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ABSTRACT 
Financial performance measurement is commonly used for measuring performance of employees, 
since it increases efficiency in operations and gives increased congruence of goals between managers 
and employees. Feedback is a useful tool, for example when communicating performance 
measurements. Feedback can be described as a rendition of information regarding someone else’s 
behaviour. Mainly, feedback can be used in the evaluation of goals, but it is also useful for guidance 
in work behaviour. This can be achieved by constructive feedback communicated to employees in 
order to motivate and pep employees to continued good work. Feedback can be communicated to 
employees in a number of ways and can originate from many different sources. How feedback is 
perceived and interpreted by the employees depend on how it is communicated. This study focuses on 
feedback from managers to employees and the purpose is to examine whether there are differences 
regarding if and how they perceive changes in the behaviour of employees after receipt of feedback. 
To investigate these potential differences, a case study is carried out within two organizations. Both 
organizations have similarities in working approach and use of feedback in the evaluation of 
performance. The results of this study show no direct differences in how managers and employees 
perceive that behaviour change among employees in the respective organization. Both managers and 
employees seem to have similar perception of feedback, both regarding how they perceive feedback 
and that no misunderstandings tend to occur. A significant reason for this seems to be that feedback is 
often communicated verbally by personal feedback conversation, allowing the message in feedback 
becoming both straightforward and distinct. Since no differences have emerged between how 
managers and employees are experiencing behavioural changes amongst employees, an argument is 
presented for reasons regarding these non-differences. 
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SAMMANFATTNING	  
Inom ekonomistyrning är prestationsmätning vanligt förekommande för mätning av anställdas 
prestationer. Detta för att ge en ökad målöverensstämmelse mellan arbetsledare och anställda och 
därmed bidra till ökad effektivitet inom verksamheten. Feedback kommer därmed in som ett alltmer 
vanligt förekommande verktyg i dagliga arbetet och är användbart i flera avseenden. Feedback kan 
beskrivas som återgivande av information rörande annans beteende, i det svenska språket är 
återkoppling ett vanligt förekommande synonym. Främst kan feedback användas vid utvärdering av 
mål, men är användbart även vid vägledning i arbetet. Detta kan ske genom att konstruktiv feedback 
förmedlas till anställda och för att motivera och peppa anställda till ett fortsatt bra arbete. Feedback 
kan förmedlas till de anställda på ett flertal sätt och kan komma från olika källor. Hur feedback tolkas 
och uppfattas av de anställda är beroende av hur feedback kommuniceras. Denna studie fokuserar på 
feedback från arbetsledare till anställda och syftet är att undersöka om det finns skillnader i hur de 
upplever att beteendet hos de anställda förändras efter mottagandet av feedback. För att kunna 
undersöka dessa eventuella skillnader har en kvalitativ undersökning gjorts av två organisationer. 
Båda organisationerna har likheter i arbetssätt och använder sig av feedback i samband med 
utvärdering av prestationer. Resultaten av denna studie visar inte på några direkta skillnader i hur 
arbetsledare och anställda upplever att beteendet förändras hos de anställda på respektive 
organisation. Både arbetsledare och anställda tycks överens angående synen på feedback, både om 
hur de upplever feedback men även att inga missförstånd tenderar att inträffa. En betydande orsak till 
detta tycks vara att feedback kommuniceras muntligt genom personliga feedbacksamtal, och blir 
därmed både rak och tydlig. Då inga skillnader har framkommit mellan hur arbetsledare och anställda 
upplever beteendeförändringar hos de anställda presenteras ett resonemang för orsaker gällande dessa 
uteblivna skillnader. 
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1	   Inledning	  
I detta kapitel ges en kort inledande beskrivning av begreppet feedback samt dess huvudsakliga 
användningsområden. Problem lyfts som kan förknippas med förekomsten av feedback, vilka sedan 
leder till syftet med studien samt relevanta forskningsfrågor. 
 
	  

1.1	  	   Inledande	  om	  ämnet	  
Ekonomistyrning har tenderat att begränsa sig vid att enbart mäta och utvärdera finansiella 
prestationer och därmed också utveckla system och teorier mestadels inom dessa områden (Otley, 
1999). Under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet ökade missnöjet hos revisorer gentemot 
traditionella prestationsmätningssystem inom redovisning. Systemens otillräcklighet ledde under sent 
80-tal och tidigt 90-tal till utveckling av balanserade och multidimensionella 
prestationsmätningssystem som där betoningen lades på icke finansiella, externa och 
framtidsanpassade prestationsmätningar (Bourne, Mills, Neely, Platts, Wilcox, 2000). 
 
För en lyckad implementering av strategi inom organisationer krävs ett ekonomistyrningssystem med 
tydliga riktlinjer för att anpassa anställdas beteende i linje med organisationens övergripande mål 
(Chan, O´Connor & Vera-Muñoz, 2011). Genom ekonomistyrningssystem kan arbetsledare erhålla en 
mängd information rörande hur väl strategiska, operationella och finansiella mål uppnåtts samt 
rörande strategiimplementering och lärande (Pitkänen & Lukka, 2011). Feedback är en viktig del 
inom organisationers ekonomistyrning (Luckett & Eggleton, 1991) då den används för att hjälpa de 
anställda uppnå dessa mål.  

Ramaprasad (1983) menar i sin studie att det finns en vid användning av begreppet feedback inom 
området företagsledning, trots detta finns däremot ingen enighet bland dessa om hur feedback bör 
definieras. Begreppet feedback kan enligt Kazemi (2009) beskrivas som återgivande av information 
som speglar arbetsprestationen. Feedback kan beskrivas som förmedling av information till någon 
annan rörande en reaktion över dennes beteende och de medförda positiva och negativa konsekvenser 
detta orsakar. I svenska språket används även begreppet återkoppling som synonym för feedback. 
Inom ekonomistyrning innebär begreppet feedback främst en respons till hur väl förutbestämda mål 
uppfylls av verkliga prestationer. Feedback är också förmedling av information vid utvärdering av 
prestationer. Vid en avvikelse från ett uppsatt mål kan feedback ges som en indikation på nödvändiga 
ändringar för att öka prestationsnivån (Pitkänen & Lukka, 2011). 

Nilsson (2004) menar på att feedback är ett redskap i det dagliga arbetet att kontinuerligt utveckla 
förmågan, viljan och modet att hantera och åstadkomma förändringar.  Feedback syftar till att styra 
beteendet mot det önskvärda genom motivation (Pitkänen & Lukka, 2011). Genom att använda sig av 
feedback för att reflektera över det som inträffat kan en medvetenhet skapas om hur framtida 
förändringar och mål skall uppnås (Nilsson, 2004). Stress kan lätt skapa oordning på arbetsplatser 
men genom kontinuerlig användning av feedback kan tid och energi sparas då det ger underlag till 
beslutsfattande samt hjälper till att klargöra om den valda inriktningen är den rätta eller om ny 
riktning bör väljas (Nilsson, 2004). Pousette och Johansson Hanse (2002) menar i sin studie att stress 
hos anställda under de senaste åren har ökat och är ofta relaterad till utvärdering av mål då kraven är 
för höga jämfört med den anställdes arbetsförmåga. 
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1.2	   Problemdiskussion	  
När man pratar om feedback handlar det mestadels om hur arbetsledare kan använda feedback i det 
dagliga arbetet för att motivera och påverka hur anställda utför arbetet efter förutbestämda mål och 
syften (Pitkänen & Lukka, 2011 och Nilsson, 2004). Ett mål för arbetsledare är enligt Hartman, 
Naranjo-Gil och Perego (2010) att påverka anställda på ett positivt sätt för att de ska uppnå förväntade 
mål inom organisationen. Därigenom kan feedback vara en viktig beståndsdel vid mätning och 
utvärdering av mål genom att förmedla till de anställda hur väl målen uppnåtts. För att sträva mot 
samma mål behöver arbetsledare och anställda vara överens om vilka resultat som ska fokuseras på 
och hur dessa ska mätas. Det kan annars eventuellt leda till missförstånd mellan dem eller att 
anställda och arbetsledare strävar mot olika mål vilket kan leda till ineffektivitet hos organisationer. 
Olofsson (2010) menar att för att uppnå resultaten behövs specifika mål som både arbetsledarna och 
anställda förstår på samma sätt. Feedback är ett användbart verktyg för arbetsledare vid förändringar 
och återkoppling av resultat för att förtydliga hur de anställda bör prestera för att uppnå dessa mål. I 
förmedlandet av feedback betonas vanligtvis den anställdes agerande och hur det kan förbättras eller 
försämras. Forslund (2009) menar däremot att arbetsledaren vid förmedlandet av feedback bör rikta 
större fokus mot att framhäva vilken effekt den anställdes agerande ger på arbetsledaren i fråga. Detta 
gör att den anställde då har lättare att ta till sig informationen och det blir tydligare för denne att 
avläsa hur förändring av beteendet påverkar resultat samt den övriga organisationen.   
 
Det finns även tidigare forskning som beskriver hur beteendet hos anställda påverkas av mottagandet 
feedback. Luckett & Eggleton (1991) menar i sin studie att det finns ett antal olika förhållanden som 
kan ha påverkan på hur feedback uppfattas när den förmedlas till anställda kopplat till resultat och 
prestationer i arbetet. Källan till feedback, innehållet, samt personliga egenskaper hos anställda är alla 
omständigheter som påverkar hur underordnade reagerar på informationen. Hur feedback ges med 
hänsyn till dessa omständigheter är avgörande för hur den tolkas och uppfattas, och påverkar därmed 
även möjlighet till förbättring av resultat och prestationer (Luckett & Eggleton, 1991). Dessa 
omständigheter bör uppmärksammas av arbetsledare vid förmedling av feedback till anställda då det 
kan påverka hur effektiv den feedback som förmedlas blir för den anställda och därmed för det 
slutgiltiga resultatet. Luckett och Eggleton (1991) beskriver vidare i sin studie att beroende på om 
feedback är positiv eller negativ kan den ha betydelse för hur anställda uppfattar informationen. De 
anser även att det är bättre att ge för mycket feedback än ingen alls för att ha en chans att förbättra 
prestationer och samtidigt känna motivation på arbetet. Dock kan konstant feedback i en del fall 
tänkas sänka motivationen eftersom det kan vara svårt att sålla i det som är relevant.  
 
Nilsson (2004) menar på att en förutsättning för att både den som ger och den som tar emot feedback 
skall tolka svaren likartat är att de är överens om syftet samt att det måste finnas en vilja att delta. Om 
den anställde är ovillig till att få information om sina prestationer kan tänkas att denne inte är 
mottaglig för informationen. Budskapet i feedback riskerar då att gå förlorad och feedback blir i det 
fallet oanvändbar. Då den anställde och arbetsledaren har olika synpunkter på vad syftet med 
feedback är kan det också skapa en problematik. Arbetsledarens syfte är oftast att motivera den 
anställde att arbeta bättre för att öka resultaten medan den anställde i sig kan uppleva feedback mest 
som en formalitet utan nämnvärd betydelse. Både arbetsledare som ger, och anställda som får 
feedback värderar upplevelsen och informationen efter sin egen situation, därför menar Nilsson 
(2004) att det bör finnas ett gemensamt intresse mellan dem såsom en målöverensstämmelse. 
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Vid förmedling av feedback är det viktigt att kommunikationen fungerar väl mellan arbetsledare och 
anställda för att ledning och samarbete inom organisationen ska fungera. Enligt Jacobsen och 
Thorsvik (2008) finns ett antal problem som kan uppstå inom kommunikation av feedback.  Beroende 
på hur informationen formuleras kan detta orsaka problem, då den inte förmedlar det som var avsett. 
Det är därmed viktigt att feedback förmedlas på ett rakt och tydligt sätt för att minska risken för 
missförstånd som i sin tur kan leda till ineffektivitet inom organisationer. Även sättet som väljs för att 
förmedla information kan skapa problem beroende på om ett lämpligt kommunikationssätt används 
för att informationen skall nå den anställde. Förmedlas exempelvis information genom 
andrahandsförmedling kan mycket av huvudsyftet i budskapet gå förlorat. När den anställde slutligen 
tolkar budskapet påverkas det av hur budskapet är formulerat (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Ett 
budskap som innehåller underförstådda betydelser kan lätt tolkas utifrån mottagarens egna 
förväntningar eller önskemål. 
 
Tidigare forskning beskriver hur feedback uppfattas och tas emot ur anställdas synvinkel (Luckett & 
Eggleton, 1991), samt vikten av feedback ur ett arbetsledarperspektiv (Hartman, Naranjo-Gil & 
Perego, 2010, Pitkänen & Lukka, 2011 och Chan, O´Connor & Vera-Muñoz, 2011). Erez (1977) 
beskriver i sin studie om vikten för anställda att ha vetskap om resultat och att få feedback om 
uppgifter för att bättre uppnå uppställda mål. Däremot saknas forskning som undersöker förhållandet 
mellan hur anställda respektive arbetsledare upplever effekterna av feedback. Då det uppkommer 
skillnader mellan hur anställda respektive arbetsledare upplever att feedback påverkar beteendet hos 
de anställda kan det möjligtvis leda till problem. Ifall skillnaden är avsevärd kan effekten av feedback 
eventuellt i värsta fall utebli. I situationer där feedback är menat att leda till ökad effektivitet genom 
att ge anställda notis om att arbetet inte utförs tillfredställande, kan arbetsledaren uppleva att feedback 
inte ger någon effekt medan den anställda anser att det påverkat beteendet avsevärt till det bättre. Då 
detta eventuellt kan leda till problem anser vi att ytterligare studier är nödvändiga för att undersöka 
förhållandet mellan hur förändringen av beteendet hos den anställda upplevs från den anställdas sida i 
relation till hur den upplevs från arbetsledarens sida. Vi vill genom denna studie undersöka om sådana 
skillnader uppkommer och eventuellt vad det kan bero på. Genom en ökad medvetenhet om 
eventuella problem kan givandet av feedback anpassas för att tydliggöra budskapet i feedback så att 
inga missförstånd uppkommer vid förmedling och mottagande av denna. Detta kan då hjälpa 
arbetsledare i arbetet att utforma feedback på ett sätt som är bättre anpassat till de anställda. På så sätt 
kan de anställda få den hjälp de behöver i sitt arbete för att nå de prestationsmål som organisationens 
satt upp. 
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1.3	   Syfte	  
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för om och hur förändringen av beteendet hos de 
anställda upplevs vid förmedling av feedback. Vi vill genom denna studie undersöka om skillnader 
uppkommer i hur förändringen av beteendet upplevs från den anställdas sida i relation till 
arbetsledarens sida. Vidare kommer förslag att presenteras till förbättringsmöjligheter vid 
förmedlingen av feedback från arbetsledare till anställda.  
 

