 

inte fått en tydlig feedback på det man gör.”  

 

4.2.4 Uppfattning av feedback 

Då samtliga medarbetare i följande avsnitt tillhör samma team, T1, och samtliga intervjuer 

ägde rum vid samma tidsperiod under 2015, refereras resultatet från respektive respondent 

enbart som medarbetare 1, medarbetare 2 samt medarbetare 3. 

 

Källa till feedback 

På vilka sätt medarbetarna uppfattar att de får feedback från sin chef varierar. Medarbetare 1 

uppger att feedback från chefen sker skriftligt, ofta i glada tillrop, och muntligt i enskilda 

samtal. Medarbetare 3 uppfattar däremot att feedback från chefen oftast kommer via mail och 

medarbetare 2 uppfattar att det mestadels är verbal kommunikation. Huruvida medarbetarna 

uppfattar att de får feedback i önskad utsträckning varierar. Medarbetare 2 anser att chefen 
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ger feedback i tillräckligt stor utsträckning medan medarbetare 1 önskar mer återkoppling på 

arbetsprestationer. 

 

Samtliga av medarbetarna i team 1 får säljrapporter på dagens, veckans och månadens 

resultat. Medarbetarna har olika ansvarsområden och påverkas därför olika av 

säljrapporterna, vilka ser likadana ut för alla. Medarbetare 3 uppfattar rapporterna som 

motiverande samt en bra check på vilken statusen är. Medarbetare 2 kan däremot uppfatta 

rapporterna som stressande då målet är att sälja så mycket som möjligt men en stor del av 

medarbetarens tjänst är att minimera risken vilket i många fall kan innebära minskad 

försäljning. Även medarbetare 1 uppfattar att rapporterna är motiverande och att det är bra att 

få statistik regelbundet. Dock uppfattar denne inte säljrapporterna som en form av feedback 

utan bara en sorts informationsspridare.  

 

Medarbetarnas uppfattning av huruvida de får feedback genom enskilda samtal skiljer sig 

mellan dem. Medarbetare 1 och medarbetare 2 anser båda att samtalen är bra och har en 

positiv inställning till dessa. Samtalen ger tillfälle för medarbetarna att tillsammans med 

chefen diskutera arbetet och se till att de har samma syn på och information om arbetet 

(Medarbetare 1). Vidare ger samtalen en tidig möjlighet att identifiera problem eller hinder. 

Medarbetare 2 uppger att chefen genom samtal och positiv feedback uppmuntrar känslan av 

att ha rätt kompetens samt anser att chefen inser värdet av medarbetares utveckling och 

utbildning. Medarbetare 3 uppfattar inte feedback som ett tydligt syfte med samtalen.  

 
”Jag upplever inte att vi har möten där jag får så mycket feedback på regelbunden basis samt 

att dessa möten sällan har feedback som en tydlig eller större del av mötet” (Medarbetare 3). 

 

I sina arbeten uppfattar både medarbetare 1 och medarbetare 2 att de är mycket väl medvetna 

om vilka mål och förväntningar de har på sig från chefen. Medarbetare 3 uppfattar däremot 

att målen är tydliga inom vissa områden, medan de inom andra områden är mindre tydliga 

och kan förbättras. På vilka sätt medarbetarna uppfattar att chefen ger feedback och stöttar 

dem för att uppnå sina mål varierar också mellan medarbetarna. Medarbetare 2 uppfattar att 

chefen ger konkret feedback och klar information om vad som händer framöver. De två andra 

uppfattar dock att mängden feedback varierar inom olika områden.  
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”Det varierar hur väl min chef stöttar mig i att nå mina mål. När det gäller mål som ligger 

chefen nära får jag mycket stöd. När det ligger längre ifrån chefens kompetensområde får jag 

mindre stöd” (Medarbetare 1).  

 

Källans attribut 

Både medarbetare 1 och medarbetare 3 uppfattar säljrapporterna som rättvisa då de anser att 

de ger en korrekt bild över det samlade resultatet. Medarbetare 1 anser dock att 

säljrapporterna inte är feedback utan syftet är att skapa en delaktighet i affären. Till skillnad 

från medarbetare 1 anser medarbetare 3 att rapporterna är bra feedback och att det är bra att 

rapporterna är samma för alla.  

 
”Jag upplever rapporterna som nödvändiga och bra. Det innebär att jag vet att samtliga som får 

dessa delar samma siffror och inte tittar på olika. [...] De håller fokus på rätt saker. Ger en 

samlad bild över läget” (Medarbetare 3). 

 

Medarbetare 2 uppfattar säljrapporterna som till viss del orättvisa då medarbetaren inte kan 

bidra till ökad försäljning utan endast bidra med säker försäljning, stabila system och 

långsiktiga resultat. 

 

Överlag uppfattar medarbetarna feedbacken från chefen i enskilda samtal som tillförlitlig och 

trovärdig. Medarbetare 2 anser att chefen är tillräckligt insatt i arbetet för att kunna bolla 

idéer på ett effektivt sätt och medarbetare 3 uppfattar feedbacken som relevant. Medarbetare 

1 anser däremot att det varierar hur väl insatt chefen är i arbetsuppgifterna. Inom vissa 

områden är chefen tillräckligt insatt för att ge relevant feedback medan medarbetaren 

uppfattar feedbacken som bristfällig inom andra områden. Av de former av feedback som 

medarbetarna får från sin chef anser samtliga att de enskilda samtalen är den form av 

feedback som bäst reflekterar deras arbete.  

 
”Jag tar till mig mer om det kommer direkt från min chef. Jag känner att jag får mer ut av att få 

verbal feedback” (Medarbetare 2).  

 

4.3 Feedback mellan chef och medarbetare i team 2 

I följande avsnitt presenteras resultat från intervjun med chefen för team 2. Samtliga åsikter, 

information och citat kommer från chef.T2 och referensen kommer därför inte att skrivas ut 

löpande i texten.  
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4.3.1 Formell feedback 

I team 2 finns flera former av formell feedback. Chefen har satt samman ett scorecard baserat 

på prestationsdata från informationssystem, vilket skickas ut per e-post till respektive 

medarbetare månadsvis. I scorecards får medarbetarna en samlad bild av mål och resultat, i 

första hand hårda värden i form av mätbara mål, men även mjukare värden. Dessutom skriver 

chefen kommentarer till medarbetarnas respektive scorecard.  

 
”Det är ofta en generell kommentar om teamet och sedan en egen kommentar om att det här 

gjorde du bra, på så sätt blir det ju en skriftlig kommentar som kommer en gång i månaden.” 

 

Vidare har chefen enskilda samtal med medarbetarna cirka varannan månad där de går 

igenom scorecardet muntligt men också pratar om hur medarbetarna mår. Företaget har 

riktlinjer om att denna typ av samtal med medarbetare ska ske på regelbunden basis var tredje 

månad. Det som tas upp i samtalen dokumenteras i medarbetarnas scorecard så att det kan 

följas upp vid nästa tillfälle. Chefen håller också möten veckovis och månadsvis med hela 

teamet samlat där de går igenom teamets resultat. Den månadsvisa uppföljningen kan ibland 

släpa vilket då leder till att teamet exempelvis får resultat från föregående månad presenterat 

när innevarande månad går mot sitt slut.   

