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Sammanfattning  

I takt med ökad globalisering har arbetsmarknaden blivit mer marknadslik. Fler och fler 

traditionella industriarbeten försvinner samtidigt som högkvalificerade och kunskapsintensiva 

tjänster ökar. Arbetskraften skall helst kunna föras in och ut där och när den behövs och det 

ställs höga krav på individuell kompetens. Många företag inser dock vikten av, och 

konkurrensfördelen i, det samlade humankapitalet av anställda. Bergvik Consulting (BC) är 

ett mindre management konsultföretag beläget i centrala Stockholm. För dem, likt för de 

flesta managementkonsultfirmor, är de anställda den mest centrala tillgången. Vid ett möte 

med BCs VD får vi reda på att de har problem att hinna möta sina anställdas ständiga krav för 

utveckling. De har tidigare inte haft någon formell struktur för feedback, men känner sig nu i 

behov av en sådan för att kunna bibehålla och utveckla sin kompetens. Med detta som 

utgångspunkt är vårt syfte att undersöka vilken typ av feedback medarbetarna är i behov av. 

För att med detta som grund sedan definiera centrala faktorer, som presenteras i form av 

rekommendationer, till företagets utformande av feedbacksystem. Enligt teorin är bland annat 

källa, budskap och motivation högst väsentliga delar av feedback. Genom frågeställningar 

över hur feedbacken ser ut på företaget idag, vad de anställda är i behov av för slags feedback 

samt hur tillväxten kan ökas genom feedback har vi via intervjuer med de anställda fått en 

blid av BC. Vi har kommit fram till att organisationsstrukturen idag erbjuder för få källor till 

feedback. VD är den källa som står för mest feedback i nuläget. Feedback kollegor emellan är 

inte tillräckligt frekvent förekommande och de anställda önskar strukturer för feedback och 

mer feedback från uppgiften, det vill säga kunden. Motivationen hos de anställda är dock hög 

och budskapet samt frekvens av framtida feedback måste anpassas till att möta de anställdas 

inre motivation och syfta till att stärka deras självkänsla så att utvecklande feedback tas emot 

på rätt sätt. Ifall BC skall öka sin tillväxt bör de anställda även inse att alla har att lära och att 

delad kunskap är ökad kunskap. 
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Abstract  

In line with increased globalization the labor market has become more market-like. The 

unemployment level grows bigger, labor market adjustment decreases, more and more 

traditional industrial work fades away at the same time as highly qualified and knowledge 

intensive services increase. Labor should preferably be added and removed as see fit and 

individual competence requirements are very high. A lot of companies do however see the 

importance, and competition benefits, in the collected human-capital of employees. Bergvik 

Consulting (BC) is a small management consulting company located in the heart of 

employees. In a meeting with BC  CEO we find out that they have problem keeping up with 

constant human resource development requirements from their employees. Previously, 

structure to be able to maintain and develop their competence. With this as base of our 

investigation, our purpose has been to explore what type of feedback BC employees needs. 

Based on our conclusions we can then draw up recommendations on how such a company 

feedback system can be beneficially designed. The theoretical part emphasizes the source, 

message and motivation of feedback. With questions on how company feedback are used 

today, what kind of feedback the employees are in need of as well as how growth can be 

increased through feedback we have, through interviews with the employees, come to 

understand the BC situation. Today the organizational structure does not offer any source of 

feedback, apart from annual human resource development meetings with the CEO. CEO is 

also the main source of feedback at the company. Feedback from one employee to another is 

not frequently occurring and the employees do wish for feedback structures as well as 

feedback from the assignment, in this case, the customer. Employee motivation are however 

high and the message and frequency of future feedback will have to be adjusted to meet 

employees inner motivation and aim to strengthen their self esteem so that they can manage to 

employees need to realize that they all have equal rights to learn and that shared knowledge is 

increased knowledge.  

 

Keywords: Feedback, the individual, source, message, motivation 
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1.  Inledning  

I boken Gränslöst arbete beskriver Mikael Alvin (2006) arbetslivets snabba förändring med 

start i efterkrigstidens informationsteknologiska revolution där teknisk utveckling av bland 

annat avancerade ekonomisystem, datorer och IT har satt sin prägel på anställningskraven 

idag. Globalisering har öppnat upp för internationell företagsamhet och arbetsmarknaden har, 

enligt Alvin (2006), blivit mer marknadslik. Arbetslösheten ökar, regleringen av 

arbetsmarknaden minskar och det ställs allt högre krav på anställdas kompetens. Fler och fler 

traditionella industriarbeten försvinner medan de högkvalificerade och kunskapsintensiva 

tjänsterna ökar. Den förändrade situationen har även gjort företagen mer konkurrensmedvetna 

och de försöker via effektivisering i alla organisatoriska led öka sin flexibilitet att passa 

marknadens krav. Arbetskraften skall helst kunna föras in och ut där och när den behövs och 

det ställs stora krav på individuell kompetens (Allvin, 2006:15-17). 

 

Många företag har dock insett vikten av, och konkurrensfördelen i, de anställdas och 

ledningens samlade kunskaper och erfarenheter, det vill säga företagets samlade 

humankapital. Likt alla typer av tillgångar är det nödvändigt för företag att vårda dessa 

tillgångar, samt få dem att växa för att företaget skall kunna vara framgångsrikt. Utveckling 

och stimulering av nyckelanställdas kompetens och engagemang är således avgörande 

faktorer för att hålla företagets tillgångar intakta (Edvinsson & Malone, 1997).  

 

Bergvik Consulting (BC) är ett mindre management konsultföretag beläget i centrala 

Stockholm. Liksom för de flesta managementkonsultfirmor är BCs mest centrala tillgång 

deras anställdas kompetens och för att kunna fortsätta sin positiva utveckling är det av högsta 

vikt att de kan tillvarata och stimulera de anställda att växa i takt med företagets övriga delar. 

Vid ett möte med företagets VD, Bergman, får vi reda på att de har problem inom sin 

organisation med att deras mycket kompetenta medarbetare har en ständig vilja att utvecklas 

och ta nästa steg i sin egen kompetens. Detta låter kanske inte som ett problem i sig och det är 

det i princip inte heller. Men det leder till ett problem att konsulterna för att uppleva att de 

utvecklas på det sätt, och i den takt de vill, behöver få feedback på denna utveckling. 

Bergman erfar att det inom hans firma är problematiskt att hinna med att ge medarbetarna den 

feedback de vill ha. Att kunna ge tillräcklig feedback är en utmaning som är av yttersta vikt 

för företaget eftersom en medarbetare som inte upplever att den utvecklas förmodligen 

kommer att överväga att lämna företaget och ta med sig sin kompetens till ett annat företag. 
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BC har idag ca 20 anställda och har, fram till idag, inte utvecklat någon formellt uttalad 

feedbackstruktur. Men i och med att de är i en expansiv fas där organisationen växer känner 

de nu ett behov av någon slags inre struktur (Bergman 2009).  

1.1 Syfte 

Vårt syfte är således att undersöka vilken typ av feedback medarbetarna är i behov av. För att 

med detta som grund sedan definiera centrala faktorer till företagets utformande av ett 

gynnsamt feedbacksystem.  

 

För att besvara vårt syfte kommer vi att arbeta efter följande frågeställningar.  

1.2 F rågeställningar 

1. Hur utformar sig feedbacken på företaget idag? 

2. Vilken feedback är de anställda på företaget i behov av?  

3. Vilka är de centrala faktorer företaget bör beakta vid utformandet sitt feedbacksystem, för 

att främja medarbetarnas utvecklig och därmed tillväxten av företaget? 

1.3  Avgränsning  

Vår definition av feedback presenteras under efterföljande teorikapitel.  Vi vill dock redan här 

avgränsa begreppet. Vi kommer i denna studie inte att betrakta själva samtalsstrukturen eller 

retoriken för hur feedbacken framförs. Istället kommer vi fokusera på vilka typer av feedback 

de anställda på företaget behöver och vilka olika källor feedbacken kan komma ifrån, men 

alltså inte hur denna feedback rent retoriskt skall framföras.   
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2.  Feedback,  ett  teoretiskt  perspektiv     

Mycket av den teori som finns kring feedback är relativt snarlik. De vedertagna 

resonemangen inom området väver in i varandra och tar upp samma temata. För att undvika 

upprepningar presenteras de olika teorierna inte enskilt, utan istället utefter de gemensamma 

teman de följer. Dessa teman är: källan till feedbacken, budskapet och motivationen. E fter 

presentationerna av dessa temata följer en sammanfattning av studiens teoretiska ramverk. 

2.1  Feedback    

Vi kommer i denna uppsats att begagna feedback enligt den definition Annett (1969) fastslog 

redan på 60-talet. 

    

At its most basic level, feedback is information received by an individual 

about his or her past behavior (Annett, 1969). 

2.2  Studiens  teoretiska  perspektiv  

Innan vi kommer in på att presentera de olika temata inleder vi med att presentera det 

perspektiv som ligger till grund för studien. Den teoretiska modell som kommer att vara 

studiens huvudsakliga perspektivoriella utgångspunkt är nedanstående Figur 1, som behandlar 

feedback ur ett individperspektiv.  

 

  
Figur 1 Model of the effects of feedback on percipitens, Ilgen och Taylor (1979:4). 
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Figuren beskriver effekten av feedbacken hos mottagaren.  Författarna Ilgen och Taylor 

(1979) skildrar förloppet mellan feedbackstimuli och hur stimuli faller ut i handling hos 

individen. Modellen lyfter frågor som tenderar att åsidosättas vid diskussioner om feedback. 

Bland annat hur källan till feedbacken påverkar dess utfall samt att olika individer uppfattar 

feedback på olika sätt. Den belyser även att det inte heller alltid är säkert att feedbacken 

accepteras även om den uppfattas som det var tänkt. Studiens utgångspunkt kommer således 

att vara feedback ur ett individperspektiv. Vilket innebär att de tre temata som presenteras alla 

presenteras med individen i fokus.   

2.3  Källa    

Feedback är ett budskap som ämnar påverka mottagarens handlande.  Hur detta faller ut är 

dock kopplat till individens personlighet samt hur personen i fråga uppfattar källan till, samt 

innehåll av, feedback. Ilgen och Taylor (1979) uppger tre fundamentala källor till feedback 

samt hur de påverkar individen. Dessa källor är personer i individens omgivning, som är i 

position att ge relevant feedback, uppgiften, och dess omgivande faktorer, samt individens 

feedback till sig själv. Källans tillförlitlighet är en viktig aspekt i huruvida feedbacken 

accepteras eller inte, individen måste kunna lita på källan samt att den har relevant 

information att ge. Källans maktposition att påverka framtida skeenden för individen har 

också överhängande vikt för acceptansen.  

 

Egen utvärdering är enligt Ilgen och Taylor (1979) den feedback individen fäster störst tilltro 

till, men graden av egen tilltro att utvärdera är dock beroende av tidigare erfarenhet inom 

området, individens självförtroende och kompetens. Feedback från själva uppgiften är även 

det en stark källa eftersom utfallet konkret värderar individens insats. Överordnade eller 

personer i individens omgivning, i position att ge feedback, har således den lägsta nivån av 

acceptens och här är informationens nytta, logik och överensstämmande med egen feedback 

extra viktig för önskat utfall.   

