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Sammanfattning 
 
Feedback är ett vanligt förekommande begrepp i dagens samhälle, liksom en central del av en 
organisations ekonomistyrning. Det är även ett kraftfullt verktyg för att åstadkomma lärande. 
Feedback, ibland även kallat återkoppling och prestationsutvärdering, handlar om att 
utvärdera utförda prestationer för att sedan kunna ge information kring prestationerna. Syftet 
med att ge feedback är att möjliggöra förbättring av mottagarens prestation genom att 
förändra dennes beteende. Vilket sätt feedback ges på, liksom av vem den ges, påverkar både 
hur feedback uppfattas och vilka effekter den får. Det är med andra ord en rad omständigheter 
som styr feedback och dess effekter. Studiens syfte var att skapa en förståelse för hur 
arbetsuppgiftens komplexitet påverkar hur feedback kan ges för att resultera i positiva effekter 
på feedback-mottagarens prestation, samt att undersöka vilka de eventuella skillnaderna kan 
vara. För att ta reda på hur feedback kan ges för att skapa önskvärd effekt beroende på 
arbetsuppgiftens komplexitet, genomfördes fallstudier av två organisationer där feedback är 
vanligt förekommande. Den mer komplexa arbetsuppgiften studerades i den ena 
organisationen, medan feedback på den mindre komplexa arbetsuppgiften studerades i den 
andra organisationen. Semi-strukturerade intervjuer genomfördes i båda organisationerna och 
resultatet av studien visade på att det finns skillnader i hur feedback kan ges för att uppnå 
önskvärd effekt, beroende på arbetsuppgiftens komplexitet. Studien visade även att det finnas 
såväl skillnader som likheter i hur feedback ges på en mer respektive mindre komplex 
arbetsuppgift. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Nyckelord: Feedback, uppgiftens komplexitet, motivation, prestationsutvärdering, situation  



	  
	  

Abstract 
 
Feedback is a commonly used concept in today’s society, as well as a central part of 
management accounting in organizations. It is also a powerful tool to achieve learning. 
Feedback, which also goes under the name performance evaluation, deals with evaluation of 
previous performances in order to provide information about the performances. The purpose 
of giving feedback is to enable improvement of the performance of the recipient, this by 
changing the recipient’s behavior. In what way feedback is given, as well as by whom it is 
given, affects how feedback is perceived and what effects it has. There are, in other words, 
many circumstances that affect feedback and its effects. The purpose of this study was to 
create an understanding of how task complexity affects how feedback can be given in order to 
result in positive effects on the feedback-recipient’s performance, and also to examine if there 
were potential differences. To find out how feedback can be given in order to have the desired 
effects, depending on the task complexity, a qualitative method was applied through case 
studies of two organizations where feedback is commonly occurring. The more complex task 
was studied in one organization, while the less complex task was studied in the other 
organization. Semi-structured interviews were conducted in both organizations and the result 
of the study showed that there are differences in how feedback is given to achieve the desired 
effects, depending on the task complexity. The study also pointed at both differences and 
similarities in how feedback is given on a more respectively less complex task. 
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Förord 
 
Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till samtliga intervjupersoner på Luleå tekniska 
universitet och TeliaSonera i Luleå för deras engagemang och deltagande i denna studie. Utan 
intervjupersonernas medverkan hade denna studie inte varit möjlig.  

Vidare vill vi även tacka vår handledare Monika Kurkkio för hennes värdefulla idéer, 
vägledning och inspiration under hela uppsatsskrivandet. Slutligen vill vi även rikta ett tack 
till Anders Nilsson och Mats Westerberg för deras betydande synpunkter i studiens inledande 
skede.  
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1.	  Inledning	  
I detta inledande avsnitt diskuteras bakgrunden till valt forskningsområde. Detta inleds med 
en bakgrundsbeskrivning följt av en problemdiskussion, vilken sedan resulterar i studiens 
syfte och frågeställningar.  

1.1	  Bakgrundsbeskrivning	  
Ekonomistyrning är ett viktigt verktyg för strategiimplementering i en organisation (Frezatti, 
Aguiar, Guerreiro & Gouvea, 2011) och handlar om att få hela verksamhetens organisatoriska 
enheter och medarbetare att sträva mot de gemensamma mål som satts upp. 
Ekonomistyrningen involverar en rad olika aktiviteter såsom att planera, kommunicera, 
utvärdera och följa upp prestationer, samt att influera människor att förändra sina beteenden 
(Anthony & Govindarajan, 2007), vilket gör feedback till en central del i en organisations 
ekonomistyrning (Luckett & Eggleton, 1991). Feedback, i det svenska språket även kallat 
återkoppling och prestationsbedömning, handlar om att titta i backspegeln för att kunna ge 
information kring ett utförande och på så sätt möjliggöra förbättring av mottagarens prestation 
genom att förändra dennes beteende (Otley, 1999). Feedback är centralt för att förändringar 
och styrning i rätt riktning ens ska vara möjliga inom en organisation (Otley & Berry, 1980). 
Hattie och Timperley (2007) menar att feedback är ett av de viktigaste medlen för påverkan, 
liksom ett kraftfullt instrument för lärande och prestationer. 
 
Inom styrning kan feedback användas för att informera och åstadkomma förbättring i 
samband med återkoppling kring en organisations resultat (Pitkänen & Lukka, 2010). Det så 
kallade situationssynsättet har varit viktigt för utvecklingen av teorier inom 
ekonomistyrningen (Otley, 1980) och går att applicera även i feedback-sammanhang. 
Situationsteorins förhållningssätt till ekonomistyrningen är baserat på att det inte finns något 
universellt lämpligt redovisningssystem som är lika för alla organisationer, utan att 
framgången snarare ligger i särskilda omständigheter som råder i och kring en organisation 
(Otley, 1980). I feedback-sammanhang är det därför viktigt att tänka på i vilken situation 
feedback ges, för att det ska bli möjligt att åstadkomma önskvärd effekt av den. Vilket sätt 
feedback ges på, liksom vem den ges av påverkar såväl hur den uppfattas som vilka effekter 
den resulterar i (Raemdonck & Strijbos, 2013 och Hattie & Timperley, 2007). Feedback kan 
fås och ges genom en mängd olika källor, såsom kollegor, chefer, underanställda och kunder 
(Carson, 2006). I vissa situationer kan en individ själv utvärdera sin prestation och utgör då 
själv källan till feedback (Ilgen, Fisher & Taylor, 1979). Även om den som ger feedback inte 
egentligen utgör en del av feedback, är källan ändå viktig för hur mottagaren uppfattar och tar 
emot den. 
 
Information är en viktig ingrediens för styrning i en organisation. Genom feedback kan 
felaktigheter och avvikelser från normer och uppsatta mål korrigeras i efterhand. Den kan 
även användas som korrigerande åtgärd redan innan en handling är utförd, för att förebygga 
att negativa konsekvenser uppstår (Otley, 1999). Feedback kan också ses som en länk mellan 
prestationer och mål (Pitkänen & Lukka, 2010). Denna länk har tre funktioner, varav den 
första är att skapa måluppfyllelse genom att se till att de anställda håller sig inom de planerade 
utvecklingsvägarna, den andra handlar om målöverensstämmelse, vilket går ut på att styra 
individens beteende i enighet med organisationens mål. Den tredje och sista funktionen, 
målrevidering, handlar om lärande och att genomföra ändringar allteftersom organisationen 
och individer i den strävar mot att förbättra sina resultat (Pitkänen & Lukka, 2010). 
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Feedback utgör även en del av kommunikationen inom ett företag (Biron, Farndale & 
Paauwe, 2011) och är ett effektivt verktyg för att åstadkomma god kommunikation (König, 
2007). Förtroende är en byggsten till en effektiv kommunikation och feedback kan därmed, 
förutsatt att den ges rätt, vara en viktig del av kommunikationen (Forslund, 2009). 
 

1.2	  Problemdiskussion	  
Återkoppling, det vill säga feedback, är en central och viktig komponent i ett styrsystem, 
särskilt när det kommer till utvärdering av det, eftersom feedback möjliggör identifiering och 
kommunikation av avvikelser från uppsatta mål (Biron et al., 2011). Feedback kan antingen 
användas som kortsiktig återkoppling i form av budgetuppföljning, eller som mer långsiktig 
återkoppling i samband med uppföljning av ekonomistyrningsmetoden Economic Value 
Added (EVA™) (Otley, 1999). När det kommer till feedback i samband med användandet av 
balanserat styrkort kan feedback ges, men uppföljningen av ett sådant ger däremot ingen 
tydlig vägledning om vad som bör korrigeras för att de uppsatta målen ska nås (Otley, 1999). 
Olika omständigheter, såsom vem som ger feedback, vilket budskap den har samt hur frekvent 
den ges, påverkar mottagandet och effekterna av feedback (Luckett & Eggleton, 1991). 
Feedback kring en individs effektivitet och prestation är även grundläggande för lärande 
(Ilgen et al., 1979) och motivation (Luckett & Eggleton, 1991). Själva givandet av feedback 
resulterar dock inte per automatik i att mottagaren blir motiverad till att prestera bättre. Det är 
viktigt att feedback ges på rätt sätt, då det annars finns risk för att motivation uteblir (Luckett 
& Eggleton, 1991). Om feedback ges på fel sätt, eller för den delen uppfattas fel av 
mottagaren, kan konsekvenserna bli negativa för såväl den enskilde medarbetaren som för 
företaget i stort (Alder, 2007). 
 
Trots mycket forskning kring ämnet feedback, har ännu ingen diskussion förts kring huruvida 
ett specifikt sätt att ge feedback, eller en viss typ av feedback kan få olika effekt, beroende på 
vilken arbetsuppgift den ges på (se exempelvis Luckett & Eggleton 1991; Pitkänen & Lukka, 
2010; Te’eni, 1992 och Bhat, Frankel, & Xiumin, 2011). En arbetsuppgift kan vara mer eller 
mindre komplex (Wood, 1986) och huruvida en arbetsuppgift är att betrakta som komplex 
eller inte, bestäms av olika egenskaper (Campbell, 1988). Garland (1984) menar att en mindre 
komplex arbetsuppgift kräver en mindre prestation och att feedback på denna typ av 
arbetsuppgifter kan ges direkt. Mer komplexa arbetsuppgifter kan däremot kräva en större 
prestation och ta längre tid, vilket innebär att feedback på dessa uppgifter inte alltid kan ges 
omedelbart (Garland, 1984). Perrow (1967) menar att en arbetsuppgifts komplexitet kan 
bestämmas av variationer i arbetet, tillsammans med analyserbarheten av de problem som kan 
uppstå i arbetet. Även om viss forskning finns kring arbetsuppgiftens komplexitet, menar 
Campbell (1988) att den inte är tillräcklig.  
 
Forskningen kring en arbetsuppgifts komplexitet är begränsad, och studier kring en 
arbetsuppgifts komplexitet i feedback-sammanhang tycks vara få. Vi har således funnit en 
möjlighet att i denna studie undersöka hur feedback kan ges för att resultera i positiva 
effekter, samt skapa förståelse för hur detta kan bero på arbetsuppgiftens komplexitet. 
Resultatet av vår studie skulle kunna bidra till förslag på hur feedback kan ges mer effektivt, 
beroende på och med hänsyn till arbetsuppgiftens komplexitet. Genom ökad medvetenhet om 
vilken effekt feedback har på olika arbetsuppgifter, ökar chanserna för att uppnå önskad effekt 
av feedback. Framförallt skulle medvetenhet om detta kunna underlätta reduceringen av de 
negativa konsekvenser som kan uppstå om feedback ges på ett icke-optimalt sätt. 
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1.3	  Syfte	  
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur arbetsuppgiftens komplexitet påverkar 
vilket sätt feedback kan förmedlas på för att resultera i positiva effekter. Vidare syftar studien 
även till att undersöka vilka de eventuella skillnaderna mellan feedback på en mer respektive 
mindre komplex arbetsuppgift kan vara.  
 

1.4	  Frågeställning	  
Med utgångspunkt i ovanstående bakgrundsbeskrivning och problemdiskussion har följande 
frågeställningar utvecklats: 
 

1. Hur kan feedback på mer respektive mindre komplexa arbetsuppgifter förmedlas för 
att uppnå önskad effekt?  

2. Skiljer sig feedback på mer respektive mindre komplexa arbetsuppgifter åt och i 
sådant fall hur? 
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2.	  Metod 
I följande avsnitt presenteras den metod som tillämpats i studien. Inledningsvis presenteras 
det metodsynsätt, den ansats och den forskningsmetod som använts för att uppfylla studiens 
syfte. Vidare beskrivs tillvägagångssätt och strategi för litteraturundersökning och 
datainsamlingsmetod. Kapitlet avslutas med att behandla metodkritik.  

