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Sammanfattning  

Feedback möjliggör medvetande om handlingar, egenskaper, beteenden eller liknande som 

från början kan ha varit omedvetna. Budskap kan tolkas olika av individer vilket kan bero på 

skillnader i ålder, etnicitet, familjesituation eller erfarenheter. Vid öppna 

kommunikationsklimat är chanserna större att medarbetare vill försöka att förstå dessa 

olikheter och medvetandegöra saker hos varandra genom feedback. Denna uppsats utgår från 

ett problem som rör huruvida feedback bör ses som en väsentlig del av det 

organisationsklimat som finns inom företag. Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om 

vilken betydelse feedback kan ha i företag samt vilka konsekvenser feedback från chefer till 

medarbetare kan få i strävan att uppnå organisatoriska mål. Undersökningen har genomförts 

utifrån två frågeställningar. Den första undersöker vilken betydelse kommunikationsklimat 

har för att feedback ska kunna existera mellan chefer och medarbetare i företag. Den andra 

behandlar frågan om vilka konsekvenser medarbetare upplever att feedback från chefer får 

samt hur de konsekvenserna påverkar medarbetares serviceförmåga och välmående? 

Undersökningen har gjorts som en fallstudie på ett företag, ur ett medarbetarperspektiv, och 

empirin har samlats in genom kvalitativa djupintervjuer. Den insamlade empirin har förståtts 

utifrån teorier som berör feedback, kommunikationsklimat, ledarskapsbeteende samt 

serviceförmåga och välmående. Uppsatsens slutsatser visar att kommunikationsklimatet inom 

företaget har en betydande roll där de två faktorerna öppenhet och ärlighet har stor betydelse. 

Det finns vissa utmaningar i kommunikationen som påverkar feedback, exempelvis skillnader 

i ålder, familjesituationer och erfarenheter. Slutsatserna visar även att respondenterna ansåg 

sig medvetna om sina egna egenskaper och beteenden. Feedback används för att 

medvetandegöra omedvetna beteenden eller egenskaper och medarbetarna arbetar mycket 

med feedback, vilket visar att det trots allt finns en del omedvetna egenskaper och beteenden. 

Uppsatsen har även kommit fram till att feedback medför vissa konsekvenser. Två exempel är 

att den tas emot bättre om den är uppbyggd på relevanta grunder som mottagaren kan relatera 

till samt att positiv feedback kan vara svårare att förvalta. Avslutningsvis visar uppsatsen att 

feedback kan ha en påverkan på både medarbetares serviceförmåga och välmående. Öppenhet 

och vilja att dela med sig av tankar och åsikter skapar trygghet i service till kunder samt 

förbättrar gruppdynamiken vilket leder till mer glädjefyllda och lättsamma arbetsplatser.   

 

Key words: feedback, feedbackklimat, kommunikationsklimat, öppenhet, ärlighet, 

ledarskapsbeteenden, värde, konsekvenser, serviceförmåga, välmående 
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1. Inledning 

1.1 Förstår företag betydelsen av att använda feedback?: en problembeskrivning 

Det finns egenskaper och beteenden som kan vara okänt för en själv men som andra individer 

är medvetna om. Genom feedback ges individer möjlighet att skapa insikter om dessa och öka 

kunskapen om sig själva. Kunskap om sig själv anses ha ett stort värde (Øiestad 2005: 25) och 

är en utgångspunkt som anses väsentlig och intressant. Tidigare litteratur menar att det finns 

behov av att undersöka samspelet mellan medarbetare och feedbackklimat. Det finns även ett 

intresse av att vidare granska hur feedbackklimat kan ha inverkan på medarbetares egenmakt 

var i självbestämmande är en del (Sparr & Sonnentag 2008: 409). Detta är två begrepp som 

kommer att beröras. 

 

Processen när överföring av någon typ av information sker från organisationer, grupper eller 

personer till någon annan organisation, grupp eller person är en definition av begreppet 

kommunikation. Det handlar om utbyte av information och en önskan om att skapa förståelse 

och mening mellan två parter (Rothmann & Cooper 2008: 79). Språket fungerar som en 

förmedlare av budskap mellan två eller fler individer (Holm 2002: 14) och den tidigare 

kunskap och erfarenhet som skapats i utbildnings- och yrkeslivssammanhang bidrar till att 

språkets betydelse kan ge skilda tolkningar i olika sammanhang (Holm 2002: 19, 24). I 

strävan att uppnå olika organisatoriska mål anses kommunikation spela en viktig roll. Den 

verkar även som ett verktyg att använda vid förtydligande för medarbetare vad som ska göras 

och även hur det ska göras. I slutändan blir kommunikation en motiverande mekanism då 

medarbetare, genom denna, får feedback på det arbete de utfört (Rothmann & Cooper 2008: 

80). För att feedback och konstruktiv kritik ska bli en naturlig del i arbetssituationer är god 

kommunikation en förutsättning (Angelöw 2002: 76). Därmed lyfts befintligt 

kommunikationsklimat som en väsentlig faktor för att ett naturligt feedbackklimat ska kunna 

existera.  

 

En intressant aspekt kopplad till feedback anses vara hur olika typer av ledarskapsbeteenden 

påverkar och kommer till uttryck i feedbackprocesser. En redogörelse för skillnader mellan 

transformativt och destruktivt ledarskap ses som väsentlig att göra för att kunna presentera 

vilka olika konsekvenser de kan ge i feedbackprocesser. Transformativt ledarskap syftar till 
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att skapa inspirerade och engagerade medarbetare i organisationer. Ett sätt att arbeta för detta 

är att lägga tyngd i gemensamma åtaganden. Inspiration genom ledarskap är en väsentlig 

faktor för att dessa ledare ska kunna motivera medarbetare (Sveningsson & Alvesson 2010: 

30). Ett sätt att se på destruktivt beteende hos chefer kan vara att de underminerar eller förstör 

organisationers uppgifter, motivation, resurser, effektivitet eller mål. De arbetar inte för att 

skapa välmående eller jobbtillfredsställelse hos medarbetare utan skadar, genom regelbundet 

destruktivt beteende, organisationers legitima intressen (Einarsen, Aasland & Skogstad 2007: 

208). I denna definition inkluderas både allt verbalt och all fysisk handling (Einarsen et al. 

2007: 209). Under senare tid har det blivit allt vanligare att olika former av destruktivt 

ledarskap uppmärksammas (Padilla, Hogan & Kaiser 2007 i Collins & Jackson 2015: 386). 

Tidigare forskning visar på att det finns olika typer av destruktiva ledare men saknar 

redogörelser över hur utbredd denna typ av beteende är samt hur det tar sig uttryck i 

organisationer. Det finns förutfattade, negativa bilder av destruktivt beteende. Samtidigt är det 

relevant att tolka denna typ av beteende utifrån den kontext som råder och därefter komma 

fram till det destruktiva beteendets effekter. Det finns även varierande bredd på definitionen 

av destruktivt beteende (Shaw, Erickson & Harvey 2011: 575-576). 

 

För att kunna redogöra för olika eventuella konsekvenser feedback från chefer har på 

medarbetare tas serviceförmåga och välmående upp som relevanta begrepp. Tidigare litteratur 

presenterar olika inverkan stress i organisatoriska sammanhang kan ha på medarbetare 

(Agervold 2001; Angelöw 2002) och relationen mellan feedback och upplevd stress eller 

sämre välmående ses som intressant att reflektera över. Det finns organisationsledningar som 

uttrycker att personal är deras viktigaste resurs men sedan utesluter medarbetare vid 

beslutsfattande. Detta tyder på att de egentligen ser sig själva som den viktigaste resursen 

(Tengblad, Hällstén, Ackerman & Velten 2007: 14). Det framkommer i 

medarbetarskapsundersökningar att dålig bekräftelse från chefer är relativt vanligt, trots att 

chefer bör ha detta som en naturlig del av sitt arbete. En följd av detta kan vara att 

medarbetare anpassar sig till den nivån, ser det som normalt och sjunkande engagemang blir 

en del av den personliga identiteten (Tengblad et al. 2007: 15). Detta beteende hos chefer kan 

ses som negativt för medarbetares utveckling och deras förmåga att kunna ge god service till 

kunder. En problematik ses i huruvida chefer är medvetna om vilken påverkan feedback har 

på medarbetares serviceförmåga och välmående.  
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Det klimat och den kultur som finns inom organisationer anses betydelsefull för medarbetares 

förmåga vad gäller kundmedvetenhet och servicekänsla (Grönroos 2008: 394). Denna uppsats 

utgår från att det finns ett problem som rör huruvida feedback bör ses som en väsentlig del av 

denna kultur och vilka konsekvenser feedback kan ge på medarbetares serviceförmåga och 

välmående. För att en reflektion kring feedbacks påverkan på medarbetares serviceförmåga 

och välmående ska kunna föras kommer ledarskapsbeteenden behandlas för att se vilken 

påverkan de kan ha på feedbackprocesserna. Feedback är det övergripande begreppet som 

behandlas i denna uppsats och tanken bakom det valda begreppet är att undersöka vilken 

betydelse det faktiskt har i företag.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syfte: 

Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om vilken betydelse feedback kan ha i företag 

samt vilka konsekvenser feedback från chefer till medarbetare kan få i strävan att uppnå 

organisatoriska mål 

 

Frågeställningar: 

 Vilken betydelse har kommunikationsklimat för att feedback ska kunna existera 

mellan chefer och medarbetare i företag?  

 Vilka konsekvenser upplever medarbetare att feedback från chefer får samt hur kan de 

konsekvenserna påverka medarbetares serviceförmåga och välmående? 

 

1.3 Disposition 

För att på ett effektivt sätt vägleda läsaren genom uppsatsen presenteras här dess upplägg och 

disposition: 

 

Kapitel 1 – Inledande del: Inledande del har presenterats ovan. I detta kapitel får läsaren en 

förståelse för varför uppsatsen skrivits utifrån de problem som identifierats. Detta kapitel 

innehåller även de frågeställningar som behandlas och genomsyrar uppsatsen samt en 

beskrivning av vad de olika kapitlen handlar om.  

 

Kapitel 2 – Metod och material: I detta kapitel presenteras den metod som valts för insamling 

av empiriskt material. Redogörelse görs för hur processen gått till och varför just detta sätt 
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valts. Reflektion kring fördelar och nackdelar med den valda metoden görs även i detta 

kapitel.  

 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram: Presentation av olika teorier inom området som anses ge 

läsaren en relevant grund för att skapa ökad kunskap och förståelse inom området. 

Huvudområdet som berörs är feedback. För att feedback ska kunna existera förutsätts någon 

typ av kommunikationsklimat inom företag. Perspektivet denna uppsats utgår från kräver 

även redogörelse för olika ledarskapsbeteenden. Avslutningsvis presenteras teorier kring 

serviceförmåga och välmående för att kunna undersöka om det är faktorer som påverkas av 

feedback.  

 

Kapitel 4 – Analys och tolkning: Här presenteras det empiriska material som samlats in och 

sätts i relation till de teorier som valts ut. En analys förs över de resultat som erhållits i 

undersökningen och hur de, genom en reflektion, kan förstås med hjälp av de utvalda 

teorierna.  

 

Kapitel 5 – Slutsatser och diskussion: Sammanfattande slutsatser dras i detta kapitel för att 

knyta ihop uppsatsens syfte och frågeställningar. Ett förtydligande av vilka kunskaper som 

erhållits utifrån arbetet med denna uppsats kommer att presenteras.  
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2. Metod och material 

I detta kapitel presenteras den metod som använts för att samla in empiriskt material till 

undersökningen och varför den var fördelaktig för denna uppsats. En diskussion förs kring 

motstånd som stötts på samt revideringar som behövt göras. Det empiriska materialet ligger 

till grund för den analys som presenteras senare i uppsatsen. Avslutningsvis har detta 

empiriska material bidragit till att uppsatsens syfte kunnat besvaras.  

       

 

2.1 Metodval och metodologi  

Den metod som använts för att finna svar på uppsatsens frågeställningar är kvalitativ. 

Iakttagelser och interaktioner med individer i deras naturliga miljöer karaktäriserar kvalitativ 

metod (Kirk & Miller 1986: 9) vilket ansågs relevant för denna uppsats. Undersökningen har 

gjorts på ett och samma företag för att få en djup inblick i hur medarbetare i ett specifikt 

företag tänker och handlar i situationer som berör det valda ämnet. Fallstudier innebär att 

endast ett specifikt fall undersöks för att få detaljerad insikt i dess unika egenskaper. Resultat 

från sådana undersökningar går inte att generalisera på samma sätt som resultat från 

kvantitativa studier (Bryman 2011: 74, 77). Medvetenhet finns om detta, samtidigt kan 

resultaten i denna uppsats med största sannolikhet appliceras på andra snarlika företag. Målet 

med undersökningen är att ta fram kunskap som kan skapa givande lärdomar inom området.  

 

En reflektion gjordes över potentiella företag för att hitta ett lämpligt studieobjekt för denna 

uppsats. Det som ansetts väsentligt har varit att få djupare inblick i individers tankar och 

synsätt varför semistrukturerade intervjuer ansågs lämpligt att utföra på respondenterna i 

denna undersökning. Det finns risk att intervjuer blir för styrda om de har för fast struktur 

(Ryen 2004: 44) och därför valdes inte strukturerade intervjuer. Samtidigt ansågs det finnas 

en risk att frågeställningarna inte skulle besvaras om ostrukturerade intervjuer hade använts i 

denna uppsats. En viss ordning på frågor och övergripande teman karaktäriserar 

semistrukturerade intervjuer. Möjligheter finns för intervjupersoner att berätta djupare om 

något ämne samtidigt som intervjuare kan ställa frågor utanför intervjuguiden (Bryman 2011: 

415). Detta ansågs relevant för att skapa tillfällen för intervjupersonerna att ta egna initiativ 

och berätta om saker inom ramen för ämnet.  
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I denna uppsats har individers handlingar och sätt att agera på undersökts för att se vilka 

konsekvenser detta har givit i feedbacksammanhang. Därmed är en väsentlig del för uppsatsen 

de tolkningar som gjorts utifrån svaren som erhållits vid intervjuerna. Ur dessa tolkningar har 

en förståelse för individernas sätt att tänka och agera försökt göras. En hermeneutisk tolkning 

innebär att utifrån sammanhang och kontexter kan mening skapas samt att både helhet och 

olika delar är väsentliga för sammanhang (Widerberg 2002: 26). Detta är det tolkningssätt 

som denna uppsats utgått från för att kunna se samband mellan specifika delar i 

feedbackprocesserna och hur de kan påverka helheten i feedbackklimatet i företaget. För att 

kunna sätta individernas tolkningar i sammanhang har utgångspunkten även varit att individer 

skapar samhällens strukturer och reviderar dem kontinuerligt. Feedbackklimatet i företaget 

har ansetts ha en inverkan och betydelse i hur samhället i stort utvecklas inom feedback. 

Ontologiska frågeställningar berör frågan om huruvida samhället konstrueras av sociala 

kontexter. Konstruktionismen menar att samhällen och enheter inte är på förhand givna utan 

går att påverka (Bryman 2011: 35-36) vilket har matchat syftet med denna uppsats. Stor vikt 

har lagts vid att undersöka individernas upplevelser av feedback för att genom tolkningar 

skapa förståelse kring dessa och deras påverkan på samhällets bild av feedback.  