 

4.3.2 Informell feedback 

Spontan feedback till medarbetarna förekommer i det dagliga arbetet. Chefen har inte fått 

riktlinjer om detta men ser det som en självklarhet när något i arbetet behöver korrigeras. 

Spontana samtal med medarbetarna förekommer främst i de fall något speciellt har hänt och 

avser då de mjukare värdena i arbetet. Chefen påpekar att detta inte sker ofta samt att 

spontana samtal med medarbetare många gånger sker på deras initiativ. Spontan 

kommunikation direkt vid medarbetarnas arbetsplatser förekommer också, då exempelvis 

genom att chefen tittar förbi hos medarbetarna i syfte att följa upp något specifikt som de 

tidigare har pratat om. Vidare påpekar chefen att mängden spontan feedback kan variera 

mellan medarbetare.  

 
”I det dagliga så är det vissa som är mer feedbacksökande och då blir det ju på något vis så att 

de blir mer sedda för då kommer de och frågar. [...] Vissa som kommer och pockar på 

uppmärksamhet mer, de får ju mer.” 
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4.3.3 Avsikt med feedback 

Det finns ett flertal olika avsikter som chefen har med sin feedback till medarbetare. 

Exempelvis syftar scorecards till att skapa en motivation för att ta sig till målet, behålla 

motivationen hos dem som når målen samt pusha vidare för dem som inte når målen. Hela 

tanken med scorecards menar chefen är att medarbetarna ska känna sig taggade, tycka att det 

är kul och bli motiverade. Chefen arbetar med feedback på flera sätt för att få sina 

medarbetare att känna mening i arbetet.  

 
”Jag jobbar för att lyfta när vi gör någonting bra, till exempel genom att lägga in det i vårt 

intranät så att alla kan se det, se att vi når våra mål, att vi är duktiga, vi gör något bra.” 

 

I de enskilda samtalen mellan chef och medarbetare kan frågor avseende medarbetarnas 

kompetens lyftas upp för att ta reda på vilka utmaningar de ser, vilken hjälp de önskar och 

samtidigt får de möjlighet att komma med förslag på åtgärder, exempelvis utbildningar.  

 

Spontan feedback i den dagliga verksamheten kan förekomma i syfte att få information från 

medarbetare kring eventuella behov. Chefen uppger att det till exempel kan komma fram att 

medarbetarna känner ett behov av avsatt tid till att jobba med personlig utveckling i någon 

form. Feedback ges löpande för att lyfta medarbetare och därmed få dem att känna att de kan 

lita på sitt omdöme i arbetet. När medarbetarna kommer med frågor om arbetet kan chefen 

exempelvis bolla tillbaka det genom motfrågor.  
 

”’Ja men vad tycker du?’, ’har du någon idé?’ [...] På så sätt försöker man ju att stärka dem, att 

egentligen backa dem i att ja men ditt beslut är bra, ’hur vill du lösa det?’”  

 

Genom att öppet fråga och vara mottaglig för förslag låter chefen medarbetarna vara med och 

påverka sitt arbete. Chefen påpekar dock att detta gäller små saker och tror inte att 

medarbetarna själva upplever att det är någonting de får påverka. Vidare menar chefen att de 

nog egentligen skulle vilja påverka stora grejer. Genom feedback arbetar chefen även med att 

skapa en medvetenhet i teamet kring vilka mål de har att jobba emot. Vidare finns tankar och 

idéer om utvecklingsmöjligheter vilka ännu inte är satta i verket.  

 
”Våra mål är ganska enkelsidiga, vi har egentligen bara effektivitetsmål och jag tycker att det 

är ganska kasst, så målet är att få in mera service och sälj. [...] Det gör jag ju inte i dagsläget 

men det är mitt långsiktiga mål.”  
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I scorecards får medarbetarna statistik över sina prestationer samlad på ett ställe och kan 

därmed se hur de ligger till i förhållande till målen. Detta ser chefen som en fördel för att 

medarbetare som är starka på en sak och mindre starka på en annan lätt kan fastna i det som 

är negativt om statistiken skickas vid olika tillfällen. En avsikt med de enskilda samtalen är 

att kunna sitta ned tillsammans med respektive medarbetare och gå igenom prestationen där 

scorecardet fungerar som underlag för samtalet. Scorecards fungerar som grunden för 

medarbetarna att se hur de har presterat och som en påminnelse på vad de pratade om under 

det senaste samtalet. På så vis vill chefen undvika att medarbetarna kör på i samma bana som 

tidigare och istället försöka få dem att våga bryta mönster.  

 

Ett generellt syfte med feedback är att medarbetare ska känna att de blir uppmärksammade. 

För att medarbetarna ska prestera menar chefen att de måste känna att de blir sedda, att de 

inte bara går till jobbet och sedan går hem igen helt osynliga. Med scorecards är hela tanken 

att medarbetarna ska känna sig sedda, att chefen ser deras prestationer, att de ska utvecklas 

och vilja förbättras. Vidare syftar både scorecards, vilka innehåller statistik på medarbetares 

sjukfrånvaro, och enskilda samtal till att se medarbetarnas välmående.  

 
”Tanken är ju att det ska vara en avstämning. Första frågan som jag öppnar upp med är ’hur 

mår du på jobbet?’ och därefter ’hur mår du generellt?’”  

 

Chefen framhäver vikten av den del av feedback-arbetet som mer handlar om mjuka delar, 

exempelvis den del av prestationsbiten som handlar om det djupare, teamet och värdeorden. 

Eftersom dessa delar är svårare att mäta vävs de in i den muntliga feedbacken. 

 

4.3.4 Uppfattning av feedback 

Då samtliga medarbetare i följande avsnitt tillhör samma team, T2, och samtliga intervjuer 

ägde rum vid samma tidsperiod under 2015, refereras resultatet från respektive respondent 

enbart som medarbetare 1, medarbetare 2 samt medarbetare 3. 

 

Källa till feedback 

Samtliga medarbetare i team 2 uppger att de främst får feedback från scorecards och enskilda 

samtal med chef. Hur medarbetarna ser på och låter sig påverkas av feedback via scorecards 

varierar. Medarbetare 3 menar att det kan kännas både positivt och negativt, det kan vara kul 

att få en status men det kan också vara jobbigt om resultaten är mindre bra. Medarbetare 2 
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anser att statistiken är bra överlag men påpekar också att den kan vara missvisande, innehållet 

i scorecardet kan vara ensidigt då feedback på viktiga delar uteblir.  

 
”Jag kanske inte tycker att chefen ser allting. […] Man kanske inte kan mäta hur proffsig man 

är mot kunden och hur bra samarbetskollega man är utan det är bara det här med prestation” 

(Medarbetare 2). 

 

Liknande uppfattning avseende innehåll i scorecards identifieras hos medarbetare 3 som 

anser att det är mycket fokus på kvantitet i arbetet och inte kvalitet och att det kan kännas 

felaktigt. Medarbetare 1 och medarbetare 3 uppfattar båda viss stress från scorecards då 

känslan är att de alltid ska prestera lite bättre, vilket är vad som utgör själva stressen.  

 
”Chefen är väldigt låst vid statistiken, det är väldigt såhär ’du måste prestera bättre här’ och det 

kan kännas jobbigt ibland” (Medarbetare 3).  

