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Prolog 

Albert hade påbörjat den långa resan med sina längdskidor från Sälen till Mora. Efter två mil 

började Albert känna sig trött inombords, eller fimpad, som han själv kallar det. Då hörde 

Albert en röst som sa: “Med den väldiga överkroppen kan det inte vara något problem för dig 

att åka de nio milen”. Den feedback åkaren bakom gav var inte konstruktiv, men den räckte 

för att Albert skulle känna lust igen att genomföra resan. Albert hade faktiskt en väldig 

överkropp. När Albert satt där i Sälen och vilade sin väldiga överkropp mot sina ben, efter att 

ha genomfört loppet, reflekterade han över vilken påverkan rösten hade. Den hade betytt 

mycket. 
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Sammanfattning 
Utifrån en uppmärksammad efterfrågan av mer feedback i en kommuns medarbetarenkät 

syftar uppsatsen till att undersöka hur man som enhetschef inom en statlig verksamhet kan 

hitta handlingsutrymme och strategier för att framgångsrikt implementera feedback som 

någonting naturligt på arbetsplatsen. För att kunna ge svar på syftet har uppsatsen utgått från 

tidigare forskning i form av aktuell litteratur samt intervjuer av två doktorander med 

fördjupad kunskap inom området feedback eller ledarskap. Fyra narrativa intervjuer 

genomförde även med enhetschefer inom LSS som ansåg sig arbeta framgångsrikt med 

feedback. Tidigare forskning analyserades tillsammans med enhetschefernas uppfattningar där 

sedan gemensamma faktorer för ett lyckat arbete med feedback tematiserades, samtidigt som 

olikheter och effekter analyserades. Uppsatsens resultat kopplades ihop med teorierna 

KASAM och Behovsteorin. Studien påträffade tydliga kopplingar mellan KASAM’s känsla 

av sammanhang och Maslows behovstrappa med begreppet feedback. I uppsatsen konstateras 

att det finns flera faktorer som kännetecknar ett framgångsrikt arbete med feedback men att de 

är individuella och måste anpassas efter chef och grupper. Den största skillnaden mellan de 

cheferna som intervjuats och som lyckats arbeta med feedback jämfört med de uppfattningar 

vi fått från tidigare forskning var tidsuppfattningen. De chefer vi intervjuade ansåg sig ha tid 

och möjlighet att prioritera feedback. Övriga chefer argumenterade att de gärna skulle vilja 

prioritera arbetet med feedback men att de var begränsade av tid. En återkommande 

uppfattning var ledarens ansvar för arbetsklimatet och implementeringen av feedback. I 

uppsatsen diskuteras att ett fungerande feedbackarbete kan leda till vinster för såväl 

arbetsmiljö som ekonomi. 
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1 INLEDNING/BAKGRUND 
Under den verksamhetsförlagda utbildningen blev vi båda intresserade av feedback och dess 

betydelse för de respektive organisationer vi varit en del av. För att erhålla ett resultat av 

feedback har den årliga medarbetarenkäten för personal inom området LSS granskats. Enligt 

medarbetarenkäten efterfrågades feedback från sin närmsta chef i hög utsträckning, både av 

boendepersonal och av enhetschefer. En inriktning har gjorts mot LSS och hur de arbetar med 

feedback. 

 

Gunnarsson (2009) tycker det är viktigt att visa att man kan uppnå god lönsamhet och 

effektivitet i kombination med en humanistisk syn och goda sammanhang. Feedback, eller 

återkoppling, anses vara essentiellt för att medarbetarna inom en verksamhet ska trivas på 

arbetet, det finns dessutom enligt många forskningsstudier en tydlig koppling mellan feedback 

och ökad prestation (Øiestad, 2005). Även om det finns en övertygande gemensam åsikt om 

att feedback är bra och viktigt efterfrågas det alltid i undersökningar på vad som kan bli bättre 

på arbetsplatsen (Gunnarsson, http://vimeo.com/17023793). Kommunens medarbetareenkät 

var inget undantag, både chefer och medarbetare markerade tydligt att de ville ha mer 

återkoppling från sin chef. Utifrån den insikten har uppsatsen behandlat frågan, hur en chef 

inom Kommunen kan arbeta med feedback. Frågeställningar har utformats och doktorander 

inom området feedback och ledarskap har intervjuats, därtill fyra chefer inom LSS som 

arbetar kontinuerligt med feedback och ser det som en viktig del i arbetet. 

1.1 Problemformulering  
Feedback kan enligt Gunnarsson (2009) skapa goda relationer, vilket leder till engagerade 

medarbetare och en bättre arbetsmiljö. Øiestad (2005) påpekar vikten av en god 

feedbackkultur på en arbetsplats och dess positiva påverkan på hälsan. Øiestad menar vidare 

att positiv feedback stimulerar självförtroendet och att gott självförtroende är en grundsten för 

motivation. Det finns en mängd dokumenterade positiva effekter av feedback som är 

värdefulla inom alla organisationer, också socialtjänsten. Om man genom feedback skapar ett 

bra arbetsklimat kommer det också att återspeglas på de klienter man jobbar mot. Feedback 

anses också vara en stor del i arbetet med motivation, något som nästan alla delar av 

socialtjänsten arbetar med för att utveckla och stärka personer i utsatta situationer. 

 

Yrkesområdet socialt arbete är brett och innebär många gånger ett nära samarbete med 

människor i utsatta situationer. Enligt Morèn (1996) finns det en allmän uppfattning om att en 

socialarbetare ska arbeta för sina klienters bästa samtidigt som de ska vara lojala mot 

arbetsgivare och medborgare i stort. Morèn menar att det tar mycket energi och tid att förhålla 

sig till situationen, som skulle kunna ägnas åt den utsatta individen istället. Enligt Gunnarsson 

(2009) kan feedback vara en förutsättning för att förtydliga riktlinjer och förhållningssätt. 

Det har uppdagats en efterfrågan om feedback bland personal inom LSS. Utifrån tidigare 

erfarenheter och uppfattningar är orsaken ett alltför stressigt klimat hos enhetschefer inom 

socialtjänsten, vilket resulterar i att feedback lätt prioriteras bort. Vår uppfattning är också att 

chefer lägger olika stor vikt vid feedback och dess betydelse. Vi har därför valt att undersöka 

hur arbetsmiljön påverkas samt vilka strategier som finns för att arbeta med feedback. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Studien syftar till att undersöka hur enhetschefer inom LSS i en kommun, upplever och 

arbetar med feedback på ett framgångsrikt sätt. 

 

Hur upplever enhetschefer inom LSS feedback i sin arbetssituation. 

Hur ser enhetschefer inom LSS som aktivt arbetar med feedback på sitt arbete. 

1.3 Avgränsningar 
Vårt fokus ligger på arbetsrelaterad feedback. Vi har valt att begränsa oss till 

verksamhetsområdet LSS inom en kommun i norra Sverige. 

 

Uppsatsen kommer inte fördjupa sig i eventuella skillnader mellan kön, ålder, etnicitet och 

kultur. Att cheferna, genom sitt arbete, läst olika vidareutbildningar kommer heller inte tas i 

beaktande mer än att det nämns som bakgrundsinformation. Empirin kommer att baseras på 

den tillgänglighet som finns till böcker och artiklar utifrån Universitetsbiblioteket vid Umeå 

universitet samt de sex intervjuer som har utförts med enhetschefer och doktorander. Det 

finns olika modeller och övningar för hur man kan arbeta med feedback men dessa kommer 

heller inte behandlas. I uppsatsen används förkortningen LSS istället för personer med 

psykisk funktionsnedsättning av bekvämlighetsskäl. 

1.4 Begreppsdefinition 
Feedback: Enligt Røkenes och Hanssen (2007) är feedback, eller återkoppling, i grunden en 

reaktion på en reaktion. Med negativ feedback menar vi den typ av feedback som inte leder 

till någon förändring. Positiv feedback är för oss någonting som bekräftar någonting bra man 

gjort/gör på sitt arbete och som kan styrka mottagaren. I uppsatsen förekommer både orden 

feedback och återkoppling, de har samma innebörd. 

 

Enhetschef: Enligt Törnqvist (2004) är en enhetschef en person som har ansvar över en 

verksamhet och över personalledning. Verksamhetsansvaret innebär att man leder och 

utvecklar verksamheten samt har ett ansvar för budget. Med personalledning menar man 

arbetet som rör personalfrågor, exempelvis rekrytering, anställning och schemaplanering. En 

enhetschef ansvarar också för medarbetarsamtal och vägleder omsorgspersonalen i deras 

dagliga arbete. Karlsson (2006) menar att utmärkande för enhetschefer är att de inte har någon 

chef mellan sig och sina medarbetare som praktiskt arbetar. De står, med andra ord, i 

direktkontakt med medarbetarna. 

 

Medarbetare: Kilhammar (2011) menar att det inte finns någon tydligt definition över vad en 

medarbetare är, det skiljer sig åt beroende på vilken situation man är i och vem som använder 

det. Nationalencyklopedin (2012) definierar begreppet enligt följande: “ person som 

samarbetar med andra i visst arbete vanligen i fråga om tämligen kvalificerat arbete”. 

Med medarbetare menar vi en person som är anställd inom kommunen och som har varken en 

chefs eller ledarroll. 

 

Ledare: Att vara ledare innebär enligt Karlsson (2006) att man får en titel man förtjänar från 

sina medarbetare. En ledare arbetar med att skapa relationer och kommunicera med 

medarbetarna för att nå verksamhetens uppsatta mål. Wolmesjö (2005) definierar begreppet 

ledare som en person som är fokuserad på relationer genom kommunikationsprocesser. 

 

Chef: En chef är enligt Karlsson (2006) en titel som man anställs för att inneha i en 

organisation, till skillnad mot en ledare. Att vara chef har sin grund i det uppdrag och 
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ansvarsområde man blir tilldelad i sin anställning. Wolmesjö (2005) menar att en chef har 

fokus på verksamhets- och budget ansvar där en inriktning görs mot effektivitet. 

     

LSS: Socialstyrelsen (2005) definierar begreppet personer med psykiskt funktionshinder 

enligt följande: “Personer med psykiska funktionshinder har eller har haft psykisk sjukdom 

och att det gett så allvarliga konsekvenser att deras delaktighet i samhällslivet blivit kraftigt 

begränsat.” 

Brukarna på de boenden som cheferna ansvarar för går alla under lagen för LSS och i vissa 

undantag enligt SOL. ”LSS, lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade”.      

 

Medarbetarenkät: Med medarbetarenkät menar vi den årliga enkäten som anställda inom 

Kommunen får svara på. Ett urval har gjorts till medarbetarenkäten inom området psykiska 

funktionshinder (LSS). 

2 METOD 

2.1 Tillvägagångsätt 
Uppsatsen är gjord genom en kvalitativ undersökning med narrativa intervjuer om feedback. 

Bryman (2011) menar att narrativa intervjuer har fokus på berättelser och att det ofta ter sig 

att intervjuarna ställer stora öppna frågor som intervjupersonerna svarar på. 

Bryman hävdar att kvalitativ forskning fokuserar på ord, har en induktiv syn och en 

kunskapsteoretisk samt ontologisk ståndpunkt. Bryman anser att kvalitativa forskningsresultat 

kan vara svåra att generalisera till andra miljöer eftersom att ostrukturerade intervjuer med ett 

fåtal individer i en specifik miljö genomförs. 

 

Det fanns en viss förförståelse utifrån tidigare erfarenheter, speciellt då vi båda utförde vår 

verksamhetsförlagda utbildning som enhetschefer. Eftersom vi använder oss av både 

medarbetarenkäten och djupgående intervjuer blir det som Bryman (2011) benämner som 

triangulering aktuellt. Triangulering passar bra ifall man vill kombinera olika sätt att gå 

tillväga och ge en bild ur olika perspektiv. Vi har alltså valt att kombinera kvantitativ 

forskning i form av medarbetarenkäten med kvalitativ forskning i form av narrativa intervjuer 

som vi själva har utfört. 

 

Vi har utfört fyra semistrukturerade kvalitativa intervjuer med enhetschefer som arbetar aktivt 

med feedback inom LSS och två med doktoranderna som vi valt kalla för Börje Åström och 

Anna Lundberg vid den psykologiska institutionen. Under intervjuerna har vi undersökt deras 

syn och tankar kring feedback. Intervjuerna med cheferna har till stor del handlat om 

strategier för att utföra och arbeta med feedback utifrån deras förutsättningar. För att nå 

relevant bakgrundsinformation och kunna styrka resultatet har kvalitativa intervjuer med 

doktoranderna genomförts. 

 

Alla intervjuer har utförts med en intervjuguide samt med inspelningsutrustning i form av 

mobiltelefon. Genom att vi valt de intervjupersoner som funnits tillgängliga använde vi det 

som Bryman (2011) kallar för ett bekvämlighetsurval. Metoden gav eventuella deltagare 

möjlighet att själv avgöra om de ville ställa upp, de kunde dessutom vara anonyma jämtemot 

sina kollegor eftersom kontakten skulle tas direkt med oss.  