1.3.1	   Forskningsfrågor	  
	  

• Finns skillnader i hur arbetsledare respektive anställda upplever den påverkan som feedbacken 
ger de anställda i arbetet, och i sådana fall vilka? 

 
• Hur påverkas beteendet hos de anställda vid feedback i samband med prestationsmätning, och 

varför är det så? 
 

• Hur påverkas beteendet hos de anställda beroende på hur feedback kommuniceras, och varför 
är det så? 
 
 

1.3.2	   Avgränsning	  
Då denna studie kan göras väldigt omfattande har vi valt att avgränsa den till att bara omfatta en nivå 
av över- samt underordnade, det vill säga arbetsledare och anställda. Feedback kan komma från olika 
håll i en verksamhet och vi har därför valt att bara fokusera på feedback från arbetsledare då den är 
den mest relevanta för vår studie.  
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2	  Metod	  	  	   
I detta kapitel ges en övergripande beskrivning av valt metodsynsätt samt valda metoder för att få 
fram den information som är av intresse i studien. Här redogörs även för vilken litteratur som 
använts samt hur trovärdigheten i studien hanteras.  
 
 
 

2.1	   Metodsynsätt 
Beroende på vilket synsätt författarna till studien har kan studien utföras på olika sätt, det kan därför 
vara viktigt att redogöra för det valda synsättet i studien. Då syftet med studien är att öka förståelsen 
samt beskriva hur arbetsledare respektive anställda ser på beteendeförändring vid förekomsten av 
feedback, har vi i studien använt oss av aktörssynsättet. Det valda synsättet utgår att utifrån individens 
synvinkel förstå sociala sammanhang, det vill säga, helheten förstås utifrån delarnas egenskaper. 
Aktörssynsättet har därmed inget intresse av att förklara utan endast att öka förståelsen av helheten 
genom att undersöka aktörers handlingar i ett socialt sammanhang (Abnor & Bjerke, 1994). Då vi 
även med studien önskade undersöka om de anställda och arbetsledares syn på feedback påverkas av 
rutiner och förhållanden inom organisationen har studien även inslag av ett systemsynsätt, det vill 
säga delarna förstås utifrån helheten. Syftet med studien har varit att undersöka upplevda skillnader 
hos anställda utifrån de anställdas samt arbetsledarens synvinkel och ett kombinerat aktörssynsätt och 
systemsynsätt ansågs då passande. 
 

2.2	   Undersökningsmetod 
Då strävan i studien varit att skapa en ökad förståelse samt att beskriva bakomliggande orsaker till 
eventuella skillnader har en kvalitativ undersökningsmetod valts. Det som är av relevans i studien är 
att skapa en ökad förståelse för hur förändringen av beteendet upplevs hos subjekten ifråga. I den 
kvalitativa metoden har mängden data ingen större betydelse då det ger likvärdiga resultat. Den 
kvalitativa metoden utgår ifrån att åstadkomma förståelse genom djupare undersökningsmetoder 
(Bryman & Bell, 2005).  
 
I denna studie har ett deduktivt angreppssätt valts. I ett deduktivt angreppssätt utgår författarna från 
tidigare teorier som då utgör en referensram. En empirisk undersökning utförs sedan för att utveckla 
eller revidera de tidigare teorierna (Bryman & Bell, 2005). Syftet med studien är att utifrån befintlig 
teori utföra empiriska undersökningar och med hjälp av resultaten av dessa kunna utveckla den 
tidigare teorin ytterligare.  
 

2.3	   Litteratur	  
Litteraturen som använts i studien har främst varit artiklar inom ämnet ekonomistyrning. Även böcker 
inom området ekonomistyrning och vikten av att använda feedback i organisationer har använts. För 
att hitta den relevanta litteraturen har bibliotekets söktjänst PRIMO samt söktjänsten för artiklar, 
Google Scholar använts. Sökord som använts är bland annat ”management accounting”, ”feedback”, 
”management control systems”, ”performance measurement systems”, ”management performance 
measures”. 
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2.4	   Urval 
Studien har utförts som en fallstudie av två organisationer, Försäkringskassan och Nordea. En 
fallstudie är en studie av en eller ett begränsat antal fall där forskaren önskar göra en mer djupgående 
undersökning för att belysa fallens unika egenskaper (Bryman & Bell, 2005). Valet att studera två 
specifika organisationer var att undersöka hur feedback används och vilken betydelse den har för de 
anställda i respektive organisation. Kriterier som var viktiga vid valet av verksamhet för studien var 
att verksamheterna har ett väl utvecklat system för mätning av prestationer samt utvärdering av dessa. 
Verksamheterna använder sig även av feedback för återkoppling av resultatet rörande prestationerna. 
För att det skall finnas likhet i arbetsprestationer har organisationerna valts inom 
verksamhetsområden där personalen arbetar mot uppsatta mål och blir utvärderade utefter dem. På 
respektive arbetsplats har en arbetsledare respektive två anställda valts ut. Detta för att få en inblick i 
både arbetsledare och de anställdas perspektiv på feedback och vilka de upplevda skillnaderna är. 
Eftersom arbetsledaren ofta ansvarar för flertalet anställda, kan de ha olika uppfattningar och därför 
har två anställda per arbetsledare valts ut för att representera olika synvinklar. Studien har begränsats 
till att bara undersöka fastanställda då de är bättre insatta i rutiner och arbetsmetoder. 

2.4.1	   Nordea 
Empiriinsamling till studien har utförts genom personliga intervjuer på plats på Nordeas kontor i 
Luleå. Enheten som valts för studien är ett servicekontor då de anställda har erfarenhet av att arbeta 
med prestationsmått och feedback av dessa. Intervjusubjekten har alla arbetat länge inom Nordea och 
har därför stor erfarenhet av arbetssättet inom verksamheten. Intervjusubjekten som valdes ut var två 
anställda som arbetar som kundtjänstmedarbetare samt deras arbetsledare som har befattningen 
kontorschef.  

2.4.2	   Försäkringskassan 
Insamlandet av information från Försäkringskassan har också skett genom personliga intervjuer med 
två anställda och deras arbetsledare på deras kontor i Luleå. De anställda är i detta fall handläggare 
och arbetsledaren deras enhetschef. Enheten som valts till dessa intervjuer är en nationell enhet, vilket 
betyder att de handlägger fall från hela landet medan verksamheten är stationerad i Luleå.  
 

2.5	   Datainsamling	  
Insamlandet av data kan ske genom olika metoder. Då det i detta fall var svårt att hitta sekundärdata 
relevant för just denna studie, har enbart primärdata använts. Primärdata är information som samlats 
in i syfte för att stödja den aktuella studien medan sekundärdata är information som samlats in främst 
i annat syfte (Bryman & Bell, 2005). 

2.5.1	   Intervjuer	  
Insamlandet av data har skett genom intervjuer. För att få fram den relevanta informationen valdes 
semistrukturerade intervjuer. I detta fall betyder det att frågorna har formulerats i förväg för att ha en 
intervjumall, medan följdfrågor formulerats fritt, se intervjumall i Bilaga	   1. Detta har möjliggjort 
intervjun att bli mer flexibel då relevant information kompletterats vid behov. Intervjuguiden 
utformades utifrån den teoretiska referensramen. Frågorna formulerades på ett liknande sätt till både 
anställda och arbetsgivare men syftade bara till att undersöka de anställdas beteende. För att få 
intervjusubjekten att känna sig mer bekväma valde vi att utföra intervjuerna på lugna och avskilda 
platser på respektive arbetsplatser. Då känslig information riskerade att framkomma under 
intervjuerna erbjöds intervjusubjekten att förbli anonyma i studien, och endast deras befattning 
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framgår därför. På detta sätt har en trygghet och ett förtroende skapats för att få fram mer ärliga svar. 
Intervjuerna har även spelats in, med tillåtelse från intervjusubjekten, för att i ett senare skede 
transkriberas och analyseras.  

2.5.2	   Bearbetning	  av	  material 
Efter att informationen samlats in transkriberades den genom att all inspelad intervjuinformation 
skrivits ned i löpande text. Även om detta kan vara en arbetsam och tidsödande metod så underlättar 
det arbetet i senare del av studien (Bryman och Bell, 2005). Informationen som framkom ur 
intervjuerna har sedan tolkas och analyserats. Detta för att undersöka om det finns skillnader i hur 
anställda och arbetsledare upplever att beteendet hos anställda förändrats av feedback men även vad 
eventuella skillnader kan bero på.  
 

2.6	   Metodkritik 
Vid alla slags studier är det viktigt att författarna har ett kritiskt förhållningssätt till den samlade 
informationen oavsett vilken undersökningsmetod som använts för att behålla trovärdigheten i studien 
(Bryman & Bell, 2005). Trovärdigheten av studien kan vidare undersökas ur fyra perspektiv; 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet, möjlighet att styrka och bekräfta (Bryman & Bell, 2005). 
Tillförlitligheten i denna studie har styrkts genom att tillvägagångssätt som finns för utförande av 
forskning har följts i form av upplägg och utförande. Då intervjuer utförs kan man aldrig försäkra sig 
om att intervjusubjekten i undersökningen svarar helt sanningsenligt och att det alltid då finns en liten 
risk att resultaten inte är fullständigt tillförlitliga. För att undvika detta har frågorna konstruerats med 
hänsyn till intervjusubjekten. Genom att undvika alltför personliga eller utmanande frågor har risken 
minskats att få osanna svar på grund av att intervjusubjekten känner sig obekväma eller trängda. 
Frågorna kan eventuellt mailas ut i förväg för att ge intervjusubjekten möjlighet att förbereda sig på 
intervjun. En nackdel med denna metod kan vara att svaren inte blir lika spontana och kan kännas 
tillrättalagda. För att få mer naturliga och ärliga svar valdes därför att avstå från att maila ut frågorna i 
förväg. Genom valet av semistrukturerade intervjuer har tillfälle möjliggjorts att komplettera intervjun 
med följdfrågor, vilket har bidragit till att genom intervjun få fram just den informationen som är 
relevant för studien. Resultaten av studien har sedan förmedlats till subjekten för att bekräfta att 
författarna tolkat resultaten på rätt sätt. Pålitligheten av studien har styrkts genom att utförliga 
anteckningar av utförandet har gjorts kontinuerligt, dessa har sedan granskas av utomstående för att 
bedöma kvaliteten på val och tillämpning av studiens upplägg. Detta har skett i form av kontinuerliga 
seminarier med opponeringar för att ge en kritisk granskning under studiens utvecklingsgång. 
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3	   Teoretisk	  referensram	  
I detta kapitel kommer studiens teoretiska referensram presenteras. Den teoretiska referensramen 
inleds med en beskrivning av hur feedback används vid prestationsmätning för att sedan förklara hur 
förhållandet mellan arbetsledare och anställda fungerar samt ge olika alternativ för att förmedla 
feedback mellan dessa. Vidare beskrivs informationsflödet för feedback och hur olika omständigheter 
påverkar beteendet hos mottagaren av feedback. Avslutningsvis sammanfattas den teoretiska 
referensramen genom en kort summering av huvuddelarna i detta kapitel. 
 
 
 

3.1	   Ekonomistyrning	  och	  prestationsmätning	  
Inom många organisationer idag spelar prestationsmätning en viktig roll och beroende på hur den 
utvecklas är den olika effektiv. Ekonomistyrning har haft en grundläggande roll vid utvecklingen av 
olika prestationsmått för att hjälpa ledare i arbetet att styra arbetarna emot vald riktning inom 
organisationen (Chenhall & Langfield- Smith, 2007). Feedback är en viktig komponent för att 
utvärdera mål och sedermera påverka prestationer (Erez, 1977) genom exempelvis förändring av 
anställdas beteende. Feedback uppkommer genom ett samband mellan prestationer och mål och 
beskrivs ur tre olika synvinklar; som målöverensstämmelse för att hålla sig till det som var syftet att 
utveckla, för att ha möjlighet att styra individen genom förändra dennes beteende så att denne stävar 
mot organisatoriska mål, och lärande för att kunna förändra inom organisationen genom förbättrade 
prestationer av individen (Pitkänen & Lukka, 2011).  
 
Feedback kan ge en motiverande effekt vid arbetande mot att uppnå mål och Becker (1978) menar att 
enbart feedback inte är tillräcklig för att förbättra prestationer. För anställda som strävar mot högt 
uppsatta mål men inte erhåller information eller jämförelse om prestationen, är det svårt att utvärdera 
prestationen och det ger därmed inte möjlighet att förbättra och förändra den. Feedback är därför en 
viktig faktor på vägen mot att nå mål. Om inga mål finns uppsatta, är feedback inte aktuellt i syfte att 
utvärdera prestationer (Becker, 1978). Vetskap om resultat och feedback om uppgifter kan var och 
en för sig inte påverka kontrollen av olika handlingar (Erez, 1977). Enligt Erez (1977) är vetskap om 
resultat nödvändigt, men inte tillräcklig för att uppnå mål, det avgörande är hur beteendet förändras 
utifrån känt faktum.  Vetskap om resultat är av betydelse vid målarbete i syfte att påverka 
prestationer. Kunskap om resultat underlättar vid framtida uppsättning av personliga mål baserat på 
tidigare enskilda prestationer, detta på grund av individuella skillnader hos individer (Erez, 1977). 
 
Många organisationer idag använder sig av prestationsmått (Chenhall & Langfield- Smith, 2007) för 
utvärdering av anställda och utifrån dessa lämnar arbetsledare feedback till de anställda om respektive 
prestationer under arbetets gång (Erez, 1977). Det är därför av stor vikt i vår studie att undersöka 
vilka prestationsmått de anställda arbetar efter för att förstå hur de påverkas av utvärderingen och 
feedback av dessa. 
 