 

En annan studie gjord på olika källor för feedback, som också bekräftar Ilgen och Taylors 

(1979) teori, presenteras av Greller och Herold (1975) i artikeln Sources of feedback: A 

preliminary investigation. Där identifieras fem olika resurser som feedback kan komma ifrån. 

Chefen, uppgiften, medarbetarna, organisationen samt individen själv. Även denna artikel 

påpekar att de inre motivationsfaktorerna har större kraft och verkan. Resonemanget om de 

fem källorna har under senare studier utvecklats och en av dessa fortsatta studier har utförts av 
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Herold och Liden (1987). De konstaterar i Using mutiple attributes to assess sourses of 

performance feedback att de fem grundresurserna för ett ytterligare definierat utfall, bör 

relateras till användbarhet, trovärdighet samt kvantitet av feedbacken. Då olika individer 

tolkar dessa faktorer på olika sätt är det viktigt att feedbacken kommer från en källa de finner 

trovärdig, att de uppfattar feedbacken som användbar samt att den inte kommer i större 

mängder än de önskar. Då den i dessa fall tenderar att uppfattas som kontrollerande.  

2.4  Budskap  

Feedback måste samtidigt vara målfokuserad och uppfattas som trovärdig för att fylla någon 

nytta för individen. Funktionen av feedback är även viktig för att minska individens osäkerhet 

inför framtiden och skall istället öka kunskapen om vad som förväntas rent 

prestationsmässigt. Däremot belyser Ilgen och Taylor (1979) det faktum att mer feedback inte 

alltid är bättre. Om frekvensen av feedback blir för hög kan det leda till att individen känner 

sig kontrollerad och det egna handlingsutrymmet begränsas. Vilket i slutändan kan leda till att 

individen exempelvis tar mindre egna initiativ på grund av att inre motivation trängs ut till 

fördel för yttre och den egna kompetensen upplevs ifrågasatt. Rent generellt leder positiv 

feedback till större inverkan på utfallet eftersom negativ feedback sällan tenderar stämma 

överens med individens självbild. Positiv feedback är således enklare för individen att ta till 

sig och bearbeta medan negativa budskap mer sällan tas emot på önskat sätt. 

2.5  Motivation  

Motivation är en viktig del i feedbacksammanhang eftersom feedback ofta syftar till att höja 

individens motivation inför arbetet (Ilgen & Taylor, 1979). Motivation crowding theory 

(fortsättningsvis MCT) av Frey och Jegen (2001) behandlar hur yttre motivation i form av 

pengar eller bestraffning kan underminera eller stärka den inre individuella motivationen.  

MCT försöker genom att medla mellan ekonomiska modeller och psykologiska teorier hitta 

en systematisk synkronisering av inre och yttre motivation (Frey & Jegen 2001:589).  

 

En viktig faktor för ifall yttre påtryckningar tränger ut inre motivation är ifall individen 

uppfattar de yttre påtryckningarna som tvingande eller kontrollerande. Självförtroendet 

påverkas då negativt och personen reagerar med att sänka den inre motivationen. När den 

yttre påtryckningen däremot upplevs stödjande tränger den in i den inre motivationen och 

stärker därmed individens självförtroende. Frihetskänslan till att agera ökar då och stärker den 

egna beslutfattande styrkan. En problematik med yttre kontroll är att när den ökar så släpper 
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individen efter gällande de egna inre regleringarna. Individen lägger således större vikt vid 

yttre belöning och mindre engagemang åt att motivera samt ta ansvar för sig själv. 

Företagspolicys som reglerar arbetet är ett annat exempel på hur yttre involvering påverkar 

individens beteende. I de fall där individer upplever dessa regler som rättvisa samt 

respektfulla i sitt utförande är individen mer motiverad att följa dessa yttre sammansättningar. 

Om utfallet av reglerna däremot uppfattas ha negativ inverkan kommer individen ha lägre 

motivation att följa och samspela med dessa. MCT är som mest användbar i ekonomiska 

situationer där innovation och kreativitet är av vikt, samt även där psykologiska kontrakt av 

tillit byggs upp mellan individer. Här är det specifikt viktigt att utträngning av inre motivation 

med yttre incitament undviks (Frey & Jegen 2001:594-598, 606).  

 

Även Ilgen och Taylor (1979) tar upp exempel på individbundna faktorer som påverkar hur 

feedbackstimuli uppfattas. Ett av dessa är individens uppfattning gällande kontroll och 

påverkan över yttre handlingar som en påverkande faktor till vilken sorts feedback individen 

behöver, samt tar till sig. Detta omnämns som individens kontroll-lokus (locus of control) och 

där en person med inre kontroll-lokus upplever sig ha stor möjlighet att själv påverka utfallet 

av sina handlingar. Därmed menar författarna att uppgiften i sig, samt den egna 

utvärderingen, bidrar till det mest positiva utfallet, eftersom dessa källor förstärker känslan av 

att ha åstadkommit något, samtidigt som självinsikten ökar. Personer med yttre kontroll-lokus 

upplever sig dock inte ha lika stark kontroll över utfall. Således behöver de mer yttre feedback 

från andra i sin omgivning för att motiveras i sitt arbete. 

 

För att nå individens inre motivation får alltså inte feedbacken från uppgift eller utomstående 

person verka kontrollerande eller underminerande av individuell kompetens. De viktigaste 

komponenterna för att just upprätthålla inre motivation är att individen upplever sig ha egen 

kontroll över sin situation samtidigt som tilltron till egen kompetens måste tillåtas vara hög. 

Därför bör feedback syfta till att öka individens känsla av kompetens samt framföras på ett 

sätt där den inte upplevs som kontrollerande. Uppgiften måste exempelvis erbjuda ett sådant 

klimat där individuellt handlande och beslutsfattande möjliggörs (Ilgen och Taylor 1979). 

2.6  Sammanfattning  av  det  teoretiska  ramverket  

För att enligt vårt syfte kunna få svar på vilken typ av feedback de anställda är i behov av 

väljer vi att undersöka hur feedbacken från de olika faktorerna: källa, budskap och motivation 

ses och uppfattas av de anställda. För att belägga vilka källor som är viktigast för de anställda 
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ställer vi frågor angående feedback från organisation, uppgift, kollegor, chef samt hur 

individen utvärderar sina egna prestationer.   

 

Budskapet undersöks utifrån viken nytta de anställda uppfattar med den feedback de får samt 

vilken trovärdighet och tillit de fäster till innehållet av budskapet. Variabeln frekvens för 

feedback ligger i vår modell under budskap, men är markerad med streckad linje för att belysa 

att frekvens även kan beröra faktorerna källa och motivation. Eftersom teorin säger att för hög 

frekvens av feedback kan få negativa konsekvenser (Ilgen & Taylor, 1997) undersöker vi hur 

de anställda ställer sig till detta.  

 

Vad gäller motivationen har vi försökt undersöka de anställdas riktning av kontroll-lokus, det 

vill säga ifall de har inre eller yttre sådan. Här vill vi undersöka vad som motiverar de 

anställda och ställer således exempelvis frågor om hur de uppfattar reglering, vad som driver 

dem samt vilken typ av självförtroende de har.  

 

  
Figur 2. Teoretisk ramverksmodell för feedback  

 

Studien har vid ett flertal tillfällen stött på utmaningar gällande det teoretiska ramverket då de 

olika faktorerna inte är ömsesidigt uteslutande utan bitvis till hög grad överlappande. 

Trovärdigheten i budskapet påverkas exempelvis av den trovärdighet och tillit som individen 
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tillskriver källan den kommer ifrån. Uppdelningen som modellen visar är således inte helt 

avgränsande, något som illustreras av de cirkelgående pilarna. Vid tolkning av modellen är 

det även viktigt att komma ihåg det individperspektiv vi presenterade inledningsvis i teorin. 

Exempelvis utgår vi alltid från hur individen tolkar budskapet, hur individen uppfattar källan 

samt hur individen motiveras av feedback.  
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3.  Metod    

3.1  Metodval  

Eftersom vårt syfte handlar om att undersöka vilken typ av feedback medarbetarna på BC 

efterfrågar och behöver, anser vi det kvalitativa metodvalet mest passande. Detta metodval 

grundar vi bland annat i Holme & Krohns-Solvangs (1997:78, 92) resonemang om att 

kvalitativ metod ger goda förutsättningar för förståelse och beskrivning av olika fenomen. 

Förståelse för det som undersöks kräver enligt dem en närhet mellan forskare och föremålet 

för undersökningen, något som den kvalitativa intervjusituationen ger goda möjligheter till. 

 

Vidare anser vi det viktigt att undersöka vilken bild de anställda på BC ger av hur feedbacken 

fungerar inom företaget idag och vad de anställda önskar få ut av feedbackprocesser i 

framtiden. Förutom närheten till den intervjuade ger ett kvalitativt tillvägagångssätt även 

insikt om vad som pågår i nutid. Intervjupersonens svar via intervjuer bygger en bas för 

nyanserade beskrivningar och förklaringar kring det fenomen eller den situation som är av 

intresse för undersökningen (Silverman 2006:113; Kvale 1997:35; Zikmund 2000:191).  I vårt 

fall feedback.  

3.2  Urval  

BCs problematik att skapa en väl fungerande feedbackstruktur internt (Bergman:2009) samt 

presenterad teori av, bland andra, Ilgen och Taylor (1979) om feedbackens process och utfall 

ligger till grund för uppsatsens syfte och frågeställningar. Med utgångspunkt i dessa riktades 

urvalet av respondenter till att bestå av dem som kunde tänkas öka förståelsen kring 

feedbackprocessen rent generellt och BCs interna feedback mer specifikt, nämligen de 

anställda på BC. Vidare val finner vi exempelvis stöd för enligt Bryman och Bell (2005:297, 

302-303) som menar att kvalitativt tillvägagångssättet inte alltid behöver vara induktivt, utan 

mycket väl kan bygga på en förskriven teori som under tiden prövas analytiskt utifrån 

insamlad empiri. Det är även så vi gått tillväga och låtit såväl teori som empiri styra vårt urval 

av respondenter. Därmed uppnår undersökningen en abduktiv ansats som handlar om att via 

teorin tillsammans med det empiriska materialet finna vägledande insikter gällande fenomenet 

för undersökningen (Alvesson & Sköldberg 2008:193).  Holme & Krohn-Solvang (1997:101) 

framhåller dessutom att urvalet vid en kvalitativ studie rent strategiskt bör baseras på såväl  

förförståelse som förkunskap om problemet eller fenomenet för att på så sätt kunna välja ut 

dem som rent empiriskt kan bidra till ökad förståelse kring ämnet. Denna studie har 

eftersträvat en god förförståelse för det empiriska materialet genom att inleda undersökningen 
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med att träffa VD ett flertal gånger, för att få en gedigen förståelse för organisationen, samt en 

god förståelse för fenomenet genom att noggrann inläsning på tidigare forsningen kring 

feedback samt kunskapsutveckling.  Detta fick sedermera styra vårt val av intervjupersoner. 

