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Abstract 

Occupational fatigue syndrome, also known as burnout, is an increasing societal issue in 

Sweden. A complex interaction between individual and organisational factors may 

cause this problem. Research has shown that personality and absence of feedback, im-

pact the development of the syndrome. This study aim to examine the need of feedback 

in different personality types, with the purpose to shed light on some factors which 

could help to prevent the development of burnout. A quantitative study was initiated at 

three different organisations and 143 employees were assessed through an online sur-

vey. With an attempt to chart the need of feedback, a standard multiple regression ana-

lysis was performed. The universal domains of personality from “The big five 

personality-theory” represented the independent variables that was examined in relation 

to the dependent variable “feedback orientation”. The results of the multiple regression 

analysis shows that the model explained 8,5 % of individuals feedback orientation, sig-

nificant predictors where neuroticism (p=0,020) and agreeableness (p=0,010), regarding 

the total number of participants. Furthermore, the results also showed a difference 

between genders where a non-significant modell appeared for men. Although, when it 

comes to women ”agreeableness” was a significant predictor (p=0,001) for ”feedback 

orientation”. In conclusion, the study's results, practical implications and inadequacies 

are discussed as well as suggestions for future research. 

 

Keywords:“Feedback orientation”, “burnout”, “personality”, “The big five 

personality” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Sammanfattning 

Utmattningsdepression till följd av brister i den psykosociala arbetsmiljön är ett ökande 

samhällsproblem i Sverige. En komplex interaktion mellan individuella och organisato-

riska faktorer föranleder denna problematik. Forskning visar att en individs personlighet 

och brist på feedback i arbetslivet är betydande faktorer vid utvecklandet av en utmatt-

ningsdepression. Föreliggande studie ämnade därför att undersöka olika personlighets-

typers behov av feedback i arbetslivet, i syfte att bidra till en del av ett förebyggande ar-

bete att motverka utvecklandet av utmattningsdepressioner. En kvantitativ studie utför-

des hos tre olika organisationer där data samlades in från 143 anställda via en webb-

enkät. I ett försök att kartlägga behovet av feedback genomfördes en standard multipel 

regressionsanalys. De universala personlighetsdomänerna ur “The big five personality-

theory” utgjorde de oberoende variablerna vilka studerades i förhållande till den bero-

ende variabeln “feedback orientation”. Resultatet av den multipla regressionsanalysen 

visade att modellen förklarade 8,5 % av individers “feedback orientation” där signifi-

kanta enskilda prediktorer utgjordes av neuroticism (p = 0,020) och “agreeableness” (p 

= 0,010) gällande det totala antalet deltagare. En könsbunden skillnad framkom även i 

resultatet, där en icke-sigifikant modell uppstod gällande män. Vad gäller kvinnor var 

“agreeableness” en signifikant prediktor (p=0,001) till “feedback orientation”. Avslut-

ningsvis diskuteras studiens resultat, applicerbarhet och brister, där även förslag till 

framtida forskning läggs fram.  

 

Nyckelord:“Feedback Orientation”, utmattningsdepression, personlighet, “The big five 

personality” 
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1 Introduktion 

I Sverige har sjukskrivningar till följd av utmattningsdepression kommit att bli ett väx-

ande samhällsproblem. Att undersöka vad som orsakar den negativa utvecklingen bör 

ligga i såväl organisationers som enskilda individers intresse. Detta för att på längre sikt 

kunna göra nödvändiga förändringar i syfte att motverka den negativa trend som numera 

är ett faktum på arbetsmarknaden. En del av svårigheterna bottnar i att det finns ett fler-

tal aspekter som påverkar den enskilda individens välmående, både på arbetsplatsen och 

utanför. Psykosociala arbetsmiljörisker är enligt arbetsmiljöverket en av arbetslivets 

största utmaningar i framtiden (Previa, 2017). Ett arbetsmarknadsperspektiv genomsyrar 

därför den aktuella studien. Ökad personalomsättning och höga sjukskrivnings- samt re-

habiliteringskostnader till följd av ovan nämnd problematik leder till stora och onödiga 

kostnader för företag och organisationer (Riksförsäkringsverket, 2002). 

        Siffror visar att långtidssjukskrivningar som rör psykisk ohälsa har ökat drastiskt 

under 1990-talet och att brister i den psykosociala arbetsmiljön har ett samband med 

sjukfrånvaro till följd av psykisk ohälsa (Arbetsmiljöverket, 2017; Försäkringskassan, 

2016; Riksförsäkringsverket, 2002). Enligt försäkringskassan står psykisk ohälsa för 

59% av sjukskrivningarna mellan åren 2010 och 2015 och 73% av dessa rör kvinnor. 

Problematiken är utbredd över hela arbetsmarknaden där kvinnor och individer i åldrar-

na 30-39 utgör den grupp som drabbas mest frekvent (Försäkringskassan, 2016). 

         Att utmattningsdepression och psykisk ohälsa är ett livsstils- samt samhällspro-

blem är uttalat men det hanteras trots det ofta som ett individuellt problem (Riksförsäk-

ringsverket, 2002). För att människor ska må bra i sitt yrkesliv krävs dock en förbättring 

av den psykosociala arbetsmiljön, något arbetsmiljöverket arbetar för att åstadkomma. 

Detta tar sig uttryck i arbetsmiljöverkets nya föreskrift om “organisatorisk och social 

arbetsmiljö” (AFS 2015:4) som trädde i kraft den 31 mars 2016 (Arbetsmiljöverket, 

2017). För att kunna uppmärksamma risker som kan leda till arbetsrelaterad psykisk 

ohälsa hos individer förtydligar Arbetsmiljöverket (2017) att en viktig aspekt i arbetsli-

vet är att chefer och anställda har en god dialog. Ett socialt stöd och att arbetstagare får 

återkoppling på utfört arbete anses vara en del i att motverka psykisk ohälsa i arbetslivet 

(Riksförsäkringsverket, 2002; Forskningsrådet för hälsa och arbetsliv, 2015).  

          Mot bakgrund av ovan nämnda rapporter väcktes intresset att studera olika per-

sonlighetstypers behov av feedback i arbetslivet utifrån variabeln “feedback orientat-

ion”. Att öka förståelsen för hur feedback inverkar på olika personlighetstyper kan del-

vis utgöra ett stöd för företag i framtiden vad gäller hur olika individer ska bemötas och 
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stöttas, samt i förlängningen bidra till att förebygga det växande insjuknandet i utmatt-

ningsdepressioner.  

 

1.1 Bakgrund 
1.1.1 Utmattningsdepression 

En utmattning karaktäriseras av fysisk och psykisk förlamande oro, ångest och trötthet 

där sömnstörningar är vanligt förekommande och tillsammans utgör dessa symtom vad 

som definieras som utmattningsdepression eller utmattningssyndrom (Allvin, Aronsson, 

Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). I denna studie kommer begreppet utmatt-

ningsdepression hädanefter att användas. Den engelska benämningen “burnout” mynta-

des av amerikanska forskare och först år 1997 accepterades diagnosen som en giltig 

grund till sjukskrivning (Allvin et al., 2006). Marie Åsberg, som är en framstående 

svensk psykiatriker och forskare inom området, menar att en utmattningsdepression på 

ett effektivt sätt kan förebyggas när arbetstagarens arbete anpassas efter dennes indivi-

duella förutsättningar, men dessvärre går samhällets utveckling i motsatt riktning (Dani-

elsson 2013, september). Likaså är ett välfungerande chefsstöd enligt Åsberg viktigt för 

ett psykiskt välbefinnande på arbetsplatser. På dagens arbetsplatser uppmuntras dock 

egenskaper som leder till att människor går in i väggen, där driftiga, ambitiösa individer 

med ett känsligt samvete som sätter andra framför sig själva är de som drabbas mest 

frekvent (Danielsson 2013, september). 

