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Förord 

Vi skulle vilja tacka alla som på något sätt varit delaktiga i denna studie. Ert stöd och er hjälp 

har bidragit till att vi kunnat genomföra vår uppsats på bästa möjliga sätt. Resan har varit 

lärorik och bidragit med nya erfarenheter, tack! 

Ett extra stort tack vill vi ge till vår handledare Pia Ulvenblad. Du har alltid funnits där och 

fått oss att se ljuset i tunneln när det varit mörkt. Dina tankar och åsikter har varit oerhört 

värdefulla på vår resa. Tack för att du varit de stöd vi behövt. 

Vi vill tacka våra fantastiska opponenter som längs vägen läst sig in i vårt ämne och bidragit 

med värdefull feedback, tack för alla tips och råd. 

Sist men absolut inte minst vill vi rikta ett tack till alla våra respondenter. Att ni tagit er tid till 

att bidra med intressanta åsikter och funderingar har gjort att vi kunnat färdigställa denna 

studie. Tack! 

Högskolan i Halmstad 20 maj 2014. 

 

Elin Finn   Josefin Jonasson 

 

__________________  __________________ 



 

 

 

Sammanfattning 

I dagens föränderliga samhälle måste företag arbeta med ständigt förändrings- och 

förbättringsarbete för att utvecklas i takt med marknaden. Det är därför viktigt för 

företagsledare att lära sig hantera team då de förväntas effektivisera utvalda produkter eller 

processer i verksamheten. För att medarbetare och team ska kunna utvecklas på arbetsplatsen 

i takt med den föränderliga omvärlden är feedback ett verktyg och en viktig grundpelare. 

Ledare måste lära sig hantera och omvandla feedback till någonting användbart. 

Syftet med denna studie var att skapa en förståelse för hur systembaserad feedback i form av 

medarbetarmätningar kan vara ett stöd för ledaren i teamutveckling. Vi ville identifiera 

relevanta beteenden och ageranden ledaren kan tillta i arbetet med feedback. Vidare 

undersöktes hur NPS-metoden kan bistå i uppföljningen av systembaserad feedback.  I vår 

teoretiska referensram redogör vi för de teorier som understödjer studien vilka landar i en 

egenkonstruerad analysmodell innehållande fyra teman; feedbackprocessen, grupp blir team, 

leda i team och medarbetar input. För att få en förståelse för de olika teman valde vi att göra 

en kvalitativ studie där vi senare intervjuade sex stycken respondenter från två olika företag. 

Respondenterna gav oss olika insikter i användandet av feedback. Som till slut resulterade i 

sex punkter som avser beteenden och ageranden av hur en ledare kan använda och nyttja 

systembaserad feedback, i form av medarbetarmätningar.  

Nyckelord; feedback, teamutveckling, Net Promoter Score, ledare och system 



 

 

 

Abstract 

In today's changing society, companies need to work with continuous change and 

improvement to evolve with the market. It is therefore important for managers to learn how to 

manage teams because they are expected to streamline selected products or processes in the 

business. Employees and teams need to develop in line with the changing environment in this 

process feedback is a tool and an important pillar. Leaders must learn to manage and 

transform feedback into something useful. 

The purpose of this study was to create an understanding of how systems-based feedback in 

the form of employee surveys can be a support for the leader in team development. We 

wanted to identify relevant behaviors and actions of the leader that may increase the work 

with feedback. Further examined how the NPS method can assist in monitoring system-based 

feedback. In our theoretical framework we outline the theories that underpin the study, which 

lands in a self-constructed analysis model containing four themes; feedback process, the 

group becomes team, lead the team and employee input. To gain a deeper understanding of 

the different themes we chose to do a qualitative study in which we later interviewed six 

respondents from two different companies. Respondents gave us different insights into the use 

of feedback. This eventually resulted in six aspects that relate to behaviors and practices of 

how a leader can use and utilize system-based feedback, in the form of employee surveys. 

 

Keywords; feedback, team development, Net Promoter Score, leadership and systems  



 

 

 

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING ........................................................................................................................... 1 

1.1 Problembakgrund ......................................................................................................... 1 

1.2 Problemdiskussion ........................................................................................................... 2 

1.3 Problemformulering ......................................................................................................... 3 

1.4 Syfte ................................................................................................................................. 3 

1.5 Avgränsningar .................................................................................................................. 4 

1.6 Centrala begrepp .............................................................................................................. 4 

1.6.1 Ledare ........................................................................................................................ 4 

1.6.2 Team .......................................................................................................................... 4 

1.6.3 Teamutveckling ......................................................................................................... 4 

1.6.4 Feedback .................................................................................................................... 4 

2 TEORETISK REFERENSRAM ............................................................................................. 5 

2.1 Feedback ........................................................................................................................... 5 

2.1.1 Feedbacktrappan ........................................................................................................ 5 

2.1.2 Feedback för ledaren ................................................................................................. 6 

2.2 Team och teamutveckling ................................................................................................ 6 

2.2.1 Fem avgörande faser ................................................................................................. 7 

2.2.2 Grupp blir team ......................................................................................................... 8 

2.3 Leda i team ....................................................................................................................... 9 

2.4 Net Promoter Score ........................................................................................................ 10 

2.4.1 Tre kategorier .......................................................................................................... 11 

2.4.2 Lojalitet och tillväxt ................................................................................................ 12 

2.5 Egen konstruerad analysmodell...................................................................................... 13 

3 METOD ................................................................................................................................. 14 

3.1 Introduktion till metodval ............................................................................................... 14 

3.1.1 Intensiv .................................................................................................................... 14 



 

 

 

3.1.2 Kvalitativ ................................................................................................................. 14 

3.2 Litteraturstudie ............................................................................................................... 15 

3.3 Empiriskstudie ................................................................................................................ 15 

3.3.1 Urval av respondenter ............................................................................................. 15 

3.3.2 Datainsamling .......................................................................................................... 16 

3.3.3 Dataanalysmetod ..................................................................................................... 17 

3.4 Operationalisering .......................................................................................................... 18 

3.5 Etiska överväganden ...................................................................................................... 18 

3.6 Validitet .......................................................................................................................... 19 

3.7 Generalisering ................................................................................................................ 19 

3.8 Reliabilitet ...................................................................................................................... 19 

3.9 Metodkritik ..................................................................................................................... 20 

4 EMPIRI ................................................................................................................................. 21 

4.1 Företag A – använder systembaserad feedback ............................................................. 21 

4.1.1 Inledande information ............................................................................................. 21 

4.1.2 Feedbackprocessen .................................................................................................. 21 

4.1.3 Grupp blir team ....................................................................................................... 22 

4.1.4 Leda i team .............................................................................................................. 23 

4.1.5 Medarbetar input ..................................................................................................... 24 

4.2 Företaget B – använder inte systembaserad feedback .................................................... 24 

4.2.1 Inledande information ............................................................................................. 25 

4.2.2 Feedbackprocessen .................................................................................................. 25 

4.2.3 Grupp blir team ....................................................................................................... 26 

4.2.4 Leda i team .............................................................................................................. 26 

4.2.5 Medarbetar input ..................................................................................................... 27 

5 ANALYS ............................................................................................................................... 28 

5.1 Feedbackprocessen ......................................................................................................... 28 



 

 

 

5.2 Grupp blir team .............................................................................................................. 30 

5.3 Leda i team ..................................................................................................................... 32 

5.4 Medarbetar input ............................................................................................................ 33 

5.5 Diskussion ...................................................................................................................... 35 

6 SLUTSATS ........................................................................................................................... 38 

6.1 Implikationer .................................................................................................................. 38 

6.2 Förslag till vidare forskning ........................................................................................... 39 

Bilaga 1 – Intervjuguide ...............................................................................................................  

Bilaga 2 - Operationalisering .......................................................................................................  

 



 

 

1 

 

1 INLEDNING 
I följande kapitel vill skapa en förståelse kring det ämne vi valt. Vi behandlar nedan det 

problem vi uppmärksammat följt av studiens syfte på ett så lättbegripligt sätt för att du som 

läsare ska förstå vart vi strävar med detta arbete.  

 

1.1 Problembakgrund 
Ensam är inte alltid stark. Wheelan (2010) förklarar att människor alltid varit beroende av 

varandra för att uppnå utsatta mål. Vi har olika färdigheter och egenskaper som kompletterar 

varandra. Schutz (1958) beskriver att det finns ett behov hos människan av att skapa en 

interaktion med andra individer då vi vill känna oss betydelsefulla. För att interaktionen ska ta 

fart måste ett visst intresse från vardera part infinna sig, relationen mellan människor måste 

sedan upprätthållas och tillfredställas över tid. 

En arbetsgrupp som har ett gemensamt syfte, olika färdigheter och oberoende roller kan kalla 

sig för ett team, medarbetarna arbetar tillsammans för att uppnå någonting. Organisationer 

förlitar sig på att ett team ska förbättra kvalitet, effektivisera och förändra. Beroende på 

teamets syfte skiljer sig sammansättningen av medlemmar. I ett visst projekt kan en typ av 

medarbetare efterfrågas medan de i nästa situation krävs ytterligare kompetens. Hur ett team 

arbetar beror till stor del på hur ledarskapet ageras (Yukl, 2005).  

Vad som är ett effektivt team och hur ett högpresterande team bildas beskrivs idag i böcker, 

utbildningar och så väl i forskningsstudier. Det är så pass omtalat att det ibland kan tolkas 

som någonting nytt, dock har samarbete funnits lika länge som människan funnits på jorden. 

Teamkänslan på arbetsplatser är ett ämne och ett sätt att arbeta som har kommit för att stanna. 

Wheelan (2010) menar att högpresterande team är viktigt för att öka en organisations 

produktivitet och bemöta marknadens krav. Ett team har ofta en formell ledare som stöd. 

Någon som är länken mellan arbetsteamet och kundernas önskemål, som ser till 

medarbetarnas trivsel och engagemang samt att visioner och strategier eftersträvas (Wheelan, 

2010). 

Medarbetare som känner sig delaktiga tenderar till att känna ett större engagemang till 

organisationen. Engagemanget påverkar anställdas inställning till organisationens mål och 

vision. Det inverkar också på hur medarbetare ter sig mot och kommunicerar med sina 

kollegor i det vardagliga arbetet (Anitha, 2014; Tohidi, 2011). Idag blir det vanligare bland 

medarbetare att vilja prestera bättre snarare än att stanna på samma nivå. Medarbetare vill 

klättra i karriären, utvecklas och på så sätt skapa en bättre självkänsla. För att organisationer 

ska kunna hålla kvar sina medarbetare krävs ett stöd som matchar medarbetarnas vilja i att 

utvecklas, finns inte detta kommer personalen att leta sig vidare (Linderbaum & Levy, 2010). 

Tohidi (2011) stärker detta med att förklara att om ett team överhuvudtaget ska kunna 

utvecklas måste företaget se till att medarbetarna vill stanna i verksamheten. 

För att medarbetarna ska kunna utvecklas på arbetsplatsen är feedback en viktig grundpelare 

och ett stöd. Att kännedom finns om de anställdas trivsel och att deras synpunkter kommer 

fram är otroligt viktigt om ett företag ska växa. Samt att denna feedback kommer in löpande 

över tid för att kunna hantera och agera på avvikelser snabbt. Lika viktigt är det att få in 

information kring hur konsumenterna värderar utfallet av arbetet. Detta för att se om 

organisationen uppfyller marknadens krav (Reichheld, 2011). Chung (1997) förklarar att 

medarbetarna är företagets bästa källa till information då de har stor kännedom i hur 

arbetsprocesserna ser ut och hur dessa kan förbättras och förändras för ett effektivare arbete. 
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Vår studie avser att analysera huruvida systembaserad feedback från medarbetarna kan hjälpa 

en formell ledare att utveckla framgångsrika team och få en teamkänsla i sin organisation där 

medarbetare arbetar engagerat tillsammans. Bucic, Robinson och Ramburuth (2010) förklarar 

att det är i huvudsak ledaren som bär ansvaret för konsekvenserna av teamets 

sammanhållning, förmåga att utvecklas och dess slutliga prestationer. Ledaren bör på något 

sätt säkerställa att arbetet med teamutveckling går hand i hand med medarbetarna och 

organisationens krav och värderingar för att strategiskt nyttja företagets resurser på bästa sätt 

samt behålla konkurrenskraften (Bucic et al., 2010). 

1.2 Problemdiskussion  
Tidigare forskning visar att det finns en rad olika principer som bör följas om en arbetsgrupp 

eller ett team ska prestera och uppnå framgång i en organisation. Det är framför allt på högre 

nivåer som dessa principer ska etableras och följas då det på den nivån sätts strategiska mål 

och visioner för hela företaget. Organisationen förväntas belöna teamet eller gruppen vid 

uppnådda prestationer, visa tydlighet och ha en klar målsättning för vad teamet ska uppnå 

(Wheelan, 2010). Bakka et al. (2006) argumenterar även för det faktum att ett visst ledarskap 

och ledarskapsbeteende är grunden till ett högpresterande team. Problematiken ligger i att 

finna de specifika omständigheter som gör ett team till mer framgångsrik än ett annat, att nå 

den typ av ledarskap som påstås vara mer effektivt än andra. Yukl (2005) förklarar att det 

mest väsentliga i frågan om att leda effektivt är ifall teamet eller organisationen nått dess 

uppsatta mål och genomfört de tilltänkta uppgifterna. De flesta skulle definiera ledarskapet 

utefter de handlingar som ledaren utför och vilka konsekvenser de leder till för teamet och 

övriga intressenter. 

I den föränderliga värld vi lever i måste organisationer arbeta med ständigt förbättring och 

förändring för att utvecklas. Feedback är en typ av verktyg som kan användas för att samla in 

information i syfte för att utveckla en organisation (Hurley, 1998).  London (2003) förklarar 

att utvecklandet sker dels genom att sätta upp mål, granska resultat samt att feedback är 

betydande i arbetet med team, för att få alla komponenter att stämma överrens. Nyckeln till 

denna typ av framgång anser författaren är att lära sig hantera och använda feedback. 

Författaren har i tidigare forskning visat att företag bör samla in information från alla 

potentiella intressenter, alltifrån leverantörer och kunder till investerare och personal. 

Insamlandet görs från en rad olika källor, bland annat genom pappersenkäter, dialog med 

intressenter eller enkäter i din dator (London, 2003). Chung (1997) berättar vidare i sin 

tidigare forskning att företagsledare kan samla in feedback från sina medarbetare via 

informella samtal eller ta emot förbättringsförslag i förslagslådor. Dock genererar detta inte en 

helhetsbild över företaget eller ger indikationer på all förbättringspotential som bör tas i akt. 

Idag är det många företagsledare som inte känner sig bekväma med att använda och hantera 

feedback. London (2003) förklarar att problemet som ledare upplever är att de har svårt för att 

omvandla feedback till något användbart, speciellt om feedbacken är negativ och det skapas 

en oro över hur medarbetare kommer att reagera. I slutändan resulterar detta också i att 

medarbetare har svårt för att fråga efter feedback, det skapas således en ond cirkel. 

Uppfattningen om feedback måste förändras, företagsledare måste förstå vikten av 

feedbackhanteringen och hur de skulle kunna använda den (London, 2003).   

Feedback kan hjälpa till i utvecklandet av att öka medarbetares tillfredställelse och 

engagemang gentemot organisationen. En studie har gjorts utav Joo och Park (2009) för att 

påvisa just detta. Studiens resultat visar att medarbetare tenderar till att vara mer nöjda med 

sin arbetssituation om de har höga mål att uppnå och om det går att påvisa om målen har 

uppnåtts. Detta menar författarna kan bevisas med hjälp av att lära sig att insamla feedback. 
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Medarbetare skulle lättare utveckla ett engagemang om de fanns tydliga och höga mål att 

uppnå (Joo & Park, 2009). Wheelan (2010) argumenterar för att lika premisser gäller för en 

grupp individer. Författaren förklarar detta med att om en grupp människor vet om vad arbetet 

och processerna går ut på uppnås framgång och de kan då bilda ett team. Det är idag inte 

säkert att en grupp vet om företagets visioner och mål. Inte heller att de förstår och tror på 

affärsidén. En brist på kommunikation och förmedling av information gör att gruppen inte kan 

bestämma och acceptera samma mål. Vilket leder till att effektiva metoder inte brukas och 

gruppen kan ej bilda ett team.  