 

BCs ledningsgrupp vill utforma ett feedbacksystem som möter individuella behov och således 

även bidrar till att bibehålla en bred kompetensbas inom företaget (Bergman 2009).  Ilgens 

och Taylors (1997) framställning av feedbackprocessen beskriver även hur individuella 

skillnader styr individens mottagande av feedback . För att utifrån detta få så nyanserade svar 

som möjligt valde vi anställda med olika bakgrund. De kriterier vi ställde upp för olikhet var; 

utbildning, arbetslivserfarenhet, kön, ålder, konsultnivå samt tid på BC.  Delar av BCs 

ledningsgrupp (Bergman 2009) delgav oss information om de anställda och deras bakgrund 

och utifrån det valde vi 3 kvinnor samt 3 män med varierad bakgrund att delta i 

undersökningen. 

3.3  Etik  

De personer vi intervjuat representerar BCs mångfald i kompetens, ålder och kön. BCs 

ledning stod för kontakt och bokande av intervjutillfälle med de anställda. Vid denna kontakt 

bifogades även ett informationsbrev där vi informerade om uppsatsens grundläggande 

frågeställning, intervjupersonernas frivillighet att delta samt deras möjlighet att ta del av 

färdigställda resultat. Vi informerade även om att deltagandet i största möjliga utsträckning är 

konfidentiellt, att intervjuerna bandas för att inte gå miste om väsentlig information samt att 

de deltagande har möjlighet att avbryta intervjun under dess gång om misstycke uppstår 

(Bilaga 1). Genom att informera samtliga intervjupersoner om undersökningens frågeställning 

samt deras rättigheter vid deltagande uppnås krav ur forskningsetisk synpunkt 

(Vetenskapsrådet 2002). Företaget har även bett om att få vara anonyma, varför namnet på 

företaget samt de intervjuade är fingerade.  

3.4  Intervjuer  och  generaliserbarhet  

Varje intervju varade cirka en timme och transkriberades med snabb efterföljd. Därmed 

skapas en överblick och struktur över det insamlade intervjumaterialet vilken enligt Kvale 

(1997:155, 171) rekommenderas som grund för den kommande analysen. Alla intervjuer 

genomfördes med ett halvstrukturerat tillvägagångssätt där vi med stöd av en teoretisk 

grundad intervjumall med teman och förslag på frågor (Bilaga 2) lät såväl teori och 

respondenternas svar leda oss genom intervjuerna. Kvale (1997:117) förespråkar detta 
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tillvägagångssätt där teoretiskt grundande teman får ge en ram till intervjuerna samtidigt som 

en öppenhet lämnas till förmån för att följa upp intressanta aspekter utifrån de intervjuades 

svar. På så vis skapas goda förutsättningar att samla in kvalitativa beskrivningar om den 

intervjuades upplevelser samtidigt som utrymme ges att tolka deras mening. 

 

Den teori vi valt att använda oss av beskriver feedbackprocessens förlopp samt vad som rent 

teoretiskt krävs för att individer skall kunna motta feedback på önskvärt sätt. Därför använder 

vi denna teori som ramverk för att undersöka hur de anställda på BC anser att 

feedbackförloppet ser ut i dag och vad de behöver och önskar i form av feedback framledes.  

Genomförandet av intervjuer utifrån en teoretisk grundad mall skapar enligt Kvale (1997:92) 

möjlighet att, genom det empiriska utfallet, antingen verifiera eller motsäga publicerad teori. 

Detta tillvägagångssätt höjer undersökningens reliabilitet och det vetenskapliga värdet lämnas 

även öppet för läsaren att bedöma.  

 

Vi skickade även våra empiriska sammanställningar till intervjupersonerna för möjlighet att 

själva verifiera överensstämmelsen av sina upplevelser och vår tolkning av deras mening, 

samt för att säkerställa resultaten. Således följer vi även Bryman och Bell (2005:308) och 

vetenskapsrådets krav (2002) på respondentvalididet.  

  

Vi uppnår under intervjuernas gång även den abduktiva metodansatsen, som nämnts tidigare, 

genom att intervjufrågorna bygger på såväl teori som empiri. Därmed skapar 

intervjutillfällena likt Alvesson och Sköldberg (2008:58) föreskriver en chans att pendla 

mellan teoretiska grunder och empiriska svar. 

  

Eftersom studiens urval begränsats till att gälla en konsultfirmas feedbacksystem utifrån 

intervjuer med sex personer, gör vi inga anspråk på statistisk generaliserbarhet. Väl planerade 

och genomtänkta teoretiska och empiriska överväganden ger dock enligt Kvale (1997:210) 

möjlighet att utifrån studiens utfall erbjuda vägledning till hur likande situationer kan tänkas 

falla ut. Därmed kan vi i linje med Kavles (1997:210) resonemang hävda studiens analytiska 

generaliserbarhet. 

3.5  Operationalisering  av  analysmodell  

Vid genomförandet av samtliga intervjuer använde vi, som tidigare nämnts, en intervjumall 

(Bilaga 2). Mallen är byggd utifrån analysmodellens (se fig 2) begrepp som övergripande 
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teman, med följdfrågor inom ämnet som stöd för djupare information. Analysmodellen är 

skapad utifrån bland annat Ilgen och Taylors (1979) teorier om feedback, dess källa, budskap, 

individpåverkan och motivation. Information om hur intervjupersonerna upplever dessa 

teoretiska feedbackbegrepp är av största vikt för oss, eftersom det sedermera skall bidra till 

vårt analytiska resonemang kring hur BCs feedback situation ser ut idag och hur den är 

önskad i framtiden.  

 

Intervjumallens första tema är av generell art och berör företagets organisationsbyggnad, 

företagskultur, den egna positionen och individens bakgrund (Fråga 1a-c). Genom att låta 

intervjupersonerna tala fritt om företaget, dess uppbyggnad och kultur ämnade vi skapa ett 

öppet och tryggt klimat för den fortsatta intervjun. Vi ville samtidigt samla in relevant 

information om bakgrund, den egna positionen inom företaget och hur företagets kultur 

upplevs för att på så sätt skapa förutsättningar att jämföra huruvida intervjupersonernas 

företagsroll och uppfattningar om företaget påverkar upplevelsen av feedback i någon mån.  

 

Det andra temat berör källan som intervjupersonerna önskar, och upplever sig, få sin feedback 

från (Bilaga 2, tema 2). Frågorna inom detta tema är baserat på analysmodellens (fig 2) del 

om källa och de källor som efterfrågas är; chef, uppgift, medarbetare, organisation och 

individen själv (Fråga 3-10). Teorin kommer ursprungligen från Ilgen och Taylors (1979)  

samt Greller och Herolds (1975) förklaringar till källans betydelse för huruvida individen tar 

till sig feedback eller ej. Här ställde vi exempelvis frågor om samstämmighet mellan egen 

upplevd prestation och feedback från medarbetare eller chef. Hur uppgiften är utformad skall 

enligt Ilgen och Taylor (1979) återspegla om uppgiftens utfall godtas som relevant feedback 

av individen, därför frågade vi de anställda om upplevd påverkan gällande arbetsuppgifterna. 

Andra viktiga aspekter gällande källan, som Ilgen och Taylor (1979) betonar, är dess tillit, 

trovärdighet och makt( F råga 11-13). Intervjufrågor om vem personen vill ha sin feedback 

från samt vem de vill ska uppmärksamma deras insatser, och likande, ställdes för att ge svar 

kring dessa delar. 

 

Tredje temat grundas i frågor kring intervjupersonernas motivation och inre/yttre kontroll-

lokus (Bilaga 2, tema 3).  De här frågorna grundar sig i Ilgen och Tylors (1979) resonemang 

om hur kontroll-lokus påverkar den feedback individen vill ha samt Frey och Jegen (2001) 

MTC om att yttre feedback måste tränga in i individens inre motivation för att godtas.  För att 

undersöka faktorer om motivation och kontroll-lokus ställde vi frågor till intervjupersonerna 
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om vad som driver dem, när de ansåg sig  ha världens bästa jobb , när de kan känna sig 

osäkra och om de anser sig ha stor påverkan på utfallet av sina handlingar (Fråga 15-22) . 

 

Det slutliga temat i intervjumallen berör analysmodellens begrepp budskap (Bilaga 2, tema 4) 

och handlar om hur individen uppfattar nyttan av feedback samt hur positiv och negativ 

feedback bearbetas. Här infaller också frågan om vilken frekvens intervjupersonerna vill ha på 

den feedback som ges. Här har vi ställt frågor om när intervjupersonerna anser feedback mest 

givande (Fråga 24), hur mycket feedback de får (Fråga 25), samt när de tar till sig feedback på 

bästa sätt (Fråga 23). Ilgen och Taylor (1979) påpekar att budskapets innehåll måste komma 

till nytta för individen för att den skall tas emot på önskat sätt. Således bör den handla om 

konkreta händelser och förslag på utveckling, menar de. Positiv feedback är lättare att ta till 

sig än negativ och för mycket feedback kan anses kontrollerande enligt författarna (Fråga 26-

27).  För att generera information om hur intervjupersonerna upplever budskapet användes 

därför ovan nämnda frågor. 
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4.  Bergvik  Consulting  och  feedback  idag  

Vårt empiriska material presenteras under två huvudrubriker. Under den första, Bergvik 

Consulting, presenteras hur de anställda ser på företagets organisationsbyggnad, kultur samt 

hur feedbacken ser ut på företaget idag. E fter detta följer sammanfattningar av de enskilda 

medarbetarnas syn på feedback. Valet att presentera respondenterna var och en för sig 

grundar sig i vårt individperspektiv. De individuella presentationerna är dock indelade efter 

konsultnivå: delägare, seniorkonsult och konsult. Genom att presentera intervjupersonerna 

på detta sätt öppnar vi även upp för en diskussion i analysen om huruvida konsultnivå på 

företaget har någon avgörande roll gällande feedback eller inte. 

4.1  Bergvik  Consulting    

BC är ett mellanstort management konsultföretag beläget i centrala Stockholm. Deras 

verksamhetsområden är inom organisation, strategi och förändring och de jobbar med 

ledningsgrupper inom såväl privata som offentliga företag. De har under senare år haft en 

positiv utveckling och befinner sig i en expansiv fas. BC anställer gärna individer med olika 

bakgrund, gällande såväl akademisk utbildning och tidigare arbetslivserfarenheter för att 

kunna möta en bred kundbas. Företaget har fram till idag inte engagerat sig åt att utveckla 

någon formellt uttalad feedbackstruktur internt, men idag upplever ledningen att det nu finns 

ett behov att skapa en sådan struktur (Bergman, 2009). 

 

4.1.1 O rganisationens uppbyggnad 

 

Vi är en liten organisation med knappt någon organisationsstruktur alls, extremt platt och flexibel 

(Märta, 2009). 

 

De olika medarbetarna på de olika nivåerna är samtliga överrens om att BC har en platt och 

flexibel struktur. De jobbar i projekt och dessa projekt bemannas i regel av ett, för uppdraget, 

sammansatt team. I teamet finns en projektledare samt en kundansvarig. Den som är 

kundansvarig är den som huvudsakligen har relationen och kontakten med den kunden. Den 

kundansvariga är dock inte alltid en aktiv del utav teamet, utan kan efter att ha sålt in 

projektet lämna över det till en annan projektledare.  