2.1	  Metodsynsätt	  
Denna studie genomfördes utifrån ett aktörssynsätt, vilket ansågs lämpligt med hänsyn till 
syftet, som var att skapa förståelse för hur feedback kan ges på mer respektive mindre 
komplexa arbetsuppgifter för att uppnå önskvärd effekt. Effekten av feedback är starkt 
beroende både av vem som ger den och vem som tar emot den (Luckett & Eggleton, 1991), 
vilket gjorde aktören och ett aktörssynsätt till en central del av denna studie. Detta eftersom 
aktörernas tolkning spelade en avgörande roll för studiens slutresultat och aktörssynsättet 
därmed ansågs ge de mest relevanta svaren på våra forskningsfrågor. Aktörssynsätt handlar 
enligt Arbnor och Bjerke (1994) om att förstå den sociala helheten och aktörssynsättet har 
därmed inget intresse att förklara. Fokus för detta synsätt ligger istället på de individuella 
aktörernas handlingar i ett socialt sammanhang. Kunskapen som framställs genom ett 
aktörssynsätt är individberoende och helheten förstås således utifrån aktörernas verklighet 
(Arbnor & Bjerke, 1994). 
  

2.2	  Forskningsansats	  
Då vår studie utgick från befintliga teorier kring feedback och syftade till att utveckla dessa, 
valde vi att använda oss av en deduktiv ansats. Deduktion har enligt Bryman och Bell (2005) 
sin utgångspunkt i teorin och syftar, till skillnad från induktion, inte till att skapa ny teori utan 
endast till att revidera och bygga vidare på redan befintlig teori. Genom deduktion studerade 
vi inledningsvis tidigare studier kring ämnesområdet feedback och arbetsuppgiftens 
komplexitet, för att sedan utföra empiriska studier där syftet var att utveckla den befintliga 
teorin snarare än att skapa en ny sådan. Resultaten från studien kopplades sedan tillbaka till 
den teori och de forskningsresultat som fanns inom området och teorierna förstärktes eller 
reviderades därefter i enighet med tillvägagångssättet vid genomförandet av en deduktiv 
studie (Bryman & Bell, 2005). 
 

2.3	  Kvalitativ	  metod	  
Kvalitativ forskning har sitt fokus på människors beteende (Bryman & Bell, 2005) och just 
beteenden var centralt när effekterna av feedback studerades. Feedback påverkar dessutom 
människors beteenden, vilket gjorde att en kvalitativ forskningsmetod ansågs bäst lämpad för 
vår studie. Metodvalet gav oss en möjlighet att på ett ingående sätt analysera huruvida det 
fanns någon skillnad i hur feedback ges, beroende på arbetsuppgiftens komplexitet. En annan 
anledning till valet av ett kvalitativt tillvägagångssätt, var att studien utgick från att skapa en 
förståelse för hur feedback på mer respektive mindre komplexa arbetsuppgifter kan förmedlas 
för att resultera i positiva effekter på mottagarens prestation. Kvalitativ forskning innebär att 
studiens fokus ligger på vad aktörerna berättar och förmedlar vid insamlingen av data, snarare 
än att försöka mäta och kvantifiera (Bryman & Bell, 2005).  
 
Den kvalitativa forskningsmetoden utgjordes av en fallstudie av två olika organisationer. En 
fallstudie undersöker ett eller ett begränsat antal specifika fall (Bryman & Bell, 2005), vilket 
gynnade sökandet efter svar på våra forskningsfrågor eftersom feedback från chef/handledare 
till underanställd på ett mer specifikt sätt då kunde undersökas och förstås. 
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2.4	  Litteraturundersökning	  
Med hänsyn till studiens deduktiva angreppssätt lades stor vikt vid att finna relevant och 
tillförlitlig litteratur till vår litteraturundersökning. Studien hade sin utgångspunkt i en artikel 
skriven av Luckett och Eggleton, som behandlar feedback inom ekonomistyrning. Utifrån 
artikeln fann vi sedan relevanta sökord och andra författare av artiklar och böcker kring 
ämnesområdet feedback. Även situationsteori samt teorier kring styrning, kommunikation och 
principal- och agentförhållandet undersöktes, då dessa bedömdes vara relevanta för att skapa 
förståelse för feedback och dess effekter i ekonomistyrningssammanhang och på så sätt lättare 
kunna uppnå studiens syfte. Sökningarna till litteraturundersökningen gjordes på engelska för 
att få största möjliga urval av relevanta artiklar och sökord som användes var bland annat; 
feedback, feedback in management accounting, effects of feedback, feedback and behavior, 
performance evaluation, agency theory, contingency theory, communication theory, och task 
complexity. Sökningarna gjordes i databaser såsom Google Scholar, PRIMO och 
ScienceDirect. Artiklarna som valdes ut till referensramen var nästan uteslutande 
referentgranskade (peer reviewed). Detta för att skapa största möjliga tillförlitlighet och 
objektivitet till den teoretiska referensramen. Böcker som behandlar ämnet feedback användes 
vid insamling av litteratur, vilka hämtades från universitetsbiblioteket vid Luleå tekniska 
universitet. Huvudkällan till den teoretiska referensramen utgjordes dock av vetenskapliga 
artiklar.  
 

2.5	  Urval	  
Då studien syftade till att förstå skillnader i hur feedback förmedlas, beroende på 
arbetsuppgiftens komplexitet, var det av vikt för oss att undersöka detta i miljöer där feedback 
är vanligt förekommande. Till vår fallstudie valdes totalt åtta intervjupersoner ut, varav fyra 
inom den organisation där komplexa arbetsuppgifter studerades och fyra inom den 
organisation där den mindre komplexa arbetsuppgifter studerades. Personerna valdes ut 
genom ett icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2005), vilket innebar att 
intervjupersonerna inte valdes ut slumpmässigt. Urvalstekniken utgjordes dels av ett kvoturval 
(Bryman & Bell, 2005), där vi utifrån två kategorier valde ut intervjupersonerna. Kvoturvalet 
kompletterades sedan med ett snöbollsurval (Bryman & Bell, 2005), genom vilket de 
resterande personerna valdes ut. Utifrån den teoretiska referensramen, och med hänsyn till 
studiens syfte, sattes följande tre kriterier upp, i ordning efter relevans, vilka utgjorde de två 
kategorierna inför urvalet av den mer respektive den mindre komplexa arbetsuppgiften. 
 
Kriterier vid urval av en mer komplex arbetsuppgift: 

Ø Långa processer (mer än ett år att slutföra arbetsuppgiften) 
Ø Icke-rutinmässig arbetsuppgift (få upprepade moment) 
Ø Ospecifika och långsiktiga mål (mer än ett år framåt) för arbetsuppgiften 

 
Kriterier vid urval av en mindre arbetsuppgift: 

Ø Korta processer (upp till ett år att slutföra arbetsuppgiften) 
Ø Rutinmässig arbetsuppgift (många upprepade moment) 
Ø Specifika och kortsiktiga mål (upp till ett år framåt) för arbetsuppgiften 

 
Forskningsverksamheten vid Luleå tekniska universitet uppfyllde kriterierna för en mer 
komplex arbetsuppgift och utgjorde därför ett av fallen. Det andra fallet utgjordes av 
TeliaSonera, eftersom organisationens säljverksamhet uppfyllde kriterierna för en mindre 
komplex arbetsuppgift. Att studien genomfördes på en statlig myndighet respektive ett 
vinstdrivande företag påverkade eventuellt studiens resultat. Vi ansåg dock att dessa 
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organisationer var väl lämpade för att studera skillnader i feedback på en mer respektive 
mindre komplex arbetsuppgift. Nedan följer en kort presentation av de två organisationerna 
och de arbetsuppgifter som studerades. 

2.5.1	  Luleå	  tekniska	  universitet	  
Feedback på en mer komplex arbetsuppgift studerades vid Luleå tekniska universitet, som 
bedriver forskning och utbildning inom en rad olika områden. På universitetet arbetar dels 
doktorander som forskarstuderar för att kunna doktorera inom valt område, och dels forskare. 
Processen för att doktorera inom ett område är en lång sådan, som vanligtvis pågår under fyra 
år (Doktorandhandboken.se). Målet med processen är att forskarstudenterna ska få skriva en 
doktorsavhandling. Doktoranderna, eller de forskarstuderande, handleds under hela processen 
av en huvudhandledare och en biträdande handledare. Till vår studie intervjuades två 
forskarstudenter, vilka vi kallar Karl och Stefan, samt respektive forskarstudents 
huvudhandledare, Karin och Sören. Handledaren och forskarstudenten forskar inom samma 
huvudområde och handledarens roll är att fungera som stöd och hjälp under 
forskarstudenternas process mot att få sin doktorsavhandling godkänd.  

2.5.2	  TeliaSonera	  
Feedback på en mindre komplex arbetsuppgift har undersökts på TeliaSonera i Luleå, som 
bedriver säljverksamhet för nätanslutning och telekommunikationstjänster gentemot 
privatpersoner och företag (TeilaSonera.com). På TeliaSonera deltog två försäljningschefer 
och två säljare vid intervjuerna. Erik arbetar som försäljningschef och leder ett team 
bestående av tio säljare, däribland Elsa, som också var en av intervjupersonerna. Hon arbetar 
som säljare mot TeliaSoneras företagskunder. Olle arbetar även han som försäljningschef och 
ansvarar för ett team bestående av nio säljare, bland annat Oscar, som arbetar som säljare 
gentemot företagskunder. En säljprocess på TeliaSonera pågår alltifrån ett par minuter, upp 
till ett år i de fall då säljprocessen är svårare. Företaget sätter upp årsmål för försäljning, som 
sedan bryts ner på veckobasis. Målen följs upp kontinuerligt med hjälp av ett 
försäljningssystem där affärer och uppföljningssamtal för respektive anställd registreras. 
 

2.6	  Datainsamlingsmetod	  och	  analys	  
Den kvalitativa datainsamlingsmetoden utgjordes i denna studie av semi-strukturerade 
intervjuer. Valet av semi-strukturerade intervjuer framför strukturerade intervjuer gjordes för 
att på bästa sätt kunna förstå eventuella skillnader mellan olika sätt att ge feedback inom en 
mer komplex och en mindre komplex arbetsuppgift liksom effekter av feedback på respektive 
arbetsuppgift. De mindre strukturerade intervjuerna är också betydligt vanligare inom 
kvalitativ forskning än strukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2005). Intervjufrågorna var 
till största del av mer öppen och allmän karaktär än de som ställs vid strukturerade intervjuer. 
För att på bästa sätt skapa förståelse för intervjupersonernas tankar kring feedback ställdes, 
förutom de frågor som ingick i intervjuguiden, även följdfrågor. För att få intervjupersonerna 
att känna sig så bekväma som möjligt och på så sätt erhålla så ärliga svar som möjligt, 
genomfördes intervjuerna på intervjupersonernas arbetsplatser och avskilt från deras 
medarbetare. Personerna intervjuades en och en för att undvika att den enes svar påverkade 
den andres. 
 
Fördelen med att genomföra semi-strukturerade intervjuer var att det fanns möjligheter för 
intervjupersonerna att under intervjun göra tillägg utanför intervjuguiden, som sedan kunde 
användas för att berika analysen och tydligare se mönster i sättet att ge och ta emot feedback 
på de olika arbetsuppgifterna. Intervjufrågorna utgick från relevant teori kring området och 
svaren från intervjuerna analyserades och knöts sedan samman med det teoretiska ramverket. 
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Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan, någonting som är mycket vanligt inom 
kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2005). Detta gjordes för att undvika att svar och åsikter 
som var av betydelse för resultatet utelämnades.  
 

2.7	  Metodkritik	  
Kritik kan riktas mot valet av semi-strukturerade intervjuer. Denna typ av intervjuer ger å ena 
sidan intervjupersonerna en viss möjlighet till att tala fritt, men kan å andra sidan innebära att 
svaren riskerar att hamna alltför långt från studiens syfte, vilket kan försvåra arbetet med att 
genomföra en relevant analys av svaren. Möjligheten att ställa följdfrågor kan även öka risken 
för att ledande frågor ställs. Med medvetenhet om detta undveks i största mån ledande 
följdfrågor. Under transkriberingen av intervjuerna behandlades även frågor som kunde 
uppfattas som ledande med stor försiktighet för att undvika att dessa låg till grund för studiens 
resultat. 
 