  

1.1.2  “Feedback orientation”    

Att registrera, erkänna samt återföra en persons prestation eller egenskaper är enligt Øi-

estad (2005) innebörden av att ge feedback. Författaren förklarar att feedback ska ses 

som återkoppling där effekten blir att medarbetaren känner sig sedd och bekräftad och 

därmed ges möjlighet att växa. Tidigare studier har visat att en stödjande “feedback en-

vironment” förbättrar arbetstagarnas prestationer och välmående, där “feedback envi-

ronment” symboliserar den feedback som dagligen ges mellan chef-medarbetare eller 

medarbetare-medarbetare (Gabriel, Frantz, Levy, & Hilliard, 2014). Forskning har även 

funnit ett positivt samband mellan “feedback environment” och anställdas arbetstill-

fredsställelse (Anseel & Lievens, 2007; Sparr & Sonnentag, 2008).  

         För att undersöka om en “feedback environment” är effektiv bör arbetstagares 

“feedback orientation” studeras, en variabel som anses vara lämplig när behovet av 

feedback ska mätas (Gabriel et al., 2014; Linderbaum & Levy, 2010). Innebörden av 

“feedback orientation” är att arbetstagare har olika förmåga att använda, bearbeta och ta 
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emot feedback samt att de har olika inställning till feedback (Gabriel et al., 2014). Indi-

vider med en stark “feedback orientation” är enligt Dahling, Chau, och O'Malley (2010) 

känsliga för andras åsikter och kan applicera dessa åsikter i sitt arbete för att bli mer ef-

fektiva och förbättra sina prestationer. Individer som har en hög “feedback orientation” 

ser feedback som något värdefullt, är mer benägna att söka feedback och har större nytta 

av samt lättare att ta till sig och respondera på feedback (Gabriel et al., 2014). På mot-

svarande sätt är en individ som har en svag “feedback orientation” mer resistent mot 

feedback, ignorerar ofta feedback och tar sällan till sig den feedback som ges.  

          Eftersom synen på feedback är beroende av vilken “feedback orientation” en in-

divid har, föreslår Gabriel et al. (2014) att mätningar av arbetstagares olika “feedback 

orientation” bör göras inom organisationer. Detta för att identifiera vilken typ av “feed-

back environment” som är passande för majoriteten av arbetstagarna inom organisation-

en. Gabriel et al. (2014) demonstrerar detta vidare genom att förklara att en stark “feed-

back environment” är värdefull i en organisation inom vilken majoriteten av de an-

ställda rankas högt på “feedback orientation”. På samma vis är det mer fördelaktigt att 

ha en svag feedbackkultur i de organisationer där merparten av de anställda har en låg 

“feedback orientation”. Feedback spelar i dagens arbetsmiljöer en viktig roll och det är 

därför särskilt värdefullt att öka förståelsen för att det finns individuella skillnader vad 

gäller hur individer tar emot och använder feedback (Linderbaum & Levy, 2010). 

Denna förståelse kan göra det möjligt för organisationer att ge de anställda ett bättre 

stöd i deras unika behov genom att frångå tanken om att en lösning passar alla anställda 

(Gabriel et al., 2014; Linderbaum & Levy, 2010).  

          Variabeln ”feedback orientaition” består av fyra huvuddelar vilka presenteras ne-

dan. Hur individer reagerar på och använder sig av feedback har forskare i enlighet med 

dessa funktioner funnit prediceras av faktorerna; uppfattad “utility” (användbarhet), 

“accountability” (ansvarsskyldighet), ”social awareness” (social medvetenhet) och 

“feedback self-efficacy”. Dessa fyra dimensioner utgör delskalorna i “Feedback 

orientation scale” (FOS), vilken mäter variabeln “feedback orientation” (Linderbaum & 

Levy, 2010). En individs tendens att uppfatta feedback som användbar i förhållande till 

att uppnå mål eller önskade utfall definieras som “utility” (Linderbaum & Levy, 2010). 

Individers reaktioner på feedback anses vara influerat av hur personen upplever an-

vändbarheten av den feedback som ges och påverkar en individs motivation till att ac-

ceptera, söka och använda feedback. Av vem feedback ges (chef, medarbetare), hur 

feedback ges (om den är positiv, negativ eller konstruktiv) och feedbackkulturen på ar-
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betsplatsen är faktorer som tidigare forskning menar påverkar individens uppfattade an-

vändbarhet av feedback.  

           Huruvida en individ tenderar att känna ett ansvar och en skyldighet att reagera på 

och följa upp den feedback som ges, refereras till “accountability” (Linderbaum & 

Levy, 2010). Att ge användbar feedback ansvarar givaren för, medan mottagaren är an-

svarig för att den feedback som har förmedlats tas tillvara på. Hur utvecklingen av en 

individs beteende ter sig kan påverkas av individens egna inställning till dennes an-

svarsskyldighet (Linderbaum & Levy, 2010). Innebörden av dimensionen “social awa-

reness” är en individs benägenhet att genom den feedback som ges, förstå hur en upp-

fattas av andra. Till skillnad från “accountability” ses denna dimension mer som en ex-

tern press att respondera på och vara medveten om den feedback som ges (Linderbaum 

& Levy, 2010). En individs förmåga att tolka och respondera på feedback på ett lämp-

ligt sätt är innebörden av “feedback self-efficacy”. Skalor som vanligtvis mäter “self-

efficacy” ger en uppskattning kring individens upplevelse av sin egen kompetens och 

självförtroende. I syfte att fånga en individs självsäkerhet i att hantera feedback utgör 

därför “feedback self-efficacy” en delskala i “feedback orientation-scale” (Linderbaum 

& Levy, 2010). 

 
1.1.3 Personlighet 

Karakteristiska mönster av tankar, känslor och beteenden som är individuellt skilda de-

finierar  personlighet (Psykologiencyklopedin i APA, 2017). En individs gener styr per-

sonligheten i hög grad, där 40-60 % av variansen i personligheten uppskattas utgöras av 

genetiska influenser (Jang, Livesley & Vemon, 1996; Stubbe et al., 2006). Personlighet-

en påverkas även av den miljö individen befinner sig i, vilket exemplifieras med hjälp 

av studier som visat att ett personlighetsdrag som vanligtvis är genomgående stabilt hos 

en individ, genom psykisk ohälsa kan förändras (Renner, Penninx, Peeters, Cuijpers & 

Huibers, 2013). 