Intervjuerna var semistrukturerade och av en narrativ art, öppna och stora frågor ställdes och 

vi lät sedan intervjupersonen berätta om sina tankar och åsikter. Intervjumetoden leder till att 
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intervjuinnehållet kan skilja sig mycket beroende på vilka individer som deltar (Bryman, 

2011). En intervjuguide fanns att tillgå om vi inte fick igång något bra samtal, men användes 

sparsamt.  

 

För att få en djupare kunskap om området utfördes intervjuer med doktoranderna Åström och 

Lundberg.  Syftet med intervjuerna var dels att få en fördjupad kunskap i ämnet feedback men 

också att få en bättre överblick av chefers situation i övriga verksamheter. 

Möjlighet till telefonintervju fanns bland samtliga intervjupersoner men undveks eftersom 

risken fanns att kvalitén skulle bli lägre än vid en personlig intervju, något som också stöds av 

Bryman (2011).  

 

Intervjuerna ägde rum på respondenternas kontor eller uppehållsrum, Dahmström (2005) 

kallar det för en besöksintervju. Intervjuerna med cheferna varade i genomsnitt i 45 minuter 

och med forskarna Åström och Lundberg varade de kortare, ungefär i 35 minuter.  Efter att 

intervjuerna spelats in med en mobiltelefon har två intervjuer transkriberats grundligt och 

fungerat som mall för de övriga intervjuerna, där bara delar som varit av intresse för resultatet 

transkriberats. Genom att lyssna igenom intervjuerna och sedan transkribera de mest relevanta 

delarna kunde vi återuppleva den underliggande känslan i intervjun. Det underliggande 

materialet kallar Bryman (2011) för det latenta innehållet i texten. För att finna gemensamma 

nämnare i intervjuerna har teman växt fram där liknande svar har samlats för att sedan 

redovisas i resultatdelen. 

 

De semistrukturerade intervjuerna beskrivs närmare i en intervjuguide (se bilaga 3,4,5). 

Bryman (2011) menar att semistrukturerade intervjuer kännetecknas av att en intervjuguide 

utformas med grundläggande frågor, men att intervjupersonerna har möjlighet att flexibelt och 

fritt svara. Följdfrågor som inte berörts i intervjuguiden har också tillämpats för att nå ett 

bättre resultat. Eftersom arbetets tyngdpunkt ligger i den information som inhämtats från 

intervjuerna gör det att forskningsansatsen blir det som Bryman (2011) benämner som 

kvalitativ. 

2.2 Urval 
För att få del av medarbetarenkäten har kommunens enkätansvarige kontaktats. Vi 

specificerade våra önskemål där enkätansvarige sedan återkom med medarbetaenkäten 

bifogad i ett mejl (se bilaga 1 och 2). Kontakt togs med den psykologiska institutionen där vi 

blev hänvisade till doktorand Börje Åström som forskat kring idrottspsykologi och där berört 

ämnet feedback. Åström var positivt inställd till intervju och deltog gärna. Åström tipsade 

sedan om Anna Lundberg som forskat mycket om ledarskap inom socialtjänsten och även 

Lundberg ställde upp på intervju. Urvalsprocessen för att hitta Lundberg är det (Bryman, 

2011) benämner som ett snöbollsurval, där korrespondenterna tipsat varandra om forskningen. 

Anledningen till att den psykologiska institutionen valdes var att socialtjänsten i kommunen 

anlitat institutionen för utvärdering och forskning. Genom den verksamhetsförlagda 

utbildningen fick vi vetskap om att den psykologiska institutionen anlitats. 

 

En person som arbetar som enhetschef inom LSS blev kontaktad via ett telefonsamtal där vi 

ombads att specificera vår undersökning och återkomma med ett mejl. Personen hörde sedan 

med sina kollegor om intresse fanns att medverka i studien. Intresset var svalt eftersom 

cheferna inte trodde att de skulle ha någonting att tillföra och endast två personer kunde tänka 

sig att ställa upp. Vi bokade då in intervjuer med de två personerna som ville delta och 

försökte sedan söka två nya respondenter från en annan arbetsplats inom kommunen. Den 

andra verksamheten hänvisade oss då till en annan person från den första arbetsplatsen. 
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Kontakt togs då med personen och denna gång var responsen positiv. Genom att cheferna 

tipsat varandra om forskningen lyckades vi också få vår fjärde och sista intervjuperson. Denna 

typ av urvalsprocess kallar, som tidigare nämnts, Bryman (2011) för ett snöbollsurval och är 

att föredra då intervjupersoner är svåra att nå.  

 

Utifrån intervjun med Åström fick vi rekommendationen att formulera tydliga 

forskningsfrågor att utgå från för att inte göra arbetet för stort. Det var något vi hade problem 

med när vi insåg att ämnet feedback var stort samtidigt som vi ansåg att flera delar av det var 

väldigt intressant och vi ville fördjupa oss i det mesta. Vi begränsade oss genom att fokusera 

på intervjuerna i första hand, för att sedan utgå ifrån dem och göra syftet samt 

frågeställningarna utifrån svaren vi fick av de narrativa intervjuerna. Bryman (2011) beskriver 

den narrativa analysen som ett tillvägagångssätt som fokuserar på berättelser. Vid berättelser 

om människors liv passar tillvägagångssättet bra och i intervjuguiden har fokus legat på frågor 

i berättandeform.  

2.3 Validitet/reliabilitet 
Innan intervjuerna fördjupade vi oss i litteratur och vetenskapliga artiklar som behandlade 

ämnet och urvalet är gjort via sökning i artikelsök. Detta för att öka det Bryman (2011) kallar 

för validiteten och försäkra oss för vad vi faktiskt ville undersöka, syftet var också att välja ut 

aspekter ur ämnet att begränsa oss till för att inte ämnet skulle bli överväldigande. Med 

validitet och reabilitet avses om forskningen undersöker det som ska undersökas. Validitet 

och reabilitet inom en kvalitativ forskningsstudie betyder att man samlat in och bearbetat data 

på ett systematiskt och ärligt sätt (Bryman, 2011).  

 

Eftersom deltagandet var frivilligt anser vi även det öka forskningens validitet (Bryman 2011) 

genom att intervjupersonerna blir mer motiverande att genomföra en intervju.  

Ännu en styrka med vår urvalsmetod är att intervjupersonerna faktiskt är insatta i ämnet tack 

vare att de arbetar med feedback.  

2.4 Etiska aspekter 
Vi informerade våra intervjupersoner om de grundläggande etiska principerna som Bryman 

(2011) och Dahmström (2005) beskriver är viktiga att tänka på vid kvalitativ forskning.   

 

 Informationskravet: Informera intervjupersonerna om syfte och att medverkan är 

frivillig.  

 Samtyckeskravet: Intervjupersonerna har själva rätt att bestämma över sin medverkan.  

 Konfidentialitetskravet: Ingen obehörig har tillgång till uppgifterna och de behandlas 

konfidentiellt. 

 Nyttjandekravet: De uppgifter som samlas in används endast till forskningsändamålet. 

 

För att försvåra identifikationen av intervjupersonerna har fingerade namn används. 

Intervjupersonerna i uppsatsen heter egentligen någonting annat. 

För att inte avslöja specifika individer i resultatdelen har namn som intervjupersonerna sagt 

strukits över och benämnts som (...).  

2.5 Bortfall 
En förfrågan om intervju har via mejl skickats till kommunens personalchef som är engagerad 

och kunnig inom området utan resultat. Detta kallar Bryman (2011) för ett individbortfall.  

Ytterligare ett individbortfall inträffade när kontakt togs med en annan arbetsplats i 

kommunen och vi fick svar att de inte arbetade med feedback och helst inte ville delta, med 
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anledning av att inte ha någonting att tillföra. Ifall denna arbetsplats valt att delta i studien kan 

resultatet blivit annorlunda. 

 

Partiella bortfall inträffar enligt Dahmström (2005) när personer inte förstår en fråga eller inte 

vill svara. Vi fick partiella bortfall ett fåtal gånger när intervjupersonerna inte ville svara på 

frågor av olika anledningar. 

2.6 Arbetsfördelning 
I arbetet har vi haft olika ansvarsområden som delats upp genom en tydlig tidsplan i ett tidigt 

skede av uppsatsen. Vi har dock varit delaktiga i varandras ansvarsområden genom 

granskning och diskussion. Ansvarsfördelningen ser ut som följer: 

 

 Intervjuguide, kunskapsöversikt, resultatdel doktorander, begreppsdefinitioner, teori: 

Nils.  

 Metod, metodkritik, resultatredovisning, avgränsningar: Björn 

De områden som inte nämnts har gjorts tillsammans och där har vi varit delaktiga i lika hög 

grad. 

 

Intervjuerna har utförts tillsammans och sedan delats upp där vi transkriberat lika många var. 

Nils har transkriberat intervjuerna med Ulf, Eva och forskaren Åström. Transkriberingar av 

Maja, Per och forskaren Lundberg har Björn stått för. 

2.7 Litteratur 
Sökning av litteratur för att få fakta och information om ämnet har gjorts via ub.umu.se och 

böcker i album där sökorden varit: feedback, återkoppling, ledarskap, reflektion, leadership. 

Efter sökning i album har böcker sedan lånats. En sökning via artikelsök och socindex 

(EBSCO) har gjorts där sökorden varit feedback, workplace, leadership, management, kasam. 

Vid sökningen av litteratur i både artikelsök, socindex och album har flertalet artiklar och 

böcker valts bort på grund av irrelevans. Genom de böcker och artiklar vi studerat har vi 

också fått tillgång till de referenser som författarna använder. 

 

I studien har litteratur av Gunnarsson (2009) och Nilsson (2004) granskats, detta trots att den 

inte anses vara av akademisk standard. Gunnarsson forskar idag om feedback vid University 

of Derby, England. Han är en välciterad forskare på området, även om han inte publicerat 

någonting vetenskapligt än anser vi att det han skrivit varit relevant. Nilsson har i uppsatsen 

använts sparsamt men förekommer ändå utifrån sina egna tolkningar och resonemang, ofta i 

syfte att förstärka andra källor. 

 

För att få en bredare förståelse om feedback har både nationell och internationell forskning 

bearbetats. En föreläsning om feedback av Stefan Gunnarsson har också studerats. 

 

Intervjuerna med doktoranderna Åström och Lundberg används som komplettering av 

litteraturen i kunskapsöversikten. Intervjuerna styrker även resultatet i analysdelen. 

I intervjuen med Åström tillhandahölls två internationella artiklar om feedback. 

2.8 Metodologiska reflektioner 
Den metod vi använde för att hitta intervjupersoner tog hänsyn till personernas integritet och 

gav personerna möjlighet att avgöra själva om de ville vara med. Det kan ha resulterat i att 

intervjupersonerna som ville ställa upp var insatta och intresserade av ämnet feedback, vilket 

kan leda till att de slutsatser vi kommit fram till inte går att generalisera till alla kommuner. 

Det finns också en påtaglig risk att intervjupersonerna kan komma att identifieras då det är en 
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förhållandevis liten arbetsplats som granskas. Eftersom studien till stor del belyser personers 

egna upplevelser anser vi att den kvalitativa metod är relevant för studien, hade studien utförts 

på ett kvantitativt sätt hade inte samma djup kunnat nås. Det hade varit fördelaktigt att göra en 

kvantitativ undersökning i form av enkäter på arbetsplatsen innan intervjuerna, för att få en 

bättre uppfattning i hur stor utsträckning man på arbetsplatsen faktiskt arbetar med feedback. 

Anledningen till att vi inte utförde dessa var på grund av tidsbrist och Dahmström (2005) 

påpekar att dessa typer av undersökningar är väldigt tidskrävande. 

På grund av tidsbrist valde vi att inte utföra det Bryman (2011) benämner som 

pilotundersökning. En sådan undersökning gör man för att försäkra sig om att inte få partiella 

bortfall (Dahmström, 2005), på grund av att frågorna är svårtolkade eller är obekväma. 

Pilotundersökningar anses vara viktigare i enkätundersökningar. Eftersom vi var närvarande 

vid intervjuerna och kunde formulera samt tydliggöra frågorna på plats ansåg vi att 

undersökningen inte var av någon stor vikt. En styrka med vår uppsats är de sex olika 

intervjuer vi utfört med både forskare och personer från fältet. 

 

För att analysera intervjuerna har vi använt oss utav en kvalitativ innehållsanalys. Bryman 

(2011) beskriver att man i denna metod granskar sina transkriberingar och utifrån dem skapar 

meningsbärande enheter, kategorier och koder. Utifrån dessa skapades teman som vi valt att 

använda som överrubriker i resultatdelen. 