Pousette och Johansson Hanse (2002) menar i sin studie att stressfaktorer är ett problem som blivit 
allt mer vanligt i arbetsmiljön.  Stress är ofta relaterad till höga krav i arbetet jämfört med den 
anställdes arbetsförmåga. Detta leder därmed till frustration över att inte kunna uppnå kraven på 
arbetet och upplevt missnöje eller stress vid feedback i samband med utvärderingen av målen 
(Pousette & Johansson Hanse, 2002). Främst då feedback innebär att målen inte uppfyllts. Segerstrom 
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och O’Conner (2012) beskriver i sin studie stress genom olika perspektiv. Stress kan påverka 
människor olika på grund av respektives olika personligheter och att de befinner sig på olika stadier i 
livet. Förändringar i individers liv kommer och går och kan också påverka reaktionen på stress 
(Segerstrom & O’Conner, 2010). Beroende på var i livet de anställda befinner sig påverkar hur 
mottagliga de kan vara för stress. Detta är något som bör uppmärksammas av arbetsledare vid 
förmedling av feedback till de anställda. Individuella skillnader hos anställda i samband med höga 
prestationsmål på arbetet är avgörande för hur mycket stress de anställda kommer uppleva i arbetet i 
samband med feedback. 
 

3.2	   Förhållandet	  mellan	  arbetsledare	  och	  anställd	  
Organisationers verksamhet utgår från ett mål med verksamheten, detta tydliggörs i organisationens 
strategi (Anthony & Govindaranjan, 2007). Vid alla slags verksamheter där det finns en arbetsledare 
och en anställd finns även en risk för att verksamhetens mål inte överensstämmer med den anställdes. 
Det bör därför ligga i arbetsledarens intresse att skapa en målöverensstämmelse mellan den anställdes 
mål och organisationens övergripande mål. Detta för att styra den anställde att arbeta i önskvärd 
riktning inom organisationen (Anthony & Govindaranjan, 2007). 
 
Principal-agentteorin fokuserar på förhållandet mellan principalen och agenten, där principalen är den 
som delegerar arbete till agenten som sedan utför arbetet (Ross, 1983). Detta förhållande kan gälla för 
alla typer av arbetsledare samt anställda. Principal-agentteorin har ursprungligen haft sitt 
användningsområde inom ekonomi (Elgie, 2002) men har förekommit inom ett flertal områden som; 
marknadsföring, redovisning, organisationsbeteende samt politisk forskning (Eisenhardt, 1989). 
Principal-agentteorin är användbart vid undersökning av problem genom att identifiera olika aspekter 
i miljön och hos individer (Elgie, 2002). Ytterligare områden för användning av denna teori är i 
samband vid undersökning av informationsflöden och finansiella modeller (Ross, 1983). 
 
Inom principal-agentteorin finns ett antal problem som kan uppstå i samband med olikheter i mål och 
vid arbetsfördelningen i förhållandet mellan principal och agent. Ett problem som ofta förknippas 
med agentteorin är moralisk risk, eller den vanligt förekommande engelska termen Moral Hazard 
vilken innebär bristande insatser från agentens sida (Ross, 1983). Moralisk risk kan uppkomma då 
arbetsledare och anställdes mål inte är överensstämmande och det kan då vara svårt för arbetsledaren 
att kontrollera den anställdes handlingar. Snedvridet urval, eller den vanligare engelska termen 
Adverse Selection, är ett ytterligare problem som kan uppkomma inom agentteorin, vilket innebär att 
agenten vid anställning felaktigt framhäver vissa förmågor eller kunskaper till principalen 
(Eisenhardt, 1989).  När principalen inte har möjlighet att kontrollera dessa förmågor hos agenten vid 
anställning eller under arbete kan detta leda till att problem uppstår. En anställd som felaktigt uppgett 
sig att ha de kunskaper som arbetsledaren kräver för att utföra ett arbete, kan plötsligt bli värdelös för 
arbetsledaren om det visar sig att denne inte kan utföra de uppgifter som krävts. Ett annat problem 
kan utgöras av skillnader i attityder till risk vilket kan leda till att principal och agenten utför olika 
handlingar på grund av olika preferenser till risk (Eisenhardt, 1989).  En anställd kan exempelvis 
genomföra en affär med en kund som kan utgöra en större risk för företaget än vad arbetsledaren 
avsett, detta då den potentiella risken i större utsträckning kan leda till negativa konsekvenser för 
arbetsledaren än för den anställde. 
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För att undkomma problem förknippade med principal-agentteorin är det därför av stor vikt inom 
organisationer att kontinuerligt använda sig av feedback för att undvika komplikationer eller 
konflikter. Detta kan underlätta kommunikationen mellan arbetsledare och anställd och på så sätt 
skapa ett gemensamt synsätt för arbetsrelationen.  
 

3.3	   Förmedling	  av	  information	  mellan	  arbetsledare	  och	  anställda 
Signalteorin kan användas vid beskrivning av beteendet mellan en sändare och en mottagare när 
tillgången till information mellan dem skiljer sig åt (Connely, 2011). I en organisation kan sändaren 
av information representeras av en arbetsledare medan mottagaren representeras av den anställde. 
Förmedlingen av information mellan sändare och mottagare kan då liknas med när arbetsledaren ger 
feedback kopplat till den anställdes arbetsprestationer. Vid beslutsfattande är informationen en 
avgörande faktor och beslut kan baseras både utifrån allmän och privat information. 
Informationsasymmetri bildas då en del av informationen är privat och bara är tillgänglig för vissa 
personer, dessa har då kännedom medan de utan kännedom hade haft möjligheten till bättre 
beslutsfattande om de haft tillgång till informationen (Connely, 2011). 
 
Tidigare forskning visar att behovet för de anställda att veta hur det presterat har ökat och det är 
därför viktigt med feedback (Fischer, 1979). För att anställda ska få feedback kopplat till sina 
prestationer krävs en tydlig och väl fungerande kommunikation till arbetsledaren. Forslund (2009) 
menar att för att kommunikationen ska vara effektiv och fungera behövs förtroende och ett alternativ 
för att skapa detta är att använda sig av feedback. Syftet att ha en väl fungerande kommunikation i 
organisationer är för att ledning och samarbete inom organisationen ska fungera. Kommunikation 
handlar om förmedling och utbyte av information mellan personer och grupper. Det handlar också om 
hur känslor och attityder uttrycks eftersom tolkningen av kroppsspråket har en betydelse för hur 
informationen uppfattas (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  
 
Connely (2011) beskriver signalteorin som en tidslinje med en sändare, en mottagare och en signal 
som förmedlas mellan dessa, se	   Figur	   1. Den förste på tidslinjen är sändaren, exempelvis en 
arbetsledare, som besitter information gällande någonting inom organisationen som mottagaren inte 
känner till, detta kan exempelvis vara feedback gällande en arbetsprestation. Informationen kan vara 
av både positiv och negativ karaktär och kan också vara användbar för mottagaren (Connely, 2011).  
 

	  
Figur 1 Signalteori 

Vid förmedling av informationen börjar sändaren med att koda informationen vilket innebär att denne 
formulerar budskapet som ska förmedlas. Sändaren väljer även hur och i vilken form budskapet ska 
förmedlas, exempelvis skriftlig eller muntlig form. Variationer av kommunikationskanaler är många 
och valet av kanalen är beroende på budskapets typ (Jacobsen & Thorsvik, 2008). När sändaren 



	   11	  

förmedlat informationen avslutas tidslinjen med att mottagaren, som inte har kännedom om 
informationen, tar emot den (Connely, 2011). När budskapet når mottagaren avkodar denne 
informationen och budskapet tolkas genom att mottagaren skapar sig en uppfattning om vad som 
förmedlats av avsändaren (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Där det även finns möjlighet för mottagaren 
att förmedla feedback tillbaka till sändaren utifrån den befintliga informationen som denne mottagit 
(Connely, 2011). 
 
Jacobsen och Thorsvik (2008) beskriver ett antal problem som kan uppstå inom 
kommunikationsprocessen genom störningar, se	   Figur	   1. Vid kodning av informationen kan det 
hända att sändaren inte uttrycker det som denna avsett på grund av att felaktiga ordval och 
formuleringar använts. Vidare kan problem uppstå beroende på valet av kommunikationskanal. En 
opassande kanal hindrar att informationen kommer fram, vissa kanaler kan minska chansen till att få 
respons på budskapet och ifall information passerar genom flertalet mellanhänder är risken stor att 
den förvrids under vägens gång. Ytterligare problem kan uppstå när mottagaren slutligen tolkar 
budskapet. Denne påverkas då av hur sändaren kodat informationen men även mottagarens relation 
till sändaren och om denne verkar trovärdig har betydelse hur budskapet kommer uppfattas (Jacobsen 
& Thorsvik, 2008). Det kan därmed vara viktigt att feedback sker inte bara från arbetsledare till 
anställd, utan även som en tvåvägskommunikation. Detta för att undvika att missförstånd sker vid 
förmedlandet av feedback.  

3.3.1	   Val	  av	  kommunikationskanal	  
Beroende på val av kommunikationskanal för överföring av informationen kommer kommunikationen 
att skilja sig åt mellan kanalerna. För att uppnå kvalitet i kommunikationen bör den mest lämpade och 
effektiva kanalen väljas. Med lämplig menas att den ska vara socialt acceptabel såsom att den 
förmedlas via genom arbetet godkända kommunikationskanaler och effektiv handlar om att mål ska 
uppnås. Även om målet kan uppnås effektivt genom den valda kanalen kanske det inte är socialt 
acceptabel (Westmyer, DiCioccio & Rubin, 1998). Det finns både fördelar och nackdelar vid val av 
olika kanaler. Vid muntlig kommunikation uttrycks både verbal och icke-verbal information. 
Överensstämmelsen mellan dessa är inte alltid korrekt och kan därför vara svåra att tolka.  Vid 
skriftlig kommunikation finns begränsningar gällande mängden information som kan förmedlas, det 
tar även mycket längre tid att få återkoppling av mottagaren än vid muntlig kommunikation. 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008)  
 
Westmyer, DiCioccio och Rubin (1998) menar i sin studie att muntlig kommunikation är att föredra 
framför skriftlig då den anses vara mer kompetent och på så sätt kan tillfredsställa eventuella behov 
av mänsklig kontakt för att underlätta förståelsen av budskapet. Telefonen är ett användbart alternativ 
till kommunikation direkt mellan personer ansikte mot ansikte. Ytterligare visar Westmyer, DiCioccio 
och Rubin (1998) studie att det bästa sättet för att både ge och ta emot information som dessutom 
anses vara det mest lämpliga och effektivaste är att kommunicera muntligt.   
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3.4	   Informationsflöde	  för	  feedback 
Beteendet hos anställda vid mottagandet av feedback är beroende av ett antal omständigheter. Figur	  2	  
beskriver informationsflödet inom organisationer vid mottagande av feedback samt omständigheter 
som kan ha påverkan på anställdas beteende. Ruta 1-4 beskriver de olika interna källor inom 
organisationen som ger upphov till feedback till anställda, härrörande deras arbetsprestationer. Denna 
studie fokuserar dock enbart på feedback från arbetsledare.  

	  
Figur 2 Feedbackcykeln, omarbetad 

Det finns en även en mängd olika förhållanden som är av betydelse för hur den anställda reagerar på 
feedback, följande omständigheter beskrivs i ruta 5 i	  Figur	  2.  
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3.4.1	   Källans	  identitet	  och	  egenskaper	  
Då källan till feedback är någon i nära relation till den anställde är sannolikheten större att den 
accepteras av denne, se	  Figur	  2. Exempel på detta kan vara då arbetsledaren är en nära vän till den 
anställda. Trovärdigheten och tillförlitligheten hos källan gällande expertis kan också ha ett 
avgörande för hur anställda accepterar feedback, om arbetsledaren eventuellt har en hög utbildning 
inom området. Även vilken makt den som ger feedback har i förhållande till den som får feedback har 
en påverkan, såsom att arbetsledaren har en maktposition över den anställde (Luckett & Eggleton, 
1991).  

3.4.2	   Meddelandets	  karaktär	  
Positiv feedback tycks lättare och mer acceptabelt för anställda att ta till sig än negativ (Luckett & 
Eggleton, 1991). Vid förmedling av negativ feedback har arbetsledare en tendens att försköna 
informationen för att undvika eventuella otrevligheter mellan arbetsledare och anställd. Fischer 
(1979) menar i sin studie att vid förmedling av negativ feedback är arbetsledarna sämre på att 
förmedla helt korrekt information. Hattie och Timperley (2007) anser att feedback kan påverka 
lärandet oavsett om det är av positiv eller negativ karaktär. Vid positiv feedback tenderar 
motivationen att öka då det handlar om att prestera något den anställde är intresserad av att prestera, 
medan motivationen minskar om det handlar om något som måste presteras.  I samband med mål är 
det därmed större möjlighet att ta lärdom av positiv feedback medan lärdom till prestationer som 
måste göras påverkas av negativ feedback (Hattie & Timperley, 2007).   
 
Frekvens och tidpunkt av feedback är av betydelse och beroende på verksamhet och arbetsuppgifter 
påverkar det hur ofta feedback behöver ges, se	   Figur	   2. Då feedback ges regelbundet har den 
anställde bättre möjlighet att utvärdera prestationen men det kan dock upplevas som att denne blir 
kontrollerad på arbetet (Luckett & Eggleton, 1991). Fischer (1979) beskriver att där anställda har en 
lägre prestationsnivå tenderar arbetsledarna att ge feedback oftare än där var de anställde har en högre 
prestationsnivå. Anledningen till detta är att vid en lägre prestationsnivå anses att snabbare 
återkoppling till prestationerna gör att de anställda har möjlighet att snabbare förändra beteendet 
genom att de har mer tid (Fischer, 1979). 

3.4.3	   Personliga	  egenskaper	  
Personliga egenskaper hos den anställde kan ha betydelse för hur feedback uppfattas och mottags, och 
därmed påverkar beteendet, se	   Figur	   2. En person med bra självkänsla tenderar att prestera ännu 
bättre vid positiv feedback och förbättra sig vid negativ medan personer med låg självkänsla tenderar 
att prestera ännu sämre vid negativ feedback (Luckett & Eggleton, 1991).  

3.4.4	   Uppfattning	  och	  respons	  
Variationerna av hur feedback uppfattas är beroende av hur den tolkas vilket även påverkar responsen 
eller resultatet, se	   Figur	   2. Vid mottagande av feedback är det önskvärt för de anställda att kunna 
jämföra prestationen mot en standardnivå och utifrån detta ge önskad respons (Becker, 1978). 
Responsen i samband med feedback kan antingen leda till förändring av mål, förändrat beteende eller 
uppkomna känslor hos den anställde beroende på hur denne reagerar på feedback (Luckett & 
Eggleton, 1991). 
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3.5	   Feedbacktrappan	  
Forslund (2009) beskriver hur det successivt fungerar vid mottagande av feedback. Detta kan 
exempelvis representera en anställd som får feedback av sin arbetsledare. Processen av mottagandet 
beskrivs som flera trappsteg som den anställde bestiger vid mottagandet av feedback, där den 
anställda för varje steg högre upp på stegen denne kommer blir mer redo för mottagandet av 
information rörande arbetsprestationer, och för förändringar av dennes beteende, se	  Figur	  3. 
 