Att vara medveten om medarbetarnas åsikter samt om de är lojala till sitt företag och sin 

arbetsplats är något företag idag investerar massor av tid och pengar i. Reichheld (2003) 

beskriver att det finns många lösningar som avser feedbackinsamling vilka är komplexa, ger 

tvetydliga resultat då frågorna är för många eller svaren kommer in för sent för att kunna 

hantera eventuellt missnöje. För att företag ska nå en detaljerad begreppsmässig kontroll har 

feedback-metoden Net Promoter Score tagits fram. Användandet av metoden ska resultera i 

att företag kan spåra feedback då metoden används i systembaserade lösningar (Grisaffe, 

2007; Reichheld, 2011). Schulman och Sargeant (2013) menar dock att företag som använder 

sig av NPS-metoden tvingas till att dra slutsatser som inte alltid behöver stämma. Till 

exempel antas det att en kund eller medarbetare som inte vill rekommendera företaget även 

kommer att prata illa om företaget. Författarna menar att detta inte behöver vara fallet. 

Människor är olika och i många fall vill inte människor prata om sitt arbete eller sina köp 

inför andra. På så vis blir resultatet av NPS inte så trovärdigt eftersom slutsatser kring den 

generella människan har tagits. Grisaffe (2007) förklarar också sin oro över den empiriska 

förankringen av NPS.  

Genom att bemästra NPS bör företag sträva efter att eliminera ineffektiva processer. System 

har utvecklats över tid, baserat på NPS-metoden för att företag ska kunna samla in feedback. 

Med hjälp av dessa datoriserade system kan företag spåra mer eller mindre lyckade beteenden 

i verksamheten (Reichheld, 2011). Yukl (2005) talar om att ledarskapet i en organisation 

speglar hur effektivt företaget är. En ledare kan lättare fatta beslut som berör hur ett team bör 

arbeta om information finns (Markey, Reichheld & Dullweber, 2009). Författarna förklarar 

vidare att det blir enklare att upptäcka problem som inte tidigare uppmärksammats, genom att 

lära sig hantera feedback. Om ett företag inte har återkommande kunder eller har kunder och 

medarbetare som inte rekommenderar företaget till sina vänner är det svårt att överhuvudtaget 

skapa tillväxt. 

Det tydliggörs i tidigare forskning att det finns olika metoder för att arbeta med feedback men 

många är komplexa, det tar tid samt att insamlandet härstammar från flertalet olika källor 

vilket i sin tur är tidskrävande. Tidigare forskning talar om att feedback är viktigt men inte hur 

den behändigt och snabbt samlas in, lagras och följs upp, från medarbetarna. Där hanteringen 

av feedback är i syfte av att ledaren ska kunna främja teamutveckling genom engagerade och 

delaktiga medarbetare.  

1.3 Problemformulering 

Vilken nytta innebär användandet av systembaserad feedback från  

medarbetare för en ledare i teamutveckling? 

1.4 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att skapa en förståelse för hur systembaserad feedback, i form 

av medarbetarmätningar, kan vara ett stöd för ledaren i att utveckla och engagera det 
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befintliga arbetsteamet. Vi vill förstå varför det skulle vara viktigt att få in feedback från 

medarbetarna i relation till hur ledaren använder detta. Genom att beskriva hur det empiriskt 

ser ut vill vi identifiera relevanta beteenden och ageranden av hur feedback används av 

ledaren. Vi vill också studera vad NPS-metoden kan bistå med i insamlandet och 

uppföljningen av systembaserad feedback.  

1.5 Avgränsningar 
Det finns många sätt att samla in och hantera feedback men vi avgränsar vår studie till att 

undersöka systembaserad feedback i form av medarbetarmätningar, tillsammans med NPS-

metoden. Således hur detta kan hjälpa en ledare i utvecklandet av team, öka engagemanget 

hos medarbetaren gentemot organisationen samt möjligheten till uppföljning. Studien är 

utifrån ledarens syn på ett teams utveckling och avgränsar sig ytterligare mot företag inom 

Sverige.  

1.6 Centrala begrepp 
Nedan förklaras mångtydiga teoretiska begrepp. För att reda ut begreppen vill vi nedan 

förklara de och dess mening i vår studie.  

1.6.1 Ledare 

Med utrycket ledare menar Bergengren (2003) en person som ska inspirera människor till att 

utföra ett visst arbete mot utsatt mål. Enligt Bakka et al. (2006) definieras en ledare ofta som 

en person vilken står i spetsen, en person som ska leda eller styra en grupp. Yukl (2005) 

förklarar vidare att en ledare kan definieras olika beroende på ledarens egenskaper, 

färdigheter samt hur personen interagerar med sina medarbetare. Beteendevetare påstår att en 

ledare i en organisation speglar hur effektivt företaget är. I vår studie hanterar vi den formellt 

utsedde ledaren, både på ledningsnivå samt ledare som har uppgifter och ansvar relaterade till 

team.  

1.6.2 Team   

I denna studie syftar vi till att analysera team som skall prestera i företagsvärlden, inte team 

som i lagsporter. En arbetsgrupp som har ett gemensamt syfte, olika färdigheter och 

oberoende roller kan kalla sig för ett team. Företaget förlitar sig på att de ska förbättra, 

effektivisera och förändra utvalda processer eller produkter (Yukl, 2005).  

1.6.3 Teamutveckling 

Hur medarbetarna agerar och interagerar med varandra påverkar teamets utveckling. Det 

handlar om att hantera olika attityder som kan främja arbetsgången (Wheelan, 2010). Vi vill 

studera hur en grupp utvecklas mot ett högpresterande team. 

1.6.4 Feedback 

Feedback brukar snabbt översättas med återkoppling och är den huvudsakliga aspekten i vår 

studie. Med feedback kan organisationer ta reda på om arbetet uppskattas och ifall det är 

förverkligande för alla intressenter (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 2006). För att kontrollera 

om ett team presterar enligt planerat är feedback ett verktyg, åsikter kommer fram samt att 

upplevelsen sätts i ord (Wheelan, 2010). Studien syftar till att undersöka systembaserad 

feedback i form av medarbetarmätningar.  



 

 

5 

 

2 TEORETISK REFERENSRAM 
I följande avsnitt vill vi reda ut de grundläggande teorier som understödjer vår studie. Teorin 

baseras på tidigare nämna begrepp och kommer senare att vara en grund i vår empiriska 

studie där vi vill analysera huruvida feedback kan vara till hjälp i teamutveckling.  

 

2.1 Feedback 
Att använda sig av feedback är ett sätt att kommunicera, och det är av stor vikt för personalen 

att få feedback på sitt arbete. Kommunikation är otroligt viktigt i organisationer, så även 

feedback. För att en ledare ska kunna styra och koordinera sina medarbetare måste en viss 

kommunikation förekomma. När en ledare ska motivera sin personal är det kommunikationen 

som i huvudsak avgör hur bra resultatet blir. Vill en ledare främja utvecklande och att 

personalen ska känna en säkerhet i deras prestationer är feedback den form av kommunikation 

som bör användas (Kaufmann & Kaufmann, 2005).    

Feedback bidrar till att produktiviteten i en grupp eller ett team kan öka. Detta för att 

information kring idéer och förslag framkommer i god tid. Medarbetare i ett team söker 

ständigt efter information som kan utvisa hur väl teamet presterar, både från andra 

medlemmar men också från externa parter (Wheelan, 2010). Genom att erhålla denna typ av 

information kan teamets prestationer förbättras och på så sätt blir det enklare att uppnå de 

uppsatta målen. Feedback kan på så sätt leda till förbättringar för teamet men också användas 

i syfte för att utveckla en specifik medlem. Problematiken menar Wheelan (2010) är att förstå 

vikten av feedback och att kunna använda den som riktlinje i en förändring. Grupper har svårt 

för att bedöma giltigheten i feedback och därefter implementera förändringar.  

2.1.1 Feedbacktrappan 

För att feedback ska ge en form av funktion kan det underlätta om en individ befinner sig i ett 

tillstånd så att denne på bästa sätt är beredd att ta emot feedbacken som ges förklarar 

Ulvenblad, Wall, Cederholm och Hedin (2013). Feedbacktrappan kan användas till hjälp för 

att få en förståelse kring de fem olika tillstånden som en individ kan befinna sig i när feedback 

ska tas emot.  

Det första trappsteget kallas förgöra. Vid detta tillstånd innebär det att ta distans till den 

information som ges, personen förnekar påståendet och vill förgöra det. Ta ett steg i trappan 

och personen befinner sig i försvara tillståndet. Personen intar försvarsposition och risken 

finns att denne går i motangrepp. Nästa steg benämns förklara, där långa resonemang tar 

fokus från den feedback som verkligen ges. Personen förklarar sig istället för att besvara den 

konkreta feedbacken. Nästkommande är förstående-trappsteget. Personen som får feedback 

vill förstå de underliggande aspekterna genom att ställa frågor tillbaka för att kunna lära sig 

till framtiden. För det mesta befinner personer sig i de tre nedersta trappstegen innan de 

kommer till insikt och förstår feedbacken som ges. När en person förstår feedbacken har 

denne två alternativ, nämligen det sista steget i feedbacktrappan som kallas för förändra eller 

förkasta. Personen som förstått feedbacken kan här välja att antingen förkasta eller förändra 

sitt beteende för framtiden utifrån det som sagts (Ulvenblad et al., 2013).  
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Figur 2.1. Feedbacktrappan, Ulvenblad och Örtenblad (2008) 

2.1.2 Feedback för ledaren 

Att samla in feedback handlar om att strukturera en långsiktig utveckling och utreda 

företagets styrkor. Genom att utvärdera företaget och ledarskapet kontinuerligt samt 

återkommande, kan verksamheten utvecklas. Det är inte endast ledarens roll som bör 

utvecklas utan det handlar tillika om ett personligt utvecklande. Dessutom handlar det om att 

utveckla en företagskultur där feedback och återkoppling är en central del i hela 

verksamheten, mellan alla medarbetare. Genom att feedback får en ökad acceptans kan 

medarbetarna arbeta bättre tillsammans. Feedback bör också kopplas till företagets visioner 

och mål, och ett företag som strävar efter ett gemensamt mål är oslagbart enligt Nilsson 

(2004).  

”Feedback är en arbetsmetod där man öppet och under ansvar uttrycker sina uppfattningar i 

syfte att skapa mer ändamålsenliga handlingar framåt, i relation till mål och 

vision.”(Nilsson, 2004, s. 23). 

Feedback kan komma från flera olika källor så som från personalens närmsta ledare, andra 

medarbetare och kunder. Det är ledarens uppgift att se till att informationen som 

feedbackprocessen genererar i är distinkt och blir först då värdefull för medarbetarna. 

Ledarens uppgift är att skapa en relation mellan feedback och annan information som till 

exempel företagsstrategi och förväntade prestationer som sedan ska resultera i praktiska 

förändringar för medarbetaren. Hur ledaren väljer att presentera feedback påverkar också hur 

medarbetaren senare agerar och drar nytta av den information som tillges. Användningen av 

feedback kommer slutligen att resultera i mer effektiva beteende och en minimering av 

ineffektiva beteenden som inte skapar något värde (London, 2003).      

2.2 Team och teamutveckling 
Genom livet kan en individ tillhöra olika typer av grupper, det finns flera olika kategorier av 

grupper och de har olika avsikt (Forsyth, 2013). Människan kan leva och klara sig ensam men 

av vår natur väljer vi oftast att leva tillsammans, i grupp. Att vara del av en grupp framkallar 

en viss trygghet hos människan. Saker som att arbeta, sova, leka och lära sig nya saker 

föredrar de flesta människor att göra i grupper, stora som små. Den ensamma individen har 

även personliga mål och en avsikt av att utvecklas som självständig människa. Dock finns det 

oftast grupper som påverkar, guidar och begränsar den ensamma individen i utvecklandet. De 

flesta grupper som existerar har som syfte att genomföra en specifik uppgift. Det som 

underlättar att arbeta i en grupp är att arbetsbördan kan fördelas upp och de som ingår i 
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gruppen kan tillsammans komma fram till en lösning på uppgiften, detta genom att diskutera, 

planera och tillslut fatta gemensamma beslut. Författaren menar att grupper är en 

nödvändighet, för så fort en uppgift blir för utmanande och komplex att lösa för en ensam 

individ är det bättre att låta en grupp genomföra uppgiften. Detta leder också till att uppgiften 

slutförs snabbare och med bättre utfall (Forsyth, 2013).  

Likt Yukl (2005) som förklarar att en grupp som delar samma syfte, bidrar med olika 

kunnigheter och har oberoende roller kan kallas sig för team. Ett företag som använder sig av 

team förlitar sig på att teamet ska förbättra, effektivisera och förändra utvalda processer eller 

produkter genom att arbeta tillsammans. Forsyth (2013) anser att ordet och betydelsen av 

team ofta används i företagssammanhang. Team är en sammansättning av människor, en 

organisation har förtroende för att teamet genomför tilldelade uppgifter.  

Betydelsen av team växer sig starkare för alla typer av organisationer, det har även blivit en 

nödvändighet att som individ kunna arbeta i team. Denna utveckling har i sin tur resulterat i 

att det är viktigt att kunna identifiera faktorer som är bidragande till att ett team är mer 

effektivt än ett annat. Genom att analysera hur en specifik uppgift ska genomföras kan 

slutsatser senare dras om vilka kunskaper och färdigheter som behövs för att utföra uppgiften. 

Med denna information som stöd blir det sedan lättare att sätta ihop ett team som kan utföra 

en specifik uppgift på ett så effektivt sätt som möjligt. Detta menar författarna är ett sätt att 

effektivisera och utveckla ett team (Honts, Prewett, Rahael & Grossenbacher, 2012).  

Att skapa flexibla organisationer är många företags strävan, detta för att kunna hantera den 

ständigt föränderliga omvärlden och dess nya krav. För att utveckla flexibla organisationer är 

användningen av team ett lyckat verktyg (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Kaufmann och 

Kaufmann (2005) förklarar vidare att team främjar saker så som hög självstyrande, bättre 

kompetensnivå, ökat utbyte av erfarenheter samt att förmågan att fatta beslut ökar vilket leder 

till större flexibilitet för organisationen. 

2.2.1 Fem avgörande faser  

För att kunna bedöma hur väl ett team fungerar måste specifika faktorer tas i beakt. 

Katzenbach och Smith (1998) har konstruerat en modell, ”The Team Performance Curve”. 

Vilken påvisar de utmaningar och svåra beslut som kan uppkomma i utvecklandet av ett 

småningom effektivt och fungerande team. Författarna har valt att framhäva fem avgörande 

punkter som har en relation till teamutveckling och därefter tagit fram fem olika typer av 

grupper, och dess är följande; arbetsgrupper, pseudogrupper, potentiella lag, verkliga lag 

samt högpresterande lag.  

I en arbetsgrupp råder ingen önskan om att utvecklas till ett team. Deltagarna träffas för att 

utbyta information och erfarenheter för att på något sätt stödja varandra. Det finns inget uttalat 

mål som deltagarna ska sträva efter, utan samarbetet går endast ut på att hjälpa varandra. I 

pseudogrupper finns inget intresse av att dela samma mål, gruppen är mer inriktad på att 

prestera individuellt än tillsammans. Dock kan ett behov av samarbete finnas men det är inget 

deltagarna är intresserade av. Denna typ av grupp har svagast inställning till att sträva efter 

organisatoriska mål. I potentiella lag finns en vilja och ett behov av att arbeta tillsammans. 

Men det misslyckas på grund av dåligt utsatta mål, inget fungerande samarbete och dåliga 

ambitioner, det är ingen av deltagarna som vill ta ansvar för den potentiella utvecklingen. 

