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FÖRORD 
Vi har under hösten 2006 genomfört ett fördjupningsarbete vid polisutbildningen i 

Umeå. Arbetet är ett av momenten i den avslutande terminen vid utbildningen. Arbetet 

har gett oss mycket ny och värdefull kunskap och vi har många att tacka för resultatet. 

Först och främst vill vi tacka våra respondenter som har tagit sig tid att ställa upp på 

intervjuer, korrekturläsning och emellanåt givit goda råd och kloka synpunkter. Vi vill 

även tacka vår handledare Karl-Arne Gustafsson för hjälp med det akademiska 

utformandet. Sist men inte minst vill vi tacka mamma Gun för den fantastiskt goda 

maten och omsorgen, utan dig hade det här arbetet aldrig blivit färdigt!  

Slutligen önskar vi er alla en trevlig läsning! 

 

Umeå december 2006 

 

_________________________  _________________________ 

Niklas Berglund    Stina Stefansson 
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SAMMANFATTNING 
Insikten om den egna självkänslan påverkar en individs beteende, vilket i sin tur 

påverkar hur individen förhåller sig till sin omgivning. Det allra viktigaste 

instrumentet för att utveckla en individs självkänsla och självinsikt är feedback. Att 

under polisutbildningen fokusera mer på feedback och den individuella utvecklingen 

av den blivande polisen tror vi i slutändan skulle ge både en mognare polis, en mer 

utvecklande skola och i förlängning en effektivare organisation. 

Syftet med denna rapport är att belysa vikten av feedback för att utveckla individen, 

dessutom vill vi skapa en plattform att diskutera kring när det gäller hur feedback 

aktivt kan användas under polisutbildningen för att hjälpa studenterna att utveckla sig 

själva.  

För att uppnå vårt syfte har vi besvarat två frågeställningar. 

1. På vilket sätt kan man se effekter av feedback hos individen?  

Den effekt vi pratar om är först och främst självinsikt, dvs. insikt i hur individens 

självbild påverkar känslorna och beteendet. Dessutom lär sig individen att minska 

avstånden mellan de olika självbilder som tillsammans utgör den totala självbilden. 

Resultatet av att ha god självinsikt och en väl sammanhållen självbild blir en öppen 

individ, som har lätt för att samarbeta med andra människor. Individen förstår varför 

konflikter mellan människor uppstår och har insikt nog att fokusera på att lösa 

konflikten och gå vidare, istället för att fokusera sin energi på bortförklaringar eller på 

att leta syndabockar. 

2. Hur kan feedbackarbetet på PHS utvecklas? 

Vi anser att strukturen redan finns på polisutbildningen för att kunna utveckla och 

tillämpa feedback i större utsträckning, i och med att studenterna delats in i klasser och 

basgrupper och att en stor del av utbildningen bedrivs genom att studenterna jobbar 

tillsammans i basgrupperna. 

Feedbackarbetet på polisutbildningen bör starta redan första dagen och genom hela 

utbildningen vara ett naturligt inslag, såväl som enskilt ämne som i praktiska polisiära 

övningar.  
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Engagemang, deltagande och handledning från berörda lärare blir en förutsättning för 

att feedbackarbetet skall fungera väl och ge önskad effekt, dessutom måste 

gruppmedlemmarna måste få mer tid att lära känna varandra. 

Planering och samarbete mellan de olika lärarlagen blir en nödvändig faktor för att 

lyckas med detta, liksom adekvat utbildning för de personer som ska handleda 

basgrupperna. 

Det har varit intressant för oss att sammanställa detta arbete, eftersom kopplingen 

mellan våra teorier och våra respondenters åsikter varit uppenbar. Utan undantag har 

alla respondenter känt till de teorier som vi har ansett mest bärande när det gäller 

feedback. De har även haft samma åsikter om syftet med feedback och hur ett effektivt 

arbete med feedback bör bedrivas.  
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1 INLEDNING 
Vad är en bra polis? Är det djupet i teoretiska kunskaper och tryggheten i att kunna 

lagparagrafer som avgör, eller är det förmågan att bemöta människor som är det 

viktiga?  

Vi tror att en bra polis i dagens komplexa och mångkulturella samhälle är trygg och 

självsäker i sin yrkesroll och har förmåga att anpassa sitt beteende efter de 

omständigheter som råder. Vi tror att teoretiska kunskaper blir värdelösa utan att 

samtidigt ha förmågan att bemöta människor och hantera olika situationer. 

Polisyrket kräver att du ska kunna hantera ett brett spektra av olika situationer, allt 

från enkla vardagliga händelser, som att ta hand om en berusad person eller gripa en 

snattare, till situationer där du i värsta fall kan vara tvungen att skjuta en annan 

människa. Detta ställer stora krav på den enskilde polismannen att behålla lugnet 

och agera korrekt även i mycket stressande situationer. Att känna sig själv och sina 

egna förmågor och begränsningar kan betyda skillnad mellan liv och död. 

Teoretisk och praktisk kunskap kommer alltid att vara viktig och det kommer att 

vara grunden för polisutbildningen, men vi tror att fokus även måste ligga på att 

utveckla individerna så att de utvecklar sin självkänsla och blir trygga och säkra i 

sin roll som polis. 

Försvarsmakten som på många sätt liknar den polisiära organisationen, har under 

många år aktivt arbetat med feedback på olika sätt, både inom utbildningsväsendet 

och ute i organisationen, i syfte att utveckla personalen och organisationen. Detta 

mångåriga arbete har fått stor genomslagskraft och man har under årens lopp 

producerat duktiga och välutvecklade ledare. Det utbildningssätt som 

försvarsmakten har tillämpat är även erkänt inom den civila världen och tillämpas 

på många håll i olika affärsorganisationer, tex. IBM, Coca-Cola och Telia.  

För oss är feedback ett personligt intresse, eftersom vi båda har lärt oss teorier som 

vi i våra tidigare yrkesliv fått utveckla och omsätta i praktiken. Karismatiska ledare 

som varit duktiga på att ge och ta feedback har hjälpt oss i vår egen personliga 

utveckling och vi vill med denna rapport belysa vikten av feedback för att utveckla 
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individen. På sikt har vi även en önskan om att det befintliga arbetet med feedback 

på polisutbildningen ska utvecklas och därigenom utveckla polisstudenten och i ett 

längre perspektiv utveckla hela polisorganisationen. 

1.1 Bakgrund 

Schutz (1958, 1997) menar att den egna självkänslan påverkar en individs beteende, 

vilket i sin tur påverkar hur individen förhåller sig till sin omgivning. Dahlström 

(1999) instämmer och menar att det allra viktigaste instrumentet för att utveckla en 

individs självkänsla och självinsikt är feedback  

Dahlström (1999) menar att det finns ett enda syfte med feedback; att hjälpa andra 

människor att växa, bli duktigare, mer kompetenta och tryggare. Feedback är 

nyckeln till personlig utveckling och med den tanken i bakhuvudet kan vi angripa 

instrumentet feedback som den effektiva utvecklingsmekanism den är. Feedback är 

ett av de allra viktigaste instrumenten i individuella och gruppdynamiska 

utvecklingssituationer. Därför är också feedback en av de största gåvorna du kan ge 

en medmänniska.  

All feedback behöver dock inte föranleda ett förändrat beteende. Ibland säger 

feedback mer om givaren än om mottagaren. Dahlström (1999) liknar feedback vid 

en karamell som ska stoppas i munnen och smakas på. Smakar den bra – svälj den. 

Smakar den illa – spotta ut den. Dock med reservationen att om samma feedback 

kommer från flera personer, finns det nog skäl att börja fundera över den. 

Schutz (1999) menar att ju bättre självkännedom en individ har desto mindre 

tenderar hon att använda olika försvarsmekanismer och desto bättre blir hennes 

uppfattningsförmåga. Att ta emot, försöka förstå och acceptera feedback utan att 

blockera den med olika försvarsmekanismer är en del i processen att öka den egna 

självkännedomen  

Vi vill i denna rapport inte bara belysa att feedback är viktigt och att det bör vara ett 

naturligt inslag i polisutbildningen. Vi vill även belysa vikten av att kunna ge och ta 

feedback på rätt sätt, samt påvisa de möjligheter som finns på PHS att tillämpa olika 

feedbackmetoder i utbildningen.  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att belysa vikten av feedback för att utveckla individen. 

Vi vill även skapa en plattform att diskutera kring när det gäller hur feedback aktivt 

kan användas under polisutbildningen för att hjälpa studenterna att utveckla sig 

själva. På sikt kan en följdvinst av detta bli att vi får en effektivare 

polisorganisation.  

1.3 Frågeställningar 

1. På vilket sätt kan man se effekter av feedback hos individen?  

2. Hur kan feedbackarbetet på PHS utvecklas?  

1.4 Avgränsningar 

Vårt fokus ligger på individinriktad feedback. Den tekniska feedback som man kan 

använda för att utveckla arbetsmetoder, utbildning och organisation kommer vi pga. 

arbetets begränsning inte att beröra, även om den inte på något sätt ska förringas. 

Feedback är ett brett ämne som innehåller en mängd olika termer, vilka har ett 

sammanhang. Vi har därför varit tvungen att beröra ämnen som kommunikation och 

grupprocesser, trots att dessa inte har någon direkt anknytning till individinriktad 

feedback.  

1.5 Tillvägagångssätt 

Den litteratur vi använt oss av är företrädesvis böcker som vi använt i tidigare kurser 

inom ämnet och även sådana som vi använt i jobbsammanhang, eller fått 

rekommenderade av lärare eller gamla kollegor. Vi har även använt oss av en 

artikelserie publicerad i en tidsskrift om ledarskap. 

Vi har genomfört intervjuer med 6 st personer. Dessa personer har alla specifika 

kunskaper och erfarenheter, som vi ansett vara värdefulla för vår rapport. De har 

alla erfarenhet av ledarskap, utbildning och av att aktivt använda feedback. Några av 

dem har även i sina tidigare eller nuvarande yrkesliv tillämpat ledarskap i stressiga 

och påfrestande situationer. Vi har på ett eller annat sätt kommit i kontakt med dessa 
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personer genom våra tidigare arbeten, via föreläsningar, eller via kurser där vi själva 

varit deltagare. 

Inför intervjuerna sammanställde vi ett underlag bestående av ett tiotal frågor, direkt 

relaterade till vårt syfte och våra frågeställningar, som det var tänkt att intervjuerna 

skulle fokusera runt. Dessa frågor redovisar vi i bilaga 1. Samtliga intervjuer har 

utgått från frågeunderlaget, men eftersom både vi och respondenterna funnit ämnet 

svårt att helt isolera, har intervjuerna mer tagit formen av öppna dialoger och även 

andra frågor än de ursprungliga har diskuterats. Dessa nytillkomna frågor redovisar 

vi under respektive intervju. 