3 TEORI 

3.1 Behovsteori 
Enligt Kaufmann och Kaufmann (2005) finns det inom psykologin en förklaringsmodell för 

hur människor prioriterar de behov man har. Dessa behov har den existentiella psykologen 

Abraham Maslow beskrivit i sin behovstrappa. Maslows sätt att se på och klassificera 

mänskliga behov i ett system är en teori som används under uppsatsen. 

Han delade upp behoven i fem huvudkategorier där det inom dessa finns två huvudtyper som 

är antingen bristmotiv eller växtmotiv. De fem huvudkategorierna är sedan hierarkiskt 

ordnade i trappsteg där det finns en rangordning mellan motiven som är systematiskt ordnade 

från det lägsta till de högsta behovstyperna. För att med hjälp av teorin utvecklas krävs att 

man uppfyller kriterierna för varje trappsteg från lägsta trappsteget till högsta, man kan inte 

hoppa över ett trappsteg utan de måste uppfyllas i kronologisk ordning. 

 

Nedan redovisas de olika stegen i behovstrappan. 

1. Fysiologiska behov som mat, luft, värme, vätska och sömn. I arbetssammanhang kan det 

handla om lönevillkor och att en viss minimilön krävs för att en person ska kunna tillgodose 

sig den första kategorin. 

2. Trygghetsbehov handlar om trygga omgivningar som skyddar personer mot psykisk och 

fysisk skada. Inom arbetet kan det handla om att ha trygga anställningsförhållanden. 

3. Sociala behov/ gemenskap som berör anknytningar till andra människor, kärlek och att 

man känner en tillhörighet. På en arbetsplats är man i behov av kollegor som man kan få stöd 

av och acceptans. 

4. Uppskattning här går man in på det Maslow menar med växtmotiv, som inte räknas till ett 

bristtillstånd. Personer utvecklar här sina personliga egenskaper maximalt genom erkännande, 

uppmärksamhet och bekräftelse. På ett arbete kan man exempelvis få uppskattningen genom 

en snabb återkoppling från sina kollegor eller chef. 

5. Självförverkligande är den högsta nivån i behovstrappan och betyder att man utvecklas 

som människa, blir trygg i sig själv och blir den man egentligen är. Att kunna få sina 
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medarbetare att nå sin fulla potential genom motivation är ett sätt att nå nivån och det gynnar 

både en organisation och medarbetaren. 

 

Maslows behovstrappa 1943, omarbetad under 1950 
 

Självförverkligande 

Uppskattning 

Gemenskap 

Trygghet 

Fysiska behov 

 

 

Kaufmann och Kaufmann (2005) hävdar att de medarbetare som arbetar på en lägre 

organisationsnivå kanske endast kan få sina bristmotiv tillgodosedda genom arbetet. Däremot 

kan dessa människor få sina växtmotiv tillgodosedda på sidan av arbetet genom exempelvis 

en fritidsaktivitet. Ju högre upp man arbetar i en organisation, ju större möjligheter har man 

att tillfredsställa sina växtmotiv under arbetstid. 

 

Kaufmann och Kaufmann (2005) menar att enligt Maslow är det inte till någon nytta att prata 

om meningsfullhet i arbetet om inte en person får de biologiska existensbehoven 

tillgodosedda. Enligt Nilsson (2004) kan nivåerna fyra och fem inte tillgodoses utan feedback 

och det är dessa kategorier uppsatsen främst utgår från då de är mest relevanta. 

 

Aldefers ERG-Teori är en vidareutveckling av Maslows ursprungliga teoriformulering där 

Clayton Alderfer har försökt revidera bristerna i behovsteorin. Han reducerade antalet 

grundläggande behov till tre istället för fem som han kallar för existensbehov, relationsbehov 

och utvecklingsbehov. (Kaufmann och Kaufmann 2005)  

3.2 Känsla av sammanhang (KASAM) 
Uppsatsen utgår även från Antonovsky (2005) och hans teori om känsla av sammanhang. 

Antonovskys teori framkom efter ett test på judiska kvinnor som överlevt koncentrationsläger 

och lyckats bevara sin hälsa. Han menar att kvinnorna kunde bevara sin hälsa tack vare 

känslan av ett sammanhang. 

 

Teorin syftar till att personer aldrig är helt friska eller sjuka utan att det är graden av KASAM 

som avgör var man befinner sig mellan dessa två poler. Begreppet omfattar tre centrala delar 

och komponenter vilka kallas begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Med begriplighet menar Antonovsky (2005) utsträckningen inre och yttre stimuli upplevs som 

förutsägbara, begripliga och strukturerade istället för kaotiska och oförklarliga. Har man en 

hög känsla av det Antonovsky beskriver som hanterbarhet kommer man inte känna sig som ett 

offer för omständigheterna eller att livet behandlar en som person orättvist. Att livets 

utmaningar är värda att investera sitt engagemang i beskrivs som meningsfullheten av 

Antonovsky. Antonovsky utvecklade ett formulär som mäter graden av KASAM vid namn 

KASAM-29. Siffran står för hur många frågor som ställs och hur väl personer upplever de tre 
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delkomponenterna. Desto högre värden personer har på formuläret, desto starkare känsla av 

ett sammanhang har personerna och ju lättare blir det att hantera livets utmaningar. 

 

Eriksson och Lindström (2008) tolkar Antonovsky’s salutogena teori utifrån fyra steg. De 

använder sig av en metaforisk flod och menar att om en person har ohälsa håller den på att 

drunkna, ifall personen har hälsa flyter den istället på floden. Det första steget syftar till att 

direkt bota sjukdom, man återupplivar någon som har drunknat.  Andra steget handlar istället 

om förebyggande åtgärder, man ser till att det finns livbojar i närheten av floden. Det tredje 

steget handlar om upplysning och att utbilda människor i hälsa, kopplat till floden skulle det 

kunna vara att lära människor simma. Sista steget är att förbättra livskvaliten och på så sätt 

uppnå välmående.  

4 KUNSKAPSÖVERSIKT 
Feedback är ett mycket stort och välkänd ämne där det finns en stor bas av tidigare forskning, 

både internationellt och nationellt. I kunskapsöversikten redovisas den litteratur som granskats 

samt de intervjuer som utförts med forskare. Forskarnas resultat redovisas under litteraturens 

och avgränsas med --------. Under kapitlet behandlas främst vad som kännetecknar en 

medarbetarenkät, feedbacks påverkan på arbetsmiljön, hur man kan ge och ta emot feedback, 

om man kan be om feedback och vikten av reflektion. 

 

 

 

4.1 Medarbetarenkäter 
Gunnarsson (2009) hävdar att flera företag använder sig av medarbetarenkäter där man som 

chef får anonym feedback. Genom att det är anonymt är det lätt att man som chef blir 

paranoid och funderar över vem som sagt vad. Shou (2007) skriver att årliga 

medarbetarenkäter är ett vanligt förekommande verktyg att arbeta med för att nå utveckling 

och förändring. En svaghet med enkäterna är att man inte följer upp de resultat som blir i 

tillräckligt hög grad. Anledningen till att uppföljningen uteblir menar Shou är att många 

organisationer blir förvånade och inte inser vilken komplex uppgift det är att använda 

enkäterna grundligt och därför slarvar med uppföljningen. Øiestad (2005) hävdar att frågan 

“Vad saknar du på jobbet?” ställts i flertalet undersökningar och där ett av svaren som är 

vanligaste förekommande är: “Mer feedback, särskilt från chefen”. Gunnarsson 

(http://vimeo.com/17023793) berättar att nästan alla han pratat med i sin långa forskarkarriär 

fått liknande resultat i olika medarbetarenkäter. I kommunens årliga medarbetarenkät som 

uppsatsen utgår från svarar alla anställda på hur man har det på arbetet. Resultatet visade att 

feedback efterfrågades av både medarbetare och chefer. (se bilaga 1 och 2). 

Namn: Anna Lundberg 

Yrke: Doktorand, Psykologiska institutionen. 

Har forskat om ledarskap och är inne i slutfasen av sitt avhandlingsarbete som handlar om 

transformellt ledarskap i socialtjänsten. 

Namn: Börje Åström 

Yrke: Doktorand, Psykologiska institutionen. 

Skriver sin avhandling om hur olika typer av ledarskap påverkar idrottare på olika sätt. 

Åström använder sig av en motivationsteori i grunden som feedback är en del av. 
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-------- 

 

Både Åström och Lundberg är kritiska till de medarbetarenkäter som många organisationer 

använder sig utav. Åström tror det är vanligt förekommande att organisationer inte utvärderar 

de resultat olika undersökningar gett. Han är tveksam till att organisationer arbetar aktivt med 

att förbättra de saker som påpekas under en medarbetarenkät.   

 

Lundberg är kritisk till den medarbetarenkät kommunen använder sig av där hon menar att 

man inte kan mäta individdata, samband och man använder sig av skalor som inte är 

validerade. Utifrån Lundbergs forskarperspektiv har hon försökt utbilda den berörda 

kommunen hur man ska arbeta med medarbetarenkäter. Hon menar att uppföljningarna är av 

låg kvalité. 

 

”Utan nu gör man någon slags nöjdhetsenkät efteråt, är folk nöjda med förändringen? Det 

kan jag tycka är mindre centralt. Det viktiga är väl att se liksom har det lett till någon 

förbättring eller försämring enligt något utfall som man är intresserad av” 

 

4.2 Arbetsmiljö 
Ett socialt stöd för människor minskar stressreaktioner och följderna kraftigt enligt Kaufmann 

och Kaufmann, (2005). Det sociala stödet avser när man förmedlar till en annan person att den 

är uppskattad och värdefull. De personer som befinner sig i ett positivt emotionellt tillstånd 

blir mer benägna att hjälpa människor vilket kan påverka arbetsmiljön positivt. 

Enligt forskarna Vingård och Svartengren (2012) som har varit delaktiga i ett projekt där man 

granskar friskfaktorer på arbetet, har några faktorer varit utmärkande för de friska 

arbetsplatserna. Ett antal offentliga arbetsplatser med hög sjukfrånvaro och några med låg 

sjukfrånvaro har granskats och jämförts för att nå resultatet. Faktorerna för de friska 

arbetsplatserna var: 

 

     Möjlighet till interna arbetsbyten och kompetensutveckling. 

     God kommunikation med högt i tak och utrymme för spontanitet. 

     Hälso och rehabiliteringsfrågor tas omhand i ett tidigt skede. 

     Arbetsmiljöarbetet är interagerat i vardagen. 

     En närvarande chef som lyssnar på sina medarbetare och ger återkoppling. 

 

För den sociala arbetsmiljön är det av vikt att chefer anstränger sig för att skapa en kreativ 

stämning, en god kommunikation och undvika anonymitet. För att nå detta är feedback ett bra 

redskap. Konsekvensen av handlingarna kan bli att organisationens medlemmar ser fram emot 

att gå till arbetet och trivs. (Wolvén, 2000) 

 

I en undersökning som Øiestad (2005) beskriver visade sig en viktig åtgärd för att förbättra 

arbetsmiljön vara mer återkoppling för bra och dåligt arbete. Genom feedback skapas goda 

relationer, vilket ger engagerade och motiverade medarbetare (Gunnarsson, 2009). Øiestad 

menar att för att nå en god och attraktiv arbetsplats är feedback viktigt. I varje organisation 

skapas en kultur som är avgörande för dess funktion och är själva själen i verksamheten. Det 

är främst vid organisationsförändringar och viktiga möten som kulturen och andan skapas. 

Enligt Linderbaum och Levy (2010) gäller det att finna vilken feedbackkultur som fungerar i 

en organisation och sedan medvetandegöra den i samtal. En förutsättning för att nå en 

fungerande feedbackkultur är att arbetsklimatet är öppet, tillåtande och att kommunikationen 
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fungerar. Nilsson (2004) diskuterar kring vikten av en god feedbackkultur och dess påverkan 

på hälsan, feedback berör både hjärta och själ. Enligt Gunnarsson (2009) ger feedback färre 

konflikter vilket leder till ett ökat välbefinnande och minskad sjukfrånvaro. 

För att implementera ett arbetssätt kring feedback berättar Gunnarsson 

(http://vimeo.com/17023793) att man ska börja arbeta med det uppifrån på ledningsnivå för 

att sedan försöka engagera hela organisationen. Nilsson är övertygad om att ett gemensamt 

synsätt i en organisation över hur man ska arbeta med feedback är ett bra redskap för att 

utveckla verksamheten. Linderbaum och Levy (2010) menar att organisationer i dagens 

samhälle måste frångå ett synsätt som innebär en gemensam syn på feedback till att fokusera 

mer på medarbetarnas utveckling. Organisationer måste idag förstå de unika behoven och 

motivationen som finns hos varje individ. Att använda feedback genom att se de individuella 

behoven är en fördel för att bidra till en god arbetsmiljö. 

 

-------- 

 

Lundberg menar att ledarskapet har stor betydelse för arbetsmiljön på en arbetsplats och att 

kommunikation är centralt. En av de viktigaste anledningarna till en god arbetsmiljö är enligt 

Lundberg ledarna. 