 

Medarbetare 2 känner sig ha koll på sina starka och svaga sidor och har därför inte någon 

jobbig känsla när det gäller scorecards. Samtliga medarbetare anser att det är tydligt vilka 

förväntningar som finns på dem i arbetet. Medarbetare 3 uppger till exempel att scorecards 

bidrar till en tydlighet kring de mål som medarbetarna har att arbeta emot. 

 

Samtliga medarbetare är positivt inställda till enskilda samtal med chef och framhåller vikten 

av den kommunikationen. Medarbetare 1 uppger att samtalen ger möjlighet att framföra 

åsikter och att chefen då lyssnar, vilket ger samtalen betydelse. Hur medarbetarna låter sig 

påverkas av de enskilda samtalen varierar. För medarbetare 2 fungerar samtalen som en 

avstämning och diskussion kring utvecklingspotential där medarbetaren tillsammans med 

chefen kan komma fram till saker som kan förbättras. Medarbetare 3 menar att det som tas 

upp på samtalen finns med i bakhuvudet men att det sedan är osäkert om det leder till 

förändring eller inte. Medarbetare 1 uppger att hur feedbacken uppfattas beror på hur chefen 

lägger fram det, att det hänger mycket på hur chefen säger det. Vidare känner medarbetare 1 

motivation direkt efter samtalen vilken kan mattas av därefter och dessutom omvandlas mer 

till stress.   

 

Medarbetarnas uppfattning skiljer sig avseende huruvida chefen ser dem och finns tillgänglig 

för dem i arbetet. Samtliga medarbetare uppfattar de enskilda samtalen som ett tillfälle där de 
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upplever att chefen lyssnar och frågar efter hur de mår. Medarbetare 3 uppger att utöver detta 

märks inte någon speciell insats från chefen. Medarbetare 1 ser sig som en person som 

behöver bekräftelse på arbetsinsatsen och känner att feedback saknas i viss mån, till exempel 

skulle medarbetaren uppskatta om samtalen ägde rum varje månad. Medarbetare 2 anser att 

det är lätt att få extra tid att sitta ned och prata med chefen vid behov.  

 
”Jag är ju en sådan person att jag ber om ett möte när jag känner för det, och då kanske det blir 

så att jag träffar chefen en gång i månaden med det behovet jag har” (Medarbetare 2). 

 

Medarbetare 2 framhåller dock också en brist i att chefen ser mer till statistiken än till hur 

medarbetaren fungerar i teamet. Avseende spontan feedback skiljer sig uppfattningen mellan 

medarbetarna. Medarbetare 2 menar att denna typ av feedback sker dagligen, då i samtal 

beträffande hur medarbetare mår, om det har varit någonting hemma, i någon arbetssituation 

eller någon rutin, medan medarbetare 1 menar att det är sällan förekommande. 

 

Genom uppföljning och löpande feedback uppger medarbetarna att chefen jobbar med 

kompetensutveckling i teamet. Chefen har inkluderat medarbetarna i arbetet, låtit dem lyfta 

starka och svaga sidor samt låtit dem komma med förslag på förbättringar. Medarbetarna 

känner förtroende från chefen att fatta egna beslut i arbetet. Medarbetare 1 framhåller att de 

uppmanas att tro på sig själva och våga göra fel. Chefen litar på att medarbetarna kan arbetet 

och uppmanar dem till att ta egna beslut (Medarbetare 2). Möjligheten att vara med och 

påverka arbetet uppfattas som begränsad av medarbetarna. Enligt medarbetare 1 är det alltid 

möjligt att framföra åsikter men det finns inte mycket utrymme för påverkan.  

 

Källans attribut 

Medarbetarna uppger att chefen är relativt ny vilket påverkar möjligheten att ge feedback 

som speglar prestationen. Förtroendet för feedbacken kan vara bristande då chefen inte har 

insyn i hur problemen ser ut och hur systemen fungerar (Medarbetare 3). Vidare uppger 

medarbetaren att chefen inte har full koll på vad de gör och hur lång tid varje arbetsuppgift 

tar.  

 

Samtliga medarbetare föredrar feedback i enskilda samtal framför feedback från scorecards. 

Huruvida scorecards speglar den personliga prestationen, det vill säga vilket förtroende 

medarbetarna känner för scorecards, varierar. Medarbetare 1 uppfattar att scorecards visar 
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prestationer svart på vitt vilket medarbetaren anser är bra. Medarbetare 2 och medarbetare 3 

menar å andra sidan att statistiken kan vara bristfällig och därmed kännas omotiverande.  

 
”Jag kände att jag blev besviken och att det inte ens stämde, då tog jag upp det med min chef 

och då visade det sig att det var felräknat. […] Det som är negativt är ju att statistiken inte är 

korrekt” (Medarbetare 2).  

 

Vidare uppger medarbetare 2 att det finns två olika system som samlar information om 

prestation varav bara det ena utgör underlag för statistiken. Trovärdigheten för och effekten 

av statistiken kan därmed ifrågasättas när den inte visar den faktiska prestationen 

(Medarbetare 2). Medarbetare 3 uppfattar scorecardet som trovärdigt för att det visar den 

utförda prestationen, men framhåller också att det hänger mycket på vilka arbetsuppgifter de 

får då vissa uppgifter är krångligare och tar längre tid. I dessa fall menar medarbetaren att 

scorecards kan kännas orättvisa, då statistiken kan vara sämre någon månad på grund av att 

arbetsuppgifterna varit krångligare.	  

	  

5. Analys 

I studien har vi funnit att chefernas avsikt jämfört med medarbetarnas uppfattning av formell 

och informell feedback överensstämmer i viss mening, men avvikelser har också identifierats. 

Studien kunde inte påvisa avsikten att påverka samarbete genom feedback i teamen vilket var 

en teoretisk förväntning. Däremot identifierades motivation och måluppfyllelse som faktorer 

vilka cheferna avser att påverka. Dessutom visade det sig att cheferna har för avsikt att 

påverka medarbetarnas känsla av att vara sedda på arbetsplatsen samt att skapa tillfälle för 

tvåvägskommunikation, se figur 5. Avseende medarbetarnas uppfattning av feedback 

bekräftar studien Luckett och Eggletons (1991) teori om att källan till feedback, källans 

attribut samt feedbackens karaktär påverkar uppfattningen, se figur 3 i avsnitt 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Formell	  feedback	  

Informell	  feedback	  

Chef	   Medarbetare	  

Figur	  5.	  Identifierade	  avsikter	  med	  feedback.	  

Avsikt:	  
Samarbete	  
Motivation	  
Tydliggöra	  mål	  
Känsla	  av	  att	  vara	  sedd	  
Tvåvägskommunikation	  
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Avsikt:	  
Motivation	  
Tydliggöra	  mål	  
	  

	  

Uppfattning:	  
Motiverande	  
Stressande	  
Tydlighet	  
Ej	  feedback	  
	  
	  

Formell	  feedback	  
Säljrapporter	  

Informell	  feedback	  

Chef	   Medarbetare	  

Figur	  6.	  Avsikt	  med	  och	  uppfattning	  av	  säljrapporter.	  