 

Arbetssättet i denna uppsats har varit att inledningsvis skapa en grund av olika teorier. 

Därefter har fokus varit på utförandet av undersökningarna och insamlingen av det empiriska 

materialet. Det insamlade materialet har analyserats i relation till de teorier som valts ut för att 

sedan kunna dra slutsatser och göra försök till att skapa nya teoretiska ståndpunkter. Induktiv 

teori utgår från att slutsatser kan dras av resultat från forskningsinsatser vilket i sin tur 

genererar nya teorier. Samtidigt belyses det faktum att induktiva angreppssätt ofta använder 

teori som bakgrund samt att det inte är självklart att nya teorier genereras (Bryman 2011: 28-

29). Detta arbetssätt har hjälpt uppsatsen att lägga vikt vid undersökningarna och de resultat 

som framkommit ur dem.  

 

2.2 Insamling av empiriskt material 

2.2.1 Val av studieobjekt 

Processen startade med en reflektion över lämplig bransch och potentiella företag som hade 

varit lämpade för undersökningen. Val av lämpliga miljöer görs ofta efter att 

problemformuleringar tagits fram (Ryen 2004: 72). Utifrån problemformuleringen i denna 

uppsats konstaterades två förutsättningar som krävdes för att företaget som valdes ut skulle 
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vara lämpligt. Dels krävdes existerande relationer mellan intervjupersonerna och deras chefer 

för att feedbackprocesserna där emellan skulle kunna undersökas, dels skulle företaget 

erbjuda någon typ av service ut mot kunder eller företag. Olika företag kontaktades utan 

någon direkt framgång. Tidigt i urvalsprocesser måste miljöer var i undersökningar ska 

utföras väljas ut. Det kan exempelvis innebära att välja ut en organisation (Ryen 2004: 73) 

och ett val gjordes att, genom ett kontaktnät, kontakta ett företag vars struktur till det valda 

ämnet ansågs relevant. Kort där efter bekräftades möjligheten till att intervjua tio stycken 

individer i det önskade företaget. Företaget har valt att vara anonymt i denna uppsats.   

 

Kontakt måste tas med platser som intervjuer önskas utföras på (Ryen 2004: 74) och i detta 

fall slöts kontakt med en individ, närmare bestämt Anna som är områdeschef inom företaget, 

som sedan skulle komma att vara kontaktperson genom hela processen. Intervju genomfördes 

inte med Anna utan hennes roll var att vara kontaktperson. Utifrån de förutsättningar som 

krävdes hos intervjupersonerna valde Anna ut lämpliga individer inom företaget och fick 

godkännande av dem för deltagande. Bland dessa fanns både en regionansvarig 

butikskommunikatör, butikschefer och försäljare vilka alla arbetar ut mot kunder eller företag 

på något sätt. Uppsatsen utgår från ett medarbetarperspektiv och alla respondenter anses vara 

medarbetare, oavsett position, varför möjligheten fanns att intervjua individer med olika 

positioner. Det väsentliga var att det fanns en tydlig relation mellan individen ifråga och 

dennes chef. Därmed benämns alla respondenter som medarbetare och med sina förnamn i 

uppsatsen.  

 

2.2.2 Insamlingsprocessen 

Inledande samtal fördes med Anna och väsentlig information erhölls. Vid intervjuande av 

arbetstagare krävs ofta godkännande eftersom individer behöver ta tid från sin arbetstid och 

någon typ av avstämning med högre avdelningar inom företag (Ryen 2004: 74). Anna var i 

kontakt med företagets huvudkontor och stämde av väsentlig information med dem som hon 

sedan vidarebefordrade. För att vara beredda på eventuella avhopp eller inställda intervjuer 

erhölls kontaktuppgifter till 13 olika individer. Dessa kontaktades succesivt för att tio 

intervjuer skulle kunna bokas in. Utmaningar upplevdes i detta moment då tiden uppfattades 

som snäv och önskan om att hitta lämpliga datum för alla respondenter fanns. Efter kontakt 

och planering med aktuella individer lyckades intervjuer bokas in under cirka en veckas tid 

med elva respondenter. Intervjuerna genomfördes som planerat och alla intervjuer ägde rum 
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på respondenternas arbetsplatser. Intervjuerna tog mellan 40 minuter och 60 minuter. 

Medvetenhet finns om att 40 minuter är i underkant för en djupintervju. Detta kan förklaras 

med att de två intervjuerna skedde tidigt i processen och en viss nervositet och ovana hos den 

som intervjuade fanns. I nedanstående tabell sammanfattas de intervjuer som har genomförts 

med respondenterna: 

 

Respondentens namn Respondentens 

position 

Var intervjun 

utfördes 

Hur lång tid 

intervjun varade 

Anna Försäljare  På arbetsplatsen 53 minuter 

Birgitta Butikschef På arbetsplatsen 41 minuter 

Carina  Försäljare På arbetsplatsen 55 minuter 

Jakob Försäljare På arbetsplatsen 42 minuter 

Janet Butikschef På arbetsplatsen 47 minuter 

Jenny Försäljare På arbetsplatsen 56 minuter 

Johan Försäljare På arbetsplatsen 46 minuter 

Mikaela Försäljare På arbetsplatsen 49 minuter 

Sara Försäljare På arbetsplatsen 53 minuter 

Tomas Butikschef På arbetsplatsen 56 minuter 

Victoria Regionansvarig 

butikskommunikatör 

och försäljare 

På arbetsplatsen 52 minuter 

Tabell 1:2 Respondenter  

 

2.3 Analys av empiriskt material 

Det empiriska materialet bygger på de frågor som finns i intervjuguiden (se bilaga 1) och som 

ställdes på intervjuerna. Frågorna i intervjuguiden är kategoriserade i sju mindre teman som 

alla är kopplade till något av de fyra områden som presenteras i den teoretiska referensramen. 

Det insamlade materialet har sedan använts som råmaterial till den analys som gjorts. 

Analysen är kategoriserad i fyra olika huvudområden som anses väsentliga för uppsatsen. 

Först presenteras hur kommunikationsklimatet ser ut inom företaget och hur det kan tänkas 

påverka feedback. Därefter kommer två områden som berör värdet i att använda feedback 

samt konsekvenser av feedback. Avslutningsvis analyseras feedbackens påverkan på 

medarbetarnas serviceförmåga och välmående. Dessa fyra områden följer ordningen på de två 
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frågeställningar som uppsatsen utgår från, allt för att göra det så enkelt som möjligt för 

läsaren att förstå hur det empiriska materialet ska kunna bidra till besvarandet av 

frågeställningarna.  

 

När analysen skrevs erhölls insikter om att en del av frågorna som ställts under intervjuerna 

var irrelevanta för att kunna besvara syftet med uppsatsen. Därmed har det aktuella materialet 

reducerats och endast det som ansågs relevant för uppsatsens syfte har använts i analysen. Det 

innebär också att en del områden i den teoretiska referensramen, som även de ansågs 

irrelevanta för besvarandet av syftet, har tagits bort. De fyra olika områden som analysen 

består av är alla uppbyggda utifrån en önskan om att skapa så tydlig struktur som möjligt. Det 

innebär att det som tas upp i exempelvis ett stycke eller under en rubrik ska ha koppling till 

det andra som tas upp i samma stycke eller under samma rubrik. Därmed har en viss ändring 

av ordning gjorts på frågorna som ställdes under intervjuerna för att kunna skapa denna 

tydlighet för läsaren.  

 

2.4 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet handlar om att kunna göra samma undersökningar fler gånger och att de svar som 

erhållits i första undersökningen ska stämma överens med svaren i de kommande 

undersökningarna (Bryman 2011: 49). Materialet som ligger som empirisk grund i denna 

uppsats har samlats in genom djupintervjuer. Intervjuer har fokus på att ta fram, genom 

individers sanna identiteter, äkta och autentisk kunskap (Ryen 2004: 12) varför 

undersökningen kan anses svår att göra om och få ut samma svar ur. Ämnet som berörs och 

de svar som erhållits är personliga och relaterade till arbetssituationer som råder just idag. 

Hade undersökningen gjorts om ett antal år hade arbetssituationerna kunnat antas se 

annorlunda ut och det är inte säkert att de individer som intervjuats i denna undersökning hade 

arbetat kvar.  Även det faktum att undersökningen riktat sig mot ett enda företag gör att det 

blir svårt att göra om undersökningen på något annat företag än just detta och erhålla samma 

svar. Svaren från denna undersökning kan därför anses ha en relativt låg pålitlighet. Pålitlighet 

syftar på om samma svar kan erhållas vid andra tillfällen (Bryman 2011: 52). Samtidigt bör 

hänsyn tas till att denna uppsats gjorts som en fallstudie vilket ger vissa, ovan nämnda, 

konsekvenser. Förståelse bör även finnas för att resultat från kvalitativa undersökningar som 

görs som fallstudier skapar viktiga lärdomar som kan antas kunna speglas på liknande företag. 

Därmed argumenteras resultaten ha en hög pålitlighet.  
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De frågor som ställdes i intervjuerna har noggrant reflekterats över för att svaren som erhölls 

skulle kunna sättas i relation till uppsatsen syfte och frågeställningar. Tankar om att frågorna 

som ställdes i intervjuerna var tvungna att kunna relateras till det som var för avsikt att mätas 

har hela tiden funnits. Samtidigt har uppsatsens syfte varit att få en djupare inblick i 

intervjupersonernas personliga tankar och åsikter och därför tilläts de att sväva ut och berätta 

om saker som föll dem in under intervjuerna inom rimliga gränser. När analyskapitlet i denna 

uppsats skrevs gjordes dock alltid en återkoppling till uppsatsens frågeställningar för att rätt 

sak skulle besvaras. Undersökningars validitet berör huruvida de frågor som ställs mäter det 

som de är avsedda att mäta. Samtidigt beskrivs svårigheter i att skapa trovärdighet i 

kvalitativa studier eftersom forskare då behöver redogöra för att insamlad data är relevanta för 

aktuella problemställningar (Trost 2010: 133-134). Medvetenhet kring detta har funnits under 

hela processen och validiteten, även benämnt som trovärdigheten, har beaktats under 

bearbetning av uppsatsen. Arbetet med uppsatsen har även följt en tydlig struktur under hela 

processen där helhetssynen tagits hänsyn till. Därmed anses trovärdighet finnas i resultaten 

som erhållits.   

 

2.5 Etik  

Under hela processens gång har respondenterna, kontaktpersonen och företaget behandlats 

med respekt. Olika områden som ansetts kritiska för de inblandade har tagits hänsyn till. 

Genom samtal med kontaktpersonen inom företaget erhölls information om att 

intervjupersonerna ska benämnas med förnamn och titel. Detta är något som respekterades 

och företagets namn benämns aldrig i uppsatsen. Därmed ska ingenting personligt kunna 

utläsas i uppsatsen. Innan intervjuerna startade informerades respondenterna noggrant om vad 

undersökningens syfte är samt hur undersökningen skulle gå till. De uppmanades att ställa 

frågor så fort de kände att något var otydligt. Var det någon som kände att de ville avbryta 

intervjun fick de göra det utan att beslutet skulle ifrågasättas. Det finns ett antal etiska 

principer som bör tas hänsyn till när undersökningar utförs. All information angående 

undersökningars syfte, hur de ska gå till och vad de ska användas till är nödvändigt att tala om 

för respondenterna. Uppgifter om respondenter ska behandlas med största respekt och om 

någon skulle vilja avbryta en undersökning får den individen göra det (Silverman 2013: 162). 

Dessa etiska principer har varit viktiga att ta hänsyn till under uppsatsens gång.  
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Innan intervjuerna startade försökte en tillit byggas upp gentemot intervjupersonerna. 

Emotionell hållning mellan intervjupersoner och forskare syftar tillit på (Ryen 2004: 159) och 

är något som ansågs viktigt under intervjuerna. Antagande fanns om att intervjupersonerna 

skulle svara mer ärligt om de kände en tillit till de som intervjuade och därför lades vikt på att 

skapa en naturlig och avslappnad miljö. Intervjupersonerna bemöttes på ett tillmötesgående 

sätt och uppmanades att inflika vid eventuella frågor eller funderingar. All eventuell skada 

eller risk för respondenter bör undvikas när undersökningar utförs (Silverman 2013: 162-163) 

och är något som tagits hänsyn till när undersökningarna utförts. Medvetenhet kring att ett av 

de områden som berörs, uppfattningar om ledare med oönskade eller destruktiva beteenden, 

kan vara ett känsligt område har funnits. Frågorna konstruerades därför utifrån en önskan om 

att respondenterna inte skulle känna sig obekväma över att svara på dem. 
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3. Teoretisk referensram  

Den teoretiska referensramen presenterar fyra stycken övergripande områden som anses 

väsentliga för uppsatsens syfte. Kapitlet inleds med teorier kring uppsatsens huvudbegrepp, 

feedback. Därefter följer teorier om två områden som anses påverka feedback, närmare 

bestämt kommunikationsklimat inom företag samt ledarskapsbeteenden som utövas av chefer. 

Avslutningsvis framförs teorier om medarbetares serviceförmåga och välmående för att se om 

det är två faktorer som påverkas av feedback.  

       

 

3.1 Feedback – vad och varför? 

3.1.1 Feedback – hur fungerar det och varför behövs det? 

När individer ger ifrån sig någon typ av information som är gensvar på något som en annan 

individ utfört eller uttryckt definieras det som feedback. Individers utveckling och välmående 

på både lång och kort sikt kan påverkas av feedback (Nilsson 2004: 23). När feedback ges 

finns ett värde i att det som sägs och sättet det sägs på stämmer överens. Innehållet är 

väsentligt och förstärks av faktorer såsom blickar, tonfall, hållning och röst (Øiestad 2005: 

54). En förutsättning för chefers arbete för att stärka medarbetares vilja till ansvarstagande 

och engagemang är tillgång till kunskap om hur de kan göra detta. Därför är regelbunden 

feedback från medarbetare till chefer viktigt. Det krävs också att chefer känner till vilka 

förväntningar som finns på dem för att kunna reflektera över om det arbete som utförs är bra 

eller dåligt (Tengblad et al. 2007: 162-163). Medarbetare upplever ofta förtroende när de får 

möjlighet att ge feedback till chefer. Det är relativt ovanligt att chefer får feedback från 

medarbetare (Øiestad 2005: 106). För att kunna ge feedback bör individer och chefer 

reflektera över hur de värdesätter människor i sin omgivning. Detta för att skapa medvetenhet 

och mod att föra fram budskapen (Øiestad 2005: 59).  

 

Känslor av att vara accepterad är existentiellt viktigt för individer. För att våga träda fram 

behöver den delen av individers identitet som är knuten till känslor och behov aktivt stöd. 

Kontakt och stöd förutsätts för individuell utveckling (Øiestad 2005: 23). Individer har ett 

behov av att bli värdesatta och sedda där en viktig del är att känna sig inkluderad i 

gemenskaper. Det innebär också att saker som kan få individer att uppleva att de inte är 

värdesatta kan skapa känslor av sårbarhet. Därmed bör feedback ges på ett rättvist sätt där alla 

får sin del (Øiestad 2005: 65). Specifika kommentarer bör ges på saker som hänt och som är 
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trovärdiga och relevanta för individer som mottar feedback (Øiestad 2005: 58). För att 

feedback ska kunna hjälpa individer att växa är det fördelaktigt att den som ger feedback 

menar det han eller hon säger (Øiestad 2005: 61). En undersökning visar att det är troligare att 

feedback får positiva konsekvenser om individer upplever att de förtjänar den feedback de får 

(Koskiniemi & Perttula 2013: 69).  