Vi har valt att redovisa intervjuerna som berättande text, för att underlätta för 

läsaren. Samtliga respondenter har läst och godkänt sina intervjuberättelser efter att 

de renskrivits. 
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2 ATT UTVECKLAS MED FEEDBACK 
Enligt Maltén (1992) är det inom all grupputveckling viktigt med feedback, dvs. 

kommunikation och återkoppling mellan medlemmarna. Endast därigenom får den 

enskilde svar på frågor av typen: Vem är jag själv? Hur uppfattar andra mig? Hur 

stämmer deras uppfattning med min egen självbild? Vågar jag avslöja mina egna 

svagheter för att be andra om hjälp?  

Maltén (1992) talar om två slags feedback: 

• personinriktad feedback, som beskriver hur andra uppfattar mig. 

• funktionsinriktad feedback, som beskriver vilket resultat mitt beteende får 

för andra, för gruppen och för uppgiftens lösande.  

Maltén (1992) skriver att den som är villig att ta emot denna värdefulla information 

och verkligen ta den till sig, utvecklar sina möjligheter att bli en nyttig resurs för 

gruppen. Självinsikt är nyckeln till människans fördjupade gruppfunktion.  

I detta kapitel börjar vi med att beskriva skillnaden mellan självkänsla, självbild och 

självförtroende, därefter tar vi upp definitioner av feedback och olika verktyg som 

kan användas för att ge och ta feedback. Vi belyser även vikten av handledning, som 

är A och O i uppstartsfasen av feedbackarbetet, och vi tar upp teorier om gruppers 

utveckling.  

2.1 Självkänsla, självbild och självförtroende 

Om man slår upp ordet självförtroende i en ordbok så står det ”stark tilltro till den 

egna personlighetens förmåga att prestera”, medan självkänsla betyder 

”medvetenhet om den egna personens värde”. Med självbild enligt Schutz (1997) 

menas ”känslan av hur jag uppfattar mig själv”. Självbilden är grunden för att välja 

förändringar av beteende och känslor. Se figur 1.  

Schutz (1958) menar att: 

• Vår självbild påverkar våra känslor 

• Våra känslor påverkar våra beteenden 

• Våra beteenden påverkar det resultat vi uppnår 
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Enligt Schutz (1958, 1997) är vår självbild och vår självkänsla helt centrala i våra 

liv och målet är att vi ska känna oss så betydelsefulla, kompetenta och omtyckta 

som vi själva önskar. Se figur 1. När vi har en god självkänsla kan vi arbeta 

effektivare tillsammans med andra och åstadkomma bättre resultat och större 

arbetstillfredsställelse. 

 

Figur 1: FIRO-teorin. Fritt efter Schutz, W. (1958, 1997) 

 

Schutz (1958, 1997) menar att vi relaterar till andra människor genom vårt beteende 

och att beteendet styrs av den nivå av hot eller ickehot som vi upplever mot vår 

självbild i den aktuella situationen. Om en människa uppvisar ett försvarsbeteende 

menar Schutz att det är troligt att den människan ser sin självbild hotad och att det 

skapar en känsla av rädsla.  

Under stress är individens självbild av stor betydelse för hur en given situation 

uppfattas och hanteras. Självbilden rymmer flera aspekter; ideal självbild, verklig 

självbild och spegelsjälvbild. Den ideala självbilden är normativ, dvs. den utgör vårt 

ideal för hur vi vill vara som individ i olika roller. Med verklig självbild avses hur 

Självbild 

Känsla 

Beteende Kompetent 

Omtyckt 
Betydelsefull 

Resultat 
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personen i fråga tycker att han eller hon faktiskt är i dessa roller. Spegelsjälvbilden, 

slutligen, utgörs av personens antaganden om vad andra tycker om honom eller 

henne i de olika rollerna. Skillnaden mellan de olika självbilderna bör vara små, då 

en positiv, realistisk och väl sammanhållen självbild utgör en stark psykologisk 

resurs. Se figur 2. 

 

Figur 2: Självbilden. Fritt efter Kallenberg, K., Larsson, G. (2003) 

2.1.1 Självinsikt och Johari fönster 
Denna modell för att beskriva självinsikt utvecklades av två psykologer vid namn 

Joseph Luft och Harry Ingham på 1950-talet. De menar att det är genom feedback 

som vi kan se oss själva genom andra och att vi genom att ge andra personer 

feedback, kan tala om för dem hur de påverkar oss. Det är ett aktivt sätt att 

kommunicera. Se figur 3. 

Arenan Arenan är den del som innehåller åsikter och beteenden som jag 

villigt lämnar ut och även utan problem tar emot kommentarer om. 

Arenan blir större när förtroendet mellan personer ökar, vilket sker 

när man byter personlig information med varandra. 

Blinda fältet Det blinda fältet innehåller delar av personligheten som andra kan 

utläsa av beteendet, men som jag själv inte är medveten om. Det kan 

till exempel gälla hur jag uppfattas av andra, vilket intryck jag gör 

Ideal 
självbild 

Verklig 
självbild 

Osäker självbild 

Spegel- 
självbild 

Väl sammanhållen självbild 
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och vissa ovanor jag har utan att vara medveten om dem. Med andra 

ord, bristande självkännedom. 

Fasaden Fasaden visar vad jag vet om mig själv, men vad gruppen inte vet. 

Mina egna känslor och de attityder som jag själv är väl medveten 

om, men av olika anledningar vill dölja för andra, finns i detta fält. 

Det går alltid en viss mängd energi till att hålla fasaden sluten. 

Okända fältet Det sista fältet består av saker som varken jag eller andra vet om 

mig. En del av innehållet i detta fält ligger så djupt under ytan att jag 

kanske aldrig blir medveten om det, det kan röra känslomässigt 

grundade beteenden, som det krävs näst intill en expert eller 

specialist för att tolka. Annat kan ligga ytligare och komma fram 

genom feedback.  

 Vad jag vet  
om mig själv 

Vad jag inte vet 
om mig själv 

Vad andra vet om 
mig ARENA 

 

BLINT 

 
 

 

Vad andra inte vet  
om mig 

FASAD 

 

OKÄNT 

Figur 3: Johari fönster. Luft, J., Ingham, H. 

 

Rutornas storlek i förhållande till varandra varierar med tid och situation. Luft och 

Ingham menar att feedback kan hjälpa oss att öka självinsikten, dvs. minska de 

blinda och de okända fälten. Det förutsätter dock att du vågar säga vad du tycker 

och känner och att du kan ta emot den feedback som andra ger. Därmed skjuts den 

lodräta linjen åt höger. 
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I en ny situation menar Luft och Ingham att du inte spelar ut hela dig själv redan 

från början utan istället krymper arenan och ökar storleken på fasaden. I takt med att 

tryggheten i gruppen ökar släpper du till mer och ökar således din arena. 

2.2 Vad är feedback? 

Inom psykologin innebär feedback att en individ ges omedelbar eller fördröjd direkt 

information om sina handlingar eller prestationer. Egidius (2006) beskriver i 

försvarsmaktens bok ”Pedagogiska grunder” feedback som att de lärande får 

återkoppling på fel och framsteg som de gör. Feedback kan ges på många sätt och i 

olika sammanhang, antingen direkt på plats eller vid regelbundet återkommande 

tillfällen. Genomgående bör dock feedback utformas och ges på ett sådant sätt att 

den inte slår ner, utan uppmuntrar och stimulerar. Det betyder att man inte ska ge så 

kallad positiv och negativ kritik, utan istället koncentrera sig på styrkor, svagheter 

och utvecklingsmöjligheter. 

Enligt Dahlstöm (1999) är feedback ett av de allra viktigaste instrumenten i 

individuella och gruppdynamiska utvecklingssituationer och syftet är alltid att 

hjälpa andra människor att växa; bli duktigare, tryggare och mer kompetenta. 

Feedback är ett budskap skapat utifrån ditt känsloläge, vad du observerat, reagerat 

på och känner.  

2.3 Regler för feedback 

Vilken litteratur man än väljer, skriver författarna att syftet med feedback ska vara 

att hjälpa andra att fungera bättre. En person ges möjlighet både att utveckla ett 

redan ändamålsenligt handlingssätt och att ändra ett mindre lämpligt beteende om 

han på ett riktigt sätt uppmärksammas på det. Det finns vissa krav förknippade med 

feedback. Den som ger feedback beskriver sina reaktioner på den andres handlande. 

Mottagaren bestämmer själv om och i så fall hur han vill använda denna 

information. De regler för hur man effektivast, och med bäst resultat, ger och tar 

emot feedback är återkommande i en mängd olika källor. 
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2.3.1 Att ge feedback 
När man ger feedback till en annan människa, finns det ett antal riktlinjer att följa. 

Riktlinjerna är återkommande i en mängd litteratur, vi har valt att här presentera en 

sammanfattning av dessa. 

• Rikta feedback till en person eller personalgrupp, gå inte omvägar. 

• Den som ger feedback säger JAG, inte vi eller man. Låt andra tala för sig, 

tala inte för dem! 

• Beskriv ett beteende som du ser och vilken effekt det har på dig. Låt bli att 

värdera! Inte ”du är slarvig” utan ”du postade inte brevet som jag bad dig 

om”. 

• Ge specifik feedback snarare än allmän. Allmänna påståenden ger inte 

underlag för förändring. Inte ”du borde vara mer noggrann med din klädsel” 

utan ”dina byxor är inte pressade”. 

• Feedback bör riktas endast mot beteenden som personen kan göra något åt. 

Exempel ”tala tydligare”.  

• Be gärna personen du riktar dig till tala om hur han uppfattat vad du sagt. 

Lyssna framförallt på svar som kommer. 

• Ge feedback i rätt tid. Kommer feedback alldeles efter en prestation eller 

störning, ger den större effekt än om längre tid förflutit. Inte ”i förra veckan 

kom du sent varje morgon!”. Istället ”när du inte passar tiden som nu, är det 

svårt för mig att jobba tillsammans med dig!”. 

• Ge lagom mycket feedback. För mycket feedback kan göra vederbörande 

oemottaglig och leda till låsta positioner. 

• Feedback som är önskad uppfattas och accepteras bättre än feedback som är 

påtvingad. 

• Mottagaren bör få möjlighet att kontrollera erhållen feedback med andra.  