5.1 Säljrapporter 

I team 1 förmedlas feedback regelbundet till medarbetarna i form av säljrapporter. Utifrån 

Pitkänen och Lukkas (2011) definition är säljrapporterna en form av formell feedback då de 

är baserade på information hämtad ur informationssystem samt att de skickas ut systematiskt 

och regelbundet. Chef.T1:s avsikt med feedback via säljrapporter och medarbetarnas 

uppfattning av dessa sammanfattas i figur 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chef.T1 vill, i enlighet med teoretiska förväntningar, motivera medarbetarna till att prestera 

bättre genom att via säljrapporterna skapa ett tävlingsmoment i feedback-kulturen. 

Säljrapporterna avser även att motivera genom att skapa transparens i resultatet och sätta 

verksamheten i ett sammanhang (Chef.T1). Att se verksamheten i ett större sammanhang 

förefaller vara ett sätt att få medarbetarna att känna ett värde med målet och syftet i arbetet. 

Detta kan, enligt Spreitzer (1995), få medarbetarna att känna sig bemyndigade och vidare 

enligt Franco-Santos et al. (2012) motiverade. Vidare presenteras teamets mål i jämförelse 

med resultatet i samtliga rapporter och de skapar därmed en medvetenhet kring målen, vilket 

också är i linje med våra teoretiska förväntningar. Med löpande feedback avseende status och 

mål avser chefen att ge medarbetarna en chans att korrigera och förbättra arbetet i tid och 

därmed enligt Locke (1996) höja måluppfyllelsen.  

 

Enligt Luckett och Eggleton (1991) är det viktigt att förstå att olika källor till feedback 

påverkar medarbetare olika och de anger att feedback från styrsystem kan förmedlas direkt 

till medarbetare alternativt indirekt via chefen. Säljrapporterna förmedlas direkt då chefen 

inte skickar ut rapporterna aktivt utan det sker automatiskt via informationssystem. I likhet 

med chef.T1:s avsikt framgår att en del medarbetare uppfattar rapporterna som motiverande 

medan andra, i motsats till avsikten, uppfattar dem som stressande. Likt chefens avsikt att 
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tydliggöra målen anser medarbetarna att rapporterna hjälper till att skapa en tydlighet då de 

ger uppfattning om hur resultatet förhåller sig till målen.  

 

Studien påvisade dock att samtliga medarbetare inte uppfattar säljrapporterna som feedback, 

vilket utgör en väsentlig avvikelse från chefens avsikt. I detta avseende identifieras en brist i 

feedback-relationen mellan chef och medarbetare då deras syn på vad feedback är skiljer sig. 

Att feedbacken kommer till medarbetarna direkt från styrsystemet och inte via chefen kan 

förklara varför säljrapporterna inte uppfattas som en form av feedback. Säljrapporterna kan 

vara en feedback-källa av låg dignitet vilket då enligt Luckett och Eggleton (1991) gör 

medarbetarna omotiverade att ta till sig feedbacken. Författarna menar vidare att 

tillförlitligheten är högre för feedback direkt från chefen, vilket ytterligare kan förklara varför 

medarbetare inte tar till sig feedback från säljrapporterna. 

 

Enligt Hartmann och Slapničar (2009) genererar formell feedback mer tillit då kvaliteten och 

rättvisan uppfattas som högre. Medarbetare uppfattar säljrapporterna som rättvisa men det 

framgår också att rapporterna kan ge en orättvis bild av prestationen. Det senare styrker 

Luckett och Eggletons (1991) teori om att formella styrsystem kan vara bristfälliga. Ingen av 

medarbetarna föredrar feedback från säljrapporter framför feedback direkt från chefen vilket 

ytterligare bekräftar författarnas teori.  

 

Sammanfattningsvis skiljer sig avsikt med och uppfattning av feedback via säljrapporter på 

flera sätt och därmed kan slutsatsen dras att feedback-relationen är bristfällig. Medarbetare 

kan uppfatta rapporterna som stressande vilket står i motsats till avsikten om att de ska vara 

motiverande. Rapporterna uppfattas heller inte som feedback av samtliga medarbetare vilket 

indikerar att feedback-relationen mellan chefen och en del medarbetare har stora brister.  

 

5.2 Scorecards 

Chefen för team 2 förmedlar scorecards till sina medarbetare månadsvis. Scorecards baseras 

på data från informationssystem och skickas ut systematiskt och regelbundet vilket enligt 

Pitkänen och Lukka (2011) gör dem till feedback av formell karaktär. Avsikt med och 

uppfattning av scorecards som identifierades i studien sammanfattas i figur 7. 
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Chef.T2 avser att höja medarbetarnas motivation med scorecards vilket bekräftar teoretiskt 

förväntad avsikt med feedback. En missbelåtenhet kan dock urskiljas hos medarbetarna 

avseende scorecards därför att feedbacken har ett kvantitativt fokus snarare än kvalitativt 

vilket gör att innehållet uppfattas missvisande. Eftersom delar av arbetet som medarbetarna 

anser är viktiga inte finns med i feedbacken känns scorecards ensidiga. Att chefen ständigt 

håller ett högt fokus på statistiken medför att medarbetarna kan ha en jobbig och stressande 

känsla över scorecards när resultatet varit sämre än målen. Statistik som visar ett sämre 

resultat än målen kan ses som negativ feedback, vilket enligt Ilgen et al. (1979) kan hota 

självkänslan och vidare enligt Ilgen och Davis (2000) medföra negativa konsekvenser på 

framtida prestationer. Dessutom framgår av medarbetarnas uppfattning att scorecards kan 

innehålla direkt felaktig information om prestationen. Detta står i motsats till Hartmann & 

Slapničar (2009) som menar att formell feedback har hög grad av kvalitet och rättvisa. I och 

med att feedbacken inte anses spegla utförd arbetsinsats minskar i enlighet med Ilgen et al. 

(1979) medarbetarnas förtroende för scorecards som feedback-källa. Vi kan därmed se att 

medarbetarna uppfattar scorecards som missvisande och stressande vilket avviker från 

chefens avsikt.  

 

Vidare har chef.T2 för avsikt att tydliggöra målen genom den feedback som förmedlas i 

scorecards. Därmed bekräftas återigen studiens teoretiska förväntningar. Chefen menar att 

scorecards tydliggör vilka målen är samt hur medarbetarna har presterat. Eftersom samtliga 

medarbetare känner klarhet över mål i arbetet samt hur de ligger till gentemot dessa kan 

slutsatsen dras att chefen har lyckats med vad Locke (1996) menar krävs för effektiv 

måluppfyllelse.  

 

Formell	  feedback	  
Scorecards	  

Informell	  feedback	  

Chef	   Medarbetare	  

Figur	  7.	  Avsikt	  med	  och	  uppfattning	  av	  scorecards.	  

Avsikt:	  
Motivation	  
Tydliggöra	  mål	  
Känsla	  av	  att	  
vara	  sedd	  
	  

Uppfattning:	  
Missvisande	  
Stressande	  
Tydlighet	  
Ej	  sedd	  
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Chef.T2 framhäver att hela tanken med scorecards är att få medarbetarna att känna sig sedda. 

Denna avsikt var inte förväntad på förhand utan den identifierades under studiens gång. 