Verkliga lag består av en grupp människor där var och en har ett intresse av att realisera 

gemensamma mål. De har även en önskan om att skapa en arbetsform där varje deltagare har 

ett delat ansvar och en vilja att uppnå bra resultat. Den grupp som kallas för högpresterande 

lag delar samma visioner som det verkliga laget men kompletteras med en känsla för omsorg. 
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Medlemmarna bryr sig om varandras personliga utveckling och framgång. Denna typ av 

grupp är den som fungerar bäst (Katzenbach & Smith, 1998).  

 

Figur 2.3. The Team Performance Curve, Katzenbach & Smith (1998) 

Kurvan i modellen vill påvisa sambandet mellan de olika grupperna. Katzenbach och Smith 

(1998) menar att det alltid finns en fara för grupper att bli pseudogrupper. Faktorer som kan 

bidra till ett sådant fall skulle kunna vara ett bristande ledarskap där inte gemensamma mål 

definieras eller disciplin saknas.     

2.2.2 Grupp blir team 

Schutz  (1958) redogör för FIRO modellen vilken beskriver de olika faserna en grupp 

genomgår. I den här studien väljer vi att utgå från Wheelans (2010) fyra stadier eftersom 

dessa är skrivna ur en synvinkel på grupputveckling och effektiva team, vilket står i fokus för 

denna studie. Dessa stadier beskriver hur en grupp människor blir ett sammarbetande team. 

 

Figur 2.4. FIRO modellen [1] 

Det första stadiet är tillhörighet och trygghet vilket kännetecknas av att medlemmar är 

beroende av en ledare då delegaterna är upptagna med att finna sin roll i gruppen. Fokus 

ligger på att finna en plats och en trygghet för att på sikt finna en tillhörighet. Individerna i 

gruppen känner av vilka roller som finns, vart var och en passar och lägger tid på att berätta 

historier som inte har relevans till den faktiska uppgiften menar Wheelan (2010). Eftersom att 

fokus ligger mer p å acceptans av varandra är gruppen mer eller mindre beoende av en ledare 

som kan ta kommando över processen, inga vidare invändingar är väntade. Opposition och 

konflikt står inför stadie två, medlemmar i en grupp strider sinsemellan om arbetet och 



 

 

9 

 

målsättning. Behovet av att frigöra sig från beroendet av ledarens direktiv och konflikter 

uppstår. Det är förmånligt då det på sikt främjar en miljö där medlemmarna känner sig fria att 

utrycka sina åsikter och tankar. Genom konfliktlösning och fokus på uppgiften kan gruppen ta 

sig vidare, i annat fall är risken för upplösning den enda utvägen. Om gruppen tar sig genom 

konflikter stärks banden och vilja till sammarbete utvecklas för att då hamna i det tredje 

stadiet, tillit och struktur. Att ta sig igenom konflikter och avvikande beteenden ökar tillit och 

engagemang mellan medlemmarna för att uppfylla de förväntingar som ställs på gruppen. 

Behovet av en ledares direktiv minskar då gruppmedlemmarna fokuserar på uppgift och mål 

snarare än status och makt gentemot varandra. Struktur uppstår då medlemmarna visar viljan 

till positiv arbetsmiljö, ett genuint sammarbete och ett engagemang för uppgiften (Wheelan, 

2010). Då medlemmarna visar respekt för varandra, hjälps åt och blir tygga i sig själva tar de 

sig till stadie fyra vilket är arbete och produktivitet. Här blir gruppen ett team förklarar 

Wheelan (2010) då de korrelerar för ökad produktivitet och effektivitet. Fokus flyttas till 

uppgiften då medlemmarna är trygga i sina roller. Nås stadie fyra blir de ett högpresterande 

team eftersom problem är lösta i de tidigare faserna. Fokus läggs på att genomföra uppgifter 

och ta sig mot de utsatta mål som finns för arbetet. Wheelan (2010) förklarar vidare att både 

kvalitet och kvantiteten ökar då sammarbete och kunskapsutbyte pågår i teamet. Hur det 

fjärde steget förklaras angående hur en grupp blir ett team stärskt av hur Yukl (2005) förklarar 

att en arbetsgrupp som har ett gemensamt syfte, olika färdigheter och oberoende roller kan 

kalla sig för ett team. 

Att ta sig mellan de olika stadierna tar olika tid och kan påverkas av utbytet av medlemmar 

eller ledare, förändrade krav och om produktionen går ner. En grupp kan fastna i ett stadie och 

får den ingen hjälp eller rätt stöd är enda sättet att upplösa gruppen (Wheelan, 2010).   

2.3 Leda i team 
Idag blir det allt vanligare att arbeta i team då kunskapsbehovet ökar, detta för att företag skall 

vara konkurrenskraftiga på marknaden (Jacobsen & Thorsvik, 2001).  Den traditionella 

hierarkiska organisationsstrukturen blir allt mer sällsynt då företag jobbar mer mot den platta 

strukturen där individuellt växande, kunskapsutbyte mellan medarbetare och inflytande är 

centrala begrepp. Att arbeta i team och få en lagkänsla på alla nivåer inom företaget blir allt 

vanligare, såväl strategisk, taktisk som operativ nivå. Yukl (2005) menar att förväntningarna 

som ställs från organisationen är att gruppen skall förbättra och effektivisera specifika 

processer, ett mål är alltså utformat från början men inte vägen dit. 

”Exempel kan vara team av toppledare för att samla kompetensen på ledarnivå i 

strategiarbete, projektgrupper för att samordna olika typer av erfarenheter och insikter i 

arbetet med enskilda ting… ad hoc-grupper för att lösa akuta problem etc.” (Jacobsen & 

Thorsvik, 2001, s.515). 

Ledaren är en viktig faktor för att utveckla en grupp till ett effektivt och engagerat team. Det 

krävs att mål formuleras och framförs på ett klart och tydligt sätt till alla involverade, att alla 

därefter ser mening i och känner sig motiverade till uppfyllandet av dessa. Målen måste vara 

accepterade i den benämningen att de skall vara realistiska, funktionella och förstådda. Att 

ledaren kan förmedla mål till medlemmarna är otroligt viktigt och att personerna då känner 

sig engagerade och sammarbetsvilliga inför uppgiften. Arbetet måste därefter väl organiseras, 

relationer sinsemellan måste vårdas, arbetet måste utvärderas och åsikter måste bli hörda och 

bearbetade (Jacobsen & Thorsvik, 2001). Att sätta mål på lång och kort sikt förenklas om 

ledaren får information från de involverade medarbetarna för att då kunna anpassa arbetet.  
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Som ledare är det viktigt att arbeta med tydliga mål som i sin tur följer företagets strategi. 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2001) är målet en beskrivning om en önskvärd framtid för 

företaget eller för ett team och strategin är hur de skall bete sig för att uppnå de utsatta målen. 

När beslutsfattare tar fram en strategi behövs information från den ständigt föränderliga 

omgivningen. Att information och feedback kommer in i rätt tid är grundläggande om beslut 

ska vara pålitliga och relevanta. Om omvärldens önskemål och förväntningar förändras utan 

att ledningen, i beslutfattande, får veta det ställs således företagets överlevnad på spel. Karlöf 

(2001) förklarar vidare att strategi är ett mönster av ageranden som på lång sikt ska säkerställa 

företagets framtid och välgång. Detta betonar hur ledarens beslutsfattande inte bara påverkar 

arbetsgången idag utan det präglar hela teamets framtid. 

2.4 Net Promoter Score 
Net Promoter Score, mäter hur väl en organisation behandlar människor och vars liv de 

påverkar, om de berikat deras liv eller inte. NPS består av en rekommendationsfråga vilken 

går att anpassa på både kunder och medarbetare och dess vilja att rekommendera ett företag 

eller ett varumärke (Reichheld, 2011). För att mäta medarbetarnas lojalitet används mätetalet 

eNPS, där ”e” står för empolyee. eNPS och NPS innebär samma princip men vänder sig mot 

två olika respondenttyper, NPS mot kunder och eNPS mot medarbetare därav är NPS i texten 

menad för båda. NPS förklarar även vilka kundrelationer samt medarbetare som är värda 

lojalitet. För att företag ska kunna utvecklas och skapa en kraftigare tillväxt på marknaden 

behövs en förståelse kring vad kunder och medarbetare önskar och tänker. Detta menar 

Reichheld (2011) att företag kan erhålla genom att använda sig av feedback. Feedback 

behöver ligga nära i tiden och vara tydlig för att människor ska koppla den till sitt beteende 

och på sikt kunna utvecklas. Därför togs NPS fram som en undersökningsmetod som visar ett 

lojalitetsmått. Reichheld (2011) förklarar att utvecklingen och forskningen kring NPS har 

resulterat i att NPS är så mycket mer än ett mätetal. NPS blev med tiden ett ledningssystem, 

och senare fick det ytterligare en betydelse Net Promoter System. I takt med Net Promoter 

System framkom även en ny parameter, nämligen Net Promoter Spirit. Med detta menar 

författaren den anda som en ledare tar sig an och styr med i sin organisation, med stöd av NPS 

tidigare två nämna betydelser. Ledare som leder i denna anda har ett stort hopp om att deras 

organisation ska berika alla de berör och bygga relationer som grundar sig i lojalitet 

(Reichheld, 2011).   

”NPS ultimately is a business philosophy, a system of operational practices, and a leadership 

commitment, not just another way to measure satisfaction.” (Reichheld, 2011, s.13). 

NPS grundare kom fram till att den ultimata frågan att ställa för att kunna mäta lojalitet är 

följande: “On a zero-to-ten scale, how likely is it that you would recommend us (or this 

product/service/brand to a friend or colleague?)” (Reichheld, 2011, s.4). Som besvaras med 

att klicka i en elva gradig skala, noll till tio, hur väl respondenten instämmer. Varje företag 

bör även ställa en följdfråga: “What is the primary reason for your score?” (Reichheld, 2011, 

s.4). Detta för att erhålla mer trovärdighet i svaren, eftersom svaret på andra frågan ger 

respondenten en frihet i att uttrycka sina orsaker till dennes attityder. Det förklarar varför 

respondenten valt ett skalsteg före ett annat. När svaren analyserats blir respondenterna, 

utefter deras svar på frågorna, placerade i en utav tre kategorier. De är väl definierade och 

varje kategori representerar ett vis beteendemönster och en viss typ av attityd hos 

respondenten. Utifrån grupperna finns det även ett antal olika återgärder som kan behöva 

utföras.  
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2.4.1 Tre kategorier 

Metoden och således de tre olika kategorierna är de samma om det är medarbetare eller 

kunder som besvarat frågan.  

”Promoters” är människor som har besvarat frågan med en nia eller tia på skalan. Dessa 

människor menar att relationen med företaget har berikat deras liv. Personerna är lojala och 

väljer att återkomma till företaget för att köpa mer av produkten eller tjänsten. Att sprida ett 

gott rykte om företaget och varumärket samt rekommendera det till vänner är även 

kännetecken för personer i denna kategori. Dessa respondenter skulle göra uppoffringar för att 

bevisa företagets goda påverkan på deras liv. Det är till stor fördel för företaget att behålla 

sina kunder eller medarbetare i denna kategori, därför måste de underhållas. De anställda som 

arbetar för att upprätt hålla denna lojala relation måste belönas och få uppskattning för de jobb 

de utfört (Reichheld, 2011).  

Personer som ger företaget en sjua eller åtta sätts i en kategori som kallas för ”Passives”. De 

anser att det fått vad det betalat för men inget extra. Lojalitet är inte ett kännetecken för denna 

grupp. Om en konkurrent till företaget tilltalar denna respondent på något sätt är det högst 

troligt att denne går över till konkurrenten. Uppgiften och utmaningen för företaget blir att 

försöka förbättra sin service och produkterna för att möjligtvis omvända respondenten till 

promoters, vilket är målet. Överlag anses denna kategori vara svår att hantera då de är så pass 

passiva att en om kund får en rabatt hos en konkurrent skulle denne gå dit istället. Vad gäller 

medarbetaren gäller det för ledaren att se över följdfrågan för hantering och agerande. 

I kategorin ”Detractors” placeras de respondenter som besvarat frågan med en sexa eller 

lägre. Personerna i fråga menar att relationen med företaget har förminskat deras liv och de är 

missnöjda. En femma eller sexa på skalan behöver dock inte vara direkt sura men de skulle 

hellre välja en konkurrent. Personerna pratar gärna illa om företaget och skulle absolut inte 

rekommendera det till sina vänner. Är detta en kund som har långvarigt kontrakt med 

företaget kommer kunden se till att den fortsatta relationen bli en plåga för företaget, och detta 

resulterar slutligen i höga kostnader för företaget. Beteende av denna sort kan leda till att 

anställda tappar motivationen och lusten att arbeta. Företaget måste försöka identifiera 

orsaken till att detta missnöje uppstått hos kunden och försöka återgärda det. Företaget måste 

även ta lärdom av dessa situationer för att kanske helt avstå från dessa typer av kunder. 

Företag ska dock inte vara rädda för denna svarskategori då de ofta har bra kritik och således 

feedback att arbeta med. Det kan vara saker organisationen inte tänk på tidigare som en 

detractor uppmärksammat (Reichheld, 2011). 

För att enkelt kunna följa företagets utveckling och fokusera på vad som ska förbättras menar 

NPS grundare att det måste finnas en enkel och kraftfull förståelse för vad NPS visar, därav 

framtogs följande skala och modell.  
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Figur 2.2 [2] 

Målet för ett företag som använder sig av NPS är att arbeta mot att få så många promoters 

som möjligt. Företag kan jämföra deras försäljningsavdelningars utfall av mätningen med 

varandra för att kartlägga var prestationen varit bättre. På så sätt kan avdelningar utbyta och 

lära sig av de som presterat högre, vilket på sikt bör leda till tillväxt (Reichheld, 2003). NPS 

knyter ann till pengar och tillväxt då en promoter är lojal mot företaget genom återköp och 

marknadsföring då personen skulle rekommendera företaget till en vän eller bekant 

(Reichheld, 2011).  

2.4.2 Lojalitet och tillväxt  

Det finns ett värdefullt samband mellan lojalitet och tillväxt. Lojalitet menar Reichheld (2003) 

handlar om många olika saker. Dels handlar det om att en kund upprepade gånger väljer att 

köpa av företaget och dels om vilka uppoffringar eller satsningar en kund eller anställd är 

beredd att göra för att styrka relationen mellan företag, kund och anställd. Detta anser 

Reichheld (2003) är lojalitet. Även det faktum att nöjda kunder och medarbetare har en större 

benägenhet till att rekommendera företaget till personer i dess närhet. Även om kunder inte 

alltid köper lika frekvent över tid anses deras val av att stanna kvar och vara lojala mot samma 

företag vara oerhört värdefullt. Författaren menar att det är in princip omöjligt för ett företag 

att uppnå tillväxt om företagets kundkrets skulle minska och kunder eller medarbetare skulle 

sluta vara lojala (Reichheld, 2003).         
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2.5 Egen konstruerad analysmodell 
I vår studie vill vi studera nyttan med systembaserad feedback genom medarbetarmätningar 

kombinerade med Net Promoter Score. För att vi ska kunna studera detta empiriskt använder 

vi oss av vår teoretiska referensram. Utifrån detta har vi skapat en modell med de centrala 

teman som ligger till grund för vår intervjuguide. 

 

Feedbackprocessen
NPS

- Medarbetar input
- Lojalitet 

Grupp blir team Leda i team

Vilken nytta innebär användandet av systembaserad 

feedback för en ledare i teamutveckling?

 

 

För att kunna besvara vår problemformulering behöver vi förstå vad som gör att en grupp blir 

ett högpresterande team (Wheelan, 2010), i studien hanteras detta under temat grupp blir 

team. Följaktligen behöver vi förstå leda i team (Jacobsen & Thorsvik, 2001; Yukl, 2005) 

vilket också är det perspektiv vi väljer att studera. Vidare vill vi undersöka systembaserad 

feedback från medarbetarna men vi väljer att kalla temat för feedbackprocessen (Kaufmann & 

Kaufmann, 2005; Wheelan, 2010). Studien har avgränsats till systembaserad feedback 

tillsammans med NPS (Reichheld, 2011). För att förstå och få insikt i ämnet väljer vi att 

benämna det sista temat som medarbetar input där vi kan studera feedbacksystemet. Under 

detta tema vävs NPS in samt lojalitet, vilket är ett moment vi vill behandla för att studera 

eventuell effekt och nytta med feedback. 
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3 METOD 
Vi kommer nu behandla vårt val av metod för studien. Följaktligen kommer 

datainsamlingsmetod presenteras och hur urvalet av respondenter sett ut. Bakrunden till våra 

frågor i intervjuguiden introduceras samt hur vi ställer oss till de etiska faktorerna. 