 

”Ledarskapet har stor betydelse för arbetsmiljön och hur man uppfattar sin ledare och 

exempelvis när det kommer till när det gäller dem hära visa omtanke eller vara förebild och 

inspirera och motivera, det handlar ju om kommunikation om vad man som ledare förmedlar. 

ehh tittar man på faktorer som påverkar arbetsmiljön så ser man att ledarna är en av de mest 

centrala faktorerna.” 

 

Åström menar att fokus idag många gånger ligger på att prestera ett resultat, medan 

arbetsmiljön här kan bli lidande. Han anser att mycket fokus ligger på att uppnå nyckeltal och 

om dessa uppnås är det bra, om de inte uppnås är det dåligt. Med det resonemanget tror 

Åström att man lätt bortser från andra faktorer på arbetsplatsen, exempelvis arbetsmiljö. 

 

Socialtjänsten är i ständig förändring och Lundberg menar att det påverkar arbetsmiljön 

negativt. Positivt är däremot att man försöker åtgärda de problem man har.  

 

”Nackdelen med socialtjänsten är att den förändras väldigt mycket vilket inte alls är bra, men 

fördelen är att man försöker göra någonting åt de problem man har och att man prövar nya 

ledarrollen ååh ibland går det lite väl snabbt när man ändrar (...).” 

4.3 Ge och ta emot feedback 
Kaufmann och Kaufmann (2005) menar att människor har en mycket begränsad kapacitet att 

hantera information. De hänvisar till forskning som visar på att hur du formulerar en fråga 

spelar stor roll för resultatet. 

 

Fiske (2001) beskriver feedback som en överföring från en mottagare tillbaka till en sändare. 

Han menar att man kan se feedback som ett sätt att få personer att bli bekräftade och att man 

på så sätt ger de möjlighet att växa. Feedback, eller återkoppling, är i grunden en reaktion på 

en reaktion (Røkenes och Hanssen, 2007). Reaktionen vid negativ feedback är någonting som 

inte leder till en förändring av ett kommunikationsmönster. Däremot leder positiv 

återkoppling till att ett samspel i ett beteende förändras. Orden positivt och negativt syftar till 

de konsekvenser feedback får för samspelet mellan människor. Viktigt att komma ihåg är att 

återkopplingen är situationsbunden och det kan skilja sig mycket beroende på vilka situationer 
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man är i. Något som lätt kan glömmas bort och som är väldigt viktigt är den dagliga 

feedbacken ansikte-mot-ansikte enligt Gunnarsson (2009). Øiestad (2005) beskriver feedback 

som ett sätt att återföra information, där man observerar något någon annan gör och förmedlar 

vad du sett tillbaka till personen. Genom att man ger feedback erkänner man egenskaper hos 

en annan person. Får man feedback blir man bekräftad och får möjlighet att växa. Det är dock 

viktigt att se de individuella skillnader som finns på hur personer svarar på feedback menar 

Linderbaum och Levy (2010). 

 

Gunnarsson (2009) skriver att det är viktigt att överväga innan man ger feedback om 

mottagaren utvecklas av den. Gör mottagaren inte det är risken stor att det istället leder till en 

konflikt. En av orsaker till att inte feedback ges menar Øiestad(2005) kan vara att man inte är 

van att ge feedback och att man dessutom är osäker på hur man ska göra. Detta är någonting 

man kan ändra på genom medvetenhet och övning. Man vill heller inte utsätta sig för att säga 

någonting först, om någon börjar ge feedback brukar andra följa efter. Om man är medveten 

om detta och utsätter sig för att vara den som ger feedback först kan det resultera i att man 

ofta får god feedback tillbaka samt att man startar en god cirkel. Øiestad, (2005) menar att 

feedback är personligt och att det inte är någonting som varje människa har medfött utan det 

krävs att förmågan att ge och ta emot feedback praktiseras. 

 

Chefer ger ofta mycket feedback till sina medarbetare men det är sällan denne får feedback 

tillbaka (Øiestad, 2005). I synnerhet när det gäller feedback som handlar om respons på sitt 

ledarskap. Nilsson (2004) diskuterar kring en kultur där medarbetare anser att chefen är 

självgående och inte behöver feedback, något som de själva kanske skapat genom att inte be 

om feedback. Även Gunnarsson (2009) menar att hela ansvaret om att ge feedback ofta läggs 

på chefer till sina anställda och det är sällan cheferna får höra att de ska ge mer feedback, trots 

att medarbetarna kanske tycker det. 

En chef kan, enligt Øiestad (2005), skapa en önskan hos personalen att få feedback genom att 

vara i en position att se sina medarbetare. 

 

Enligt Øiestad, (2005) måste både de som ger och den som tar emot feedback ha nytta av det, 

en vinna- vinna situation måste uppstå där feedback bygger på ett ömsesidigt förtroende. 

Gunnarsson (2009) hävdar att det är vanligt att man inte direkt pratar med en person om ett 

problem som berör personen, utan istället pratar med andra runt omkring innan. 

 

En välciterad forskning av Kluger och DeNisi (1996) på området feedback kopplat till 

prestation visade att feedback kan ha väldigt varierande resultat och att det i vissa fall inte 

påverkar prestationen alls, forskningen visade även att feedback kan vara negativt för 

prestationen. 

 

Enligt Kaufmann och Kaufmann (2005) är en populär metod inom ledarskap idag att arbeta 

med något som psykologerna C. C Manz och H. P Sims Jr kallar superledarskap, där man 

syftar till att lära andra att lära. Metoden innehar sju steg där punkterna fyra och fem innebär 

fokus på feedback. 

 

-------- 

 

Genom att ha socialt stöd av sina arbetskamrater menar Lundberg att effekten av ledarskapet 

ökar, detsamma gäller ifall man är en bra chef men det sociala stödet minskar så avtar även 

effekten av ledarskapet. Lundberg berättade även om sin forskning där hälften av hennes 

respondenter i en ledningsgrupp var sjukskrivna och därmed inte på arbetet. Detta leder till att 
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man får lite tid till att leda och den mesta av tiden spenderades med administrativa uppgifter. 

Medarbetarna satt dessutom i många fall långt borta från cheferna visade hennes forskning. 

 

” (…)Dom blev sjukskrivna ett tag, i äldreomsorgen så var halva ledningsgruppen på min 

respondent den var sjukskriven de var ej på jobbet. Man tyckte att det här ledde till att man 

hade väldigt lite tid till att leda. ehh man hade så mycket administrativt man hade mycket 

annat att göra som gjorde att man hade väldigt lite tid att interagera med sin personal som 

dessutom satt långt borta. Och detta gjorde att ledarskapet istället blev väldigt passivt 

korrigerande eller att man släcker bränder i efterhand och att man var frånvarande. Och hur 

ger man feedback i det här läget liksom?” 

 

Lundberg hävdar att det är ovanligt att ge feedback till sin chef och menar att bristen på närhet 

till sina medarbetare är en anledning. 

 

Åström tror det är svårt att fokusera på stora, gemensamma lösningar och det är viktigt att 

man har en förståelse för varför man använder feedback. Han menar att man måste förstå 

varför man ska ge feedback och att den ska anpassas efter individ och situation. 

 

”Ehh ja tror att det är svårt att... fokusera mycket på “One size fits all” lösningar. Alltså det 

handlar mycket om att i en särskild kontext, i erat fall då på socialtjänsten, eller på de här 

psykboenderna är det viktigt att liksom fundera över vad det är som fungerar här. Vad är det 

som är viktigt för de här typerna av medarbetare att få för typ av feedback och på vad och 

när.” 

 

Åström menar att det finns en risk att man kan få för mycket feedback vilket kan leda till en 

kognitiv överbelastning. 

 

“En förklaring är ju att om du till exempel som idrottare har en tränare som konstant ger dig 

feedback så får du en kognitiv överbelastning. För att du kan inte hantera all information som 

du får och du vet inte vad du ska göra med det. Det har ju dels effekter på vad du utvecklar 

och lär dig som idrottare men det har ju också effekter på att du försämrar motoriska 

prestationer för att... den kognitiva överbelastningen tar överhanden. Så att jag tror absolut 

att det ligger någonting i att man måste vara noggrann i den typ av feedback man ger och hur 

mycket.” 

 

Åström hade i forskningen kring feedback sett att den generella ospecificerade feedback som 

exempelvis “bra”, “härligt”, “snyggt” är tämligen verkningslös eftersom att den inte har 

någon effekt på prestation. Åström hade i en studie intervjuat fotbollstränare där man då 

kallade fenomenet för ryggmärgsfeedback. 

 

“Det man har sett från idrottsforskningen till exempel är att, det är ju sån här generell 

feedback som inte innehåller någonting som bra gjort, eller snyggt, eller härligt.. alltså bara 

generell feedback som många använder i väldigt hög utsträckning och som man tror är 

väldigt bra, den har i de flesta fall ingen effekt och kan snarare ha en negativ effekt just för 

att den blir opersonligt, den blir oanvändbar för den som får den och svårtolkad också.” 

 

Åström är av åsikten att när en person som är sparsam med feedback väl ger påverkas 

mottagaren i högre utsträckning jämfört med en person som ständigt utdelar feedback. Åström 

anser dock att det viktigaste när man ger feedback är att vara ärlig och specifik. 
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“Sen kan man nog tänka sig att en person som är väldigt sparsmakad med att ge positiv 

feedback, när den väl gör det så tar det hårdare. Då betyder det att den här tycker verkligen 

att det här är bra.” 

 

Lundberg ansåg det vara viktigt att fokusera på den positiva feedbacken och att den dessutom 

skulle ske nära händelsen. 

 

”(…) man skiljer ju mellan olika typer av feedback. Alltså negativt korrigerande feedback när 

man ger feedback i efterhand och bara på det som gått snett istället för att ge positivt 

förstärkande feedback, eller feedback liksom inte preventivt men innan så det blev väldigt 

tydligt att det man hamnade i som ledare var korrigera efteråt. Vilket ju är en av de sämsta 

formerna av ledarskap och inte heller den bästa feedbacken.” 

4.4 Be om feedback 
Gunnarsson (2009) menar att organisationer, grupper och individer vinner på att be om 

feedback. Det är också ett stort utvecklingsområde för oss människor att kunna be om 

feedback. Øiestad (2005) anser det vara viktigt att man ber om feedback istället för att klaga 

på att man inte får det. Om man klagar på att man inte får feedback är risken stor att den man 

pratar med går in i försvarsposition. Om man istället uttrycker en önskan om att få feedback 

väcker det ofta lust att ge feedback hos den andre parten, det resulterar också i att man väcker 

en förståelse hos den andre att man vill ha feedback vilket kan resultera i att man får feedback 

mer spontant av personen i framtiden. Feedback får inte sämre effekt bara för att man ber om 

det enligt Øiestad, ibland kan det vara mer effektivt eftersom man erkänt för sig själv att man 

faktiskt har förtjänat det. Hon menar att när man ber om feedback händer några saker hos dig 

som person. 

1. Du tar dig själv på allvar genom att erkänna att du har ett behov. 

2. Du handlar för din egen räkning. 

3. Du stimulerar viljan hos den andra att ge feedback. 

4. Du får feedback. 

 

Om man ska be om feedback inför något man ska göra som man är osäker på eller på 

någonting man utfört som man är tveksam i om det verkligen var rätt beslut är det fördelaktigt 

att be om feedback från en nära vän eller kollega som känner dig. Då är det enligt henne större 

chans att du får feedback som stärker din tilltro till dig själv. 

Det är en viktig uppgift för chefer att kunna ge sina anställda feedback. En chef kan också be 

om feedback menar Øiestad (2005), det får de tillfrågade att känna att chefen har förtroende 

för dem och man bryr sig om vad de anställda tycker. 

 

Ett socialt stöd minskar stressreaktioner och följderna kraftigt (Kaufmann och Kaufmann, 

2005). Med det sociala stödet avser man när det sker en förmedling till en annan att personen 

är uppskattad och värdefull. Enligt Gunnarsson (2009) är det lätt hänt att positiv feedback 

handlar om beröm. Det är svårt att ge någon positiv feedback och beröm om det finns olösta 

konflikter parterna emellan menar Øiestad (2005). Enligt Øiestad stimulerar positiv feedback 

självförtroendet och gott självförtroende är en grundsten för motivation. Om en chef inte ger 

positiv feedback kan medarbetarna tolka det som negativ feedback, att man gör fel eftersom 

man inte får bekräftelse på det bra jobbet man gör. 

 

Vissa personer är enligt Øiestad rädda för att ge positiv feedback för att de då själv kan visa 

sig dåliga. Då gäller det att man har arbetat med sig själv och inte känner sig hotad av deras 

förträfflighet. Skrytsamhet är en annan orsak till att man inte ger positiv feedback, det är svårt 
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att ge personer positiv feedback om de normalt ständigt skryter om sig själv. Man kan då anse 

att de redan har fått bekräftelse av sig själv. Enligt Gunnarsson (2009) ska ungefär 80 % av 

den feedback man ger vara positiv. Nilsson (2004) hävdar att positiv feedback kan vara lättare 

att hantera än negativ. 