Chefens syn på scorecards är att de fungerar som en grund för medarbetarna att se hur de har 

presterat. Utifrån vad som framkommer av medarbetarnas uppfattning förefaller det vara 

omvänt, det vill säga att medarbetarna känner att delar av deras arbetsinsats inte 

uppmärksammas eftersom scorecards är begränsade. Detta stärks exempelvis av 

medarbetarnas känsla av att chefen enbart ser det arbete som kommer fram i statistiken i 

scorecards och inte ser på hur de fungerar i teamet. I detta avseende avviker därmed 

medarbetarnas uppfattning från chefens avsikt.  

 

Sammanfattningsvis finner vi att feedbacken från scorecards är bristfällig då chef.T2:s avsikt 

avviker från medarbetarnas uppfattning både avseende påverkan på motivation och känsla av 

att vara sedd. Utifrån identifierade avvikelser i nuvarande situation kan slutsatsen dras att 

feedback-relationen mellan chefen och medarbetarna i team 2 inte är optimal eftersom 

medarbetarna inte tar till sig feedbacken på ämnat sätt. De tankar som chefen har inför 

framtiden om att bredda målen så att de även omfattar service och sälj skulle kunna lösa 

problemen med medarbetarnas känsla av att feedbacken inte reflekterar hela arbetsinsatsen. 

Därmed kan chefen få mer motiverade medarbetare, vilket Drake et al. (2007) menar gynnar 

företaget på lång sikt, samt uppnå avsikten att medarbetarna ska känna sig sedda. Scorecards 

skulle således kunna bli en feedback-källa med hög tillförlitlighet (Ilgen et al., 1979).  

 

5.3 Enskilda samtal 

Cheferna i både team 1 och team 2 har enskilda samtal med sina medarbetare där de 

förmedlar feedback. De enskilda samtalen klassas som formell feedback utifrån Pitkänen och 

Lukkas (2011) definition då samtalen i båda teamen sker regelbundet. I team 2 är de enskilda 

samtalen dessutom av obligatorisk karaktär, vilket enligt författarna är ännu ett kriterium för 

formell feedback, då chefen i teamet fått riktlinjen från högre chefer att ha samtalen 

åtminstone var tredje månad. Chefernas avsikt med och medarbetarnas uppfattning av de 

enskilda samtalen sammanfattas i figur 8. 
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Enligt Franco-Santos et al. (2012) leder bemyndigade medarbetare till motiverade 

medarbetare. En av komponenterna för att medarbetare ska känna sig bemyndigade är enligt 

Spreitzer (1995) att de upplever att de har kompetens och tror på sig själva att de klarar av 

aktiviteterna som förväntas i rollen. Avsikten att påverka medarbetarnas motivation 

identifieras i båda teamen. Cheferna uppger att medarbetarna i de enskilda samtalen ges 

tillfälle att diskutera utvecklingsmöjligheter, lyfta utmaningar samt lyfta eventuella brister på 

resurser som krävs för att utföra åtaganden. Cheferna arbetar därmed i samtalen med att få 

medarbetarna att känna att de har kompetens. Detta tyder därmed enligt Spreitzer (1995) på 

att medarbetarna är bemyndigade och vidare enligt Franco-Santos et al. (2012) motiverade. 

Utifrån detta identifieras en ytterligare avsikt med denna typ av feedback, i form av att 

cheferna i de båda teamen ser de enskilda samtalen som ett tillfälle för 

tvåvägskommunikation. I team 1 uppfattar medarbetarna samtalen som ett tillfälle för 

ömsesidig feedback då chefen uppmuntrar känslan av att ha rätt kompetens. I team 2 

uppfattar medarbetarna att samtalen ger tillfälle för dialog samt diskussion kring 

utvecklingspotential. Medarbetarnas uppfattning av de enskilda samtalen visar därmed på 

kongruens med chefernas avsikt med samtalen.  

 

Vidare framgår dock att samtalen i team 1 till viss del inte uppfattas som regelbundet 

förekommande och att feedback inte är en del av innehållet vid samtalen. Här identifieras 

därmed en väsentlig avvikelse mellan chefens avsikt med och medarbetares uppfattning av 

enskilda samtal. En förklaring till denna avvikelse skulle kunna vara att chefen avser att ha 

regelbundna feedback-samtal med samtliga medarbetare men att dessa inte förekommer i 

praktiken. En annan förklaring skulle kunna vara att medarbetaren inte är mottaglig för den 

feedback som chefen förmedlar.  

 

Enligt Locke (1996) är feedback ett viktigt verktyg för att tydliggöra mål. Detta är ännu en 

avsikt som identifierades i team 2 avseende de enskilda samtalen. Att medarbetarna uppfattar 

Formell	  feedback	  
Enskilda	  samtal	  

Informell	  feedback	  

Chef	   Medarbetare	  

Figur	  8.	  Avsikt	  med	  och	  uppfattning	  av	  enskilda	  samtal.	  

Avsikt:	  
Motivation	  
Tvåvägskommunikation	  
Tydliggöra	  mål	  
Känsla	  av	  att	  vara	  sedd	  
	  

Uppfattning:	  
Motiverande	  
Tvåvägskommunikation	  
Ej	  feedback	  
Tydlighet	  
Ej	  sedd	  
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klarhet över målen påvisar överensstämmelse med chefens avsikt. Huruvida medarbetarna 

uppfyllde målen i större utsträckning efter samtalen identifierades dock inte då medarbetarna 

hade svårt att beskriva hur de påverkades av feedback via samtalen. I team 2 har chefen också 

som avsikt med de enskilda samtalen att medarbetarna ska känna sig sedda. Enligt chefen är 

en viktig del i samtalen med medarbetarna att väva in mjuka delar, vilka inte är inkluderade i 

scorecards då de är svåra att mäta. Medarbetarnas uppfattning ger dock tecken på att detta 

brister eftersom de inte känner uppskattning för mjuka delar i arbetet. Det kan därmed 

ifrågasättas om chefen lyckas inkludera mjuka delar i den muntliga feedbacken. En förklaring 

till uppfattad brist på denna feedback hos medarbetarna kan vara att de enskilda samtalen inte 

sker tillräckligt ofta och att feedback på mjuka delar bör vävas in i feedback i det dagliga 

arbetet i större utsträckning. 

 

I enlighet med Luckett och Eggleton (1991), vilka menar att medarbetare föredrar feedback 

direkt från chefen istället för via styrsystem, föredrar samtliga medarbetare i båda teamen 

feedback direkt från chefen i enskilda samtal istället för feedback som förmedlas via 

styrsystem som säljrapporter eller scorecards. Hur medarbetare uppfattar feedback påverkas 

enligt Luckett och Eggleton (1991) av vilken tillförlitlighet medarbetaren har till källan. 

Medarbetarna i team 1 uppger att deras chef har tillräckligt med expertis för att ge feedback 

på arbetet. I team 2 är förtroende för chefens expertis delvis bristande då det framgår att 

chefen inte har full insyn i arbetet och hur lång tid momenten i arbetet tar. Att medarbetarna 

inte har förtroende för chefens expertis kan enligt Ilgen et al. (1979) påverka hur de uppfattar 

feedbacken.  