Att inför intervjun skicka ut intervjuguiden (se bilaga 1 och 2) till de deltagande personerna 
ger dessa en möjlighet att förbereda sig inför intervjun. Det kan dock också innebära att 
spontanitet och ärlighet i intervjupersonernas svar minskar. Vi ansåg trots detta att fördelarna 
med att skicka ut intervjuguiden i förväg vägde tyngre då svaren vi fick under intervjuerna var 
tydliga och detaljerade och intervjupersonerna väl förberedda. För att inge förtroende hos 
intervjupersonerna, och därigenom öka chanserna för ärliga svar, informerades personerna i 
förväg om studien och dess syfte. Utskick av intervjuguide gjorde det även möjligt för 
intervjupersonerna att under intervjun läsa frågorna, vilket å ena sidan var bra eftersom de 
hade möjlighet att själva läsa frågorna igen. Å andra sidan blev effekten av detta att en av 
intervjupersonerna till viss del styrde intervjun genom att själv läsa upp frågorna, vilket 
gjorde det svårare att ställa relevanta följdfrågor. 
 
När intervjuer spelas in finns en risk för att intervjupersonerna kan känna sig obekväma och 
ofokuserade över tanken att det som sägs under intervjuerna finns kvar i efterhand (Bryman & 
Bell, 2005). För att minska denna risk var vi noga med att inför intervjuerna tydliggöra att det 
inspelade materialet skulle raderas så snart studien sammanställts. Valet av anonymitet 
gjordes med avsikten att få intervjupersonerna att tala fritt och inte behöva oroa sig för att 
deras åsikter direkt kunde knytas till dem. Vi ansåg inte heller att det var nödvändigt för 
studiens syfte att använda personernas verkliga namn, eftersom det var personernas 
erfarenheter och inte personerna i sig som var av relevans för studiens resultat. För att ändå 
skapa karaktär och nyans till respektive intervjupersons svar, valde vi att använda fiktiva 
namn vid presentation av intervjumaterialet.  
 
Kritik mot metodvalet i studien kan även riktas mot att intervjuerna inte i förväg testades 
genom pilotintervjuer. Detta hade kunnat öka kvaliteten på såväl frågor som svar och 
svårtolkade frågor hade kunnat omformuleras (Bryman & Bell, 2005). Stort fokus lades dock 
på att finna intervjupersoner som arbetat en längre tid med de arbetsuppgifter vi ville 
undersöka och som hade erfarenhet av att få eller ge feedback på dessa arbetsuppgifter. Detta 
gjorde att svaren ändå till största delen blev uttömmande och innehållsrika. 
 
Det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningsätt till den insamlade empirin för att skapa 
trovärdighet i studien. Studiens trovärdighet kan undersökas ur fyra dimensioner, varav två av 
dessa är tillförlitlighet och pålitlighet (Bryman & Bell, 2005). Tillförlitligheten och 
pålitligheten styrks genom tillvägagångssättet och utförandet av studien. Intervjupersonernas 
kunskap kring sina arbetsuppgifter var av stor betydelse då det underlättade för insamling av 
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väsentlig, tillförlitlig och trovärdig information. Regelbundna oppositionstillfällen har även 
ägt rum, där pålitligheten i vårt arbete hela tiden granskats av opponenter och handledare. 
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3.	  Teoretisk	  referensram	  
Nedan följer en sammanfattning av den teoretiska referensram som ligger till grund för 
studien. Avsnittet inleds med en beskrivning av styrning kring mer respektive mindre 
komplexa arbetsuppgifter, lång- och kortsiktiga mål samt uppgiftens komplexitet. Vidare 
följer en presentation kring kommunikation av feedback. Avslutningsvis behandlas olika sätt 
att ge feedback på, samt vilka effekter dessa kan få. 

3.1	  Styrning	  av	  mer	  respektive	  mindre	  komplexa	  arbetsuppgifter	  	  
Syftet med ekonomistyrning är att få alla inom en organisation att sträva mot samma mål 
(Anthony & Govindarajan, 2007). Inom organisationer råder ett principal- och 
agentförhållande där agenten enligt ett avtal ska utföra aktiviteter åt principalen (Perrow, 
1986), vilket försvårar uppfyllandet av ekonomistyrningens syfte. Principal- och 
agentförhållandet kan avse över- och underordnade i många typer av situationer (Eisenhardt, 
1989), i denna studie utgörs principalen av feedback-givaren och agenten av feedback-
mottagaren. Agentteorin behandlar de problem som kan uppstå till följd av principalen och 
agentens olika mål och inställning till risk då båda parter arbetar för att maximera sitt 
egenintresse (Eisenhardt, 1989). Detta försvårar i sin tur målöverensstämmelsen i en 
organisation. När feedback ska ges på en agents prestation, behöver detta därför göras på rätt 
sätt för att principalen ska uppnå önskad effekt av feedback. Exempel på en situation där 
principalens och agentens olika inställningar till risk kan bli tydlig, är då en agent genomför 
en säljaffär med en kund och denne är beredd att ta en hög risk för att få igenom affären. Det 
kan i sin tur medföra negativa konsekvenser för både principalen och företaget i stort, varför 
det är viktigt att beakta en eventuell principal- och agentproblematik även då feedback ska 
ges. 
 
Styrning för att skapa målöverensstämmelse kan se olika ut, beroende på arbetsuppgiftens 
komplexitet. En undersökning av Vie (2012) visar på att chefer inom olika befattningar, 
organisationer och geografiska platser agerar olika inom styrning. Vissa chefer spenderar 
mycket tid på att granska, iaktta och kommunicera med de anställda, medan andra chefer 
lägger mer tid på att skriva rapporter (Anthony & Govindarajan, 2007). En skillnad mellan 
styrning av exempelvis forskning och styrning av en mindre komplex arbetsuppgift, är att 
resultatet av forskning kan vara svårt att mäta i kvantitativa termer (Anthony & Govindarajan, 
2007). Finansiella prestationsmått, såsom försäljning och vinst, är annars ett mycket vanligt 
medel för ekonomistyrning och utvärdering av de anställdas prestationer (Kanji, 2002).  
 
I kunskapsintensiva forsknings- och utvecklingsföretag styr chefer dessutom ofta över en 
grupp människor som är experter på sitt område och som inte alltid är mottagliga för 
övervakning eller hierarkisk styrning (Vie, 2012). Chefer för anställda med denna typ av 
befattning behöver därför ge de anställda mer frihet att organisera sig själva. Enligt Vie 
(2012) uppskattar chefer inom forskning och utveckling flexibilitet och en väl fungerande 
kommunikation. Någonting som skiljer chefer inom forskning och utveckling åt från chefer 
för andra typer av arbetsuppgifter, är tidsfördelningen av formella respektive informella 
möten. Trots att chefer inom forskning och utveckling totalt sett spenderar mindre tid i möten, 
ägnar de mer tid åt informella möten än chefer för andra typer av arbetsuppgifter (Vie, 2012). 

3.1.1	  Mål	  inom	  mer	  respektive	  mindre	  komplexa	  arbetsuppgifter	  
Enligt Anthony och Govindarajan (2007) utgörs det primära arbetet hos en chef av att nå det 
uppsatta målet. Chefer har såväl personliga som organisationsgemensamma mål, vilka alla 
kan vara lång- eller kortsiktiga. En budget, som tilldelas en enhet eller medarbetare, är ett 
kortsiktigt och vanligt förekommande mål inom organisationer. Prestationsmätning av en 
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budget kan exempelvis göras genom kontinuerlig budgetuppföljning. Det kan vara lättare att 
utvärdera, följa upp och kontrollera en prestation om målen som satts upp är kortsiktiga, 
såsom för en budget (Anthony & Govindarajan, 2007). Jämfört med mindre komplexa 
arbetsuppgifter, har anställda som utför forskning- och utvecklingsrelaterade arbetsuppgifter 
större frihet att organisera och kontrollera sitt eget arbete (Vie, 2012), vilket kan göra att 
målen därför är individuella och mindre specifika än exempelvis budget- eller 
försäljningsmål. Huber (1985) menar att det tar längre tid att lösa problemet i en situation där 
svårare mål sätts upp, än i en situation där målen som sätts är lättare. 
 

3.2	  Arbetsuppgiftens	  komplexitet	  
En arbetsuppgift kan vara mer eller mindre komplex relativt en annan (Campbell, 1988; 
Wood, 1986) och det är inte enbart målens lång- eller kortsiktighet som avgör graden av 
komplexitet i en arbetsuppgift. Enligt Weingart (1992) bör arbetsuppgiftens komplexitet 
bedömas med hjälp av förhållandet mellan kvantitet, kvalitet, tid för planering samt 
prestation. Perrow (1967) kategoriserar arbetsuppgiftens komplexitet utefter variation och 
analyserbarhet av arbetsuppgiften, vilket beskrivs i figur 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

	  

	  

	  

Figur 1 - Arbetsuppgiftens komplexitet, omarbetning av Perrow (1967) 
 

Variation definieras av Perrow (1967) som de variationer av händelser som kan relateras till 
arbetsuppgiften. En arbetsuppgift med lägre grad av variation, såsom försäljning, är mer 
rutinmässig än arbetsuppgifter med högre grad av variation, vilket exempelvis kan utgöras av 
forskning. Slutligen bestäms en arbetsuppgifts komplexitet utifrån analyserbarheten av de 
problem som uppstår i arbetsuppgiften. Låg grad av analyserbarhet innebär att det är svårt att 
analysera och lösa de problem som kan uppstå i arbetet. Två extremer av arbetsuppgifter med 
olika grad av komplexitet är enligt Perrow (1967) rent rutinmässiga uppgifter å ena sidan, och 
icke-rutinmässiga uppgifter å andra sidan (se figur 1 ovan). Det är dock inte en rent 
rutinmässig arbetsuppgift som kommer att undersökas i denna studie, utan en mindre komplex 
uppgift, som har viss grad av variation, och där analyserbarheten av problem som uppstår, inte 
alltid är hög. 
 
Enligt situationsteorin är den mest effektiva organisationsstrukturen beroende av den situation 
som råder och Donaldson (1995) menar att det därför inte finns ett optimalt sätt att organisera 
ett företag på. I feedback-sammanhang innebär detta att det inte finns endast ett optimalt sätt 
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att ge feedback på, utan att situationen, som i denna studie utgörs av arbetsuppgiftens 
komplexitet, styr vad som är optimal feedback. Det tycks finnas ett samband mellan en 
arbetsuppgifts komplexitet och tidpunkten för feedback (Garland, 1984). Garland (1984) 
menar att utförandet av en mindre komplex uppgift kräver en liten prestation och att feedback 
på denna då kan ges omedelbart. Mer komplexa arbetsuppgifter kräver däremot en större 
prestation och tidsåtgång, vilket gör att feedback på dessa arbetsuppgifter inte alltid kan ges 
omedelbart. Samtidigt visar dock en studie av Huber (1985) att feedback söks mer frekvent på 
arbetsuppgifter som upplevs mer komplexa än på uppgifter som uppfattas som mindre 
komplexa. 
 

3.3	  Kommunikation	  av	  feedback	  
Feedback är en del i kommunikationsprocessen (Schein, 1999), vilket är viktigt inom en 
organisation, eftersom den möjliggör för organisationen att informera de anställda om vilka 
förväntningar och mål som finns på deras prestationer. Feedback kan, om den kommuniceras 
rätt, minska missförstånd och underlätta kommunikationen mellan principalen och agenten. 
Kommunikation är en process där information överförs från en person till en annan. I den så 
kallade kommunikationsmodellen (se figur 2), har avsändaren ett avsiktligt meddelande 
(Shannon, 1947), vilket exempelvis kan utgöras av feedback, som denne vill förmedla till 
någon annan part, såsom en underanställd. I denna studie utgörs kommunikationsmodellens 
sändare av en chef eller handledare, som i sin tur förmedlar feedback genom att kommunicera 
ett meddelande ut till mottagaren, som här utgörs av den underanställde. Feedback från den 
överordnade kodas och sänds sedan ut till mottagaren, antingen verbalt genom ett möte, via 
kroppsspråk, brev eller mail (Shannon 1947). Meddelandet tas sedan emot av mottagaren som 
avkodar det och skapar sig en uppfattning om meddelandets innebörd (Forslund, 2009).  
 