2.3.2 Att ta emot feedback 
Att ta emot feedback kan vara lika svårt som att ge feedback, eftersom feedback kan 

utlösa ett behov av att förklara sig eller försvara sig om ens egen uppfattning om 

situationen skiljer sig från avsändarens. Maltén (1992) och flera andra författare är 

ense om att för att kommunikationen ska kunna hållas öppen och fortsatt feedback 

uppmuntras, är det därför viktigt att anstränga sig att lyssna till den feedback som 
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ges. På så sätt visar vi att feedback är välkommen, även om den kan vara obehaglig, 

och vi visar också avsändaren att vi respekterar dennes sätt att känna som han gör 

inför vårt beteende.  

De olika sätten att ta emot feedback kan illustreras genom feedbacktrappan, se  

figur 4. 

 

Figur 4: Feedbacktrappan. UGL deltagarmaterial (2000) 

2.4 Verktyg för feedback 

De finns ett antal verktyg som används vid utvärdering/feedback och flera av dem 

kan användas såväl på individuell nivå som på grupp- och organisationsnivå. På 

grund av arbetets inriktning har vi valt att fokusera på verktygens användning på 

den individuella nivån. 

2.4.1 Kommunikation 
Kommunikationen är det centrala i feedback. Maltén (1992) definierar 

kommunikation som utbyte av budskap och menar att det är genom kommunikation 

som vi överför meddelanden till varandra. Det finns en sändare (S) och en mottagare 

(M) se figur 5.  

 

Budskap 

”Det här rör inte mig” 

”Nej, så var det inte” 

”Jo, men…” 

”Lyssnar och bearbetar” 

Förstå 

Förklara 

Försvara 

Förkasta 

M S 
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Figur 5: Enkel bild av kommunikation. Maltén, 1992. 

 

Även om Malténs (1992) definition förutsätter att kommunikationen är dubbelriktad 

räcker den inte som beskrivning. Det som saknas enligt Maltén är att sändaren (S) 

kodar sitt budskap innan det sänds och att mottagaren (M) i sin tur avkodar eller 

tolkar budskapet. Dessa aktiviteter kan liknas vid ett slags filter, se figur 6.  

 
Figur 6: Kommunikation där budskapet kodas och avkodas. Maltén, 1992. 

 

Det som påverkar kodningen och tolkningen är tex. fördomar eller förutfattade 

meningar om mottagaren, skuldkänslor och försvar inför sändaren, blockeringar, 

aktuell sinnesstämning eller vad som hänt strax innan. Maltén menar även att en stor 

del av budskapet förmedlas via kroppsspråk, röststyrka, tonläge och tempo i det som 

sägs eller via ansiktet och dess minspel.  

God kommunikation kräver att vi kan pejla in varandra. Det gäller att ha samma 

kanalväljare, samma våglängd påslagen, annars pratar vi förbi varandra. Den ena 

kanske uttrycker sina tankar medan den andre svarar med sina känslor.  

2.4.2 Jag-budskap 
Dahlström (1999) skriver att feedback ska utgå i form av ett ”Jag-budskap” och 

beskriva vad som hänt, hur du då kände och vad det kan komma att få för framtida 

konsekvenser. 

Ursprunget till Jag-budskapet är den amerikanske psykologen Marshall B. 

Rosenbergs teori om Nonviolent Communication som han utvecklade under 1960-

Budskap 
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N 
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talet. När teorin kom till Sverige i slutet av 1980-talet kom den att kallas för 

Giraffspråket.  

Även Maltén (1992) beskriver detta jag-budskap och han talar om det i tre led: 

1 Beskriv beteendet som du vill påtala. 

2 Tala om vilken effekt den andres handling får. 

3 Beskriv de känslor som handlingen väcker hos dig. 

Maltén (1992) menar att fördelen med detta sätt att ge feedback är att det inte skadar 

motpartens självkänsla, utan att det, när jag-budskapet är avsänt, istället blir 

motparten som får något att tänka på. Dvs. JAG talar om hur JAG har uppfattat vad 

den andre sagt, gjort eller underlåtit att göra och JAG meddelar mina egna 

observationer, eller de känslor och behov, som motpartens beteende givit upphov 

till. Jag frågar vad den andre har menat med sitt handlande dvs, jag angriper inte, 

utan talar om ett sakförhållande. 

Extra tydligt att jag-budskapet inte blir ett angrepp på motparten, blir det när 

Hamachek (1982) jämför med du-budskapet. Ett du-budskap fokuserar på motparten 

genom att döma, anklaga eller etikettera. Motparten kan då lätt gå in i en 

försvarsställning, vilket leder till att någon förändring av vederbörandes beteende 

inte äger rum. Se tabell 1. 

Du-budskap Jag-budskap 

Du ska jämt dominera! Jag blir sårad när jag inte får vara med och 
bestämma. 

Du är alltid så överlägsen! Det känns som att jag inte räcker till för dig. 

Du bryr dig aldrig om mig! Jag behöver dig. 

Du klampar på som en elefant, har du aldrig hört 
talas om takt? Jag blir faktiskt arg när du säger så där. 

Tabell 1: Du-budskap och jag-budskap. Hamachek, 1982. 
 

2.4.3 Nivåer av öppenhet och nivåer av lyssnande 
I Schutz (1997) teori ”The Humant Element” är öppenhet avgörande. Jag är öppen 

mot mig själv när jag tillåter mig att kännas vid mina minnen, tankar och känslor 
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och jag är öppen mot andra när jag berättar om mina upplevelser för dem. När jag är 

medveten om detta kan jag medvetet bestämma mitt agerande.  

För att nå öppenhet måste vi lära oss att tala med varandra om de känslor vi har. Vi 

måste även lära oss att lyssna på varandra och förstå vilka tankar och känslor som 

ligger bakom orden. Nyckeln till detta är enligt Schutz (1997) självkännedom.  

I tabell 2 nedan beskriver Schutz (1997) hur du kan känna igen dina egna och dina 

medmänniskors olika nivåer av öppenhet och lyssnande. Skalan går från -1 till 5, 

där -1 är den minst öppna nivån och där nivå 5 är total öppenhet. Lyssnandet följer 

samma skala. Nivåer av öppenhet handlar om hur sändaren förmedlar sitt 

feedbackbudskap och nivåer av lyssnande handlar om hur mottagaren tar in 

budskapet. 

Nivå Kännetecken Öppenhet Lyssnande 

-1 

Självbedrägeri 
Omedveten nivå - allt som 
jag väljer att inte kännas 
vid och därför inte kan 
berätta för dig. 

Jag väljer att vara 
omedveten om det du 
säger, eftersom jag inte 
vill ha med dig att göra. 

0 

Undanhållande 
(tystnad) 

Bortförklaringar - ”han kan 
ändå inte göra något åt 
det”, ”jag kan ha fel”, ”jag 
vill inte såra dig”. 

Jag är medveten om att jag 
inte vill höra men väljer 
att inte lyssna. 

1 

”Du är… 
(…en idiot).” 

Jag koncentrerar 
uppmärksamheten på dig. 

Jag förväntar mig att bli 
attackerad och beskylld 
och lyssnar bara 
tillräckligt för att kunna 
förneka och försvara mig. 

2 

”Jag (känner att jag) 
tycker…  
(illa om dig).” 

Jag flyttar 
uppmärksamheten från vad 
du gör till vad jag känner 
gentemot dig. 

Jag ogillar det du säger 
och vill därmed försöka 
ställa dig i dålig dager, 
därför går jag till angrepp 
mot dig. 
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3 

”Eftersom du… (…inte 
svarar).” Jag redogör för ditt 

handlande som utgör 
grunden för mina känslor; 
det förklarar och 
rättfärdigar mig. 

Jag vill att du ska lyssna 
på mig jag vill övertyga 
dig om jag har rätt och du 
har fel. 

4 

”Jag tror att du 
tycker att jag…  
(…är betydelselös).” 

Jag inbillar mig att du 
tycker att jag är 
betydelselös, inkompetent 
eller osympatisk. Jag är 
ännu inte fullt medveten 
om min känsla.  

Jag vill förstå vad du 
säger. Jag vill att du 
förklarar om jag inte 
förstår. 

5 

”Jag är rädd  
att jag är… 
(…betydelselös).” 

Jag erkänner mina farhågor 
om mig själv. Med såhär 
mycket självkännedom 
inser jag att min negativa 
känsla har med mig att 
göra, inte med dig. 

Jag vill inta bara höra dina 
ord, jag vill förstå vilka 
tankar och känslor som 
ligger bakom dem. 

Tabell 2: Nivåer av öppenhet och lyssnande. Fritt efter Schutz, W. (1997). 
 

2.4.4 Utvecklingsomdöme UVO  
Vid militärhögskolan använder man sig av en metod som heter utvecklingsomdöme, 

UVO. Detta är ett levande dokument som elever och lärare i samverkan utformar 

under skoltiden för respektive elev. UVO ska omfatta sådant som inte direkt kan 

utläsas ur prestationsbetygen och dokumentet, som blir en samlad syn från 

omgivningen, presenterar elevens styrkor och utvecklingsområden. Dokumentet är 

en karaktärsinriktad, kurssummerande feedback till den studerande och ett 

rådgivningsdokument till hjälp för framtiden.  

Ett UVO utformas alltid efter samma riktlinjer; studenten X får i korta ordalag veta 

vad han eller hos ska fortsätta med, börja med och sluta med, när det gäller sitt 

beteende och arbetssätt. Se tabell 3. 

Utvecklingsomdöme, Student X 



Rapport nr. 364 

16 

Fortsätta med X är en god kamrat som har en bra förmåga att få med sig sina kamrater i en 

positiv riktning. X är en rakryggad och ärlig person. X har en stor 

allmänbegåvning. 

Börja med X bör kliva fram mer i storforum och framföra sina åsikter. 

Sluta med X måste utveckla sin förmåga att bita ihop när saker börjar gå emot och 

kännas jobbiga. 

Tabell 3: Exempel på utvecklingsomdöme för student X. Försvarshögskolan. 

 

UVO är ett värdefullt instrument, men förutsättningen för det positiva värdet är att 

det, sedan det fastställts, skrivits ned och överlämnats till den studerande, förblir den 

studerandes egendom och glöms bort av övriga. Syfte och effekten med ett UVO 

försvinner om det delges utomstående, t.ex. antagnings- och befordringsnämnder.  

2.5 Grupputveckling, handledning och feedback 

Enligt Dahlström (1999) har en grupps effektivitet och välmående ett direkt 

samband med dess mognadsgrad. En grupp fungera inte per automatik väl, utan det 

finns en kedja av processer som gruppen måste gå igenom och vissa av dessa faser 

är både arbetsamma och besvärliga.  

2.5.1 FIRO 
Schutz (1958) lanserade Fundamental Interpersonal Relations Orientation Theory, 

FIRO redan på 50-talet. Teorin går ut på att grupper genomgår i huvudsak tre olika 

faser på sin väg mot effektivitet; tillhörafasen, rollsökningsfasen och 

öppenhetsfasen.  