 

3.1 Introduktion till metodval 
För att kartlägga verkligheten på bästa möjliga sätt måste en metodik väljas (Jacobsen, 2002). 

En metod är ett redskap för att uppnå målen med den forskning som bedrivs, att kunna ta sig 

fram till ny kunskap. Allt som bidrar på vägen mot målet är metod (Holme & Solvang, 1997).  

3.1.1 Intensiv 

I vår studie valde vi att arbeta med den intensiva ansatsen för att vi ville gå in på djupet i en 

större fråga. Studien har som mål att analysera ageranden och beteenden utefter nyttjandet av 

systembaserad feedback från medarbetarna, tillsammans med metoden NPS. Vi har ej 

generaliserat eller tagit fram ett svar som flest svarat utan undersöker ageranden, uppfattning 

och beteenden hos de olika respondenterna i studien för att se likheter och skillnader i 

uppfattningen av systembaserad feedback, tillsammans med NPS.  

”Vi är mindre intresserade av att uttala oss om hur många som upplever ett fenomen på det 

ena eller andra sättet, eller vilka generella skillnader som finns i uppfattningen av 

fenomenet.” (Jacobsen, 2002, s.94). 

3.1.2 Kvalitativ 

Vår studie kvalificerar sig under den kvalitativa metoden som kan liknas med en öppen 

metod. Detta på grund av att den kvalitativa metoden lämpar sig bäst att använda i studier då 

ett mindre antal enheter ska behandlas och syftet är att samla in ord och text. När denna metod 

hanteras ligger fokus på detaljer och nyanser som varje respondent utstrålar. Fördelarna med 

kvalitativ metod är att forskaren inte har så stort inflytande på informationen som samlas in, 

det ställs inga givna frågor med exakta svarsalternativ, därför är detta en metod med hög 

giltighet. Metoden riktar in sig på att ge en förklaring av hur människor ser på ett visst 

fenomen eller situation (Jacobsen, 2002). Den kvalitativa metoden används där 

undersökningen görs på färre respondenter (Holme & Solvang, 1997). Backman (2008) 

fortsätter att förklara innebörden av en kvalitativ metod. Författaren menar att syftet med 

denna metod är att samla in data som beskriver en individs upplevelser och tolkningar av 

dennes verklighet. Nackdelarna med metoden är att den är väldigt resurskrävande eftersom 

mycket data kommer behöva analyseras. Detta på grund av att ord och text skapar ett större 

omfång av data än vad den kvantitativa metoden gör i siffror (Jacobsen, 2002).  

Backman (2008) förklarar att en problemformulering i samband med en kvalitativ metod ofta 

förändras under datainsamlingens skede. Detta för att ett okänt fenomen ska studeras. Vår 

studie går in på djupet av ett visst fenomen, nämligen hur en ledare kan använda 

systembaserad feedback, vilket är en anledning till vårt val av kvalitativ metod. Den 

kvalitativa metoden resulterar i en klarhet av ett ännu oklart ämne. Vi har i vår studie 

undersökt hur ett team kan utvecklas med hjälp av systembaserad feedback, alltså har vi 

studerat hur relationen ser ut mellan ett högpresterande team och ledarens användande av en 

systembaserad feedbackkälla.  



 

 

15 

 

3.2 Litteraturstudie 
Insamlad litteratur för vår studie behandlas som sekundärdata. Denna typ av datainsamling 

sker inte direkt utav forskaren utan den har samlats in tidigare i ett annat syfte (Jacobsen, 

2002). Här lades ett extra kritiskt öga då trovärdigheten av sekundärdata måste analyseras 

eftersom någon annan samlat in den.  

Litteraturen vi använde för att understödja vår studie fann vi genom både böcker och 

vetenskapliga artiklar. Artiklarna vi hanterade i denna studie hittade genom att söka i Google 

Scholar’s samt Högskolan i Halmstads databaser. I våra sökningar har vi använt termer som är 

relevanta för vår titel, problemformulering och syfte då vi vill följa en röd tråd genomgående. 

Exempel på nyckelord vi använt är leadership, NPS, feedback, team development, team, 

system och feedbacksystem.  

3.3 Empiriskstudie 
Denna typ utav data är insamlad direkt i forskaren eget syfte. Primärdata samlas in för att 

behandla ett aktuellt problem och finns inte nedskrivet sedan innan. Exempel på 

insamlingsmetoder är således intervju i grupp eller individuellt och observationer (Jacobsen, 

2002).  

3.3.1 Urval av respondenter 

I urvalet av respondenter finns valet att antingen maximera eller minimera skillnaderna 

mellan enheterna som skall undersökas (Alvesson och Sköldberg, 2008). Vi har i vår studie 

valt att maximera skillnaderna mellan enheterna. Genom att empiriskt studera ett företag som 

arbetar med systembaserad feedback från sina medarbetare, tillsammans med metoden NPS 

och ett företag som mer sporadiskt samlar in feedback från sina medarbetare. Det sist nämnda 

företaget arbetar inte med en systembaserad feedbacklösning gällande medarbetarfeedback. 

Valet gjorde vi för att tydligare kunna urskilja vilken eventuell nytta systembaserad feedback 

har bistått med till ledaren vid teamutveckling, allt för att hantera vår problemformulering. Vi 

anser att valet har gett oss material nog att arbeta med i jämförandet av ledarens beteenden 

och ageranden i hanterandet av feedback i teamutveckling i två olika företag. Detta för att vi 

maximerat skillnad hos de båda företagen. Utefter företagens svar och information har vi 

analyserat hur arbetet med feedback kan påverkat teamutveckling. 

Valet av det ena företaget (Företaget A) beror på att de har arbetat med systembaserad 

feedback från sina medarbetare, som bygger på NPS-metoden, under två år. Det tar ett tag 

innan en organisation kommer in i en förändring och lär sig nyttja ett nytt system till fullo för 

att det ska ge effekt, därför valde vi Företaget A. Detta urval förklarar Jacobsen (2002) faller 

under kriteriet information. Det innebär att valet av respondent hamnar på de som anses kunna 

ge en rik och fyllig information för studien förklarar författaren vidare. Det avser personer 

med breda kunskaper utifrån det uppmärksammade problemet. Problematiken i detta menar 

författaren är att kunna lita på urvalet, det krävs trovärdighet i att just dessa enheter ger 

relevant och sann information.  

I vårt fall har vi genom vår utbildning på Affärssystemprogrammet kommit i kontakt med 

flera olika företag som är arbetar med feedbackundersökningar, däribland ett större företag 

som är experter på att ta fram och leverera dessa typer av lösningar. Expert-företaget har 

arbetat med löpande feedback i över femton år och är en av de större leverantörerna av 

systembaserade feedbacklösningar på marknaden, därför föll valet på detta företag. Deras 

system levereras allt som oftast tillsammans med metoden NPS vilket går ihop med vår 

avgränsning i den här studien. Expert-företaget har hjälpt till att välja organisationer som vi 

kunnat intervjua. Vi visste på så sätt att Företag A, som intervjuat i vår emiriska studie, har 
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jobbat med feedbacksystem så pass länge att de kunde ge relevant och trovärdig information. 

Detta fick vi reda på genom att sitta ner med Expert-företaget på olika möten. De som 

närvarade vid dessa möten var bland annat delar av ledningsgruppen samt tre konsulter. Att vi 

tog hjälp av Expert-företaget gjorde också att vi fick hjälp att hitta relevanta kontakter för 

intervjuerna.  

För att maximera skillnaderna valde vi det andra företaget (Företaget B) utifrån de 

förutsättningarna att de inte har en systembaserad feedbacklösning idag. Företag B gör smärre 

undersökningar i form av medarbetarsamtal men samlar inte feedback genom system. Detta är 

relevant för vår studie då vi kunde analysera huruvida nyttjandet av systemet kan ha en 

inverkan eller inte, på teamutveckling. Valet av Företaget B berodde på att vi har en insikt i 

verksamheten, genom tidigare yrkeserfarenhet. Samt att Expert-företaget har arbetat med 

Företaget B men för att undersöka företagets kunder. Företaget ligger geografiskt nära oss 

vilket var en fördel. Företaget B är under ständigt utvecklande och blir bara större och större.  

De utvalda företagen har ur organisatorisk synvinkel en liknande uppsättning, sett till olika 

nivåer av chefer och ansvariga. Vi intervjuade en högre chef och en avdelningschef på 

respektive företag. Då vi har tagit del av sekundärdata från två medarbetare på Företaget A 

angående upplevelsen av systembaserad feedback har vi valt att intervjua två medarbetare på 

Företaget B. Detta resulterade i att vi kunde jämföra resultaten bättre eftersom respondenterna 

på Företaget A och Företaget B har positioner som är liknande även om inte båda använder 

systembaserad feedback.  

3.3.2 Datainsamling 

Vi har utfört sammanlagt sex stycken öppna intervjuer. De varierade mellan en till två timmar 

och alla intervjuer ägde rum i deras arbetsmiljö. Detta för att kontexten skapar en sinnesro där 

respondenterna känner sig trygga. Intervjun är en bra metod för att utforska problem, 

intervjun används ofta tidigt för att få en grundläggande bild av problemet (Sharp, Rogers & 

Preece, 2011). Jacobsen (2002) benämner vidare metoden som den öppna individuella 

intervjun, där data insamlas i berättande form.   

Vi valde att samla in primärdata genom att använda oss utav den individuella öppna intervjun. 

Valet berodde på att vi undersökte få antal enheter och skapade på så sätt en insikt i hur varje 

enhet uppfattade ett speciellt fenomen. För att undvika risken att olika individer påverkar 

varandras svar eller tankar valde vi att inte nyttja gruppintervjuer. Vi hade istället intresset av 

att undersöka den enskilde individens tankar kring hur systembaserad feedback inverkar på 

teamutveckling. Intervjuerna i vår empiriska studie var delvis öppna. Vi förhöll oss till 

Jacobsen (2002) i beskrivningen av att en öppen intervju till viss del bör vara strukturerad. 

Till följd av det utformades en intervjuguide vilken består av en rad olika teman som intervjun 

skall beröra, vilken återfinns i Bilaga 1 - Intervjuguide. Intervjuguiden har sina grunder i den 

egenkonstruerade analysmodell som presenterades i kapitelet innan.  Detta för att de olika 

intervjuerna ska kunna analyseras gentemot varandra i ett senare skede. Guiden innehåller de 

teman som berördes i intervjuerna samt väl genomtänkta frågor vilka togs upp beroende på 

den svarande, frågorna omformulerades då kontexten krävde (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Detta skall enligt författaren skapa ett samspel mellan intervjuaren och respondent, det gav 

oss möjlighet att ställa följdfrågor när detta behövdes. Vi utgick från samma intervjuguide i 

alla våra intervjuer men vi valde alltså ut de frågor som passade beroende på den tillfrågades 

yrkesroll. Vissa av personerna hade mer insikt i hur arbetet läggs upp och hanteras medan 

andra hade andra insikter. Ämnena valde vi att inte dölja för de personer vi intervjuade då det 

inte ligger någonting hemligt i vårt problem eller syfte med studien.  
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Ett ytterligare val vi gjorde var att nyttja dokumentundersökning. Detta avser angelägenheter 

som andra tagit fram och nedtecknat tidigare. Exempel kan vara offentliga dokument, 

dagböcker samt företags årsredogörelser (Jacobsen, 2002).  

Dokumentundersökningen vi valde att hantera i vår studie var att ta del av två artiklar som 

tagits fram av Företaget A. Företaget A intervjuade två anställda angående genomförandet av 

en systembaserad medarbetarmätning och hur feedbacken påverkade medarbetarnas 

arbetsförhållanden. Vi studerade dessa två intervjuer för att få en ytterligare input i hur 

feedback påverkat team och teamkänslan på arbetsplatsen. Vår studie hanterar ledarens 

nyttjande av feedbackkällan men vi vill se hur medarbetarna har reagerat för att på så vis få 

reda på hur ledaren har nyttjat feedbackkällan. Det är medarbetarna som upplever och avgör 

ledarens ageranden och beteenden, därför ville vi kort ta in och analysera input från dem. 

Valet av att ta del av dessa dokument var för att data redan var sammanställd.  

3.3.3 Dataanalysmetod  

För att bekanta oss så mycket som möjligt med vårt insamlade data valde vi att läsa igenom 

informationen upprepade antal gånger. Det görs för att vi som författare ska få en uppfattning 

av det som togs upp, observerades och utmålades av våra respondenter (Denscombe, 2009; 

Sharp et al., 2011). Författarna förklarar vidare att detta görs för att lägga en grund till 

kommande kodning och kategorisering av data. Data skall kodas för att länka samman 

uttalanden, därefter skall data kategoriseras (Kvale & Brinkmann, 2009). Denscombe (2009) 

förklarar att kategorisering av data fungerar som att tillsätta paraplybegrepp, då dessa 

omfamnar ett antal koder. I vår studie har vi utgått från den egenkonstruerade analysmodellen 

vilket överfördes till vår intervjuguide. Guiden innefattar fyra olika teman vilka låg till grund 

för arbetet med kategorisering av data. Ett exempel på detta är vårt tema som benämns 

feedbackprocessen där vi intervjuade och förde en dialog kring hela företagets 

feedbackarbete, oavsett system eller ej. Under detta paraplybegrepp samlade vi relevant kodad 

data vilket Kvale och Brinkmann (2009) anser är ett sätt att länka samman data. 

Genom att vi hade en väl utarbetad analysmodell, vilken vår intervjuguide sedan byggde på, 

var det smidigt att dela upp data i de olika temana och jämföra den därefter. Temana följer 

samma upplägg i den empiriska delen av vår uppsats och har analyserats utefter samma 

teman. Vi hade fyra olika teman i vår analysmodell vilka var följande; feedbackprocessen, 

högpresterande team, leda i team och medarbetar input. Dessa är de teman som följer studien 

igenom till och med analys av data. 

Vi analyserade respondenterna individuellt för att sätta oss in i hur just den personen såg på 

nyttjandet av feedback. För sen analysera och jämföra utfallet av alla de olika genomförda 

intervjuerna. Vi identifierade likheter och skillnader i hanteringen av feedback beroende på 

om systembaserad feedbackkälla finns eller inte i företaget. Analysen samanställdes sedan i 

en tabell som tydligare påvisar hög respektive låg nytta i feedbackhanteringen hos de olika 

företagen beroenden på ledarens beteenden och agerande i teamutveckling. Den teoretiska 

referensramen har i denna analys det huvudsakliga stödet. 

Vi har inte använt oss av inspelning under intervjuerna utan valde att skriva ner kommentarer 

i intervjuguiden och på papper under tiden för att fokusera på att föra en dialog med 

respondenten. Vi valde istället att direkt sätta oss ner och skriva ner vad vi uppfattade och fick 

ut av intervjutillfället. Vi jämförde därefter våra texter och kompletterade med det den andra 

hade missat. Överlag hade vi fått med samma insikter och citat då dialogerna generellt sett var 

oerhört tydliga och intressanta. Alla respondenter gav oss möjligheten att återkoppla efter 

vardera intervju för att se till så inte vi förbisett något. Detta gav även våra respondenter 
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chansen att lägga till information som kunde tillföra ytterligare till vår empiriska studie. Då vi 

intervjuat totalt sex personer vilka representerar två företag har vi valt att presentera de under 

Företaget A och Företaget B. De olika intervjupersonernas svar återges under respektive 

företag och ger en helhetssyn över hur arbetet fungerar vid vardera företag. Detta för att 

respondenternas olika svar kompletterar varandra och ger tillsammans en klar bild. 