	  

	  
Figur 2 - Kommunikation av feedback 
 

3.4	  Feedback	  	  
För att feedback ska få önskvärd effekt, är det av yttersta vikt att den uppfattas och tolkas på 
rätt sätt av mottagaren (Ilgen et al., 1979), vilket dock inte är enkelt i praktiken. Feedback kan 
ges på olika sätt och har olika egenskaper som alla påverkar dess effekt. Inom situationsteorin 
finns ett centralt antagande om att strukturen och processen i en organisation måste passa in i 
sitt sammanhang, vilket karaktäriseras av en organisations kultur, omgivning, storlek och 
arbetsuppgifter (Darzin & Van de Ven, 1985). Sammanhang som påverkar vilka effekterna av 
feedback blir kan vara hur den förmedlas, på vad den förmedlas, vem den ges av, hur ofta den 
ges, eller viken grad av komplexitet arbetsuppgiften har. Hur feedback kan ges, liksom dess 
effekter på mottagarens beteende kommer att beskrivas nedan. 
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3.4.1	  Formell	  och	  informell	  feedback	  
Feedback kan enligt Pitkänen och Lukka (2010) ges antingen formellt eller informellt. 
Formell feedback karaktäriseras av systembaserad, regelbunden och obligatorisk återkoppling 
medan informell feedback sker genom interpersonell, direkt och frivillig återkoppling 
(Pitkänen & Lukka, 2010). Exempel på formell feedback kan vara sådan som kommer från ett 
datorbaserat styrsystem (Luckett & Eggleton, 1991). Även om det i teorin finns en distinkt 
skillnad mellan dessa två sätt att ge feedback, kan gränsen mellan formell och informell 
feedback vara betydligt mer otydlig än så, eftersom feedback består av många och 
sammanlänkade delar (Pitkänen & Lukka, 2010). Oavsett om informell eller formell feedback 
ges, är det viktigt att sändaren av feedback gör egna observationer, iakttagelser och 
bedömningar av en prestation (Schein, 1999). 

3.4.2	  Frekvens	  
Frekvens är en omständighet som har betydelse för effekten av feedback. Ju mer inflytande 
mottagaren av feedback har över dess frekvens, desto större blir viljan hos denne att förbättra 
sina prestationer (Alder, 2007). Även Schein (1999) tar upp detta, och menar att feedback ska 
ges då både sändaren och mottagaren är beredda. Dessutom menar Ilgen et al. (1979) att 
frekvensen har en positiv effekt på feedback eftersom den tas emot bättre om den ges ofta. 
Tidigare studier har visat att effekterna av feedback blir mer positiva om feedback ges ofta, 
jämfört med om den ges för sällan (Luckett & Eggleton, 1991). 
 

3.5	  Innehållet	  i	  feedback	  
Innehållet i feedback kan se annorlunda ut, beroende på vem den ges till (König, 2007), 
liksom vem den ges av (Luckett & Eggleton, 1991). Vilken effekt feedback får, beror på 
informationen och tidpunkten för budskapet, vilket beskrivs närmare nedan. 

3.5.1	  Individ-‐	  och	  situationsanpassad	  feedback	  
Medarbetarens roll är en av många omständigheter som påverkar innehållet i feedback 
(König, 2007) och rollen påverkas av huruvida en anställt är ny, mer erfaren eller självgående 
i sitt arbete. König (2007) menar att feedback till en person som är ny på arbetet bör vara 
yrkesinriktad och ge återkoppling kring hur denne klarar uppgifterna, hur snabbt dessa 
genomförs samt vad personen ifråga kan förbättra. König (2007) menar vidare att feedback 
till en mer erfaren anställd istället ska fokusera på motivation och vara bekräftande och 
stärkande för den anställde. Den tredje och sista rollen som König (2007) tar upp, är den så 
kallande självgående medarbetaren. När en anställd är helt självgående och klarar sina 
arbetsuppgifter väl, är chefens roll istället att delegera ansvar och uppgifter samt att hålla den 
anställdes motivation uppe genom kontinuerlig feedback med personliga samtal.  

3.5.2	  Budskap	  
Budskap är en viktig del av innehållet i feedback, eftersom det påverkar effekten av feedback 
(se exempelvis Luckett & Eggleton, 1991; Ilgen et al., 1979). Huruvida informationen i 
feedback är av vikt eller inte för mottagaren, styrs av om den ger information om mottagarens 
beteende, utöver det mottagaren redan var medveten om. Negativ feedback tycks ge 
information kring mottagarens beteende som ligger längre från dennes självuppfattning än 
positiv feedback (Halperin, Snyder, Shenkel & Houston, 1976). Ungefär samma slutsats har 
Ilgen och Moore (1987) dragit, som menar att informationen från feedback har störst effekt i 
de fall beteendet matchar den feedback som ges. Annat i budskapet, som påverkar effekten av 
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feedback, är om den fyller någon funktion i form av motivation hos feedback-mottagaren 
(Ilgen et al., 1979).  
 
Tidpunkten för budskapet har också betydelse för hur feedback uppfattas. Detta gäller dock 
endast negativ feedback, vars effekt i form av strävan efter förbättring, minskar om feedback 
ges långt ifrån tidpunkten för utförandet (Ilgen et al., 1979). Positiv feedback tas dock emot 
lika bra oavsett tidpunkten för feedback. Vad sändaren ger feedback på är en annan del i 
budskapet som påverkar effekten av feedback. Informationen i budskapet är också av 
betydelse för dess acceptans hos mottagaren (Halperin et al., 1976). 

3.5.3	  Specifik	  och	  ospecifik	  feedback	  
Utvecklad och specifik feedback får mottagaren att känna sig mer motiverad till att lära sig 
nya saker och ses även som mer adekvat än ospecifik feedback (Mulder & Ellinger, 2013). 
Detta stöds av Raemdonck och Strijbos (2013) som dessutom menar att genomarbetad och 
specifik feedback leder till en större vilja att förbättras och har en mer positiv effekt hos 
mottagaren, jämfört med mer kortfattad och allmän feedback. Även Schein (1999) betonar att 
personen som ger feedback skall vara specifik och konkret. För att mottagaren lättare skall 
förstå vad som skall förändras, bör givaren tydliggöra när och hur ett agerande varit bra 
respektive mindre bra genom att ge konkreta exempel på detta. Huruvida specifik eller 
generell feedback får önskad effekt beror också på vilka mål som sätts upp (Ilgen et al., 1979). 

 
	  

Figur	  3	  -‐	  Feedback	  och	  mål-‐	  omarbetning	  av	  Ilgen	  et	  al.	  (1979) 

Både feedback och mål har blivit viktiga styrverktyg eftersom de båda är informations- och 
motivationsfunktioner som förhöjer individuella arbetsprestationer (Locke, Cartledge & 
Koeppel, 1986). Resultatet från en studie av Locke et al. (1981) visar att när specifika och 
utmanande mål sätts upp, blir prestationen bättre, jämfört med om målen hade varit lätta. 
Feedback som ges specifikt och tillsammans med specifika mål har störst chans att få positiva 
effekter, medan generella mål tillsammans med specifik feedback gör prestationen svårare att 
utvärdera (se figur 3 ovan). Om både feedback och målen är generella, blir resultatet att den 
feedback som ges är svår att såväl tolka som tillämpa (Ilgen et al., 1979). 
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Ilgen och Moore (1987) har i en studie undersökt effekterna av olika typer av feedback på 
uppgiftens prestation, där både prestationens kvalitet och tidsåtgång utvärderades. De som 
fick feedback på prestationens tidsåtgång, utförde uppgiften snabbare än de som inte fick 
feedback på detta, medan de som fick feedback på kvaliteten fick högre poäng i det 
kvalitetsrelaterade måttet. Deltagarna som fick feedback på både prestationens tidsåtgång och 
kvalitet, slutförde uppgiften snabbare än de som endast fick feedback på kvaliteten. De 
lyckades dessutom hålla samma kvalitet som deltagarna som endast fick feedback på 
kvaliteten (Ilgen & Moore, 1987). Ju fler aspekter en person får feedback på, desto bättre 
presterar personen ifråga. 

3.5.4	  Proaktiv	  och	  reaktiv	  feedback	  
Feedback kan förmedlas med såväl ett proaktivt som ett reaktivt syfte. Proaktiv feedback 
syftar till att förebygga och förutse en händelse (Otley, 1999). Reaktiv feedback används 
istället först efter att en prestation är utförd, och syftar till att korrigera och justera tidigare 
brister (Otley, 1999). Proaktiv feedback är oftast den som ges informellt och spontant 
(Pitkänen & Lukka, 2010). Formell feedback baseras på information som hämtas från system 
där händelser och utförda prestationer registreras (Pitkänen & Lukka, 2010), såsom 
ekonomistyrningssystem (Luckett & Eggleton, 1991) och är därför till största del reaktiv. 	  

3.5.5	  Positiv	  och	  konstruktiv	  feedback	  
Korrigerande feedback, det vill säga den som ges efter att en arbetsuppgift är utförd, fokuserar 
på själva uppgiften och feedback ges kring hur väl denna genomförts (Hattie & Timperley, 
2007). Missförstånd och oönskade effekter av feedback förekommer vanligtvis vid förmedling 
av negativ feedback (Ilgen et al., 1979), vilket är problematiskt eftersom negativ feedback är 
oerhört viktig för att korrigera ett icke-optimalt beteende (Gaddis, Connelly & Mumford, 
2004). Feedback är extra viktigt i en organisation eftersom den gör det möjligt att förbättra de 
anställdas prestationer (Gaddis et al., 2004). Det råder generellt sett en asymmetri mellan 
positiv och negativ feedback, både när det gäller förmedlingen och mottagandet av den (se 
exempelvis Luckett & Eggleton, 1991). En studie av Ilies och Judge (2005) visar att de 
personer som får negativ feedback reviderar ner sina mål, medan de personer som får positiv 
feedback istället reviderar upp sina mål. Denna situation uppstår enligt Ilies och Judge (2005) 
på grund av att personer som fått positiv feedback på sina prestationer tenderar att vilja 
överträffa andra personers prestationer.  
 
Fisher (1979) har funnit att feedback tenderar att förmedlas betydligt senare till en mottagare 
då denne presterar mindre bra, jämfört med vid utvärdering av goda prestationer. Vidare visar 
Fishers (1979) studie att nivån på den underanställdes utförande påverkar chefens attityd till 
och föreställning av feedback. Sändaren tror att feedback på en mindre bra prestation är 
mindre trevlig för mottagaren att höra, och tror dessutom att han eller hon blir mindre omtyckt 
hos mottagaren om den feedback som ges är negativ, jämfört med om den varit positiv. Det är 
dock viktigt att ändå ge negativ feedback, så länge den är relevant (Schein, 1999). Eftersom 
målet med prestationsfeedback är att förbättra individers och gruppers prestationer, liksom att 
öka motivationen och jobbtrivsel (Aguinis, Gottfredson & Joo, 2012), bör negativ feedback 
ändock fokusera på de positiva delarna i en prestation.  
 

3.6	  Uppfattningar	  och	  effekter	  av	  feedback	  
Statusen hos den som förmedlar feedback har betydelse både för hur feedback uppfattas och 
vilka effekter den resulterar i. Detta beskrivs närmare nedan. 
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3.6.1	  Status	  
Statusen hos den som förmedlar feedback kan ha stor påverkan för hur den tas emot av 
mottagaren (Luckett & Eggleton, 1991). Feedback från en överordnad uppfattas dock inte mer 
positivt än feedback från en medarbetare (Raemdonck & Strijbos, 2013). Status syftar därmed 
i detta fall inte till den formella statusen i form av den hierarkiska nivån på de anställda inom 
företaget, utan snarare till hur en feedback-mottagare upplever makten hos sin chef. Den 
upplevda makten, eller statusen, hos feedback-givaren har stor betydelse för hur mottagaren 
svarar på negativ feedback (Fedor, Davis, Maslyn & Mathieson, 2001). En chef med en högre 
upplevd kompetens och expertis tenderar att motivera till prestationsförbättringar till följd av 
negativ feedback. Ju längre ifrån mottagarens självuppfattning den feedback som förmedlas 
ligger, desto mer beroende är feedback av statusen hos sändaren för att den ska tas emot och 
accepteras (Halperin et al., 1976).  
 