I tillhörafasen, som alla nya grupper genomgår, är effektiviteten i gruppen låg. 

Schutz (1958) menar att ineffektiviteten bland annat beror på att gruppens energi 

fokuseras på frågor som rör medlemskapet i gruppen mer är de faktiska 

arbetsuppgifterna. Rollsökningsfasen inträffar efter det att gruppen lämnat 

tillhörafasen och den är både arbetsam och besvärlig, för här ska de inofficiella 

rollerna besättas. Ibland styrs ju grupper inte alls av den som formellt tillsatts att 
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göra det och de informella ledarna behöver rekrytera stödgrupper. Först när den 

fördelningen är klar, är gruppen redo för nästa fas i sin utveckling.  

Det är i öppenhetsfasen som vi enligt Schutz (1958, 1997) och Dahlström (1999) 

som vi finner de högpresterande teamen. Här känner sig gruppens medlemmar 

trygga med varandra och tilliten är hög. Gruppens medlemmar respekterar varandra 

med de fel och brister de alla har. 

I dagens ombytliga samhälle, med ständiga omorganisationer och nya 

gruppkonstellationer blir det enligt Dahlström (1999) i många grupper svårt att 

någonsin uppnå öppenhet. Dock är det inte nödvändigt att alla grupper måste nå så 

långt i sin utveckling, medan vissa yrkesgrupper av nödvändighet bör befinna sig 

där. Tex. grupper vars liv är beroende av att man kan lita på varandra. 

2.5.2 Hjälp på vägen 
För att en grupp ska klara av att gå igenom de tre faserna krävs enligt Egidius 

(2006) en handledare som ska svara för vissa fasta regler, t.ex. tider, uppgifter, 

ordförandeskap, återkoppling om hur gruppen fungerar, samt utvärdering. Klara 

regler och fasthet i hantering av dem är till hjälp för en gynnsam process i gruppen. 

Dahlström (1999) menar att i grupper och relationer där man lärt sig att praktisera 

och använda feedback utvecklas man och växer tillsammans. I grupper som valt bort 

feedback och sopar problemen under mattan mår medlemmarna ofta dåligt. En 

grupp i rollsökningsfasen, som är den arbetsammaste att ta sig genom, är hjälpt en 

bra bit på vägen om de får handledning och effektiva instrument till sin hjälp att 

hantera feedback. Att aktivt jobba med feedback, för att öka medvetenheten och 

självbilden hos en individ, utvecklar både gruppen, ledaren och organisationen, så 

att de tillsammans kan ta tillvara på de resurser som finns.  

2.5.3 Feedback i praktiken 
SWOT-analysen är en ofta använd modell som kan användas för att identifiera 

svårigheter och värdera dem, samt för att förstärka det egna lärandet och den 

personliga utvecklingen. I en SWOT-analys beskrivs starka sidor (strength), svaga 

sidor (weakness), möjligheter (opportunity) och hot (threat). Se tabell 4. 
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 Positivt Negativt 

Nuläge 

Styrkor 

Stark motivation 
Noggrannhet 
Förmåga 
Ledarskap 

Svagheter 

Bristande koncentration 
Samarbetssvårigheter 
Bristande insikt om mål 
Bristande engagemang 

Framtid 

Möjligheter 

Ökad självkännedom 
Gruppkänsla 
Ökad förmåga att  

hantera stress 
Ökade specifika kunskaper 

Hot/Hinder/Begränsningar 

Brist på motivation 
Nervositet 
Stress 
Bristande färdighet 
 
 

Tabell 4: SWOT-analys 

 

Efter analysen ställer vi oss frågor som: 

• Hur kan vi behålla, underhålla och förbättra våra styrkor? 

• Hur kan vi minimera våra svagheter? 

• Hur kan vi tillvarata våra möjligheter? 

• Hur kan vi förebygga och neutralisera våra hot, hinder och begränsningar? 

• Hur vill vi prioritera? 

På kort sikt menar Fallsberg (2006) att SWOT-analysen är ett utmärkt hjälpmedel 

för att se på nuläget och på mindre frågor. Enkla brister kan åtgärdas relativt 

omgående och genom metoden bevaras det goda, medan det mindre goda ändras. På 

det sättet minskar vi våra svagheter och möter de hot, hinder eller begränsningar 

som skisserats. 

Meningen med SWOT-analysen är att du ska vänja dig vid att se dina starka (S) och 

svaga (W) sidor. Det är ingen kritik, utan en återkoppling som du kan använda för 

att bli bättre eller kanske tillräckligt bra på, vilket nu målet än är. Du får veta vilka 

möjligheter (O) du har att gå vidare med i din kompetensutveckling och slutligen 

vad det är som kan utgöra hot (T) av olika slag för att bli bättre. SWOT-arbete ska 
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leva, upprepas och bli en god vana skriver Fallsberg (2006) och metoden innebär på 

lång sikt ett hjälpmedel att lära sig se sin situation ur ett helikopterperspektiv.  
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3 RESULTAT 
I detta kapitel presenterar vi en nulägesbeskrivning av arbetssättet på PHS. Vi 

redovisar hur basgruppsstrukturerna ser ut och hur arbetet med feedback bedrivs i 

dagsläget. Därefter redovisar vi de intervjuer vi genomfört. 

3.1 Nulägesbeskrivning PHS 

Varje klass på polisutbildningen består av 24 studenter. Klasserna är i sin tur 

uppdelade i fyra basgrupper om sex studenter i varje som jobbar tillsammans under 

en termin, därefter byts basgrupperna. Huvuddelen av arbetet på skolan bedrivs 

basgruppsvis och grupperna förväntas jobba självständigt och lösa tilldelade 

uppgifter och eventuella andra uppkomna problem själva.  

I dagsläget bedrivs handledning i anslutning till respektive moment och denna syftar 

då till att hjälpa studenterna med den teoretiska och praktiska utbildningen. Den 

feedback som förekommer under momenten är i de flesta fall teknisk och syftar 

antingen till det polisiära ingripandet eller till de lagstöd som ligger till grund för 

ingripandet. I något fall har feedbacken varit individuell i syfte att utveckla 

individen.  

Under termin två ligger momentet ledarskap och grupprocesser. Detta tre veckor 

långa moment tar bland annat upp FIRO-teorin och andra grupputvecklingsteorier. 

Basgrupperna får även vid ett tillfälle, ensamma utan handledare, känna på hur det 

känns att ge och ta positiv feedback individuellt.  

3.2 Intervjuer 

Vi har genomfört intervjuer med 6 st personer. Inför intervjuerna sammanställde vi 

ett underlag bestående av ett tiotal frågor, direkt relaterade till vårt syfte och 

frågeställningar. Samtliga intervjuer har utgått från frågeunderlaget, se bilaga 1, 

men intervjuerna har genomförts som öppna dialoger och även andra frågor än de 

ursprungliga har diskuterats. 
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Vi har valt att redovisa intervjuerna som berättande text, för att underlätta för 

läsaren. Samtliga respondenter har läst och godkänt sina intervjuberättelser efter att 

de renskrivits. 

3.2.1 Intervju med person A och person B 
Både A och B har lång erfarenhet, mer än femton år, av att jobba med 

karriärutveckling och personlig utveckling. Deras arbete handlar om självkännedom, 

självkänsla, ledarskap, teamutveckling, motivation och konfliktlösning. De jobbar 

med modeller och teorier som The Human Element, Nonviolent Communication, 

UGL, ReTeaming, Leadership Effectiveness Analysis och Krishantering. Både A 

och B är utbildade handledare inom The Human Element och A är även utbildad 

UGL-handledare. De driver sedan 2004 en gemensam konsultfirma. 

Vilka former av feedbackverktyg har ni använt?  

A har jobbat med många olika feedbackverktyg under åren, men säger att om han 

fick välja ut ett enda feedbackverktyg från den verktygslåda som han byggt upp 

under de år han jobbat som konsult, så skulle han ta ”jag-budskapet”, vilket 

ursprungligen kommer från Marshall Rosenbergs ”Nonviolent Communication”. 

B har jobbat mycket med The Human Element och dess ”Nivåer av öppenhet”, som 

handlar väldigt mycket om självinsikt. Denna metod går djupare än Jag-budskapet 

som det ser ut idag, men liknar till viss del ”Nonviolent Communication”. 

Ser ni några för- och nackdelar med dessa verktyg? 

När A jobbar med feedback pratar han inte längre om positivt eller negativt, utan 

om att förstärka eller förändra. Intentionen med feedback är otroligt viktig enligt A - 

den ska vara växthjälp! Om den inte är det är det inte feedback, även om man kallar 

det för feedback. Om det handlar om att man vill hämnas eller något annat så är det 

inte feedback även om man förklär sina ord i ett jag-budskap. A har själv sett 

exempel på människor som lärt sig jag-budskapet och använder det som ett 

maktverktyg. 

När det gäller ”Nivåer av öppenhet” kan man lura sig själv att tro att man är öppen. 

Som avsändare av feedback kan man vara rädd både för reaktionen hos mottagaren 

och för att inte kunna hantera situationen som uppstår och därför kanske man 
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medvetet eller omedvetet förklär orden, vilket kan leda till att feedbacken inte får 

den avsedda effekten.  

Kan ni koppla samman feedback med ökad självinsikt? 

Feedback är inget Quick Fix, menar både A och B, utan ett arbetsredskap som måste 

användas över en längre tid. Om en arbetsgrupp tillsammans lär sig att använda 

feedback under en längre tid så blir det ett sätt att leva.  

I takt med att A fått en ökad förståelse för FIRO och The Human Element, har han 

lärt sig att det krävs självinsikt för att feedback ska bli bra. Har man inte självinsikt, 

kommer feedbacken nämligen väldigt ofta att handla om att personerna i din 

omgivning ska ändra på sitt beteende. Men det handlar inte om dem runt omkring, 

utan om dig själv. Kan man se detta blir den feedback man ger väldigt bra.  

”Om omgivningen ger dig feedback, ger de dig en möjlighet till 
ökad självinsikt, förutsatt att du tar in den. Du får även ökad 
självinsikt om du ger feedback, förutsatt att du funderar över 
VARFÖR du vill ge feedback.” 

B menar att om man använder sig av ”Nivåer av öppenhet” på rätt sätt ser man att 

anledningen till varför omgivningens beteende påverkar mig, ofta handlar om min 

egen dåliga självkänsla. När man har lärt sig det, handlar resten om hur man vill 

utveckla sig själv. 