När vi har analyserat NPS- och eNPS-metoden har vi ställt frågor kring användandet av 

utfallet av de olika värdena, vi har inte tagit del av de faktiska indexvärdena och resultat av 

mätningarna. Detta för att studien avser att analysera ageranden och beteenden kring 

feedbackhantering. 

3.4 Operationalisering  
För att uppnå en god giltighet i våra intervjuer gjorde vi en operationalisering vilket innebär 

att vi så gott vi kunde kontrollerade att frågeutformningen var förstålig av våra respondenter. 

Samtidigt som vi fick svar på de ämnen vi ville få insikt i. Detta genom att formulera stora 

och ganska svårhanterliga begrepp i konkreta och mer greppbara frågor, vilka vi kunde föra 

en dialog kring. I Bilaga 2 - Operationalisering följer våra teoretiska begrepp vilka följs av 

frågorna från intervjuguiden samt referenser. Vi har gett exempel på under vilken rubrik 

teorin återfinns i vår studie samt ett litteraturexempel i form av författare som behandlar 

teorin. ”Hur arbetar ni med feedback?” var första frågan i vår intervjuguide där vi avsåg att 

introducera respondenten till vårt valda ämne. Detta för att kunna påbörja en diskussion kring 

feedback. Frågan härstammar från teorier av Wheelan (2010) och återfinns under rubriken 2.1 

Feedback i studien. Nästa fråga var ”Hur viktigt anser ni att feedback från medarbetare är? - 

På viket sätt?”. Frågan avsåg att samla information kring huruvida företaget samlar in 

feedback från medarbetarna eller inte, samtidigt som vi fick höra om respondenten värdesätter 

medarbetarnas synpunkter i framtida förbättringsprocesser. Denna fråga härstammar från 

London (2009) och återfinns under 2.1.2 Feedback för ledaren. 

3.5 Etiska överväganden  
Jacobsen (2002) förklarar att det finns fyra olika huvudkomponenter som vi som författare 

måste ta till hänsyn när vi informerar våra respondenter. Den första kallas för kompetens 

vilken vi tagit hänsyn till genom att intervjua personer som har omdöme nog att själv 

bestämma om denne vill ställa upp. Vi har förmedlat syftet med studien och intervjun, utifrån 

det har respondenterna kunnat avgöra om de skulle leda till några negativa konsekvenser för 

företaget de representerar. Nästa del är frivillighet där respondenten ej ska känna påtryck till 

deltagande från någon, vilket de inte har gjort då vi hört av oss direkt till varje respondent i 

vardera företag, allt för att undvika påtryckningar från annat håll. Den fjärde komponenten 

innebär att förmedla full information till respondenterna, detta har vi inte gjort eftersom detta 

skulle ta för mycket av deras tid att gå igenom själva. Vi valde istället att förmedla det som 

var relevant för respondenterna att veta innan; vilka vi är och vad vi gör, vår studies titel, 

problemformulering samt syftet. Vi sa till alla respondenter att vi kunde ge vidare specifik 

information om de ville ha detta men alla var nöjda med det vi delgav. Sista komponenten är 

förståelse vilken hänger ihop med den innan, det handlar om att respondenterna ska förstå den 

information vi delger och detta uppfyllde vi genom att bara ge kort relevant information.  

Det mest individuella vi efterfrågar är deras yrkesroll och tid på Företaget A eller Företaget B, 

allt för att fokusera på fenomenet vår studie avser. Således är båda företagen och våra 

respondenter anonyma.  
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3.6 Validitet  
Validitet handlar om hur hög giltighet och relevans en undersökning har förklarar Jacobsen 

(2002). Det finns intern giltighet som innebär att vi måste se över om vi mäter det vår studie 

avser att mäta. Detta gjorde vi genom att formulera olika konkretiseringar av de centrala 

begreppen i vår studie, vilka är mångtydiga teoretiska begrepp. För att respondenten ska få 

grepp om frågorna vi ställde handlade det om att formulera frågor som hanterade de ämnen vi 

avser studera, på ett sätt som är greppbart för respondenten för att öka validiteten. Samtidigt 

som det var viktigt att få fram den information vi behövde. Vilket återges i Bilaga 2 – 

Operationalisering. 

För att få indikationer på huruvida företagen arbetade med teamutveckling valde vi att fråga 

om de arbetar aktivt med att följa upp och utveckla sin organisation baserat på feedback de 

erhåller från sina medarbetare. Detta är ett exempel på hur vi har gått tillväga för att få ut 

information kring ett större begrepp som vår studie avser att analysera. För att ytterligare öka 

den interna giltigheten enligt Jacobsen (2002) ska kunniga personer inom området granska de 

frågor som intervjuguiden avser, vilka innehåller våra konkretiseringar av de begrepp som är 

centrala för vår studie. Vi valde då att ta fram utkast på frågeformuleringar vilka vi visade upp 

och diskuterade med Expert-företaget inom leverans och utvecklande av löpande 

feedbacklösningar.  

3.7 Generalisering 
Denscombe (2009) förklarar att den kvalitativa forskningen med en intensiv ansats studerar 

ett mindre fenomen och ett mindre antal respondenter. Det kan då ifrågasättas hur stor 

sannolikheten är att utfallet av studien kan appliceras i andra kontexter eller på andra företag. 

Begreppet extern giltighet innebär att det resultat vi får fram ska kunna överföras till andra 

områden. Jacobsen (2002) förklarar vidare att den denna giltighet avser hur stor grad 

resultatet kan generaliseras och överföras till andra samanhang. Vår studie avser inte att ta 

fram generaliseringar då vi intervjuar väl valda respondenter angående deras upplevelser 

kring ett visst fenomen men vi tar fram ett praktiskt bidrag med implikationer, vilket fler 

företag kan ta del av. Vi studerade ageranden och beteenden hos människor. Eftersom 

mäniskan upplever saker olika är det svårt att föra resultatet vidare till vilket samanhang som 

helst. Vi har avsikten att skapa en ökad förståelse kring nyttjandet av systembaserade 

feedbacksystem, baserade på NPS-metoden, för att andra ledare ska kunna ta del av 

materialet.  

3.8 Reliabilitet  
Reliabilitet innebär att vi som författare ska granska vår undersökning, vi måste kunna lita på 

trovärdigheten i vår studie. Jacobsen (2002) förklarar att reliabilitet handlar om tillförlit och 

trovärdighet i en undersökning. Att undersökningen har en repeterbarhet, med det menas att 

studien skall kunna göras om igen med andra forskare. Vid kvalitativa studier är det lätt att 

forskaren blir en stor del i forskningsprocessen och till följd av detta bör frågan ställas om 

studien skulle kunna upprepas utan den ursprungliga forskarens inflytande över insamlandet 

och analyserandet av data (Denscombe, 2009). Denscombe (2009) förklarar vidare vikten av 

att hela forskningsprocessen beskrivs väl för att hantera detta eventuella problem. Vi har i 

denna studie därför lagt mycket tid vid att nedteckna metod, hur vi insamlat och analyserat 

data.  

Kvale och Brinkmann (2009) nämner att det även handlar om intervjupersonerna skulle svarat 

detsamma utan de ursprungliga forskarnas inflytande. Svaren påverkas av den som intervjuar 

och dennes insikt i ämnet samt de följdfrågor som ställs. För att ta hänsyn till detta har vi som 

utför denna studie varit noga med att redogöra för de teorier som ligger till grund, vilka 
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forskare i efterhand kan läsa och sätta sig in i. Detta resulterar tillslut i en väl genomarbetad 

intervjuguide som också operationaliserats med referenser från vår teoretiska referensram. I 

guiden finns också delar av de följdfrågor som är lämpliga att ställa för att få ut så mycket 

underliggande information som möjligt.  

3.9 Metodkritik 
Vi är medvetna om att olika beslut kring hur vi genomfört vår studie och väljer att undersöka 

problemet kan påverka resultatet. Vi valde den kvalitativa metoden eftersom vi vill undersöka 

ageranden och bettende av ett fenomen. I den typen av studie är det svårt att ta fram generella 

svar som går att anpassa till alla typer av kontexter (Jacobsen, 2002). Resultatet svarar inte till 

hur alla ledare uppfattar användandet av feedbacksystem men då vi anslyserar hur människor 

använder feedback för teamutveckling passar en kvalitativ metod mer väl. Eftersom alla 

människor alltid kommer att uppfatta saker på olika sätt. Vi anser att det ger mer trovärdighet 

till vår studie att träffa respondenterna, detta för att skapa en förståelse kring fenomenet 

genom dialoger. Att sitta ner i en lugn miljö och föra en dialog, med en intervjuguide till stöd, 

kan vi lättare få fram underliggande faktorer till ageranden och beteenden. Inte bara blanka 

svar som inte hade gett oss den förståelsen för olika hanteranden och ageranden vi vill åt.  

Vi väljer att ha våra respondenter och företag anonyma vilket vi förstår kan inge en minskad 

trovärdighet. Vi anser dock att dessa uppgifter inte har någon större betydelse i vår studie då 

vi tagit hjälp av ett Expert-företag inom feedbacksystem vilket inger trovärdighet i sig. Det 

har inte betydelse eftersom vi vill åt användandet, ageranden och uppfattningar snarare än 

specifik fakta om Företaget A och Företaget B i studien. Vi gör det också för att få fram 

trovärdiga svar från respondenterna, så de inte svarar för att de ska se bra ut i text eller 

framför åsikter som företaget skulle uppskatta. Vi vill åt deras faktiska tankar och upplevelser 

kring användandet av feedbacksystem för teamutveckling eller att inte använda det. 

Respondenterna kan uppleva en viss rädsla om det inte är garanterade anonymitet. Detta för 

att de är rädda att deras svar på något sätt kan kopplas till personen (Jacobsen, 2002). Risken 

med det är att svaren inte blir fullständiga eller helt sanningsenliga.  

Vid intervjuerna kan det vara bra att spela in ljud eller till och med filma för att få med saker 

som annars kan tappas bort, se utryck i efterhand och analysera djupare (Jacobsen, 2002). 

Detta har vi diskuterat men valde till slut att inte använda oss av. För att vi inte såg det som ett 

behov. Våra intervjupersoner gav oss uppgifter där vi kunde kontakta personerna efter 

intervjuerna ifall vi undrade något vidare eller kände att vi missat någonting. Vi är medvetna 

om att vi kan ha missat information vid intervjuerna då vi inte spelade in. För att undvika 

detta i framtiden kommer vi att använda oss av inspelning i liknande situationer. En aspekt till 

att vi inte valde att spela in intervjuerna var för att Jacobsen (2002) förklarade att en 

bandspelare lätt kan avskräcka respondenten. Personen som intervjuas kan bli stel och inte 

våga delta i samtalat i lika stor utsträckning som om det inte spelades in. Det handlar enligt 

Jacobsen (2002) om att bedöma intervjupersonerna och kontexten om inspelning passar eller 

ej och vi gjorde det aktiva valet att inte spela in för att respondenten inte ska känna sig 

avskräckt till att yttra sig fritt. För att istället hålla materialet färskt satte vi oss ner efter varje 

intervju och skrev ner allt var och en, vilka vi därefter jämförde och sammanställde.  
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4 EMPIRI 
Vi kommer i detta kapitel presentera den information vi fått fram i vår empiriska studie. Vi 

väljer att prestera intervjumaterialet för Företag A och Företag B vardera för sig, där de 

olika respondenternas svar är integrerade med varandra. 

 

4.1 Företag A – använder systembaserad feedback 
Företag A är ett stort företag som är beläget på många plaster runt om i Sverige, med ett 

huvudkontor som ligger i södra Sverige. Företag A har olika marknadsområden och är indelat 

i både regioner och avdelningar.  

Intervjuerna är gjorda med en HR-samordnare och en Avdelningschef samt att det presenteras 

data från dokumentundersökningen av två intervjuer med Medarbetare 1 och Medarbetare 2 

vilka gjorts av Företag A i deras personaltidning. Detta kommer vara deras namn i följande 

text då de är anonyma.  

4.1.1 Inledande information  

Det märktes tydligt att HR-samordnaren för Företag A hade ett otroligt engagemang för sitt 

arbete. Hon berättade om sin yrkesroll med en inlevelse som märkbart bevisade att hon var 

rätt person på rätt plats. I bagaget har hon en ekonomiexamen inriktat på organisation och 

ledning. Hon har varit anställd på Företag A i två år där hon besitter yrkesrollen som HR-

samordnare och har sammanlagt arbetat inom HR i nitton år efter examen. I hennes 

arbetsuppgifter ingår det att arbeta med medarbetarundersökningar, tillsammans med HR-

chefen på företaget. HR-samordnaren är därför den som främst genomsyrar vår empiriska 

studie av Företaget A. 

Avdelningschefen har arbetat på Företaget A i åtta och ett halvt år. Tidigare har han många 

års erfarenhet inom ledarskap och försäljning.  

Medarbetare 1 arbetar som säljare på Företaget A och har gjort detta i två och ett halvt år. I 

lika många år har Medarbetare 2 arbetat på Företaget A men då i en verkstad.  

4.1.2 Feedbackprocessen 

Företaget A använder sig av en systembaserad feedbacklösning för insamlandet av 

medarbetarnas feedback i form av en årlig medarbetarmätning. Vilken de arbetat fram 

tillsammans med Expert-företaget av löpande feedbacksystem. Företaget A för även löpande 

samtal med sina medarbetare bland annat i form av utvecklingssamtal och lönesamtal, dessa 

sköts av medarbetarens närmsta chef. HR-samordnaren förklarade att medarbetarmätningen är 

systembaserad och hanterar alla olika områden i organisationen där medarbetarna får besvara 

ett antal frågor per område för att kunna utvärdera hela verksamheten. Det finns frågor som 

innehåller öppna svarsfält där medarbetarna får skriva fritt och kan på så sätt få fram alla 

tankar de vill delge, om detta inte kommer fram i de övriga frågorna.  

Att ha ett bra arbetsklimat i organisationen är en förutsättning för att öka tillväxten i företaget 

samt på marknaden förklarade HR-samordnaren. Genom att arbeta med att mäta 

medarbetarens nöjdhet kan Företaget A ta reda på vart ageranden på förändring och 

förbättring bör prioriteras. Detta för att öka arbetsglädjen och förutsättningar för ett effektivt 

arbete. Styrkor och svagheter kan också listas för att se hur förbättringsarbetet bör läggas upp. 

Samt att indikationer på förbättringsområden uppmärksammas.  
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Företaget A mäter verksamheten som helhet men slår sedan ut resultatet bland annat på 

områden och regioner förklarade HR-samordnaren. Ett indexvärde tas dessutom fram per 

fråga, allt för att kunna gå ner på djupet. Medarbetarmätningen avslutas sedan med en 

rekommendationsfråga (eNPS). Genom att i hanteringen av resultatet från 

medarbetarundersökningen ställa olika indexfrågor (frågorna i medarbetarmätningen) mot 

varandra kan Företaget A se vart prioriteringar bör göras. Expert-företaget hjälper sedan till 

med att göra en korrelationsanalys mellan rekommendationsfrågan, de olika områdena och 

indexfrågorna för att på så sätt se vart Företag A skulle kunna utvecklas. Genom detta kan 

Företaget A få fram vilka frågor som främst driver viljan att rekommendera företaget förklarar 

HR-samordnaren.  

Undersökningens sista fråga är alltså rekommendationsfrågan, förtydligade HR-samordnaren, 

enligt eNPS vilket mäter medarbetarens lojalitet. Medarbetaren får besvara hur troligt det är 

att denne skulle rekommendera Företaget A till en vän eller bekant. Frågan utger ett mätetal 

för ledningen då de kan se hur många som skulle rekommendera eller ej. Genom att ha en 

utarbetad mätning som Företaget A har kan de agera och hantera de olika områdena och 

indexfrågorna för att på sikt också öka antalet Promoters förklarar HR-samordnaren. Där av 

kan eNPS ses som ett mätetal att utvärdera hur väl Företaget A bemöter medarbetarnas 

feedback från deras medarbetarmätning berättade HR-samordaren. 

”Feedback för framgång” – HR-samordnaren på Företaget A. 