 

BC har en organisationsstruktur som består av delägare, ledningsgrupp, seniorkonsulter och 

konsulter. De har inga juniorkonsulter.  
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Hur hierarkisk de anställda upplever organisationen skiljer sig. En markant majoritet upplever 

. En av konsulterna framhåller dock att det finns en 

informell hierarki av roller och nivåer. 
 

Det är svårare att projektleda seniorkonsulter än konsulter om man själv bara är konsult. Det 

finns en informell hierarki mellan exempelvis seniorkonsulter och konsulter (Maja, 2009). 

 

Företaget är i höst under en ny fas i sin organisationsutveckling och de har därmed tagit in en 

ny resurs i ledningsgruppen. Fram till idag har det endast varit de fyra delägarna i 

ledningsgruppen, men efter att VD som sitter med personalansvaret upplever att han inte 

räcker till i denna roll har de utnämnt en av de seniora konsulterna för att arbeta med Human 

Resource Development internt inom företaget. Rollen håller på att specificeras men kommer 

att bl a innebära att ansvara för att ta fram en feedbackmodell för företaget.  
 

Hon tycker egentligen aldrig att man gjort fel om man verkligen ansträngt sig. Då har man inte gjort fel 

utan det har bara hänt något och då får man ta det där man är . Hon kan även peka rakt på det som är ens 

svaga

det slutar vara ens svagaste punkt och man börjar arbeta på det (Maja, 2009). 

4.1.2 Hur de anställda ser på kulturen i företaget 

Företagskulturen på företaget beskrivs av samtliga medarbetare med positiva ordalag. De är 

alla överens om att kulturen är öppen och personlig. Den stora merparten av intervjuerna 

genomsyras av inställningen att de är viktigt att dela med sig av sin kunskap samt att de 

presterar bättre tillsammans snarare än var och en för sig.  

 

De intervjuade menar att det är viktigt att vara professionell för att kunna jobba på företaget 

samtidigt som det är precis lika viktigt att vara engagerad i att jobba tillsammans. 

Medarbetarna är dock medvetna om att de jobbar bättre tillsammans när de är ute och jobbar 

hos en kund, men att de har svårare att få till strukturen inne på kontoret.  
 

Kulturen är personlig, nyfiken, professionell och engagerad i kundens behov. Här hemma är vi 

personliga, nyfikna och professionella, men också generösa och delar med oss av den kunskap vi har 

(Pelle, 2009) 
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Vi är duktiga på att jobba tillsammans hos kund, men har svårt att få strukturen att fungera inne på 

kontoret (Maja, 2009). 

 

De finns även en medvetenhet hos de anställda om att de är mycket drivna människor och att 

de egentligen inte behöver en överordnad som hela tiden pekar med hela handen för att de ska 

utföra sina arbetsuppgifter. Däremot ges uttryck för att management konsulter rent generellt är 

individer med stort driv, att de gillar bekräftelse, och att de behöver någon slags struktur för 

att alla inte ska streta åt olika håll.  
 

De individer som jobbar här är väldigt starka individer, vi springer åt varsitt håll om det inte är någon 

ullan, 2009). 

4.1.4 Feedbackrutiner idag 

Alla konsulterna har en gång om året utvecklingssamtal med VD. Dessa samtal sker på ett 

anpassat sätt för den enskilda konsulten. Det som görs vid detta samtal är att prata om 

individens utveckling och vad individen i fråga vill utvecklas inom och bli bättre på. 

Ytterligare en typ av feedback eller kunskapsöverföringsfunktion som finns på företaget är 

vad som kallas för lunchpanel. Om någon av projektgrupperna stöter på problem och inte kan 

identifiera hur de ska ta sig vidare kan de samla till lunchpanel. De gör då en presentation av 

problemet och sen samtalar alla de närvarande konsulterna om hur gruppen kan gå vidare med 

problemet för att finna en lösning.  

 

Medarbetarna uttrycker att en viktig källa till feedback är deras kunder, men att den främsta 

källan till feedback idag är deras VD.  
 

VD har ett faderligt chefskap. Han är som en pappa, och man vill göra sin pappa stolt. Det är frihet 

 också en del saker av dig 

(Gullan, 2009). 

 

De menar att han är duktig på att bekräfta dem genom att få dem att känna sig speciella. Han 

är också duktig på att ge dem en känsla att vara sedda i de projekt de jobbar med tillsammans. 

Dessutom beskiver en av de intervjuade att han har ett sätt att styra på där hon upplever sig 

vara den som fattat beslutet och gjort valet att handla på ett visst sätt, medan hon sedan inser 

att hennes beslut även var VDs vilja. Eftersom han är så duktig på att göra detta på ett subtilt 

sätt med välvilja uppfattar hon det ändå inte som styrande.  
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Det finns också feedback i form av monetär belöning på BC, där den som säljer in projektet 

eller är kundansvarig för kunden får en viss procentandel av de intäkter projektet bringar. 

Även projektledaren som är leveransansvarig får en procentandel av intäkterna. Dessa 

belöningssystem kallas för sälj- och leverans provision och brukar, enligt de intervjuande, 

delas någorlunda jämt. 

4.2  Medarbetarnas  uppfattning  om  feedback  

4.2.1  Delägare  

Pelle 

Pelle tror att feedbackflödet fungerar olika bra vid olika tillfällen på BC. Alla medarbetare ger 

inte lika mycket feedback, utan att det finns olika grupper där folk ger varandra feedback 

eftersom de i gruppen identifierar sig med varandra. Pelle uppskattar att feedback fungerar i 

ungefär hälften av projekten och tror att feedback inte är något som sker automatiskt, utan att 

det är en mognadsprocess. De behöver jobba för en aktiv feedbackkommunikation på 

företaget om de ska kunna uppnå det. Pelle anser sig själv alltid vara trygg att ge feedback 

känner rätten att ge feedback. Den rätten är något som bör växa fram med tiden menar Pelle. 

 

Angående hans egen personliga situation vad det gäller att få feedback menar Pelle att han 

emellanåt blir osäker på hur det går. Då känner han sig ibland ensam, och funderar över vem 

det är som ska ge honom feedback. Det kan vara svårt och det finns inte alltid någon som har 

insikten över honom, eftersom han är delägare och ytterst ansvarig. Men han menar att han då 

alltid kan gå till sina kollegor i ledningsgruppen. När vi frågar Pelle om han tror feedback 

feedbacken förmedlas.  som oftast en dålig ide, för då stänger 

den andra personen sig och känner sig attackerad . 

4.2.2  Seniorkonsulter  
  
Märta  

Märta tycker att feedbackkulturen på BC är ostrukturerad och informell. Vilket hon tror beror 

på att den blivit efterhängd när organisationen växt. Om någonting inte fungerar menar Märta 

att det blir prat i korridorer eller inom stängda konferensrum. Problemet med det tycker Märta 
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är att det blir väldigt ryktes-likt och det kan vara svårt för individen att ta in det. Det bör 

finnas en formell struktur för feedback. Hon menar att feedback skulle kunna bli en del av 

företagskulturen och att det då förmodligen inte skulle uppfattas som personlig kritik, utan ett 

sätt att informeras vad man är bra på och vad man kan göra bättre. Märta vill även att de ska 

bli bättre på processen när kundansvarig samlar in feedbacken från kunden, de bör använda 

enkäter som finns för det och sprida feedbacken till alla. Den viktigaste feedbacken för Märta 

är den som finns i att ha en nöjd kund. Hon påpekar även att det är belönande att jobba med 

mer juniora medarbetare. 

 

Bill  

När vi frågar Bill vad han tänker om feedback svarar han att feedback är A och O. Utan 

feedback blir det långsammare utveckling, eftersom individen då inte vet om den riktning de 

slagits in på är rätt eller fel. Om individen utvecklas så utvecklas organisationen också. Det 

som i allmänhet behövs för att kunna ge och ta feedback är ett öppet klimat som inte bygger 

på någons överlägsenhet. Det handlar inte om att linda in det utan om att hitta den andres 

positiva egenskaper som personen faktiskt utvecklas mer av.  

 

Bill anser sig själv ha mycket stor frihet att agera och fatta beslut. Något som verkligen 

motiverar honom är dessutom den kundnöjdhet han får uppleva genom att skapa lösningar åt 

och tillsammans med kunden. Bill anser sig ha fått feedback från de nyanställda på 

konsultnivå, men den stora merparten av sin feedback får han från de projekt han jobbar med. 

Det vill säga från kunden. Han får även feedback från VD. Bill har en ganska tydlig bild av att 

feedback är viktigt inom en organisation samt även hur han upplever att feedback kan 

konstrueras för att få ett positivt utfall. Feedback måste vara saklig och ha en grund att vila 

på för att vara givande .  

 

Gullan 

Gullan menar att de inte har någon struktur för konkret och negativ feedback på BC. Vissa 

medarbetare har det dock som paroll att köra med rak kommunikation. Gullan säger likt Märta 

att det på företaget finns ganska mycket snack om vissa personer och ibland tänker hon att de 

förmodligen inte vet att vissa sätt de gör saker provocerar mycket. Konkret feedback kan vara 

gångar, men säger 

att motgångar, för henne, är negativa och att de sätter sig så hårt.   
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Det är väldigt familjärt på BC och de tycker mycket om varandra. Gullan menar att det gör 

det svårt att ta upp negativ feedback eftersom det finns en konflikträdsla inbyggd i det 

familjära. De måste ta feedbackprocessen steg för steg och det viktiga är att det finns en form 

där det mest centrala kan tas upp, annars kan många negativa känslor dyka upp säger hon.  

 

Gullan berättar om ett tillfälle när hon arbetade på konsultnivå och inte vågade framföra 

positiv feedback till en konsult på senior nivå. Hon tänkte att det inte var hennes plats att 

framföra denna positiva feedback och menar att det är ännu svårare att uttrycka någonting 

negativt när man är mindre erfaren. Hon nämner i samband med detta en situation då en mer 

henne satte det inte igång någonting bra, men i efterhand har hon tänkt på hur hon skulle 

kunnat göra på ett annat sätt en annan gång.  

4.2.3  Konsulter  
 

Maja 

Generellt menar Maja att alla i nuläget är duktig på att ge varandra personliga komplimanger, 

samtidigt som konstruktiv kritik och negativ feedback är sällsynt förekommande i 

strukturerad form där alla i ett team deltar på lika villkor. De former av feedback Maja saknar 

är löpande konstruktiv feedback i det operativa arbetet, intern spridning av kundfeedback och 

feedback för utvecklingen av den egna kompetensen. Hon upplever det själv fortfarande svårt 

att ge feedback till personer på ledande nivå eftersom de har stor påverkan över vem som 

framöver skall befordras. 

 

Maja motiveras av sitt arbete när det erbjuder utmaningar, samarbete, kundkontakt, 

kunskapsbyte, delaktighet och möjlighet att påverka och bidra. Hierarki via titel och ålder 

samt intern konkurens om att synas mest, dödar däremot hennes motivation. Det finns flera 

grupper Maja vill ha sin feedback från. De personer som kan påverka hennes framtid, det vill 

säga de som säljer mycket och således styr över projektsammansättning samt VD/den som 

sköter utvecklingen av personalen. Vidare de kollegor hon arbetar med, som ser hennes 

arbetsinsatser och kan diskutera förbättring samt de personer inom företaget som hon själv 

tycker är riktigt duktiga. 