Jag-budskapet återkommer alltid när det gäller att ge feedback och bästa sättet att 

lära sig ge feedback är att träna! Jag-budskapet är mycket enkelt, men det krävs 

träning. Det måste sätta sig i ryggraden att ge feedback.  

Har ni sett någon effekt på individens personliga utveckling efter 
att ha använt någon form av feedback? 

Kortsiktigt har A sett beteendeförändringar på individer, speciellt i samband med 

UGL-utbildningar, där folk jobbar aktivt med feedback i fem dagar. På lång sikt har 

både A och B sett effekter i sitt äktenskap.  

A tycker även att han får bra feedback från sina kunder. Många av 

ledningsgrupperna som han jobbat med hör av sig till honom och berättar att deras 
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grupper fungerar mycket bättre nu, sedan de lärt sig att vara mer öppna samt att ge 

och ta feedback.  

A tycker att paradoxen i användningen av feedback ligger i att när han själv är aktiv 

med att ge feedback märker han att han själv påverkas mest. Om han ska ge 

feedback på det sätt som vi hittills har pratat om (jag-budskap och nivåer av 

öppenhet) så kräver det mycket eftertanke.  

”Jag får alltid fundera vad som är min del i det hela, och i slutändan 
handlar feedbacken mycket mer om mig själv än om omgivningen. Min 
erfarenhet av feedback är att när jag ger mycket feedback lär jag mig 
mycket om mig själv, mer än vad jag trodde när jag började med UGL-
kurserna för tretton år sedan.” 

B har ett exempel där hon fick feedback av en väninna som tyckte att hon tog för 

mycket utrymme. När hon fick den feedbacken tackade hon för den och sa att hon 

skulle fundera på den eftersom att hon inte tyckte att den stämde med den bilden 

hon hade av sig själv. B bad även sin väninna att tänka igenom vad hon hade sagt. 

Väninnan kom till slut fram till att det inte handlade att B tog utrymme, utan att hon 

själv ville ha mer utrymme. Eftersom väninnan var intresserad av personlig 

utveckling började hon själv att göra något åt problemet.  

A menar att i en situation som ovan kan det ofta handla om en önskan få den andres 

beteende, dvs. jag vill egentligen ta mera plats, därför irriterar jag mig då du tar 

plats. Och när du tar den platsen blir jag besviken på mig själv, men det vill jag inte 

känna, därför projicerar jag min besvikelse på dig ”det är du som gör att jag inte 

kan ta plats”. Men om jag blir medveten om detta funderar jag istället på vilken del 

jag själv har i att jag blir irriterad och på vilket sätt jag bidrar till situationen.  

A tror att det bara är upp till dig själv om du ska utvecklas, däremot kan andra göra 

det lätt eller svårt för dig. Grundbulten för bra feedback är öppenhet. Om 

omgivningen är öppen med dig och talar om hur du är och beter dig har du alla 

möjligheter att utvecklas, förutsatt att du tar in det du hör. Problemet är att så fort du 

får information som inte stämmer med bilden du har av dig själv, är det lätt att du 

slår den ifrån dig. 
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Finns det någon situation när feedback är olämpligt att använda?  

B anser att man ska undvika att ge feedback när det inte finns tid, eller om 

intentionen inte är att ge växthjälp. B tror även att viljan att ge feedback handlar om 

vilken relation människorna har till varandra. T.ex. så lägger man kanske inte någon 

större energi på att ge väl genomtänkt och korrekt feedback till en servitris på en 

restaurant, om man som gäst inte är nöjd med servicen.  

Kan man vara för öppen?  

Både A och B menar att det är bilden vi har av feedback som gör att många är så 

rädda för feedback. Många har aldrig upplevt ett klimat av öppenhet av det slag som 

vi pratar om på THE. De associerar till något helt annat än vad det egentligen 

betyder.  

Den ”gamla uppfattningen” om feedback, att det handlar om att trycka till och läxa 

upp personen man ger feedback till, stämmer inte säger A. Feedback ska inte ges i 

syfte att såra, utan som växthjälp, det handlar om att lära sig se sin egen del i de 

olika situationer man är delaktig i. Om man börjar förstå sin egen delaktighet i olika 

situationer, så slutar man till slut att jaga syndabockar. Han menar att om feedback 

gör ont att få, trots att intentionen var den rätta, handlar det om växtvärk. 

När A jobbar med ledningsgrupper får han ibland höra från dessa ”jovisst är 

öppenhet bra, men det är inte bra att vara för öppen”. Men då menar A att de har 

missuppfattat vad öppenhet är.  

Ofta när folk säger att man inte kan vara för öppen, menar de egentligen att man inte 

kan gå omkring och säga ”du är en jävla idiot” bara för att man råkar tycka det. De 

har en snedvriden uppfattning av vad feedback egentligen är. När chefen säger ”kom 

in på mitt kontor, så ska du få lite feedback”, så tänker många ”oj, vad har jag nu 

gjort för fel”. 

Mottagandet av feedback 

Det kan vara bra att reflektera över vilka reaktioner du får när du tar emot feedback. 

Hur du lyssnar visar du i feedbacktrappan, men det är inte alltid som du i hela 

samtalet befinner dig på ett och samma trappsteg. Fundera över om du är rädd för att 
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ta emot feedback, eller om bilden av den du vill vara inte stämmer överens med 

bilden av vem du tror att du är, för det kan påverkar ditt sätt att lyssna.  

3.2.2 Intervju med person C 
C är sedan fem år tillbaka officer i Försvarsmakten. I dagsläget jobbar han som 

utbildningsledare vid Försvarsmaktens psykologiska operationer i Enköping. 

Parallellt med officersyrket har C läst 160 poäng psykologi, samt gått den 

fördjupade kursen i UGL. 

Vilka former av feedbackverktyg har du använt?  

När C läste på MHS jobbade de aktivt med feedback i basgrupperna, som bestod av 

sex personer. Under den första veckan på skolan gick alla elever UGL-kursen, 

därefter fortsatte arbetet med att utveckla den basgrupp man arbetade i. 

Kontinuerligt under utbildningen hade de feedback inom basgruppen och i klassen, 

tillsammans med lärare och handledare. I slutet av varje termin gav alla elever 

varandra feedback genom metoden ”fortsätt med, börja med, sluta med” vilket 

utmynnade i ett utvecklingsomdöme (UVO) om varje elev. Detta 

utvecklingsomdöme var klasskamraternas och lärarnas samlade syn på eleven. 

I sin roll som officer har C använt sig av feedback både genom att ge och ta emot. 

De metoder som C använt är FIRO-teorin för att utveckla grupper och Jag-

budskapet för att utveckla individer och dessa metoder används allmänt inom 

Försvarsmakten. 

Ser du några för- och nackdelar med dessa verktyg? 

C anser att själva utvecklingsomdömet (det skriftliga papper som varje elev får med 

sig) är ganska betydelselöst, eftersom innehållet hunnit bli väldigt filtrerat, men att 

arbetet fram till det är värdefullt för att utveckla individen och gruppen. Han menar 

att feedback är ett nödvändigt verktyg för att driva en arbetsgrupp framåt.  

C anser att man kan ge feedback i två olika situationer. Dels den direkta feedback, 

som man ger i en specifik situation, och dels den samlade, som bygger på ett 

generellt beteende. Den samlade feedbacken bygger dock på att man tidigare gett 

feedback om specifika beteenden. 
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Kan du koppla samman feedback med ökad självinsikt? 

C menar att ett beteende grundar sig i attityder och värderingar. C anser att syftet 

med feedback ska vara att påtala ett beteende, dvs. hur mottagaren av feedbacken 

uppfattas. Att ge feedback till en individ, genom ett Jag-budskap, ökar 

förhoppningsvis individens insikt i hur andra uppfattar honom eller henne och kan 

därigenom hjälpa individen att förändra eller förstärka ett beteende.  

C menar att man bara kan ge feedback på synliga beteenden och att de beteenden 

man ser i en lektionssal sällan visar hur en person beter sig när han eller hon 

befinner sig i en stressad situation. Enligt C är det egentligen först när en person 

uppvisar sådana stressbeteenden som man får något riktigt konkret att utvärdera. 

Finns det någon situation när feedback är olämpligt att använda?  

C menar att man ska eftersträva att ge feedback i nära anslutning till en händelse. 

Dock ska man undvika att ge det i en situation där mottagaren är stressad och inte 

mottaglig. Om det verkligen är nödvändigt ska man i så fall ge feedback i en mycket 

enkel form.  

En annan situation som C tycker är olämplig för feedback, är till en kollega inför 

allmänheten, eller annars i storform. Feedback ska ges på tu man hand. 

3.2.3 Intervju med person D 
D har jobbat som yrkesofficer mellan åren 1992-2003. Han har under tiden varit 

ställföreträdande plutonchef, plutonchef och kompanichef. När han slutade inom 

Försvarsmakten 2003, började han jobba på ett telekomföretag fram till 2005, då 

han blev antagen till polisutbildningen, som han nu läser på distans. 

Vilka former av feedbackverktyg har du använt?  

Under sin yrkeskarriär har D använt sig av Jag-budskapet och PMI-metoden (Plus – 

Minus - Intressant). PMI-metoden används inom försvaret och är mer riktad mot ett 

arbetsutförande och genomförande av övningar. En annan metod som D har använt 

sig av är Utvärdering av truppförande chefers insatser under övningar. Då har man 

inom arbetslaget tillsammans med den truppförande chefen fört en dialog om vad 

under övningen som fungerat bra och hur man löst uppgiften. 
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Jag-budskapet är något som används frekvent inom Försvaret och D anser att ett bra 

framfört Jag-budskap har bra effekt, under förutsättning att mottagaren är mottaglig. 

Ett bra givande och ett bra mottagande ger utveckling hos individen. 

D menar att hur man känner individen har betydelse för hur pass effektiv 

feedbacken blir. Är det någon man har stort förtroende för tar man åt sig mer av den 

feedback man får. 

Kan du koppla samman feedback med ökad självinsikt?  

Om man har ett öppet förhållningssätt till feedback har det en positiv effekt på en 

individs utveckling, men det gäller att man som individ både kan ge och ta 

feedback. 

Finns det någon situation när feedback är olämpligt att använda?  

D menar att feedback ska tas i så nära anslutning som möjligt till det inträffade. Det 

är viktigt att feedbacken är konstruktiv och att den sker på tu man hand. 

Vilka är de tydligaste skillnaderna i användandet av feedback vid 
MHS jämfört med PHS? 

Befintligheten! Utvärdering av övningar sker på PHS, men man utvärderar aldrig 

något på grupp- eller individnivå. D tycker att det är konstigt att det ligger så stor 

fokus på beteendevetenskap i utbildningen men att man trots detta lägger så liten 

vikt på individuell nivå.  