 

-------- 

 

Åström är av den åsikten att det finns en poäng med att be om feedback. Ifall man som chef 

vill ha feedback från sina medarbetare kan ett bra sätt vara att strukturerat försöka arbeta med 

det. 

4.5 Reflektion 
Schön (2003) har en kunskapsteori för praktiskt kunnande där ett nyckelbegrepp är reflektion 

i handling. Schön ser på praktiskt kunnande över en längre tidsperiod och där kan man se 

många olika moment i kunskapsbildning. Reflektion visade sig där, på olika nivåer, vara 

väsentliga moment. Han betonar att vi människor också reflekterar i handling, begreppet 

reflektion i handling täcker både reflektion när man gör något och reflektion efter man gjort 

något. Schön menar att för en praktiker kan en större överraskning öka behovet av reflektion. 

En överraskning behöver dock inte alltid reflektion. Nödvändigtvis behöver det inte vara 

överraskningar som framkallar reflektion, utan det kan framkallas av många olika 

omständigheter. 

 

Molander (1996)  menar att reflektion är ett sätt att tänka över och få perspektiv på en 

situation. Situationen en person befinner sig i ska ”speglas” genom reflektion. För att kunna 

reflektera krävs en överblick, ett lugn utan omedelbar handlingsprocess och det ska finnas ett 

avstånd till vad som ska göras härnäst. Enligt Molander ska det som kommer fram i reflektion 

inte tvingas fram, utan det ska ske naturligt. Målet med reflektion är att ha ett omedelbart 

förhållande till en situation och vad som hänt. 

 

Björnstad (1997) kommer i sitt projekt kring feedback fram till att socialarbetarna där alltid 

letat efter något och att det alltid funnits ett missnöje efter utbildningar. Det var någonting 

som saknades. Det som saknades visade sig vara tid för reflektion och författaren påpekar 

vikten av det i sin avhandling. Att få möjlighet till kontinuerlig reflektion är att föredra då 

risken för utbrändhet minskar kraftigt. Røkenes och Hanssen (2009) påpekar också att tid för 

reflektion leder till en kompetensökning. 

 

Kluger och DeNisi (1996) hävdar att det finns en risk med att man använder sig av feedback i 

för hög utsträckning och att det då kan leta till att man känner sig uttröttad och brister i 

motivationen. Kluger och Denisi anser att man måste få utrymme till reflektion efter feedback 

för att undvika en kognitiv överbelastning. Här finns dock individuella skillnader menar 

Linderbaum och Levy (2000). 

 

-------- 

 

Lundberg berättar om en organisation där man jobbade mycket med utveckling och fokus på 

framtiden. Det visade sig att det man ville var att sitta ner och prata tillsammans men att tiden 

inte fanns till det. 

 

”Man jobbar mycket med utveckling och att man ska gå framåt men det man egentligen bara 

ville var att få sätta sig ner och prata tillsammans men det fanns väldigt lite tid till det för att 
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det var så mycket projekt och det var så mycket som skulle hända åå men det man egentligen 

uppskattade mest och det man lärde sig mest av var att sitta ner och reflektera i lugn och ro i 

personalgruppen men när skulle man ha tid med det?” 
 

5. RESULTAT 

5.1 Intervjuer enhetschefer  
 

NAMN: Ålder: Tid som chef: Utbildning 

Ulf 60+ Ca: 20 år Sjuksköterska 

Eva 30+ 14 år Socionom 

Per 20+ 3 år Socionom 

Maja 30+ 14 år Social omsorg 

 

Enhetscheferna kommer från olika bakgrunder och deras kunskap om feedback skiljer sig 

mycket. Vissa har mångårig erfarenhet från arbete som chef och utbildningarna skiljer sig 

något men där det främst är socionomer.  

5.1.1 Feedback i arbetsgruppen 

Samtliga intervjuade chefer anser sig vara engagerade och aktiva i arbetet kring feedback men 

vittnar om att det är väldigt individuellt bland cheferna hur man jobbar med feedback ute i 

grupperna. 

 

Maja: ”Ja, det är väll jätte jätte stor skillnad på kvalitén, vissa jobbar med feedback vissa har 

förstått att det är som jag tycker en nyckel till framgång, vissa tycker inte alls det man lägger 

inte ner någon tid på det. Så det där är en jättestor skillnad.” 

 

Eva: “Nää, vi har tagit sats i omgångar kring feedback. Men jag tror... skulle ni gå runt här 

och fråga cheferna så tror jag, tror jag inte nån skulle säga att feedback inte är bra. Det är 

självklart att det är bra. Men sen tror jag vi jobbar väldigt olika kring feedback.” 

 

Orsaken är inte självklar men cheferna resonerar att det troligtvis beror på intresse samt 

prioriteringar. En chef säger att hon inte tycker om att arbeta med vissa administrativa 

program utan får istället stöd för att avlasta dessa uppgifter vilket ger friger mer tid till annat, 

exempelvis feedback. Andra berättar att det handlar om att frigöra tid genom att effektivisera 

andra uppgifter och undvika dubbelarbeten som anses vara vanligt. En annan chef säger att 

feedback inte prioriteras eller anses vara viktigt från högre instanser. 

 

Eva: “Det är skillnad på hur man jobbar med feedback. Varför man inte jobbar med 

feedback, jaa, vad kan det handla om... intresset, vad man i ledarskapet värdesätter och är 

viktigare än andra i sina prioriteringar. Sen har ju vi en riktning precis som jag riktar mina 

medarbetare, jag säger ju att det här med feedback är viktigt och det måste vi jobba med.” 
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Maja: “I våran här uppe jobbar vi inte speciellt mycket med feedback och det sänder ju en 

signal till cheferna, vad dom levererar till sina medarbetare.” 

 

Flera intervjupersoner nämner att feedback ofta kommer på tal efter sammanställningar av 

medarbetarenkäten och att det ibland utifrån den görs försök till att arbeta med feedback. En 

intervjuperson beskriver dessa försök som misslyckade eftersom de chefer som inte är 

intresserade av feedback samlar sina arbetsgrupper och gör en övning kring feedback för att 

sedan vara nöjd. Enligt henne krävs uppföljning för att dessa övningar ska kunna leda till att 

feedback ska kunna bli naturligt på arbetsplatsen. 

 

Per: “Jah, Ja under den tiden jag har varit här har vi inte jobbat någonting med feedback i 

ledningsgruppen ehmm det är inte något som har ansetts vara viktigt på så sätt… Vi har ju 

medarbetarenkäten och sådana bitar men vi har inte jobbat på så sätt som vi… eller som jag 

jobbar mot mina grupper.” 

 

Eva: “Vi måste kanske också ha en riktning kring detta i vår ledningsgrupp och vi säger att vi 

ska göra det. Om det inte efterfrågas och inte följs upp så blir det ju heller inte gjort. För det 

är ingen som följer upp och frågar. Det kanske är vår chefs efterfrågan och uppföljning det 

handlar om, kan vara en viktig poäng.” 

 

Samtliga chefer som vi intervjuade var eniga om att de ville ha mer feedback av sin chef och 

vissa beskrev den som bristfällig även om de hade märkt en förändring till det bättre. 

Eftersom många chefer ansåg att deras arbetsplats arbetade för lite med feedback samtidigt 

som det var någonting de efterfrågade och ville ha, hade några chefer sökt likasinnade som de 

kände sig trygga i att ge feedback samt kunde be om feedback ifrån. 

 

Per: “Sen finns det ju personer här också som jag litar väldigt mycket på som kan komma in 

och ge mig feedback och få ganska ärliga svar men det är inget som är strukturerat på 

samma sätt som jag väljer att arbeta med mina grupper i alla fall.” 

 

Maja: “Visst finns det vissa av ledarna som man inte har den relationen med så att jag bara 

snabbt skulle kunna ”men du ska vi ta en liten så” men dom som man jobbar lite tightare med 

där kan man säga kan vi ta en liten stund här efteråt så jag får veta hur det gick den här 

träffen som vi hade eller tvärtom, och då förväntar jag mig att vi kan göra det att vi har haft 

en dag tillsammans eller så att vi kan sätta oss ner och fundera hur det har varit.” 

 

Många enhetschefer var av den åsikten att feedback skulle vara någonting ärligt, konkret och 

specificerat. Synen på vardags feedback som inte var utvecklat eller hade någon direkt 

mening, t.ex. fin tröja och bra jobbat var lite varierad. Vissa ansåg att den ändå fyllde en 

funktion genom att den gav bekräftelse. 

 

Ulf: ”Feedbacken måste vara konkret för att man ska kunna ta till sig den. Svammel går int... 

Man måste få chans att utveckla den och inte bara såga folk. Det ska vara konstruktivt. Ska 

vara som början på något nytt va. Det är klart om den är positiv så måste den ju också vara 

konkret. Vad är det som jag gjort som varit bra.” 

 

Per: ”Det blir ju bara någon typ av bekräftelse om att jag kanske har en snygg tröja på mig. 

Eller fin frisyr. Den kan väll fylla sin funktion men den är ju inte så utvecklande, och om det 

är det man vill åt så måste man göra på ett annat sätt än att bara säga något när man 

springer förbi varandra i korridoren.” 
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Cheferna var ganska överens om att den här typen av feedback inte var optimal men att den 

ändå hade en plats på arbetsplatsen eftersom den gav bekräftelse, den öppnade också upp för 

ett klimat på arbetsplatsen där feedback är mer vanligt. Förhoppningen var att detta i sin tur 

skulle leda till att man blev mer bekväm i att ge också konstruktiv feedback till varandra. 

Per: ”Ja funktionen är väll att man faktiskt börjar ge feedback. Sen som jag pratade lite om i 

början att börja ge varandra feedback så börjar man alltid med dom sakerna för de är de som 

är lätta att ta på. Men sen när man har gjort det ett tag och börjat känna sig mer bekväm 

kanske man kan börja våga ta lite tyngre bitarna med tyngre innehåll. Man kan inte förvänta 

sig att det ska komma direkt första gången man träffas.. Man måste börja någonstans och 

börja prata om lätta saker.” 

 

Eva poängterade att om man vill ha mer utvecklande feedback är det också ens eget ansvar att 

be om mer specificerad och utvecklad feedback. 

 

Eva: “Det är mitt ansvar någonstans om jag inte förstår vad det var som var bra att gå 

tillbaka till min chef och fråga. Om man inte förstår så måste man ställa frågan. Ibland är 

man inte tydlig - så kan det vara och det uppstår.” 

5.1.2 Arbetsmiljö 

Enhetscheferna var överens om att en arbetsplats som arbetade aktivt med feedback också 

hade en bättre arbetsmiljö. En chef återberättade en studie han läst där en person skulle leva 

ensam på en ö, efter visst många veckor började personen bli totalt nedbryten och det 

handlade inte om brist på vatten eller mat utan om brist av gemenskap. Poängen med 

berättelsen var att genom feedback blir man uppmärksammad och synlig i det man gör. 

 

Ulf: “Ser man bara till sig själv och ingen annan gör nån notis av det eller man får nån 

bekräftelse, återkoppling då då bryts du ner på en arbetsplats tror jag. Då blir du sjukskriven. 

Det tror jag. Då blir du ett rehabärende. Så det är mycket enkla saker man kan göra 

egentligen. Och med enkelt menar jag det här med, de här vardagsgrejerna. Att man trivs 

med varandra och hälsar på varann. Det är också nån typ av bekräftelse, heja på varann i 

korridoren och slänga några ord.” 

 

En annan anledning som gör att feedback bidrar till en bättre arbetsmiljö är enligt 

enhetscheferna att man blir tryggare i sig själv och vågar lufta sina åsikter istället för att 

underbygga ett missnöje genom att gå och irritera sig på saker. 

 

Per: ”Man börjar prata om lösningar och umm.. och där tycker jag man ser i de grupperna. 

Alla stöter på problem hela tiden och man stöter på hinder men i de grupperna som har 

jobbat längre med feedback är det mycket lättare att någon ställer sig upp och säger ifrån och 

säger jag håller inte med dig jag tycker såhär istället. De grupperna som inte har jobbat lika 

mycket som sitter mest ner och nickar åt varandra och håller med. Dom kan också säga ifrån 

men inte på samma sätt, det är den stora skillnaden.” 

 

En annan enhetschef poängterar att man måste se till brukarna, som man faktiskt arbetar mot. 

För att de ska ha det bra är det en förutsättning att personalen är trygga i sig själva och med 

varandra, att det är en bra arbetsmiljö. Detta kan uppnås genom att feedback är en del av 

arbetsklimatet menar chefen. 
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Det har också observerats statistiska skillnader mellan grupper som har jobbat mycket med 

feedback jämfört med de som inte har gjort det. 