	  
Figur 3 Feedbacktrappan 

I början av trappan handlar processen om att den anställde inte vill ta till sig och acceptera det som 
sägs och gärna hittar anledningar och förklaringar för att kunna försvara sig mot kritiken. I mitten 
finns en gräns för när den anställde börjar acceptera informationen och då istället lyssnar på det som 
faktiskt sägs och ställer frågor för att kunna få en förståelse för vad arbetsledaren menar. För att 
avslutningsvis ha möjlighet till förändringar av beteendet och därmed också kunna göra förbättringar 
(Forslund, 2009).   

3.6	   Formell	  och	  informell	  feedback	  	  
Det finns enligt Pitkänen och Lukka (2011) två olika metoder för att förmedla feedback, formell och 
informell metod. Formell feedback utgör en mer objektiv, synlig metod som är lättare att studera 
medan informell feedback är svårare att undersöka. Formell feedback förmedlas genom i förväg 
planerade och strukturerade möten eller medarbetarsamtal medan informell feedback förmedlas i 
vardagligt uppkomna oplanerade situationer (Pitkänen & Lukka, 2011). Värlander (2008) menar att 
formell feedback kan ses som feedback från arbetsledaren efter utförandet av en specifik 
arbetsuppgift. Detta i syfte för lärande och under arbetets gång finns aktiviteter för att engagera den 
anställde till uppgiften. Informell feedback däremot uppkommer spontant under arbetets gång och kan 
vara i direkt samband med aktiviteterna för att den anställde ska veta hur arbetet går och behöver inte 
vara feedback som är speciellt kopplat till den aktuella arbetsuppgiften. Informell feedback kan även 
erhållas genom ett aktivt sökande genom efterfrågan av andra människor (Pitkänen & Lukka, 2011). 
 
Den formella metoden för feedback är vanligare inom området för ekonomistyrning då den är mer 
utvecklad och lättare att använda vid jämförelser av information. Prestationsmätningar är vanligt 
förekommande inom ekonomistyrning för att öka möjligheten att kontrollera handlingar hos anställda, 
dessa är vanligen uppfattade som formell feedback (Pitkänen & Lukka, 2011). 
 

Förkasta 
Försvara 

Förklara 
Fråga 

Förstå 
Förändra 
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3.7	   Sammanfattning	  av	  den	  teoretiska	  referensramen	  
För att kort ge en återblick av den teoretiska referensramen sammanfattas här några av 
tyngdpunkterna från kapitlet som kan tas med för vidare läsning i empiri kapitlet.  
 
Feedback kan vara användbart för arbetsledare i arbetet att utvärdera mål och påverka prestationer av 
de anställda. Syftet från arbetsledares sida med att ge feedback till anställda är att påverka de 
anställdas beteende med avsikt att prestera mot organisationens uppsatta mål. I arbetet mot att uppnå 
mål kan feedback ge en motiverande effekt, feedback kan även vara bra för den anställde ska veta hur 
de ligger till jämfört med målen, ifall ingen information om detta ges finns heller ingen möjlighet till 
att förändra eller förbättra prestationen (Becker, 1978). Det finns dock en risk för att de anställda kan 
uppleva stress, vilket kan uppkomma i samband med förmedlande av feedback vid utvärdering av mål 
ifall de anställda inte klarar av att uppnå dessa mål (Pousette & Johansson Hanse, 2002).   
 
Det tycks vara viktigt att målen är överensstämmande mellan arbetsledare och anställda inom 
organisationen (Anthony & Govindaranjan, 2007) för att undvika eventuella problem som kan uppstå 
mellan dessa. Olikheter gällande mål och arbetsfördelning mellan arbetsledare och anställda kan leda 
till bristande arbetsinsatser från anställdas sida och då de inte strävar mot samma mål (Eisenhardt, 
1989). 
 
För att arbetsledare ska kunna ge anställd feedback kopplat till dennes prestation bör 
kommunikationen mellan dem vara tydlig för att undvika eventuella problem som kan uppstå i 
samband vid förmedlingen av feedback (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Av betydelse tycks även vara 
valet av kommunikationskanal för feedback mellan arbetsledare och anställd. Westmyer, DiCioccio 
och Rubin (1998) anser att muntlig kommunikation är det mest effektiva valet och val av andra 
kommunikationsvägar kan förhindra att rätt information kommer fram och därmed får inte de 
anställda helt korrekt information via feedback.   
 
Hur feedback slutligen uppfattas av de anställda verkar vara beroende av olika aspekter som 
exempelvis om feedback är positiv eller negativ, tidpunkten samt personliga egenskaper hos den 
anställde (Luckett & Eggleton, 1991). Anställda kan även vara olika mottaglig för feedback och 
därmed även olika mottaglig för förändring av beteendet. 
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4	   Empiri	  
I följande kapitel kommer en genomgång av informationen som framkommit under intervjuerna. Först 
kommer en redogörelse av Nordea för att sedan följas av en redogörelse för Försäkringskassan. 
Empirin inleds med målutformning hos respektive organisation för att efterföljas av utveckling och 
utvärdering av mål, formell och informell feedback, betydelse av feedback i arbetet, för att avslutas 
med positiv och negativ feedback samt förmedling av feedback. För att underlätta läsningen följer 
strukturen på det båda organisationerna samma mall. 
 

 

4.1	   Nordea	   
Nedan presenteras en redogörelse av resultat som framkommit under empiriinsamlingen från 
intervjuerna av de anställda samt arbetsledaren på Nordea. De intervjuade inom Nordea 
representerades av anställda i form av kundtjänstmedarbetare samt deras arbetsledare som har 
befattningen kontorschef Arbetet på servicekontoret innefattar att främst kundkontakt genom de 
kunder som kommer in till kontoret, hjälpa dem med ärenden eller dirigera dem vidare. Även 
kassatjänst är en del av uppgifterna då arbetsuppgifterna alterneras mellan befintlig personal. 
Kontorschefens roll är främst att vara till stöd och coacha de anställda men även att driva utbildningar 
samt sköta det administrativa arbetet. Det är även kontorschefens jobb att bistå de 
kundtjänstmedarbetarna med feedback rörande deras prestationer. 

4.1.1	   Målutformning 
Arbetsledaren berättar att målen för de olika servicekontoren kommer från högre nivåer inom 
företaget som styrs centralt. Inom Nordea är företaget indelat i olika regioner och målen fastställs 
centralt genom förhandlingar med regionerna för att ta reda på om de är rimliga för marknaden. 
Målen arbetas sedan ned på kontorsnivå där möjlighet finns att komplettera fastställda mål med 
ytterligare mål för kontoret i fråga. Arbetsledaren spaltar ner de centrala målen för att lättare avgöra 
vad som är nödvändigt för just det lokala kontoret. De anställda på servicekontoret upplever att de till 
viss del kan vara med och påverka målen för gruppen och kan då komma med synpunkter ifall de är 
något de vill ändra på. Givetvis måste en bra anledning finnas till att målen ska revideras enligt 
arbetsledaren, då dessa åsikter förs sedan vidare uppåt i organisationen av arbetsledaren för eventuella 
ändringar.  Om målen visar sig rimliga fastställs de. Inför varje år sker upptaktsmöten där målen för 
det kommande året arbetas igenom. Målen för året fastställs gemensamt för hela arbetsgruppen för att 
sedan delas upp mellan de anställda inom gruppen. De innefattar oftast ett antal produkter som 
gruppen gemensamt ska sälja. Eftersom en del av de anställda tenderar att prestera bättre inom vissa 
områden medan andra tenderar att vara mer produktiva inom andra, delas antalet produkter ut 
beroende på effektivitet. Alla anställda mäts individuellt på antalet sålda produkter per anställd men 
det är i slutändan gruppens totala mål som är viktigast. Arbetsledaren nämner; 
 
”Fokus ligger på hela gruppens prestationer, eftersom målet är att gruppen ska klara kontorets mål 

för att även regionen ska klara sina mål.”  
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4.1.2	   Utveckling	  och	  utvärdering	  av	  mål 
Vid årets slut görs avstämningar för att mäta hur väl resultatet motsvarar med de tidigare uppställda 
målen. När året väl är slut är det försent att göra eventuella förändringar och förbättringar och därför 
sker även utvärdering av målen varje vecka genom individuella coachsamtal mellan arbetsledare och 
anställd. De tre första samtalen i månaden är kortare och omfattar en snabb genomgång av den 
gångna veckan. Det fjärde samtalet är lite längre och tar upp ytterligare ärenden som exempelvis hur 
de anställda mår.  Den anställde får även ett par frågor att reflektera över som berör områden där 
arbetsledaren anser att möjlighet finns till utveckling. En gång i veckan sker även ett gemensamt möte 
med alla anställda där gruppens totala försäljning för veckan behandlas och jämförs mot målen, för att 
avgöra hur gruppen ligger till totalt sett. Vid de gemensamma mötena sker ibland även utbildning. 
Det är även ett tillfälle för de anställda att lära av varandra genom att någon av de anställda som 
presterat någonting särskilt bra under veckan får berätta om det tillfället, detta för att inspirera 
gruppen och inte enbart fokusera på prestationsmål. Arbetsledaren påpekar att; 
 

”Det är inte bara målen som räknas utan även andra aspekter hos en anställd och alla dessa 
värderas vid utvärdering av prestationer.” 

 

4.1.2.1	   Förekomst	  av	  stress	  i	  samband	  med	  mål	  
Eftersom de anställda mäts individuellt upplever de att det kan känna sig pressade vid tillfällen då det 
gått sämre.  Arbetet kan upplevas stressigt av de anställda då de ska sälja och erbjuda kunder olika 
produkter samtidigt som de arbetar under tidspress på grund av mycket människor i kö som snabbt 
vill utföra sina ärenden. Målen kan av de anställda upplevas för höga och gör att de känns orimliga 
och ouppnåeliga, vilket kan skapa en stress hos de anställda. Arbetsledaren upplever att de anställda 
ibland kan bli stressade av att få feedback varje vecka vid de individuella mötena.  Det kan då vara 
svårt att hinna med att göra önskvärda förändringar emellan mötena då det ibland kommer centrala 
grejer som ska ändras fort.  Dessa gånger får man som arbetsledare ligga lågt med en del av 
förändringarna då det inte går att trycka på alla mål samtidigt. Periodvis kan situationen upplevas mer 
stressig än andra vid andra tillfällen och framför allt då inte målen hålls.  Men stress kan enligt 
arbetsledaren även bero på många saker. Det kan exempelvis vara en kombination av att det är 
mycket på jobbet samtidigt som det är mycket på hemmafronten, eller att man inte mår fysiskt bra. 
Detta sammantaget kan då orsaka att man inte orkar en hel dag.    
 

4.1.3	   	  Formell	  och	  informell	  feedback	  
Den feedback som kan kopplas till resultat och prestationer får de anställda direkt via arbetsledaren, 
oftast sker detta formellt via planerade och kontinuerliga möten. Att feedback sker muntligt är något 
som föredras av både de anställda och arbetsledaren. Om behov finns hos de anställda att få 
ytterligare feedback vid andra tillfällen än vid feedbacksamtal angående funderingar beträffande 
arbetet, anser arbetsledaren att de när som helst kan efterfråga detta. Då arbetsledaren sitter i samma 
lokal som de anställda underlättar det att få kontakt med varandra för att ställa en snabb fråga. Det 
förekommer även att feedback ges mellan de anställda, denna är då mer informell och sker främst 
genom spontant beröm när något bra uppmärksammas hos en kollega. De anställda anser även att de 
vid behov kan fråga någon av de andra anställda i arbetsgruppen om feedback då de känner varandra 
väldigt bra. Både de anställda och arbetsledaren upplever att det är en väldigt bra stämning i 
arbetsgruppen där alla känner varandra väl då de flesta jobbat ihop många år. Detta är även en 
bidragande faktor till att de flesta trivs mycket bra på arbetsplatsen.  
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4.1.4	   Betydelsen	  av	  feedback	  i	  arbetet 
Tillgången till feedback i arbetet är något de anställda anser som hjälpande för att veta var fokus bör 
ligga och vad som är viktigt, det är även sporrande för att göra ett bra jobb. En av de anställda 
kommenterar;  
 

”Får jag inte feedback så märks jag ju inte.” 
 
Arbetsledaren anser att feedback kan vara hjälpande för att vägleda de anställda i arbetet. Detta sker 
främst genom tre konkreta förslag på saker de bör tänka på; det här ska du fortsätta med, det här ska 
du sluta med och det här ska du börja med. Dessa saker kan exempelvis vara att fortsätta med att hälsa 
och vara trevliga mot kunderna, sluta med att hela tiden prata om väder och vind för att minska kön 
och börja med att erbjuda kunderna något ytterligare i samband med deras ärende. 
 
En av de anställda anger att ett speciellt tillfälle som det varit av extra betydelse att få feedback var i 
samband med en situation som känts lite svår och att då få beröm genom positiv feedback var 
betydelsefullt. Den andra av de anställda anser dock att det alltid är av betydelse att få feedback. 
Arbetsledaren menar att det är viktigt att ge feedback vid förändringar. Särskilt då det genom åren 
skett stora förändringar inom banken och arbetssättet förändrats mycket;  
 

”Som chef gäller det i dessa situationer att ha tålamod.” 
 

4.1.5	   Positiv	  och	  negativ	  feedback 
De anställda uppskattar att få positiv feedback då de blir glada och motiverade, och känner att de får 
uppskattning för det som de åstadkommit.  Arbetsledaren anser att de anställda blir extra glada när de 
får positiv feedback gällande ämnen de inte själva spontant anser att de är bra på, och tycker även att 
det vid sådana tillfällen är extra roligt att ge feedback till sina anställda. 
 