Ilgen et al. (1979) tar även de upp betydelsen av den makt feedback-givaren har, och menar 
att ju större makt denne har, desto större är chansen att mottagaren svarar i linje med den 
feedback som ges. I en studie av Van der Rijt, Van den Bossche och Segers (2012) 
framkommer det dock att medarbetarna särskilt värdesätter feedback de får från sina anställda 
i lika eller högre hierarkiska positioner. Medarbetarna söker dessutom mer hjälp från personer 
som de uppfattar har en högre kompetens och expertis än de själva. Viktigt för att uppnå bästa 
möjliga resultat, oavsett status hos feedback-givaren, är dock att givaren och mottagaren av 
feedback är överens om innehållet (Scott & Schartel, 2012). Parterna måste alltså ha en 
fungerande relation till varandra (Scott & Schartel, 2012) och dessutom vara eniga om 
mottagarens mål (Schein, 1999) för att uppnå bästa möjliga effekt från feedback.  
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4.	  Empiri	  
I följande avsnitt presenteras det empiriska materialet som erhållits genom de semi-
strukturerade intervjuerna. Här redogörs först för empirin som samlats in vid Luleå tekniska 
universitets och därefter presenteras empirin som samlats in på TeliaSonera. 
Intervjupersonerna benämns med fiktiva namn. 

4.1	  Uppfattningar	  om	  feedback	  
Samtliga intervjupersoner på Luleå tekniska universitet berättar att de anser att feedback är 
viktigt. Forskarstudenten Stefan berättar att feedback för honom är någonting som han får 
hela tiden, vilket även hans handledare Sören tar upp, och menar att till och med sådant som 
inte uttrycks verbalt är feedback och har påverkan på människors beteende. Andra ord som 
nämns när intervjupersonerna berättar om vad feedback är för dem, är återkoppling, 
vidareutveckling och konstruktiv respons. Båda forskarstudenterna betonar att feedback är 
någonting som ges för att förbättra och korrigera ett utförande eller någonting i själva 
utförandet samt att detta bör läggas fram på ett konstruktivt sätt. Karin, som är professor och 
handledare till Karl, påpekar också att feedback är ett medel för att ge stöd och hjälp genom 
att kommentera och vidareutveckla någonting som en person har arbetat med. 
 
På TeliaSonera berättar försäljningschefen Erik att han tycker feedback är otroligt viktigt, 
men att det samtidigt är ett väldigt svårt fenomen. Han associerar feedback starkt med 
coaching och beskriver feedback som ett väldigt bra verktyg, som kan få i princip vem som 
helst att blomma ut. 
 
“För mig är det bara coaching. Att ge feedback utan att coacha är värdelöst. Jag vet att alla 

har någonting inom sig, som de brinner för, som de tycker är bra.” berättar 
försäljningschefen Erik 

 
Den andra försäljningschefen, Olle, berättar även att han tycker feedback är väldigt viktigt, 
men att han inte använder ordet feedback i det dagliga talet. Feedback är för honom 
återkoppling till medarbetare eller från en medarbetare till honom själv och han beskriver 
vidare feedback som ett kommunikationsmedel. Erik berättar att den typ av feedback han 
kommer i kontakt med är den feedback han ger till bland annat Elsa, då han ger återkoppling 
på prestationer. Olle betonar att det är viktigt att feedback ges i olika former. Erik beskriver 
även att det är viktigt att feedback skall ge mottagaren någonting och Oscar, säljare på 
TeliaSonera, tycker att feedback är väldigt viktigt och associerar feedback med konstruktiv 
kritik. Han menar att det är viktigt att chefen lyfter fram det som han gör bra, men även 
belyser det som han kan förbättra. Elsa betonar också hon att feedback för henne är vad som 
kan förbättras, men även att få bekräftelse på arbetsprestationen. Hon beskriver att feedback 
skapar en energi och i hennes fall även leder till personlig utveckling om den ges på rätt sätt. 
 

4.2	  Hur	  feedback	  kan	  ges	  inom	  forsknings-‐	  respektive	  säljverksamhet	  
Nedan följer en presentation av intervjupersonernas uppfattningar om hur feedback kan 
förmedlas på respektive arbetsuppgift.   

4.2.1	  	  Formell	  och	  informell	  feedback	  
Intervjupersonerna från universitetet berättar att inbokade möten inte är vanligt 
förekommande. Både Karin och Karl menar att inbokade möten sker vid behov snarare än på 
regelbunden basis. Samtliga intervjupersoner på Luleå tekniska universitet säger att informell 
och spontan feedback är det absolut vanligast förekommande. Stefan berättar att han hittills 
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inte ens haft ett inbokat möte med sin huvudhandledare och berättar vidare att hans 
handledare vanligtvis kommer in till hans kontor för att ge feedback på hans arbete. Även 
Sören påpekar att han och Stefan träffas i princip varje dag och att det då blir mer naturligt att 
feedback ges mer informellt än formellt på arbetsuppgiften. Såhär berättar han kring detta: 
 
“... det blir mer väldigt spontant. Vi träffas ju i princip varje dag. Men om vi sen pratar bara 

om det här projektet, det gör vi ju inte.” 
 
På TeliaSonera ger försäljningscheferna såväl formell som informell feedback. Företaget har 
till största del säljuppföljningar i form av inplanerade möten, där chefen och säljaren 
tillsammans diskuterar och går igenom hur det gått försäljningsmässigt. Feedback på 
arbetsuppgiften kan också vara väldigt spontan, och är långt ifrån alltid inplanerad. Olle 
berättar att han brukar gå runt och föra en dialog med säljarna. Säljarna har olika uppfattning 
om vilken typ av feedback de får mest av. Oscar berättar att han oftast får informell feedback, 
medan Elsa beskriver att hon oftast får formell feedback eftersom inplanerade möten sker mer 
kontinuerligt. 

4.2.2	  Frekvens	  
På universitetet är feedback någonting som ges ofta och för det mesta spontant och informellt. 
Intervjupersonerna berättar att de träffar sin handledare eller sin forskarstudent i princip 
dagligen under exempelvis luncher och raster och att de då kan diskutera arbetet, även om det 
inte alltid är arbetsrelaterade samtal som förs under rasterna. Inbokade möten kan ske alltifrån 
månadsvis till veckovis, berättar Karin och menar att de inplanerade mötena anpassas efter 
forskarstudentens behov av feedback vid ett specifikt tillfälle, vilket även Karl nämner: 
 

“Ja, men det är inte så att vi har regelbundna varje tisdag i månaden eller någonting sånt 
där, utan det är lite upp till mig.” 

 
Karin berättar vidare att det ibland kan vara bra att inte ge feedback regelbundet, för att 
istället låta forskarstudenterna arbeta i fred. När det gäller spontan feedback är samtliga 
intervjupersoner överens om att förmedling av denna typ av feedback sker betydligt oftare än 
inbokade möten. Stefan berättar att hans handledare Sören kan komma in en gång varje timma 
för att ge feedback på hans arbete. 
 
Feedback ges på TeliaSonera såväl före och under, som efter en säljprocess. Erik beskriver att 
löpande feedback och uppföljningar görs i syfte att driva hela affärsprocessen framåt och för 
att säljarna ska inbringa så stora försäljningsintäkter som möjligt. Individuell feedback ges 
varje måndag genom så kallade affärsuppföljningar, där försäljningschefen och säljaren 
tillsammans går igenom föregående och kommande veckas affärer. Det hålls även veckovis 
gruppmöten där hela teamet närvarar. Olle och Oscar berättar att det inte enbart är cheferna 
som ger feedback, utan att säljarna också kan komma till sina chefer om de behöver feedback 
på någonting i deras arbete. 
 

4.3	  Innehållet	  i	  feedback	  
Feedback kan ges i olika syften, såsom proaktivt, reaktivt, positivt och konstruktivt. Dessa 
kan i sin tur styra budskapet för feedback. Nedan presenteras intervjupersonernas uppfattning 
om innehållet i feedback på respektive arbetsuppgift. 
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4.3.1	  Individ-‐	  och	  situationsanpassad	  feedback	  
Samtliga intervjupersoner vid Luleå tekniska universitet tror att den feedback som ges är 
beroende av vilket steg i forskningsprocessen personen i fråga är i. Karl säger att han, 
eftersom han forskat längre än de nyanställda doktoranderna, diskuterar med sin handledare 
mer som en kollega, trots att handledaren har större kunskap inom hans forskningsområde. 
Han säger också att den feedback som gavs till honom som nyanställd doktorand var mer 
instruerade än den är nu. Karin beskriver också att den feedback som ges ser annorlunda ut för 
nya respektive mer rutinerade forskarstuderande. Hon beskriver sitt förhållningssätt till 
doktoranderna enligt följande: 
 
“Ja, när de är i fjärde året, på slutet, så ger jag ofta feedback som till en kollega. Och då är 

vi ju kollegor nästan, det är våran kultur här. Vi behandlar doktorander som om folk är 
anställda, kollegor helt enkelt.” 

 
Stefan tror däremot inte att feedback är särskilt lätt att anpassa efter individen, utan att det 
endast är innehållet i feedback som ändrar sig. När det kommer till förtroende säger samtliga 
intervjupersoner att de anser att det är viktigt och Karl menar att det blir svårare att ta till sig 
av feedback om han är distanserad till den som förmedlar feedback. Karin berättar dock att 
förtroende inte är helt avgörande för att feedback ska få ett önskvärt mottagande, utan att 
kompetensen hos den som ger feedback också är viktig. 
 
Samtliga intervjupersoner på TeliaSonera berättar att den feedback som ges är väldigt 
individanpassad och att förtroende spelar en stor roll när feedback ges och tas emot. Elsa 
berättar att feedback för det mesta är personlig eftersom feedback som ges till en person 
kanske inte är vad någon annan behöver. Försäljningscheferna beskriver att den feedback som 
förmedlas i början av en anställning handlar mycket om att ge instruktioner och att vägleda, 
och att säljarens utvecklingsnivå påverkar hur feedback förmedlas. Erik berättar om 
individanpassad feedback: 
 
“Vi jobbar med situationsanpassat ledarskap. Lite grann beroende på vilken utvecklingsnivå 
som den här personen har. I början måste man ge mycket instruktioner, kan man ingenting så 

måste man veta att så här ska vi göra.” 
 
Oscar berättar att de krav som ställs på honom idag är högre än när han började som säljare 
för fyra år sedan, och att det har gjort att även innehållet i feedback ändrats. Elsa tycker det är 
viktigt att feedback i början av en anställning får en person att veta huruvida han eller hon är 
på väg åt rätt håll. Erik berättar det även är stor skillnad på att ge feedback till en man och en 
kvinna. Han menar att det manliga språket är ganska hårt och att kvinnor skulle uppfatta 
honom som arg om han använde samma språk till dem som till män. 

4.3.2	  Budskap	  
Situationer när feedback är extra viktigt, är enligt intervjupersonerna då de gör någonting nytt, 
eller står inför ett vägval. De menar att forskare ibland ställs inför vägval och att det då kan 
vara viktigt att få eller ge feedback. Karin berättar att hon anser att ett viktigt syfte med 
feedback är att få den andra personen att tro på sig själv, eftersom forskning är så komplext 
och det ibland uppstår en känsla av osäkerhet. Hon berättar att den feedback hon ger syftar till 
att hjälpa forskarstudenterna till att bli självständiga i sitt arbete. Hon säger att när det 
kommer till själva innehållet i den feedback hon ger, är projektplanering och korrekturläsning 
två stora inslag. Just kvaliteten på arbetet är någonting som samtliga intervjupersoner tar upp 
när vi frågar om innehållet i feedback de får eller ger. 
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På TeliaSonera berättar Elsa att det är extra viktigt att få feedback av Erik när hon gör 
någonting nytt, för att få vägledning. Båda säljarna upplever att den feedback de får, oftast ges 
på arbetssättet och effektivitet. Försäljningscheferna berättar att de främst fokuserar på 
försäljningen vid förmedlandet av feedback. Denna uppfattning delas även av säljarna. Erik 
berättar att det är viktigt att lyssna på sina medarbetare för att förstå dem och han betonar att 
förståelse och att vara överens är väldigt viktigt. Båda säljarna på TeliaSonera menar att 
feedback de får från sina chefer är väldig tydlig och specifik. 

4.3.3	  Proaktiv	  och	  reaktiv	  feedback	  
Forskning är en lång process, som är färdig först när en artikel eller avhandling publiceras och 
det är också först då själva slutresultatet nås. Karin beskriver först den feedback hon ger som 
korrigerande och reaktiv, eftersom mycket av den feedback hon ger är på texter som hennes 
forskarstudenter skriver.  
 
“Det är mycket korrigera eftersom det handlar om att de skriver en text och ibland är det ju 
nästan på det här rättarstadiet, att man rättar texter. Det är ungefär som uppsatser, att man 

läser, och då känns det ju lite som att man korrigerar.” berättar Karin. 
 