 

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att feedback-relationen mellan chefen och 

medarbetarna i team 1 i stor utsträckning är god då avsikter och uppfattning överensstämmer 

till hög grad. Dock finns även stora brister i feedback-relationen med medarbetare i teamet då 

vissa inte uppfattar samtalen som feedback överhuvudtaget. Feedback-relationen mellan 

chefen och medarbetarna i team 2 är god avseende avsikterna att påverka motivation, ge 

tillfälle för tvåvägskommunikation samt tydliggöra mål, då dessa avsikter uppfattas av 

medarbetarna. Feedback-relationen i fråga om avsikten att få medarbetarna att känna sig 

sedda brister baserat på att medarbetarna uppfattar en avsaknad av feedback på mjuka delar.  
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Avsikt:	  
Motivation	  
Tydliggöra	  mål	  

Uppfattning:	  
Motiverande	  
Tydlighet	  

Formell	  feedback	  

Informell	  feedback	  
Spontan	  feedback	  

Chef	   Medarbetare	  

Figur	  9.	  Avsikt	  med	  och	  uppfattning	  av	  spontan	  feedback.	  

5.4 Spontan feedback 

Spontan feedback förekommer i båda teamen i viss utsträckning. Korta, oplanerade samtal 

samt korta kommentarer direkt i samband med prestationer är exempel på spontan feedback 

som används av båda cheferna. Eftersom dessa feedback-strömmar sker ad hoc mellan chef 

och medarbetare går de under London och Smithers (2002) och Pitkänen och Lukkas (2011) 

definitioner av informell feedback. Vidare framgår det att denna feedback varierar efter 

behov i respektive team samt tar sin form beroende på chefen. Detta bekräftar Pitkänen och 

Lukkas teori om att informell feedback är beroende av chefers förmågor, preferenser och 

attityd till feedback. Att inga riktlinjer från företaget finns om hur spontan feedback ska 

förmedlas kan bero på de svårigheter som Pitkänen och Lukka (2011) utpekar avseende att 

styra denna form av feedback, dock framgår det av HR-chefen att cheferna i enlighet med 

London och Smither (2002) uppmuntras att ge löpande feedback i stor utsträckning. I 

undersökningen uppstod svårigheter med att identifiera avsikt med och uppfattning av 

spontan feedback. Detta antas bero på att informell feedback förekommer utefter behov vilket 

gör den varierad och det kan därmed vara svårt att urskilja mönster i denna form av feedback. 

En sammanfattning av avsikt och uppfattning som identifierades ges i figur 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan urskilja att spontan feedback används av chef.T2 i syfte att få medarbetarna att känna 

mening i arbetet, uppleva självbestämmande samt få dem att känna att de kan vara med och 

påverka arbetet. Slutsatsen kan därmed dras utifrån Spreitzers (1995) definition av 

bemyndigande att spontan feedback utnyttjas som verktyg för att påverka medarbetarnas 

känsla av att vara bemyndigade, även om detta inte är en uttalad avsikt från chefens sida. Vi 

finner kongruens mellan chefens avsikt med och medarbetarnas uppfattning av feedback i 

fråga om medarbetarnas känsla av att vara bemyndigade, då medarbetarna i team 2 bedöms 

känna sig bemyndigade i viss grad. Den punkt som synnerligen påvisar kongruens mellan 

avsikt och uppfattning är medarbetarnas upplevda självbestämmande, där chefen har för 
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avsikt att med spontan feedback få dem att lita på sig själva i arbetet, vilket medarbetarna 

också uppfattar. Vidare menar medarbetarna att löpande uppföljning och feedback från 

chefen hjälper dem att känna att de har kompetens för att utföra arbetet. Medarbetarna 

uppfattar däremot inte att de har möjlighet att påverka arbetet i någon större utsträckning 

vilket bekräftas av chefens mening om att de enbart får påverka små saker. Eftersom Franco-

Santos et al. (2012) menar att bemyndigade medarbetare leder till mer motiverade 

medarbetare konstateras påverkan på motivation som en avsikt som chef.T2 har med spontan 

feedback.  

 

Chef.T1 menar att det är viktigt med löpande feedback, särskilt i syfte att klargöra vilka 

målen är och hur medarbetarna ligger till prestationsmässigt. Här finner vi överensstämmelse 

med medarbetarnas uppfattning då vissa av medarbetarna ser målen som mycket tydliga. 

Chefen påpekar att det inte är bra att låta medarbetarna jobba på utan feedback och möjlighet 

att justera arbetet. Trots detta finns en indikation hos medarbetarna på att feedback i större 

utsträckning är önskvärt. Exempelvis påpekas att stöd från chefen för att uppnå mål ges i 

mindre utsträckning för vissa av målen. Detta antyder en bristfällighet i feedbacken som 

skulle kunna bero på att feedbacken inte ger medarbetarna kännedom om status gentemot 

målen vilket Locke (1996) menar är en förutsättning för påverkan på måluppfyllelse. 

Feedback som chefen tycker sig ge uppfattas därmed inte som feedback av medarbetarna och 

når därför inte fram.  

 

Chef.T2 påpekar att vissa medarbetare är mer feedbacksökande än andra och att de därför får 

mer spontan feedback och blir mer sedda. Här kan vi därmed se att mängden feedback kan 

skilja sig mellan olika medarbetare beroende på personlighet. Detta kan förklara att 

medarbetare kan känna att det är lätt att få tid med chefen och har uppfattningen att spontan 

feedback förekommer dagligen. Av andra medarbetare framhålls å andra sidan att spontan 

feedback sker sällan och att mer feedback och mer tid med chefen är önskvärt. Detta tyder på 

de oförenliga feedback-processer som Pitkänen och Lukka (2011) belyser att informell 

feedback kan leda till. Vi finner här att feedbacken är bristfällig i team 2 eftersom feedback-

relationen inte fungerar mellan chefen och samtliga medarbetare i teamet. 

 

Sammanfattningsvis dras slutsatsen att feedback-relationen mellan chef och medarbetare i 

team 1 kan förbättras. Chefen avser att förmedla feedback i hög grad till medarbetarna för att 

de ska finna målen tydliga och kunna justera arbetet kontinuerligt. Medarbetarna uppfattar 
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däremot att målen endast är tydliga till viss del och mer feedback är önskvärd. Feedback-

relationen i team 2 är delvis bra då avsikt och uppfattning stämmer överens till stor del. Dock 

varierar mängden spontan feedback mellan olika medarbetare. Feedback-relationen med de 

medarbetare som uppfattar att de får mindre spontan feedback kan därmed bli bättre.  

 

6. Avslutande diskussion 

6.1 Slutsats 

Denna studie syftar till att utforska chefers avsikt jämfört med medarbetares uppfattning av 

formell och informell feedback. Vidare syftar studien till att se på befintlig feedback-relation 

mellan chef och medarbetare som en eventuell orsak till att feedback kan vara bristfällig i 

företag. Studien visar att chefers avsikt jämfört med medarbetares uppfattning 

överensstämmer i vissa avseenden men avviker i andra. Chefen i team 1 framhåller vikten av 

att förmedla feedback i stor utsträckning, samtidigt finns uppfattningen bland medarbetarna 

att chefens feedback i form av säljrapporter och enskilda samtal inte utgör feedback. Detta 

leder till att stor del av den feedback som chefen förmedlar går förlorad. Chefen i team 2 

framhåller att en avsikt är att få medarbetarna att känna sig sedda. Då medarbetarna uppfattar 

delar av feedbacken som missvisande konstateras att feedback-relationen mellan chefen och 

medarbetarna är bristfällig. Studien visar att feedback-relationen mellan chef och 

medarbetare inte alltid fungerar vilket kan orsaka att feedback inte når fram till medarbetare. 