 



23 
  

Måns   

Måns tror att BC måste införa utpekade tillfällen för feedback för att få igång ett fungerande 

system. Och för att ha ett övergripande fungerande system måste de förmodligen bygga in det 

i projektupplägget. Något han tror skulle bli positivt eftersom de som jobbar på BC jobbar 

med förändring. De vill hela tiden att arbetet ska bli bättre och för att de själva också ska 

kunna bli det bör de bli informerade om vad de ska tänka på.  

 

Kundfeedback är mycket viktig för Måns, den typen av feedback är ändå betyget på det han 

gör som konsult. Intern feedback är dock också viktig och behövs för att man ska kunna 

utvecklas, menar Måns. Måns motivation till att arbeta kan sjunka om det är någon som 

kontrollerar honom och tittar på varje steg han gör, det passar inte honom. När han får vara 

med från början till slut, då gör han ett mycket bättre jobb. Måns säger att han inte har fått så 

mycket negativ feedback, utan mest positiv under sin tid på BC.  Han uttrycker att det är 

mycket viktigt för honom att också få veta när saker inte är bra. Han vill nämligen veta vad 

han kan förbättra. BC måste skapa en kontext för det, så det blir av, frågan är när? 
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5.  Bergvik  Consulting  och  feedback  i  morgon    

Analysen kommer att behandla frågorna: hur feedbacken ser ut på företaget, vad de anställda 

behöver för typ av feedback samt hur detta i framtiden kan skapas. E ftersom analysen är lång 

väljer vi att avsluta kapitlet med en sammanfattning, där kommer även våra egna 

rekommendationer framgå tydligare. 

5.1  Centrala  faktorer  för  framtida  feedback  på  BC  

5.1.1  Källa  

Chef 

VD är en källa till feedback som allra starkast lyser igenom under intervjuerna. Det är viktigt 

för nästan alla att han uppmärksammar och bekräftar det de gör. VDn är också väldigt duktigt 

på att ge rätt typ av bekräftande feedback som får de anställda att känna sig uppskattade. Flera 

av de anställda på såväl konsult och seniorkonsultnivå framhåller dock att han inte längre 

räcker till, utan att han nu främst kan ge feedback i de stunder där han är med. Vi ser i detta 

faktum att källans maktposition i form av att kunna påverka framtida skeenden, i 

samstämmighet med teorin, faktiskt har betydelse. Detta eftersom VD på BC är en av dem 

med makt att förändra bland annat lön samt arbetsfördelning. Maja uttrycker också på ett 

tydligt sätt att hon specifikt vill ha sin feedback från bland annat VD eftersom han har 

möjlighet att påverka hennes framtid inom BC.  

 

Vi ser dock ett annat tydligt mönster som tyder på att de anställdas uppskattning av VD inte i 

första hand handlar om hans maktposition. Detta mönster handlar snarare om trovärdighet och 

tillit till VDn. Något som också Ilgen och Taylor (1979) omnämner som starkt kopplat till hur 

källan mottas. De anställda beskriver honom som en fadersfigur som kan få var och en att 

känna sig speciell och liksom en riktig far utrycker exempelvis Gullan att det är viktigt att 

göra pappa stolt. Således har VD lyckats binda tillit till sitt ledarskap något som även 

förstärker trovärdigheten i den feedback han förmedlar. Genom att skapa tillit till sig själv 

som källa lyckas VD överföra sin egen agenda till exempelvis en av de anställda där hon 

upplever sig själv vara den som har handlingsfriheten att bestämma, trots att hon i slutändan 

igen blivit utsatt för. Att hon accepterar detta och 

inte känner sig kontrollerad kan tolkas som att VD funnit någon slags gyllene väg till att 

förmedla feedback om önskade handlingsmönster som faktiskt mottas och accepteras av 

individen det ämnar påverka. 
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VD är således en mycket viktig källa till feedback på företaget och en källa, som i 

överrensstämmelse med teorin, tas emot väl på grund av den tillit han tillskrivs. 

 

Kollegor 

Vad gäller feedback från källan kollegor är den sorten inte speciellt frekvent förekommande 

på BC. Pelle påtalar exempelvis att feedback sker inom projektgrupperna, men att frekvensen 

är fifty  fifty och att således hälften av alla projekt saknar feedback kollegor emellan. Utifrån 

teorin om källa skulle det här kunna tolkas som att källan kollegor inte tillskrivs lika stor 

betydelse som exempelvis källan chef. Detta eftersom kollegorna, framförallt på konsultnivå 

och även ibland på senior nivå, inte i samma utsträckning som VD eller delägare har 

möjlighet att påverka andra kollegors karriärsmöjligheter. För att direkt motsätta denna 

tolkning, och således även teorin, så uttrycker ett flertal av de seniora konsulterna att de gärna 

ser ett större flöde av feedback upp till dem från konsulter på konsultnivå. Märta påtalar 

exempelvis hur stimulerande det är att samarbeta när konsulterna i projektet är de som lyckas 

finna lösningen och Pelle menar på att han finner uppskattning i feedback från sina kollegor. 

Det är alltså långt ifrån endast viktigt att källan skall vara i maktposition för att individen skall 

uppskatta dess feedback.   

 

En anledning till det avskalade feedbackflödet kollegor emellan kan ligga i den informella 

hierarki som uttrycks av bland annat Maja och som vi inläser i Pelles och Gullans uttalanden 

angående feedback från mer juniora konsulter. Här framträder därmed en informell struktur 

som inte tillåter feedbacken att flöda mellan alla nivåer. De som förväntas och tillskrivs rätten 

att ge feedback tenderar att sitta på högre nivå, medan det är svårare för de på konsultnivå att 

ta sig rätten till att ge feedback. Vi ser detta som en faktor som påverkar feedbackflödet 

kollegorna emellan på ett negativt sätt. 

 

O rganisationen 

Nu kommer vi in på nästa källa, organisationen. De anställd säger alla att 

organisationsstrukturen på BC är mycket flexibel och platt, det finns ytterst lite struktur.  

Däremot finns det stark företagskultur på BC som beskrivs som vänlig och familjär och 

konflikträdd. Kombinationen av en svag struktur, som inte ger möjlighet/uppmuntrar till 

negativ/konstruktiv feedback, samt den konflikträdda kulturen gör att feedbacken på företaget 

angående utvecklingspotential för den enskilda medarbetaren inte flödar fördelaktigt. 
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Samtliga medarbetare uttrycker en stark vilja att införa mer strukturer för feedback. De menar 

att fasta rutiner samt avsatt tid för feedback är nyckel för att de ska våga uttrycka den 

feedback de har samt vill ge. Konsekvens och frekvens är således liksom teorin beskriver 

viktiga aspekter av organisationsstrukturen för att feedback skall fungera fördelaktigt. Ifall de 

anställda är medvetna om att feedbacken kommer vara konsekvent samt att de är beredda på 

att ta och ge feedback, vid specifika tidpunkter, är de förmodligen också mer mottagliga för 

den feedback som framkommer.  

 

Uppgiften 

Uppgiften är, i enlighet med Ilgen och Tylors (1979), en viktig källa för feedback då utfallet 

av uppgiften ger individen återkoppling på sin tidigare prestation. För de anställda på BC 

visar sig den här källan av feedback i återkopplingen från kunden, det vill säga hur kunden 

uppfattar utfallet av projektet. Måns illustrerar detta med att säga att de kvittar om de själva 

tycker att utfallet var positivt, om inte kunden tycker det så är det ett misslyckande. För då har 

de inte har lyckats läsa av kundens önskan.   

 

Uppgiften genom kunden är den källa för feedback som de anställda fäster störst vikt vid. När 

vi ber dem berätta om ett tillfälle då de ansåg sig ha världens bästa jobba beskriver de 

situationer där de fått positiv feedback från kund. Märta önskar förslagsvis att de formulär 

som finns utvecklade för att dela ut till kund vid avlutande av projekt skall börja användas och 

inte vara en hyllvärmare, vilket det är i dagsläget. Hon menar även att kundansvarig bör bli 

bättre på att sprida den feedback som ges från kund till resterande delar av projektgruppen.  

Att utveckla samt maximera feedbacken från kund är således mycket viktigt. 

 

Egen feedback 

Enligt teorin skall feedbacken individen ger sig själv vara den källan som har störst vikt, 

förutsatt att individen har kompetens, självförtroende och erfarenhet nog att utvärdera sig 

själv. Vid intervjuerna med BCs anställda uppfattar vi däremot kundfeedbacken, och därmed 

uppgiften, vara av större vikt. Anledningen till att det kan vara att konsulterna på BC i allra 

högsta grad är servicesäljande och indikationen på huruvida de lyckas eller ej visar sig i hur 

nöjd kunden är. Dessutom bör konsultarbetet i sig också bygga på en känsla om när ett utfall 

är bra eller inte, det vill säga konsulterna torde själva veta om det de gör kommer att falla väl 

ut hos kunden. Det gör därmed också att den feedback de får från kunden mycket väl kan 

stämma överens med hur de utvärderar sin egen insats. Eftersom samtliga intervjupersoner ger 
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uttryck för att de uppskattar kundfeedback kan det tolkas som ett tecken på att den källan till 

feedback möter den egna feedbacken på ett önskat sätt. Det här tyder också på att 

intervjupersonerna besitter en kompetens att faktiskt genomföra en realistisk utvärdering av 

egna prestationer. Vilket leder oss till en verifikation av teorin om att den egna feedbacken är 

en mycket viktig källa till feedback på BC, tillsammans med uppgiften.  

 

Det flödar som tidigare nämnts varken speciellt mycket konstruktiv eller negativ feedback på 

BC och därmed är det svårt att säga hur de anställdas egen utvärdering skulle fungera i 

förhållande till mer utvecklande feedbackpåtryckningar. Den konflikträdsla exempelvis 

Gullan talar om kan eventuellt även handla om en rädsla för att ta emot feedback som inte 

endast består av uppskattning. När vi frågar huruvida de anställda anser att den feedback de 

får idag stämmer överens med den egna utvärderingen av deras kompetens svarar alla att de 

har goda erfarenheter och god självkännedom att utvärdera sig själva. Den feedback de i 

dagsläget får är av sådan art att de redan själva ställt samma diagnos. Den bilden kanske inte 

skulle vara lika överensstämmande ifall mer konstruktiv feedback gavs utrymme i BCs 

struktur. Gullan säger exempelvis att hon inte är van att få konstruktiv feedback och när hon 

får det känner hon sig provocerad. Något som skulle kunna antyda att den typen av feedback 

motsäger den bild hon har av sig själv och sin kompetens. Den provokation hon känner 

gällande konstruktiv feedback kan, tolkad ur ett annat perspektiv, handla om att den typen av 

feedback ger bekräftelse på en alternativ självbild. Liksom teorin påpekar bygger självbilden 

på en positiv syn, men det torde även finnas ifrågasättande inom en person gällande den egna 

kompetensen och om detta ifrågasättande bekräftas via yttre feedback kan känslan av att bli 

provocerad handla om en försvarsmekanism för att skydda den positiva självbilden.  

Individens självbild är således avgörande för hur medarbetaren tolkar extern feedback och gör 

den till sin egen. 