Att få negativ feedback upplevs inte lika roligt som att få höra något positivt. Ofta känner den 
anställde till sina svagheter och vad som gått sämre och därmed kommer inte negativ feedback som 
någon överraskning. Det är inget som tycks påverka de anställda i allt för hög grad utan brukar kunna 
skakas av rätt fort. Funderingar kring orsaker om det gått sämre är vanligt där den anställde tänker 
igenom speciella situationer och vad de kunnat göra annorlunda. En av de anställda kommenterar;  
 

”Om jag känner att jag inte kunnat göra det annorlunda säger jag det och står till svars för det, det 
är inget att gräva ner sig för det är en dag i morgon också.” 

 
Arbetsledaren anser att det vid givandet av negativ feedback är viktigt att framföra det på rätt sätt, 
kanske fråga om den anställde vill ha feedback. Negativ feedback ges konstruktivt genom förslag om 
hur den anställda kan förbättra sig genom förändringar och på så sätt prestera bättre. Att ge feedback 
konstruktivt upplevs som hjälp i arbetet för anställda och upplevs då inte som att den anställda är 
dålig utan mer som att det har utvecklingsbara sidor. Det är även viktigt att den anställde får möjlighet 
att berätta hur de upplevt situationen för att inte såga personerna helt i fall det skulle vara så att den 
anställde och arbetsledaren har olika uppfattningar. 
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4.1.6	   Förmedling	  av	  feedback 
Feedback som de anställda får i samband med prestationer sker genom muntliga individuella samtal 
en gång per vecka. Detta kan underlätta för att undvika eventuella otydligheter eller missförstånd. 
Förmedlingen av feedback till anställda sker även på andra sätt. Ett rapporteringssystem prickar av all 
försäljning de anställda gör och kan även ge de anställda en möjlighet att utvärdera sin prestation 
under arbetets gång. Detta används senare som grund för de individuella coachsamtalen. Det finns 
ytterligare en kommunikationsväg för arbetsledare att förmedla feedback till de anställda, detta via en 
chattfunktion. Arbetsledaren kan genom den kommentera och ge den anställde beröm eller tips 
löpande i arbetet. 
 
Det kan kännas ofta att ha möten en gång i veckan men arbetsledaren anser ändå att det finns en 
funktion i att ha dem ofta. Arbetsledaren är i allmänhet nöjd med det rutiner som finns kring arbetet 
med feedback, och känner att det finns tydliga mallar och verktyg för hur arbetet ska genomföras. 
Även de anställda är nöjda med feedback och de rutiner som finns och men även de upplever att det 
ibland kan bli lite ofta, då de vissa gånger kan kännas som upprepning.  
 
Arbetsledaren menar på att hur den anställde tolkar och uppfattar feedback handlar till stor del om hur 
de får den framförd. Att säga att någon är dålig och att det går dåligt för någon leder ingenstans, den 
anställde har förmodligen själv uppmärksammat att det inte går bra och är medveten om problemet. 
Det är då bättre att börja arbeta med problemet och titta på möjligheter för den anställde att förbättra 
sig menar arbetsledaren vidare och kommenterar; 
 

”Lite så måste man jobba med feedback, det går inte bara att säga att du är dålig.” 
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4.2	   Försäkringskassan	  
Nedan presenteras en redogörelse av resultat som framkommit under empiriinsamlingen från 
intervjuerna av de anställda samt arbetsledaren på Försäkringskassan. De anställda är i detta fall 
handläggare och arbetsledaren deras enhetschef. Handläggarnas primära uppgift är att ta emot nya 
ärenden och bearbeta dem inom en tidigare bestämd tidsram, detta med stöd från specialister samt ett 
processystem utarbetad av försäkringskassan. Enhetschefen har förutom det administrativa ansvaret 
även ett ansvar för att se till att ärendena handläggs inom rätt tid samt följer den utformning och de 
regler som finns för respektive ärende för de drygt 30 anställda på enheten. Orsaken till att denna 
enhet valts ut för studien är då enheten har mätning av hur väl målen inom enheten nås. De anställda 
utvärderas i sin tur efter hur väl målen uppfyllts både inom gruppen och på individnivå. 

4.2.1	   Målutformning	  	  
Målen på Försäkringskassan fastställs av regeringen och grundas initialt på lagstiftningen. Det finns 
en utarbetad process kallad Ensaprocessen vilken beskriver hur hela kedjan skall behandlas från att 
ansökningarna kommer in tills beslut fattats i ärendena. Den beskriver också hur ärendena ska 
handläggas och utifrån denna process beräknas vilket antal ärenden som bör avslutas per dag. Genom 
Ensaprocessen beräknas även antalet anställda som behövs för att klara av de ärenden som kommer 
in. Utifrån Ensaprocessen beräknas sedan en verkningsgrad per anställd som används som mätverktyg 
för mätning av varje handläggarnas prestationer. Verkningsgraden jämförs sedan mot så kallade 
typärenden som finns utformade genom Ensaprocessen, dessa beskriver vad som behövs göras vid 
olika typer av ärenden och hur lång tid de olika momenten bör tar. Slutligen beräknas handläggarnas 
mål utifrån Ensaprocessen. Försäkringskassan försöker att ständigt förbättra Ensaprocessen genom att 
utveckla denna. De anställda har möjlighet att påverka processen genom att representanter från 
kontoret sitter med vid skrivandet av processerna, både en del av handläggarna samt arbetsledaren. 
Hållpunkter i arbetet för hela avdelningen gemensamt är att en ny ansökning ska påbörjas senast på 
den sjunde dagen efter att ärendet kommit in till försäkringskassan. Inom ytterligare 30 dagar från att 
en ansökan är komplett ska ett beslut tas i ärendet. Dessa mål är satta utifrån riktlinjer som är 
framarbetade för kundernas bästa.  

4.2.2	   Utveckling	  och	  utvärdering	  av	  mål	  
De anställdas mål utvärderas utifrån verkningsgraden för att ta reda på om målen uppnåtts. Varannan 
månad eller en gång i kvartalet sker återkopplingsmöten där arbetsledaren träffar de anställda 
individuellt för att gå igenom respektive anställds verkningsgrad. Återkopplingsmötena varierar 
tidsmässigt i hur ofta de inträffar, vilket är beroende på hur arbetet inom verksamheten för tillfället 
ser ut. Hänsyn tas till när möjlighet finns, men det är även viktigt att samtalen ska tillföra någonting 
när det genomförs. Hänsyn tas även till hur de anställda ligger till arbetsmässigt. Arbetsledaren 
kommenterar att det stundtals krävs mer arbete med en del anställda för att dessa ska komma upp i 
verkningsgrad och uppnå målen. Arbetsledaren ser då till att de anställda får det stöd som de behöver 
för att komma upp i verkningsgrad. Detta kan bland annat ske genom extra stöd från avdelningens 
specialister. Som arbetsledaren uttrycker sig;  

”Vi jobbar med målen nästan hela tiden, det är ju det att vi inte pratar om de hela tiden utan det 
handlar ju om att vi måste uppfylla vårt uppdrag varje dag.” 

Emellanåt sker även gruppmöten där statistik från hela avdelningens prestationer presenteras och 
jämförs med hur kontoret ligger till i förhållande till övriga kontor i landet. 
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4.2.2.1	   Förekomst	  av	  stress	  i	  samband	  med	  mål	  
De anställda upplever ibland att arbetsbelastningen på avdelningen är för hög.  I dagsläget är 
arbetsbelastningen på en lagom nivå då arbetet ligger relativt i fas med målen. Det har däremot precis 
varit en period där avdelningen inte uppnått målen. Detta har då varit en stressfaktor för de anställda 
då det hela tiden funnits mer arbete än vad som hunnits med.  Problemen med stress är något som 
diskuterats mycket mellan arbetsledare och anställda på avdelningen då det inte finns mycket tid för 
återhämtning och detta lett till sjukskrivningar bland personalen. Detta har även tagits upp på högre 
nivåer i organisationen men upplevts som att det gått för långt innan förändring skett.  Arbetsledaren 
anser att stress kan bero på hög arbetsbelastning på arbetet kombinerat med en hög belastning hemma, 
det blir då inte balans någonstans. Arbetsledaren anser även att målen inte är för höga då största delen 
av de anställda klarar av dem och endast ett fåtal inte når dem fullt ut. Enligt arbetsledaren verkar de 
flesta anställda tycka målen är rimliga, och att det oftast handlar om att de anställda själva begränsar 
sig i verkningsgraden för att de personligen mår dåligt och inte kan koncentrera sig helt och hållet på 
handläggningen. De anställda påpekar att målen i sig inte är för höga, då Försäkringskassan inte kan 
påverka antalet ärenden som kommer in beror arbetsbelastningen snarare på för få anställda. 

4.2.3	   Formell	  och	  informell	  feedback	  
Formell feedback på arbetsprestationerna meddelas muntligt av arbetsledaren och sker oftast vid 
planerade tillfällen. Vid behov hos de anställda att veta hur de ligger till i förhållande till uppsatta mål 
eller att få övrig feedback vid andra tidpunkter än de planerade tillfällena anser arbetsledaren att det 
finns möjlighet att efterfråga detta. De anställda uppger också att de kan vända sig till arbetsledaren 
som är villig att hjälpa dem. Informell feedback mellan kollegorna kan ibland förekomma spontant i 
samband med fikaraster eller möten då hela arbetsgruppen är samlad, men eftersom arbetet till stor 
del är individuellt och alla handläggare har egna kontor där de arbetar så förekommer det vanligtvis 
inte under övrig arbetstid. En anställd kommenterar;  
 
”Vi försöker att ge varandra beröm och hjälpas åt i gruppen, men jag tror att det tyvärr är lite dåligt 

med att sticka in huvudet på varandras kontor för att ge beröm.” 
 

4.2.4	   Betydelsen	  av	  feedback	  i	  arbetet 
Arbetsledaren anser att det är en hjälp i arbetet för de anställda att få feedback, de vill oftast veta vad 
de gör för fel för att ha möjligheten att förbättra sig. Samtidigt som det ger en möjlighet för 
arbetsledaren att peppa sina anställda. Det är även viktigt att återkopplingssamtalen är återkommande 
och att det finns en möjlighet för anställda att prata med arbetsledaren vid behov, detta är både 
arbetsledare och anställda överens om. De anställda anser även att feedback är bra då det kan utgöra 
en påminnelse om vissa ärenden som eventuellt blivit liggande. 
 
Ett tillfälle där arbetsledaren ansåg att feedback varit av speciell betydelse var då en anställd haft en 
tung period och på grund av det inte fått så mycket feedback. När arbetsledaren såg att det började gå 
bättre och bättre fick den anställde i fråga beröm för detta vilket var väldigt mycket värt för denne då 
denne inte insett detta själv. Tillfällen som de anställda ser som extra betydelsefulla är efter tunga 
eller stressiga perioder där arbetet samlats på hög och inte hunnits med. Det är då skönt att få veta när 
man kommit på banan igen och jobbat i kapp men även att få veta att man presterat på en bra nivå 
trots att det känts tungt. 
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4.2.5	   Positiv	  och	  negativ	  feedback	  
Arbetsledaren generella syn på positiv feedback är att de anställda tycker det är jätte roligt att få. 
Vidare menar arbetsledaren att för en del av de anställda kan dessa återkopplingssamtal kännas 
väldigt jobbiga, och att de då kan gå nöjda från ett samtal är enormt positivt. De blir även mer 
motiverade till arbetet då de känner att de blir uppmärksammade. De anställda anser sig bli 
motiverade av positiv feedback och anser att det är roligt, även om det ibland kanske kan vara svårt 
att ta det till sig.  
 
Att ge negativ feedback kan ibland kännas svårt enligt arbetsledaren, de anställda ska ju inte behöva 
må dåligt av att få feedback. Det är därför en fråga som diskuteras med de anställda, hur de vill att 
feedback ska förmedlas på bästa sätt. En viss del feedback kan inte ges på något annat sätt än att den 
blir negativ och då kan den vara svår att ge, feedback bör därför anpassas till situationen. Feedback 
utifrån verkningsgrad är en fråga där åsikterna i gruppen skiljer sig markant, där en del av de anställda 
helt vill ta bort den helt medan andra vill ha den kvar. Då en del av de anställda mår väldigt dåligt av 
att få feedback på just verkningsgraden avstår arbetsledaren i de fallen helt från att ge feedback 
utifrån den och menar;  

”De inser ju själva att det inte ser så bra ut, men de skulle förmodligen må ännu sämre om de fick de 
bekräftat i siffror.” 

Feedback från arbetsledaren fokuserar då hellre på hur den anställde mår i allmänhet. Efter 
mottagande av negativ feedback brukar de anställda försöka vara mer uppmärksamma och tänka efter 
på vad de gör då det ständigt sker förändringar och det kan vara svårt att hålla sig uppdaterad. De 
anställda upplever inte feedback som direkt negativ utan benämner den hellre som konstruktiv kritik, 
vilket är bra då de vet vad de har möjlighet att förbättra. 

 

4.2.6	   Förmedling	  av	  feedback 
Både arbetsledare och de anställda är nöjda med hur de får feedback idag och rutiner kring detta. 
Arbetsledaren menar på att hur ofta feedback bör ges är beroende på hur verksamheten fungerar och 
anser att det för denna avdelning fungerar bra med den aktuella förekomsten. Detta speciellt med 
tanke på att avdelningen precis genomgått en tung period, det hade då inte gett någon effekt av att ha 
feedback oftare då de anställda möjligtvis mått sämre av att få återkoppling månadsvis. Arbetsledaren 
nämner att det tidigare inte funnits feedback inom Försäkringskassan och kommenterar vidare;  
 
”Jag har jobbat inom försäkringskassan även när vi inte återkopplade och det inte heller fanns någon 
verkningsgrad och det mådde vi inte heller bra av. Detta eftersom man ville veta om man gör ett bra 

jobb eller inte, vad som var bra och vad man hade kunnat göra bättre” 
 
De anställda anser även att det är trevligare och väldigt bra med möten där det finns möjlighet att sitta 
öga mot öga vid feedback, lättare att undvika missförstånd. De anser även att det får tillräckligt med 
information om hur det ligger till och inte därmed behöver få feedback oftare. Feedback sker inte bara 
genom de muntliga återkopplingssamtalen. De anställda har även möjlighet att utvärdera sina 
prestationer genom datasystemet som används för handläggningen. Ibland förekommer även feedback 
från arbetsledaren via mail till de anställda och även om det verkar förekomma skilda meningar om 
detta tycks det som att de flesta upplever det som negativt. 
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Arbetsledaren upplever sig själv som ganska öppen och anser sig ha en rak kommunikation till de 
anställda, och upplever inte heller att det någon gång har blivit några missförstånd, det är viktigt att 
säga vad man tycker;  

”Med respekt mot människan givetvis.” 