        Faktorer i en individs personlighet influerar enligt London (2015) en individs re-

aktioner och inställning till feedback. Ålder, ledarskapsstil och personlighet hos den 

som ger feedback kan även det påverka reaktionerna på feedback. Personlighet påverkar 

vidare enligt författaren huruvida en individ använder, accepterar och värderar feed-

back. 
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1.1.4 “The big five personality” 

En klassificering som delar in alla personliga karaktärsdrag i fem domäner är den så kal-

lade “The big five personality”- modellen (Krasman, 2010). Modellen fångar enligt Holt 

et al. (2015) personlighetens grundläggande struktur hos individer och de fem domäner 

som utgör “The big five” anses vara universala. Vidare menar författarna att domänerna 

på ett bra sätt fångar essensen av en individs personlighet. En mängd forskning inom 

organisationspsykologi och “human resources management” har använt “The big five” 

för att studera bland annat konfliktlösning och ledarskap, men även feedback (Krasman, 

2010). Enligt Holt et al. (2015) är instrumentet välbeprövat inom olika kulturer av ett 

flertal teoretiker. Studier har även undersökt huruvida personlighetsegenskaperna i “The 

big five” är stabila över tid. Resultatet av den studie Caspi, Roberts och Shiner (2005) 

genomfört visar att personlighetstyperna förändras över tid och blir någorlunda stabila 

först efter femtioårsåldern. En studie av amerikanska officerare fann att individer som 

rankades högt på personlighetsdomänerna “conscientiousness”, “extraversion” och 

“agreeableness” hade ett stort behov av att få feedback för att utvecklas (London, 2015). 

Studien visade även att officerare som rankades lågt på “neuroticism” var i behov av 

feedback. Vidare menar författaren att individer som har låg grad av oro och är sam-

vetsgranna är mer motiverade att använda feedback för att utvecklas. Följande person-

lighetsdomän ingår i ”the big five”; 

 

Openness to experience (öppenhet för erfarenheter) 

Innebörden av domänen “openness to experience” förklarar Krasman (2010) med indi-

vider som har en öppenhet för nya utmaningar, uppskattar nya ideér och att göra saker 

på ett nytt sätt. De olika nyanserna för öppenhet är individers grad av kreativitet, estetic-

ism, känslor, handlingar, idéer och värderingar (Krasman, 2010). Författaren menar vi-

dare att individer som präglas av denna domän gillar variation och är nyfikna på att lära 

sig nya saker. Individer som rankas högt på denna skala söker sig därför i stor utsträck-

ning efter feedback. Motpolen för öppenhet är “closeness to experience” (Holt et al., 

2015). 

 

Conscientiousness (samvetsgrannhet) 

Effektiv, organiserad, plikttrogen, grundlig, disciplinerad och betänkande är de nyanser 

som beskriver individer vars personlighet fångas av essensen “conscientiousness” (Holt 

et al., 2015). Brist på riktning är enligt Holt et al. (2015) motpolen till samvetsgrannhet 
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och individer med brist på riktning anses sätta upp orealistiska mål och beskrivs som 

obetänksamma enligt Zhao och Seibert (2006). 

  

Extraversion 

Individer som har en hög grad av draget “extraversion” anses enligt Holt et al. (2015) 

karaktäriseras som sällskapssjuka, självsäkra, energiska, äventyrliga, entusiastiska och 

utåtriktade (Holt et al., 2015). Motpolen till extraversion är introversion som tar sig i ut-

tryck i ett mer tillbakadraget beteende (Zhao & Seibert, 2006). Enligt Zhao och Seibert 

(2006) är denna domän beskrivande för en individs sociala kompetens. Vid introduktion 

av nyanställda individer med karaktärsdraget extraversion, har ett positivt samband 

uppdagats mellan extraversion och ett feedback-sökande beteende (Bell & Winfred, 

2008).  

  

Agreeableness (vänlighet) 

Domänen “agreeableness” karaktäriseras av tillitsfullhet, uppriktighet, blygsamhet, nivå 

av skötsamhet, altruism och hur tillmötesgående en individ är (Krasman, 2010). Indivi-

der präglas enligt Krasman (2010) inom denna domän av att ha ett stort intresse för 

andra, att vara sympatiska och altruistiska samt är intresserade av andras åsikter. Förfat-

taren menar vidare att individernas stora intresse för andras åsikter och ideér gör att in-

divider som karaktäriseras av vänlighet även har ett stort behov av feedback. Motpolen 

till vänlighet är fiendskap (Holt et al., 2015). London (2015) förklarar att individer som 

strävar efter att göra ett gott intryck har en positiv inställning till feedback.  

 

Neuroticism 

“Neuroticism” karaktäriseras av nyanserna oro, ångest, irritation, missbelåtenhet, själv-

medvetenhet, impulsivitet och sårbarhet (Holt et al., 2015). Motpolen till neuroticism är 

emotionell stabilitet, vilket karaktäriseras av ett självsäkert, lugnt och sansat beteende 

(Holt et al., 2015; Zhao & Seibert, 2006). 

  
1.1.5 Feedback, personlighet och dess samband med utmattningsdepression 

Maslach (2003) menar att en komplex interaktion föranleder en utmattningsdepression 

där institutionella, individuella och mellanmänskliga faktorer är bidragande. Ett flertal 

studier visar att benägenhet att utveckla en utmattningsdepression rör både individuella 

och arbetsrelaterade faktorer såsom personlighet och den sociala miljön på arbetsplatsen 

(Evolahti, Hultell & Collins, 2012; Maslach & Leiter, 1999; Maslach, 2003; Netdoktor, 
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2005; Roelen, Koopmans & Groothoff, 2008; Rössler, Hengartner, Ajdacic-Gross & 

Angst, 2012). Faktorer som föranleder en högre risk för utmattningsdepression är 

olika  personlighetsegenskaper som exempelvis höga krav på sig själv, svårt att säga 

nej, ångestbenägenhet och låg tilltro till sig själv (Netdoktor, 2005). Evolathi et al. 

(2012) och Rössler et al. (2012) hävdar att olika personlighetsdrag har stor betydelse i 

sammanhanget genom att människors karaktär och temperament har olika inverkan på 

individers sätt att reagera och utvärdera sin miljö på.   

          Yttre omständigheter som kan ha en inverkan på sjukdomsförloppet är exempel-

vis otydligheter i arbetet, bristande socialt stöd samt att individen inte får återkopp-

ling/feedback på utfört arbete (Forskningsrådet för hälsa och arbetsliv; 2015; Netdoktor, 

2005; Praktisk medicin, 2017; Riksförsäkringsverket, 2002). Fokus inom tidigare forsk-

ning har främst legat på yrkesspecifika och organisatoriska faktorer som orsak till ut-

vecklande av en utmattningsdepression, och därmed har vikten av individuella faktorer 

prioriterats bort (Evolahti et al., 2012). 

          Skillnaderna mellan individer som är välmående och individer som diagnostise-

rats med utmattningsdepression ligger bland annat i vilken utsträckning en överordnad 

ger stöd och feedback (Kalimo, Pahkin, Mutanen och Topipinen-Tanner, 2003). En stu-

die utförd av Maslach och Jackson visade att feedback kring arbetstagarnas prestationer 

i arbetet är av stor betydelse för individens mående (Sanders & Suls, 2013). De arbets-

tagare som inte fick feedback gav i större utsträckning uttryck för “emotionell utmatt-

ning”. När feedback och tydlighet kring arbetsuppgifter är frånvarande på en arbets-

plats, kan detta hos en del arbetstagare leda till otillfredställelse i arbetet, sämre prestat-

ion samt ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa (Sanders & Suls, 2013). 