När D gick på Officershögskolan använde de sig av Kamratutvärderingar i slutet av 

varje termin. Kamratutvärderingen gick ut på att man skulle skriva ned ett antal 

”plus- och minusegenskaper” på varje klasskamrat. Detta genererade i ett skriftligt 

omdöme som dels riktade sig till individen som kamrat och dels till individen som 

yrkesmänniska. 

Kamratomdömet talade om hur man uppfattades som individ, med styrkor och 

svagheter, medan omdömet som riktade sig mot yrkesrollen beskrev hur man 

uppfattades som soldat, chef och ledare. 

D tycker att arbetet blev för djuplodande och att det många gånger kunde bli 

uppstyltat. Att det kändes som att man utvärderade bara för utvärderandets skull. 

Denna känsla kombinerad med bristande kompetens hos handledarna, gjorde att 
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feedbacken i många fall fick en negativ klang och många elever tog illa vid sig av 

kritiken. 

I sin nuvarande basgrupp på Polisutbildningen är de bara tre personer. I en sådan 

liten grupp har han hittills inte tyckt att feedback har varit nödvändigt. Om gruppen 

däremot hade varit större, t.ex. 5-7 personer, tror han att det hade varit ett 

hjälpmedel för att utveckla gruppen och individen. 

Dock menar D att detta skulle kräva handledning av en kompetent lärare som 

gruppen har förtroende för. Det skulle även behövas ett tydligt syfte och en ram för 

feedbacken, annars tror D att det lätt skulle bli oseriöst. 

Från skolan finns dock ingen styrning om detta, men de brukar ha en backspegel 

efter varje vapenlektion, där de går igenom vad som varit bra, dåligt, vad de känt 

och vad de lärt sig. Denna backspegel anser D har varit bra och utvecklande. 

3.2.4 Intervju med person E 
E har en bakgrund som officer med 17 år i försvarsmakten, där han bl.a. har jobbat i 

olika chefsbefattningar och inom underrättelsetjänsten mm. 

Sedan E lämnade försvarsmakten har han bl.a. jobbat som konsult och VD för ett 

antal olika företag som befunnit sig i kris, där arbetsuppgifterna då har varit att 

förbättra strukturen och ordningen i företagen. Fokus har alltid varit ledarskap.  

Vilka former av feedbackverktyg har du använt?  

E har jobbat länge med feedback, det har alltid varit en naturlig del av hans yrke och 

han ser feedback som något positivt, eftersom det hjälper människor att utvecklas. E 

menar att det finns två olika typer av feedback. Dels den man återkopplar till 

arbetsuppgifter och dels den på individnivå. Jag-budskapet är bra, eftersom en 

känsla inte går att hacka ner på. Den är alltid sann för den som känner. 

En bra metod för att börja jobba med feedback i en grupp kan enligt E utformas 

enligt metoden ”fortsätta med, börja med och sluta med”. Man bör dock enligt E 

separera budskapen över tiden och inte köra allt på en gång i en omogen grupp.  
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Feedback trappan är bra för lära folk ta emot feedback. För att få feedback att 

fungera måste alla förstå värdet av den. Intentionen med feedback är att den ska ges 

i syfte att utveckla individen. 

Ser du några för- och nackdelar med dessa verktyg? 

Svårigheten med feedback är att få den ”icke-hotande”. Feedback kan lätt ses som 

en konflikt, om man inte inser att all feedback är till för att utveckla individen. 

Utmaningen ligger i att förklara att all feedback i grunden är positiv.  

Grupper som fungerar är direkt avhängiga av om de använder feedback och har ett 

ärligt och öppet klimat. När man är ärliga med varandra kommer gruppen att 

fungera. Vägrar en eller flera av personerna i gruppen att delta i det ”öppna 

klimatet” kommer gruppen inte att fungera lika bra, då måste man jobba specifikt 

med individerna. 

För att feedback ska vara effektiv bör alla i gruppen få komma till tals och ge 

feedback, det är då den riktigt intressanta feedbacken kommer fram.  

Kan du koppla samman feedback med ökad självinsikt?  

E anser att feedback direkt hänger ihop med ökad självinsikt. Den är otroligt viktig 

för att man ska kunna bli uppmärksammad på sitt beteende och på hur omgivningen 

uppfattar detta. Sanningen ligger i betraktarens ögon! 

E menar att feedback måste vara en del i arbetsprocessen. Den ska börja tidigt och 

vara en naturlig del av vardagen! Dessutom bör feedback inte vara en del av något 

sorts betygssystem, det ska vara till för att utveckla individen. 

Har du sett någon effekt på individens personliga utveckling 
efter att ha använt någon form av feedback? 

E har sett hur människor efter att fått feedback har försökt ändra sitt beteende. För 

vissa har det fungerar permanent, men vissa har haft svårt att behålla det nya 

beteendet. Under årens lopp har E lärt sig att det inte går att förändra folk, de måste 

ha en vilja att själva förändras. 

Finns det någon situation när feedback är olämpligt att använda?  

Man bör enligt E vara försiktig med negativ individinriktad feedback i omogna 

grupper. Om man ser till FIRO-teorin och dess första grupputvecklingsfas, där 
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gruppdeltagarna är otrygga och deras energi är riktad på huruvida de får/vill tillhöra 

gruppen, så är individerna i gruppen inte mogna att hantera denna typ av feedback. 

Dessutom har de sällan den informationen om varandra de behöver för att 

feedbacken ska bli bra. Naturligtvis kan man ha feedback även i nya grupper, men 

det kräver en skicklig handledare som leder gruppen och tar tag i arbetet med 

feedback. När gruppen är omogen bör man ge beröm i storforum och kritik enskilt. 

3.2.5 Intervju med person F 
F har en bakgrund som officer med 16 år i försvarsmakten. F har under de senaste 

åren i huvudsak jobbat med att planera, genomföra och utvärdera militära 

chefsutbildningar. Utöver detta driver F ett företag med fokus på personal- och 

chefsutveckling, teambuilding, coachning och grupputveckling. F är även UGL-

handledare. 

Vilka former av feedbackverktyg har du använt?  

F har utgått från b la. Jag-budskapet och utformat några metoder för att tillämpa 

feedback. En av dessa metoder kallar F för ”ofullständiga meningar” och ska hjälpa 

till med inledningen av ett feedbacksamtal. Den ofullständiga meningen kan börja 

med exempelvis, ”mitt första intryck av dig är…”, ”för att jag skulle vilja jobba med 

dig krävs att du…”, eller ”mitt starkaste intryck av dig är…”. Inledningen är 

förutbestämd och syftet är att den som ska ge feedback fortsätter den ofullständiga 

meningen själv och riktar därmed sin feedback till mottagaren. 

En annan metod som F har använt sig av är ”reflekterande team” där två personer i 

form av en dialog med varandra ger feedback till en tredje person som endast sitter 

passiv och lyssnar till dialogen. Mottagaren får under några dagar tänka över den 

feedback han har fått och först därefter ställa eventuella frågor till dem som gett 

honom feedback. 

Ser du några för- och nackdelar med dessa verktyg? 

F menar att för att uppnå bästa effekten med feedback måste individen ha uppnått en 

viss grad av självinsikt. Om man inte har det finns en risk för att individen inte vill 

eller vågar ta in den feedback han får. Enligt F är feedback en förutsättning för att 

en grupp ska kunna arbeta ihop på ett effektivt sätt. I grupper där feedback inte 
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tillämpas menar F att det är stor risk att man utvecklar machokulturer och att man 

skapar en negativ miljö.  

Kan du koppla samman feedback med ökad självinsikt?  

F menar att man måste ha uppnått en viss nivå av självinsikt för att man ska kunna 

vara mottaglig för feedback, det är först då, när man vågar blotta sig själv och vara 

ärlig med sig själv och mot andra som feedbacken får genomslagskraft. 

F menar att grunden för all feedback är att den ska vara hjälpande. Om den som ger 

feedback har denna grundinställning så finns det bara positiv feedback, oavsett om 

det ges för att förändra eller förstärka ett beteende. Den förstnämnda kan ju dock 

vara lite mer obehaglig att ge. Uppfyller givaren feedbackregeln ”hjälpande” så är 

det sannolikt den enda feedbackregel som behövs. F menar vidare att feedback är 

något som skall påbörjas så snart som möjligt i en grupp i syfte att direkt få börja 

träna sig i att ge feedback och så det blir en del av vardagen. Tidigt i en grupp 

kanske feedbacken inte håller någon superkvalitet, men den kommer sannolikt att 

fördjupas i takt med att gruppmedlemmarna känner sig mer säkra, får större 

självinsikt samt att gruppen utvecklas. Själva feedbacken blir då ett verktyg att tidigt 

stärka och utveckla gruppen, parallellt med att gruppen gör saker tillsammans. 

Feedback är något som man måste lära sig. Att ha det lite feedback då och då ger 

ingen effekt enligt F, kontinuitet och tid är A och O.  

Har du sett någon effekt på individens personliga utveckling 
efter att ha använt någon form av feedback? 

F har på nära håll sett hur både kollegor och elever utvecklats tack vare att de har 

vågat misslyckas och samtidigt varit villiga att ta emot den feedback de fått från sin 

omgivning. Att skapa ett förlåtande klimat är grunden för detta. 

Finns det någon situation när feedback är olämpligt att använda?  

F menar att man ska vara restriktiv med att använda feedback i grupper som inte har 

uppnått tillräcklig mognad eller i grupper där man redan på förhand kan säga att det 

inte kommer att finns tid för kontinuerlig feedback över tiden, oavsett om det härrör 

från handledarens eller gruppens ovilja eller rädsla. En förutsättning för att feedback 

skall fungera i en grupp enligt F är att gruppen är trygg, dvs. gruppmedlemmarna 

måste känna varandra och ha förtroende för varandra. Det måste vara ett öppet 
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klimat där man kan prata om allt och man får heller inte vara rädd för att misslyckas 

eller för att visa känslor.  

F brukar ställa frågan ”har vi råd att inte använda feedback”. I en organisation 

menar F att feedback måste tillämpas på alla nivåer, från högsta chef till lägsta 

arbetare, i någon form av obruten kedja, då kommer organisationen att fungera på 

ett bra och effektivt sätt. Det handlar att leva som man lär på alla nivåer. 