 

Per: “Det ser jag ju klart och tydligt att det är betydligt lägre sjukskrivningar, jag betalar ut 

mindre sjuklön till de enheter där man jobbar med feedback, eller där man har jobbat länge 

med feedback. Man har kommit längre i grupperna och de grupper som har varit intakta lite 

längre också så de har kunnat jobba utan att behöva söka nya roller. Dom ställer upp på 

varann på ett annat sätt också.” 

 

Det fanns en gemensam åsikt hos de intervjuade cheferna att feedback var någonting bra och 

att det var en åsikt som delades även av de chefer som inte jobbade lika aktivt med feedback. 

Den stora skillnaden var huruvida man ansåg sig ha tid att arbeta med feedback för att 

implementera det till någonting naturligt på arbetsplatsen. De chefer som vi intervjuade ansåg 

att det fanns tid att prioritera arbetet med feedback om man tyckte det var viktigt. 

 

Ulf: ”Det är svårt med feedback... det är inte så enkelt. Många som pratar om det och att det 

är svårt. Man glömmer bort det, eller prioriterar bort det... eller vad man nu gör, jag vet inte. 

Det är väldigt viktigt med feedback tycker jag.” 

 

Maja: “Vi har ju skitmycket tid den äger vi ju, det är ju bara att fundera och göra det bästa av 

saken. Men då är jag ju mycket för förenklingar också det går ju att förenkla saker så att vi 

får tid att göra saker vi faktiskt vill göra. Försöka sovra bort all dötid allt dubbelarbete vi 

gör. Då får vi tid till feeback.” 

 

Eva ansåg att hon hade tid och utrymme att prioritera feedback men att det kanske var på 

bekostnad av någonting annat. En strategi Eva hade var att söka avlastning från andra 

administrativa uppgifter. 

 

Ulf menar att feedback egentligen inte är någonting som inte alltid behöver ta tid, det är något 

man kan jobba med på arbetsplatsen samtidigt som man gör annat. Han menar också att det på 

det sättet blir mer effektivt och att man på så sätt kan undvika konflikter som annars lätt 

uppstår på arbetsplatsen eftersom man förstorar händelser istället för att prata kring dem. Ulf 

poängterade vikten av att ge feedback så nära händelsen som möjligt för att undvika 

missuppfattningar och skvaller på arbetsplatsen. 

 

Ulf: ”Om det är nått som händer på gruppbostaden och man ser det kan man ju som säga 

direkt att det var bra, eller jättebra. Man skulle ju kunna jobba mycket mer effektivt om man 

tog feedbacken direkt. Värde direkt. Speciellt det negativa för det kan bli en stor jätteboll av 

ingenting. Man kan säga en höna av en fjäder, klassiskt. Om man inte tar tag i det direkt. Så 

nära som möjligt direkt med dom det berör.”  

 

Eva menar att man gör det som chefen säger måste göras men att det också finns mycket 

utrymme för att prioritera övriga delar av ledarskapet. 

 

Eva: ”Beroende på vilken riktning - säger vår chef att det här, det här och det här ska ni göra 

så gör vi ju det. Men sen är det ju vissa saker som inte är lika styrda och där prioriterar vi ju 

själva lite mer.” 
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5.1.3 Ge och ta feedback 

Enhetscheferna uttrycker att de vill ha feedback från alla de jobbar med oavsett om det är 

chefen, medarbetare eller kollegor. Det finns dock en skillnad på vilka man faktiskt får 

feedback ifrån och vilka man skulle vilja få mer feedback ifrån. 

 

Ulf: ”Jag tycker ju som bästa och roligaste feedbacken är från de som är som anställda. Så 

att man gjort ett bra jobb... kanske mer än chefen ovanför på något sätt. Så känns det ju när 

man fått från sjuksköterskorna eller arbetsterapeuterna. Det är ju dem man är chef för och 

jobbar för” 

 

Maja: “Alltså jag förväntar mig att få feedback från dem som jag samverkar med. (…) Jag 

förväntar mig ju självklart också att få det av min chef, så är det och hon har blivit bättre. 

Men är inte någon feedback så att det sitter i ryggraden men hon jobbar på det själv.” 

 

Nästan alla ansåg att de ville ha mer feedback från sin chef och ansåg att de bara fick 

feedback från chefen under det årliga utvecklingssamtalet. Cheferna problematiserade 

skillnader mellan att ge feedback till olika personer och orsaker bakom dessa skillnader så 

som maktstrukturer och hur bekväm man är med olika personer. 

 

Per: “Som chef är det ju inte alltid man får feedback från sina anställda. Man är ju också i en 

maktposition där. Att våga säga till sin chef hur man beter sig, det är svårt även när man har. 

Jag bör ju absolut ha förmåga att förhålla mig till mig själv men man lurar sig själv väldigt 

lätt.” 

 

Ulf: “Man vågar inte ge sin chef feedback... eller man har väl inte den kulturen. Tycker det är 

mycket så här. Att det går via chefen till mig och att om det är något sköterska. Lösa 

problemet måste man ju ta direkt och prata ut om det. Det kan ju vara missförstånd eller vad 

som helst. Man tolkar ju saker olika...” 

 

Eftersom de intervjuade själva är chefer drogs många paralleller till sina egna anställda och 

deras förmåga att ge feedback. Det spekulerades ifall den feedback man fick från de som 

arbetade under en var lika ärliga som från andra som inte var i samma hierarkiska situation. 

Utvecklingssamtalen ansågs vara ett tillfälle där medarbetarna på ett sätt tvingades ge 

feedback till sin chef, men det ifrågasattes ändå om de kunde vara ärliga eftersom chefen var 

närvarande. 

 

Eva: “Hos vissa medarbetare får jag feedback även utanför utvecklingssamtalen och det är 

bra. Vissa tror jag tycker mer än vad som kommer.” 

 

Maja säger att man måste arbeta med feedback från ledarnivå för att medarbetarna ska kunna 

ta efter och våga ge feedback. Maja berättar att efter hon som ledare arbetat med feedback i 

sina grupper blev feedback en tvåvägs kommunikation mellan chef och medarbetare. 

 

Maja: ”Jag jobbade mycket med mina grupper så i slutet ja vi både gav och fick feedback av 

varandra, och det är ju lättare om man har den kulturen att både ta och ge. Det haglade ju 

inte liksom så men det var kännbart skönt klimat.” 

 

Per anser att man måste ge tid åt feedback och prioritera det genom att avsätta tid, han anser 

att om man inte avsatt tid åt feedback blir det inte av. Feedback anses vara något som lätt 

prioriteras bort eftersom det inte är något som måste göras. 
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Vi frågade enhetscheferna om det var okej att be om feedback ifall man ansåg att man ville ha 

feedback. Uppfattningarna kring detta skiljde sig men de flesta hade blivit ombedda att ge 

feedback och vissa brukade be om det själv. Det fanns dock en uppfattning om att för att be 

om feedback så måste man ha kommit ganska långt i arbetet med feedback. 

 

Eva: “Folk ber inte om feedback. Det är fortfarande väldigt svårt och det måste utvecklas.  

Skulle du vara på en arbetsplats och du kommer fram till mig skulle jag nog börja fundera... 

okej, du ber om feedback, du vill ha feedback. Men ehh, det där är nog. Jag skulle bli 

förvånad om någon kommer fram och frågar: jag skulle vilja ha feedback på det där. Det är 

en skillnad mellan kvinnor och män också. Jag skulle lättare kunna se en man som kommer 

fram och frågar om feedback än en kvinna som gör det. Men det har hänt nått de senaste 

åren.” 

5.1.4 Reflektion 

Nästan alla chefer ansåg att feedback utan reflektion var nästintill verkningslös. Det kan 

antingen handla om reflektion i par eller grupp. Om man exempelvis ger någon feedback ger 

man den personen utrymme att fundera och diskutera händelsen för att lättare förstå vad som 

var bra, hur man upplevs och vad som eventuellt kan bli bättre. Det anses också vara viktigt 

att reflektera över sig själv för att lättare kunna utveckla medarbetarna. 

 

Per: “Alla har hört om dåliga chefer man har ändå ett ansvar att utveckla sina arbetare och 

då måste jag reflektera över vad jag gör. Jag försöker reflektera varje dag, eller ja jag har ju 

lagt in det i mitt schema att jag ska reflektera varje dag.” 

 

Eva: “När vi haft ett möte brukar vi ha en stund efter där vi pratar om vad vi gjort och hur vi 

haft det. Såg du samma sak?” 

 

Maja anser att reflektion är jätteviktigt, att man ger utrymme i form av fem minuter reflektion 

efter möten för att undersöka om någonting var oklart, vad som var bra och vad som skulle 

kunna blir bättre. Hon anser att det är viktigt att man tar med sig vad som sagts och reflekterar 

för att kunna utvecklas och utföra sitt arbete bättre vid nästa tillfälle. 

 

De enhetschefer som vi har intervjuat anser sig ha tid till att arbeta med feedback. Maja 

fortsätter med att understryka vikten av att vara effektiv med tiden. Enligt Maja är reflektion 

viktigt men att den typen av reflektion som sker i grupp måste vara effektiv, sen kan man 

reflektera för sig själv senare när man har tid. 

 

Maja: “Men säger man reflektion ibland hos personalen då behöver de en halvtimma och sitta 

och reflektera, jag tror inte alls att det är nödvändigt jag tror att det är bättre med många 

snabba liksom man får sitta och fundera sen kan man ta upp någon fundering på 

arbetsplatsträffen sen att det här har jag funderat till men att man ändå får det på direkten 

annars glöms det bort” 
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6 ANALYS 

6. 1 Feedback i arbetsgruppen 
Den litteratur vi läst samt resultatet från våra intervjuer pekar på feedbacks gynnsamma effekt 

i organisationer. Lundbergs forskning vittnar om att enhetschefer inom kommunen idag har 

lite tid för att vara en transformell ledare och att de själva beskriver sitt jobb mest som att 

släcka bränder. Enligt den undersökning vi utfört fanns det tid till att prioritera feedback 

genom att effektivisera sina arbetsuppgifter och undvika dubbelarbeten som beskrivs som 

vanligt. När en organisation prioriterar feedback leder det till en ökning av uppskattning och 

självförverkligande som Maslow beskriver som växtmotiv för människor (Kaufmann och 

Kaufmann, 2005). 

 

Gunnarsson (2009) säger att feedback alltid ligger högt i undersökningar där medarbetare får 

efterfråga vad de vill ha mer utav. Den arbetsplats som vi valde att undersöka var inget 

undantag, cheferna vi intervjuade berättade att det alltid brukade efterfrågas och att det även 

gjorde det i fjolårets medarbetarenkät (se bilaga 1 och 2). Både Åström och Lundberg är 

kritiska mot medarbetarenkäten. Åström menar att det ofta brister i uppföljningen, man får ett 

resultat men utvärderar och utvecklar det inte inom stora organisationer. Påståendet stämmer 

med vad våra intervjupersoner sa, nämligen att feedback ibland kom på tal efter en 

undersökning, men att man på sin höjd kanske hade en övning kring feedback som lösning på 

problemet. 

 

Enhetscheferna menade att alla ansåg att feedback var någonting bra, men att det skiljde sig 

hur mycket och på vilket sätt man arbetade med feedback. Det behöver inte betyda att en 

person arbetar sämre med feedback bara för att den gör det mindre eller på ett annat sätt, det 

finns stöd för att feedback ska anpassas till situation och individ (Linderbaum och Levy, 

2010). Åström var tydlig med att feedback var något som skulle vara individuellt och menade 

att det inte fanns något sätt att ge feedback som fungerade på alla. 

 

Enligt Wolvén (2000) har en chef ett ansvar att skapa en god arbetsmiljö, han menar att det 

ansvaret kan man ta genom att arbeta med feedback. 

Maja menade att man som ledare statuerade ett exempel för sina medarbetare, och därför hade 

ett ansvar att arbeta med feedback även bland cheferna. Det får stöd från Gunnarsson (2009) 

som skriver att man ska börja arbeta på ledningsnivå om man vill försöka implementera 

feedback i en organisation. Kaufmann och Kaufmann (2005) resonerar kring Maslows 

behovstrappa där de menar att desto högre upp man arbetar i en organisation, ju lättare är det 

att få sina växtmotiv tillgodosedda via arbetet. Stämmer det Gunnarsson menar bör cheferna 

ta tillvara på sina priviligierade växtmöjligheter eftersom det influerar medarbetarna.  