Arbetsledaren försöker att kontinuerligt föra en konversation med de anställda om hur de upplever 
feedback och hur de känner inför att prata om verkningsgraden. Även om arbetsledaren anser 
verkningsgraden som en av de viktigare delarna bör den inte få alltför stort utrymme i 
återkopplingssamtalen. Att prata om verkningsgraden ska ändå kännas bra för alla parter även om den 
är låg och alltför stort fokus läggs därför inte på verkningsgraden utan hellre på kvalitet och arbetet i 
allmänhet. Vid förmedling av feedback anser arbetsledaren att det är viktigt att försöka hitta något 
positivt då syftet med feedback ändå är att de anställda ska arbeta bättre. De anställda upplever heller 
inte att det förekommer missförstånd vid förmedling av feedback. Blir det fel beror det oftast på 
slarvfel, då får man ju reda på det och kan själv se efter vad som blivit fel och varför. 

4.3	   Sammanfattning	  av	  empirikapitel	  
Resultatet av som presenterats under empirikapitlet sammanfattas i två olika tabeller, resultatet från 
Nordea i Tabell	  1 och resultatet från Försäkringskassan i	  Tabell	  2. Detta för att lätt och tydligt få en 
överblick av fakta för att underlätta fortsatt läsning. Tabellerna presenterar arbetsledare och anställdas 
åsikter gällande feedback i olika former för respektive organisation. 
 
Tabell 1  Nordea: Uppfattning och upplevelse av feedback. 
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Tabell 2  Försäkringskassan: Uppfattning och upplevelse av feedback. 
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5	   Analys	  
I följande kapitel analyseras informationen som presenterats under empirikapitlet. Först analyseras 
den insamlade empirin som en jämförelse mellan organisationerna för att sedan kopplas till det 
teoretiska ramverket. Slutligen presenteras bidragande orsaker till eventuella uppkomna skillnader 
samt en övergripande rekommendation till hur problemet kan hanteras. 
 
 

5.1	   Målutformning	  och	  utvärdering	  av	  mål	  
På både Nordea och Försäkringskassan är målen bestämda på högre nivåer inom respektive 
organisation, men ett visst medinflytande vid bestämmande av mål är möjligt. Det handlar då i båda 
organisationerna om att arbetsledaren har möjlighet att förhandla uppåt i organisationen och förmedla 
de anställdas åsikter. Inom Försäkringskassan sitter det även med handläggare vid utformning av 
handläggningsprocesserna. Målen är inom båda organisationerna satta på gruppnivå men mäts även 
på individnivå för att alla gemensamt ska bidra till att nå gruppens mål, vilka även till viss del 
lönegrundande. I slutändan är det dock arbetsgruppernas totala prestationer som är det viktigaste inom 
de båda organisationerna.  
 
Utvärdering av mål och prestationer skiljer sig åt en del mellan organisationerna, men inom 
respektive organisation upplevs inga skillnader gällande uppfattning mellan arbetsledare och 
anställda. På Nordea sker feedbacksamtal varje vecka med ett utförligare samtal en gång i månaden, 
detta gör att uppföljningen på hur de anställda arbetat under veckan är väldigt intensiv och 
regelbunden med kartlagda möten. De anställda på Försäkringskassan får feedback genom 
återkopplingssamtal som sker med glesare intervaller mellan tillfällena, varannan eller ibland var 
tredje månad, beroende på hur arbetssituationen ser ut och vad de anställda får ut av feedback. 
Luckett och Eggleton (1991) menar att då feedback ges regelbundet har den anställde bättre möjlighet 
att utvärdera prestationen. Arbetsledaren på Försäkringskassan uppger att även om feedback till de 
anställda sker med långa mellanrum kan det stundtals krävas mer arbete med en del av de anställda 
som inte presterar lika högt gällande uppsatta mål. De kan då behöva extra stöd och de får också 
feedback mer frekvent. Detta stämmer även ihop med Fischers (1979) studie, där beskrivs att där 
anställda har en lägre prestationsnivå tenderar arbetsledarna att ge feedback oftare än där var de 
anställda har en högre prestationsnivå. 
 
Trots dessa skillnader i feedback är arbetsledare och anställda på respektive organisation överlag 
nöjda över rutinerna av feedback och känner inte att det behövs oftare, snarare att de ibland sker för 
ofta. Anledningen till att feedback sker med så pass olika tidsintervaller beror förmodligen på att 
verksamheterna skiljer sig åt i arbetsuppgifter och därmed också hur ofta som feedback behövs för 
arbetet. Ärendena som Försäkringskassan handlägger tar längre tid för att utföra och feedback 
behöver eventuellt inte ske lika frekvent som på Nordea där de anställda behandlar många ärenden 
per dag och mycket hinner ske mellan feedbacktillfällena. 
 
De anställda inom båda organisationerna upplever stundtals att arbetsbelastningen tenderar att 
periodvis bli lite för hög. Försäkringskassan har nyligen genomgått en tung period med mycket arbete 
och en del sjukskrivningar på grund av just arbetsbelastningen. Personalen på Försäkringskassan 
kommenterar att problemet inte ligger i själva målen i sig då de mestadels handlar om hur 
handläggningen bör gå till, problemet tycks mer ligga i alltför få handläggare på antalet ärenden som 
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inkommer. Även arbetsledaren på försäkringskassan håller med om att det varit en tung period och att 
det beror på att antalet ärenden varit för hög i förhållande till antalet anställda. På Nordea däremot 
anser de anställda att den höga arbetsbelastningen mestadels beror på för högt uppsatta mål, ibland 
kan säljmål vara svåra att kombinera med de kunder som kommer in och det blir då svårt att uppnå 
målen att sälja ett visst antal produkter, även arbetsledaren påpekar att målen ibland kan var för höga. 
Becker (1978) påpekar värdet av att erhålla information eller jämförelser om prestationen för 
anställda som strävar mot högt uppsatta mål. Det blir annars svårt för de anställda att utvärdera 
prestationen och det ger då inte möjlighet att förbättra och förändra den. I Nordeas fall vart höga mål 
är förekommande kan konstateras att de frekvent och kontinuerligt arbetar med återkoppling genom 
feedbacksamtal. Under dessa feedbacksamtal får de då information om hur arbetet fortlöper men även 
konkreta exempel på hur de kan förbättra sig i arbetet. 
 

5.2	   Formell	  och	  informell	  feedback	  
Inom båda organisationerna förekommer formell feedback i form av inplanerade individuella möten 
mellan arbetsledare och anställd för utvärdering av den anställdes arbetsprestationer. Pitkänen och 
Lukka (2011) menar att formell feedback är vanligare förekommande inom ekonomistyrning vid 
kontroll av anställdas handlingar genom prestationsmätningar. Både arbetsledare och anställda på 
Nordea och Försäkringskassan är överens om att rutinerna för användning av feedback fungerar bra 
och inte heller i detta fall upplevs några skillnader mellan dessa. Informell feedback i form av 
spontana kommentarer i det dagliga arbetet kollegor emellan förekommer också, om än mer vanligt 
på Nordea än Försäkringskassan. En orsak till detta kan vara att de anställda på Nordea arbetar 
närmare varandra då alla är stationerade i samma lokal, vilket ökar möjligheten för spontan 
kommunikation de mellan de anställda. En annan orsak kan vara att de anställda på Nordea har 
arbetat ihop under väldigt många år och anger att de känner varandra väldigt bra och upplever att de 
har en väldigt bra stämning inom arbetsgruppen. Detta kan då bidra till att det känns lättare att 
förmedla feedback anställda emellan. På Försäkringskassan är informell feedback inte lika vanligt 
förekommande. En orsak till detta tycks vara att arbetet är mer individuellt och de anställda har 
varsina kontor som de jobbar ifrån, spontana besök blir då inte lika naturliga. Luckett och Eggleton 
(1991) menar att då källan till feedback är någon i relation till mottagaren ökar sannolikheten att den 
accepteras av mottagaren. Det tycks i detta fall inte som att det är den nära relationen till källan i sig 
som har någon större betydelse för just acceptansen av feedback. På båda arbetsplatserna upplever de 
anställda att de har möjlighet att fråga efter feedback om de känner ett behov av det. Även 
arbetsledarna verkar anse att de anställda är välkomna att fråga ifall de har funderingar vilket stödjer 
Pitkänen och Lukka (2011) syn att informell feedback även kan erhållas genom att efterfråga det.  
 

5.3	   Betydelsen	  av	  feedback	  i	  arbetet	  	  
Inom båda organisationerna är både anställda och arbetsledare överens om att feedback är användbart 
och betydelsefullt för att hjälpa de anställda i arbetet att uppnå organisationens mål och finns inga 
upplevda skillnader mellan arbetsledare och anställda inom respektive organisation. Detta är även 
överensstämmande med Beckers (1978) syn att feedback är en viktig faktor på vägen mot att nå mål. 
På Nordea anser arbetsledaren feedback vara vägledande i arbetet då de anställda gärna vill veta vad 
de ska fokusera arbetet på. Arbetsledaren på Försäkringskassan upplever att feedback är hjälpande 
genom att de anställda vill veta vad de gör fel och de anställda tycker att det är intressant att veta hur 
det ligger till i förhållande till uppsatta mål. Förekomsten av feedback har även ökat på både 
Försäkringskassan och Nordea under de senaste åren. Detta ligger i linje med tidigare forskning som 



	   27	  

visar att behovet för de anställda att veta hur det presterat har ökat och det är därför viktigt med 
feedback (Fischer, 1979). Ytterligare tillfällen där arbetsledare och anställda på Nordea anser att 
feedback är extra användbart som hjälp i arbetet är i situationer som upplevs svåra att genomföra eller 
vid förändringar i och på arbetsplatsen. Anställda på Försäkringskassan nämner även att det är väldigt 
viktigt att få feedback vid stressiga perioder då man ligger efter med arbetet, detta för att peppa de 
anställda att ta sig igenom denna tunga period. Vilket även nämns i tidigare forskning där Pitkänen 
och Lukka (2011) beskriver att feedback som ett samband mellan mål och prestationer är viktigt för 
lärande och förbättrade av prestationer av individen. 
 

5.4	   Positiv	  och	  negativ	  feedback	  
Positiv feedback är något som de anställda inom båda organisationerna verkar uppskatta. De upplever 
att det är roligt att få bekräftelse på att de gjort något bra men även för att veta att det som de gjort är 
bra. Det bidrar till en ökad motivation hos de anställda. Även arbetsledarna tycks anse att det är extra 
kul att ge positiv feedback till de anställda. Enligt Luckett och Eggleton (1991) tycks det lättare för 
anställda att acceptera och ta till sig positiv feedback än negativ. Det verkar inte finnas något som 
tyder på att positiv feedback accepteras bättre än negativ feedback hos de anställda på de olika 
organisationerna. Däremot anser en av de anställda på Försäkringskassan att det ibland kan kännas 
svårt att ta till sig positiv feedback som ges. En anledning till detta kan vara att olika personer har 
olika lätt att ta till sig positiv kritik på grund av personlighet och har därmed en förmåga att 
nedvärdera sina egna prestationer. 
 
Negativ feedback upplevs av naturliga skäl inte som lika roligt att få för de anställda, varken på 
Nordea eller Försäkringskassan. De anställda upplever dock att även negativ feedback är viktig att få 
då det hjälper dem att prestera bättre. På Nordea anser de anställda att negativ feedback ofta inte 
kommer som någon nyhet, i de situationerna är de anställda är oftast medvetna att de presterat dåligt. 
Vid de tillfällena anser arbetsledaren att de anställda får vara delaktiga i beslutet om de ska få 
feedback eller inte. Arbetsledaren på försäkringskassan anser även att det inte finns någon anledning 
att ge negativ feedback till anställda som inte mår bra på grund av arbetet, då feedback i det läget kan 
få dem att må ännu sämre.  Arbetsledaren på Försäkringskassan påpekar att det är viktigt att ge 
negativ feedback på rätt sätt för att det ska kunna hjälpa de anställda. Luckett och Eggleton (1991) 
menar att det vid negativ feedback finns tendenser hos givaren att försköna informationen för att 
undvika otrevligheter mellan givare och mottagare. Även om det finns risk att de anställda mår dåligt 
av den negativa feedback som ges verkar det inte som att någon av arbetsledarna försöker att förvrida 
eller försköna den negativa feedbacken. Snarare att de undanhåller den från de anställda då de anser 
att risk finns att de mår sämre av den.  I båda organisationerna kan konstateras att både anställda och 
arbetsledare gärna undviker orden negativ feedback och ser den gärna hellre som konstruktiv. 
 

5.5	   Förmedling	  av	  feedback	  
På båda arbetsplatserna förmedlas feedback genom ett flertal kommunikationskanaler. 
Försäkringskassan använder sig av ett datasystem där de anställda registrerar påbörjade och avslutade 
ärenden. Systemet hjälper de anställda med upplägget av arbetet och beräknad tidsåtgång per ärende. 
På Nordea registreras all försäljning i ett datasystem där de anställda får hjälp under arbetets gång 
med förslag på vad de bör sälja och hur de presterat i förhållande till de uppsatta målen. I båda 
organisationerna kan de anställda använda sig av datasystemet under arbetets gång för att utvärdera 
sin egen prestation utifrån uppsatta mål. Informationen från datasystemen används sedan i båda 
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organisationerna som underlag för arbetsledarna för att utvärdera de individuella prestationerna hos 
de anställda vid det enskilda feedback samtalen. Arbetsledaren på Nordea kommenterar även att de 
kan använda sig av ett slags chattsystem för att ge feedback eller kommentarer direkt till varandra via 
datorn, på det sättet kan de peppa eller hjälpa varandra.  På Försäkringskassan uppger även de 
anställda att de stundtals kan få feedback via mail även om de flesta tycks uppskatta att få den 
personligen av arbetsledaren.  Förutom datasystem för utvärdering av prestationer får de anställda till 
viss del spontan feedback från arbetskollegor samt att båda organisationerna använder sig av 
inplanerade personliga möten med arbetsledare för kontinuerlig feedback och uppföljning. Det 
sistnämnda sättet verkar vara det som både anställda samt arbetsledare inom de båda organisationerna 
anser som det mest effektiva och fördelaktiga. Det överensstämmer även med Westmyer, DiCioccio 
och Rubins (1998) studie som visar att det bästa sättet för att både ge och ta emot information som 
även anses vara det mest lämpliga och effektivaste är att kommunicera muntligt.  Inom båda 
organisationerna verkar personliga möten mellan anställd och arbetsledare vara det sättet som 
föredras för att förmedla feedback även om flera andra möjligheter för detta finns tillgängligt. Alla 
tycks även anse att kommunicering av feedback via mail i möjligaste mån bör undvikas då 
informationen i större utsträckning kan misstolkas eller förbises. Jacobsen och Thorsvik (2008) menar 
på att det vid förmedling och utbyte av information finns flera alternativa kommunikationskanaler 
beroende på vad som ska förmedlas och därmed kan vissa kanaler vara opassande vilket kan begränsa 
att rätt information kommer fram till mottagaren. Det verkar som att feedback blir mer effektiv och 
tydlig vid förmedling genom personlig kontakt. Detta kan även bidra till tillfällen för anställda att 
kommentera och ifrågasätta feedback vid otydligheter. 
 