F anser att handledaren har en mycket viktig del i feedbackarbetet. Denne är 

spindeln i nätet och det krävs både tid och engagemang för att feedbacken ska 

fungera. Det är handledarens uppgift att introducera användandet av feedback och 

det är även handledarens uppgift att följa upp det arbete som sker. F menar att det är 

handledarens sak att inspirera, motivera och bjuda in till att aktivt nyttja feedback 

som ett verktyg i gruppen. Att tydligt visa att handledaren är villig att delta fullt ut, 

visa exempel på hur feedback kan ges samtidigt då också ställa sig i ”skottgluggen” 

och bjuda in till att ge feedback. Det är mycket viktigt att detta upplevs som 

trovärdigt och autentiskt av gruppen. I och med detta så är vi inne på vilka som är 

lämpliga som handledare. Ambition är ett nyckelord och då inte bara ambitionen att 

prata om feedback utan även att ha viljan att delta. 

3.3 Sammanfattning av intervjuer 

Trots att respondenterna har jobbat i olika delar av Sverige och har olika bakgrunder 

och arbetsuppgifter, nämner de att de har jobbat med samma typer av feedback-

verktyg. Jag-budskapet är ett återkommande verktyg.  

Samtliga respondenter är positivt inställda till feedback och alla menar att feedback är 

en grundbult för utvecklande av såväl enskilda individer som grupper, företag och 

organisationer. 

Respondenterna är överens om att syftet med feedback skall vara hjälpande, har man 

något annat syfte med feedbacken är det inte längre feedback. Samtliga respondenter 

kan koppla samman feedback med ökad självinsikt, dels genom att du kan öka din 

egen självinsikt om du tar emot feedbacken på rätt sätt, och dels för att det krävs ett 

visst mått av självinsikt kunna ge feedback på rätt sätt. När man sedan lärt sig att ge 
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feedback på rätt sätt kommer det i sin tur att ytterligare öka den egna självinsikten. 

Det bästa sättet att lära sig feedback är att träna. 

Feedback skall ges i så nära anslutning som möjligt till händelsen och det är viktigt 

att man tar sig tid att ge feedback. Kontinuitet är en annan viktig sak då det gäller att 

arbeta med feedback. Kontinuitet och tid är A och O. 

Genomgående är respondenterna överens om att handledning är viktigt för att på ett 

effektivt sätt kunna jobba med feedback i grupper. Handledaren är den som ska styra 

feedbackarbetet och detta måste anpassas efter gruppens mognadsnivå.  
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4 ANALYS 
I detta kapitel sammanfattar vi de viktigaste och mest framträdande åsikterna från 

våra respondenter och kopplar samman dessa med de teorier vi presenterade i början 

av rapporten. I slutet av detta kapitel besvarar vi de frågeställningar som vi har 

utgått ifrån:  

1. På vilket sätt kan man se effekter av feedback hos individen? 

2. Hur kan feedbackarbetet på PHS utvecklas? 

Vilka former av feedbackverktyg har ni använt?  

Respondenterna känner till och är väl förtrogna med nästan alla teorier som vi 

presenterat i teorikapitlet. De har även använt modellerna och verktygen i 

verkligheten och sett att de faktiskt fungerar och ger ett positivt resultat på både 

grupper och individer.  

Samtliga respondenter hänvisar till Jag-budskapet som ett enkelt och effektivt 

feedbackverktyg. En respondent säger dessutom att om han fick välja ut ett enda 

feedbackverktyg av alla olika verktyg han jobbat med under åren, så skulle han ta 

”jag-budskapet”. Andra metoder som nämns av respondenterna är Feedbacktrappan 

för att lära människor ta emot feedback, FIRO-teorin om gruppers utveckling, samt 

The Human Element och dess ”Nivåer av öppenhet”, som handlar väldigt mycket 

om självinsikt.  

Två av respondenterna tog upp metoden ”fortsätt med, börja med, sluta med”, som 

på Militärhögskolan utmynnar i ett utvecklingsomdöme om varje elev. PMI-

metoden (Plus – Minus - Intressant) används också inom försvaret, men är mer 

riktad mot ett arbetsutförande och genomförande av övningar, än utveckling av 

individen. 

Ser ni några för- och nackdelar med dessa verktyg? 

Samtliga verktyg som presenteras i teorikapitlet är väl beprövade och har gedigen 

forskning bakom sig. Förutsatt att verktygen används på rätt sätt ger feedbacken en 

bra grund för fortsatt utveckling av både gruppen och individen. 
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För att kunna använda sig av feedback och de verktyg som finns, måste man ha 

förstått att syftet med feedback ska vara hjälpande, så som bland andra Dahlström 

(1999) skriver. För att feedbacken ska bli bra krävs enligt både Schutz (1997), 

Rosenberg (2003) och Maltén (1992) att både sändaren och mottagaren har ett visst 

mått av självinsikt. 

Enligt Schutz (1958, 1997) är vår självbild och vår självkänsla helt centrala i våra 

liv och han menar att vi relaterar till andra människor genom vårt beteende och att 

om en människa uppvisar ett försvarsbeteende är det troligt att den människan ser 

sin självbild hotad och att det skapar en känsla av rädsla.  

Under stress är individens självbild av stor betydelse för hur en given situation 

uppfattas och hanteras menar Kallenberg och Larsson (2003). Självbilden rymmer 

flera aspekter; ideal självbild, verklig självbild och spegelsjälvbild. Skillnaden 

mellan de olika självbilderna bör vara små, då en positiv, realistisk och väl 

sammanhållen självbild utgör en stark psykologisk resurs. 

Luft och Ingham. (2003) menar att det är genom feedback som vi kan se oss själva 

genom andra och att vi genom att ge andra personer feedback, kan tala om för dem 

hur de påverkar oss. Feedback kan hjälpa oss att öka självinsikten, dvs. minska de 

blinda och de okända fälten i deras modell ”Johari fönster”. Det förutsätter dock att 

du vågar säga vad du tycker och känner och att du kan ta emot den feedback som 

andra ger. 

Respondenterna är alla inne på samma spår, att det krävs självinsikt från alla 

berörda parter för att feedbacken ska få avsedd effekt och att syftet med feedbacken 

i alla lägen ska vara hjälpande. Om verktygen används på fel sätt eller med fel 

intentioner blir det inte någon feedback. 

Samtliga respondenter menar att Jag-budskap har bra effekt, under förutsättning att 

mottagaren är mottaglig. Dessutom är Jag-budskapet bra, eftersom en känsla alltid 

är sann för den som känner. En av respondenterna har dock sett effekten av hur ett 

felaktigt använt Jag-budskap kan bli ett maktverktyg.  
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Kan ni koppla samman feedback med ökad självinsikt? 

Flera av respondenterna menar att man måste ha uppnått en viss nivå av självinsikt 

för att man ska kunna vara mottaglig för feedback, det är först då, när man vågar 

vara öppen och ärlig med både sig själv och andra som feedback får 

genomslagskraft. Om man har ett öppet förhållningssätt till feedback har det en 

positiv effekt på en individs utveckling, men det gäller att man som individ både 

kan ge och ta feedback. 

Ovanstående uttalanden kan man för det första koppla samman med Schutz (1997) 

”Human Element”-teori där självinsikt och öppenhet är avgörande. Han menar att 

när man är medveten om sina tankar, minnen och känslor kan man även medvetet 

bestämma sitt agerande. För att nå öppenhet måste vi lära oss att tala med varandra 

om de känslor vi har. Vi måste även lära oss att lyssna på varandra och förstå vilka 

tankar och känslor som ligger bakom orden. Nyckeln till detta är enligt Schutz 

självinsikt.  

För det andra kan vi koppla samman åsikterna med de grundläggande reglerna för 

att ge och ta feedback. Den som ger feedback beskriver sina reaktioner på den 

andres handlande och mottagaren bestämmer själv om och i så fall hur han vill 

använda denna information. Riktlinjerna för feedback är återkommande i en mängd 

litteratur, men grunden att ge feedback ligger i Jag-budskapet medan grunden i att ta 

emot feedback ligger i Feedbacktrappan. 

Att ge feedback till en individ, genom ett Jag-budskap, ökar förhoppningsvis 

individens insikt i hur andra uppfattar honom eller henne och kan därigenom hjälpa 

individen att förändra eller förstärka ett beteende.  

Den ”gamla uppfattningen” om feedback, att det handlar om att trycka till och läxa 

upp de personer man ger feedback till, stämmer inte säger en av respondenterna. 

Feedback ska inte ges i syfte att såra, utan som växthjälp, det handlar om att lära sig 

se sin egen del i de olika situationer man är delaktig i. Om man börjar förstå sin 

egen delaktighet i olika situationer, så slutar man till slut att jaga syndabockar. 

Respondenten menar att om feedback gör ont att få, trots att intentionen var den 

rätta, handlar det om växtvärk. 
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Feedback är dock inget Quick Fix, menar två av respondenterna, utan ett 

arbetsredskap som måste användas över en längre tid. Om en arbetsgrupp 

tillsammans lär sig att använda feedback under en längre tid så blir det ett sätt att 

leva. En annan respondent menar att feedback måste vara en del i arbetsprocessen, 

den ska börja tidigt och vara en naturlig del av vardagen. Dessutom bör feedback 

inte vara en del av något sorts betygssystem, det ska vara till för att utveckla 

individen. 

Har ni sett någon effekt på individens personliga utveckling efter 
att ha använt någon form av feedback? 

I slutet av varje termin gav alla elever på MHS varandra feedback genom metoden 

”fortsätt med, börja med, sluta med” vilket utmynnade i ett utvecklingsomdöme 

(UVO) om varje elev. Detta utvecklingsomdöme var klasskamraternas och lärarnas 

samlade syn på eleven. En av respondenterna anser att själva utvecklingsomdömet 

är ganska betydelselöst, eftersom innehållet hunnit bli väldigt filtrerat, men att 

arbetet fram till det är värdefullt för att utveckla individen och gruppen.  

Två respondenter har konkreta exempel på hur feedback föranlett förändringar hos 

individer. För vissa har det fungerar permanent, men vissa har haft svårt att behålla 

det nya beteendet. En av dessa respondenter har under årens lopp lärt sig att det inte 

går att förändra andra människor, de måste ha en vilja att själva förändras. 

En av respondenterna tycker att paradoxen i användningen av feedback ligger i att 

när han själv är aktiv med att ge feedback märker han att han själv utvecklas mest. 

Om han ska ge feedback på det sätt som vi hittills har pratat om (jag-budskap och 

nivåer av öppenhet) så kräver det mycket eftertanke. Dvs. han menar att om man ska 

ge feedback på rätt sätt kräver det eftertanke, vilket i sin tur leder till ökad 

självinsikt om det egna beteendet.  

Några av respondenterna anser att det bara är upp till dig själv om du ska utvecklas, 

däremot kan andra göra det lätt eller svårt för dig genom att förkasta eller ta emot 

den feedback du får från omgivningen.  

Finns det någon situation när feedback är olämpligt att använda?  