 

En av våra inledande intervjuer var med doktorand Åström. Något han påpekade som 

intresserade oss var att för mycket och fel typ av feedback kan vara negativt, något som också 

stöds av Kluger och DeNisi (1996). Den typen av feedback som riskerades ha en negativ 

inverkan på prestation var ospecificerad feedback som “bra”, “härligt” och “snyggt”. De 

chefer som vi intervjuade ansåg att feedback borde vara specifik och ärlig men tyckte ändå att 

all typ av feedback hade en funktion på deras arbetsplats, även den som Åström ansåg var 

skadlig. Anledningen till att cheferna värdesatte den typen av feedback var att det sågs som en 

början till att arbeta mer med feedback samt att det resulterade i bekräftelse. Antonovskys 

(2005) teori om KASAM blir aktuell då den här typen av feedback ändå gör att personerna får 

känna sig som en del i gruppen och känslan av sammanhang ökar. När Åström menar att den 

här formen av feedback är opersonlig och svårtolkad samt kan leda till en kognitiv 
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överbelastning styrks det av Antonovskys (2005) teori om KASAM där begripligheten 

behandlas. Saker upplevs som kaotiska och man kan inte ta till sig informationen. 

En möjlig förklaring till att man använder den typen av feedback menar Åström beror på 

traditioner och att man är intränad att göra på ett visst sätt. Han menar att det i 

idrottslitteraturen pratas mycket om hur traditioner är avgörande för tränares beteende. Några 

av cheferna ansåg att den här formen av feedback gavs eftersom det var enkelt, tryggt och 

säkert. 

6.2 Arbetsmiljö 
Gunnarsson (2009), Kaufmann och Kaufmann (2005), Wolvén (2000) och Øiestad (2005) 

betonar vikten av en fungerande feedbackkultur för arbetsmiljön. Ulf tror att utan bekräftelse 

och återkoppling bryts man ner som person och blir ett rehabärende. Många steg på Maslows 

behovstrappa går att uppnå genom chefernas resonemang angående arbetsmiljön där man 

hälsar på varandra i korridoren, ger bekräftelse på det man gjort och berömmer en handling. 

Enligt Nilsson (2004) är det främst fjärde och femte stegen uppskattning och 

självförverkligande som uppfylls. Per menar att han sett minskade antal sjukskrivningar i de 

grupper han arbetat mer med feedback, vilket också stöds av Vingård och Svartengren (2012).  

 

Enligt Øiestad (2005) stärker feedback självkänslan och självförtroendet, vilket resulterar i ett 

tryggare arbetsklimat. Det i sin tur menar Eva leder till att brukarna får bättre kvalitet i stödet 

från personalen. Lundberg bekräftar resonemanget där hon menar att ledaren är en av den 

viktigaste faktorn till en god arbetsmiljö. Hon menar också att många chefer anser sig ha för 

lite tid för att göra annat än att släcka bränder. Att socialtjänsten förändras ständigt och att det 

tar mycket tid och energi hävdar Lundberg också. Förändringar var något som enhetscheferna 

vi intervjuade också nämnde som en orsak till brist på tid för arbete med arbetsmiljö och 

feedback. De chefer vi intervjuade jämfört med de som Lundberg hade intervjuat skiljde sig 

dock, eftersom våra ansåg sig ha tid att arbeta med feedback. Eva menade att man är styrd 

från sin chef på vissa delar av ledarskapet men att ett visst eget utrymme att prioritera sina 

arbetsuppgifter finns. Våra chefer hade utvecklat olika strategier för att finna tid till att 

prioritera feedback men var överens om att det fanns möjligheter att prioritera annat om bara 

intresset och viljan för det fanns. Det ansågs också existera en risk att prioriteringen skedde på 

bekostnad av någon annan arbetsuppgift. Ulf menade att feedback är någonting man kan 

arbeta med hela tiden, nära händelsens centrum samtidigt som man gör annat och att det 

därför inte behöver vara tidskrävande. Det är fördelaktigt att ge feedback nära händelsen 

(Gunnarsson, 2009 och Øiestad, 2005). 

 

Något vi noterat i forskningsprocessen är den höga arbetsbelastning som chefer inom 

socialtjänsten har, men att våra respondenter ändå hade tid att prioritera området feedback. 

Cheferna ansåg att det var värt att investera sin tid i feedback, något som Antonovsky (2005) 

anser är essentiellt för känslan av sammanhang. 

6.3 Ge och ta feedback 
Feedback ansåg cheferna att man ville ha från alla som fanns runt omkring de. 

Vissa av cheferna hade märkt en förändring till det bättre vad gäller feedback från sin egen 

chef, men att man önskade mer av den varan. Orsaken till att feedback uteblir ansåg cheferna 

kunde vara maktstrukturer och hur bekväm man är med olika personer. Efter att ha arbetat 

med feedback menar Maja att det ledde till ett mer öppet samtals och diskussionsklimat.  

 

Enligt Wolvén (2000) behöver man ett jämnlikt arbetsklimat för att förhålla sig till feedback 

då det finns olika strukturer mellan chef och arbetare. 
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Åström menar att det kan bli obekvämt om man som chef inte är inbjudande i sitt sätt att 

arbeta med feedback och att det handlar mycket om hierarkier, vilket stöds av Øiestad (2005). 

Lundberg ansåg att det fanns individuella skillnader där vissa hade en bra dialog uppåt och 

andra ingen alls. Har man ingen dialog med sin chef finns en risk att man känner sig 

utelämnad och graden av känslan av ett sammanhang blir lägre (Antonovsky, 2005). Ulf, 

Åström och Gunnarsson (2009) menade att det fanns kulturella orsaker till hur man arbetar 

med feedback. 

 

Ulf uppskattade feedback från sina medarbetare i högre utsträckning än från chefen eftersom 

det var de man jobbade närmast och hade bäst koll på. Gunnarsson (2009) påpekar att chefer 

ofta vill ha feedback från sina anställda men att det inte inträffar särskilt ofta. 

 

Ett sätt att normalisera feedback i arbetsgruppen ansåg de flesta enhetschefer vara att 

strukturera upp det och avsätta tid för övningar kring feedback. Resonemanget stöds av både 

Gunnarsson (2009) och Øiestad (2005) som skriver att det krävs att man övar upp sin förmåga 

att ge och ta emot feedback eftersom många inte har det medfött. Maja upplevde att hon fått 

goda resultat utifrån dessa övningar och att kommunikationen i hennes grupper var 

jämnställd, arbetslaget kunde säga vad man tyckte till alla oavsett om det var chef eller 

medarbetare. Per såg en tydlig skillnad mellan olika arbetsgrupper beroende på hur 

framgångsrik feedback arbetet varit, det var främst en ärlig kommunikation och 

självförtroendet. Gunnarsson (2009) stödjer tesen. 

 

Øiestad (2005) hävdar att man har mycket att vinna på att kunna be om feedback, istället för 

att klaga på att man inte får det. Enligt Øiestad (2005) kan en chef göra sig mer medmänsklig 

och lägga sig på samma nivå som sina anställda genom att be om feedback från dem. På det 

sättet visar chefen en tilltro till sina medarbetare. Vissa av de intervjuade cheferna brukade be 

om feedback medan andra inte gjorde det. Klarar man av att be om feedback är chansen högre 

att Maslows växtmotiv där man känner sig uppskattad och man utvecklas som människa 

aktiveras (Kaufmann och Kaufmann, 2005). Två av cheferna konstaterade efter att ha 

funderat, att de faktiskt blivit ombedda att ge feedback till medarbetare även om det inte var 

vanligt förekommande. Cheferna menade att man var tvungen att ha kommit långt i arbetet 

med feedback för att klara av att be om det. Ett sätt att inleda processen med att bli bekväm i 

att be om feedback är att göra det med någon man har en nära relation till (Øiestad, 2005). 

6.4 Reflektion 
Schön (2003) betonar i sin teori vikten av reflektion i handling och där en överraskning för en 

person innebär att man måste reflektera, medan Molander (1996) är av åsikten att det bör ske 

med distans till händelsen.  

 

Lundberg berättade att det fanns ett behov både hos chefer och medarbetare att kunna 

reflektera men det var sällan tiden fanns. De flesta cheferna ansåg att feedback utan reflektion 

var näst intill verkningslöst. Vissa skiljde mellan att reflektera i grupp och reflektera 

individuellt. Kluger och DeNisi (1996) problematiserar risken med att använda sig av 

feedback i för hög utsträckning, då finns risken att man inte hinner reflektera. Enligt Åström 

finns en risk att man inte kan ta till sig all feedback om det blir för mycket och att det då sker 

en kognitiv överbelastning. Enligt Molander (1996) är målet med reflektion att ha ett 

omedelbart förhållande till en situation och där finns en gemensam syn med de flesta chefer 

som var kritiska till att man under medarbetarsamtalet kunde få feedback på saker som skett 

långt tillbaka i tiden. Även Lundberg påtalade problematiken. Björnstad (1997) och flertalet 

chefer är inne på samma spår där de menar att kontinuerlig reflektion är att föredra. Maslows 
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behovstrappa där växtmotivet uppskattning är en del syftar till att snabb återkoppling är att 

föredra (Kaufmann och Kaufmann, 2005). 

 

Björnstad (1997) beskriver en situation där socialarbetare ofta är missnöjda efter utbildningar 

vilket beror på, precis som Lundberg också nämnde, att det finns för lite tid för reflektion. 

Røkenes och Hanssen, (2007) påpekar också att tid för reflektion leder till en 

kompetensökning. 

Björnstad menar att brist av reflektion leder till utbrändhet och sjukskrivningar, vilket 

stämmer bra överens med chefernas uppfattning. 

6.5 Slutsatser 
Det visade sig att om intresse och vilja finns går det att prioritera och arbeta med feedback på 

den undersökta arbetsplatsen. Utifrån både litteratur och intervjuade enhetschefers 

erfarenheter kostaterades att feedback har positiv påverkan på arbetsmiljön. Feedback kan 

vara en bidragande faktor till att förbättra ekonomin. Ledarens roll är av stor vikt för 

arbetsklimatet och implementeringen av feedback. 

7 DISKUSSION 
Vi anser att de intervjupersoner vi varit i kontakt med tillhör en minoritet av ledare som 

faktiskt anser sig ha tid att arbeta med feedback. De tillhör en grupp som skapar tid för att 

arbeta med feedback eftersom de prioriterar det högt. Vi fick indikationer från både litteratur 

och intervjuer, främst från Lundberg och Gunnarsson, (2009) om att det inte är representativt 

för Sveriges kommuners chefer i stort. Resultatet av vår forskning hade därför kunnat se 

annorlunda ut om vi lyckats fånga intresset även av respondenter som inte haft samma 

relation till feedback. Faktumet att vi av misstag enbart lyckades få tag i personer med en 

koppling till feedback gav oss möjlighet att formulera om uppsatsens huvudsakliga syfte. Vi 

fördjupade oss istället i vilka strategier denna minoritet hade för att sköta sitt chefsliga ansvar 

och samtidigt finna tid som många inte ansåg existerade för att arbeta med feedback och 

utveckling i arbetsgrupperna. Våra egna, tidigare erfarenheter från området var att cheferna 

många gånger har en väldig hög arbetsbelastning och att det därför kan vara svårt att prioritera 

feedback. De chefer vi intervjuade nämnde aldrig den aspekten och det tror vi kan bero på att 

alla vara engagerade i feedback. Hade vi istället fått svar från alla de respondenter vi 

kontaktat, även de som inte jobbar med feedback, tror vi att svaret om tidsbrist hade varit 

dominerande för de personerna. Vår åsikt är att man som chef inom socialtjänsten kan arbeta 

på flera olika sätt vad gäller prioriteringar. 

Samtliga intervjupersoner med stöd från litteratur av Gunnarsson (2009) och Øiestad (2005) 

menar att det finns en allmän åsikt om att feedback är någonting bra. Feedback är ett begrepp 

som verkar tas på stort allvar av vissa medan det uppfattas som en diffus osäkerhet för 

andra. Intresse och huruvida man ser på feedback som någonting allvarligt verkar vara 

avgörande för om man väljer att jobba med det eller inte. Hos de personer vi har intervjuat har 

intresset varit stort och man har prioriterat feedback. 

 

Ett arbetssätt kring feedback tror vi kan leda till en bättre arbetsmiljö genom ett öppnare 

arbetsklimat där ledarskapet blir mer demokratiskt. Medarbetarna får vara delaktiga i högre 

utsträckning och vi vet också att de har mycket kunskap som kanske går förlorad om de inte 

får sin röst hörd. Genom delaktigheten kan Maslows teori där uppskattning ses som ett 

växtmotiv tillgodoses (Kaufmann och Kaufmann, 2005). Enligt Lundberg byter man ofta chef 

inom den aktuella socialtjänsten vilket enligt henne är negativt. Det har också kommit till vår 

vetskap att det inte bara är stor ruljangs utav chefer utan att också medarbetare byter 
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arbetsplats ofta på grund av det arbetsklimat som finns. Utifrån den kunskap vi erhållit anser 

vi att dessa byten bland chefer och medarbetare som sker på grund av missnöje med 

arbetsgrupper till stor del skulle kunna undvikas om det fanns en större närvaro av feedback 

på arbetsplatsen. 