 

3.1.2 Betydelsen av feedbackklimat 

De kontextuella situationer som råder kan vara viktiga att ta hänsyn till för att förstå 

feedbackprocesser vilket benämns som feedbackklimat. Tidigare definierades feedbackklimat 

som feedback från olika källor, positiv och negativ, som fanns tillgänglig (Steelman, Levy & 

Snell 2004: 166). Idag finns en bredare definition på vad feedbackklimat där exempel på 

faktorer som ingår är främjande av feedbacksökande, tillgång till feedback och hur feedback 

levereras (Steelman et al. 2004: 167, 169), vilka kommer att beröras nedan. Ett steg i ledet att 

skapa effektivt feedbackklimat kan vara att i olika typer av ledarskapsutbildningar integrera 

kunskap om feedbackklimat. Effekter av detta kan vara att positiva feedbackklimat skapas 

genom att chefer uppmuntrar till feedbacksökande bland medarbetare samt att de själva kan 

ge feedback med högre kvalitet då de lärt sig mer fördelaktiga sätt att framföra den på. Chefer 

kan också växa och bli goda förebilder för medarbetare inom området vilket uppmuntrar ett 

positivt feedbackklimat (Sparr & Sonnentag 2008: 391).  

 

Daglig information som fås genom informella feedbacksamtal är förutsättning för att individer 

ska kunna uppnå mål. Ofta lämnas det endast plats till formella utvecklingssamtal en gång per 

år. Den tillgänglighet chefer visar styr uppfattningar medarbetare har huruvida chefer är 

möjliga att kontakta för att erhålla feedback (Steelman et al. 2004: 169). En del individer har 

lätt för att ta emot kritik men svårare för att ta emot positiv feedback. Detta kan grunda sig i 

vilken självkänsla individer har. Begränsningar av öppenhet och rädslor för att känna stolthet 

kan vara begränsande faktorer (Øiestad 2005: 89, 91). I situationer med överväldigande 

uppgifter i vilka individer kan uppleva osäkerhet, nervositet eller rädsla för att inte lyckas är 

det viktigt att våga be om feedback (Øiestad 2005: 104). Undersökningar visar att individer 

har en önskan om att få feedback men att det samtidigt finns orsaker såsom upprätthållande av 

ego som skapar motvillighet till att be om feedback. Detta kan påverkas av vilka uppfattningar 

som finns huruvida miljöer är feedbackfrämjande eller inte. Feedbackfrämjande klimat utgår 
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både från om medarbetare känner sig bekväma med och om det värdesätts att fråga om 

feedback (Steelman et al. 2004: 169). 

 

Känslor av trygghet och god stämning på arbetsplatser kan vara effekter av att det finns ett 

klimat som främjar givande och tagande av feedback (Øiestad 2005: 107). Medvetenhet kring 

individers egna möjligheter och resurser är en följd av positiv feedback. Det leder ofta till att 

det egna jaget öppnas hos individer samt att självförtroenden ökar (Øiestad 2005: 110). 

Positiv feedback kan skapa ökad självkänsla och ökat självförtroende på arbetsplatser 

(Koskiniemi & Perttula 2013: 70). Uppfattningar om vilka syften som ligger bakom att 

feedback ges är något som kommer att påverka mottagares respons och reaktioner. 

Hänsynstagande är en egenskap som ofta uppskattas av mottagare och ökar troligheten att 

mottagare kommer att acceptera och vilja ta till sig feedback. Det är därmed viktigt att kunna 

leverera rätt budskap men också att veta vilka avsikter som förmedlas i processen (Steelman 

et al. 2004: 167-168).  

 

3.1.5 Självbestämmandeteorin – är feedback egentligen bra? 

Den så kallade självbestämmandeteorin säger att autonomi, släktskap och kompetens är de tre 

psykologiska behov som stimulerar individers inre motivation. Feedback leder inte alltid till 

ökad motivation för förbättrat beteende, vilket de tre faktorer i denna teori förklarar (Th J. Ten 

Cate 2012: 846). Feedback är ofta till för att förbättra beteenden och förmågor eller korrigera 

det som inte anses tillräckligt bra. Utveckling av känslor av kompetens utifrån feedback är 

inte alltid det lättaste enligt självbestämmandeteorin. Självförtroende krävs för att kunna 

handskas med feedback som på något sätt kräver korrigering av den kompetens som individer 

redan har. Denna förmåga kan utvecklas samtidigt som det inte bör finnas förväntningar på att 

detta stimulerar inre motivation. Känslor av misslyckande leder inte till framgång utan 

framgång föder framgång (Th J. Ten Cate 2012: 847). 

 

Det faktum att de som ger feedback ofta själva bestämmer varför, hur och när feedback ska 

ges gör att individers behov av autonomi inte stimuleras av feedback. Vid brist på 

medvetenhet om eventuella svagheter behöver sökande av feedback inte vara det första 

individer tänker på. Det är även svårt att på egen hand identifiera behov av feedback varför 

feedback därmed krockar med individers behov av autonomi enligt självbestämmandeteorin. 

Känslor av släktskap, både till andra individer och till olika gemenskaper, gör att individer 
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upplever någon sorts tillhörighet. Feedback sker i sociala sammanhang, antingen mellan två 

eller flera individer, och detta kan påverka de relationer som finns individer emellan. 

Intentioner med feedback kan vara att ändra eller bevara relationer. Saker som sägs i 

feedbackprocesser kan påverka individers uppfattningar om vad de som uttalar feedback 

tycker om deras relation. Beundran är något som ökar känslor av släktskap men som samtidigt 

är motsägelsefullt till autonomi och kompetens vars syften är att utvecklas och göra framsteg 

(Th J. Ten Cate 2012: 847-848). En närmare förklaring av kommunikationsklimat presenteras 

nedan för att kunna förstå dess betydelse för feedback.  

 

3.2 Kommunikationsklimatets betydelse i feedbackprocesser 

3.2.1 Utmaningar med kommunikation i feedbackprocesser 

En faktor som bidrar till goda arbetsplatser är möjlighet att kunna konversera med andra 

medarbetare (Agervold 2001: 48). Aktivt lyssnande räknas som en av sex 

kommunikationsförmågor. För att kunna förstå meningar i budskap krävs både intellektuella, 

emotionella och fysiska anstränganden i processen. För många är det svårt att lyssna aktivt 

och generellt tar individer endast in en fjärdedel av verbala budskap. Strävan bör vara att 

komma fram till vilken personlig mening det ligger i olika avsändares budskap (Rothmann & 

Cooper 2008: 85). Det krävs en typ av sortering av information eftersom det är omöjligt för 

individer att ta in allt, en så kallad selektiv perception. Detta bidrar till att individer väljer ut 

vad de vill och inte vill höra vilket medför eventuella skillnader i uppfattningar om samma 

saker (Holm 2002: 13). 

 

Det finns en tendens hos individer att inte söka efter andras tolkningar eller reflektera över om 

vi tänkt fel. Vanligtvis tolkar vi situationer utifrån ett perspektiv. När vi ska förstå andra 

människor krävs empati och förmåga att kunna förstå att andra individer kan se samma sak 

fast ur andra perspektiv. Möjligheten att förklara sin synvinkel försvåras om individer väljer 

att inte lyssna på varandra. Om individer arbetar för att förstå varandra är sannolikheten högre 

att det skapas reflektioner kring andras tolkningar och uppfattningar och utgångspunkten är då 

inte bara den egna synvinkeln (Holm 2002: 9). Perceptionssynpunkt är ett sätt att kunna 

beskåda situationer, bestående av allt från bilder till ord, på ett nytt sätt. Svårigheten med ord 

är att de kan få olika betydelser beroende på i vilka sammanhang de används, vilka tidigare 

erfarenheter som finns samt medvetna och omedvetna värderingar (Holm 2002: 11).  
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3.2.2 Feedback kräver öppenhet hos individer 

Ett område inom vilket kommunikationsklimat är en väsentlig del är relationsbyggande. För 

att skapa interpersonella relationer och effektiva kommunikationsklimat krävs att individer 

delar erfarenheter, känslor och tankar med varandra. Detta benämns som självutlämnande och 

är en förutsättning för hälsosamma relationer. Högre självkännedom är ofta ett resultat av att 

individer är självutlämnande (Johnson 1997 i Rothmann & Cooper 2008: 88). Medvetenhet 

kring tankar, känslor och reaktioner samt vilja att förmedla dessa till andra leder till att 

individer kan ge av sig själva (Øiestad 2005: 79). Arbetsledare ska kunna lyssna på sina 

medarbetare och ta in önskemål för att utveckla både samarbete mellan medarbetare och 

samarbete mellan medarbetare och ledning (Agervold 2001: 49). Det kräver en 

grundinställning att medarbetare litar på varandra och upplever öppet kommunikationsklimat 

där möjlighet ges att prata om både problem och framgångsfaktorer (Agervold 2001: 51). I 

”Joharifönstret” som presenteras nedan beskrivs effekter av självutlämnande (Luft 1984 i 

Rothmann & Cooper 2008: 88; Øiestad 2005: 24). 

 

 Känt för en själv Inte känt för en själv  

Känt för andra Det öppna jaget Det blinda jaget 

Inte känt för andra  Det dolda jaget Det okända jaget 

Figur 1:3 Joharifönstret 

 

Det öppna jaget visar sidor av individer som är uppenbara både för individen själv och andra 

runt omkring. När individer har vissa delar av sig själva de inte vill visa, eventuellt endast i 

nära relationer, står dessa egenskaper för det dolda jaget. Här kan saker individer känner 

rädsla för vara. Det blinda jaget symboliserar sådant som andra individer lägger märke till 

exempelvis ord som läggs in i meningar men som individen själv inte är medveten om, medan 

det i det okända jaget finns saker som är dolda för individer själva såväl som andra. I 

feedbackprocesser är det öppna och det blinda jaget intressanta att titta på. Mer kunskap om 

sig själv kan erhållas genom feedback vilket kan öka det öppna jaget och minska det blinda 

jaget. Fler handlingsmöjligheter kan utvecklas ju mer individer känner till om sig själva och 

därför ses det som konstruktivt (Øiestad 2005: 24-25). 
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Arbetsplatsers grundspel definierar samarbete och samspel som finns mellan individer där 

(Tengblad et al. 2007: 92) och ett område som karaktäriserar välfungerande arbetsplatser är 

förtroende och öppenhet. Avsaknad av förtroende mellan individer på arbetsplatser kan vara 

en följd av brist på öppenhet. Faktorer som ofta bidrar till ett ökat förtroende är öppenhet och 

ärlighet i kommunikation från chefer samt att det finns relationer mellan chefer och 

medarbetare som bygger på personlig kontakt. Detta kan skapa känslor av trygghet hos 

medarbetare (Tengblad et al. 2007: 102).  

 

3.2.3 Hur kan ett feedbacksamtal läggas upp? 

För att underlätta ett samtal finns en modell som tar upp tre faser, dessa är inlednings-, 

fördjupnings- och avslutningsfas. I inledningsfasen byggs grunden upp för samtalet och 

vidare kontakt. Viktigt i denna fas är att inte komma för nära individers personliga integritet 

eller göra bedömningar av dem, vilket kan avsluta samtal snabbt. Hur lång den första fasen är 

beror på samtals helhetslängd och individuella preferenser (Holm 2002: 32). Den andra fasen 

går mer in på djupet och ska skapa en tydlighet, äkthet samt möjliggöra beskrivning av egna 

upplevelser. Inledningsfasen har stor betydelse för hur den andra fasen kan ta form och dess 

djup. Tydligheten i denna del skapas utifrån erfarenheter och förmåga att uttrycka sig verbalt 

(Holm 2002: 35). Även äkthet, uppriktighet mot andra individer, är en del av andra fasen och 

kräver att inre känslor är överensstämmande med det som sägs. Det betyder däremot inte att 

alla känslor ska visas fullt ut i alla situationer (Holm 2002: 36). Tredje fasen är en 

avslutningsfas där handlingsplaner ska ta form. För att lyckas med att skapa givande 

handlingsplaner krävs insikt om sig själv. Konfrontationer kan ske i tredje fasen och de 

grundar sig ofta i skillnader mellan vad som sägs och utförs (Holm 2002: 38).  

 

För att skapa givande samtal presenteras fyra olika nivåer som beskriver hur värde kan skapas 

i utbyten mellan individer. De två första nivåerna karaktäriseras av ifrågasättande av andras 

uppfattningar, fokus på egenintresse, förhastade slutsatser och viss brist på empati (Holm 

2002: 43-44). I den tredje och fjärde nivån bildas förståelse och bekräftelse av känslor. Här 

ökar individers empati, vilja och förmåga att tolka vad som sägs mellan raderna. Ärlighet och 

förståelse skapas genom beskrivning av egna, liknande upplevelser (Holm 2002: 45-46). För 

att bli mer framgångsrik inom samtalsteknik krävs träning och det som eftersträvas är 

naturliga samtal. Förmåga att kunna uppfatta både känsloinnehåll och sakinnehåll i samtal är 

viktigt. Det betyder att individer uppfattar både vad som sägs men även tonfall, miner och 
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annat som uttrycks (Holm 2002: 49-50). Det som sägs i feedbackprocesser mellan chefer och 

medarbetare kan påverkas av olika ledarskapsbeteenden som utövas av chefer, vilka 

presenteras nedan.  

 

3.3 Ledarskapsbeteendens påverkan på feedback  

3.3.1 Fördelar med ett transformativt ledarskap i feedbackprocesser 

Några kännetecken för det transformativa ledarskapet är att ledare ska uppmärksamma 

organisationers intressen och vikten av att se dem framför sina egna, göra medarbetare 

medvetna om vad de kan uppnå genom ansträngningar samt försöka framkalla känslor av 

självförverkligande och delaktighet genom att trigga inre motivation (Sveningsson & 

Alvesson 2010: 31). Arbetsegenskaper i relationer mellan medarbetares välmående och 

chefers ledarskap har en medlande roll vilket har visats i tidigare studier. Tre faktorer som är 

väsentliga i medlarskapet i relationen mellan upplevt välmående hos medarbetare och 

transformativt ledarskap är upplevda möjligheter till utveckling, meningsfullhet i arbetet samt 

upplevda rollförtydliganden (Nyberg et al. 2011: 270). Utveckling av medarbetarskap inom 

organisationer är en viktig roll för chefer. Framtagning av nya, mer fördelaktiga arbetsrutiner 

och förändringar av beteenden tar tid och bör läggas stor vikt vid. Därför förespråkas ett 

kontinuerligt förbättringsarbete mellan chefer och medarbetare (Tengblad et al. 2007: 26-27).  