Enligt en respondent bör man vara försiktig med negativ individinriktad feedback i 

omogna grupper. Jämför i detta fall ”negativ” och ”positiv” feedback med feedback 
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i syfte att ”förändra” och ”förstärka”. Respondenten menar att eftersom 

gruppdeltagarna är otrygga och att deras energi är riktad på huruvida de får/vill 

tillhöra gruppen, så är individerna i gruppen inte mogna att hantera denna typ av 

feedback. Om man ska jobba med feedback i nya grupper krävs det en skicklig 

handledare som leder gruppen och tar tag i arbetet med feedback.  

Respondenten gör i ovanstående stycke en direkt koppling till Schutz FIRO-teori 

om gruppers utveckling. I tillhörafasen, som alla nya grupper genomgår, är 

effektiviteten i gruppen låg och ineffektiviteten beror bland annat på att gruppens 

energi fokuseras på frågor som rör medlemskapet i gruppen mer är de faktiska 

arbetsuppgifterna. 

Flera av respondenterna anser att man ska eftersträva att ge feedback i nära 

anslutning till en händelse och intentionen ska alltid vara att ge växthjälp. Vidare 

menar de att man ska undvika att ge feedback när det inte finns tid eller när 

mottagaren är stressad och därmed inte mottaglig. Om det verkligen är nödvändigt 

ska man i så fall ge feedback i en mycket enkel form. Jämför detta med Malténs 

(1992) teorier om kommunikation där han beskriver hur vår sinnesstämning 

påverkar hur vi tolkar ett mottaget budskap. I en stressad situation kan 

kommunikationen brista, pga. att sändaren och mottagaren är på olika våglängder, 

vilket i sin tur kan leda till att feedbacken blir missförstådd. 

Vilka är de tydligaste skillnaderna i användandet av feedback vid 
MHS jämfört med PHS? 

Befintligheten! Utvärdering av övningar sker på PHS, men man utvärderar aldrig 

något på grupp- eller individnivå. En av respondenterna tycker att det är konstigt att 

det ligger så stor fokus på beteendevetenskap i utbildningen men att man trots detta 

lägger så liten vikt på individuell nivå.  

När respondenten gick på Officershögskolan använde de sig av kamratomdömen i 

slutet av varje termin. Kamratomdömet talade om hur man uppfattades som individ, 

med styrkor och svagheter, medan omdömet som riktade sig mot yrkesrollen 

beskrev hur man uppfattades som soldat, chef och ledare. 
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4.1 Besvarande av frågeställning 1 

På vilket sätt kan man se effekter av feedback hos individen? 

Den effekt vi pratar om är först och främst självinsikt, dvs. insikt i hur individens 

självbild påverkar känslorna och beteendet. En annan effekt är att individen lär sig 

minska avstånden mellan de olika självbilder (ideal självbild, verklig självbild och 

spegel självbild) som tillsammans utgör den totala självbilden.  

Resultatet av att ha god självinsikt och en väl sammanhållen självbild blir en öppen 

individ, som har lätt för att samarbeta med andra människor. Individen förstår varför 

konflikter mellan människor uppstår och har insikt nog att fokusera på att lösa 

konflikten och gå vidare, istället för att fokusera sin energi på bortförklaringar eller 

på att leta syndabockar. 

Effekten av feedback hos en individ uppnås först då individen själv är villig att 

förändras. Personerna i omgivningen kan hjälpa individen att nå självinsikt genom 

att ge feedback på hur individens beteende påverkar dem, men då måste individen 

själv vara mogen att ta emot den feedback som ges. 

Feedback som ges ska vara i syfte utveckla och att hjälpa individen att förändra eller 

förstärka ett beteende. Feedback som ges i något annat syfte än hjälpande, är inte 

feedback. Förutom att syftet måste vara det rätta, är det även viktigt att feedbacken 

är konkret och kontinuerlig. Feedback är inget Quick Fix, utan måste vara ett 

fortskridande arbete som hela tiden utvecklas. Det enda sättet att bli bra på att ge 

och ta feedback är att öva!  

Att feedback, given och mottagen på ett öppet och ärligt sätt, i syfte att hjälpa en 

individ, har en positiv effekt på individens självinsikt och självbild, har vi fått 

bekräftat både genom teorin och via våra respondenter. Vi anser således att vi 

besvarat vår första frågeställning. 
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4.2 Besvarande av frågeställning 2 

Hur kan feedbackarbetet på PHS utvecklas? 

Att fokusera mer på den individuella utvecklingen av den blivande polisen tror vi i 

slutändan skulle ge både en mognare polis, en mer utvecklande skola och i 

förlängning en effektivare polisorganisation. Vi anser att strukturen redan finns på 

polisutbildningen för att kunna utveckla och tillämpa feedback i större utsträckning, 

i och med att studenterna delats in i klasser och basgrupper och att en stor del av 

utbildningen bedrivs genom att studenterna i basgrupperna jobbar tillsammans. 

Feedbackarbetet på polisutbildningen bör starta redan första dagen och genom hela 

utbildningen vara ett naturligt inslag, såväl som enskilt ämne som i praktiska 

polisiära övningar.  

Engagemang, deltagande och handledning från berörda lärare blir en förutsättning 

för att feedbackarbetet skall fungera väl och ge önskad effekt. En annan viktig 

faktor är att handledarna måste ha större insyn i basgrupperna och att 

gruppmedlemmarna måste få mer tid att lära känna varandra. En förutsättning för att 

hinna detta är att inte byta basgrupper vid varje termin, utan att istället behålla 

basgrupperna under en längre tid, t.ex. över två terminer. Det skulle öka 

möjligheterna att få en kontinuitet i feedbackarbetet. Planering och samarbete 

mellan de olika lärarlagen blir en nödvändig faktor för att lyckas med detta, liksom 

adekvat utbildning för de personer som ska handleda basgrupperna. 

Feedbackarbetet ska inte bara drivas på ett teoretiskt plan, med föreläsningar, 

enskilda arbeten och gruppuppgifter, utan det måste också vara en naturlig del att 

praktiskt tillämpa feedback under hela utbildningen. Arbetet med feedbackträning 

bör inledningsvis vara styrt och handledarlett, för att säkerställa att basgruppen 

kommer igång med arbetet och lägger sig på en lämplig nivå. Dessutom kan det 

vara bra att handledaren hjälper till i början, för att undvika att det uppstår onödiga 

konflikter i basgrupperna. 

Ovanstående förslag grundar vi på den teori vi presenterat i tidigare kapitel, samt på 

de intervjuer vi gjort med respondenterna. Vi anser således att vi besvarat vår andra 

frågeställning. 
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5 DISKUSSION 
Redan i våras då vi började diskutera kring detta arbete insåg vi att det skulle bli 

svårt att begränsa oss, feedback är ett brett område och den första svårigheten var att 

hitta en avgränsning. Vi har fört många och långa diskussioner om tillämpandet av 

feedback här på PHS och eftersom att vi anser att feedback är viktigt och att det 

borde vara en naturlig del av polisutbildningen, kom vi fram till att det vi ville 

inrikta oss på var feedback kopplat till personlig utveckling under polisutbildningen.  

Syftet med denna rapport var att belysa vikten av feedback för att utveckla individen 

och vi ville även skapa en plattform att diskutera kring när det gäller hur feedback 

aktivt skulle kunna användas under polisutbildningen. Våra frågeställningar 

bestämde v i till På vilket sätt kan man se effekter av feedback hos individen? Och 

Hur kan feedbackarbetet på PHS utvecklas?  

Våra respondenter valde vi med utgångspunkt i deras kunskaper och tidigare 

erfarenheter av feedback. Kravet var att de skulle ha en gedigen teoretisk kunskap 

som var väl förankrad i verkligheten. Respondenterna valdes med omsorg då vi 

båda vet att det finns många människor som tror sig ha kunskap om feedback, men 

som aldrig provat den i praktiken. Inledningsvis var vårt mål att få respondenter som 

representerade dels försvarsmakten och polisen, och dels den civila världen. Detta 

lyckades vi dock inte uppnå, bl.a. på grund av att vårt kontaktnät inom polisen är 

begränsat och att de personer vi kontaktade inte hade möjlighet att ställa upp på 

intervjuer under tider som passade oss. Vi anser dock att de respondenter vi 

slutligen kunde använda oss av, mer än väl besvarade de frågeställningar som vi 

utgick ifrån. 

5.1 Slutsatser och förslag på fortsatt arbete 

Det har varit intressant för oss att sammanställa detta arbete, eftersom kopplingen 

mellan våra teorier och våra respondenters åsikter varit uppenbar. Utan undantag har 

alla respondenter känt till de teorier som vi har ansett mest bärande när det gäller 

feedback. De har även haft samma åsikter om syftet med feedback och hur ett 

effektivt arbete med feedback bör bedrivas.  
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Vi anser att syftet med vår rapport är uppfyllt och att svaren på våra 

frågeställningar, som vi presenterat i analyskapitlet, stämmer väl överens med de 

svar vi trodde att vi skulle komma fram till vid arbetets början. Vi tror inte att 

svaren skulle ha förändrats nämnvärt även om vi hade haft möjlighet att intervjua en 

polis med samma utbildning och erfarenhet av feedback som våra övriga 

respondenter. 

Inledningsvis hade vi för avsikt att jämföra användandet av feedback på PHS och 

MHS, men på grund av arbetets begränsade omfattning valde vi att endast fokusera 

på PHS. I framtiden skulle det dock vara intressant att jämföra i vilken utsträckning 

arbetet med feedback skiljer sig åt på de båda skolorna och vilka effekter detta får 

för studenterna. 
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BILAGA 1 - INTERVJUFRÅGOR (UNDERLAG) 
 

• Beskriv kortfattat din bakgrund och dina nuvarande arbetsuppgifter. 

• Vilken erfarenhet har du av att aktivt jobba med feedback i ditt tidigare/nuvarande 

arbete? 

• Har du jobbat med någon form av utvärderingssystem (feedbackverktyg)?  

o Vilken/vilka metod(er) har du använt? (beskriv kortfattat – Referens?) 

o I vilket sammanhang har du använt metoden? 

o Vilken var din roll? 

o Ur ett individutvecklingsperspektiv - Vad ser du för fördelar/nackdelar med 

denna metod? 

o Har du sett någon effekt på individens personliga utveckling efter att ha 

använt denna metod? (långsiktigt/kortsiktigt) 

o Vilka effekter har du sett? 

• Finns det någon situation när feedback är olämpligt att använda (kan ge en negativ 

effekt)? 

• Kan du koppla samman feedback med ökad självinsikt? (På vilket sätt…) 

• Vilka är de tydligaste skillnaderna i användandet av feedback vid MHS  

jämfört med PHS? 

 

 

 