 

Wolmesjö (2005) menar att en god kommunikation är en förutsättning för att bli en bra ledare, 

vi kan se utifrån vår forskning att en av de goda effekterna av feedback är just en mer öppen 

kommunikation. En uppfattning vi kommit i kontakt med är att feedback är någonting man 

kan öva på och bli duktig på, det är ingenting som behöver vara medfött. Med samma 

resonemang anser vi att man kan öva upp sin kommunikation och på det sättet bli bättre som 

ledare. Gunnarsson (2009) var av åsikten att arbetet med feedback måste påbörjas uppifrån 

och det delades också av flera respondenter. Vi anser att fler ledare bör ta sitt ansvar att 

implementera arbetet med feedback, dels för att utvecklas som ledare och person men också 

för att det påverkar de man jobbar nära i positiv bemärkelse. 

 

För att implementera ett arbetssätt kring feedback tror vi, precis som våra respondenter, att 

man till en början bör arbeta strukturerat och med olika övningar för att bli bekväm med 

begreppet. Det kan inledningsvis vara svårt att få en arbetsgrupp positivt inställda till 

övningar då man kan uppfatta de som onaturliga och påtvingande. När man dessutom som 

medarbetare många gånger kan ha ett stressat schema med nedskärningar kan det i vissa fall 

för en chef bli problematiskt att motivera övningen för sina medarbetare. Det kan istället bli 

provocerande att resurser läggs på övningar kring feedback istället för att exempelvis frisätta 

tid för möten kring brukare. Tror man som medarbetare på ett arbetssätt kring feedback och 

förstår dess innebörd är givetvis implementeringen lättare. Ansvaret att få medarbetarna 

motiverade ligger på ledaren och Lundberg påpekar också chefens betydelse för arbetsmiljön. 

Lundberg nämner dock de stora förändringar som ständigt sker inom kommunen samt att 

kommunen flera gånger har varit tvungna att skrota projekt och gå tillbaka till hur det varit 

tidigare. Utifrån den kontakt vi haft med medarbetare i den kommunen vi gjort vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi fått intrycket av att dessa nya, misslyckade projekt har 

resulterat i att medarbetarna tar avstånd från utvecklingsarbete och har låg tilltro till 

förändringar. Det resulterar i försvårade möjligheter för ledaren att implementera och arbeta 

med utveckling. Vi anser att man ska förankra idéer till utveckling med medarbetarna inom 

kommunen för att nå en kollektiv åsikt och vilja att utvecklingsarbetet ska fungera, istället för 

att exempelvis en högt uppsatt chef tror på idén men de som ska arbeta och utföra arbetet inte 

tror på den. En fungerande feedbackkultur i organisationen hävdar vi skulle resultera i en 

bättre arbetsmiljö och gjort att man fått en känsla av ett sammanhang som Antonovsky (2005) 

beskriver som betydelsefullt. 

 

Flera av de chefer som vi intervjuade framförde att de ville ha feedback från sina anställda 

men att det inte var speciellt vanligt. De påstod också att det var svårare att ge feedback till 

sin chef jämfört med till en kollega eller medarbetare. En orsak var de rådande maktstrukturer 

som finns i den hierarkiska organisationen “Kommunen”. Anledningen till att man inte ger sin 

chef feedback i lika hög utsträckning som sina medarbetare tror vi kan bero på strukturer. 

Chefen har en förutbestämd roll som överhuvud, någon man inte är jämnställd med som man 

förväntar sig ska ge feedback och inte ta emot. Chefen får feedback men då från sin chef och 

inte från sina anställda. Vi tror att ytterligare en anledning till varför man inte ger sin chef 

konstruktiv feedback kan bero på en rädsla av att bli orättvist behandlad. Ansvaret ligger 

främst på chefen och vi är av samma åsikt som Åström, att det handlar mycket om chefens 

förhållningsätt till sina medarbetare. 
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Flertalet av forskningens teman går ihop med varandra och där har det varit svårt att få rätt 

text under rätt rubrik. Vi tror det finns en tydlig koppling mellan exempelvis prioritering, 

reflektion och arbetsmiljö. Om mer tid för reflektion funnits och man från ledningshåll haft ett 

tydligare fokus på reflektion hade chefer lagt större vikt vid det. 

 

Vi anser att det för en ledare inom socialtjänsten är oerhört viktigt att lära sig att delegera ut 

uppgifter och kan man göra det på ett bra sätt tror vi det skulle frisätta resurser till att arbeta 

mer med feedback. Ulf menade att feedback var någonting som kunde arbetas med samtidigt 

som någonting annat och vi instämmer till fullo. Att bekräfta sina medarbetare och berätta vad 

man tycker om deras handlande behöver inte nödvändigtvis vara tidskrävande, men kan göra 

att medarbetares växtmotiv aktiveras enligt Maslows behovstrappa (Kaufmann och 

Kaufmann, 2005). 

 

Eftersom vi använde kommunens medarbetarenkät för att konstatera att feedback var ett 

efterfrågat ämne har vi i olika situationer kommit i kontakt med åsikter kring dessa 

undersökningar. En vanlig åsikt är att det inte görs tillräckligt med uppföljning utifrån 

resultaten och att frågorna samt verktygen för att mäta resultaten varit bristfälliga. Utifrån 

dessa åsikter är vår analys att medarbetarenkätens syfte och värde kan ifrågasättas även av de 

som den vänder sig till vilket i förlängningen kan resultera i ett mindre seriöst deltagande. Vi 

anser att kommunen bör bli bättre på att arbeta med uppföljning vid medarbetarenkäter. 

 

Lundström och Sunesson (2006) menar att socialt arbete i socialtjänsten varit svårt att 

utveckla och förändra genom att socialarbetare nästan alltid arbetar i större eller mindre 

byråkratiska organisationer. Syftet med feedback är främst att ge utrymme för utveckling och 

förändring. Vår förhoppning är att feedback skapar rakare kommunikationsvägar och ett mer 

öppet samtalsklimat som skulle förenkla utvecklingen i en organisation. En organisation som 

styrs av krånglig byråkrati med långa beslutsvägar och som dessutom är styrd av en hierarki 

som försvårar samtalsleden ytterligare. 

 

Vår studie har gett indikationer på att det finns organisatoriska skillnader i kommunen över 

hur närvarande man är som chef. Vi vet nu att ett nära ledarskap underlättar arbetet med 

feedback i hög grad då det finns stora skillnader mellan att ge feedback via mejl, telefon eller 

ansikte mot ansikte. Linderbaum och Levy (2010) menade att feedback fungerar som bäst när 

den är specifik och vi anser att ett nära ledarskap kan underlätta den typen av feedback, något 

som också Åström ansåg.  

 

 

Förslag till vidare forskning 
Beroende på faktorer som ålder, kön och kultur kunde vi urskilja en viss skillnad i åsikter hos 

de chefer som intervjuades. Eftersom vi har haft faktorerna som avgränsningar har vi därför 

inte lagt något fokus på att redovisa eller undersöka dem, om man bortser från redovisad 

bakgrundsinformation. I dagens samhälle är det vanligt att arbetsgrupper har olika bakgrund 

och kommer från olika kulturer. Vi tror därför, med stöd av Åström och Gunnarsson (2009), 

att det är av vikt att som chef ha en förståelse och att det då underlättar ifall man är nära sina 

medarbetare. Då aspekterna inte behandlats djupgående i uppsatsen vore det intressant för 

vidare forskning att se på, då vi tror det finns stora skillnader beroende på vilken miljö man 

ger feedback i. Det skulle vara intressant att se mer forskning göras på ledare med fokus på 

fördomar och förväntningar utifrån kön, ålder och kultur. 
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Under våra intervjuer kom vi i kontakt med olika modeller för att arbeta med feedback, tyvärr 

hade vi inte tillräckligt med tid för att fördjupa oss i dem. Däremot anser vi att det skulle vara 

av intresse att utvärdera modellerna och se var medarbetarna tycker. Att se vad 

enhetscheferna tycker att de har fått för resultat efter övningarna som ingår i modellerna hade 

också varit av intresse. 

 

I vår kunskapsöversikt erhålls en förståelse över att flertalet forskare är kritiska till hur 

medarbetarenkäter används i stora organisationer. När vi intervjuat cheferna kunde vi se 

tendenser till att även de var kritiska till enkäten. Intressant för vidare forskning vore att 

fördjupa sig mer i de kritiserade medarbetarenkäterna. 

 

Vi vill med vår forskning uppmuntra organisationer och socialtjänsten att försöka finna tid till 

arbetet med feedback och öka kunskapen om området till de arbetande cheferna. Det finns 

stora vinster att göra både ekonomiskt och för arbetsmiljön ifall en organisation har en 

fungerande feedbackkultur. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1             

Nedan redovisas de delar av kommunens medarbetarenkät som enhetscheferna 

besvarat. De delar som var av intresse för området feedback redovisas och för att inte 

avslöja vilken kommun det rör sig om har loggan tagits bort. Antal svarande var 207 

personer vilket gav en svarsfrekvens på 88 %.  
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Bilaga 2 

Nedan redovisas de delar av kommunens medarbetarenkät som medarbetarna besvarat. 

De delar som var av intresse för området feedback redovisas och för att inte avslöja 

vilken kommun det rör sig om har loggan tagits bort. Antal svarande var 17 personer 

vilket gav en svarsfrekvens på 100 %.  
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Bilaga 3 

 

 

INTERVJUGUIDE  
 

 

Börje Åström, psykologiska institutionen. 

Narrativ intervju. Informera om de etiska kraven under intervjun. Är det ok att spela in 

intervjun med smartphone? 
 

Kan du berätta om vem du är och vad du forskat om.  

 

Berätta om dina allmänna tankar kring feedback. 

 

Skillnader/likheter med feedback i idrottssammanhang jämfört med på arbetsplatsen. 

 

Hur viktigt är feedback? 

 

Upplever du att det arbetas tillräckligt med feedback? 

 

Vad anser du om idrottare/medarbetare och deras sätt att ge feedback till sin tränare/chef? 

 

Är det något du vill tillägga? 

 

Kan du tipsa om någon annan forskning? 
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Bilaga 4 
 
 
Hej Lundberg, tack för att du kunde tänka dig att hjälpa oss med våran C-uppsats genom 
att ställa upp på en intervju om feedback. Intervjun kommer ta sin grund i en narrativ 
metod och du kommer bli informerad om de etiska kraven som finns och att du är 
anonym. 
 

Vi har intervjuat 4 chefer för boenden inom området LSS. Intervjuerna har varit av en 
narrativ art och vi har framförallt fokuserat på hur man arbetar med feedback inom 
området, vad som fungerar bra och mindre bra.  
 
Som vi tidigare kom överens om kommer här nedan lite frågor och funderingar som vi vill 
ta upp under intervjutillfället. 
 

 

Intervjuguide Anna Lundberg 

 

Frågor 
 

Kan du berätta om vem du är och vad du forskat om. 
 

Berätta om dina allmänna tankar kring feedback. 
 

Har du några tankar kring medarbetarenkäten? 
 

Har du några tankar kring arbetsbelastningen bland chefer inom socialtjänsten? 
(möjlighet att prioritera feedback?) - Finns möjlighet till enskilda samtal? 
 

Hur upplever du relationen och kommunikationen mellan medarbetare-chef och chef-
chef? 
 

Tror du man får feedback från sina medarbetare? 
 

Koppling mellan kommunikation och arbetsmiljö? 
 

Kan du tipsa om någon annan forskning? 
 

Är det något du vill tillägga? 
 

 

TACK. 
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Bilaga 5 

 

Intervjuguide - Enhetschefer inom kommunen 
 

Intervjuerna är semistrukturerade vilket innebär att samma frågor ställts till samtliga 

intervjupersoner och att svarsalternativen är öppna.  Intervjupersonerna informeras om de fyra 

etiska kraven som (Bryman, 2011) beskriver.  De etiska aspekterna är anonymitetskravet, 

konfidentialitetskravet, informationskravet och nyttjandekravet. Det narrativa sättet där fokus 

ligger på berättelser har använts i intervjuerna.  

 

Bakgrundsfrågor 
 

Yrke: 

Ålder: 

Kön: 

År i yrket: 

 

Feedback 
 

1. Berätta om arbetet med feedback på din arbetsplats? 

2. Hur arbetar du med feedback? (individuell feedback anpassat till individen?) 

3. Hur viktigt är feedback? 

4. Arbetas det tillräckligt med feedback? (kan det bli för mycket?) 

5. På vilket sätt bör man ge feedback?  Hur tar man emot feedback? (konstruktivt, 

ryggradsfeedback, positiv?) 

6. Vilka brukar ge dig feedback och på vilket sätt? Vem skulle du vilja få feedback ifrån 

och varför? (chef, medarbetare, kollegor?) 

7. Har medarbetarenkätens resultat påverkat ditt sätt att arbeta med feedback? 

8. Är det någonting du vill tillägga? 

 

Vad fungerar bra i ditt arbete med feedback? 

Vad skulle du vilja förbättra i arbetet med feedback? 

Upplever du att personalen efterfrågar feedback?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