Vidare berättar hon att detta dock sker innan texten är tryckt och att feedback i den meningen 
är proaktiv. Under intervjuerna framkommer det att det inte är själva resultatet som 
utvärderas, utan processen och texten som arbetas fram till ett slutresultat. Karl menar att den 
feedback han får än så länge är mer proaktiv. Även Stefan och Sören påpekar att feedback i 
forskningsprocessen fokuserar mer på vad som behöver göras, och inte lika mycket på vad 
som redan är gjort. 
 
På TeliaSonera berättar Erik att den feedback han ger syftar till att förebygga en händelse. 
Han beskriver att den oftast brukar vara proaktiv eftersom akuta situationer som måste 
förändras sällan uppstår och för att uppföljningar görs tätt samtidigt som feedback ges 
löpande. 
 
“Nej, det är mest förebyggande. Det är sällan att det blir någonting akut som dyker upp som 

inte fungerar. Det är ovanligt.” säger Erik. 
 
De andra intervjupersonerna berättar att de upplever feedback de får och ger som både 
proaktiv och reaktiv. Elsa beskriver att feedback från hennes chef är situationsanpassad och 
att hon får feedback på olika delar i arbetet, beroende på var fokus ligger för stunden. Båda 
säljarna berättar att de brukar lyssna på inspelade samtal tillsammans med sin chef, där chefen 
analyserar samtalen och ger kommenterar på vad som kan förbättras.  

4.3.4	  Positiv	  och	  konstruktiv	  feedback	  
Karin inleder med att berätta att hon ofta brukar lyfta fram det positiva i hennes 
forskarstudenters arbete då hon ger feedback, eftersom hon är medveten om att forskare ofta 
kan få känslan av osäkerhet i sitt arbete. Även då hon ger konstruktiv kritik säger hon att hon 
försöker fokusera på det som är bra för att ge exempel på hur hon tycker att det som är sämre 
bör se ut. Karl beskriver den feedback han får som relativt konstruktiv, men mest pragmatisk 
och saklig då det i hans fall ännu inte finns särskilt mycket material att granska. Stefan tycker 
att den feedback han får till största del är konstruktiv och framåtblickande. 
 
På TeliaSonera berättar samtliga intervjupersoner att det förmedlas både positiv och 
konstruktiv feedback på företaget. Erik betonar att det är väldigt viktigt att ge konstruktiv 
feedback och att det är viktigt att inte vänta med den. Han berättar följande kring detta: 
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“Det är absolut det viktigast man kan göra, att ta det så fort man känner att nu är det 
någonting som inte stämmer. Annars kan det få ganska stora konsekvenser.” 

 
Båda säljarna på TeliaSonera berättar att de hellre använder begreppet konstruktiv feedback, 
där fokus ligger på vilka prestationer som varit bra och vad som kan förbättras i 
arbetsprestationerna, framför negativ feedback. Erik berättar att han kan glömma bort att ge 
positiv feedback eftersom det är lätt att glömma när någonting går bra. Han betonar att det 
inte är svårt att förmedla positiv feedback men att det däremot är svårt att få respons hos 
mottagaren på denna typ av feedback. Övriga intervjupersoner upplever att den feedback de 
ger och får fokuserar på de positiva delarna i prestationer. 
 

4.4	  Uppfattningar	  och	  effekter	  av	  feedback	  
Hur feedback uppfattas är beroende av i vilken situation den ges och vem den förmedlas av. 
Effekterna på en prestation varierar, beroende på hur feedback uppfattas. Nedan beskrivs de 
uppfattningar och effekter av feedback som framkom under intervjuerna. 

4.4.1	  Status	  	  
Både Karl och Stefan säger att den formella statusen hos en person som förmedlar feedback 
inte alls är avgörande för hur de tar emot feedback. Vad som avgör är istället den informella 
statusen och i synnerhet kompetensen hos personen som ger feedback. De berättar att de har 
svårt att ta till sig av konstruktiv kritik om de själva inte tycker att feedback-givaren har 
kompetens inom området. Stefan ger följande åsikter kring den formella statusen: 
 

“Det har otroligt liten betydelse. Den här statusen om man tänker som positionen som man 
har som chef, den betyder fantastiskt lite för mig.” 

 
Både Karl och Stefan berättar att deras bild av feedback-givarens kompetens inom området 
spelar en avgörande roll för huruvida de tar till sig av informationen eller inte. Kompetensen 
är någonting som även Karin nämner som en viktig egenskap för att feedback ska få positiva 
effekter. 
 
Båda säljarna på TeliaSonera säger att det är lättare att ta till sig feedback från en person med 
högre status, både formell och informell. Oscar upplever att det är enklare att ta till sig 
feedback om den kommer från en ledare. Elsa förklarar dock att det kan bero på situationen 
och hur feedback läggs fram: 
 

“Generellt ja. Men det beror på situationen och hur den läggs fram.” 
 
Hon säger att hon absolut kan ta feedback från någon med en lägre formell status förutsatt att 
den förmedlas på ett bra sätt och syftar att hjälpa henne. 
 

4.4.2	  Negativa	  och	  positiva	  effekter	  av	  feedback	  
Sören berättar att missförstånd ligger bakom många fall av oenighet, att små konflikter 
uppstår eftersom parterna är oense om den feedback som ges. Han ger ett exempel där hans 
feedback inte hade någon effekt alls och där personen som fick feedback istället motarbetade 
honom. Även Karin ger ett konkret exempel på när hennes feedback haft oönskad effekt. Hon 
berättar att hennes forskarstudent hade valt att byta handledare då hon utifrån den feedback 
hon fått inte ansåg att Karin förstod henne. Stefan menar att det är helt avgörande att feedback 
inte missuppfattas och berättar vidare att missförstånd kan medföra att effekterna av feedback 
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antingen kan bli negativa eller helt utebli, vilket drabbar både de enskilda individerna och hela 
organisationen. Missförstånd är någonting som även Karl berättar om, där han påpekar att 
effekterna på motivationen kan bli förödande om mottagaren inte håller med om den feedback 
som ges. Han menar att en anledning till att feedback inte alltid får positiv effekt, är att den 
inte förmedlas på rätt sätt. 
 
På frågan om intervjupersonerna vid Luleå tekniska universitet kan ge ett exempel då 
feedback haft positiv effekt berättar Karl att Karin hjälpt honom genom att de tillsammans 
diskuterar exempelvis intervjuer eller företagsbesök. Han berättar vidare att diskussionerna 
han och hans handledare har är väldigt lärorika eftersom hon har väldigt mycket erfarenhet 
inom området. Karin ger ett exempel på en annan handledarsituation där hon handledde en 
doktorand med väldigt höga krav på sig själv och som därför aldrig kände sig klar med sina 
texter. Karin berättar att hon då på ett bestämt sätt förklarade för doktoranden att hon inte fick 
skriva mer. Detta, berättar Karin, gjorde hon för att doktoranden skulle inse att texten var 
duglig, vilket hon också gjorde. 
 
Erik på TeliaSonera berättar om ett tillfälle då feedback fått negativ effekt, då han var tvungen 
att avveckla en av sina säljare, trots att denne inte förstod varför. Detta eftersom medarbetaren 
inte fungerade på företaget. Han ger också ett exempel på ett tillfälle då hans feedback haft 
positiv effekt, vilket var när han meddelade sitt team att de hade chans på att bli bästa teamet i 
Sverige. De jobbade hårt i sex veckor för att uppnå ett så bra resultat som möjligt och Erik 
berättar att den situationen motiverade säljarna till att prestera bättre. Oscar berättar att han 
förbättrat sin prestation efter att ha fått konstruktiv kritik då han lyssnat på inspelade samtal 
tillsammans med sin chef.  

4.4.3	  Motivation	  
Karl berättar om vikten av att få känna sig uppmärksammad och säger att det är viktigt för 
honom att hans handledare är insatt i det han gör. Han berättar vidare att informella 
kommentarer kring forskningsprocessen är någonting han anser är väldigt viktigt. Stefan tror 
istället att hårdare feedback, tillsammans med att bli pressad och samtidigt arbeta under 
tidspress, kan få människor att arbeta hårdare. Han berättar om ett tillfälle då han får väldigt 
mycket negativ feedback på en artikel, och samtidigt var väldigt tidspressad. Detta, säger han, 
gjorde att han insåg allvaret och såg till ändra artikeln och få den färdig lagom till deadline. 
Såhär berättar Stefan kring motivation: 
 
“... ju mer pressad du blir och ju hårdare feedback du får, desto hårdare jobbar du, tror jag 

faktiskt. Så är det, utan tvekan så är det nog så.” 
 
Även hans handledare Sören nämner att högre krav eventuellt kan få hans forskarstuderande 
att prestera bättre. Sören berättar att om forskarstudenterna känner till hans förväntningar, 
försöker de eventuell också att uppfylla dessa. 
 
Erik på TeliaSonera berättar att hans mål är att locka fram en drivkraft hos varje säljare. Han 
menar att det handlar om att se vad respektive säljare är duktig på och betonar att det är 
viktigt att hjälpa säljarna att hitta sin vision. Olle förklarar att bra sammanhållning och 
teamkänsla är viktigt för motivationen och menar att motivation är väldigt viktigt för säljarna: 
 

 “Jag tycker det är jätteviktigt att man har bra sammanhållning och bra teamkänsla.” 
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Han berättar vidare att han och hans team därför brukar utföra aktiviteter tillsammans vid 
sidan av jobbet. 
 
Olle berättar att han försöker motivera sina säljare genom att lyfta fram de positiva delarna, 
hitta möjligheter och vad säljarna kan göra för att förbättra sina prestationer. Oscar berättar att 
han föredrar spontana möten, men att det även är viktigt att chefen kommer med konstruktiv 
kritik för att han ska känna sig motiverad. Han berättar vidare om ett specifikt tillfälle då han 
fick konstruktiv kritik, där han inte hade tillräcklig inblick i sina försäljningssiffror och 
affärer. Denna konstruktiva feedback fick honom att få större inblick i försäljningssiffrorna 
och affärerna till nästa möte. Elsa förklarar att hon blir motiverad när hon upplever att chefen 
är lyhörd och lyssnar för att sedan berätta sin syn på saken. 
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5.	  Analys	  
I följande avsnitt analyseras det empiriska materialet som presenterats i föregående kapitel 
och kopplas samman med den teoretiska referensramen som presenterats i kapitel tre. 
Analysen utmynnar sedan i studiens slutsatser, vilka presenteras i nästkommande kapitel. 

5.1	  Hur	  feedback	  ges	  på	  mer	  respektive	  mindre	  komplexa	  arbetsuppgifter	  
Både formell och informell feedback förekommer på såväl TeliaSonera som Luleå tekniska 
universitetet, dock i olika omfattning. Inom båda organisationerna är feedback på 
arbetsuppgiften vanligt förkommande och den feedback som ges är i båda fallen 
individanpassad. På universitetet ges feedback endast individuellt medan feedback på 
TeliaSonera ges såväl individuellt som i grupp. Ilgen et al. (1979) menar att feedback tas emot 
bättre då den ges ofta. Forskning tycks alltså tyda på att det är bättre att ge feedback för ofta 
än för sällan (se exempelvis Luckett & Eggleton, 1991), vilket kan vara en förklaring till 
varför feedback är vanligt i båda fallen. 
	  
På TeliaSonera upplever säljarna att den feedback de får och de mål som sätts upp är väldigt 
tydliga och specifika. I och med att TeliaSonera har täta uppföljningar och tydliga mål, är 
prestationen lättare att utvärdera. Resultatet från studien som Locke et al. (1981) gjort, visar 
att när specifika mål sätts tillsammans med att specifik feedback ges, är det lättare att 
utvärdera en prestation och chansen för positiva effekter är större. Detta tycks vara fallet även 
i vår studie och kan vara en förklaring till varför feedback upplevs som mindre specifik på 
Luleå tekniska universitet, där även målen är mindre specifika. Tidigare forskning har visat att 
ospecifika mål gör prestationen svårare att utvärdera (Ilgen et al., 1979). Även resultatet från 
vår studie tyder på att regelbundna uppföljningar och utvärderingar av en prestation är enklare 
när det rör sig om mindre komplexa arbetsuppgifter, vilket presenteras i ruta 1 i figur 5 nedan. 
Figuren visar ett verktyg för hur feedback kan ges, beroende på arbetsuppgiftens komplexitet, 
som arbetats fram utifrån analysen. Varför feedback och mål på en mindre komplex 
arbetsuppgift upplevs som mer specifik, kan ha sin förklaring i att ett större antal personer 
utför liknande arbetsuppgifter. Detta kan möjliggöra standarder och jämförelser av 
prestationer, vilket i sin tur förenklar regelbundna uppföljningar och givandet av formell 
feedback via planerade möten.  
 