 

3.3.2 När ledarskapet blir destruktivt och feedback kan skada 

Det har framkommit att destruktivt ledarskap kan skada medarbetares hälsa mentalt och 

försämra organisatoriska arbetsprestationer (Aasland, Skogstad, Notelaers, Nielsen & 

Einarsen 2010; Hershcovis & Raffery 2012; Shyns & Schilling 2013 i Collins & Jackson 

2015: 386). Orättvisor i organisationer och högre chefer som utnyttjar medarbetare är negativa 

kontextuella faktorer som kan leda till destruktivt ledarskap (Hershcovis & Rafferty 2012; 

Tepper 2007 i Collins & Jackson 2015: 386). Processer där psykologiska resurser, såsom 

självreglering och uppmärksamhet, påverkar ledares känslor och beteenden är något som 

behöver förstås för att kunna minska destruktivt beteende och dess negativa konsekvenser. 

För chefsroller som är stressande och kräver mycket kan insikter om detta bidra på ett positivt 

sätt. För att skapa effektiv självreglering och ett transformativt ledarskap krävs en viss 

uppmärksamhetsförmåga (Collins & Jackson 2015: 387). 
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Det är inte alltid beteenden är menade att skada men de gör det ändå. Brist på kompetens, 

okänslighet eller tanklöshet kan resultera i underminering av organisationer eller av 

medarbetare och bör ses som destruktivt ledarskap (Einarsen et al. 2007: 209). Destruktivt 

beteende som utövas men där intentionen inte är att göra det kan anses mindre harmfullt än 

avsiktligt destruktivt beteende. Samtidigt kan båda typerna av beteende ses som destruktiva 

(Schyns & Schilling 2013: 140). Tydliga och väl undersökta konsekvenser av destruktivt 

ledarskap är den koppling som finns mellan destruktivt ledarskap och stress och försämrat 

välmående. Det finns anledning att tro att detta beteende även påverkar medarbetares 

prestationer. Motivation hos medarbetare kan sjunka om relationer till ledare försämras vilket 

kan leda till sämre ansträngningar (Schyns & Schilling 2013: 143-144). Ledarskapsbeteenden 

kan ha en inverkan på feedbackprocesser som i sin tur kan påverka medarbetares 

serviceförmåga och välmående. I nästkommande del presenteras därmed teorier om 

serviceförmåga och välmående.  

 

3.4 Feedbacks påverkan på serviceförmåga och välmående 

3.4.1 Medbestämmande och kontroll som skapas genom feedback 

Begreppet medbestämmande innebär inflytande i förhållanden till överordnade på 

arbetsplatser medan kontroll innebär inflytande över egna arbetssituationer. I relation till 

dessa begrepp står den ledarkompetens som finns på arbetsplatser. Medarbetarorienterade 

ledningar är intresserade av att ta del av medarbetares synpunkter medan den auktoritära 

ledaren ofta inte rådgör med medarbetare alls. Detta framhäver den grad av inflytande som 

råder på arbetsplatser (Agervold: 2001: 76-77). Graden av kontroll, vilket inkluderar 

utvecklingsmöjligheter, förutsägbarhet, frihet och inflytande, påverkar det upplevda 

välmåendet på arbetsplatser (Nygerg et al. 2011: 268). För att medvetenhet ska kunna skapas 

hos medarbetare angående vad som förväntas av dem krävs det ledningar som kan föra fram 

detta på ett effektivt sätt vilket i sin tur skapar tydliga arbetsroller (Agervold: 2001: 77-78).  

 

3.4.2 Feedbacks koppling till förväntningar på medarbetares serviceförmåga 

Öppet kommunikationsklimat och möjligheter att kunna uttrycka känslor och tankar är två 

karaktäristiska drag för effektiva arbetsgrupper. Vidare ses även utvärdering av arbete och 

prestationer som en väsentlig del som bör göras gemensamt (Bruzelius & Skärvad 2011: 317). 

Medarbetare är en av sex resurser som påverkar serviceprocesser vad gäller kunders 
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värdeskapande utifrån upplevd kvalitet (Grönroos 2008: 73). Det finns en modell som 

beskriver olika attribut som är viktiga i tjänsteprocesser. De har betydelse för upplevd kvalitet 

hos kunder. Exempel på attribut som anses väsentliga hos medarbetare är empati, att service 

är personlig och anpassad utifrån varje kund som enskild individ, och försäkran som beskriver 

vikten av att kunder upplever företag och deras medarbetare som betryggande och 

tillmötesgående. Ytterligare ett exempel är tjänstvillighet som syftar på att medarbetare bör 

vara mottagliga för kunders önskemål samt alltid ha en villighet att hjälpa kunder (Grönroos 

2008: 92-93).  

 

Kvalitet kunder upplever i olika köpupplevelser beror till stor del på service som ges och 

medarbetares uppträdande (Hernant & Boström 2010: 216; Wilson, Zeithaml, Bitner & 

Gremler 2012: 249). När medarbetare känner lojalitet mot sina chefer och arbetsplatser antas 

de kunna skapa en större lojalitet bland kunder också (Hernant & Boström 2010: 280). Vinst 

som företag gör påverkas av hur nöjda kunder är som i sin tur påverkas av medarbetares 

nöjdhet. Det finns undersökningar som visar att medarbetare anser att de kan ge bättre service 

ut till kunder om de behandlas väl av de organisationer de arbetar inom (Wilson et al. 2012: 

251). En strategi för att medarbetare ska kunna leverera bra service är att utveckla dem genom 

utbildning som ska möjliggöra att mer makt kan läggas i deras händer. Undersökningar visar 

att medarbetare upplever en större arbetstillfredsställelse och mindre stress relaterad till 

arbetet när de tilldelas mer makt (Wilson et al. 2012: 261).   

 

3.4.3 Strävan efter trivsamma arbetsplatser genom existerande feedbackklimat 

För att trivas på arbetsplatser krävs det att arbetsmiljöpsykologin fungerar. För att förstå vad 

som orsakar tillfredsställelse eller stress på arbetsplatser kan olika karaktärsdrag inom den 

psykiska arbetsmiljön undersökas. Dessa är sociala arbetsorganisatoriska förhållanden, vilket 

innebär att det intressanta är att titta på vilken psykisk betydelse sociala arbetsförhållanden på 

arbetsplatser har. Fysiska förhållanden antas inte påverka på samma sätt (Agervold 2001: 6). 

Arbetsmiljöpsykologin skapar bättre förståelse för psykosociala faktorer med fokus på 

samband mellan hälsa och psykiskt välbefinnande. Följaktligen kan karaktärisering av goda 

arbetsmiljöer urskiljas och vikten av att behålla medarbetare friska med psykiskt 

välbefinnande blir tydligare (Agervold 2001: 8). 
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För att förstå sig på medarbetares reaktioner är förhållanden mellan organisationers krav och 

medarbetares behov och förväntningar på arbetet avgörande. Om detta inte stämmer överens, 

det vill säga om krav och tidspress är för höga, kan medarbetare uppleva trötthet och känslor 

av att vara utslitna (Agervold 2001: 7). Höga krav i kombination med låg kontroll kan även 

bidra till att medarbetare upplever isolering och hög påfrestning (Nyberg et al. 2011: 268). 

Rimligt ställda krav på medarbetare i kombination med att de är involverade i sina egna 

arbetssituationer bidrar till god arbetsmiljö (Agervold 2001: 42). Ökning av tillförlit, respekt, 

goda relationer mellan chefer och medarbetare samt uppmuntran av medarbetare är olika 

faktorer som relationsorienterat ledarskap utgår från. Ytterligare en aspekt som är viktig inom 

denna typ av ledarskap är att chefer fokuserar på varje individs enskilda behov. 

Kombinationer av dessa faktorer bidrar till behagliga arbetsmiljöer (Mikkelson, York & 

Arritola 2015: 339) 

 

För att förebygga stressreaktioner krävs ett optimerat samband mellan miljö och medarbetare 

från start. Är medarbetarnas resurser för små eller kraven för överväldigande kommer 

passformen mellan miljö och medarbetare inte att vara god (Agervold 2001: 93). Utvecklande 

arbete framåt kan innebära högre krav på kompetensutveckling hos medarbetare. Det bidrar 

ofta till större önskan hos ledningar om att involvera medarbetare i beslutsfattande, särskilt 

vad gäller arbetssituationer hos enskilda medarbetare. Detta kan bidra till ökad 

kommunikation medarbetare emellan där social interaktion får större betydelse (Agervold 

2001: 104-105). 

       

 

Teorierna kring feedback, kommunikationsklimat, ledarskapsbeteenden samt serviceförmåga 

och välmående kommer i analysen att användas för att redovisa vilken betydelse 

kommunikationsklimatet har i företaget, vilket värde feedback har, vilka konsekvenser som 

kan uppstå av feedback samt hur medarbetarnas serviceförmåga och välmående kan påverkas 

av feedback.  
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4. Analys och tolkning 

Följande kapitel innehåller an analys över det empiriska material som samlats in. Strukturen i 

detta kapitel följer ordningen på de två frågeställningar som finns i uppsatsen. Därmed förs till 

en början en analys över kommunikationsklimatets betydelse för att feedback ska kunna 

fungera mellan chefer och medarbetare. Efter det följer en analys över vilket värde feedback 

kan ha samt vilka konsekvenser det kan få. Avslutningsvis redogörs för feedbacken från 

chefernas påverkan på medarbetarnas serviceförmåga och välmående.  

       

 

4.1 Kommunikationsklimatets betydelse för feedbackprocesser 

4.1.1 Vikten av kommunikation för att kunna ge feedback 

Alla de medarbetare som deltagit i undersökningen betonar vikten av att ha ett tydligt och rakt 

kommunikationsklimat inom företaget. Jenny förklarar att tydligt kommunikationsklimat 

medför att medarbetare kan arbeta som ett team samtidigt som Janet beskriver att 

kommunikation är en väsentlig del i strävan efter att alla medarbetare ska ha samma målbild. 

Möjligheter till kontakt och kommunikation med andra medarbetare sägs vara en av de 

viktigaste faktorerna för att skapa goda arbetsplatser (Agervold 2001: 48) vilket både Jenny 

och Janet tydliggjorde ovan. Johan säger även att förståelse av varandra är en förutsättning för 

att kunna förstå kunder. Det finns en del svårigheter i att lyssna och ta in budskap vilket kan 

beskrivas genom faktumet att individer generellt endast tar in 25 procent av vad som sägs 

(Rothmann & Cooper 2008: 85). Många av respondenterna har en bild av att de är tydliga i 

sin kommunikation till sin chef men har en förståelse för att allt som sägs inte når fram. 

Mikaela beskriver hur hon och hennes chef kan tolka budskap olika genom att säga: 

 

”Ja, det är svårt, /.../, man uppmuntras att berätta vad det är men det är 

svårt med kommunikation, det är jättesvårt. Kanske om man säger tio saker 

där en sak va viktigt också hör han en sak som han tyckte nog va de 

viktigaste. Så är det ju.” - Intervju Mikaela, 2016 

 

Individer kan inte ta in allt som sägs i ett budskap och gör därför en sortering av vad de själva 

tycker är viktigt. Det kan innebära olika uppfattningar om samma sak (Holm 2002: 13). 

Mikaela förklarar vidare att situationer där olika uppfattningar uppstår kan lösas genom att en 

individ förklarar sin mening med budskapet tills den andra har förstått vad som vill föras 

fram. Det viktiga är att få fram den personliga meningen som finns i budskapet menar hon.  
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4.1.2 Svårigheter och förståelse för olika tolkningar när feedback ges 

Det är inte ovanligt att individer utgår från ett perspektiv och inte reflekterar över andra 

tolkningar (Holm 2002: 9). Respondenterna i denna undersökning trycker däremot på 

förståelse av att individer kan se saker på olika sätt, vilket är en motsatt syn på vad 

forskningen pekar på. Janet beskriver dock en svårighet i detta fenomen att kunna reflektera 

över andras tolkningar och synsätt. Hon säger att det är något hon lärt sig på senare år efter att 

ha arbetat kontinuerligt med att förstå att hon och hennes chef kan ha olika synsätt på samma 

sak. Lärdomen har skapats i relation till hennes chef. Individer kan välja att försöka beskåda 

situationer ur nya synvinklar och då kunna se dem på ett annorlunda sätt. En problematik i 

detta kan vara att ord kan få olika betydelse beroende på sammanhang och tidigare 

erfarenheter (Holm 2002: 11). Johan förklarar att ålder och familjesituation är två faktorer 

som påverkar hur han ser på saker och ting. Han tror att det är två faktorer som generellt kan 

bidra till olika uppfattningar mellan medarbetare och chefer beroende på var individer 

befinner sig i livet.  

 

Victoria, som arbetar i en av företagets större butiker, menar att dynamik i olika 

gruppkonstellationer är viktig och att den kan vara mer framträdande i större grupper med fler 

personligheter. Allt från olika etniciteter, kön och åldrar kan bidra till utmaningar då det kan 

innebära olika synsätt. Samtidigt är hon övertygad om att det är en fördel att inte arbeta i en 

homogen grupp. Anna, som arbetar i en mindre butik med färre medarbetare, beskriver att 

även de är olika individer med olika tankesätt. Hon tycker detta är en fördel för att det skapar 

just andra sätt att se på saker. Både Victorias och Annas beskrivelser kan kopplas till den teori 

som menar att förståelse och empati är två viktiga faktorer när det kommer till att individer 

har olika tolkningar. Reflektioner kring andras tolkningar skapas om individer arbetar för att 

försöka förstå varandra (Holm 2002: 9). De två översta nivåerna i den modell som beskriver 

hur värde kan skapas i samtal betonar vikten av empati, vilja och förmåga att förstå olika 

tolkningar (Holm 2002: 45-46). Alla medarbetare som intervjuats på detta företag beskriver 

hur det existerar empati och vilja hos deras chefer att förstå dem för att skapa välmående på 

arbetsplatsen. Tomas upplever inte att hans chef försöker att missförstå vad han säger 

samtidigt som Janet pratar om vikten av att lyssna på varandra och försöka förstå den andra 

parten för att visa varandra omtanke.  
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4.1.3 Öppenheten möjliggör feedbackprocesser  

Det råder delvis delade meningar om viljan att dela med sig av mer privata tankar till chefer 

på arbetsplatserna. Carina beskriver en förståelse och omtanke som hon menar finns hos 

hennes chef. Carina är en person som vill dela med sig av känslor och tankar och ser en fördel 

i att det sker ömsesidigt. Möjligheten att både kunna och vilja dela med sig av känslor till sin 

chef menar hon skapar en trygghet för henne. Jakob känner även han att det finns möjlighet 

att prata med sin chef om tankar och känslor men känner inget större behov av att dela med 

sig av mer privata saker. Delgivande av tankar och känslor mellan individer på arbetsplatser 

är något som betonas för att kunna skapa goda relationer samt effektiva 

kommunikationsklimat (Johnson 1997 i Rothmann & Cooper 2008: 88) vilket alla 

respondenterna upplever att det finns möjlighet till. Som ovan beskrivits är Carina en person 

som vill dela med sig av tankar och känslor medan Jakob inte känner ett större behov av det. 