5.6	   Missförstånd	  och	  otydligheter	  vid	  förmedlandet	  av	  feedback	  
Vid förmedling av information finns en risk att informationen i feedback inte tolkas av de anställda på 
sättet som var avsett från arbetsledarens sida. Detta kan då potentiellt skapa otydligheter och 
missförstånd vilket kan leda till att beteendet hos de anställda ändras i en icke önskvärd riktning. 
Både Nordea och Försäkringskassan konstaterar dock att det inte brukar förekomma några 
missförstånd eller otydligheter, vare sig från anställda eller arbetsledares sida. På Försäkringskassan 
kommenterar arbetsledaren att det är viktigt använda sig av en rak konversation och en av de anställda 
kommenterar att det vid fel oftast beror på slarvfel. För att anställda ska få feedback kopplat till sina 
prestationer krävs en tydlig och väl fungerande kommunikation till arbetsledaren enligt Fischer 
(1979) vilket tycks förekomma i båda av de undersökta organisationerna. De anställda på båda 
organisationerna verkar anse att personliga möten med arbetsledaren kan leda till att missförstånd 
undviks då det finns möjlighet att lättare kan läsa av varandra. Vid förekomst av otydligheter anser de 
anställda på respektive organisation att de har möjlighet att söka ytterligare information av 
arbetsledaren genom att spontant söka feedback av denne.  Jacobsen och Thorsvik (2008) beskriver 
även ett antal problem som kan uppstå inom kommunikationsprocessen genom störningar. Dessa kan 
vara att arbetsledaren inte uttrycker vad som denna avsett på grund av att felaktiga ordval och 
formuleringar använts, fel val av kommunikationskanal eller vid tolkningen av budskapet. I båda 
organisationerna tycks stor vikt ligga på att förmedla informationen tydligt för att undvika 
missförstånd av de anställda. Arbetsledarna kör på rak kommunikation genom personliga möten, och 
om den anställde inte förstår informationen finns möjlighet för förtydligande av den. Därmed verkar 
de potentiella problem som nämns av Jacobsen och Thorsvik (2008) kunna undvikas.  
 
 
 



	   29	  

5.6.1	   Förändringar	  av	  beteendet	  hos	  de	  anställda	  
Beroende på feedback som ges av arbetsgivare kan eventuellt beteendet hos de anställda förändras. 
Arbetsledaren på Försäkringskassan påpekar att själva syftet med feedback är att få de anställda att 
arbeta bättre. Även om det är önskvärt att beteendet ändras till det bättre hos de anställda oavsett 
positiv eller negativ feedback är så inte alltid fallet. Vid undersökningen av de anställda i respektive 
organisation bekräftades att de ansåg feedback som viktigt för utveckling av fortsatta prestationer. 
Vidare menade de att positiv feedback hjälper dem att öka motivationen och humöret samtidigt som 
de får en hänvisning om att de arbetar åt rätt håll. Negativ feedback ansågs även den vara bra då de 
anställda hellre såg den som konstruktiv och att de fick en fingervisning om prestationsnivåerna. De 
anställda upplevde att positiv feedback fick dem att må bra och känna sig glada medan negativ 
feedback fick dem att känna sig lite mindre glada. Ingen av de anställda upplevde dock att de hade 
problem att skilja mellan kritik mot person eller arbetsprestationer och hade därför inga problem med 
att ta emot och ta till sig kritiken eller upplevde att de mådde dåligt av den. Responsen i samband med 
feedback kan antingen leda till förändring av mål, förändrat beteende eller uppkomna känslor hos 
individen beroende på hur mottagaren reagerar på feedback (Luckett & Eggleton, 1991).  
 
Även arbetsledarna verkar samtycka om detta. Det verkar därför inte som att det förekommer några 
skillnader i hur anställda och arbetsledare upplever att beteendet hos de anställda påverkas av 
feedback. En anledning till detta kan vara att förmedlingen av feedback sker på ett tydligt sätt. 
Personliga möten ger de anställda möjlighet att läsa av arbetsledarnas kroppsspråk samtidigt som kan 
ställa motfrågor eller efterfråga mer information vid behov.  Arbetsledarna verkar även lägga en stor 
tyngdpunkt på att förmedla feedbacken med ett tydligt och rakt språk utan att linda in informationen 
för att förmildra den.  
 

5.7	   Sammanfattning	  av	  analys	  kapitel	  
Slutsatser som har framkommit i analysen om hur arbetsledare och anställda upplever 
beteendeförändringar hos de anställda vid förmedling av feedback har sammanställts och presenteras i 
två olika tabeller nedan. Eftersom inga skillnader tycks finnas i upplevt beteende berörs orsakerna 
som tros kunna ligga bakom dessa uteblivna skillnader. Tabell	  3 presenterar slutsatser från Nordea 
medan Tabell	  4	  presenterar slutsatser från Försäkringskassan. 
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Tabell 3 Nordea: Upplevda skillnader. 

	  
	  
Tabell 4 Försäkringskassan: Upplevda skillnader. 
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6	   Slutsatser	  och	  diskussion	  
I följande kapitel redogörs för de övergripande slutsatser som framkommit under analysen. Detta 
sker genom att besvara forskningsfrågorna som ställts i den inledande delen av studien. 
En redogörelse görs också för studiens övergripande resultat samt hur studien kan bidra till att 
berika befintlig teori. Vidare presenteras förslag till fortsatt forskning. 
 
 

6.1	   Slutsatser 
Vid jämförelsen av Nordea och Försäkringskassan har framkommit att även om företagen skiljer sig 
genom rutiner och arbetsuppgifter så ser feedback relativt lika ut organisationerna emellan. Båda 
organisationerna upplever att förekomsten av feedback har ökat drastiskt under de senaste åren och i 
dagsläget anger respektive organisation att de har utvecklade rutiner för återkoppling av 
arbetsprestationer genom feedback.  

 
 

• Finns skillnader i hur arbetsledare respektive anställda upplever den påverkan som 
feedbacken ger de anställda i arbetet, och i sådana fall vilka? 
 

Inga skillnader har framkommit om hur arbetsledare respektive anställda upplever att de anställda 
påverkas av feedback från arbetsledare. Både arbetsledare och anställda tycks överens om att 
feedback är viktigt för de anställda genom att öka motivationen samt hjälpa dem i hur arbetet bör 
fortskrida. 

 
 

• Hur påverkas beteendet hos de anställda vid feedback i samband med prestationsmätning, och 
varför är det så? 

 
Beteendet hos de anställda tycks inte få någon långsiktig påverkan av feedback från arbetsledaren, 
varken då feedback är positiv eller negativ. Feedback verkar däremot ha en kortsiktigt bidragande 
effekt för motivationen och självkänslan för de anställda vilket både anställda och arbetsledare tycks 
överens om. Den hjälper även de anställda att veta hur de ligger till jämfört med uppställda mål och 
speciellt viktigt verkar den vara under perioder med hög arbetsbelastning eller hård press eftersom 
den hjälper de anställda veta hur de ligger till mot uppsatta mål.  

 
 

• Hur påverkas beteendet hos de anställda beroende på hur feedback kommuniceras, och varför 
är det så? 

 
Feedback som kommuniceras genom individuella feedbacksamtal mellan arbetsledare och anställda 
verkar det ge den största effekten. De anställda har då bäst möjlighet att läsa av arbetsledaren för att 
tolka vad denne avsett att förmedla. På detta sätt kan otydligheter i feedbackinformationen undvikas. 
Det ger även arbetsledaren en chans att se den anställdes reaktion på feedback och ger då denne en 
chans att anpassa feedback efter den situation som krävs. Hur frekvent feedback bör ges bör anpassas 
efter arbetsuppgiftens utformning och krav på prestation då de anställda då kan förhålla sig till 
prestationsmålen. 
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6.2	   Diskussion	  
Syftet med denna studie har varit att ta reda på om det finns en skillnad i hur anställda respektive 
arbetsledare upplever att de anställdas beteende förändras vid förekomsten av feedback. Vid 
förekomst av upplevda skillnader kan det eventuellt leda till problem inom organisationer. Detta då 
det kan skapa otydligheter mellan hur arbetsledaren avsett effekten av feedback och hur den anställde 
agerat utifrån given feedback. I en del fall kan en positiv effekt av feedback då utebli eller i värsta fall 
även bli negativ.  
 
Genom insamlandet och analysen av empirimaterialet kan konstateras att det inte tycks förekomma 
några skillnader i hur anställda och arbetsledare upplever att de anställdas beteende förändras vid 
feedback. Detta tycks heller inte skilja sig varse sig feedback är av positiv eller negativ karaktär. En 
orsak till detta kan vara att feedback inte ger den effekten som var önskad från första början. I dessa 
särskilda fall kan inte upptäckas några specifika långsiktiga förändringar av beteende på grund av 
feedback, endast ökad motivation eller lätt förändrat känslotillstånd. Detta kan bero på att studien 
utförts under en kortare period och tydligare resultat hade eventuellt kunnat upptäckas om studien 
utförts under en längre period med fler undersökningstillfällen. De anställda tycks ändå uppleva att 
feedback bidrar till att de lättare kan urskilja vad de gör fel eller rätt samt hur de skall förbättra sig för 
att uppnå önskat resultat, och detta anser även arbetsledare. Generellt verkar det som att feedback är 
viktigt på arbetsplatser för att motivera och handleda de anställda i hur de skall arbeta för att nå 
specifika mål.  
 
En annan orsak till avsaknaden av upplevda skillnader kan vara att det inte finns några otydligheter i 
hur feedback förmedlas till de anställda. Utrymmet minskar då för att beteendet skall påverkas på ett 
felaktigt sätt. I undersökningen framkom att båda av organisationerna använder sig av individuella 
personliga möten samt rak kommunikation. Möjlighet finns även för de anställda att söka 
kompletterande information av arbetsledare ifall tveksamheter framkommit om hur informationen 
skall tolkas. Det verkar som att personliga möten är det som föredras av både anställda och 
arbetsledare och därför är rekommendera. Anställda kan genom detta få en bättre chans att läsa av 
arbetsledaren för att på så sätt underlätta tolkningen av informationen i den feedback som förmedlas. 
Det ger även en möjlighet för de anställda att ifrågasätta eller söka vidare information vid behov. 
Arbetsledarna får här även en chans att avläsa de anställdas reaktion över den informationen som 
förmedlas av feedback och har då möjlighet att anpassa feedback efter de anställdas respons. Även 
om det verkar underlätta för de anställda att själva kunna läsa av resultat i datasystem för löpande 
jämförelser, tycks det som att alla är överens om att personliga möten är att föredra framför andra, 
speciellt framför feedback genom mail. En rekommendation är därför att feedback bör förmedlas 
genom inplanerade personliga möten mellan den anställde och arbetsledaren.  Detta för att undvika 
otydligheter i feedback men också för att öka möjligheten för arbetsledarna att bygga ett bra och 
förtroendeingivande förhållande med de anställda.  
 
Ett annat perspektiv som kan ha en påverkan på huruvida det uppkommer upplevda skillnader är 
frekvensen av hur feedback förmedlas. Vid ofta förekommande feedbacksamtal sker en tätare 
uppföljning av effekten av feedback och en ökad möjlighet ges därmed att korrigera fel i tid. Utifrån 
de undersökta fallen i studien kan dock tydas att frekvensen av feedback bör anpassas efter 
verksamhetens art och hur arbetsuppgifterna ser ut. Där höga mål var förekommande tycktes även 
feedback förekomma med tätare intervaller. Detta kan minska risken för att arbetet fortlöper i fel 
riktning under en längre period då korrigeringar sker kontinuerligt av de anställdas arbetsprestationer. 
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Tätare feedbacksamtal kan därmed behövas vid högt uppsatta mål då de fordras att de anställda skall 
prestera på topp under en längre period. Det kan även finnas ett större behov av feedback i de 
sammanhang då arbetsuppgifterna är av en mer komplicerad karaktär de anställda kan behöva mer 
stöd för att klara av arbetsuppgiften på ett önskvärt sätt.  
 

6.3	   Implikation	  
Studien har bidragit med att öka medvetenheten om vilken påverkan feedback har på de anställdas 
beteende och hur det upplevs från anställda samt arbetsledares perspektiv. Bidrag kan lämnas som 
kan berika tidigare forskning men även att ge mer praktiska råd till organisationer som tillämpar 
feedback i dagligt arbete vid utvärdering av anställda. 

6.3.1	   Teoretiskt	  bidrag	  
Studiens resultat överensstämmer till stora delar med tidigare forskning gällande hur anställdas 
beteende påverkas av förmedlandet av feedback på prestationer (se exempelvis referens Luckett och 
Eggleton (1991) och referens Pitkänen och Lukka (2011)). Även hur arbetsledare anpassar feedback 
för att på bästa sätt motivera och guida de anställda att prestera på rätt sätt överensstämmer i stora 
drag med tidigare forskning inom detta område (se exempelvis referens Westmyer, DiCioccio och 
Rubins (1998) och referens Fischer (1979)). Det kan däremot konstateras att skillnad i hur 
arbetsledare och anställda upplever att feedback påverkar de anställdas beteende inte tycks 
förekomma om feedback ges på rätt sätt. 

6.3.2	   Praktiskt	  bidrag 
Med denna studie kan vi bidra till att öka medvetenheten om vilken effekt feedback har på förändring 
av anställdas beteende samt hur feedback bör förmedlas för att undvika att den tolkas på ett felaktigt 
sätt. Detta kan i sin tur hjälpa arbetsledare inom organisationer att planera hur feedback bör förmedlas 
för att nå bäst effekt av de anställda som i sin tur kan bidra till att nå organisationens övergripande 
mål. Genom att skapa en effektiv rutin för hur feedback bör förmedlas kan arbetsledaren styra de 
anställda att arbeta i den önskvärda riktningen inom organisationen för att öka effektiviteten i arbetet.  
 