           Linderbaum och Levy (2010) menar att 2000-talets arbetsliv handlar om att fo-

kusera på människors individuella utveckling i syfte att få arbetstagare att må bra och 

stanna kvar hos arbetsgivaren. För att kunna åstadkomma detta menar författarna att det 

är viktigt att ge arbetstagare individuell feedback kring deras prestationer i arbetet.  

 

2 Syfte och frågeställning 

Mot bakgrund av den genomgångna litteraturen syftar föreliggande studie till att under-

söka om en arbetstagares inställning och behov av feedback från en överordnad predice-

ras av personlighetstyp utifrån “The big five”. 
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3 Metod 

3.1 Deltagare 

“Feedback orientation-scale” kan enligt Gabriel et al. (2014) effektivt användas för att 

studera en arbetande population. Stickprovet har därför med utgångspunkt i detta reso-

nemang gjorts från den svenska arbetsmarknaden. Metoden som har använts till urvalet 

kallas enligt Wilson och MacLean (2011) för en “take-them-where-you-find-them-

method” och är en form av bekvämlighetsurval. Innebörden av ett bekvämlighetsurval 

är att en definierad population existerar. Att stickprovet representerar populationen går 

dock inte att försäkra när denna urvalsmetod används. 

          Ett uppställt krav för att få delta i studien var en anställning, visstid - eller tillsvi-

dareanställning, där ingen omfattning specificerades. Deltagarna som ingick i studien 

tillhör ett flertal olika yrkeskategorier inom två offentliga förvaltningar samt en privat 

organisation. Antal potentiella deltagare uppgick till 6220 anställda, där deltagarantalet 

slutligen resulterade i 143 deltagare efter att ett internt bortfall om 39 individer avlägs-

nats. Det interna bortfallet låg på 21%. Antal kvinnor som deltog i studien uppgick till 

107 (75%) och antal män till 36 (25%).  Den genomsnittliga anställningstiden av det to-

tala antal deltagare i studien var 6 år (M=6,1; SD=7,3). Åldern låg i genomsnitt på 43 år 

(M=43; SD=12,1) där den yngsta deltagaren var 21 år och den äldsta 64 år. 

 

3.2 Instrument 

En enkät formulerades via webbenkater.com inför studiens datainsamling. Enkäten in-

leddes med en inbjudan följd av tre demografiska frågor i form av ålder, kön samt an-

ställningstid. Därefter följde 60 frågor från “60 item NEO-Five Factor Inventory quest-

ionnaire” samt 20 frågor från “Feedback orientation-scale”, se bilaga 2 och 3. För att 

testa instrumentet genomfördes en pilotstudie på tio deltagare, även en validitetspröv-

ning av frågorna i form av Cronbach’s alpha utfördes. Deltagarna upplevde att vissa 

frågor var svårbegripliga i personlighetsskalan, men frågorna omformulerades inte ef-

tersom skalan därmed inte skulle vara möjlig att jämföra med tidigare forskning.  

          En “internal consistency reliability” (Wilson & MacLean, 2011) finns inbyggd i 

bägge skalor, vilket gjorde att en revidering av frågor inte utfördes. Genomgående i den 

utformade enkäten utgjordes svarsalternativen av en Likertskala som ursprungligen an-

vänts i de bägge instrumenten. Ett beslut togs att inte revidera Likertskalan med hänsyn 

till att kunna jämföra resultaten med tidigare studie. 
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3.2.1 “Feedback orientation- scale” (FOS) 

“Feedback orientation-scale” är utvecklad av Linderbaum och Levy (2010) och är ett in-

strument konstruerat av 20 frågor. Skalan är baserad på de fyra delskalorna; “utility”, 

“accountability”, “social awareness” och “feedback self-efficacy” (Dahling et al., 2012). 

Skalan ska enligt Linderbaum och Levy (2010) besvaras med hjälp av en femskalig Li-

kertskala från “strongly disagree” till “strongly agree”. I denna studie bestod Likertska-

lan av svarsalternativen (1)“instämmer inte alls”, (2)“instämmer inte”, (3) “varken el-

ler”, (4)“instämmer” och (5) “instämmer helt och hållet”. FOS ska användas som en 

helhet för att fånga hela variabeln “feedback orientation” (Linderbaum & Levy, 2010). 

Trots att FOS är en relativt ny skala har ett flertal studier påvisat att skalan är valid 

(Dahling et al., 2012; Linderbaum & Levy, 2010).  

          “Feedback orientation-scale” är ursprungligen författad på engelska och ingen 

svensk översättning har tidigare gjorts. Detta medförde att en översättning till svenska 

krävdes innan enkäten kunde skickas ut till deltagarna. Översättningen gjordes genom 

att en tvåspråkig person tillfrågades och först fick besvara enkäten på engelska och se-

dan på svenska. Detta gjordes för att personen därefter skulle kunna avgöra om enkät-

frågorna på de båda språken kunde uppfattas likvärdigt eller om justeringar i översätt-

ningarna behövde göras. Den översatta skalans validitet har även beprövats i en pilot-

studie, med hjälp av Cronbach's alpha, = .87, där positiva resultat framkom gällande att 

skalan mäter det som är avsett att mätas (Ejlertsson, 2005). 

 
3.2.2 “60 item NEO-Five Factor Inventory questionnaire” 

I studien mättes personlighet med en svensk version av Costa och McCrae (1985) “60 

item NEO-Five Factor Inventory questionnaire”. Skalan består av fem delskalor vilka 

mäter de fem universala personlighetstyperna i “The big five personality”-modellen; 

“openness to experience”, “consciousness”, “extraversion”, “agreeableness” samt “neu-

roticism” (Bratt, Stenstrom & Rennemark, 2016). Instrumentet består av 60 frågor (12 

frågor per delskala) där svarsalternativen utgörs av en femgradig Likertskala med (1) 

“instämmer inte alls”, (2) “instämmer inte”, (3) “varken eller”, (4) “instämmer” och (5) 

“instämmer helt och hållet” (Bratt et al., 2016). Hur mycket en individ karaktäriseras av 

en viss personlighetsdomän avgörs av poängen på delskalan. Denna innebär att ju högre 

poäng en individ har på en särskild personlighetsdomän, desto större del av detta per-

sonlighetsdrag anses individen inneha. I den aktuella studien definieras 30< som låga 

värden och 30> som höga värden. Max antal poäng för testet är 300 och för respektive 

delskala är maxpoängen 60. I den utförda pilotstudien framkom för denna skala ett för 
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lågt Cronbach´s alpha värde (= -1,397). Trots detta togs beslutet att inte förändra in-

strumentet, då detta anses vara ett välbeprövat instrument med goda resultat i tidigare 

studier (Bratt et al., 2016; Costa & McCrae, 1985). 