Birgitta upplever att hon har en bra relation till sin chef med givande dialoger. Hon känner att 

chefen lyssnar på och tar hänsyn till hennes önskemål. Mikaela beskriver sin chef som 

hänsynstagande, lyhörd och att han lägger fokus på samverkan inom arbetsgruppen. Han 

frågar ofta vad medarbetarna tycker och känner angående exempelvis arbetstider. Mikaelas 

beskrivning kan liknas vid den teori som beskriver att samarbete på arbetsplatser utvecklas 

genom att chefer är lyhörda och tar in medarbetares önskemål (Agervold 2001: 49). Alla 

respondenterna tycker att de har möjlighet att prata om både utmaningar och framgångar med 

sina chefer. Tillit och öppen kommunikation är två faktorer som möjliggör samtal om såväl 

framgångar som utmaningar (Agervold 2001: 51). För att skapa välfungerande arbetsplatser 

nämns öppenhet och förtroende som två väsentliga delar i samspelet mellan chefer och 

medarbetare (Tengblad et al. 2007: 102). Janet upplever ett högt förtroende mellan henne och 

hennes chef eftersom att hon kan prata med chefen om allt.  

 

Många av respondenterna anser att de är medvetna om sina egna beteenden och egenskaper 

och uttrycker förhoppningar om att deras chefer tycker likadant. Sara poängterar den 

återkoppling som finns i relationen till hennes chef. Hon tycker att det är intressant att genom 

den få reda på hur chefen uppfattar henne. Hade hon upplevt beteenden hos sin chef som hon 

trodde var omedvetna och kunde störa kunder hade hon valt att prata med honom om det. 

Samtidigt betonar hon att det är situationsanpassat där exempelvis ticks inte är något hon 

upplever relevant att ta upp. Även Jenny påpekar att ticks inte är något hon skulle ta upp med 

sin chef. Hon menar att graden av allvar är viktig att ta hänsyn till samt om det kan påverka 

kundmöten. Det Sara och Jenny beskriver kan kopplas till medvetna och omedvetna 



 

25 
 

handlingar som presenteras i ”Joharifönstret”. Handlingar som andra individer är medvetna 

om men som en individ själv inte känner till, presenteras som det blinda jaget i 

”Joharifönstret”. Feedback skapas genom att individer väljer att prata om dessa handlingar 

som de tror är omedvetna. Detta för öka det öppna jaget vilket symboliserar kunskap och 

medvetenhet om sig själv (Øiestad 2005: 24-25). Victoria anser att den avsikt som ligger till 

grund för att en individ väljer att ta upp något med en annan individ bör vara genomtänkt. 

Carina beskriver att det kan finnas en känslighet i lyfta problem som är helt omedvetna för 

någon. En viktig faktor här menar hon är att ta upp det vid rätt tillfälle. Trots eventuella 

svårigheter som kan upplevas i detta menar Victoria att en ökad medvetenhet om sig själv är 

en grundsten i sin egen utveckling.  

 

4.1.4 Ärlighetens betydelse i feedbacksamtal 

Det finns en modell som presenterar tre olika faser i ett samtal. Det är inledningsfas, 

fördjupningsfas samt avslutningsfas som alla karaktäriseras av olika uppbyggnad (Holm 

2002: 32, 35-36, 38). Respondenternas beskrivningar av hur feedbacksamtal bör läggas upp 

skiljer sig delvis från denna modell. Många betonar de karaktäristiska drag som finns i den 

andra fasen där ärlighet och egna beskrivningar av situationer anses viktiga. Anna tycker inte 

att budskap ska lindas in och krånglas till utan det är viktigt att gå rakt på sak och vara ärlig 

med anledningen till att något sägs. Hon pratar även om vikten av att utgå från sina egna 

upplevelser: 

 

”Alltså man ska väl alltid undvika att liksom skylla över, alltså man kan ju 

alltid säga vad man själv känner, jag känner att, jag upplever att, men att 

säga du är inte bra, det är aldrig bra. Det kan ju alltid, eller det kan ju 

stoppa en kommunikation helt.” - Intervju Anna, 2016 

 

Däremot menar en del av dem att de inte reflekterar över inledningsfasen och 

avslutningsfasen utan vikt läggs vid att djupet i budskapet når fram. Tomas beskriver att han 

inte funderar så mycket innan hur han ska lägga upp feedbacksamtal. Det som skapar tyngd 

för honom är rakhet och tydlighet där budskapet ska vara väl underbyggt av fakta för att skapa 

korrekthet. Carina betonar att respekt bör finnas mot den som tar emot budskapet. Där ser hon 

vikt i att undvika att göra personangrepp. Jakob trycker även han på att det i 

arbetssammanhang är feedback på beteenden som ges och inte på personliga attribut. Med 

detta betonar både Carina och Jakob hur inställningen hos medarbetare bör vara att feedback 
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ges för att utveckling av beteenden ska kunna ske och avsikten är inte att skada den personliga 

integriteten.  

 

4.1.5 Att tydliggöra och se möjligheterna i feedbacksamtal 

Sakinnehåll och känsloinnehåll i samtal anses väsentliga och både vad som sägs men även 

miner, tonfall och andra uttryck kan förstärka budskap (Holm 2002: 49-50; Øiestad 2005: 54). 

Många av respondenterna bekräftar detta genom att beskriva vilken strak inverkan 

kroppsspråk har när budskap ska levereras. Johan ger som exempel att det kan vara en fördel 

om han står en bit ifrån en medarbetare, att kunna använda händerna för att förtydliga ett 

budskap som han vill ska nå medarbetaren. Faktumet att det är svårare att kommunicera via 

telefon eller mail då individer inte ser varandra och kan använda sig av kroppsspråk, är något 

Victoria belyser. Hon tror därmed att kroppsspråk har stor betydelse. Mikaela tycker att både 

kroppsspråk men även innehållet i det som sägs är viktigt. Där betonar hon vikten av att 

kunna relatera till och känna att budskapet träffar rätt i det som sägs.  

 

På liknande sätt som respondenterna beskriver att kroppsspråk kan förenkla kommunikation 

menar de att feedback både från chef till medarbetare och från medarbetare till chef förbättrar 

kommunikationsklimat. Här belyser en del av dem fördelen med att se ifrågasättanden som 

något positivt. Saras chef ifrågasätter henne ibland då hon ofta kommer med nya idéer. Hon 

ser det dock som utvecklande, att hon får fundera igenom sin idé en gång till och bolla den 

med någon annan. Han säger aldrig att det inte går att genomföra utan han vill få henne att 

reflektera ytterligare en gång. Johan anser inte att han blir ifrågasatt så ofta men menar att det 

hade kunnat vara fördelaktigt om han blev det. Han tror att han hade kunnat lära sig mer om 

medarbetare på arbetsplatsen då. De två första nivåerna i modellen som beskriver 

värdeskapande samtal karaktäriseras av ifrågasättanden (Holm 2002: 43-44). De medarbetare 

som blivit intervjuade lyfter däremot en annan syn på ifrågasättande som menar att det är ett 

verktyg att utvecklas genom. Det kan vara ett sätt att vidga sina vyer och få andra perspektiv 

på saker och ting, menar Anna. Samtidigt beskriver Janet att när hennes chef ifrågasätter 

henne upplever hon det som att chefen vill utmana henne på ett positivt sätt.  

       

 

Det går att konstatera att kommunikationsklimatet är väsentligt att ta hänsyn till när feedback 

ges. Det är en fördel att skapa förståelse för att olika individer kan tolka saker på olika sätt. En 
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öppenhet och vilja att dela med sig av tankar och åsikter hos individer och ärligheten i de 

bakomliggande meningarna varför feedback ges, är två faktorer som har inverkan på 

feedback. Förenklande vid givande av budskap, exempelvis genom kroppsspråk, är 

fördelaktigt samtidigt som möjligheter kan skapas i feedbacksamtal genom att se 

ifrågasättanden som något positivt och utvecklande istället för negativt.  

 

4.2 Värde i att kunna använda feedback  

4.2.1 Att kunna utvecklas genom väl underbyggd feedback 

Aktivt stöd är väsentligt för att individer ska våga träda fram och känna att de kan utvecklas 

(Øiestad 2005: 23). Sara anser att företaget ger henne stöd för att kunna utvecklas och att det 

är upp till varje individ hur långt han eller hon vill ta sig. Hon menar att företaget stödjer allas 

utvecklingspotential och att feedback är en stor del av arbetet med detta. På liknande sätt 

beskriver Mikaela hur hennes chef coachar både henne och arbetsgruppen på ett ödmjukt och 

tydligt sätt. Jakob beskriver även hur han kan utvecklas som person genom att få feedback 

från sin chef. Han menar att han då kan ändra de egenskaper och beteenden som kan behöva 

utvecklas. Det respondenterna beskrivit ovan kan liknas vid den teori som berör hur feedback 

bör ges. Givande av feedback bör ske på ett rättvist sätt där alla får relevant återkoppling på 

sina handlingar (Øiestad 2005: 65). Tomas känner att han får den feedback av sin chef som 

han själv upplever att han behöver. Han beskriver hur han tycker att det är viktigt att feedback 

är konsekvent för att avdramatisera den. Finns kontinuiteten i feedbacken från hans chef så 

tycker han inte att han behöver få den allt för ofta. Birgitta nämner faktumet att individer som 

inte arbetar så ofta inte får glömmas bort. Även dessa individer måste få personlig feedback 

som känns relevant för dem. Detta är även någonting Jenny påpekar och hon kan se en fördel i 

att feedback som ges av chefer kan förmedlas via andra medarbetare för att budskap ska nå 

fram även till dem. Hon menar att detta kan fungera avdramatiserande för de som inte arbetar 

så ofta samtidigt som de får känna sig delaktiga i arbetsgruppen. Betydelsen av att känna sig 

inkluderad i gemenskaper är väsentlig (Øiestad 2005: 65) vilket är något både Birgitta och 

Jenny trycker på här. 

 

De flesta respondenterna säger att de aldrig upplevt att deras chef givit dem feedback som han 

eller hon inte menat. Tomas menar att det lyser igenom om en chef exempelvis skulle säga till 

en grupp med fem medarbetare att alla gjort ett bra arbete men samtidigt vet de om att en 

medarbetare inte gjort så bra ifrån sig. Han säger att feedback aldrig ska generaliseras om det 
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inte är meningen att alla ska få ta del av det som sägs. När det finns en mening bakom den 

feedback som sägs kan individer växa av den (Øiestad 2005: 61) och detta är något Janet 

poängterar. Hon ifrågasätter hur individer ska kunna växa om de får beröm för handlingar de 

inte utfört på ett önskvärt eller korrekt sätt. Därmed lägger hon stor vikt vid att det som sägs 

av chefer ska ha en bakomliggande mening.  

 

4.2.2 Chefers påverkan på feedbackprocesser 

För att chefer ska kunna arbeta med ansvarstagande hos medarbetare krävs kunskap och 

förmåga att kunna ge regelbunden feedback. Det bör då läggas vikt vid att chefer får 

kontinuerlig feedback på sitt arbete för att veta vilka förväntningar som finns på dem 

(Tengblad et al. 2007: 162-163). Generellt har respondenterna indikerat på att det är viktigt 

för chefer att få feedback. Det kanske till och med är viktigare för chefer eftersom de har fler 

medarbetare under sig, menar Johan. Det kan även urskiljas genom något Sara sa: 

 

”Nej men, fast man är chef så kan man ju inte allt” - Intervju Sara, 2016 

 

Mikaela menar att det kan finnas utmaningar i att ge sin chef feedback just för att den 

individen har en ledarposition. Jakob tycker däremot inte att positionen spelar någon roll utan 

menar att det handlar om hur man är som individ och tar emot feedback. Janet beskriver en 

utmaning i att komma ihåg att ge sin chef feedback. Feedback från medarbetare till chefer 

anses vara relativt ovanligt (Øiestad 2005: 106) och även Jenny påpekar detta genom att hon 

tror att det generellt finns situationer där medarbetare inte vågar säga något eller ge feedback 

till chefer på grund av deras position vilket kan skapa oönskade beteenden. 

 

Ytterligare en aspekt Jenny nämner är att chefer bör vara villiga att genomföra samma typ av 

arbete och utstråla samma engagemang som medarbetare. Hon menar att chefer ska vara bra 

föredömen för medarbetare. Detta är även något Anna diskuterar och menar att hon påverkas 

positivt av att chefen utför samma arbetsuppgifter som hon. Hade hennes chef undvikit dessa 

uppgifter och utövat ett beteende likt översitteri hade Anna tappat motivationen till att ge bra 

service. Chefer som utnyttjar medarbetare kan uppfattas ha ett destruktivt ledarskap 

(Hershcovis & Rafferty 2012; Tepper 2007 i Collins & Jackson 2015: 386). Victoria menar att 

chefer blir just chefer för att de förtjänar det. Hon tycker inte att chefsrollen ska definieras 

utifrån något som står på ett papper. För att vara chef menar hon att det krävs någon som är 

villig att följa honom eller henne. Uppmärksamhetsförmåga som kan leda till insikter om hur 
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stressande situationer kan hanteras är fördelaktigt att ha som chef (Collins & Jackson 2015: 

387). Detta beskriver Birgitta genom att poängtera vikten av förberedelsearbete, planering och 

bemanning i situationer där medvetenhet finns i förväg om att de kommer att vara stressande. 

Johan betonar även han vikten av framförhållning som chef för att kunna ligga steget före. 

Han tror dock att detta generellt är en utmaning för individer i arbetslivet.  

 

Jakob beskriver att destruktiva beteenden som inte är menade att utövas på ett harmfullt sätt 

bör anses vara lika oönskvärda som de medvetet harmfulla. Ett beteende är ett beteende säger 

han. Samtidigt menar Tomas att har en individ gjort ett val att utöva destruktivt beteende så är 

det värre än om beteendet hade varit omedvetet. Då finns en medvetenhet kring effekterna av 

beteendet men individen har ändå gjort valet att fortsätta. Det Tomas beskriver kan liknas vid 

tidigare forskning om medvetenhet kring destruktivt beteende. Forskningen säger att 

omedvetenhet om denna typ av beteende kan anses mindre harmfull (Schyns & Schilling 

2013: 140). Här betonar många av respondenterna det ansvar de menar att medarbetare har 

om att medvetandegöra destruktivt beteende hos chefer. En typ av destruktivt beteende är 

brist på kompetens hos chefer (Einarsen et al. 2007: 209) och medarbetare kan uppleva 

försämrat välmående när chefer utövar destruktivt beteende (Schyns & Schilling 2013: 143-

144). Detta beskriver Jakob tydligt genom att han anser att ledarskap som utövas på ett 

hotfullt och okänsligt sätt kan få medarbetare att inte våga göra fel. Detta i sin tur kan hämma 

individers utvecklingspotential då han menar att möjligheten till att göra misstag skapar 

lärdomar och till slut leder till att saker görs på rätt sätt.  