 

Alla säger sig uppskatta medgång, men flera av de anställda, exempelvis Gullan, responderar 

inte väl på motgångar. Därmed kanske inte konstruktiv eller negativ feedback från yttre källor 

mottas och värdesätts lika högt i förhållande till den egna utvärderingen, om det nu gavs 

utrymme för den. Vi tolkar det således som viktigt att de på BC jobbar på att medarbetarna 

skall ha en övervägande positiv självbild, som inte hotas eller blir provoceras av 

utvecklingsfeedback.   
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Det finns dock konstruktiv feedback på BC redan idag, inbakad vid det årliga 

utvecklingssamtalet de anställda har med sin VD. VD tillvägagångssätt vid detta tillfälle, att 

låta den egna utvärderingen styra feedbacksamtalet, gör att individen får sätta egna ord på sin 

utvecklingspotential. När individen får utvärdera sig själv i samspel med VD är det mycket 

möjligt att en högre acceptans för egen uttalad konstruktiv och negativ feedback infinner sig. 

Denna yttre källa till feedback, som VD står för, mottas för att den kommer förklädd som 

egen feedback. Det vill säga den feedback som enligt teorin har högs värde för individen. 

Något som även i slutändan överskuggar upplevelsen av att faktisk konstruktiv och negativ 

feedback förekommer. Detta är en faktor som kan tänkas vara central att utveckla och bygga 

vidare på i företagets framtida feedbacksystem.  

5.1.2  Budskap    

För att feedback skall uppfattas som värdefull är det, enligt Ilgen och Taylors (1979) teori, 

viktigt att individen anser att budskapet som framförs är av nytta. Det gör mottagaren 

exempelvis om feedbacken hjälper denne att komma närmare ett mål. Det vill säga om 

feedbacken är målfokuserad eller om individen upplever att feedbacken minskar osäkerheten 

inför framtiden. Måns uttrycker mycket tydligt att han vill veta vad han kan bli bättre på. För 

honom är målet att hela tiden bli bättre och det bli han genom att få information om vilka 

sidor av sin kompetens han bör utveckla. Därför fyller den negativa feedbacken stor nytta för 

honom. Gullan å andra sidan uttrycker att hon ibland önskar att andra kunde hålla den 

negativa feedbacken angående henne för sig själva. Även om hon samtidigt menar att det är 

viktigt med feedback för att utvecklas. En förklaring till detta kan, likt teorin påpekar, vara 

kopplad till hur mycket erfarenhet individen har och därmed hur mycket individen anser sig 

ha att lära. Gullan har varit konsult länge och anser kanske därför inte att hon har samma 

behov av att utvecklas. Således uppfattar hon heller inte den negativa feedbacken vara till 

nytta för henne. Erfarenhet kan därmed vara en faktor för hur medarbetaren ställer sig till mer 

utvecklande feedback. 

 

Det finns förmodligen ytterligare faktorer som avgör ifall individen ser nyttan i feedback. En 

sådan faktor, mycket viktig för hur det sända budskapet uppfattas av individen, anser vi vara 

individens självbild och självförtroende. Måns som vill höra all typ av feedback uppfattar vi 

under intervjun som mycket lugn och säker. Gullan är också säker på sin kompetens men 

uppvisar även en viss rädsla för kritik i sina beskrivningar över hur hon hanterar motgångar. 
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Detta ger oss anledning att hävda att det är viktigt för BC att ha en företagskultur som gör att 

alla medarbetare anser det viktigt att lära nytt och därför också är öppna för feedback. 

 

En annan viktig teoretisk faktor för att budskapet skall mottas väl är att mottagaren anser att 

källan som ger feedbacken är tillförlitlig. Detta kan vara en förklaring till varför 

seniorkonsulter som Gullan och Pelle inte alltid tycker att feedback från de på konsultnivå är 

fördelaktig. Det kan finnas en tanke från seniorkonsulten att den mindre erfarna kollegans 

feedback inte är till betydande nytta, då de är mindre erfarna och inte kompetenta nog att ge 

seniorskonsulterna kunskap som kan leda till deras utveckling. BC skulle alltså förmodligen 

kunna dra nytta av att arbeta med att samtliga kollegor skall uppfatta varandra kompetenta 

nog att tillskriva varandras feedback tillförlitlighet.  

 

Det är även viktigt att bygga trovärdighet i feedback. Detta kan, likt teorin förespråkar, göras 

genom att säkra att den blir konsekvent. Både i sin frekvens och i sitt utförande. Detta är 

något som de anställa också uttrycker.  

 

Här kommer vi in på nästa viktiga faktor, nämligen frekvensen. Som det är på BC idag 

kommer feedbacken sporadiskt. Det finns ingen tydlig struktur för vem i projektgruppen som 

ansvarar för när de skall ge varandra feedback och det finns heller inte någon klart uttalad 

avsatt tidpunkt eller något tillfälle. Det finns dock vissa naturliga informella strukturer redan 

idag. Pelle informerar oss exempelvis om att det finns lösare grupperingar inom företaget där 

kollegorna ger varandra mer feedback än genomsnittet, eftersom de identifierar sig med 

varandra. Detta menar vi kan bero på att dessa kollegor anser varandra vara kompetenta och 

därför också ser nyttan i den feedback de får av varandra samt att de genom sin identifiering 

anser personen som ger feedback tillförlitlig. Grupperingarna bör i vår mening öppnas upp så 

feedback kan strömma friare på företaget. 

 

En fördel med att införa frekvens och struktur i feedbacken är, enligt Ilgen och Tylor (1979), 

att den blir förutsägbar och därmed också minskar osäkerheten inför framtiden, något som 

även ökar nyttan med feedbacken för individen. Måns uttrycker att han gör sitt jobb bäst ifall 

han får vara med i hela processen och får ta stort ansvar, samt får mycket frihet. Pelle menar 

även att det är viktigt att inte låta feedbacken bli direkt kontrollerande utan att individen själv 

måste få chans att bestämma hur hon/han skall hantera budskapet och handla i fortsättningen. 

BC har idag en feedbackkultur och organisationsstruktur som lämnar stor frihet för 
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medarbetarna. Det är viktigt att de inte låter budskapet eller frekvensen av framtida feedback 

bli för hög då detta skulle kunna uppfattas som kontrollerande och därmed få negativa 

konsekvenser för motivationen och upplevd kompetens. I linje med teori om MCT.  

 

En sista faktor angående budskapet är att de anställda inte vill få feedback på sin personlighet, 

det vill säga hur de är. De föredrar feedback angående det de gör. De önskar konkreta 

budskap som fokuserar på framtidsscenarion. Detta för att bland annat undvika konflikter. 

Positiv feedback är något som individen tar till sig lättare än negativ, eftersom den stämmer 

med individens egen bild. Svårigheten för de anställda att hantera negativ feedback gör det 

även svårare för dem att se nyttan med den. Här vill vi återkoppla till tidigare resonemang. En 

del av lösningen kan finnas i att påminna de anställda om att deras utveckling ligger i deras 

förmåga att se sina svagare sidor som utvecklingspotential. De anställda uttrycker en stor 

önskan att hela tiden utvecklas och bli bättre. För att detta skall kunna hända är de viktigt att 

de även ser den andra sidan av myntet, att de således har sidor de behöver och kan utveckla. 

De skulle på detta sätt kunna bli positivt inställda till att för höra om sina negativa sidor.   

5.1.3  Motivation  

Det finns i nuläget ingen stark styrande formell struktur på BC och det visar sig bland annat i 

den frihet de intervjuade personerna uttrycker sig ha i sitt arbete. Eftersom BCs struktur ser ut 

som den gör idag finns det få yttre faktorer likt reglering eller för frekvent förekommande 

feedback som skulle kunna tränga ut de anställdas inre motivation. Något som i enlighet med 

Frey & Jegens (2001) teori om MCT kan tolkas som positivt för de anställdas motivation på 

BC.  De motiveras av feedback från sina kunder på att de gör ett bra jobb och uppgifterna de 

utför ger dem möjlighet till att själv styra över sitt arbete. Således har de kontroll över sin 

egen situation och den motivationen de själva har behöver inte skifta till att förlita sig på yttre 

styrning som skall vägleda dem rätt i arbetet. Vilket annars ses som en risk i MCT. Den egna 

kompetensen får alltså löpa fritt och undermineras inte av yttre faktorer. Vi anser det därför 

vara mycket viktigt att medarbetarnas handlingsfrihet kompromissas med i så liten 

utsträckning som möjligt vid införandet av den nya feedbackstrukturen.  

 

Den form av monetär belöning som finns på BC, det vill säga sälj- och leverans provision, 

verkar delas någorlunda jämt mellan medarbetarna vilket också tycks förhindra att de 

anställda låter inre drivkrafter bytas ut mot att jaga yttre belöning i form av pengar. 

Intervjupersonerna nämner inte ens pengar som en motivationsfaktor, något som indikerar att 
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den formen av belöning, via provision, de får inte påverkar hur de motiveras i sitt arbete i 

någon större utsträckning. Motivationen inför arbetet uppges däremot snarare komma från 

faktorer som kundnöjdhet, samarbete, utmaning och delaktighet.  De flesta av 

intervjupersonerna uppger sig även vara mycket motiverade av sitt arbete på BC vilket gör att 

tolkningen att yttre motivationsfaktorer, likt kundnöjdhet, i dagsläget tränger in i den inre 

motivationen snarare än tvärt om. Den delen av feedbacken som kommer från VD visar att 

han har funnit ett sätt att uppmärksamma, utan att för den delen kontrollera. Genom att bygga 

upp en ömsesidig grund av tillit mellan sig och övriga anställda kan han ge dem tillit att fritt 

agera samtidigt som de känner ansvar att prestera som tacksamhet för denna frihet. Således 

kan nuvarande yttre påverkningar ses som stödjande och därmed, i likhet med teorin, 

stärkande för individens självbild. 

 

Vi tolkar därmed BCs organisationsstruktur som mycket fördelaktig ur motivationssynpunkt. 

Det finns inga direkta antydningar på att motivationen på något sätt skulle kunna trängas ut av 

yttre faktorer, men det finns ändå behov hos de anställda av tydligare former för feedback. 

Måns vill ha mer konstruktiv feedback för att utvecklas, Märta ser ett problem med att 

feedback inte når de personer som behöver den för att utvecklas förrän långt senare när den 

blivit till rykten. Utmaningen ligger därmed i att skapa en feedbackstruktur som inte inkräktar 

på den nuvarande friheten att agera. Om nya former av feedback upplevs vara för frekvent 

förekommande eller för styrande finns risken att den friheten som nu finns på BC förevinner. 

Motivation de anställda tycks ha för sitt arbete kanske växlar till att styras av externa 

utvecklingsrekommendationer och som en förlängning av detta kan även eget ansvarstagande 

för individuella handlingar istället tillskrivs den feedback som kommit utifrån.  Friheten som 

finns att handla på BC behöver dock inte begränsas om budskapet är målinriktat. Måns drivs 

uppenbarligen av utveckling och om strukturen inte erbjuder vägledning i denna utveckling 

skulle likväl det kunna innebära en utträngning av inre motivation. Maja motiveras i 

samarbete med andra och den motivationen skulle snarare trängas in än ut om klara 

feedbackformer för samarbetsutmaningar fanns tillgängliga.  