4.1.3 Grupp blir team 

För att få ett så trovärdiga och kompletta resultat som möjligt var Företag As mål att få så 

många anställda som möjligt att svara på undersökningen. En av anledningarna till att de var 

tveksamma på om medarbetarna skulle svara på undersökningen var att det kunde finnas en 

misstänksamhet kring hur betydelsefulla deras svar egentligen var, förklarade HR-

samordnaren. Hon klargjorde att de anställda kan ifrågasätta om det är lönt att lägga ner tid på 

att svara, ”för vad kommer detta generera?”. Därför är det oerhört viktigt att kunna belysa för 

de anställda att deras svar tas på största möjliga allvar. Att medarbetarna känner delaktighet 

och får ta del av resultat menar HR samordaren är A och O för att ens kunna genomföra en 

lyckad undersökning. Avdelningschefen berättade att han anser att det är oerhört viktigt för 

hans yrkesroll att löpande få in feedback från alla sina medarbetare för att kunna hantera 

feedbacken i rätt tid. 

”Jag vill ha feedback löpande för att motverka att det blir ’hönor av en fjäder’, det är lättare 

att hantera feedback när den inte har växt till ett stort problem.” – Avdelningschef på 

Företaget A. 

För att uppmärksamma alla om att en undersökning skulle äga rum valde HR chefen och HR-

samordnaren att först meddela alla anställda om undersökningen, via intranät, mail samt 

direkt genom ansvariga chefer. Efter en tid hade gått ringde HR-avdelningen runt till varje 

förstalinjechef för att stötta i arbetet att få deras medarbetare att svara på undersökningen. 

Löpande presenterades svarsfrekvensen för respektive region på intranätet. En ytterligare 

aspekt vi pratade om med HR-samordnaren var anonymiteten, alla anställda är anonyma i sina 

svar. Allt enligt förordningar.  

När sedan alla svarat på undersökningen analyserades svaren utav Expert-företaget, detta 

presenterades sedan för HR-chefen samt HR-samordnaren. De valde därefter att presentera 

resultaten för ledningsgruppen tillsammans med leverantören. Vilket senare presenterades på 

varje region. Efter att detta hade gjorts upptäckte de, utifrån resultaten, att de områdena som 
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behövdes förbättras mest var ledarskap, feedback och uppskattning för att bidra till en ökad 

teamkänsla. Därför valde HR-avdelningen att presentera resultaten för avdelningscheferna 

samt informera alla övriga anställda. Avdelningschefen berättade att han fick ta del av 

presentationsmaterial som summerat alla svar från medarbetarmätningen. Han fick också veta 

vilka områden som behövde förbättras, vilket presenterades för medarbetarna på hans 

avdelning. Avdelningschefen berättade vidare att de arbetat med gruppövningar och därefter 

rapporterades resultaten in till regionsledningen.  Medarbetare 1 berättade i personaltidningen 

att hon har uppmärksammat att information angående utfallet av medarbetarmätningen når de 

anställda, detta märker hon bland annat via uppdateringar på intranätet. Det här tyder på att de 

anställdas röster blir hörda förklarade Medarbetare 1 vidare. 

Det var förstås blandade reaktioner över resultaten som presenterades. HR-samordnaren 

förklarade att reaktionerna pendlade mellan stolthet, ”ännu en uppgift” för avdelningschefen 

och ”ännu mer ansvar”. Vid presentationen av materialet var de även noga med att berätta att 

det inte är några nya arbetsuppgifter som ska utföras utan att de handlar om att de befintliga 

uppgifterna ska hanteras på ett tydligare kommunicerat förhållningssätt. 

Baserat på utfallet av undersökningen togs det fram en ny ledarskapspolicy som värdegrund 

så att företaget blir tydligare med de förväntningar som finns. Samtidigt som alla får en 

samsyn kring hur företaget ser på ledarskap, feedback och uppskattning. Därmed 

konkretiserades gemensamma delmål för framtiden och ett vidare arbete med teamkänslan. 

För att de involverade skulle förstå vikten av resultatet från undersökningen var HR-

samordnaren och HR chefen noga med att bevisa den tillväxt och framgång det nya sättet att 

arbeta faktiskt kunde bringa.  

4.1.4 Leda i team  

Ledarskapspolicyn kommuniceras under 2014 ut till alla på företaget, via intranät och i 

personaltidningar men främst genom forum där det i dialog diskuteras hur detta fungerar 

konkret i vardagen. Eftersom policyn gäller alla anställda har alla lika mycket ansvar att följa 

de riktlinjer policyn avser. Detta tyckte HR-samordnaren var en otroligt viktig aspekt i 

förändringsarbetet. Hon förklarade att det är viktigt att alla känner sig delaktiga och att deras 

svar i undersökningen faktiskt användes och resulterade i något så viktigt som en ny 

ledarskapspolicy. Genom att alla anställda ger feedback till varandra och tar ansvar, visar 

uppskattning och förmedlar förbättringspotential till varandra i arbetet, varje dag, menar HR-

samordnaren att teamkänslan ökar. Medarbetare 1 har tydligt märkt att återkoppling mellan 

alla anställda är någonting som Företaget A satsar ännu mer på idag. Detta märkte hon då alla 

på hennes avdelning blivit bättre på att berömma varandra samt ge konstruktiv kritik för 

utvecklande. Medarbetare 1 anser att detta får henne att växa i arbetet. Medarbetare 2 

förklarade att han gärna tar emot feedback på saker som han kan göra bättre i sitt arbete, för 

hur ska han annars kunna utvecklas, lägger han till.  

”Där feedback används flitigt ser vi också att andra viktiga parametrar är höga.”  

- HR-samordnaren på Företget A. 

HR-samordnaren ser otroliga möjligheter med systembaserad feedback och att kunna agera på 

resultatet av mätningarna för att förändra och förbättra på lång sikt. HR-samordnaren tänker 

sig att på sikt kan medarbetarna i Företaget A arbeta fram en ännu bättre teamkänsla, detta om 

medarbetarna får känna en ytterligare delaktighet i hanteringen av resultatet av 

medarbetarundersökningarna. HR-samordnaren anser att en öka teamkänsla också beror på 

det blir lättare att sätta upp nya mål för företaget efter mätningarna. Vet alla medarbetare om 

företagets gemensamma målbilder kan de ta ansvar för att uppnå dem. Avdelningschefen 
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tillade att teamkänslan är helt avgörande för de resultat de uppnår på hans avdelning. Han 

berättade att de har flera team och teamledare, vilka tillsammans är ”kulturbärare” för hur 

arbetet ser ut.  

”Vi har en platt organisation som bygger på engagemang, kunskap och innovation med 

säkerhet och glädje i fokus. Detta ger oss lönsamma affärer och nöjda kunder.”  

– Avdelningschef på Företaget A. 

På alla kontor inom Företaget A finns det en tavla som föreställer en mängd ord. Ord som 

kommer ifrån den fritext medarbetarna fått skriva in i undersökningen. Detta är ytterligare ett 

sätt att använda den feedback som systemet insamlat för att påvisa för medarbetarna att deras 

åsikt tas på stort allvar berättar HR-samordnaren med stolthet.  

4.1.5 Medarbetar input  

Högre engagemang hos medarbetarna leder till nöjdare kunder och ökad tillväxt internt så 

som externt menar HR-samordnaren. Hon berättade att det är många på företaget som firar 25 

års jubileum på Företag A, och deras personalomsättning är förhållandevis låg. Vilket hon 

menar tyder på engagemang till följd av bra arbetsförhållanden. HR-samordnaren tror mycket 

grundar sig i att medarbetarna trivs med sina kollegor, sina arbetsuppgifter och med 

arbetsgivaren. Att medarbetarnas röster blir hörda genom en systembaserad 

medarbetarmätning bidrar till att de känner delaktighet och en möjlighet att påverka. Alla är 

faktorer som påverkar engagemang och arbetsglädje vilket gynnar såväl kunder som 

arbetsgivare, förklarade HR-samordnaren. 

”Det händer att jag får beröm för att allt har flutit på så bra och varje gång känns det gott i 

själen. Jag blir på bra humör och trivs ännu bättre med mitt arbete.”  

– Medarbetare 2 till Företaget As personaltidning. 

HR-samordnaren menar att sedan de använt sig av det nya feedbacksystemet, som avslutas 

med eNPS-frågan, har de erhållit en tydlig och greppbar överblick över vad deras medarbetare 

förväntar sig av sin arbetsgivare och deras uppfattning om verksamheten. Detta, förklarade 

HR-samordanaren, beror på att utfallet från medarbetarmätningen först och främst har givit 

Företaget A indikationer på områden som behövs ageras på. Därefter kan företaget med den 

avslutande eNPS-frågan följa upp om åtgärderna uppskattades eller inte, genom ett förändrat 

eNPS-värde vid nästkommande mätning. På tidigare arbetsplatser har hon kommit i kontakt 

med andra verktyg för att utföra medarbetarundersökningar (digitalt som manuellt), vilka inte 

varit i närheten av så bra som de använder av sig nu. Detta på grund av det innehåll och 

feedback företaget nu får att arbeta med. På HR-avdelningen ser det tydliga och kraftfulla 

kopplingar mellan hur en medarbetare engagerar sig och att detta genererar i bättre 

arbetsprestationer och högre lojalitet menar HR-samordnaren.  

4.2 Företaget B – använder inte systembaserad feedback 
Företaget B är stora inom sin bransch och har kunder över hela värden. Huvudkontoret är 

beläget i södra Sverige och ligger under en större koncern med åtta bolag, vilka är lokaliserad 

runt om i Europa. Varje bolag har egen VD och befogenheter att fatta beslut för var 

organisation. Företaget B har tretton olika avdelningar med egna avdelningschefer vilka också 

tituleras som gruppchefer.  

Intervjuer är gjorda med VD:n på Företaget B, en Gruppchef och några korta frågor är ställda 

till Medabetare 3 och Medarbetare 4 vilka arbetar under vald Gruppchef. Detta kommer vara 

deras namn i följande text då de är anonyma. 
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4.2.1 Inledande information  

Företaget B satsar mycket på att utveckla arbetsrutiner, påbygga sin IT-miljö och står inför 

stora förändringar i organisationen. Detta för att effektivisera rutiner och få en trivsam 

arbetsmiljö förklarade VD:n för oss samtidigt som han tog fram boken Att skapa effektiva 

team skriven av Wheelan (2010). Vilken han berättar att han använder som inspiration i 

arbetet med ovan nämnda aspekter. VD:n är relativt ny på Företaget B och han har stora 

visoner för framtiden. När vi höll intervjun förklarar VD:n att han har arbetat där i fem 

månader. I hans tidigare yrkesliv har han varit VD för två andra bolag, han har examen inom 

Maskin och Teknik från Chalmers, stora erfarenheter i arbetet inom processindustrin och 

arbetat mycket internationellt. Tidigare orgnaistationer har till stor del varit 

projektorganisationer, bland annat inom konsultbranschen. Företaget B är snarare en 

linjeorganisation förklarade VD:n, där är arbetet med visioner är otroligt viktigt för att 

motivera och inspirera, vilket Företaget B inte arbetar så frekvent med. Det finns 

målsättningar men VD:n förklarade att problemet är att dessa ligger så långt fram i tiden att de 

knappt går att föreställa sig och de handlar endast om finansiella bitar. VD:n vill införa 

konkreta och greppbara delmål för att ta organiationen dit han vill. 

Avdelningschefen på Företaget B har arbetat på företaget i fyra år och har haft titeln 

Gruppchef sedan september 2013, titeln innebär att han ansvarar för sin avdelning. Han har en 

produktionsteknisk utbildning på tre år i bagaget. 

Medarbetare 3 arbetar som montör och har varit på företaget i ett år men har tio års erfarenhet 

inom yrket. Medarbetare 4 arbetar också som montör sedan ett år tillbaka på Företaget B och 

har tidigare erfarenhet i och med tidigare utbildning.  

4.2.2 Feedbackprocessen 

Företaget B använder sig inte av systembaserad feedback för sina medarbetare idag. VD:n 

förklarade istället att de utför utvecklingssamtal och lönesamtal mellan medarbetare och dess 

närmsta chef en gång per år. Gruppchefen på Företaget B förklarade att det är väldigt viktigt 

med feedback för att kunna utvecklas i sitt arbete och där är medarbetarsamtalen en stor del. 

Han har årliga samtal med var och en av sina medarbetare där de diskuterar hur personen har 

jobbat under den senaste tiden och hur denne ska kunna utvecklas framöver. De pratar bland 

annat om kompetensen hos varje medarbetare, att var och en ska ha de behörigheter som 

krävs och i annat fall tillsätts eventuella utbildningar. Medarbetare 4 gav ett exempel på detta 

då han berättade att alla på avdelningen som saknade truckkörkort fick ta det på arbetstid efter 

att de önskat detta, för att kunna hantera arbetet mer effektivt menade Medarbetare 4.  

Gruppchefen förklarade att dessa medarbetarsamtal går till på följande sätt; först får alla 

medarbetare ett papper med ett par olika frågor och påståenden som samtalet ska hantera. 

Detta görs för att medarbetaren ska vara väl förberedda. Själva samtalet sker sen i ett avskilt 

rum där Gruppchefen tillsammans med medarbetaren går igenom hur arbetet kan förbättras 

och vad som har förändrats sedan förra årets samtal. Ytterligare går de igenom vad som 

förväntas och om medarbetaren känner att han eller hon har de kompetenser som krävs i det 

vardagliga arbetet. Efter samtalet sparar Gruppchefen sina anteckningar i en pärm.  

”För att lyssna på varje anställds synpunkter och tyckande är extremt viktigt för att en 

arbetsplats ska bli optimal för personalen.” – Gruppchef på Företaget B. 

Företaget B utvärderar inte organisationen baserat på dessa samtal utan varje avdelningschef 

jämför det unika samtalen med samtalet året innan, med samma medarbetare. Cheferna jämför 

alltså inte resultaten mellan varken medarbetarna eller de olika avdelningarna berättar VD:n. 
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Gruppchefen har önskemål om att få feedback från andra avdelningar på hur just hans 

avdelning skulle kunna fungera bättre. Skulle resultat jämföras mellan de olika avdelningarna 

skulle aspekter snabbt komma fram. Det finns inga samlade resultat för att utvärdera 

organisationen i sin helhet idag förklarade VD:n. Han berättade vidare att vid sin start på 

företaget genomfördes intervjuer, med hjälp av en stödjande enkät. Intervjuerna hölls med alla 

medarbetare och varade allt mellan en halvtimma upp till två timmar. Exempel på frågor som 

togs upp var; vem är din närmsta chef, trivs du med dina arbetskamrater, är vi organiserade på 

ett bra sätt och om det är klart hur alla ska genomföra sina arbetsuppgifter.  

Samtalen hölls för att VD:n ville få en korrekt bild av företaget redan från början. Han ville 

veta vad alla medarbetare tänker kring arbetsprocesserna samt vad alla jobbar med och om 

alla vet vart de ska vända sig med frågor. Detta tror VD:n ökar lojaliteten till hans yrkesroll. 

Föregående VD på Företaget B hade de flesta medarbetare inte ens träffat. Att den nya VD:n 

direkt tog sig tid till att lyssna och sätta sig in i arbetet gjorde att medarbetarna inte bara kände 

sig uppmärksammade utan de förstod även att VD:n bryr sig. 

”Dörren är alltid öppen till mitt kontor.” – VD för Företaget B. 

4.2.3 Grupp blir team  

Efter VD:ns inledande intervjuer som hölls hans första vecka på Företaget B reagerade han på 

att det inte fanns några direkta konflikter mellan företagets medarbetare eller mellan olika 

avdelningar. Han förklarade för oss att det alltid finns medarbetare som inte tycker att andra 

gör exakt det de ska men till skillnad från de platser han vart VD på tidigare 

uppmärksammades inga direkta spänningar. VD:n förklarade vidare att ”alla är med i gänget” 

och det är en go stämning mellan avdelningarna.  