 

3.3 Procedur 

I ett försök att rekrytera deltagare för medverkan i enkätundersökningen formulerades 

ett mail med en övergripande förklaring kring studien och deltagandets syfte och inne-

börd. Mailet skickades till 22 företag och organisationer, varav tre återkopplade med 

positiv respons kring att delta. En pilotstudie utfördes som ett första steg för att testa 

enkäten där ett tiotal deltagare medverkade. Vidare utfördes en analys av Cronbach’s 

alpha för studiens båda skalor.    

          Efter att pilotstudien genomförts och innan enkäten gick ut till alla anställda på 

företagen mailades ett utkast av enkäten till kontaktpersonerna på vardera organisation 

för att de skulle få möjlighet att godkänna undersökningen och dess innehåll. Därefter 

skickades den faktiska webblänken till kontaktpersonerna som sedan distribuerade 

denna vidare till sina anställda. Två organisationer fördelade enkäten via mail och den 

tredje publicerade enkäten på organisationens intranät. Enkätundersökningen genomför-

des online där deltagarna kunde komma åt enkäten via en webblänk. I enkäten hade en 

inbjudan formulerats där studiens syfte framgick samt att deltagandet var anonymt och 

gick att avbryta, se bilaga 1. De 83 frågor som enkätundersökningen innehöll tog unge-

fär 10 minuter att besvara och deltagarna hade fem dagar på sig att genomföra under-

sökningen innan webblänken till enkäten stängdes ner. 

          Genom hemsidan webbenkater.com, inom vilken enkäten utformats och deltagar-

nas svar insamlats, sammanställdes svaren automatiskt i ett excelark. Därefter avlägsna-

des det interna bortfallet som kunde utläsas från insamlingen, vilket bestod av 39 indi-

vider som hade valt att avbryta sitt deltagande och inte fullföljt hela enkäten. Vidare be-

hövde följande frågor vändas enligt instruktioner i “60 item NEO-Five Factor Inventory 

questionnaire“: 1, 3, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 33, 38, 39, 42, 44, 

45, 46, 48, 54, 55, 57 och 59. Vändningen innebar att frågorna blev jämförbara med res-

terande frågor i skalan. Om en deltagare exempelvis hade svarat 1 (instämmer inte alls) 

på en fråga omvandlades det till en 5:a (instämmer helt och hållet), svarsalternativ 2 

omvandlades till 4 och tvärtom, 3:or omvandlades inte.  

          Efter att frågorna vänts summerades en totalpoäng för varje deltagare för respek-

tive skala, där de individuella totalpoängen manuellt fördes in i IBM SPSS Statistics, 
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version 24. Kön kodades som (1) kvinna och (2) man. Vad gäller personlighetsskalan 

delades den in i fem delskalor, en för varje personlighet, i vilka totalpoängen för varje 

deltagare räknades ut. Den minsta poängen för varje delskala av personlighetsskalan var 

12 poäng och maxpoängen var 60. “Feedback-Orientation Scale” användes som en hel-

het samt mättes i förhållande till de olika personlighetstyperna och delades därför inte 

upp i delskalor. Totalpoängen som varje deltagare kunde få i “feedback orientation-

scale” var minst 20 poäng och max 100 poäng. 

 

3.3.1 Statistiska metoder 

Medelvärden och standardavvikelser för de demografiska frågorna sammanställdes i ta-

beller, för män respektive kvinnor samt en totalsumma för alla deltagare. Värdena för 

ålder och anställningstid presenterades, även deskriptiva beräkningar av medelvärde och 

standardavvikelser utfördes för respektive domän i personlighetsskalan samt för total 

“feedback orientation”. Med hjälp av ett “independent sample t-test” undersöktes om 

några medelvärdesskillnader förekom i den deskriptiva statistiken mellan kvinnor och 

män. En standard multipel regressionsanalys utgjorde den statistiska metoden i studien, 

där “feedback orientation” var den beroende variabeln och varje delskala i personlig-

hetsskalan utgjorde de oberoende variablerna. Kön ansågs kunna vara en bidragande 

kovariat där ett intresse att studera denna variabel mer ingående väcktes. Därför gjordes 

ytterligare två multipla regressionsanalyser för män samt kvinnor. Insamlade data be-

dömdes vara normalfördelade och antogs i analyserna vara tvåsidiga, med ett alfavärde 

på 0,005. 

 

3.4 Etiska aspekter 

Ett etiskt förhållningssätt har inför planerandet av denna studie tagits i beaktning. Del-

tagarna blev informerade om att deras deltagande var anonymt samt att insamlad in-

formation enbart skulle ligga till grund för kandidatuppsatsen. Detta för att deltagarna 

skulle känna sig trygga i att de frågor de besvarade i enkätundersökningen inte på något 

sätt skulle kunna kopplas till en specifik individ och att informationen inte skulle spri-

das (Wilson & MacLean, 2011).  

        Enkätundersökningens syfte och innehåll specificerades i en inbjudan till deltagar-

na. Innan deltagarna tog ställning till om de ville medverka i studien eller inte meddela-

des att de hade rätt att avbryta sitt medverkande utan förklaring. Deltagarna gavs även 

tillräcklig information kring vad ett eventuellt medverkande innebar. En “debriefing” 

efter enkätundersökningen utfördes inte eftersom studien inte ansågs innehålla frågor 
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som kunde bidra till en inre stress eller utlösa traumatiska upplevelser hos deltagarna 

(Wilson & MacLean, 2011).  

          Eftersom enkätundersökningen utfördes via en webblänk fanns en risk att indivi-

derna inte tog del av den information som delgavs i inbjudan till enkäten, men ändå 

godkände den. Detta är något som är vanligt förekommande hos människor enligt Wil-

son och MacLean (2011) när information inhämtas via nätet. Följden av detta kan, när 

en deltagare inte läser igenom instruktionerna korrekt, vara att denne heller inte blir till-

räckligt informerad kring innehållet. Genom att skicka ut ett separat mail till deltagarna 

med information om studiens syfte och att deltagandet var anonymt, gjordes ett försök 

att undvika att deltagarna gick miste om den information som även delgavs i inbjudan 

till enkäten. På motsvarande sätt kunde de anställda som tog del av enkäten via sin or-

ganisations intranät, ta del av denna information. Datainsamlingen levde därför enligt 

ovan nämnda åtaganden upp till nyttjandekravet, informationskravet, samtyckeskravet 

och konfidentialitetskravet i enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer för forskningse-

tiska principer (Vetenskapsrådet, 2009). Informationsbrevet till enkäten återfinns i bifo-

gad, se bilaga 1. 

 

4 Resultat 

Studiens syfte var att undersöka om de olika personlighetstyperna i “The big five” pre-

dicerade en arbetstagares inställning och behov av feedback från överordnad utifrån va-

riabeln “feedback orientation”. 