 

Vi ser därför ingen anledning till att företaget ändrar på sitt belöningssystem och definitivt 

inte någon indikation på att monetär belöningen är en typ av feedback de behöver göra mer 

frekvent.   
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Kontroll-lokus är en annan del av motivationen som rent teoretiskt uppger att individen 

motiveras av olika former av feedback beroende på om de har inre eller yttre kontroll-lokus. 

De som har ett yttre kontroll-lokus vill ha mycket stöd från yttre feedback för att kunna förlita 

sig på att de gör ett bra jobb, medan de med inre kontroll-lokus inte behöver lika mycket yttre 

feedback då de anser sig själva kunna påverka utfallet och se vad som är bra och mindre bra. 

Samtliga konsulter som intervjuats på BC kan sägas ha inre kontroll-lokus. Det visar sig bland 

annat i att alla uppger sig kunna påverka utfallet av sina handlingar.  

 

Däremot skiljer de intervjuade sig åt gällande var de önskar få sin feedback från, något som i 

enlighet med teorin skulle kunna tolkas som riktningen på kontroll-lokus inte endast är 

inåtriktad. Gullan, Maja och Måns talar mycket om den feedback de får av VD och att de 

uppskattar den källan till feedback. Maja och Måns vill även ha mer yttre konsekvent 

feedback som ger dem stöd i deras arbete och utveckling. Vad gäller Märta, Bill och Pelle 

lägger de inte lika stor vikt vid extern feedback förutom den källan till feedback som kunden 

och därmed uppgiften innebär. De talar även om den egna utvärderingen i högre utsträckning 

och verkar fästa stor tilltro till den. Utifrån den här informationen skulle Gullan, Maja och 

Måns snarare ha yttre kontroll-lokus eftersom de motiveras av extern bekräftelse, medan de 

andra intervjupersonerna motiveras av uppgift och egen utvärdering i förhållande till sin inre 

kontroll-lokus.  

 

Riktigt så enkelt är det dock inte att dra skiljelinjen mellan inre och yttre kontroll-lokus. 

Riktningen kan mycket väl bero på vilken nivå konsulterna befinner sig på och hur stor 

möjlighet de egentligen ges att påverka och utvärdera utfallet av sina egna handlingar. 

Eftersom konsulterna önskar mer konstruktiv utvecklingsfeedback kanske det snarare är ett 

tecken på konsultnivåns möjligheter att påverka än den riktning av kontroll-lokus de besitter. 

Måns är inte rädd för varken konstruktiv eller negativ feedback, utan anser det utvecklande. 

Detta återspeglar en inre trygghet om att yttre feedback inte stör den egna självkänslan utan 

snarare erbjuder förbättringsmöjligheter. Om inre kontroll-lokus bygger på huruvida individen 

anser sig kunna påverka utfallet av sina handlingar eller ej, kan definitivt Måns sägas ha en 

inre riktning. För även om han motiveras av extern utvecklings feedback anser han sig ändå 

själv kunna påverka sin utveckling. 

 

Begreppet kontroll-lokus är därmed inte helt enkelt att fastställa och det skiftar antagligen i 

förhållande till kompetens, konsultnivå, erfarenhet och säkerhet inför uppgiften. De vi dock 
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kan säkerställa är att samtliga intervjupersoner på en skala mellan inre och yttre kontroll-lokus 

placerar sig på den halva som överväger mot ett inre kontroll-lokus. Vilket gör det viktigt för 

BC att bygga ett feedbacksystem som inte uppfattas som kontrollerande, då detta kan leda till 

minskad motivation bland de anställda.  

5.2  Praktiskt  inriktad  sammanfattning  av  analysen  

5.2.1  Nytta  av,  samt  tilltro  till,  feedback  

För att budskapet i den feedback de vill börja ge på BC skall uppfattas vara av nytta är det 

viktigt att de klarar av att skapa en företagskultur som gör att samtliga anställda, såväl VD 

som senior och nyanställd konsult, är medvetna om att de har att lära. För att konstruktiv 

utvecklande feedback skall anses vara av nytta för de anställda måste de anställda anse att de 

har svagare sidor. Först då kommer de att uppskatta att få hjälp till att utvecklas. Det vill säga 

få utvecklingsfeedback.  

Feedbacken måste också vara konstruktiv och hjälpa individen genom att leda till 

måluppfyllelse.  Den bör likväl vara konsekvent samt komma i lagom hög frekvens. Detta gör 

BC genom att införa en struktur för feedback. De kan i samråd med medarbetarna bestämma 

när i projektarbetet de skall ge och ta feedback. De kan även öka uppfattningen av att 

feedback leder till måluppfyllelse genom att använda sig av de mål den anställde och VD 

definierar under det årliga utvecklingssamtalet. De mål som då ställs upp kan exempelvis 

kommuniceras till den projektledare den anställde arbetar med så även projektledarens 

feedback kan vara målinriktad.  

Ytterligare ett sätt att öka tilltro samt nytta för den feedback som ges på företaget är att bygga 

på anseende samt identifikation kollegorna emellan. Detta eftersom det skulle öka den nytta 

och tilltro de finner i varandras feedback. Här tror vi att BC kan göra stora framsteg då de 

skulle kunna dra betydligt större nytta av den feedback som kommer från de mindre erfarna 

konsulterna.   

5.2.2  Kunden  och  kollegans  roll  

Det är tydligt att det idag strömmar för lite feedback från ledningsnivå ner till de anställda. 

Detta är BC också medvetna om och försöker ställa till rätta genom att införa den nya 

befattningen med fokus på Human Resource Development. Något vi anser fördelaktigt ut 

feedbacksynpunkt eftersom fler av de anställda uttalat sig positivt och tillitsfullt om henne. 

Företaget skulle också kunna dra stor nytta av att lyckas få samtliga i ledningsgruppen väl 
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engagerad i feedback. Detta skulle ge BC möjlighet att kunna växa i ännu högre takt än de gör 

i dagsläget, eftersom de då skulle kunna nyanställa och skola in nya anställda i allt snabbare 

takt.  

Ett problem för BC idag är den familjära kulturen som leder till konflikträdsla. Den familjära 

kulturen i sig är någonting positivt för företaget så därför föreslår vi att de försöker utgallra 

konflikträdslan utan att förstöra den familjära stämningen. Detta gör de genom att bygga en 

struktur som vänjer medarbetarna vid konstruktiv kritik. Det kommer vara ett tufft arbete i 

övergångsfasen, men när de anställda väl vant sig vid att få konstruktiv feedback tror vi att 

konflikträdslan kommer att kunna överbryggas.  

Det är kundens feedback som de anställda sätter störst vikt vid. I nuläget utnyttjas inte denna 

källa maximalt. Därför är det viktigt att den feedback som faktiskt finns att hämta hos kunder 

samlas in och sprids och följs upp mer kontinuerligt på BC. 

5.2.3  Motivationsfaktorer  och  självbild  

De anställda motiveras främst av kundnöjdhet, samarbete med kompetenta kollegor, 

utmaningar och delaktighet. Detta är alltså faktorer som bör lyftas fram samt förstärkas på 

företaget.  

 

Eftersom alla dessutom tycks kunna identifiera sin egen utvärdering med kundernas feedback 

torde denna källa tränga rakt in i den inre motivationen. Positiv som negativ feedback 

kommande från denna källa skulle därmed kunna fungera utvecklande för de anställda i 

allmänhet och för BC som företag i synnerhet. De anställda vill inte ha feedback på sin 

personlighet, utan på det arbete de utför och om kundfeedback ges ett större utrymme skulle 

även mer nyanserad feedback kunna mottas på ett eventuellt mer avdramatiserat sätt.  

 

Vad det gäller företagets belöningssystem för försäljning och leverans, som är en typ av 

feedback på företaget, anser vi det vara väl fungerande i dagsläget. Det kan dock vara viktigt 

för BC att vara observanta på hur detta belöningssystem faller ut i ett läge där företaget inte 

drar in uppdrag i samma utsträckning som de gör idag. En brist på intäkter kan eventuellt 

upphäva den i nuläget fungerande fördelningen av sälj- och leveransprovision. Något som 

skulle kunna bidra till att medarbetarnas fokus flyttas från nuvarande inre motivationsfaktorer. 

I form av att göra ett bra jobb och leverera mycket bra lösningar till kund, till yttre motivation 

i form av belöning. 
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BC bör även initiera försök att stärka de anställdas positiva självbild för att de inte skall bli 

provocerade utan snarare motiverade av utvecklande feedback. Detta är även viktigt då 

personliga angrepp och negationer inte skulle främja motivation och utveckling, utan snarare 

tränga ut den starka inre motivation som nu finns hos de anställda på BC. VDs sätt att 

exempelvis vända utvecklings potential till något de anställda själva för fram vid 

utvecklingssamtalet tycks vara en fungerande form som hindrar att de anställda upplever sig 

som kritiserade. 

De anställda drivs och motiveras av utmaningar och en viktig intern utmaning ligger nu i att 

få de anställda att inse samtliga kollegors kompetens och bidrag i samarbetet på BC. Alla har 

något att lära samt bidra med. Feedback måste kunna flöda i alla riktningar. För att inte 

konsulter på konsultnivå skall känna sig ofria eller hämmade i sitt samarbete med 

seniorkonsulter måste en öppenhet införas där feedback från lägre nivåer ges samma utrymme 

som den feedback kommande från högre nivåer i hierarkin. Även seniorkonsulter och 

delägare behöver feedback och bekräftelse i sitt arbete för att utvecklas och om inte 

kollegorna runt omkring vågar eller känner sig ha befogenheter att ge feedback så försämras 

denna chans till utveckling. 
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6.  Slutsats  

Studiens syfte, att undersöka vilken typ av feedback medarbetarna är på företaget är i behov 

av, för att med detta som grund definiera centrala faktorer vid utformande av företagets 

feedbacksystem, har fallit ut i följande slutsatser. Slutsatserna presenteras i ordning av 

studiens tre frågeställningar.  

6.1  Hur  utformar  sig  feedbacken  på  företaget  idag?  

Feedback på BC består idag av utvecklingssamtal med VD en gång per år. Feedback 

förekommer också vid ungefär hälften av alla projektarbeten och vid kunskapsutbyten mellan 

kollegor när det samlats till lunchpanel för problemlösning. Det saknas dock strukturer för 

feedback och övrig feedback sker sporadiskt antingen av dem som anser att det är deras 

uppgift att ge feedback eller om någon specifikt efterfrågar den. Kundfeedback förekommer 

också oregelbundet. 

6.2  Vilken  typ  av  feedback  är  de  anställda  på  företaget  i  behov  av?    

Vår studie konkluderar att de anställda på samtliga konslutnivåer främst är i behov av 

feedback genom bekräftelse, samt utvecklingsfeedback för att kunna bli medveta om vad de 

kan bli bättre på. De har redan motivation/viljan till att utföra sina arbetsuppgifter. De har till 

övervägande del ett inre kontroll-lokus och behöver därför i till största grad feedbacken från 

sig själva, men för att kunna ge denna feedback till sig själva och för att behålla sin bild av sig 

själva som kompetenta behöver de validering. Bekräftelsen behöver de främst i form av 

kundfeedback samt strukturerade företagsformer som uppmuntrar dem till feedback 

sinsemellan.  

  

6.3  Hur  skall  BC  utforma  sitt  feedbacksystem  för  att  maximera  
medarbetarnas  utvecklig  och  därmed  tillväxten  av  företaget?  
  