Det som togs i akt direkt efter intervjuerna var att göra omorganiseringar av chefer och 

tillsatta nya chefspositioner. För att alla medarbetare skulle veta vart de kan vända sig om 

någonting uppkommer samt få en vidare struktur på arbetet. Initiativet avsåg tillika att 

bearbeta en ökad samvaro. Vilket var någonting medarbetarna efterfrågade. Dessutom togs de 

fram befattningsbeskrivningar vilka innefattar ansvar, hur arbetet generellt ska se ut samt vad 

de olika befattningarna är skyldiga att göra i sitt dagliga arbete. Gruppchefen förklarade 

vidare att på hans avdelning var de därefter noga med att se till så personalen har rätt 

behörighet för arbetsuppgifterna, för att skapa en trivsam och effektiv arbetsplats. Dessa 

ageranden kände VD:n ökade trivsel i Företaget B då det hjälper medarbetarna med vart de 

ska vända sig och vad som förväntas. Då en medarbetare är säker på vad han eller hon ska 

göra blir prestationerna bättre och effektivare förklarade VD:n.  

4.2.4 Leda i team 

VD:n berättade vidare att ”Vi-känslan är bra”, det är viktigt att alla arbetar tillsammans för att 

uppnå mål. Idag är avdelningscheferna dock inte tillräckligt bra på att framföra mål eller 

resultat av exempelvis utvecklingssamtalen, VD:n menar att informationen stannar. Han har 

förhoppningar om att få fram ett gemensamt och uttalat mål och samt en vision för Företaget 

B, hur de ska ta sig dit är ännu inte fastställt. Att bestämma detta gör att alla på Företaget B 

lättare kan arbeta målinriktat och effektivt ut mot kund, tror VD:n.  

”Alla måste bidra till att göra det bättre.” – VD på Företaget B. 

För att se till att gruppen presterar tillsammans och jobbar som ett team ser Gruppchefen till 

att förmedla sina egna visioner för avdelningen, till sina medarbetare. Det gör han för att de 

ska ha någon form utav gemensamma mål att arbeta mot. Ett annat sätt att bearbeta en 
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teamkänsla är att de gör gemensamma aktiviteter utanför jobbet. Medarbetare 3 stärker detta 

med att han berättade att teamkänslan är otroligt viktig för att kunna arbeta effektivit 

tillsammans. Teamkänslan ökar när vi anordnar och tar oss tid till att göra saker tillsammans 

utanför jobbet förklarade han vidare.  

”Att ha en bra teamkänsla och att jobba som ett lag är extrem viktigt på ett företag. Man 

träffar de man jobbar med nästan mer än man träffar sin familj. Då är det väldigt viktigt att 

ha en fungerande gemenskap.” – Gruppchef på Företaget B. 

Företaget B ska jobba ännu mer med att bli ett team, över alla avdelningar, för att 

effektivisera arbetet förklarade VD:n. Ett agerande för detta är att de ska ha en heldag 

tillsammans med alla medarbetare och ett antal föreläsare. Denna dag kommer att baseras på 

Wheelans bok (2010) och följande teorier om att effektivisera team. ”Teamkänslan är 

jätteviktig” berättade VD:n vidare, det är någonting Företaget B har på agendan, att utveckla 

teamkänslan.  

Idag har Företaget B ingen medarbetarmätning men VD:n anser att det är någonting de bör 

fundera på och kanske investera i, i framtiden.  

4.2.5 Medarbetar input 

VD:n tror att om Företaget B skulle genomföra systembaserade medarbetarmätningar 

kontinuerligt skulle ledningen få en uppfattning om vad deras medarbetare egentligen tycker 

och tänker. VD:n berättade vidare att i ett samtal ansikte mot ansikte, så som de arbetar med 

feedback idag, är det lätt att medarbetaren säger vad som förväntas och inte sina ärliga åsikter. 

Han förklarade vidare att om Företaget B skulle investera i medarbetarmätningar, då vill han 

få den levererad av en extern part. Detta för att de är proffs på hanterandet av anonyma 

uppgifter, sammanställandet av både meningsfulla frågor och leverans av ett tydligt resultat 

som sedan kan ageras på. Genom en sådan mätning tror VD:n att man tydligare kan se 

lojaliten mot företaget. Systembaserad feedback skulle vara bra för att få ut konkret 

information som dessutom samlas på ett sälle för att över tid kunna jämföra utfall tillade 

VD:n. Både Medarbetar 3 och 4 berättade för oss att de önskar att Företaget B hade en 

anonym årlig medarbetarmätning för att få fram åsikter. På så sätt kan de kommentera hela 

verksamheten och hur man skulle kunna hitta problem att utvärdera och lösa tillsammans. 

Idag är ingen på Företaget B bra nog på att ge feedback, varken positiv eller negativ 

förklarade Gruppchefen.  

VD:n förtydligade för oss att de inte jobbar med några väl genomarbetade 

feedbackinsamlingar, då varje avdelningschef håller i sina egna samtal med medarbetarna. 

Det finns inga direkta mallar eller direktiv på hur samtalen ska se ut över hela organisationen. 

Det finns inte heller någon som sammanställer och jämför dessa. Då Företaget B inte 

använder systembaserad feedback har de ingen större insikt i metoden Net Promoter Score 

men ser systembaserade feedbacklösningar som en möjlighet i framtiden. Väl då vill de sätta 

sig in i vilka tänkbara metoder som kan komma att användas.  
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5 ANALYS 
Kapitlet kommer inledas med en förklaring på hur analysen är disponerad. Vi kommer 

därefter jämföra de två case vilka presenterades i empirin. Följande återkopplas detta till den 

teoretiska referensramen samt tidigare forskning för att identifiera likheter och skillnader 

mellan ansatserna. 

 

Vi har valt att följa samma struktur som i teori och empiri gällande rubricering av alla kapitel. 

Detta för att hålla en tydlig disponering genom hela arbetet och för att underlätta för dig som 

läsare. Vi kommer alltså presentera vår analys under rubriker som härstammar från teman i 

vår analysmodell. Dessa teman är följande; feedbackprocessen, högpresterande team, leda i 

team och medarbetar input. Under varje rubrik kommer vi analysera Företag A och Företag B 

var för sig, jämföra de med varandra, samtidigt som detta ställs mot teori och tidigare 

forskning. Genom dessa steg tar vi fram likheter och skillnader i användandet och nyttjandet 

av feedback från medarbetare, beroende på om företaget använder systembaserad 

medarbetarmätning, för insamlandet eller inte. Kapitlet avslutas i en diskussion där vi 

återkopplar till forskningsfronten. 

5.1 Feedbackprocessen 
Företaget A använder sig av en systembaserad lösning för att samla in medarbetarnas 

feedback medan Företaget B inte använder sig av detta. Det är en framstående skillnad hos 

företagen.  

Företaget B får endast in feedback genom utvecklingssamtal och lönesamtal mellan 

medarbetare och dess närmste chef. Dessa typer av samtal har även Företaget A, vilket är en 

likhet mellan företagen. Skillnaden som följer detta är dock att Företaget A utvärderar hela 

organisationen baserat på den systembaserade lösningen. Medan Företaget B inte genomför 

den typen av utvärdering, de har än så länge nöjt sig med att endast utföra samtal med 

medarbetarna. Gruppchefen på Företaget B förklarade vidare att samtalens syfte är att se hur 

den unika medarbetaren kan utvecklas framöver, inte hur avdelningarna eller organisationen 

kan utvecklas och ta sig framåt tillsammans. London (2003) hävdar att organisationer ideligen 

måste bearbeta förändring och förbättring i arbetsprocesser för att anpassa sin organisation till 

den föränderliga världen. Ett verktyg för att bemästra detta fenomen är feedback. 

Organisationer måste lära sig hantera och använda detta verktyg för att anpassa sin 

verksamhet (London, 2003). Företaget A arbetar med detta i en större utsträckning än 

Företaget B. Detta för att Företaget A utför omfattande medarbetarmätningar i syfte av att 

utveckla hela sin organisation i den föränderliga världen. 

Kaufmann och Kaufmann (2005) anser att feedback bör användas för att utveckla sin personal 

och öka dess prestationer. Om en medarbetare vet vad de har för styrkor och 

förbättringspotential är det lättare att utvecklas på arbetsplatsen. Wheelan (2010) stärker detta 

med att förklara att medarbetare i team ständigt söker information om hur de kan förbättra 

sina insatser. På Företaget A har HR-chefen och HR-samordnaren tagit tillvara på detta då de 

lagt mycket tid och pengar i utvecklandet av en heltäckande medarbetarmätning som 

kompletteras med NPS-metoden, vilket är systembaserat. Mätningen omfattar ett antal olika 

områden i verksamheten som i sin tur utvärderas i en rad frågor. För att medarbetaren ska få 

möjlighet att framföra all sin feedback. Områdena är bland annat visioner och mål, ledarskap 

samt arbetsmiljö. Wheelan (2010) framhäver en problematik kring förståelsen av feedback då 

användandet och hanteringen ska ha relevans för företagets framtid. Företaget A har hanterat 

denna problematik genom att de samlar in, jämför och hanterar feedback genom en 

systembaserad lösning där alla frågor är förankrade i företagets vision och strategi. För att 
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ytterligare säkerställa detta sammarbetar de med Expert-företaget som har erfarenhet och stor 

insikt i hur dessa frågor bör formuleras och hur resultatet bör sammanställas för hantering.  

Frågorna är utformade utefter Företaget As strategi för att direkt kunna hantera och förbättra 

baserat på resultatet av medarbetarnas feedback. HR-samordnaren på Företaget A förklarade 

att genom en utarbetad mätning kan de agera på feedback och hantera olika områden inom 

organisationen. Nilsson (2004) menar att i arbetet med feedback handlar det om att på sikt 

utveckla verksamheten. Genom att utvärdera företaget regelbundet och driva 

förändringsarbete baserat på insamlad feedback. Författaren förklarar vidare att feedback 

måste vara förankrat med mål och vision. Företaget A använder insamlad feedback som en 

riktlinje i förändringsarbetet, de samlar inte bara in feedback för sakens skull förklarade HR-

samordaren. Strukturen på medarbetarundersökningen gör hanterandet av feedback smidigt 

genom att Företaget A mäter verksamhetsen som helhet för att sedan kunna dela upp resultatet 

på varje område och region. Detta för att hitta likheter och skillnader mellan olika områden 

och regioner inom företaget för att se vart ledningen bör prioritera förändring och förbättring.  

Det närmsta Företaget B kommer insamlandet av feedback är deras utvecklingssamtal och 

lönesamtal med sina medarbetare vilka sker en gång per år förklarade VD:n. Företaget B 

saknar en större mätning som hanterar, analyserar, jämför alla områden och avdelningar i 

organisationen. De har inte tillräckligt med information för att skapa en övergripande bild av 

företaget. Utfallet av de samtal som förs idag jämförs inte mellan medarbetare eller mellan 

avdelningar. Företaget B mäter alltså inte mot några utstakade mål som följer företagets 

strategi utan för sporadiska medarbetarsamtal vilka endast återkopplas till samtalet fört 

tidigare år, med samma medarbetare. Genom att arbeta med feedback som är kopplat till 

företagets visioner och mål kan verksamheten utvecklas i rätt riktning (Nilsson, 2004). 

Författaren menar att ett företag som har en gemensam målbild är oslagbart. VD:n på 

Företaget B förklarade att han har långsiktiga planer på att införa en gemensam målbild för 

hela verksamheten. Det vill VD:n genomföra genom att strukturera upp greppbara delmål 

samtidigt som han önskar att de ska komma att använda feedback mer frekvent. 

Joo och Park (2009) har i tidigare forskning bevisat att feedback kan bidra till att öka 

anställdas engagemang och tillfredställelse till organisationen. Om medarbetare får 

uppskattning för sina prestationer och en bekräftelse på att mål uppnåtts skapas enligt 

författarna ett ökat engagemang till verksamheten. Företaget A arbetar med att skapa en 

delaktighet hos sina medarbetare för att höja engagemanget. En del i detta är att medarbetarna 

involveras i medarbetarmätningar vilka resulterar i beslut gällande företagets framtid. HR-

samordaren menar att företagets prioriteringar på förändring baseras i stor grad på feedback 

från medarbetarna. HR-samordnaren på Företaget A förklarar att en annan del i arbete går ut 

på att belysa den vikt medarbetarnas feedback har för företagets framtid.  

Utifrån den feedback Företaget B samlar in så involveras inte medarbetarna tillräckligt 

mycket i arbetet med att utveckla organisationen idag, förklarade VD:n. Företaget B utför 

endast samtal mellan medarbetare och dess närmsta chef för feedbackinsamling, dock handlar 

samtalen endast om löneförhandling och hur den unika personen kan utvecklas i dennes 

dagliga arbete. Baserat på dessa samtal utvecklas den unika medarbetaren men inte i 

förhållande till organisationen. Detta på grund av att inget material jämförs. Genom dessa 

aspekter skapas inget ökat engagemang eller någon höjd tillfredställelse hos medarbetarna 

(Joo & Park, 2009). Gruppchefen på Företaget B har som önskemål att feedback bör jämföras 

mellan avdelningar, han skulle vilja veta hur den avdelning han ansvarar för kan förbättras. 

Att få feedback från andra tror Gruppchefen kan ett bra verktyg i den processen. London 

(2003) förklarar att feedback måste samlas in och sedan presenteras för verksamheten, på ett 
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sätt så att berörda personer kan dra nytta av den. Om annat är det svårt att prioritera ageranden 

och således minimera ineffektiva beteenden. Då Företaget B inte samlar in feedback för at 

jämföra och utveckla organisationen idag så har ansvariga inte material och möjlighet nog att 

bedriva det förbättringsarbete som är önskvärt. VD:n förklarade att han vill förändra arbetet 

med feedback från medarbetarna och ett steg på vägen är den inledande intervju VD:n höll 

med var och en av alla medarbetare på Företaget B. 

5.2 Grupp blir team   
Företaget A och Företaget B är uppdelade i olika avdelningar och arbetar till stor del i grupper 

bestående av flera medarbetare. Forsyth (2013) förklarar att arbetet i grupp underlättar då 

arbetsbördan kan fördelas på fler personer med olika erfarenheter och förkunskaper. En grupp 

har som uppgift att komma fram till lösningar tillsammans genom diskussion, överläggande 

och på så sätt fatta ett så effektivt beslut som möjligt. Yukl (2005) menar då en grupp kommit 

så långt i arbetet tillsammans kan de kalla sig för ett team. Kaufmann och Kaufmann (2005) 

menar att många företag strävar efter att skapa flexibla verksamheter för att kunna hantera och 

följa den föränderliga omvärlden. I strävan av detta är användningen av team ett lyckat 

koncept.  

Företaget A och Företaget B har båda uppmärksammat att en förändring behövdes i var 

organisation, vilket är en likhet. Detta baserat på insamlad feedback, från Företaget As 

medarbetarmätning samt från VD:n i Företaget Bs inledande intervjuer. I Företaget A tog 

ledningen tillsammans med Expert-företaget fram att medarbetarna sökte förbättring i arbetet 

med ledarskap, feedback och uppskattning. Detta efter att ha anslyserat och hanterat all 

feedback i medarbetarmätningen. Till följd av detta presenteras under 2014 en ny 

ledarskapspolicy vilken alla medarbetare ska anpassa till sitt vardagliga arbete. Kortfattat 

innebär den att alla medarbetare ska bli bättre på att ta ansvar för sitt eget ledarskap, se till att 

ge feedback till sina kollegor för utvecklande samt bli bättre på att visa uppskattning för det 

arbete som görs. Företaget Bs VD tog beslutet att det behövdes en omorganisering av 

chefspositioner samt en uppdaterad befattningsbeskrivning efter de inledande intervjuerna. 

Dessa ageranden härstammade från den feedback som kom in då medarbetarna inte var säkra 

på vad som förväntades av de i deras dagliga arbete eller vart de bör vända sig med frågor. 