Utifrån analysen konstateras att det inte finns några generella regler för hur frekvent eller vid vilka 
tillfällen feedback bör ges, det bör anpassas till verksamhetens arbetssätt och arbetsuppgifter. 
Verksamheter tycks skilja sig i hur ofta prestationer behöver utvärderas. Feedback verkar även viktig 
i andra situationer än enbart för utvärdering av mål då syftet inte bara är att utvärdera mål utan även 
att motivera de anställda. Det tycks som att feedback inte enbart är viktig som hjälp för att jämföra 
och utvärdera prestationer och mål i arbetet, utan anställda anser feedback vara minst lika viktig om 
inte än mer betydelsefull i situationer där arbetet kan upplevas svårt och tungt. I dessa situationer 
verkar de anställda vara i störst i behov att få feedback och främst positiv feedback då det verkar 
uppskattas speciellt mycket. Feedback verkar även utgöra en bra vägledning för hur arbetet kan 
underlättas och utföras mer effektivt. Studiens resultat tyder på att i situationer där de anställda 
presterar väldigt dåligt mot uppsatta mål kan negativ feedback förvärra situationen och bör eventuellt 
helt undvikas i dessa fall då den inte skulle tillföra någon nytta. Om så är fallet försvinner även här 
det egentliga syftet och effekten med feedback, vilket då riskerar att skapa mer skada än nytta. Vid 
feedback angående förändring eller förbättring av de anställdas prestationer bör alltid konkreta 
exempel ges för att de anställda skall ha möjlighet att lättare ta till sig informationen. 
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De tycks som om muntlig feedback mellan arbetsledare och anställda är det som fungerar bäst och 
föredras av både anställda och arbetsledare. Vid muntliga samtal skapas också möjligheter för de 
anställda att ta upp övriga frågor rörande arbetet och det kan vara en fördel att på alla arbetsplatser 
prioritera individuella feedbacksamtal då det också skapar ett tillfälle för arbetsledaren att komma 
närmare sina anställda. Då det skapas tillfällen för de anställda att påverka eller anpassa sitt arbete 
kan verksamheten eventuellt styras ännu effektivare. Feedback i form av individuella samtal borde 
ske vid fler tillfällen än någon gång per år då en tätare kontakt bidrar till en bättre arbetsrelation och 
kan då potentiellt öka trivseln på arbetet. Ett öppet kontorslandskap där alla anställda vistas i samma 
lokal tycks bidra till ökad delaktighet bland de anställda på ett positivt sätt, då de kan både se och 
höra varandra. Genom att vara delaktiga i varandras arbete ges möjlighet att lättare förstå och därmed 
kunna hjälpa varandra i arbetet för att lyckas bättre. Delaktighet bland de anställda kan även skapa 
engagemang för andras arbete och det finns då möjlighet att skapa en sammansvetsad arbetsgrupp 
som bidrar till en bra stämning på arbetet samt hög trivselfaktor. Detta kan vara viktigt för att bidra 
till att arbetet utförs om möjligt ännu bättre. En del arbeten tenderar däremot att kräva mer 
individuellt arbete och det finns då inte samma möjlighet till att vara delaktig i de andra anställdas 
arbete, detta bör anpassas efter verksamhet. 
 

6.4	   Rekommendation	  för	  vidare	  forskning	  
Även om fokus i denna studie legat på feedback endast från arbetsledare till anställda kan feedback 
förekomma från andra källor inom arbetet såsom de övriga anställda. Det tycks som att informell 
feedback av de övriga anställda ger en bra motivation och stundtals kan vara väldigt viktigt för att öka 
trivseln och självkänslan hos de anställda på arbetsplatsen. Informell feedback från medarbetare kan 
gynnas genom att arbetsmiljön anpassas genom öppna kontorslandskap där spontana uppmuntrande 
ord och gester kan underlättas. Då även arbetsledaren har placering bland sina anställda kan detta 
även underlätta för arbetsledaren att observera de anställdas prestationer under arbetets gång. Det ökar 
då även möjligheterna för de anställda att söka spontan feedback av arbetsledaren vid behov. Vid 
avancerade arbetsuppgifter som kräver mer koncentration bör detta eventuellt undvikas då en 
gemensam arbetsyta då kan upplevas som ett störande moment. Då detta kan utgöra en viktig aspekt 
av hur feedback påverkar de anställdas prestationer bör detta undersökas utförligare genom vidare 
studier.  
 
Studien har även begränsats till att undersöka effekten feedback har av de anställdas beteende 
förändras vid feedback från arbetsledare. Ifall feedback endast sker som en envägskommunikation 
kan detta eventuellt utgöra ett problem för organisationen. Viktig information kan därmed falla bort 
om de anställda saknar möjlighet att efterfråga kompletterande information vid otydligheter i 
feedback. Detta kan då leda till missförstånd mellan anställda och arbetsledare. I många fall kan även 
viktig information förmedlas av de anställda till arbetsledarna om hur arbetet kan underlättas eller vad 
som tycks saknas av kunder eller klienter då det i många fall är de anställda som har den bästa 
kontakten med dessa. Vidare studier inom detta område kan därför rekommenderas för att undersöka 
effekten av hur feedback från anställda till arbetsledare kan underlätta de anställdas 
arbetsprestationer. 
 
 



	   35	  

Referenser	  
 
 
Tryckta källor; 
 
Abnor, I. & Bjerke, B. (1994). Företagsekonomisk metodlära. Lund: Studentlitteratur. 
 
Anthony, R. N. & Govindarajan, V. (2007). Management Control Systems. (12. uppl.) New York: 
McGraw-Hill/ Irwin 

Becker, L. J. (1978). Joint Effect of Feedback and Goal Setting on Performance: A Field Study of 
Residential Energy Conservation, Journal of Applied Psychology 63(4), 428-433. 
 
Bourne, M., Mills, J., Neely, A., Platts, K., Wilcox, M. (2000). Designing, implementing and 
updating performance measurement systems. International Journal of Operations & 
Production Management, 20(7), 754-771. 
 
Bryman, A. & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber ekonomi. 
 
Chan, F., O´Connor N. G. & Vera-Muñoz, S. C. (2011). Competitive forces and the importance of 
management control systems in emerging-economy firms: The moderating effect of international 
market orientation. Accounting, Organizations and Society, 36(4-5), 246-266. 
 
Chenhall, R. & Langfield- Smith, K. (2007). Multiple Perspectives of Performance Measures. 
European Management Journal, 25(4), 266-282. 
 
Connelly, B. L., Trevis Certo, S., Duane Ireland, R. & Reutzel, C. R.  (2011). Signaling Theory: A 
Review and Assessment, Journal of Management, 37(1) 39-67. 
 
Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An Assesment and Review, The Academy of Management 
Review, 14(1), 57-74. 
 
Elgie, R. (2002). The politics of the European Central Bank: principal-agent theory and the 
democratic deficit, Journal of European Public Policy, 9(2), 186-200.   
 
Erez, M. (1977). Feedback: A Necessary Condition for the Goal Setting-Performance Relationship, 
Journal of Applied Psychology, 6(5), 624-627. 
 
Fischer, C. D. (1979). The Transmission of positive and negative feedback to subordinates: A 
Laboratory Investigation, Journal of Applied Psychology, 6(5), 533-540. 
 
Forslund, M. (2009). Organisering och ledning. (1. uppl.) Stockholm: Norstedts Akademiska. 
 
Hartmann, F., Naranjo-Gil, D., & Perego, P. (2010). The Effects of Leadership Styles and Use of 
Performance Measures on Managerial Work-Related Attitudes. European Accounting Review, 19(2), 
275-310. 



	   36	  

Jacobsen, D. I., & Thorsvik, J. (2008). Hur moderna organisationer fungerar.  (3., [rev.] uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Kazemi, A. (Red.).(2009). Välbefinnande i arbetslivet- socialpsykologiska perspektiv. (1. uppl.) Lund: 
Studentlitteratur 
 
Luckett, P. F. & Eggleton, I. R. C. (1991). Feedback and Management Accounting: A Review of 
Research into Behavioural Consequences. Accounting, Organizations and Society, 16(4), 371-394.  
 
Nilsson, E. (2004). Feedback- Varför, hur och till vad?- Feedback i ledarskapsutveckling. Värnamo: 
Developa. 
 
Olofsson, R. (2010). Beteende analys i organisationer (1. utg.) Stockholm: Natur & kultur. 
 
Otley, D. (1999). Performance management: a framework for management control systems research. 
Management Accounting Research, 10(4), 363-382. 
 
Pitkänen, H. & Lukka, K. (2011). Three dimensions of formal and informal feedback in management 
accounting. Management Accounting Research, 22(2), 125–137. 

Pousette, A. & Johansson Hanse, J. (2002). Job characteristics as predictors of ill-health and sickness 
absenteeism in different occupational types a multigroup structural equation modelling approach. 
Work & Stress: An International Journal of Work, Health & Organisations, 16(3), 229-250.  
 
Ramaprasad, A. (1983). On the Definition of Feedback. Behavioral Science, 28(1), 4-12. 
 
Ross (1973). The economic theory of agency: the principal’s problem, The American Economic 
Review, 63(2), 134-139. 
 
Segerstrom, S. C. & O’Connor D. B. (2012). Stress, health and illness: four challenges for the future. 
Psychology & Health, 27(2) 128-140. 
 
Värlander, S. (2008). The role of students’ emotions in formal feedback situations, Teaching in 
Higher Education, 13(2), 145-156.   
 
Westmyer, S. A., DiCioccio, R. L. & Rubin, R. B. (1998). Appropriateness and Effectiveness of 
Communication Channels in Competent Interpersonal Emotions on the Job, Journal of 
Communication, 48(3), 27-48. 
 



	   1	  

Bilaga	  1-‐	  Intervjufrågor	  
 
Anställda 
 

1) Kan du kortfattat beskriva din befattning samt grundläggande arbetsuppgifter? 
 
 

2) Hur länge har du arbetat på nuvarande befattning? 
  

 
3) Vilka utarbetade mål arbetar ni efter? Har ni individuella eller gruppbaserade mål? 

 
 

4) Vad grundas målen på och hur utformas de? Vem bestämmer målen? 
-‐ Medpåverkande? Fasta mål eller kontinuerligt uppdaterade? 

 
 

5) Hur utvärderas målen? 
-‐ Spontana eller inplanerade möten/ utvecklingssamtal? Belöningssystem?  

 
 

6) Hur får du feedback kopplat till din arbetsprestation eller utsatta mål? 
-‐ Muntligt/ skriftligt/ rapport? Individuellt eller i gruppmöte? Nöjd? Ofta? 

 
 

7) Från vem får du feedback? 
-‐ Källan till feedback? Formell/informell feedback? Chef/ kollegor?  

 
 

8) På vilket sätt hjälper det dig i arbetet att få feedback? 
-‐ Motiverande? Arbetar du bättre? Konstruktiv feedback? Uppföljning? 

 
 

9) Hur agerar du vid positiv feedback, hur upplever du att ditt beteende förändas av positiv 
feedback? 

-‐ På vilket sätt? Förbättring? Vad är beteendet beroende av?  
 
 

10)  Hur agerar du vid negativ feedback, och hur upplever du att ditt beteende förändas av 
negativ feedback?  

-‐ På vilket sätt? Förbättring? Vad är beteendet beroende av? 
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11)  Kan du ge ett exempel på ett tillfälle när feedback varit av speciell betydelse?  
 
 
 

12)  Hur upplever du feedback? 
-‐ Påverkar det beteende gentemot chef/ arbetskamrater? Personligen? Skillnad 

på jag är/jag gör?  
 
 

13)  Hur tolkar du feedback beroende på vilket sätt den förmedlas på? 
-‐ Missuppfattningar? Otydligheter? Bättre/sämre sätt?  

 
 

14)  Hur önskar du få feedback? 
-‐ Förändringar?  

 
 

15)  Hur trivs du på ditt arbete? 
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Arbetsledare 
 

1) Kan du kortfattat beskriva din befattning samt grundläggande arbetsuppgifter? 
 
 

2) Hur länge har du arbetat på nuvarande befattning?  
 
 

3) Vilka utarbetade mål arbetar ni efter? Har individuella eller gruppbaserade mål? 
 
 

4) Vad grundas målen på och hur utformas de? Vem bestämmer målen? 
-‐ Medpåverkande? Fasta mål eller kontinuerligt uppdaterade? 

 
 

5) Hur utvärderas målen? 
-‐ Spontana eller inplanerade möten/ utvecklingssamtal? Belöningssystem?  

 
 

6) Hur ofta får de anställda feedback kopplat till deras arbetsprestation eller utsatta mål? 
-‐ Muntligt/ skriftligt/ rapport? Individuellt eller i gruppmöte?, Nöjd?, Ofta? 

 
 

7) Varifrån kommer feedback till de anställda? 
-‐ Källan till feedback? Formell/informell feedback?  

 
 

8) På vilket sätt hjälper feedback de anställda i arbetet? 
-‐ Motiverande? Arbetar de bättre? Konstruktiv feedback? Uppföljning? 

 
 

9) Hur upplever du att de anställda agerar vid positiv feedback, hur upplever du att de 
anställdas beteende förändas av positiv feedback? 

-‐ På vilket sätt? Förbättring? Vad är beteendet beroende av? 
 
 

10)  Hur upplever du att de anställda agerar vid negativ feedback, hur upplever du att de 
anställdas beteende förändas av negativ feedback? 

-‐ På vilket sätt? Förbättring? Vad är beteendet beroende av?  
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11)  Kan du ge ett exempel på ett tillfälle när feedback varit av speciell betydelse?  
 
 

 
12)  Hur upplever du att feedback tas emot av de anställda? 

-‐ Påverkar det beteende gentemot chef/ arbetskamrater? Personligen? Skillnad 
på jag är/jag gör?  

 
 

13)  Hur upplever du att feedback tolkas av de anställda beroende på vilket sätt feedback 
förmedlas på? 

-‐ Missuppfattningar? Otydligheter? Bättre/sämre sätt?  
 
  

14)  Hur önskar du ge feedback? 
-‐ Förändringar?  
 

 
15)  Hur trivs du på ditt arbete? 

	  
 

	  