 

4.1 Deskriptiv statistik 

Demografiska data redovisas i tabell 1 där deltagarnas kön, ålder och anställningstid 

(antal år) presenteras i form av medelvärden och standardavvikelser. Ett ”independent 

sample t-test” avslöjade att en signifikant åldersskillnad mellan män och kvinnor existe-

rade; Medelvärdet för kvinnor (M=44,5; SD=12,3) var signifikant högre än medelvärdet 

för män (M=39,0; SD=10,6), t(141) = 2,378, p = 0,019. Cohen’s d = 0,4, vilket indike-

rar på en liten effektstorlek (Wilson & MacLean, 2011). Vad gäller anställningstid 

kunde ingen signifikant skillnad utläsas. 
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                         Tabell 1. Deskriptiv statistik, demografiska data 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

I tabell 2 presenteras medelvärden och standardavvikelser för de olika delskalorna i “60 

item NEO-Five Factor Inventory questionnaire” och totala värdet för “feedback 

orientation-scale”. Både vad gäller det totala antalet deltagare samt antal deltagande 

kvinnor och män. Ett “independent sample t-test” utfördes för att undersöka om några 

könsskillnader i variablerna existerade. Resultatet visade på en signifikant könsskillnad 

vad gäller “agreeableness”; Medelvärdet för kvinnor (M=47,8; SD=5,3) var signignifi-

kant högre än medelvärdet för män (M=44,8, SD=5,1), t(141) = 2,910, p = 0,004. Co-

hen’s d = 0,5, vilket indikerar på en liten effektstorlek (Wilson & MacLean, 2011).  

 

 
Tabell 2. Deskriptiv statistik för delskalorna i ”The Big Five Personality-Scale” och total ”Feedback orientation-scale” 

 

Delskala 

  Total (n=143) 

    M             SD 

 

         

  

   Kvinna (n=107)        Man (n=36)         

    M             SD             M         SD  Sig. (p) 

  

    

 

Neuroticism 

Extraversion 

Openness to experience 

Conscientiousness  

Agreeableness 

 

28,4          7,8  

41,6          6,7 

41,2          6,1 

47,2          6,6 

47,0          5,4 

  

   28,3         7,9             28,6      7,7             0,822 

   42,1         6,4             40,1      7,4             0,123 

   41,2         6,1             41,4      6,0             0,858 

   47,7         6,5             45,6      6,7             0,096 

   47,8         5,3             44,9      5,1             0,004 

  

Total FOS 70,8          9,7     70,6       10,1             71,4      8,6             0,671   

 

 

4.2 Multipel regressionsanalys 

Eftersom syftet med föreliggande studie var att undersöka om de oberoende variablerna 

kunde predicera den beroende variabeln, valdes en multipel regressionsanalys att utfö-

ras. Samtliga antaganden för att utföra en multipel regressionsanalys gällande det totala 

antalet deltagare, kvinnor och män var uppfyllda vad gäller normalfördelning, multicol-

linerarity samt oberoende error.  

 

Deltagare 

         Ålder 

  M             SD         

      Anställningstid 

  M           SD 

   

 

 

 

Total n = 143 

Kvinnor n = 107 

Män n = 36 

 

 

 43          12,1 

 44            1,2 

 39            1,8 

          

  

   6,1          7,3 

   6             0,7 

   6,3          1,3 
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          I tabell 3 presenteras den signifikanta modell, för de totala antalet deltagare, som 

uppstod: F (5,137) = 3,638 p = 0,004. Modellen förklarar att 8,5 % av variansen i 

“Feedback Orientation” (adjusted 𝑅2 =0,085) kan förklaras av prediktorvariablerna, vil-

ket ger en låg förklaringskraft för modellen. “Neuroticism” (p=0,020) och “agreeable-

ness” (p=0,010) predicerade  “feedback orientation”. “Openness to experience”, “extra-

version” och “conscientiousness” var icke signifikanta prediktorer för “feedback 

orientation”. I tabell 3 och 4 visas den ostandardiserade regressionkoefficienten (B) som 

är ett mått på hur mycket varje prediktorvariabel, när de hålls konstanta, inverkar på den 

beroende variabeln (Brace, Kemp & Sneglar, 2016). Beta (β) är en standardiserad 

regressionskoefficient vilken mäts i enheter av standardavvikelser, för att enklare kunna 

jämföra prediktorernas olika inverkan. Vidare visar (SE B) på standarderror för B.   

  
    Tabell 3. Standard Multipel regressionsanalys av totalt antal deltagande med delskalorna från  

                    ”The big five”. Kriterievariabeln är ”Feedback orientation”. 

 Prediktorvariabel     B            SE B             β               (Sig.) p                                  

Constant 

Neuroticism 

Extraversion 

Openness to experience 

Conscientiousness 

Agreeableness 

 

 17,568       12,731                          0,170 

  0,292         0,124         0,234         0,020 

  0,243         0,147         0,167         0,120 

  0,220         0,130         0,138         0,093 

  0,153         0,128         0,104         0,233 

  0,395         0,152         0,219         0,010 

 

 

I tabell 4 presenteras den signifikanta modell, vad gäller deltagande kvinnor, som upp-

stod: F (5,101) = 3,415 p = 0,007. Modellen förklarar att 10,2% av variansen i “feed-

back orientation” (adjusted 𝑅2 =0,102) kan förklaras av prediktorvariablerna, vilket ger 

en låg förklaringskraft av modellen. “Agreeableness” var en signifikant prediktor 

(p=0,001) till “feedback orientation” vad gäller kvinnor. “Neuroticism”, “openness to 

experience”, “extraversion” och ”consciousness” var icke signifikanta prediktorer. 
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            Tabell 4. Standard Multipel regressionsanalys för kvinnliga deltagare med delskalorna från 

                    ”The big five”. Kriterievariabeln är ”Feedback orientation”. 

Prediktorvariabel     B            SE B             β               (Sig.) p                                  

Constant 

Neuroticism 

Extraversion 

Openness to experience 

Conscientiousness  

Agreeableness 

 

 14,385       15,529                         0,356 

   0,277         0,150        0,216        0,068 

   0,151         0,185        0,096        0,417 

   0,126         0,156        0,077        0,420 

   0,139         0,152        0,090        0,363 

   0,632         0,185        0,333        0,001 

 

Vad gäller män uppstod en icke-signifikant modell: F (5,30) = 2,334 p = 0,066. Ef-

tersom modellen visade ett icke-signifikant resultat, gjordes ingen vidare analys. 

 

5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Tillsammans bildar samtliga delskalor i “The big five” en signifikant modell som för-

klarar 8,5% av variansen i en arbetstagares “feedback orientation”, vad gäller det totala 

antalet deltagare (n=143). Ett signifikant samband framkom mellan prediktorvariablerna 

“neuroticism” (p=0,020) samt “agreeableness” (p=0,010) . De övriga personlighetsdo-

mänerna bidrog inte signifikant till modellen. 

         Enligt siffror från försäkringskassan rör 73% av sjukskrivningarna gällande psy-

kisk ohälsa kvinnor (Försäkringskassan, 2016). Detta väckte ett intresse att analysera 

huruvida könsbundna skillnader existerade. Ett “independent sample t-test” visade på att 

en signifikant könsskillnad vad gäller “agreeableness” (p=0,004) existerade. Därför 

gjordes även könsbundna multipla regressionsanalyser. Den multipla regressionsana-

lysen för kvinnliga deltagare resulterade i en statistiskt signifikant modell där prediktor-

variablerna förklarar 10,2% av variansen i modellen. Enbart prediktorvariabeln “agre-

eableness” (p=0,001) bidrog signifikant till modellen. Vad gäller män uppkom ingen 

signifikant modell, något som diskuteras vidare i den metodologiska diskussionen. 