 

Både Mikaela, Johan och Jakob nämner målmedvetenhet som en väsentlig egenskap hos 

chefer. Jakob vidareutvecklar sin tanke genom att förklara hur viktigt han anser det är att 

chefer involverar alla medarbetare och lyssnar på vad alla har att säga. Detta kan liknas vid 

det transformativa ledarskapet. Det karaktäriseras av att ledare gör medarbetare medvetna om 

vad ansträngningar kan leda till samt att de skapar känslor av delaktighet. Väsentligt är att låta 

medarbetares inre motivation växa (Sveningsson & Alvesson 2010: 31). Utöver 

utvecklingsmöjligheter ses även meningsfullhet i arbete som en faktor som kan bidra till ökat 

välmående (Nyberg et al. 2011: 270). Victoria för ett resonemang om att hon upplever att 

företaget arbetar mycket med kompetensutveckling hos varje individ. För henne handlar 

arbetet om att kunna utvecklas och bli bättre. Hon menar att det är viktigt att hennes chef ser 

hennes driv och kan stimulera det.  
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För att kunna göra ett bra jobb och utvecklas menar Carina att feedback mellan henne och 

hennes chef är viktig. Kontinuerliga samtal som sker mellan chefer och medarbetare inom 

företaget kan innehålla både positiv och konstruktiv. Den konstruktiva kan vara svårare att ta 

emot menar Carina, men hon säger samtidigt att det är den som för dem framåt. Anna trycker 

samtidigt på det egna ansvaret varje medarbetare har för att kunna utvecklas. Mellan chefer 

och medarbetare bör det finnas ett kontinuerligt arbete för förbättring där medarbetarskapet 

utvecklas (Tengblad et al. 2007: 26-27) vilket både Carina och Anna anser viktigt. Carina 

lyfter även att deras vilja att utvecklas medför att medarbetare vill lära sig mer för att ta större 

ansvar men även bygga upp en stolthet kring den kunskap de får av utvecklingen. Anna 

tillägger även att de hela tiden jobbar med olika mål för att föra dem framåt. Tomas, som 

arbetar i en mindre butik, menar att det är viktigt att involvera alla medarbetare 

kunskapsmässigt. Jakob beskriver även vikten av involvering för att arbetsplatsen ska kunna 

utvecklas enligt följande: 

 

”Där har vi ju lite, de tar ju vi upp /.../ och sen så förmedlas ju det till 

övriga i arbetsgruppen. Och sen så får man ju ge sin synpunkt på om man 

tycker det har förändrats och hur det ska förbättras. Det står ju en fråga 

där, hur gör vi? Och då får man ju, det är ju lite som ett, alltså ett krav från 

dig som för att du ska vara på hela tiden, att du måste ju liksom komma 

med, du kan inte bara åka med utan du får ju bidra med någonting också.”  

- Intervju Jakob, 2016 

       

 

I denna ovanstående del går det att utläsa att respondenterna menar att de kan utvecklas 

genom feedback med villkoren att feedbacken är ärlig och väl underbyggd av cheferna. Detta 

kan kopplas till vad som också går att utläsa nämligen att ledarskapet som utövas av cheferna 

har betydelse för hur feedback både ges av cheferna och tas emot av medarbetarna.  

 

4.3 Konsekvenser av feedback 

4.3.1 Vilken roll spelar feedbackklimat? 

Medarbetarna pratar om att det finns utsatta tillfällen under året där feedback ges på det arbete 

varje medarbetare utfört. Anna nämner dock att hon ser dessa tillfällen mer som möjligheter 

för henne att säga vad hon tycker och tänker samt hur hon upplevt olika tillfällen och 

situationer på arbetsplatsen. Formella utvecklingssamtal sker ofta endast en gång per år. 

Samtidigt är det informella feedbacksamtal och tillgänglighet hos chefer som möjliggör att 
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medarbetare kan uppnå mål (Steelman et al. 2004: 169). Victoria argumenterar för vikten av 

att feedback bör ske oftare än endast under utsatta tillfällen. Hon menar att utan en dialog 

mellan chefer och medarbetare kan inte det dagliga arbetet utföras. Johan förklarar att de 

förväntningar som finns på honom tydliggörs genom daglig kommunikation samtidigt som 

Carina påpekar hur små saker som sägs från chef till medarbetare kan vara av vikt men som 

inte direkt uppfattas som feedback. Detta anser hon vara en viktig del i det dagliga arbetet.  

 

Alla respondenterna har en känsla av att deras chefer har fått någon typ av utbildning i 

feedback. Janet förklarar att hon tror att hennes chef har gått någon typ av utbildning men tror 

samtidigt att hon hade en hel del kunskap inom området innan hon kom till företaget. Ett sätt 

Janet märker att hennes chef arbetar framåt med feedback är att hon uppfattar att hennes chef 

hela tiden utmanar sig själv för att utvecklas. Faktumet att Janet uppfattar att hennes chef får 

utbildning i feedback kan kopplas till vissa konsekvenser som anses uppstå när chefer får 

utbildning i feedback. Positiva effekter av att utbilda chefer i feedback kan vara att chefer 

uppmuntrar till feedbacksökande samt att ökad kunskap inom området kan ge högre kvalitet 

på deras feedback (Sparr & Sonnentag 2008: 391). Jenny beskriver att hennes chef har 

utvecklat ett, enligt henne, tydligt sätt att ge både henne och andra medarbetare feedback på. 

Enligt henne är det fördelaktigt att han inte ger onödig feedback utan att den alltid känns 

relevant vilket gör den lättförståelig. Janet tillägger också att den egenskap som hon uppfattar 

att hennes chef har, att hon har en förmåga att läsa av människor i feedbacksammanhang, är 

fördelaktig. 

 

Ovanstående positiva konsekvenser som medarbetarna upplever av att deras chefer får 

utbildning i feedback kan bidra till ett positivt feedbackklimat. Detta feedbackklimat 

uppmuntras av att chefer anses vara goda förebilder (Sparr & Sonnentag 2008: 391). Många 

av respondenterna ser positiva aspekter i feedbackklimaten som finns mellan chefer och 

medarbetare på deras arbetsplatser samtidigt som en del av dem förklarar att det även finns 

utvecklingspotential. Anna menar att det är viktigt att inte bara ge feedback utan även fundera 

igenom hur det kan ges på ett så optimalt sätt som möjligt för att hon ska kunna ta åt sig av 

den. Detta är något som hon upplever att hennes chef arbetar med.  Carina betonar även 

vikten av att feedback från chefen som är riktad till en viss individ ska nå just denna individ 

och helst inte gå via någon annan medarbetare. Mikaela har en förståelse för att olika butiker 

har olika förutsättningar för att kunna arbeta framåt med feedback. Där tror hon att 

sammanhållning och drivkrafter i arbetsgruppen, mellan chefer och medarbetare, har 
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betydelse och att detta bör genomsyra hela arbetsplatsen för att feedbackklimatet ska bli så 

naturligt som möjligt.  

 

4.3.2 Hur feedback tas emot och vad den används till 

Victoria ser att hon själv har en utvecklingspotential i att ta emot och förvalta positiv feedback 

som ges till henne. Hon menar att hon idag har svårare att motta den än konstruktiv feedback. 

Detta menar hon kan bero på att hon ser stora utvecklingsmöjligheter i konstruktiv feedback 

som enligt henne inte är lika tydliga i positiv feedback. Både hennes chef och hon själv tror 

däremot att att hon behöver träna på att erkänna för sig själv att hon är bra på olika moment 

och känna att dessa prestationer är betydelsefulla och utvecklande både för henne och för 

arbetsplatsen. Birgitta beskriver också hur hon kan ha svårt att ta till sig positiv feedback och 

se betydelsen i den. Detta sätt att tänka kan liknas vid en inställning individer kan ha till att ta 

emot feedback. Den inställningen beskriver svårigheter i att ta emot positiv feedback och 

känna stolthet (Øiestad 2005: 89, 91). I vissa situationer där exempelvis osäkerhet upplevs är 

det viktigt att våga be om feedback (Øiestad 2005: 104). Individer kan ha svårt att be om 

feedback, beroende på hur feedbackfrämjande miljön upplevs, trots att önskan om att få det 

finns (Steelman et al. 2004: 169). Mikaela beskriver en utmaning hon kan uppleva vid 

sökande och mottagande av feedback. Den grundar sig i svårigheter att inte veta vilka verktyg 

som kan användas för att hantera och förvalta den feedback som erhålls. Johan betonar vikten 

av öppenhet och vilja att söka och ge feedback. Han tror att distans kan skapas mellan chefer 

och medarbetare om klimat på arbetsplatser inte främjar möjlighet till att göra både rätt och 

fel och att individer vågar be om feedback på sina handlingar.  

 

Det finns forskning som visar på att feedback som individer upplever att de förtjänar får 

positiva effekter (Koskiniemi & Perttula 2013: 69). Detta trycker Mikaela på genom att 

beskriva att hon upplever det lättare att ta till sig feedback som hon kan relatera till och som 

hon själv förstår varför hon får. Trovärdigheten i det som sägs ökar då. Detta kan även 

kopplas till andra faktorer som gör det enklare att ta emot feedback. Hänsynstagande samt 

förmåga att både kunna leverera rätt budskap och på rätt sätt är också viktigt (Steelman et al. 

2004: 167-168). Carina beskriver detta mer djupgående genom att förklara att sättet att säga 

något är lika viktigt som vad som sägs. Hon betonar även vikten av att noggrant förklara 

varför feedback ges på en viss handling. Detta för att förtydliga att det inte är något personligt 

angrepp när det handlar om arbetssammanhang. Carina menar att en känsla utvecklas efter ett 
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tag för hur olika medarbetare på arbetsplatsen tar emot olika typer av feedback vilket 

förenklar hänsynstagandet. Jakob trycker även han på att sättet feedback framförs på är 

otroligt viktigt. Många av respondenterna anser att den största delen av den feedback de 

erhåller är positiv vilket kan antas ge vissa konsekvenser. Ökat självförtroende kan skapas 

genom positiv feedback (Koskiniemi & Perttula 2013: 70) vilket Anna beskriver genom att 

förklara att hon växer mest av att få positiv kritik. Hon menar att det skapar en känsla som 

lyfter henne och som gör att hon känner att hon vill jobba mer. Det blir en slags motivation 

för henne när hon får höra att hon gjort något bra. Johan lyfter även han vikten av positiv 

feedback från chefer. Han menar att många ofta är medvetna om sina brister och att det därför 

inte är något chefer behöver belysa särskilt ofta. Istället anser han att medarbetare som gör 

något bra borde få höra det för att kunna växa av det.  

 

4.3.3 Faktorer som motsäger fördelar med feedback  

Jakob har tidigare upplevt att den feedback han fått har känts kritiserande mot honom. Han 

menar att det kan skapas känslor av att vara förminskad. Med den chef han har idag har han 

aldrig upplevt detta. Så länge feedback ges på rätt sätt menar Jakob att han har förståelse för 

att den är till för att hjälpa honom, inte stjälpa. En faktor som berör svårigheter med att ta 

emot feedback är om den känns kritiserande mot befintlig kompetens (Th J. Ten Cate 2012: 

847). Anna ger medhåll till detta genom att förklara att det kan kännas tufft om negativ kritik 

riktas mot henne inom ett område som hon känner sig trygg och bra på. Mikaela betonar även 

detta och säger att det i de situationerna är givande att lugnt och sansat fundera igenom det 

som sagts och se om det kan finnas någon relevans i det. Victoria ger däremot en annan syn 

på saken:  

 

”Nej alltså det finns, alltså man är ju alltid utvecklingsbar liksom. Alltså 

allt är relativt, det finns ju alltid någon att jämföra med liksom. Men jag kan 

tycka att det kanske kräver en annan förklaring eller en annan ingång om 

man då, om man då känner att, att man inte håller med eller att man inte 

liksom. Då behöver man nog vara påläst eller vad jag ska säga, alltså att 

man behöver kunna förklara det. Får jag feedback på något som jag då 

skulle vara mindre bra på som jag tycker att jag är bra på, då har jag ju ett 

stort behov av att förstå vad det är man tänker då. Om jag inte håller med 

liksom.” - Intervju Victoria, 2016 

 



 

34 
 

Liksom Victoria poängterar Johan och Sara vikten av att ha tänkt igenom det som sägs. Är det 

genomtänkt och det finns en tydlig tanke bakom tycker de inte att feedbacken känns 

kritiserande.  

 

Birgitta beskriver att hon tidigare i sin karriär kunde tycka att det var utmanande att inte veta 

eller själv få bestämma när hon skulle få feedback. Hon menar att det är en trygghet att veta 

när den kommer. Var den helt oförberedd kunde en osäkerhet istället uppstå hos henne och 

hon kunde uppleva svårigheter i att veta hur hon skulle hantera den. Detta går i linje med en 

förklaring i självbestämmandeteorin. Den förklaringen menar att om individer själva får 

bestämma när de ska få feedback stimuleras inte deras behov av autonomi (Th J. Ten Cate 

2012: 847). Vidare förklarar däremot Birgitta att hon idag tycker att det är häftigt att inte veta 

när hon ska få feedback och hon tror att synsättet på detta beror på var individer befinner sig i 

sina utvecklingsfaser. Likt Birgittas synsätt idag menar även Johan och Janet att det känns fel 

att veta precis när de ska få feedback. Johan menar att det hade känts påtvingat om han endast 

hade fått feedback av sin chef under utsatta tillfällen. Han tycker att det är roligt att få spontan 

feedback. Janet betonar även vikten av att få spontan feedback för att ämnet fortfarande ska 

kännas aktuellt och för att inblandade parter ska kunna relatera till det som sägs.  

 

Det faktum att Jakob upplever att de har högt i tak och kan prata om i stort sett vad som helst 

på hans arbetsplats gör att han inte tycker att feedback kan påverka relationen till hans chef på 

något negativt sätt. Skulle den påverka så skulle det i så fall vara i en positiv riktning menar 

han. Så som Jakob ser på hur feedback kan påverka relationen mellan honom och hans chef 

går inte i linje med självbestämmandeteorin. Den menar att feedback kan påverka relationer 

mellan individer vilka är viktiga för att individer ska kunna känna släktskap (Th J. Ten Cate 

2012: 847-848). Tomas syn liknar mer den beskrivning som finns i självbestämmandeteorin. 

Han menar att allt som sägs och görs i feedbacksammanhang påverkar individer på ett eller 

annat sätt. Han betonar vikten av hur budskap sägs för att mottagaren ska kunna ta till sig det 

och inte känna att relationen till den som säger det påverkas på ett negativt sätt. Janet lyfter 

även chefers egenskaper som relevanta när det kommer till hur relationer påverkas. Hon 

tycker att det har betydelse för hur hennes relationer till chefer påverkas när hon får feedback.  

       

 

Vad som kan konstateras utifrån ovanstående analys är att feedbackklimatet, vilket 

exempelvis inkluderar hur ofta och på vilket sätt feedback ges samt om chefer fått utbildning i 
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feedback, spelar roll för hur medarbetarna ställer sig till feedback. Det kan finnas utmaningar 

i att ta emot positiv feedback då det kan anses svårare att se utvecklingspotentialen i denna. 

Samtidigt betonas än en gång vikten av hur feedback sägs och att den går att relatera till för 

att medarbetarna ska ha så lätt som möjligt för att ta till sig den. Respondenterna menar att 

feedback kan kännas kritiserande mot deras kompetens och att det har en viss påverkan på 

relationerna till cheferna, vilket går i linje med vad självbestämmandeteorin säger. Samtidigt 

menar de att de inte hade velat bestämma själva när de skulle få feedback då de lägger ett stort 

värde i den spontana feedbacken som ges. Detta går emot det självbestämmandeteorin tar upp 

angående individers behov av autonomi.  