Den största skillnaden i hur feedback ges på de olika arbetsuppgifterna, är att formell 
feedback ges mer frekvent än informell feedback på den mindre komplexa arbetsuppgiften. På 
den mer komplexa arbetsuppgiften ges däremot informell feedback mer frekvent än formell 
feedback. Enligt studien som Garland (1984) gjort kan feedback ges omedelbart då 
arbetsuppgiften är mindre komplex, medan det inte alltid går att ge omedelbar feedback på en 
mer komplex arbetsuppgift. Vår studie tyder däremot på att feedback på den mindre komplexa 
arbetsuppgiften inte ges omedelbart utan att det istället är på den mer komplexa 
arbetsuppgiften feedback både ges och söks omedelbart och mer frekvent (se ruta 1 i figur 5 
nedan). Detta är mer i linje med Hubers (1985) studie, där han beskriver att feedback söks 
oftare då arbetsuppgiften är mer komplex.  Garlands (1984) studie förklarar inte om det är 
formell eller informell feedback som ges omedelbart på arbetsuppgiften, men resultatet från 
vår studie pekar mot att det är informell feedback som ges direkt och formell feedback som 
ges först i efterhand, vilket kan förklara varför denna studies resultat skiljer sig från tidigare 
forskning.  
 
Resultatet av vår studie har visat på att skillnader i hur feedback förmedlas, inte bara finns i 
komplexa och icke-komplexa arbetsuppgifter, utan även i mer och mindre komplexa 
arbetsuppgifter. Perrow (1967) definierar en arbetsuppgift genom fyra kategorier med olika 
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grader av komplexitet, som går från att vara rent rutinmässiga till icke-rutinmässiga 
arbetsuppgifter. Vår studie har visat att en mindre komplex uppgift även kan ha mer komplexa 
inslag, med hög variation och låg grad av analyserbarhet. Att en arbetsuppgift tillhör en viss 
kategori behöver inte nödvändigtvis innebära att den inte kan ha inslag från en av de andra 
kategorierna. Vår studie tyder på att gränserna mellan vad som är komplext och icke-
komplext inte är tydliga, och att en och samma arbetsuppgift inte är fixerad vid en specifik 
grad av komplexitet, utan kan variera beroende på arbetsprocessens komplexitet vid olika 
tillfällen. Vi ansåg därför att en omarbetning av Perrows (1967) modell var nödvändig för 
denna studie. Figur 4 nedan, där en uppskattning av forsknings- respektive säljverksamhetens 
grader av komplexitet finns utmarkerade, visar ett exempel på detta. 
 

 
 

Figur	  4	  -‐	  Arbetsuppgiftens	  komplexitet,	  omarbetning	  av	  Perrow	  (1967)	  

	  
5.2	  Innehållet	  i	  feedback	  
Det finns både likheter och skillnader på innehållet i feedback på Luleå tekniska universitet 
och TeliaSonera. Nedan ges en presentation och analys av hur innehållet i feedback kan se ut 
beroende på arbetsuppgiftens komplexitet. 

5.2.1	  Individ-‐	  och	  situationsanpassad	  feedback	  
Samtliga intervjupersoner, inom båda organisationerna, är av uppfattningen att den feedback 
som ges varierar beroende på vilken roll de har i sitt arbete, vilket stämmer överens med vad 
König (2007) tidigare skrivit. Resultatet av vår studie tycks även stämma överens med vad 
som sedan tidigare är känt genom situationsteorin, där situationen, eller i detta fall 
medarbetarens roll, styr vilket tillvägagångssätt som är det optimala inom ekonomistyrning 
(Donaldson, 1995; Otley, 1980) och vid förmedling av feedback. 
 
En skillnad som framkom under intervjuerna, var hur förhållandet mellan feedback-givaren 
och feedback-mottagaren ändras allteftersom personerna blir mer erfarna i sitt arbete. 
Feedback-samtalen mellan förmedlaren och mottagaren av feedback på en mer komplex 
arbetsuppgift tycks ske mer som från kollega till kollega allteftersom mottagaren blir mer och 
mer rutinerad i sin arbetsuppgift. Mellan förmedlaren och mottagaren av feedback på en 
mindre komplex arbetsuppgift verkar feedback-samtalen ges som mellan en chef och en 
underanställd även då den underanställde är mer rutinerad i sitt arbete, (se ruta 2 i figur 5 
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nedan). Detta ska dock inte tolkas som om relationen och samarbetet mellan dessa två inte är 
god, utan endast att det råder en viss distans mellan positionerna. En möjlig förklaring till 
detta kan vara att feedback-givare och mottagaren i en mer komplex arbetsuppgift ofta har 
samma utbildning och erfarenheter (Vie, 2012). 

5.2.2	  Budskap	  	  
På TeliaSonera ges ofta feedback på arbetsrelaterade prestationer, såsom försäljning, samt 
genom den feedback som förmedlas när försäljningschefen tillsammans med säljaren lyssnar 
igenom inspelade samtal. Vad som är viktigt för att feedback ska vara av betydelse för dess 
mottagare, är att den ger information kring mottagarens beteende, som denne inte var 
medveten om (Halperin et al., 1976). Våra intervjuer gav bilden av att den feedback som ges 
på TeliaSonera är av vikt och uppskattas av säljarna. På Luleå tekniska universitet ges 
feedback på utförda prestationer i form av kommentarer kring de texter som 
forskarstudenterna skriver under sin forskarutbildning. Den feedback som forskarstudenterna 
får från sin handledare vid Luleå tekniska universitet är inriktad mot arbetet under själva 
forskningsprocessen och inte på den publicerade avhandlingen. Ingen av intervjupersonerna 
på universitetet nämnde någonting om feedback på kvantitet. Användandet av finansiella och 
kvantitativa prestationsmått tycks därmed vara vanligare vid feedback på en mindre komplex 
arbetsuppgift. Detta kan bero på att resultatet av mer komplexa arbetsuppgifter, såsom 
forskning och utveckling, inte alltid kan mätas i kvantitet (Anthony & Govindarajan, 2007). 
En annan möjlig förklaring till varför innehållet i feedback skiljer sig åt beroende på 
arbetsuppgiftens komplexitet, (se ruta 2 i figur 5 nedan) är att processerna varierar i längd och 
att feedback oftare ges under en pågående process då arbetsuppgiften är mer komplex och 
processerna långa, och oftare ges på en avslutad process då arbetsuppgiften är mindre 
komplex och processerna kortare. 

5.2.3	  Proaktiv	  och	  reaktiv	  feedback	  
På både TeliaSonera och Luleå tekniska universitet ges feedback med ett såväl proaktivt som 
reaktivt syfte. Uppfattningen på TeliaSonera är att den feedback som ges till största del är 
proaktiv, medan den generella uppfattningen på Luleå tekniska universitet är den motsatta. 
Studiens resultat tyder dock på att den reaktiva feedback som ges på mer komplexa 
arbetsuppgifter inte är reaktiv med mening att korrigera en prestation utifrån resultatet, utan 
snarare en korrigering av arbetsprocessen, (se ruta 2 i figur 5 nedan). Den reaktiva feedback 
som ges på en mindre komplex arbetsuppgift tycks istället syfta till att korrigera och förbättra 
framtida processer utifrån en redan avslutad sådan. Tidigare forskning (se exempelvis Otley, 
1999) har visat att feedback kan ges både i ett proaktivt och reaktivt syfte. Forskningen har 
däremot, till skillnad från vår studie, inte antydit att det kan finns olika typer av proaktiv och 
reaktiv feedback, som skiljer sig åt beroende på arbetsuppgiftens komplexitet och 
arbetsprocessens längd. 

	  
5.3	  Uppfattningar	  och	  effekter	  av	  feedback	  
Uppfattningar och effekter av olika typer av feedback är beroende av i vilken situation den 
ges (Donaldson, 1995). Nedan presenteras en analys av de olikheter och likheter kring detta 
som framkom under empiriinsamlingen. 

5.3.1	  Status 
På den mindre komplexa arbetsuppgiften har både den formella och den informella statusen 
betydelse för hur feedback tas emot. Ju högre formell och informell status feedback-givaren 
har, desto bättre tycks feedback tas emot. Detta visar sig däremot inte vara fallet på den mer 
komplexa arbetsuppgiften, där den informella statusen tillsammans med kompetensen hos 
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denne är det som avgör om feedback tas emot väl, (se ruta 3 i figur 5 nedan). Det är sedan 
tidigare känt att den som förmedlar feedback påverkar hur feedback tas emot (Luckett & 
Eggleton 1991). Tidigare forskning har dock visat att det inte är den formella statusen, utan 
snarare den informella statusen tillsammans med den upplevda makten hos feedback-
mottagaren som avgör hur feedback tas emot (Raemdonck & Strijbos, 2013; Halperin et al., 
1976 och Fedor et al., 2001). Vår undersökning tyder till skillnad från tidigare forskning på att 
statusens betydelse vid mottagandet av feedback är ytterligare en egenskap som skiljer sig åt, 
beroende på arbetsuppgiftens komplexitet. Vad som skulle kunna påverka statusens betydelse, 
är den variation och analyserbarhet som Perrow (1967) menar är avgörande för en 
arbetsuppgifts komplexitet. För att ge relevant feedback på en prestation av en mer komplex 
arbetsuppgift, krävs eventuellt en hög grad av kompetens inom det specifika området, vilket 
gör att den informella statusen och kompetensen inom ett visst område har större betydelse än 
vid feedback på en mindre komplex arbetsuppgift. Även det faktum att en chef och 
underanställd inom en mer komplex arbetsuppgift delar samma erfarenheter och utbildning 
(Vie, 2012) skulle kunna vara en bidragande orsak till den formella statusens irrelevans för 
mottagandet av feedback på en mer komplex arbetsuppgift.  

5.3.2	  Negativa	  effekter,	  positiva	  effekter	  och	  motivation	  
När vi under intervjun ber intervjupersonerna att ge exempel på situationer där feedback de 
fått eller givit haft negativa effekter på en prestation, svarar samtliga att detta skett i 
situationer där mottagaren inte varit överens om innehållet i den feedback han eller hon fått. 
Även om inte alla intervjupersoner kan ge konkreta exempel på situationer när feedback fått 
negativa effekter, tar alla upp vikten av att vara överens om feedback. Studiens resultat visar 
alltså att det inte råder några skillnader gällande uppfattningen om enighet kring innehållet i 
feedback. Detta stämmer väl överens med bland annat en studie av Ilgen et al. (1979), som 
poängterar vikten av att mottagaren uppfattar och tolkar feedback på rätt sätt. Även Scott och 
Schartel (2012) menar att det är viktigt att givaren och mottagaren av feedback är överens om 
dess innehåll för att feedback ska bidra till goda resultat. 
 
Genomarbetad och specifik feedback leder enligt Raemdonck och Strijbos (2013) till positiva 
effekter hos mottagaren då denne får en större vilja att förbättras, jämfört med mer kortfattad 
och allmän feedback. Förmedlare av feedback på både den mer och den mindre komplexa 
arbetsuppgiften berättar att deras feedback hade positiv effekt vid tillfällen då de fick 
mottagarna att inse att de var på väg att nå sina mål genom tydlig feedback. Alla feedback-
givare berättar under intervjuerna att de fokuserar på det positiva i feedback-mottagarnas 
prestationer för att motivera dem till att prestera bättre. Aguinis et al. (2012) menar att 
feedback bör fokusera på de positiva delarna i en prestation, vilket alltså tycks stämma 
överens med resultaten från vår studie. 
 