Vidare påvisar studien att medarbetares uppfattning av feedback har stor betydelse för hur 

feedbacken tas emot. 

 

6.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Studien visar att medarbetares uppfattning av feedback inte alltid stämmer överens med 

chefers avsikt. I vissa fall är uppfattningen den motsatta till avsikten och i andra fall uppfattas 

feedbacken inte överhuvudtaget. Detta kan förklara och ge ökad teoretisk kunskap om varför 

feedback inte alltid når fram till mottagaren. Företag kan dra nytta av denna kunskap för att 

bättre förstå betydelsen av medarbetares uppfattning av feedback. Att chefers feedback ska få 

effekt på medarbetare förutsätter att medarbetare uppfattar feedbacken vilket inte alltid sker i 

praktiken. Studien indikerar att chef och medarbetare behöver föra en dialog kring befintlig 

feedback i syfte att skapa en samsyn och därmed nå kongruens i avsikt och uppfattning.  
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6.3 Förslag på framtida forskning 

Studiens resultat indikerar att en icke fungerande feedback-relation mellan chef och 

medarbetare kan vara orsak till att feedback kan vara bristfällig i företag. Då detta område är 

relativt outforskat inom ekonomistyrning efterfrågas ytterligare forskning på området. Det 

vore intressant att gå djupare in på teamnivå genom att inkludera fler medarbetare samt att 

inkludera fler team. Ett förslag för framtida forskning är därmed att genomföra en djupare 

studie på området vilken skulle kunna stärka denna studies resultat. Eftersom denna studie 

fokuserar på ett företag skulle det vara intressant att inkludera flera företag i en liknande 

studie. Vidare påvisar denna studies resultat bristfällighet i feedback-relationen mellan chefer 

och medarbetare och framtida forskning föreslås undersöka om utbildning av medarbetare i 

att ta emot feedback kan förbättra relationen.  
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Bilaga 1: Missivbrev 

 

Till respondenter         2015-11-27  

 

Hej!  
 

Vi är tacksamma för att du vill delta i vår studie. Ditt deltagande bidrar till ökad kunskap 

avseende chefers avsikt respektive medarbetares uppfattning av feedback.  
 

Vi som genomför denna studie läser vår sista termin på Ekonomprogrammet vid Uppsala 

universitet med inriktning Management and Control. För vår kandidatuppsats har vi valt att 

fördjupa oss inom området feedback, mer specifikt feedback som förmedlas från chef till 

medarbetare. Syftet med vår studie är att jämföra chefers avsikt med medarbetares 

uppfattning av feedback. Vidare är syftet att utvärdera befintlig feedback-relation mellan chef 

och medarbetare.  
 

I vår undersökning följer vi Vetenskapsrådet och Uppsala universitets forskningsetiska 

principer vilket innebär att ditt deltagande är frivilligt och anonymt. Ditt och företagets namn 

kommer därmed inte att redovisas i vår uppsats. Resultatet av studien kommer enbart att 

användas i forskningssammanhang. Redovisning av undersökningens resultat presenteras för 

företaget i separat rapport.  

 

Vid frågor eller funderingar kring undersökningen är du välkommen att kontakta oss.  

Mail: feedback.kandidatuppsats@gmail.com. 

Vi hoppas att du finner ditt deltagande intressant och givande.  

Vi ses!  

Vänliga hälsningar,  

Anna och Emilia  
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Bilaga 2: Intervjuguide HR-chef 

Inledning 

1. Hur länge har du arbetat på företaget? 

2. Hur ofta träffar du de andra cheferna? 

3. Beskriv din roll i företaget. 
 

Inledning feedback 

1. Hur ser du på kommunikation med medarbetare avseende deras prestation och 

arbetssätt? 

2. Hur ser din roll ut när det gäller arbete med information avseende prestation och 

arbetssätt i företaget? 
 

Formell/informell feedback och avsikt 

1. Hur ser arbetet ut inom företaget med att förmedla information avseende prestation 

och arbetssätt? 

2. Varför är det viktigt eller inte viktigt att arbeta med att ge information till medarbetare 

avseende prestation och arbetssätt? 

a. Vad kan man som chef uppnå genom att förmedla information till sina 

medarbetare avseende prestation och arbetssätt? 

3. På vilka sätt arbetar ni i företaget med att styra/kontrollera att chefer genomgående i 

företaget förmedlar information avseende prestation och arbetssätt till medarbetare? 

a. Finns det riktlinjer som du eller företaget satt upp avseende hur chefer ska 

arbeta med att förmedla information avseende prestation och arbetssätt till sina 

medarbetare? 

b. Hur fungerar det med utvecklingssamtal i företaget? 

c. Hur anser du att utvecklingssamtal kan påverka medarbetare? 

4. Vad är din åsikt när det gäller frågan om det är viktigt eller inte viktigt att information 

om prestation och arbetssätt förmedlas i samma utsträckning till alla medarbetare? 

5. Finns någon typ av dokument som stöd för chefer avseende att ge information om 

prestation och arbetssätt till sina medarbetare? 
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Bilaga 3: Intervjuguide teamchef 

Inledning  

1. Hur stort är teamet som du är chef över? 

2. Hur länge har du varit chef för det här teamet? 

3. Hur ofta träffar du dina medarbetare under en typisk arbetsdag? 

 

Inledning feedback 

1. Hur ser du på kommunikation med medarbetare avseende deras prestation och 

arbetssätt? 

2. Har du genom företaget tillgång till någon form av system/verktyg som samlar 

information om dina medarbetares prestation?  

3. Har du även en egen metod för att samla information om dina medarbetares prestation 

och arbetssätt?  

4. Hur upplever du det att förmedla information om prestation och arbetssätt till dina 

medarbetare?  

5. Beskriv det tillvägagångssätt som du använder för att förmedla information till dina 

medarbetare om deras prestation och arbetssätt.  

 

Formell feedback 

1. Beskriv vilka riktlinjer som företaget har avseende hur du som chef ska arbeta med att 

ge information beträffande utfört arbete till dina medarbetare? 

2. Har du för din egen del någon form av system/plan för att säkerställa att du förmedlar 

information i samma utsträckning till samtliga dina medarbetare?  

3. Kommunicerar du ut information till enskilda medarbetare angående deras prestation 

och arbetssätt?  

a. Vad är det för typ av information?  

b. Sker detta regelbundet?  

c. Vad vill du uppnå med informationen? 

4. Har företaget obligatoriska moment när det gäller att kommunicera ut information 

avseende medarbetares prestation och arbetssätt? 

a. Har du utvecklingssamtal med dina medarbetare?  

b. Sker dessa regelbundet?  
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c. På vilka sätt anser du att utvecklingssamtal kan påverka medarbetare? 

5. Skickas information ut angående hela teamets prestation genom t.ex. rapporter?  

a. Har du varit delaktig i att inkludera dina medarbetare i dessa utskick?  

b. Sker detta regelbundet?  

c. Hur vill du som chef att informationen ska påverka medarbetarna? 

d. Skickas (även) information ut till enskilda medarbetare angående deras 

prestation genom t.ex. rapporter?  