 

4.4 Vilken inverkan har feedback på serviceförmåga och välmående? 

4.4.1 Hur kan kundernas förväntningar hanteras med hjälp av feedback?  

Möjligheten att kunna uttrycka tankar och känslor främjar effektivitet inom arbetsgrupper 

(Bruzelius & Skärvad 2011: 317) vilket är något Birgitta berör när hon beskriver hur de på 

morgnarna stämmer av hur alla mår innan de går ut och arbetar i butiken. Jakob beskriver hur 

han upplever att kunder förväntar sig att få hans fulla intresse under kundmötet där han ska 

lägga fokus på just dem. Birgitta beskriver hur många kunder vill att hon ska vara 

tillmötesgående mot dem, ge snabb och effektiv service samtidigt som kunderna vill att hon 

ska vara glad och engagerad. Sara tar upp en faktor hon tycker är viktig och det är att anpassa 

sin service efter varje enskild kund. Det kan finnas de som endast vill ha en liten hälsning 

samtidigt som vissa kunder vill ha långa, djupgående konversationer. De ovan beskrivna 

egenskaperna går i linje med vissa attribut som anses väsentliga för värdeskapande 

kundmöten (Grönroos 2008: 92-93). Vidare nämner både Jakob och Sara även att de upplever 

att kunder förväntar sig en hög kunskap samtidigt som Mikaela menar att vissa kunder vill att 

hon ska överraska dem med något. Victoria beskriver att det kan hända att hon tänker på annat 

när hon är i ett kundmöte men hur viktigt hon anser att det är att vara närvarande i varje 

kundmöte. Detta är även något som Anna anser är viktigt för henne som försäljare.  

 

4.4.2 Att, genom feedback, öka medarbetarnas möjligheter att leverera god service 

Tomas pratar om faktorer som han anser väsentliga för att förtroende ska kunna byggas upp 

för chefer i arbetsgrupper. Här nämner han tillit som en faktor och även att chefer är rättvisa, 

raka och tydliga. Detta tror han är grunder till förtroendebyggande i relationer mellan chefer 



 

36 
 

och medarbetare. Forskning visar att upplevd lojalitet gentemot chefer antas kunna leda till 

ökad lojalitet ut mot kunder också (Hernant & Boström 2010: 280). Johan beskriver något han 

tycker är hänsynstagande mot medarbetarna: 

 

”Absolut. Ibland kan någon komma och säga att ah, hade en skitdag igår, 

jag vill inte vara i butiken för att jag kommer inte vara en speciellt bra 

kundvärd. En, så är det okej om jag är här inne idag? Och då är det alltid 

ett ja. /.../ I alla fall vad jag vet, jag är ju inte här varje dag men nästan.”  

- Intervju Johan, 2016 

 

Medarbetare som upplever att de behandlas väl av organisationer kan ofta ge bättre service till 

kunder (Wilson et al. 2012: 251). Mikaela pratar även om att två anledningar till att hon trivs 

på sin arbetsplats är att hon upplever att det är högt i tak samt att det finns 

utvecklingsmöjligheter för medarbetarna. Samtidigt beskriver Victoria att hon upplever att 

alla medarbetare i företaget ges möjlighet att vidareutbilda sig genom olika kurser. En av 

anledningarna till att hon trivs bra i företaget är att hon upplever att företaget är 

kunskapsfrämjande och satsar på utveckling framåt. De möjligheter Victoria beskriver är 

ytterligare faktorer som kan påverka upplevd servicekvalitet bland kunder. Utbildning av 

medarbetare kan leda till att mer makt kan läggas i deras händer vilket ofta leder till bättre 

service (Wilson et al. 2012: 261).   

 

Johan berättar att när han får vara med och fatta beslut och han upplever att han har inflytande 

på arbetsplatsen skapar det motivation för honom att gå till arbetet. Ledningar som är 

medarbetsorienterade är intresserade av medarbetares synpunkter (Agervold: 2001: 76-77) 

och är även något Anna upplever på sin arbetsplats. Hon menar att arbetsplatsen främjar att 

medarbetarna ger sina åsikter och tar ansvar över egna arbetsroller. Hon upplever det som en 

tillit att, inom givna ramar, kunna utföra arbetsuppgifter på sitt eget sätt. Upplevt välmående 

påverkas av graden kontroll (Nygerg et al. 2011: 268) och många av respondenterna upplever 

att de har övervägande kontroll över sina arbetsroller. Janet beskriver att hon tror att mycket 

kontroll över arbetsroller skapas genom erfarenhet. Där är misstag som görs och som leder till 

lärdomar en viktig del. Sara menar samtidigt att mycket av hennes kontroll har skapats genom 

att hon har viljan att lära sig mer och det tror hon bottnar i att hon tycker arbetet är roligt. Likt 

Saras beskrivelse av att kontroll skapas genom vilja att lära sig nytt finns det andra faktorer 

som påverkar tryggheten i rollen. Tydliga roller skapas genom ledningar som medvetandegör 

förväntningar på medarbetare (Agervold: 2001: 77-78) vilket Jakob menar finns på deras 
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arbetsplats genom tydliga strukturer som han upplever att det finns en eftertänksamhet bakom. 

Jenny tar även upp mer formella dokument som hon tycker tydliggör vilka förväntningar som 

finns på henne i hennes arbetsroll. Vidare ser Victoria att dokument är viktigt men menar att 

exempelvis beskrivningar på papper bör kompletteras med muntlig feedback.  

 

4.4.3 Feedback som framställer rimliga förväntningar leder till sunda arbetsmiljöer och högt 

välmående  

Företags krav på medarbetare som stämmer överens med deras behov är avgörande för att 

förstå deras reaktioner (Agervold 2001: 7). Detta är något Janet menar är tydligt på deras 

arbetsplats. Det kan hända att någon upplever tidsbrist eller att kraven känns lite för höga av 

någon anledning. Då menar hon att det är viktigt att säga till för det finns alltid någon 

medarbetare som kan hjälpa till och minska den stress individen ifråga kan uppleva. Vidare 

förklarar hon att om någon medarbetare känner att de saknar kunskap eller kompetens inom 

något område så finns möjligheter att utbilda sig och öka kompetensen. Det som Janet 

beskriver kan vara en del i hur goda arbetsmiljöer skapas. Känslor av delaktighet i 

arbetssituationer och rimliga krav bidrar till goda arbetsmiljöer (Agervold 2001: 42). 

Utbildningsmöjligheterna som Janet pratade om är även något Carina berör. Hon menar att 

med utbildningar så följer även ett ökat krav på att du ska ha lärt dig något och ökat din 

kompetens. Därmed talar hon om vikten att själv känna efter vilka förväntningar som finns på 

en i sin arbetsroll och utifrån det hitta en balans genom nya utbildningar och ökad kompetens. 

Utbildningsmöjligheterna berör ytterligare en faktor som anses viktig för medarbetares 

utveckling och trygghet i sina roller. Här benämns ledarskapet och chefers fokus på varje 

enskild individs behov (Mikkelson et al. 2015: 339). Liksom Janet och Carina pratar även 

Johan om den personliga utvecklingen och att han tycker mycket av hans styrkor och 

svagheter tydliggörs för både honom och hans chef i de utsatta tillfällena de har för feedback. 

Sedan är det upp till honom att arbeta aktivt med det som kan utvecklas. 

 

Många av respondenterna beskriver det faktum att de har roligt tillsammans som en väsentlig 

del av att de upplever högt välmående på arbetsplatsen. Detta berör den sociala aspekten av 

medarbetares integration på arbetsplatser. Sociala arbetsförhållanden anses ha stor inverkan 

på medarbetares välmående på arbetsplatser (Agervold 2001: 6). Jakob beskriver detta mer 

specifikt genom att han anser att kamratskapen mellan medarbetare är en viktig faktor till 
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trivsel på arbetsplatsen. Mikaela tydliggör även hon vilken betydelse omsorgen mellan henne 

och hennes arbetskollegor spelar: 

 

”/.../ dels så visar ju alla mycket större generositet mot varandra, man 

pratar med varandra, man bryr sig om varandra /---/. Men just det här 

vänskapliga emellan alla medarbetarna, att vi bryr oss om varandra.”  

- Intervju Mikaela, 2016 

 

Arbetsmiljöpsykologi fokuserar inte bara på sociala arbetsförhållanden utan även kopplingar 

mellan hälsa och psykiskt välbefinnande (Agervold 2001: 8). Jenny pratar även om något hon 

tror kan öka både den sociala sammanhållningen men även hälsoaspekten inom 

arbetsgruppen. Hon ger som exempel att medarbetare på sin fritid kan vandra tillsammans. 

Detta menar hon kan bidra till både förbättrad hälsa, som hon tror är kopplad till 

välbefinnande på arbetsplatsen, men även förstärkt gruppdynamik.  

 

Jakob, som arbetar i en medelstor butik, säger att stor kundströmning kan vara en situation 

som kan stressa honom. Samtidigt beskriver Anna hur hon i den mindre butiken kan stressas 

av när många uppgifter behöver skötas samtidigt för att hon eventuellt är enda medarbetaren 

som arbetar just då. Detta kan kopplas till hur stressreaktioner kan förebyggas. Ett optimerat 

samband mellan medarbetare och miljö förebygger stress (Agervold 2001: 93). I kundmöten 

där det uppstår någon typ av problematik beskriver både Victoria och Carina att de alltid 

upplever sig bli stöttade och uppbackade av andra medarbetare vilket de anser är värdefullt 

för att minska den upplevda stressen. Det är inte bara miljön bland medarbetare som påverkar 

upplevd stress. Även den fysiska miljön kan påverka vilket Anna beskriver genom att berätta 

om en fläkt som gått sönder och som påverkade medarbetarnas energi och ork till 

ansträngningar.  

 

4.4.4 Utveckling framåt genom feedback och medarbetarna 

Tomas beskriver hur han lägger vikt vid att alla medarbetare på arbetsplatsen är med och 

utformar verksamhetsplanen för året eftersom att alla sedan är involverade i att nå de mål som 

är uppsatta i den. Samtidigt redogör Mikaela för hur de på hennes arbetsplats genomför 

undersökningar, analyserar svaren från dem samt diskuterar tillsammans vad som kan 

förbättras och hur. Denna feedback menar Mikaela skapar ett systematiskt arbetssätt för att få 

tid samt rätt förutsättningar och arbetsredskap. Både det Tomas och Mikaela beskriver kan 

kopplas till utveckling framåt inom företag. Här beskrivs ökad kompetens och medarbetares 
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involvering som viktiga faktorer för förbättrade kommunikationsklimat och mer social 

interaktion (Agervold 2001: 93). Denna koppling går att utläsa i både Tomas och Mikaelas 

beskrivningar. Jakob förklarar även han hur beslut som fattas på arbetsplatsen ska nå ut till 

alla medarbetare. Därefter bör alla ge feedback innehållande sina egna synpunkter. Detta för 

att utveckling ska kunna ske genom förändringar och förbättringar. Han menar att det krävs 

att medarbetare är aktiva och bidrar med sina åsikter för att kommunikationsklimat och social 

interaktion chefer och medarbetare ska fungera.  

       

 

I denna del av analysen går det att utläsa att kundernas förväntningar kan mötas på ett mer 

optimalt sätt genom att medarbetarnas serviceförmåga kan förbättras och anpassas om 

feedback existerar mellan cheferna och medarbetarna. Ett åtagande från medarbetarnas sida 

skapas genom återkommande feedback och leder både till att medarbetarna kan känna 

kontroll och att de har en påverkan samtidigt som cheferna upplever att hela arbetsplatsen är 

involverad i det dagliga arbetet. När förväntningarna som ställs på medarbetarna är rimliga 

skapas ett högre välmående och företaget kan utvecklas framåt genom alla medarbetare och 

med hjälp av feedback som ett verktyg.  
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5. Slutsatser och diskussion 

Denna uppsats har undersökt feedbackens betydelse i relationerna mellan chefer och 

medarbetare på det valda företaget. Utifrån den undersökning som genomförts och de svar 

som erhållits kan vi se att feedback är ett värdefullt verktyg för företaget i strävan att uppnå 

organisatoriska mål. Två olika aspekter som pekar på att företaget värderar att ha ett 

existerande feedbackklimat är att det främjar öppen kommunikation samt framhäver de 

sociala relationerna och välmående på arbetsplatsen. Nedan följer en djupare slutdiskussion 

på de två frågeställningarna var för sig.  

       

 

5.1 Slutsatser 

5.1.1 Kommunikationsklimatets betydande roll i feedbackprocesser 

Vi kan se att kommunikationsklimatet spelar en otroligt viktig roll för att feedbackprocesserna 

ska kunna ske i företaget. Det tydliggörs att öppenhet är en väsentlig faktor för att tillit ska 

kunna byggas upp mellan cheferna och medarbetarna. Vi upplever att respondenterna ser en 

koppling mellan denna öppenhet och tilliten för att ett effektivt kommunikationsklimat ska 

kunna existera. Förtroende kan antas skapas genom den faktorn som många av medarbetarna 

poängterar ett flertal gånger vilket är ärlighet och att kunna förmedla budskap på ett rakt och 

tydligt sätt. Vi kan se en tyngd i att företaget värderar ett ärligt och rakt 

kommunikationsklimat då vi menar att detta bidrar till en trivsam och välfungerande 

arbetsplats.  

 

Utifrån den undersökning vi gjort har vi dragit en slutsats om att det finns en del utmaningar i 

just kommunikationsklimat på arbetsplatser. Vi har förstått att dessa utmaningar är en faktor 

som bidrar till att företaget arbetar med att lägga fokus på och utveckla sitt 

kommunikationsklimat. En utmaning som framkommit är de skillnader som finns hos 

individer vad gäller exempelvis kön, ålder, etnicitet men även familjesituationer och tidigare 

erfarenheter. Olika tolkningar på budskap (Holm 2002: 11) menar vi kräver engagemang för 

att försöka skapa förståelse för dessa olika synsätt och tolkningar. Dessa skillnader anser vi 

kan bidra till en komplexitet som chefer måste ta sig an för att, genom ett väl uppbyggt 
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kommunikationsklimat, kunna ge feedback till medarbetare. Vi ser ytterligare en utmaning 

som kan kopplas till, det i sammanhanget väsentliga begreppet, öppenhet. Många av 

respondenterna menar att de är medvetna om sina egna beteenden och egenskaper. Genom 

feedback kan egenskaper och handlingar som tros vara omedvetna medvetandegöras (Øiestad 

2005: 24-25) varför vi tror att det finns en hel del egenskaper och beteenden som egentligen 

är omedvetna eftersom respondenterna är öppna för att både ge och ta feedback. Återigen 

menar vi att det öppna och ärliga kommunikationsklimatet får en bidragande roll i att chefer 

ger feedback till medarbetarna trots att många av dem anser sig ha en medvetenhet om sig 

själva.  

 

Teorin beskriver ifrågasättanden som något negativt (Holm 2002: 43-44) men ett intressant 

resultat som framkommit ur undersökningen synliggör en motsägelse till vad teorin beskriver. 

Respondenterna ser ifrågasättanden som något utvecklande och utmanande, på ett positivt sätt 

enligt oss. Vi tror att, genom den synen som framställs på ifrågasättanden, skapas en 

interaktion mellan chefer och medarbetare som främjar ett naturligt feedbackklimat. Genom 

detta kommunikationssätt, att ifrågasätta handlingar och budskap som på något sätt är 

otydliga, menar vi att en trygghet skapas i att våga och vilja ge feedback. Detta tror vi också 

kan leda till att medarbetarnas hantering av feedback blir mer lättsam.  