Den största skillnaden mellan den mer respektive mindre komplexa arbetsuppgiften när det 
kommer till att motivera de underanställda, är att TeliaSonera, där den mindre komplexa 
arbetsuppgiften studerades, arbetar mycket med teamkänsla. Företaget motiverar säljarna 
genom att utföra aktiviteter vid sidan av arbetet. Enligt Aguinis et al. (2012) är ett mål med 
prestationsfeedback att öka såväl motivationen som jobbtrivseln, vilket tycks vara viktigt även 
enligt vår studie. På Luleå tekniska universitet, där den mer komplexa arbetsuppgiften 
studerades, verkar motivationen av feedback styras mer individuellt, och det tycks därför vara 
viktigt att anpassa feedback efter individen (se ruta 3 i figur 5 nedan). En anledning till detta 
resultat kan vara att det är färre personer som arbetar med exakt samma arbetsuppgift när det 
rör sig om en mer komplex sådan, och att motivationen hos dessa därför är mer individuell. 
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Enligt Aguinis et al. (2012) och Locke et al. (1986) är målet med prestationsfeedback att 
förbättra individers och gruppers prestation och motivation. Mottagare av feedback på både 
den mindre och den mer komplexa arbetsuppgiften blir motiverade genom att få någon form 
av konstruktiv feedback (se ruta 4 i figur 5 nedan). Ingen av intervjupersonerna, varken av 
den mindre eller den mer komplexa arbetsuppgiften, tycker dock om att använda uttrycket 
negativ feedback, utan föredrar att använda uttrycket konstruktiv feedback. En tidigare studie 
av Ilies och Judge (2005) visar att de personer som får negativ feedback reviderar ner sina mål 
medan de personer som får positiv feedback istället reviderar upp sina mål. Vår studie tyder 
däremot på att mottagarna av negativ feedback istället reviderar upp sina mål, då deras 
motivation blir högre av konstruktiv feedback. Detta förutsätter dock att negativ feedback 
förmedlas på ett konstruktivt sätt. Fler likheter vi hittade mellan den mer och mindre 
komplexa arbetsuppgiften var förtroendets betydelse. Förtroende mellan feedback-givaren och 
feedback-mottagaren är viktigt oavsett arbetsuppgiftens komplexitet. Att undvika 
missförstånd vid förmedlande av feedback tycks vara än viktigare, då missförstånd verkar 
leda till mycket negativa effekter på medarbetarens prestation. Att individanpassa feedback, 
samt att ge såväl positiv som konstruktiv feedback är andra viktiga aspekter att beakta, som 
enligt vår studie tycks vara oberoende av arbetsuppgiftens komplexitet (se ruta 4 i figur 5 
nedan). 

	  

Figur 5 - Verktyg för hur feedback kan ges beroende på arbetsuppgiftens komplexitet 
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6.	  Slutsatser	  och	  avslutande	  diskussion 

Här presenteras de viktigaste slutsatserna som dras utifrån analysen i föregående kapitel. 
Detta görs genom en redogörelse av resultatet med utgångspunkt i studiens syfte, vilket sedan 
följs av en diskussion kring studiens resultat och de tankar som dykt upp kring detta. Vidare 
diskuteras även studiens teoretiska och praktiska bidrag. Kapitlet avslutas med förslag till 
fortsatt forskning. 
 

6.1	  Slutsatser	  
Hur kan feedback på mer respektive mindre komplexa arbetsuppgifter förmedlas för att uppnå 
önskad effekt?  
Studien visar att det finns olika sätt för hur feedback kan ges för att få önskad effekt, beroende 
på om den ges på en mer eller mindre komplex arbetsuppgift. Feedback på en mindre 
komplex arbetsuppgift ges genom regelbundet inbokade feedback-möten, tillsammans med 
informell feedback, för att ge önskad effekt på mottagarens prestation. För att feedback på 
bästa sätt ska tas emot och skapa motivation på en mindre komplex arbetsuppgift ska den ges 
från en överordnad med både formell och informell status, samt syfta till att skapa en känsla 
av gemenskap bland medarbetarna. På en mer komplex arbetsuppgift är feedback-givarens 
kompetens inom arbetsområdet viktig och har stor betydelse för att feedback ska få önskvärd 
effekt på mottagarens prestation. Det är även viktigt att den feedback som ges på en mer 
komplex arbetsuppgift är mestadels informell och anpassad efter var i arbetsprocessen 
feedback-mottagaren befinner sig. Det har även visat sig vara viktigt att feedback-givaren ser 
till vad som motiverar den enskilde individen för att uppnå önskvärd effekt på en mer 
komplex arbetsuppgift.  
 
Skiljer sig feedback på mer respektive mindre komplexa arbetsuppgifter åt och i sådant fall 
hur? 
Resultatet av vår studie visar på både skillnader och likheter i hur feedback kan ges på en mer 
respektive mindre komplex arbetsuppgift. De största skillnaderna som framkom var synen på 
formell och informell status vid mottagandet av feedback. På en mindre komplex 
arbetsuppgift har både den formella och informella statusen betydelse, medan det endast är 
den informella statusen (tillsammans med kompetensen) hos feedback-givarens som har 
betydelse vid feedback på en mer komplex arbetsuppgift. En annan skillnad som upptäckts är 
frekvensen av den formella och informella som ges på mer respektive mindre komplexa 
arbetsuppgifter. På en mer komplex arbetsuppgift ges informell feedback mer frekvent än 
formell, medan formell feedback förekommer oftare på en mindre komplex arbetsuppgift. 
Slutligen är det av stor vikt att det finns ett förtroende mellan feedback-givaren och 
mottagaren samt att missförstånd undviks vid förmedling av feedback på såväl en mer som på 
en mindre komplex arbetsuppgift.  
 

6.2	  Diskussion	  	  
Feedback är ett viktigt medel för att åstadkomma målöverensstämmelse inom en organisation 
(Anthony & Govindarajan, 2007) eftersom den har en stor påverkan på de anställdas beteende 
(Luckett & Eggleton, 1991). Tidigare forskning har visat på att en arbetsuppgift kan vara mer 
eller mindre komplex (Wood, 1986), men detta har inte tidigare studerats tillsammans med 
givandet och mottagandet av feedback. Forskning har beskrivit hur feedback bland annat kan 
ges formellt eller informellt på en arbetsuppgift (Pitkänen & Lukka, 2010), ha olika frekvens 
(Ilgen et al., 1979), vara proaktiv eller reaktiv (Otley, 1999). Det har med andra ord visat sig 



29	  
	  

finnas olika sätt att ge feedback på, och att olika omständigheter styr dess effekt. Hur 
feedback skall ges inom en mer respektive en mindre komplex arbetsuppgift för att få en 
önskvärd och positiv effekt på mottagarens prestation var dock inte tidigare känt. Det är 
däremot genom situationsteorin redan känt att effekter påverkas av den situation som råder 
(Donaldson, 1995). Vår studie har givit indikationer om att det råder vissa skillnader i hur 
feedback kan ges på arbetsuppgifter med olika grad av komplexitet och vårt teoretiska bidrag 
utgörs av en utveckling kring ämnet feedback, vilket visas i figur 5 i analysavsnittet. Studien 
visar även på att feedback kan få olika effekt, beroende på arbetsuppgiftens komplexitet. 
Resultatet av denna studie kan eventuellt ha påverkats en aning av det faktum att den mer 
komplexa arbetsuppgiften studerades vid en statlig myndighet. Kanske hade utfallet sett något 
annorlunda ut om den mer komplexa arbetsuppgiften istället undersökts vid en 
forskningsenhet på ett vinstdrivande företag. Även här kan alltså situationen (Donaldson, 
1995) haft en viss betydelse. Vår studie har också öppnat upp för vidare forskning kring 
feedback och dess effekter även i andra situationer än arbetsuppgiftens komplexitet. 
 
Studiens praktiska bidrag utgörs av de positiva effekter som kan uppstå vid givandet av 
feedback i organisationer. Resultatet av studien bidrar till kännedom om hur feedback kan ges 
för att uppnå önskvärd effekt på mottagarens prestation, med hänsyn till arbetsuppgiftens 
komplexitet. Genom att göra feedback-givaren medveten om skillnader i hur feedback kan ges 
på mer respektive mindre komplexa arbetsuppgifter, ökar chanserna för reducering av de 
negativa konsekvenserna som annars kan uppstå (Luckett & Eggleton, 1991). Denna studie 
har även understrukit vikten av att undvika missförstånd, som är en vanligt bidragande orsak 
till negativa effekter av feedback (Ilgen et al., 1979). Studien bidrar även till kännedom om 
hur medlemmarna i en organisation kan upprätthålla god kommunikation, vilket är viktigt för 
att skapa målöverensstämmelse inom organisationen (Anthony & Govindarajan, 2007; 
Eisenhardt, 1989). Vidare forskning kring feedback beroende på arbetsuppgiftens komplexitet 
är dock nödvändig för att ytterligare undersöka hur feedback kan ges för att effektivisera 
kommunikation och styrning inom en organisation och för att ytterligare stärka resultaten av 
denna studie.  

6.2.2	  Förslag	  för	  vidare	  forskning	  
Eftersom denna studie genomfördes på både ett börsnoterat bolag och en statlig myndighet, 
vore det intressant att se en liknande studie på två företag i liknande branscher eller alternativt 
en undersökning av feedback på arbetsuppgifter med olika komplexitet inom en och samma 
organisation. För att stärka denna studies resultat skulle en framtida studie kunna genomföras 
på exempelvis Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB), där såväl forskning som mindre 
komplexa arbetsuppgifter förekommer.  
 
Försäljningschefen Erik nämnde under vår intervju med honom att den feedback han ger 
varierar stort, beroende på om han ger den till en man eller en kvinna. Detta var en mycket 
intressant kommentar, som dock låg utanför vår studies fokus men som skulle vara intressant 
att studera närmare. Ett konkret förslag till framtida studier skulle därför kunna vara att 
undersöka om det kan finnas någon skillnad i hur feedback förmedlas till män respektive till 
kvinnor. En sådan studie skulle även kunna kombineras med arbetsuppgiftens komplexitet, för 
att dessutom undersöka om även arbetsuppgiftens komplexitet kan påverka hur feedback ges 
till män och kvinnor.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide (feedback-givare) 

• Berätta om din arbetstitel och arbetsuppgift. 

• Vad är feedback för dig? 

• Kan du berätta om en situation där du tycker det är viktigt att ge feedback? 

• Hur ofta ger du någon form av feedback till dina medarbetare/underanställda?  

• När du ger feedback, hur brukar du göra innan du ger den, när det kommer till om du 

planerar in möten, ger spontan feedback osv.? Vad ser du för fördelar med det? 

• I vilka situationer ger du feedback? 

• Brukar den feedback du ger i första hand syfta till att förebygga en händelse, eller för 

att korrigera och förändra en händelse?    

• Vilken del av arbetet ger du oftast feedback på? (ex. tidsåtgång, kvalitet på 

arbetsuppgift, arbetsprestation(resultatet), punktlighet, samarbetsvillighet och så 

vidare) 

• Hur gör du för att motivera de anställda till bättre prestationer genom feedback? 

• Tar du hjälp av andra ekonomisystem när feedback ska ges? Om ja: har de stor 

betydelse?  

• Hur gör du när du ger du feedback för att den du ger den till ska ta till sig feedbacken 

så bra som möjligt? 

• Kan du berätta om ett tillfälle då du upplevt att din feedback haft önskvärd effekt på 

mottagarens prestation?  

• Kan du berätta om ett tillfälle då du upplevt att din feedback istället haft negativ effekt 

på mottagarens prestation? 

  



	  
	  

Bilaga 2  
Intervjuguide (feedback-mottagare) 

• Berätta lite kort om dig själv och om din arbetsuppgift/dina arbetsuppgifter. 

• Vad är feedback för dig?  

• Kan du berätta om en situation där du tycker att det är viktigt att få feedback? 

• Hur brukar din närmaste chef oftast förmedla feedback till dig? (mail, möte, telefon, 

samtal genom kollegor osv)  

• Hur ofta får du någon form av feedback från din närmaste chef/handledare?  

• Vilken typ av feedback får du oftast? Exempelvis positiv feedback, konstruktiv 

feedback, formell & informell feedback  

• Brukar du ofta få feedback spontant eller bokar du och din chef/handledare oftast in 

möten? - Hade du föredragit att ha det på något annat sätt? 

• Brukar feedback du får handla om att du ska förbättra din arbetsuppgift, eller att 

förebygga att du utför din arbetsuppgift på ett visst sätt? 

• Spelar chefens/handledarens status/position någon roll i hur du tar åt dig feedback? 

– Tycker du att det är enklare att ta till sig av negativ feedback om den kommer från 

någon med högre status än om den kommer från någon med lägre status? 
• Har du utifrån den feedback du fått märkt om din närmsta chef/handledare fokuserar 

extra på någonting? Exempelvis hur snabbt du sköter dina uppgifter, hur väl du gör 

dem, hur du är på arbetsplatsen osv. 

• Kan du beskriva hur det vanligtvis går till när du får feedback från din 

chef/handledare? 

• Kan du berätta om en situation där du märkt att feedback gjort att du förbättrat din 

prestation? 

• Kan du berätta om ett tillfälle då du upplever att du lärt dig någonting utifrån feedback 

du fått? 

• Hur tycker du att din chef/handledare borde ge dig feedback för att du ska bli 

motiverad till att prestera bättre? 

• Kan du berätta om en situation där chefen/handledaren gav dig negativ feedback och 

hur detta påverkade din motivation?   