6. Sätter du av tid för möte med enskilda medarbetare i syfte att förmedla information 

om prestation och arbetssätt?  

a. Om så är fallet, hur ofta förekommer denna typ av möten  

b. Vad är avsikten? 

 

Informell feedback 

1. Händer det att du har spontana samtal/möten med medarbetare angående prestation 

och arbetssätt? 

2. I vilka situationer förmedlar du information avseende prestation direkt i samband med 

medarbetarens insats?  

a. Beskriv vad du vill att medarbetaren ska ta med sig av den här informationen. 

3. Hur arbetar du för att se till att den information du förmedlar känns aktuell för 

medarbetaren?  

4. Hur varierar den utsträckning du förmedlar information om prestation och arbetssätt 

mellan olika medarbetare?  

5. Kommenterar du en persons arbetssätt om du observerar något du anser att personen 

behöver förbättra?  
 

Avsikt 

1. På vilka sätt försöker du få dina medarbetare att arbeta tillsammans för gemensamma 

mål? 

2. Hur försöker du få dina medarbetare att känna att de har kompetens och att de klarar 

av sina arbeten? 

3. På vilka sätt arbetar du med att motivera dina medarbetare?  

4. På vilka sätt får dina medarbetare vara med och bestämma och påverka arbetet och 

arbetssättet?  
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5. Hur jobbar du med att få dina medarbetare att finna mening i deras arbete? 

6. Hur arbetar du för att få dina medarbetare att känna klarhet i vad som förväntas av 

dem?  

 

Övrigt 

1. (Sammanfatta intervjun). Har du något som du vill tillägga innan vi avslutar 

intervjun? 

2. Kan vi återkomma i efterhand om det uppkommer frågor? 
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Bilaga 4: Intervjuguide medarbetare team 1 

Inledning 

1. Hur länge har du arbetat i det team som du arbetar i? 

2. Hur ofta träffar du din chef?  

3. På vilka sätt får du information avseende prestation och arbetssätt från din chef? 

a. Känner du att du får information avseende prestation och arbetssätt i den 

utsträckning du önskar? 

b. Hur upplever du att din chef varierar mängden information avseende prestation 

och arbetssätt till medarbetare beroende på medarbetarens behov? 
 

Källa till feedback 

1. Beskriv hur du upplever det att få statistik genom säljrapporter?  

a. Hur påverkar information avseende prestation från säljrapporterna dig?  

2. Hur upplever du att denna form av information speglar din arbetsinsats och varför? 

3. Hur väl medveten är du om vilka mål du förväntas uppnå? 

4. På vilka sätt upplever du att din chef stöttar dig för att prestera och uppnå mål? 

5. Känner du att du får tillräcklig information om hur du ligger till i förhållande till 

uppsatta mål? 

6. Känner du att du får tillräcklig coachning för att kunna uppnå målen? 

7. Beskriv hur du upplever enskilda samtal med din chef?  

a. Hur påverkas du av den information avseende prestation och arbetssätt du får av 

din chef i dessa samtal? 

8. Beskriv huruvida du anser att din chef är tillräckligt insatt i det du gör för att kunna ge 

dig relevant information avseende prestation och arbetssätt?  

a. Hur upplever du att information avseende prestation och arbetssätt i dessa samtal 

speglar din arbetsinsats och varför?  

9. Kan du ge exempel på vad du kan ta med dig från denna typ av samtal?  
 

Uppfattning av feedback 

1. I vilka situationer känner du tilltro till din chef? 

a. Finns det situationer där du inte känner tilltro till din chef? 

2. Vilken form av information avseende din prestation och arbetssätt anser du bäst 

reflekterar ditt arbete och varför?  
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3. Kan du ge exempel på när information avseende prestation och arbetssätt får dig att 

bli motiverad? 

4. Försök beskriva dina känslor: tar du till dig information avseende din prestation och 

ditt arbetssätt mer eller mindre beroende på om den kommer direkt från en rapport 

eller direkt från din chef? 

5. Hur upplever du att din chef jobbar för att du ska känna att du har den kompetens som 

krävs för att utföra ditt arbete?  
 

Övrigt   

1. (Sammanfatta intervjun). Har du något som du vill tillägga innan vi avslutar 

intervjun?  

2. Kan vi återkomma i efterhand om det uppkommer frågor?   
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Bilaga 5: Intervjuguide medarbetare team 2 

Inledning 

1. Hur länge har du arbetat i det team som du arbetar i? 

2. Hur ofta träffar du din chef?  

3. På vilka sätt får du information avseende prestation och arbetssätt från din chef? 

a. Känner du att du får information avseende prestation och arbetssätt i den 

utsträckning du önskar? 

 

Källa till feedback 

1. Beskriv hur du upplever det att få statistik på din prestation genom scorecard?  

a. Upplever du att din chef tar hänsyn till hur du känner inför statistik? 

b. Hur upplever du att statistiken speglar din prestation?  

2. Beskriv hur du upplever det att ha enskilda samtal med din chef?  

a. Anser du att din chef är tillräckligt insatt i det du gör för att kunna ge dig 

information som speglar din prestation och ditt arbetssätt?  

b. Kan du ge exempel på vad du kan ta med dig från den här typen av samtal?  

c. På vilka sätt upplever du att din chef ser dig?  

d. På vilka sätt upplever du att din chef är intresserad av hur du mår? 

e. Anser du att dessa samtal sker för sällan/tillräckligt/för ofta?  

3. I vilken utsträckning upplever du att din chef har spontana samtal med medarbetare? 

a. Om så är fallet, vad brukar syftet med dessa samtal vara? 

4. Upplever du att din chef är närvarande och vid behov ingriper/stöttar vid problem 

med attityd eller beteende i teamet? 

a. Upplever du att detta sker för sällan/tillräckligt/för ofta? 

5. Upplever du att din chef kommenterar ditt eller dina kollegors arbetssätt i syfte att 

förbättra prestationer? 

a. Sker detta för sällan/tillräckligt/för ofta? 

 

Uppfattning av feedback 

6. I vilka situationer känner du tilltro till din chef? 

a. Finns det situationer där du inte känner tilltro till din chef? 
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7. Föredrar du någon form av information avseende din prestation och arbetssätt framför 

någon annan?  

a. Vilken form av information avseende din prestation och arbetssätt reflekterar 

bäst ditt arbete anser du?  

b. Beskriv vilka av dessa informationskällor som får dig motiverad? Eller 

omotiverad? 

8. Hur upplever du att ditt och teamets arbete uppskattas på företaget? 

9. Upplever du att du vet vad som förväntas av dig i arbetet? 

a. Hur väl medveten är du om vilka mål som du förväntas uppnå? 

b. På vilka sätt upplever du att din chef stöttar dig för att prestera och uppnå mål? 

10. Hur upplever du att din chef jobbar för att du ska känna att du har den kompetens som 

krävs för att utföra ditt arbete?  

11. Hur känner du att du uppmuntras att fatta egna beslut och lita på ditt eget omdöme i 

arbetet? 

12. Hur upplever du din möjlighet att vara med och påverka ditt arbete?  

 

Övrigt   

1. (Sammanfatta intervjun). Har du något som du vill tillägga innan vi avslutar 

intervjun? 

2. Kan vi återkomma i efterhand om det uppkommer frågor?   

 

 

 

 