 

5.1.2 Feedbackens konsekvenser och påverkan på medarbetarnas serviceförmåga och 

välmående  

Utifrån undersökningen vi genomfört kan vi utläsa vissa konsekvenser som framkommer när 

medarbetarna får feedback av sina chefer. Det öppna klimatet som främjar ifrågasättanden tror 

vi kan leda till att feedback ges mer konsekvent av chefer vilket också kan avdramatisera 

mottagandet och förvaltandet av den. Ur undersökningen framkommer det att medarbetarna 

ser feedback som en viktig del i deras utveckling på arbetsplatsen. Vi ser en koppling mellan 

att medarbetarna vill utvecklas och att de tar tillvara på den feedback de får genom att förstå 

att de skapar lärdomar av att bli ifrågasatta. Däremot tror vi att alla ifrågasättanden som görs 

och all feedback som ges av chefer måste vara på relevanta grunder om medarbetarna ska se 

dem som värdefulla och utvecklande. Vi ser även att faktumet att feedbacken är genomtänkt 

och uppbyggd på relevanta grunder skapar en tillit från medarbetarna upp till cheferna. Detta 

baserar vi på att medarbetarna påtagliga gånger under intervjuerna betonade vikten av att 

feedback sägs på rätt sätt, vid rätt tillfälle samt att den är genomtänkt och välgrundad. 
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Vi kan dra en slutsats om att ledarskapet har betydelse för feedbackprocesserna mellan chefer 

och medarbetare. Likt det transformativa ledarskapet (Sveningsson & Alvesson 2010: 31) 

menar vi att målmedvetenhet hos chefer och en vilja om att skapa delaktighet hos alla i 

arbetsgruppen kräver någon typ av feedback. Chefer som främjar att feedback ges samt 

uppmuntrar medarbetare till att delge sina tankar och åsikter kommer att kunna sätta upp mål 

gemensamt med dem. Samtidigt tror vi att det ökar känslan av delaktighet när medarbetarna, 

på ett konstruktivt sätt, tvingas engagera sig och delge sina åsikter. Destruktiva ledare kan 

arbeta utifrån ett egenintresse (Einarsen et al. 2007: 208) vilket vi menar kan ge konsekvenser 

som påverkar feedbackprocesserna. Ett exempel som tas upp som oönskvärt beteende hos 

chefer är när de väljer att avstå från att utföra vissa arbetsuppgifter som bör utföras av alla på 

arbetsplatsen. Vi menar att detta kan skapa svårigheter för chefer att ge feedback på något 

som de själva inte har kunskaper kring hur det bäst bör genomföras. Som nämnt i analysen 

vill vi än en gång poängtera Victorias förklaring om att chefer blir chefer för att de förtjänar 

det.  

 

En väsentlig aspekt att titta på i feedbackprocesser och vilka konsekvenser som kan uppstå 

menar vi är hur feedbacken tas emot. Vi ser en utmaning hos respondenterna i att ta emot 

positiv feedback och förvalta den för att kunna utvecklas av den. Faktumet att många tycker 

det är enklare att hantera den konstruktiva feedbacken för att de ser utvecklingspotential hos 

sig själva genom den, tror vi kan leda till att den positiva feedbacken inte tas tillvara på och 

reflekteras över på samma sätt. Vi tror att medarbetarna kan utvecklas minst lika mycket från 

den positiva feedbacken då den kan motivera dem till att göra ett ännu bättre arbete. Därmed 

ser vi att det hade varit fördelaktigt för medarbetarna att arbeta med hanteringen av positiv 

feedback. Ytterligare en aspekt som berör mottagande av feedback handlar om hur den skulle 

tas emot om medarbetarna hade fått bestämma själva när de skulle få den. Respondenterna 

menar, till skillnad från självbestämmandeteorin (Th J. Ten Cate 2012: 847), att de inte hade 

velat veta när de ska få feedback. Detta är även något vi ger medhåll till eftersom vi ser en 

betydelse i att feedback ges vid både formella och informella tillfällen där de informella 

tillfällena innehåller spontan feedback. Det kan antas vara enklare att ta emot feedback om 

den ges relativt direkt och på något som är aktuellt för den som är mottagare.  

 

Vi menar att det går att utläsa vissa aspekter där feedback får en påverkan på medarbetares 

serviceförmåga. Många av respondenterna ger tydliga beskrivningar av vad deras kunder 
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förväntar sig av dem där personlig och engagerad service är en av dem. Den möjlighet som 

Johan berättar att de har, att de kan slippa kundmöten om de har en sämre dag, menar vi 

kräver en typ av feedback. Dels behöver medarbetarna ta ett ansvar och berätta hur de mår, 

men det finns även ett ansvar hos cheferna att stämma av hur medarbetarna mår för att skapa 

välmående på arbetsplatsen och hög kvalitet på deras service. Vi tror att denna möjlighet ger 

fördelar för alla inblandade parter, både chefer, medarbetare och kunder. Detta för att 

kunderna ska bli bemötta med den bästa servicen alltid och för att medarbetarna ska känna 

trygghet i kundmötena samt att de kan ge den bästa servicen utifrån sina egna förutsättningar. 

För att kunna utvecklas tror vi, och uppfattar vi att medarbetarna också anser, att utbildningar 

är en väsentlig del. Vi kan se att utbildningarna bidrar till ökad kunskap vilket i sin tur leder 

till att de kan ge feedback till varandra inom olika kunskapsområden. Detta bidrar också till 

att medarbetarna kan utveckla sin serviceförmåga genom varandra.  

 

Avslutningsvis kan vi även se att feedback kan ha en påverkan på medarbetarnas välmående. 

De chefer som använder feedback för att involvera alla medarbetare i strävan att uppnå olika 

mål och skapa motivation och delaktighet i arbetsgruppen tror vi bidrar till ett bättre 

arbetsklimat. Vi kan se en koppling där vi tror att välmåendet ökar om feedback finns för att 

förbättra sammanhållningen och utvecklingen framåt i arbetsgruppen. Genom en ökad 

sammanhållning menar vi att glädjen och viljan att stötta varandra blir tydligare. Många av 

respondenterna lyfter faktumet att ha kul på arbetsplatsen som en av de viktigaste 

anledningarna till att de trivs. Vi tror att det är genom feedback som öppenheten mellan chefer 

och medarbetare skapas. Detta i sin tur bidrar till en vilja att dela med sig av tankar och 

känslor som sedan främjar ett ökat välmående genom den ökade sammanhållningen. För att 

feedback inte ska skapa stress och ohälsa hos medarbetare är det viktigt att cheferna förstår 

hur den påverkar medarbetarna. Vi menar att om cheferna ska veta vad medarbetarna har för 

behov och om de ska kunna förmedla vilka förväntningar som finns på medarbetarna krävs ett 

naturligt feedbackklimat. Ett naturligt feedbackklimat tar hänsyn till vilka konsekvenser som 

kan uppstå när feedback ges samt vilken påverkan de har på medarbetares serviceförmåga och 

välmående.  

 

5.2 Avslutande diskussion 

De slutsatser som framkommit i denna uppsats menar vi kan bidra med värdefulla insikter för 

företag vad gäller feedback och vilken påverkan den kan ha. Vi vill poängtera vår syn på att 
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kommunikationsklimat har en stor betydelse i dagens samhälle och anser därför att feedback 

kan vara ett givande verktyg företag kan använda för att skapa goda och öppna klimat på 

arbetsplatser. Vi ser att de resultat som presenterats i uppsatsen bidrar med kunskap inom 

service management och mer specifikt om hur feedback kan påverka medarbetares 

serviceförmåga och välmående. Vi menar att det finns fördelar med att använda feedback 

mellan chefer och medarbetare och tror att många företag hade kunnat öka sammanhållningen 

och kvaliteten på deras service genom att skapa ett naturligt feedbackklimat. Avslutningsvis 

tycker vi att det finns en poäng i att få medarbetare att våga tala om vad de tycker och tänker 

genom kontinuerlig feedback.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Samtliga intervjuer kommer att starta med en kort sammanfattning av ämnet och uppsatsen. 

Därefter kommer medverkandes namn och de som håller intervjun att presenteras och den 

första frågan kommer att vara om intervjuperson samtycker till att intervjun spelas in i syfte 

till transkribering. Därefter kommer inledningsfasen och bakgrundsfrågor att ställas. 

Intervjupersonen får när som helst under intervjun ställa frågor och välja att inte svara på 

någon av de frågor som ställs. Tiden för intervjun är tänkt till en timme men kan bli något 

kortare eller längre.  

 

Inledningsfas och bakgrundsfrågor  

 Presentera dig själv 

- Vem är du? Namn, ålder, intressen  

 Vad har du för position i företaget och hur länge har du arbetat här? 

 Vad tycker du om butiken i stort, trivs du? 

 Vad är det bästa med ditt jobb?  

 Vad har du för eventuell utbildning och tidigare yrkeserfarenhet? 

 

Huvudfas och djupgående frågor 

Kommunikation generellt  

 Tycker du att kommunikation chef och medarbetare emellan är viktigt på arbetsplatser 

och varför? 

 Uppmuntras möjlighet till att kommunicera på din arbetsplats? 

 Är kommunikation en naturlig del på arbetsplatsen? 

 Tycker du att du kan förmedla vad du tycker och tänker? Eller kan du uppfatta att din 

chef kan ha svårt att förstå vad du menar? 

 Reflekterar du över olika sätt att se på saker som din chef säger men som du eventuellt 

inte håller med om? 

 

Samtal 

 Om ett viktigt budskap ska förmedlas till din chef, hur upplever du att samtalet bör 

byggas upp då?  

- Några ord du tycker att man bör ha med/undvika? 
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- Något du tycker man bör säga/inte bör säga i början/slutet osv? 

 Upplever du att du blir ifrågasatt ofta när du pratar om väsentliga saker?  

 Upplever du att du kan ifrågasätta din chef på samma sätt? 

 Känner du det finns mycket empati och vilja att förstå varandra på din arbetsplats? 

 

Öppenhet  

 Känner du att det finns möjlighet att dela med sig av tankar och känslor till din chef på 

din arbetsplats?  

 Har du en vilja om att dela med dig av detta? 

 Känner du att detta möjliggör samtal om både framgångar och problem med din chef? 

 Tycker du att din chef lyssnar på er medarbetare och tar hänsyn till önskemål? 

 Känner du en medvetenhet kring dina egenskaper och beteenden?  

 Tror du att din chef och dina medarbetare har samma uppfattning?  

 Känner du att du vet en del saker om din chefs agerande på arbetsplatsen som du tror 

att han/hon inte är medvetna om? (Både positiva och negativa saker) 

 Väljer du att prata med honom/henne om detta?  

 Tror du att det är givande att prata med individen ifråga om detta för att göra 

honom/henne medveten om det.  

 

Ledarskapsbeteende  

 Vilka egenskaper ser du som fördelaktiga hos chefer? 

 Vilka egenskaper ser du gärna undviks hos chefer? 

- Hur kan dessa påverka dig? (Både vad gäller ditt välmående men även din 

serviceförmåga) 

 Har du lättast att komma ihåg och reflektera över negativa eller positiva saker som 

sägs/görs mot dig?  

 Om du upplever sämre beteenden hos din/dina chefer. Tror du att de är medvetna om 

sitt sämre beteende? Tycker du att en medvetenhet gör skillnad?  

 

Feedback  

 Tycker du att tonfall, gestikuleringar eller blickar exempelvis kan förstärka ett 

budskap som sägs av din chef? Varför? 

 Vad är det som gör att du känner att någon menar det han/hon säger till dig? 
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 Upplever du att du kan ge din/dina chefer feedback?  

 Tror du att feedback är bra för chefer? 

 Känner du att din arbetsplats möjliggör stöd och utveckling för dig som individ? Hur 

ser du att feedback påverkar detta?  

 Upplever du att alla får relevant feedback av chefer?  

 Känner du att feedback kan ges ibland av chefer utan att den som säger det egentligen 

menar det? Kan du ge exempel på detta? 

 

Feedbackklimat 

 Tror du och upplever du att din/dina chefer får utbildning i hur feedback bör ges? 

 Är din/dina chefer goda förebilder när det kommer till feedback? 

 Är den feedback du får övervägande positiv eller negativ tycker du? 

- Vad utvecklas du mest av? 

 Sker feedback i grupp, individuellt eller kan det variera? 

 Har ni utsatta tillfällen när feedback ges typ utvecklingssamtal eller tycker du att du 

kan få daglig feedback av din chef?  

- Utgår ni från någon speciell modell eller liknande när feedback ges? 

 Uppskattar du feedback? 

 Tycker du det är lätt att ta emot feedback? 

- I vilka eventuella situationer tycker du att det kan vara svårt? 

 Vilka effekter tycker du att feedback från chefer kan ge?  

 Kan du uppleva att feedback kan kännas kritiserande mot den kompetens du redan 

har? 

 Kan du uppleva det irriterande att inte alltid själv kunna bestämma när du ska få 

feedback? 

- Hade det underlättat tycker du att själv bestämma när du skulle få feedback? 

 Tycker du att feedback kan påverka dina relationer du har? Hur i så fall? 

 

Serviceförmåga och välmående 

 Vad ser du är grund för att du ska kunna erbjuda god service till kunder? 

 Tycker du att du har inflytande och möjligheter att påverka på din arbetsplats? 

 Känner du att du har kontroll över din arbetsroll? Hur har denna kontroll skapats? 

 Vet du vilka förväntningar som finns på dig i din roll? Hur vet du det?  
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- Känner du att förväntningarna stämmer överens med dina behov och möjligheter? 

 Känner du ett ansvar över att ge god service till kunder?  

- Vad upplever du att de förväntar sig av dig? 

 Vad är det som påverkar din förmåga att ge god service? 

 I vilka eventuella situationer upplever du att du inte kan ge god service? 

 Upplever du ett högt välmående på din arbetsplats? Hur märker du detta/märker att det 

inte är det?  

 Känner du dig stressad ibland? Vilka situationer kan framkalla känslor av stress? 

 Vad tror du påverkar anställdas välmående? 

 Känner du att miljön främjar välmående på din arbetsplats? (Kan vara allt från ljus, 

ljus, stolar i kassan m.m.) 

 Har ni någon policy ni arbetar utifrån på arbetsplatsen som ska främja välmående?  

 Hur känner du att ni arbetar med utveckling framåt inom olika områden och hur 

involveras ni medarbetare i detta? 

 Är välmående viktigt på arbetsplatser?  

 Tror du din chef/chefer har en tanke om att feedback kan påverka ert välmående? På 

vilket sätt i så fall?  

 

Avslutningsfas - sammanfattning 

 Samtalet börjar närma sig sitt slut, tycker du att det är något vi inte fått med eller som 

du vill tillägga? 

 Vill du dra tillbaka intervjun, att den inte får användas? 

 Får vi använda detta du sagt som material i vår kandidatuppsats? Får vi använda ditt 

förnamn och din position när vi benämner dig i uppsatsen sen? 

 Vill du att vi skickar arbetet till dig när vi är klara? 

 Stort tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 