Centrala faktorer för skapandet av ett utvecklande feedbacksystem på BC är:  

- Feedback från kunden  

- Konstruktiv och måluppfyllande feedback 

- Konsekvent och lagom ofta förekommande feedback 

- Struktur för att hantera konflikträdslan inom företagskulturen  

- Inställningen att alla har att lära 

- Inställningen att alla har någonting att komma med  

- Förstärkning av en positiv självbild  
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BC behöver arbeta med organisationens struktur. De bör utveckla ett mer öppet 

feedbackklimat på företaget, där feedback kan flöda mellan alla konslutnivåer. Arbetet med 

strukturen bör även kompletteras med samtal kring hur de på företaget skall göra det lättare 

för individen att ta emot negativ/konstruktiv feedback angående sina svagare sidor. 

 

Det finns idag goda förutsättningar för BC att skapa ett utvecklande feedbacksystem. 

Medarbetarna på BC jobbar i en miljö där de trivs. De anställda är oftast mycket öppna för ny 

lärdom och förändring är något som de ställer sig positiva till. Om företaget lägger den energi 

det skulle krävas att införa en formell struktur för feedback, anser vi att de har stora 

möjligheter att förbättra feedbacken och därmed kunskapsutvecklingen på företaget. 

Kunskapsdelande är inte ett nollsummespel där summan av spelet i slutändan blir noll, utan 

delande av kunskap, via feedback, kan leda till ökad kunskap. Då den produkt BC säljer är 

just kunskap och eftersom delad kunskap till skillnad från en delad bil, då alltså, inte innebär 

två halva bilar utan istället dubbelt så mycket kunskap. Ett välutvecklat feedbacksystem kan 

därmed vara en potentiell nyckel till exponentiell tillväxt av deras kärnprodukt, kunskap, 

vilket med allra största sannolikhet skulle leda till en mycket gynnsam tillväxt för företaget. 
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7.  Diskussion  och  förslag  på  fortsatt  forskning  
 

Feedback är ett komplex begrepp, något vi verkligen fått erfara under denna studies gång. Det 

finns inga universella svar eller generella slutsatser att dra som sammanfattar hur varje enskild 

individ mottar eller bearbetar feedback. Den här studien skulle likväl ha kunnat presenteras ur 

en annan synvinkel av individperspektivet och istället för att fokusera på likheterna i de 

anställdas uppfattning om feedback fokuserat på alla de olikheter vi upptäckte. Det vi lärt oss 

är dock att feedback inte bör ses som något linjärt där en specifik faktor alltid leder till ett 

specifikt utfall. Det är kanske inte ens möjligt att definiera en väl fungerande modell passande 

för alla olika medarbetare och ännu svårare är det att sammanställa en modell som fungerar på 

alla typer av organisationer. Detta eftersom en modell som fungerar vid flera organisationer 

skulle bli allt för övergripande, så till den grad att den inte längre skulle säga någonting alls.  

 

Vi anser det dock finns många slutsatser att dra kring feedback. Exempelvis att källa, budskap 

och vad som motiverar de anställda, likt teorin säger, är centrala delar av feedback. Hur den 

enskilda organisationen, eller ledaren, skall arbeta med dessa faktorer är dock mycket 

beroende på organisationen. Ytterligare en central del vi identifierat i denna studie är vikten 

av att feedbacken flödar i alla riktningar och mellan alla nivåer av en organisation. Vi har 

fokuserat mycket på medarbetarna i vår studie, men samtidigt uppmärksammat det faktum att 

personer på ledningsnivå inte alltid har en självklar källa att vända sig till när de behöver 

feedback. Det är inte alltid helt lätt för dem som sitter längst upp i hierarkin att hitta en källa 

de tycker är tillräckligt kompentent, och därför fäster tillräckligt stor tillit till, för att motta 

feedback från.  

 

Ledande personer inom företag är oftast de som medarbetarna förväntar sig att feedbacken 

skall komma ifrån. I detta kan ligga ett fundamentalt problem gällande feedbackflöde på de 

flesta företag. Chefen förväntas uppmuntra samt ge feedback till sina medarbetare så de 

känner sig uppmärksammande och sedda, men vem är det som ser och positivt 

uppmärksammar chefens insatser? Vi tror därför att det i framtida forskning är viktigt att 

försöka se helheten i feedbackprocessen och feedbackflödet inom en organisation. Därför vill 

vi lyfta frågan angående vart de ledande befattningshavarna skall hitta sin feedback och sin 

positiva uppmuntran ifrån. Då det verkar vara så att de längre ner i hierarkin inom företag, på 

det sätt Gullan beskrivit i denna studie, har svårt att ge feedback uppåt, likväl som det kan 

vara svårt för de på högre nivå att se nyttan i den feedback som kommer nedifrån. För att 
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flödet från toppen och ner i organisationen skall kunna bli långvarigt måste toppens källa 

fyllas på. För att ledaren skall kunna ge, och framförallt kunna fortsätta att ge feedback över 

en lång period, måste ledaren själv få feedback. Något vi tror att många organisationer 

glömmer bort vid byggandet av sina feedbacksystem. För att det ska fungera måste även 

personer på ledande nivå välkomna och kunna ta emot feedback från dem på lägre nivåer, 

vilket kanske inte är helt oproblematiskt. Vi anser det därmed vara mycket intressant att 

forska vidare på feedback ur ett perspektiv där inte enbart en riktning av feedbackens flöde 

studeras, utan där hela feedbackflödet och även företagets ledning som källor till feedback 

lyfts fram.  
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Bilaga  1    

Informationsbrev 
 

Hej! 

Karin och Alexandra heter vi och kommer nu under hösten att undersöka feedbackflöden på 

Bergvik Consulting. Hur du upplever/önskar dessa flöden är det vi vill fråga Dig om.  Nedan 

följer exempel på frågor vi kommer att ställa under intervjun.  

 

Vilken är din generella inställning till feedback?  

 Hur upplever du feedbackkulturen på företaget? 

 

Intervjun kommer att pågå i cirka 60 minuter. För att minska risken att förlora relevant 

information önskar vi även använda en diktafon under intervjun. Det inspelade materialet 

kommer endast avlyssnas av oss och sedan kasseras efter det att uppsatsen färdigställts. Din 

medverkan är frivillig och Du har även frihet att avbryta intervjun under dess gång. Vi 

kommer inte att använda Ditt namn eller Dina privata personuppgifter i det redovisade 

materialet utan Ditt deltagande kommer att vara konfidentiellt. I det fall Du vill ta del av den 

färdigställda uppsatsen kommer vi att skicka en kopia till Dig. Materialet redovisas sedermera 

under ett seminarium i slutet av januari 2010.  

Vi ser fram emot ett träffa Dig på bokad tid. För övriga frågor, kontakta oss gärna. 

 

Tack på förhand och med vänliga hälsningar 

Karin Gudmundsson och Alexandra Lindgren 

karingudmundsson@hotmail.com, 0702-915943 

alexandra@peh.se, 0735-122900 
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Bilaga  2  
Intervjumall  
  

Tema   Fråga   Följdfråga  

  

1.Generella  frågor  för  att  

skapa  en  bild  över  den  

anställdes  uppfattning  om  

organisationen  i  helhet.  

  

  

2.Källa  

  

Chef?  

  

  

  

  

  

  

  

  

Uppgift  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.  Hur  ser  er  organisation  ut.  Beskriv  

kortfattat    

a.Bransch  

b.Organisationsbyggnad  

c.Företagskultur  (Värdegrund)    

  

2.Var  tycker  du  att  du  får  din  

feedback  ifrån?  

  

3.  Hur  upplever  du  feedbacken  från  

din  chef?  

    

4.  Upplever  du  att  den  feedback  du  

får  av  din  chef  ofta  överensstämmer  

med  din  egen  uppfattning  över  din  

prestation?  

  

5.  Upplever  du  att  dina  

arbetsuppgifter  motiverar  dig?  

  

6.  Upplever  du  dina  arbetsuppgifter  

utvecklande?  

  

7.  Upplever  du  att  du  får  feedback  i  

utfallet/genomförandet  av  dina  

uppgifter?  

  

  

Din  egen  position?    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

I  så  fall  hur?  

  

  

Om/om  inte,  

varför?  
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Medarbetare  

  

  

  

  

  

Trovärdighet/tillit  

  

  

  

  

Makt  

  

  

  

  

  

Organisationen  

  

  

  

3.  Individen  

  

  

Inre/yttre  motivation  

  

  

  

  

  

  

8.  Ger  du  och  dina  kollegor  varandra  

stöd  och  feedback?  

  

9.  Hur  upplever  du  den  feedbacken  i  

jämförelse  med  den  från  din  chef?  

  

10.  Vem  vill  du  ska  uppmärksamma  

dina  insatser?  

  

11.  Vem  vill  du  få  feedback  ifrån?  

  

12.  Upplever  du  någonsin  den  

feedback  du  får  som  kontrollerande?  

  

13.  Upplever  du  att  du  har  stor  frihet  

att  agera  och  fatta  beslut?  

  

14.  Hur  upplever  du  feedback  

kulturen  på  företaget  

  

  

15.  Saknar  du  någon  form  av  

feedback?  

  

16.  Upplever  du  att  den  feedback  du  

får  stämmer  överens  med  din  egen  

uppfattning  om  din  kompetens  och  

prestation?  

  

17.  Berätta  om  ett  tillfälle  när  du  

känt  att  du  har  världens  bästa  jobb  

I  sådana  fall  hur?  

  

  

Positivt/negativt  

utfall  

  

  

  

  

  

  

Chef,  medarbetare,  

uppgift,  ingen/dig  

själv?  

  

  

  

  

  

  

Positiv/negativ?  

  

  

  

I  sådana  fall  vad?  

  

  

När  har  det  skiljt  

sig?  Berätta  

  

  



45 
  

  

  

  

  

  

  

Inre/yttre  kontroll-‐lokus  

  

  

  

Kompetens/trygghet  i  sin  

kompetens  

  

  

  

  

  

4.  Budskapet  

  

  

Nytta/användbarhet  

  

  

Frekvens  

  

Postivt  eller  negativt  

  

18.  Vad  motiverar/driver  dig?  

  

19.  Vad  får  dig  att  känna  dig  

uppskattad?  

  

20.  Känner  du  att  du  har  stor  

påverkan  gällande  utfallet  av  

dina/era  projekt?  

  

21.Berätta  om  en  situation  då  du  

tvivlat  på  din  kompetens  i  ditt  

arbete  hos  BC?  

  

22.Berätta  om  en  situation  då  du  

känner  dig  osäker  i  din  yrkesroll?  

  

23.  När  tar  du  emot  feedback  på  

bästa  sätt?  

  

24.  När  anser  du  feedback  givande?  

  

25.  Hur  ofta  upplever  du  att  du  får  

feedback?  

  

26.Hur  hanterar  du  utfallet  av  din  

prestation?  

  

27.Hur  hanterar  du  

motgång/framgång?  

  

  

Vad  avgjorde  detta?  

  

  

  

Arbetet  i  sig?    

Bekräftelse?  

Pengar?  

Befordran?  

  

Vad  beror  det  på?  

Kan  det  skilja  sig?  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