          Syftet med föreliggande studie var att undersöka om de olika personlighetsyperna 

i “The big five” kunde predicera en arbetstagares “feedback orientation”. Tidigare 

forskning har funnit att individuella faktorer såväl som organisatoriska faktorer genom 

en komplex interaktion kan orsaka att en individ utvecklar en utmattningsdepression 

(Danielsson 2013; Evolathi et al., 2012; Maslach, 2003; Maslach & Leiter, 1999; 

Rössler et al., 2012). Denna studie har därför haft ett organisatoriskt såväl som indivi-
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duellt perspektiv. Vidare visar studier att feedback från överordnade kan minska risken 

för att en arbetstagare utvecklar en utmattningsdepression (Kalimo et al., 2013; Sanders 

& Suls, 2013). Individer inom alla fem personlighetsdomäner ur “The big five” har en-

ligt tidigare studier ett behov av feedback för att utvecklas, prestera eller känna sig till-

freds och må bra i arbetet (Bell & Winfred, 2008; Krasman, 2010; Krenn et al., 2013; 

London, 2015). Resultaten av den aktuella studien pekar dock inte i samma riktning. 

           Resultatet visade för samtliga deltagare, enligt deskriptiv statistik, en låg grad av 

“neuroticism” (M=28,4; SD=7,8). Detta innebär utifrån resultatet av denna studie att det 

inte går uttala sig om hur individer med en hög grad av neuroticism förhåller sig till 

feedback. Likaså går det utläsa av tabell 2 att det totala antalet deltagare i studien hade 

en hög grad av “agreeableness” (M=47,0; SD=5,4) samt att graden av “agreeableness” 

för kvinnor låg på (M=47,8; SD=5,3). Den studie London (2015) presenterade visade att 

individer som skattade lågt på “neuroticism” och de som skattade högt på “agreeable-

ness” hade ett stort behov av att få feedback. Vidare visar tidigare forskning att indivi-

der som har ambitionen att göra ett gott intryck, att bry sig om andras åsikter samt har 

en låg grad av oro besitter en positiv inställning till feedback (Dahling et al., 2010; 

Krasman, 2010; London, 2015). Den aktuella studien stödjer således tidigare forskning 

och bekräftar sambandet mellan personlighetsdragen “neuroticism” och “agreeableness” 

samt behovet av feedback. 

        Resultatet i föreliggande studie motsäger emellertid London (2015) som visat att 

individer med en hög grad av “conscientiousness” och “extraversion” även har en posi-

tiv inställning till feedback. Ett sådant samband framkom inte i denna studie trots att 

deltagarna hade en hög grad av både “conscientiousness” (M=47,2; SD=6,6) och “ex-

traversion” (M=41,6; SD=6,7). Krasman (2010) å sin sida har visat att individer som 

skattar högt på “openness to experience” söker feedback. Detta motsäger resultaten av 

denna studie som visar på ett icke-signifikant samband mellan “feedback orientation” 

samt “openness to experience”, trots att deltagarna även i denna studie skattade högt på 

domänen (M=41,2; SD=6,1). London (2015) och Krasmans (2010) studier baseras på 

stickprov i Kanada och England, vilket kan vara en förklaring till det motsägande resul-

tatet i den aktuella studien. Kulturella skillnader är aspekt som kan vara av avgörande 

betydelse när personlighetsegenskaper mäts såväl som en individs behov av feedback. 

Den aktuella studien har funnit att ett könsbundet samband kring de undersökta variab-

lerna existerar på arbetsmarknaden i Sverige, vilket nödvändigtvis inte behöver gälla för 

övriga världen.  
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           Bell och Winfred (2008) hävdar att individer med ett extrovert personlighetsdrag 

har ett stort behov av feedback i samband med en nyanställning. I den aktuella studiens 

resultat har anställningstiden ett medelvärde på 6 år, vilket presenteras i tabell 1. Att 

studiens resultat inte fann ett liknande utfall, att ett extrovert personlighetsdrag predice-

rade “feedback orientation”, kan bottna i att deltagarna i studien inte karaktäriserades av 

att vara nyanställda.  

           Kalimo et al. (2003) menar att den skillnad som existerar mellan välmående in-

divider och de som diagnostiserats med en utmattningsdepression, kan grunda sig i det 

stöd och den feedback en individ får av en överordnad. Som en förlängning av detta re-

sonemang undersöktes även individers personlighetstyper som en bidragande faktor till 

vilket behov olika individer har av att få feedback och om det kan påverka utvecklandet 

av en eventuell utmattningsdepression. Marie Åsberg, en framstående forskare inom 

området kring utmattningsdepression, menar att egenskaper som att vara driftig, ambi-

tiös, känslig och egenskapen av att sätta andra människors behov framför sina egna, är 

karaktärsdrag som är i riskzonen att drabbas av en utmattningsdepression (Danielsson, 

2013, september). Individer med höga krav och låg tilltro till sig själv, ångestbenägen-

het och svårigheter kring att säga nej ligger även i riskzonen (Netdoktor, 2005). Ångest-

benägenhet, sårbarhet, altruism och att ha ett stort intresse av andra och andras åsikter, 

är egenskaper som karaktäriserar personlighetsdragen “neuroticism” och “agreeable-

ness”. Resultaten av den aktuella studien visar på att individer med dessa personlighets-

drag är i större behov av feedback jämfört med de övriga personlighetsdragen som un-

dersökts. Individer med personlighetsdrag som är i riskzonen att drabbas av utmatt-

ningsdepression kan med rätt förutsättningar fångas upp genom ett effektivt förebyg-

gande arbete. Enligt Åsberg innebär detta förebyggande arbete att en individanpassning 

av arbetstagares arbete och arbetsmiljö samt ett välfungerande chefsstöd är av stor bety-

delse. Samhället går dock i motsatt riktning, enligt Åsberg, och hennes forskning kan i 

symbios med den aktuella studiens resultat delvis förklara vikten av feedback i arbetsli-

vet för vissa personlighetstyper. Detta i syfte för att i en förlängning kunna motverka 

eventuella utmattningsdepressioner.   

             Tidigare forskning visar att det finns ett behov att studera individuella samt or-

ganisatoriska faktorer i kombination för att få en förståelse för utvecklingen av utmatt-

ningsdepression, något som denna studie har ämnat att bidra till (Evolathi et al., 2012; 

Rössler et al., 2012). En individs personlighet och behovet av feedback, som är en del 

av den sociala miljön på en arbetsplats, var därför av stort intresse att undersöka ef-
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tersom tidigare studier har funnit att dessa faktorer har ett samband med utmattningsde-

pression (Maslach, 2003; Maslach & Leiter, 1999). Den aktuella studiens övergripande 

resultat visar på att en individs personlighetstyp kan ha ett samband med “feedback 

orientation”. 

 

5.2 Metodologisk diskussion 

Vad gäller den statistiska analysen i den aktuella studien har en multipel regressionsana-

lys utförts, vilket innebär att det inte går att uttrycka huruvida resultatet har kausala 

samband eller inte. Resultaten i studien indikerar att variansen i “feedback orientation” 

enbart kan förklaras till 8,5% och 10,2%  av prediktorvariablerna, vilket innebär att 

även andra icke undersökta faktorer påverkar det komplexa sambandet mellan person-

lighet och “feedback orientation”. Faktorer som kan inverka på en individs reaktion el-

ler behov av feedback menar London (2015) bland annat är ålder, ledarskapsstil och 

personlighet hos den som ger feedback. Detta är faktorer som i en liknande studie bör 

tas i beaktning då de kan utgöra en “bias” på studiens utfall. 

          En skev könsfördelning var ett faktum i studien, där män var underrepresenterade 

(n=36). Detta kan ha orsakat att resultatet har blivit missvisande då deltagarantalet för 

män var litet i jämförelse med antalet deltagande kvinnor (n=107). En annan brist i stu-

dien rör insamlingen av data, där en av organisationerna la ut enkäten på dess intranät. 

Detta kan ha orsakat en “bias” då det fanns en risk att de som inte har ett behov av feed-

back inte svarade och vice versa. Vidare är ett vanligt problem vid bekvämlighetsurval 

att det inte går att försäkra sig om att stickprovet representerar den population som var 

avsedd att undersökas (Wilson & MacLean, 2011). Eftersom studien är utförd på den 

svenska arbetsmarknaden bidrar det till svårigheter att applicera resultatet utanför den 

svenska arbetsmarknaden i andra länder och inom andra kulturer. 

           FOS är som originalskala författad på engelska och ingen svensk översättning 

kunde hittas inför studien. Därför översattes skalan till svenska och genom en itemana-

lys framkom ett godkänt Cronbach's alpha värde. Detta ansågs för denna studie vara till-

räckligt, dock bör det med fördel göras ytterligare undersökningar för att kunna fast-

ställa översättningens validitet, men även reliabilitet.  

         Vidare fanns en risk att frågorna som ställts i enkäten kan ha misstolkats, då enkä-

ten skickades ut via en webblänk och att vi därför inte fanns fysiskt tillgängliga för 

eventuella frågor.  
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5.3 Praktiska implikationer 

För att få en förståelse för ökningen av sjukskrivningar där utmattningsdepressioner är 

orsaken, behöver en djupare och mer ingående analys göras av en mängd olika faktorer. 

En ökad förståelse för personlighetens betydelse gör det möjligt för en organisation att 

arbeta förebyggande med hjälp av feedback för att förhindra att anställda utvecklar en 

utmattningsdepression. Denna studie har försökt kartlägga om brist på feedback inom 

en organisation kan bero på att en individ utvecklar en utmattningsdepression, beroende 

på personlighetsdrag. 

        Enligt siffror från försäkringskassan är ökningen av sjukskrivningar som rör psy-

kisk ohälsa störst bland individer i åldrarna 30-39, där en majoritet av de drabbade är 

kvinnor. Resultatet av denna studie visar att kvinnor med personlighetsdraget “agre-

eableness” har ett positivt samband med “feedback orientation”. Detta är ett samband 

som kan ha betydelse för det förebyggande arbetet med utmattningsdepressioner, där 

kvinnor med detta personlighetsdrag kan antas vara i behov av feedback från sina över-

ordnade. Likaså kan en stark “feedback environment” för kvinnor med detta personlig-

hetsdrag vara värdefull (Gabriel et al. 2014). Genom detta resonemang menas att feed-

back bör anpassas efter individerna som arbetar i organisationen, och att deras person-

liga karaktärsdrag kan vara till hjälp i detta arbete.  

          Att anpassa en organisations “feedback environment” utifrån de anställdas indivi-

duella behov kan till viss del vara problematiskt att implementera. Detta eftersom större 

organisationer och företag kan ha svårt att ta hänsyn till varje enskild individs individu-

ella behov och applicera detta inom organisationen. Dock är det något som lämpligen 

bör implementeras i det proaktiva och hälsofrämjande arbetet i arbetslivet.  

 

5.4 Förslag till framtida forskning 

En intressant aspekt att undersöka i framtida forskning är huruvida generationsskillna-

der, vad gäller individers “feedback orientation”, föreligger. Ett sådant perspektiv vore 

aktuellt då ett generationsskifte på arbetsmarknaden idag är ett faktum. Vidare vore det 

intressant att göra en liknande studie på individer som diagnostiserats med utmattnings-

depression. Forskning visar nämligen att en individs personlighet genom psykisk ohälsa 

kan förändras (Renner et al., 2013) och därav vore det intressant att replikera denna stu-

die på individer som drabbats av en utmattningsdepression för att se om resultatet för-

ändras i förhållande till resultatet i föreliggande studie.  
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          För att få en bredare förståelse för fenomenet “feedback orientation” i förhållande 

till personlighet vore det högst legitimt att undersöka utvecklingen av personlighets-

egenskapernas stabilitet i en longitudinell studie. Detta för att undersöka om personlig-

hetsvariablerna utvecklas med tiden och om de blir stabila först efter femtioårsåldern 

som Caspi et al. (2005) hävdar, samt undersöka om en sådan förändring påverkar en in-

divids inställning till feedback. 

          I syfte att finna ytterligare förklaringar på vad som påverkar det komplexa sam-

bandet mellan variablerna, vore det inför framtida studier lämpligt att göra en liknande 

undersökning med ett större antal deltagare och en bredare geografisk spridning. Vidare 

kan det finnas fler nivåer av en individs personlighet som kan påverka behovet av feed-

back, utöver de som ingår i “The big five”. Det kan därför vara lämpligt att använda en 

annan personlighetsskala i framtida studier för att undersöka detta. 

 

 

6 Konklusion 

Resultatet av föreliggande studie visar att individer med personlighetstypen “neurotic-

ism” och “agreeableness” har ett behov av feedback från överordnad. Likaså framkom 

att en könsbunden skillnad gällande behovet av feedback och dess samband med per-

sonlighet existerar. En diskussion har förts kring huruvida feedback i förhållande till 

personlighetstyp kan ha en betydande inverkan gällande insjuknandet i en utmattnings-

depression. För att kunna fastställa detta krävs dock att en djupare analys genomförs.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev 

 
Hej!  
 
Vi är två studenter som studerar Personal och arbetsliv med inriktning psykologi på Linnéuni-

versitetet i Växjö. Just nu skriver vi vår C-uppsats som behandlar behovet av feedback* i arbets-

livet i förhållande till olika personlighetstyper. Inför denna undersökning har vi valt att formu-

lera en enkät och vi skulle uppskatta om du vill medverka. Att delta i enkätundersökningen tar 

ca 10 minuter och är frivilligt. Du har även möjlighet att avbryta ditt deltagande under deltagan-

dets gång. Svaren behandlas anonymt och kommer  inte kunna kopplas till dig personligen.  

 
*Feedback definieras i denna enkät som den positiva eller negativa återkoppling du får i ditt ar-

bete av din närmsta chef.  
 
Tack på förhand för din medverkan! Har du någon fråga eller fundering är du välkommen att 

höra av dig till oss.  
 
Vänliga hälsningar, 
Isabella Lowentoft och Johanna Staf  
 
Isabella Lowentoft (076-xxxxxxx) il222dd@student.lnu.se 
Johanna Staf (073-xxxxxxx) js223uy@student.lnu.se 
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