Honts et al. (2012) har i tidigare forskning visat att om en specifik uppgift har en tydlig grund 

kan slutsatser snabbare dras om vilka kunskaper och färdigheter som krävs av medarbetarna 

för att utföra arbetet. Till följd av detta sätts ett passande team lättare ihop och teamet kan då 

lösa uppgifter på ett effektivt sätt (Honts et al., 2012). En organisation använder sig av team 

för att de ska förbättra, effektivisera och förändra utvalda processer genom att arbeta 

tillsammans (Yukl, 2005). Båda företagen valde att utefter feedback från medarbetare skapa 

en tydligare grund för de uppgifter som ska utföras i det dagliga arbetet. Yukl (2005) förklarar 

vidare att en grupp som har samma avsikt, mål och förutsättning kan kallas sig för team. Då 

företagen tagit fram varsin ny värdegrund, ledarskapspolicy i Företaget A och 

befattningsbeskrivning i Företaget B, har de båda tydliga riktlinjer i arbetet. Att få alla 

medarbetare att utgå från samma premisser menar Honts et al. (2012) är ett sätt att 

effektivisera och utveckla ett team. De båda företagen kommunicerade ut och skapade en 

förståelse för de nya värdegrunderna. Företaget A arbetade mycket med att skapa en insikt för 

förändringarnas syfte efter att de uppmärksammade ett visst motstånd, detta då 

avdelningscheferna först kommenterade med ”åh nej, ännu en uppgift”. HR-avdelningen fick 

då förklara för avdelningscheferna att det inte handlar om en ytterligare uppgift utan att 

snarare göra samma uppgifter mer effektiva. VD:n på Företaget B tog fram en 

befattningsbeskrivning vilken avdelningscheferna sedan hanterade genom att se över ifall alla 

anställda har de rätta befogenheterna för att avklara det dagliga arbetet. 



 

 

31 

 

Katzenbach och Smith (1998) förklarar att vissa aspekter måste valideras i frågan om hur väl 

ett team verkligen fungerar. För att visa detta har författarna valt att konstruera en modell 

vilket har resulterat i fem olika typer kategoriseringar av hur väl ett team fungerar. Företaget 

A skulle kunna liknas författarnas kategorisering av verkliga lag. Detta eftersom ett verkligt 

lag består av människor som vill arbeta tillsammans och förverkliga gemensamma mål. De 

stävar också efter att varje deltagare ska förstå att de har ett delat ansvar gentemot varandra. 

Verkliga lag kännetecknas av en gemensam önskan om att nå goda resultat förklarar 

förtattarna vidare. HR-samordnaren på Företaget A förklarade att de vill uppnå en samsyn 

över hur företaget ska nå framåt tillsammans och uppstaka ömsesidiga delmål. I den 

processen är insamlingen av feedback från medarbetarna ett verktyg för att gemensamt 

kartlägga förbättringspotential, ett exempel är återigen ledarskapspolicyn. Där alla 

medarbetare delar ansvar för att uppnå bra resultat samt att medarbetarna har en vilja att jobba 

tillsammans. Nästa steg i Katzenbach och Smith (1998) modell är högpresterande lag. Att 

Företaget A inte når dit kan bero på att företaget behöver utveckla feedback, återkoppling och 

uppskattning mellan alla anställda vilket var det som framkom i medarbetarmätningen. I ett 

högpresterande lag bryr sig alla medlemmar om varandras utvecklande och framgång på 

arbetsplatsen. Vilket är det som medarbetarna i Företaget A ville jobba mer på.  

I Wheelans (2010) förklaring av FIRO-modellen befinner sig Företaget A i stadiet av tillit och 

struktur. Detta eftersom  medlemmarna visar en vilja till positiv arbetsmiljö, ett genuint 

sammarbete och ett engagemang för arbetet (Wheelan, 2010). Detta visas genom den vilja 

medarbetarna på Företaget A har till att utveckla arbetet med återkoppling och uppskattning, 

att skapa ett genuint sammarbete. Medarbetare 1 förklarade vidare att hon känner av och 

uppskattar att hennes röst blir hörd, vilket i sin tur leder till en positiv arbetsmiljö. Genom att 

etablera feedback, återkoppling och uppskattning än mer i Företaget A kan de ta sig vidare till 

nästa steg vilket är arbete och produktivitet. Att ge feedback, förslag på utvecklande i arbetet 

samt uppskattning till varandra kan hjälpa medarbetarna att nå stadiet arbete och 

produktivitet, tillsammans.  

I hanterandet av feedback handlar det om att se till att medarbetaren är mottaglig för den 

information som tillges. När Företaget A presenterade resultatet av mätningen, de nya 

arbetsförhållandena i och med den nya policyn, så pendlade föreställningen mellan stolthet 

och en känsla av ökad arbetsbörda. I situationen av det sistnämnda befann sig medarbetaren i 

stadiet förklara avseende feedbacktrappan. Där resonemang tar fokus från den information 

som egentligen delges (Ulvenblad et al., 2013). När Företaget As HR-avdelning lade fokus på 

all förbättring och vad de nya arbetsförhållandena skulle underlätta för medarbetarnas dagliga 

arbete förflyttade medarbetarna till steget av förståelse. Då de förstod vikten av den feedback 

som delgavs. Genom att uppnå förståelse för vilka fördelar det kan ge i arbetet kan 

medarbetaren under 2014 ta klivet till nästa steg, förändra.  

I potentiella lag råder det ett behov och en önskan om att arbeta mer tillsammans men detta 

uppfylls ej då det råder en avsaknad av utstakade mål för verksamheten. Medarbetarna vet 

inte hur de ska sammarbeta. De har även har låga ambitioner till ansvarstagande för 

utvecklandet av arbetsformer (Katzenbach och Smith, 1998). Genom att på sikt etablera de 

nya chefspositionerna samt befattningsbeskrivningen kan Företaget B arbeta för att ta sig 

vidare från kategoriseringen potentiella lag till verkliga lag. En ytterligare aspekt i Företaget 

Bs förflyttande beror på att företaget måste utarbeta gemensamma mål och en tydlig vision 

tillsammans.  

I FIRO-modellen namnges den första fasen som tillhörighet och trygghet (Wheelan, 2010). 

Företaget B stämmer in här då VD:n uttrycker att alla är med i gänget och det framkommer 
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inga inbördes konflikter. Däremot behövde VD:n tydliggöra saker och ting i form av 

chefspositioner och befattningsbeskrivning vilket tyder på ett beroende av en ledare. 

Medarbetarna söker någon som visar vägen och letar direktiv i det dagliga arbetet, vilket 

Wheelan (2010) förklarar är två delar i första stadiet i FIRO-modellen.  

För att relatera Företaget B till feedbacktrappan (Ulvenblad et al., 2013) går det utifrån den 

empiriska studien analysera hur VD:n förstod (fasen förstå) feedback från sina medarbetare 

och valde att förändra arbetsrutinerna därefter. Gruppchefen förklarade för oss att han tog 

befattningsbeskrivningen till sig genom att se över befogenheter, vilket innebär att 

Gruppchefen förstod och förändrade utifrån feedback. Däremot följs det aldrig upp huruvida 

medarbetarna tar emot och tolkar agerandena. Feedback i den riktningen saknas alltså idag. 

Det går inte att säga hur eller vart medarbetarna befinner sig i feedbacktrappan, då inga 

reaktioner på agerandet har insamlats från medarbetarna.  

Skillnaden i hur Företag A och Företag B arbetar föreligger till stor del i insamlandet och 

användandet av feedback från sina medarbetare, för att ta fram gemensamma framtidsplaner i 

form av målsättningar. Yukl (2005) förklarar att det mest väsentliga i frågan om att leda 

produktivt är utifall teamet eller verksamheten uppnår de förväntade mål som finns. Finns 

inga utstakade mål kan inte gruppen utvärderas eller följas upp och de kan då inte heller 

utvecklas till ett team. 

5.3 Leda i team 
Jacobsen och Thorsvik (2001) anser att ledaren har en betydande roll i utvecklandet av ett 

team som ska arbeta engagerat och effektivt tillsammans. För att motivera medarbetarna till 

detta måste tydliga mål formuleras och framföras till teamet på ett klart och tydligt sätt, 

samtidigt som medarbetarna måste förstå meningen med målen. I tidigare forskning har Bucic 

et al. (2010) bevisat att det huvudsakligen är ledaren som ansvarar för teamets 

sammanhållning och uppfyllandegrad av föreliggande arbetsuppgifter. Att arbetet med 

teamutveckling går hand i hand med verksamhetens mål och vision går också under ledarens 

ansvar (Bucic et al., 2010).  

Bakka et al. (2006) menar att problematiken föreligger i att finna de specifika 

ledarskapsbeteenden och ageranden som resulterar i produktivt teamarbete. Företaget A har 

efter medarbetarmätningarna upptäckt att det har vart lättare att sätta upp gemensamma och 

accepterade mål för organisationen. Vilket också har resulterat i en ökad teamkänsla förklarar 

HR-samordnaren. En del i detta var återigen ledarskapspolicyn vilken Företaget A var noga 

med att kommunicera ut. HR-samordnaren anser att om alla medarbetare känner till företagets 

gemensamma målbilder kan de ta ansvar för att uppnå dessa. Medarbetare 1 

uppmärksammade att kollegorna på hennes avdelning tog den nya policyn till sig då 

uppskattning och feedback börjat användas mer frekvent, vilket tyder på att målbilder når ut 

till de berörda. Ytterligare ett agerande för att få ut budskapen efter mätningen är de tavlor 

som Företaget A satt upp på alla avdelningar med ord och citat som de fått fram genom 

medarbetarnas feedback. Orden och citaten härstammar från de nya målsättningarna med 

policyn. Exempel är alla de ord angående önskan och behovet av kontinuerlig feedback 

mellan alla anställda, vilka framgick i medarbetarmätningen. I Företaget A förtydligade HR-

samordnaren att ledningen vill att alla medarbetare ska se sig som ledare, därav berör de nya 

målen och ledarskapspolicyn alla.  

VD:n på Företaget B anser att de inte är tillräckligt bra på att framföra mål idag. Han befarar 

att informationen, de har att tillgå och bygga på, stannar men har förhoppningar om att 

förändra detta beteende. VD:n är väl medveten om att det skulle bli lättare för alla på företaget 



 

 

33 

 

att arbeta resultatsinriktat och effektivt om tydliga och accepterade mål hade funnits. Som det 

ser ut nu förmedlar Gruppchefen sina egna visioner till sin avdelning men det är inte bevisat 

att det skulle hjälpa verksamheten i sin helhet eller främja teamutveckling. För att påbörja ett 

arbete med teamkänsla har Företaget B valt att anordna en heldag där föreläsare ska utbilda 

medarbetarna inom vikten av team och teamkänsla på arbetsplatsen. En dag som kommer äga 

rum under maj månad 2014. 

En likhet hos företagen som går att uttyda ur analysen är att de båda värdesätter teamkänsla. 

Skillnaden är deras olika sätt och nivå av uppfyllande inom teamarbetet. Jacobsen och 

Thorsvik (2001) menar att information och feedback måste komma in i rätt tid, om beslut 

angående strategi och målsättning ska tas. VD:n på Företaget B befarar att information 

stannar vilket förhindrar arbetet med att upprätta mål då kommunikationsvägarna brister. 

Medan Företaget A, med sin systembaserade medarbetarmätning, kan arbeta på ett effektivare 

sätt med att upprätta gemensamma mål. Mål som i sin tur avgör hur ett team ska bete sig i 

arbetet (Jacobsen och Thorsvik, 2001). Karlöf (2001) förklarar vidare att strategi består i 

ageranden vilka på lång sikt ska garantera företagets framgång. Det här belyser hur ledarens 

beslutsfattande inte bara berör arbetet idag utan det formar hela teamets framtid.  

Feedback är ett verktyg som kan förmedla mål samt bevisa om de har uppnåtts och således ge 

uppskattning för detta (Joo & Park, 2009). Wheelan (2010) förklarar att människor som ska 

arbeta engagerat tillsammans behöver veta vad som förväntas, i form av målbilder. Sett till 

Företaget A och Företaget Bs situationer har det förstnämnda företagets teamkänsla formats 

utifrån företagets gemensamma målbilder, med hjälp av deras årliga systembaserade 

medarbetarmätning. Företaget B har ingen genomarbetad teamkänsla över hela 

organisationen, då gemensamma mål för företaget saknas. Vilket i sin tur beror på att 

ledningen inte har material till att säkerställa att teamutvecklingen går i hand i hand med 

medarbetarna åsikter och organisationens krav (Bucic et al., 2010) 

5.4 Medarbetar input  
Reichheld (2011) förklarar att företag behöver få en ökad förståelse kring vad deras 

medarbetare tycker och tänker angående deras dagliga arbete. För att hantera medarbetarnas 

feedback behöver denna input ligga nära i tiden för att kunna spåras. Feedbacken ska kunna 

kopplas till beteenden för att på sikt kunna ta fram konkreta förbättringsförslag i syfte av att 

utvecklas och skapa tillväxt i företaget. Författaren förklarar vidare att till följd av detta togs 

NPS (kund) och eNPS (medarbetare) fram som en undersökningsmetod som visar ett 

lojalitetsmått. 

Företaget A använder sig av systembaserade medarbetarmätningar årligen för att få in 

feedback, snabbt och rätt i tiden. Meningen med insamlandet är att ta fram 

förbättringspotential och styrkor i företaget. HR-samordnaren på Företaget A förklarade 

vidare att de avslutar mätningen med eNPS-frågan för att kunna följa upp och utvärdera 

lojaliteten. Genom att hantera och agera på feedback kan ledningen analysera nästa års 

mätning och se om antalet promoters ökat. Något som höjer lojaliteten är att medarbetarna 

känner en delaktighet då de får möjlighet att utrycka sin feedback och att deras feedback tas 

om hand, tror HR-samordnaren. Lojaliteten kan också öka då medarbetaren ser att företaget 

agerar på den feedback som kommit fram vid senaste mätningen. Det påvisas alltid vilka 

förändringar Företaget A tilltar utefter mätningen, detta via intranät och personaltidningar 

bland annat. Reichheld (2003) menar att det finns ett tydligt samband mellan lojalitet och 

tillväxt. Författaren förklarar att det dels handlar om vilka uppoffringar eller satsningar en 

anställd är beredd att göra för företaget. 
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Reichheld (2003) tydliggör för det faktum att nöjda medarbetare har en större benägenhet till 

att rekommendera företaget vidare till sina vänner och bekanta. Det är i princip omöjligt för 

ett företag att skapa tillväxt, internt som externt, om medarbetarna skulle sluta vara lojala 

(Reichheld, 2003; Reichheld, 2011). HR-samordnaren på Företaget A menar engagemang 

ökar hos medarbetarna om de är nöjda med sina arbetsförhållanden, vilket undersöks och 

ageras på i den systembaserade medarbetarmätningen, bland annat under området arbetsmiljö. 

I tidigare forskning har Grisaffe (2007) beskrivit en oro över NPS empiriska förankring. Detta 

har även Schulman och Sargeant (2013) uppmärksammat, författarna menar att företag 

tvingas dra generella slutsatser om människans beteende. Det påverkar i sin tur trovärdigheten 

av mättetalet. Företaget As sätt att använda sig av mätetalet besvarar den oro Grisaffe (2007), 

Schulman och Sargeant (2013) anser finns. Detta eftersom både medarbetare och HR-

samordnaren har uppmärksammat goda resultat vid bemästrandet av eNPS. Ledningen på 

företaget har kunnat prioritera ageranden, för att sedan kunna följa upp vad som var lyckat. 

eNPS visar hur många av Företaget As medarbetare som är villiga att rekommendera, därmed 

lojala till företaget. På så sätt kan Företaget A jämföra nästa års eNPS-värde (vid 

medarbetarmätningen) och på så sätt följa upp förändringen. 

HR-samordnaren förklarade att det inte är bara eNPS-frågan i sig som bemästrar 

medarbetarnas feedback. Den systembaseradelösningen mäter index inom flera stora områden 

i företaget vilket bryts ner i ett antal frågor. Utfallet från de olika frågorna korreleras sedan 

mot eNPS-frågan för att se vilka områden som driver medarbetarnas lojalitet. Genom att agera 

på rätt områden kan Företaget A vid nästa mätning se om antalet promoters ökat. Sättet att 

arbeta gör att Företaget A kan spåra feedback genom index tillsammans med 

rekommendationsfrågan, vilket gör mättetalet trovärdigt för Företaget As organisation. eNPS 

ger alltså en begreppsmässig kontroll (Grisaffe, 2007), detta då ledningen kan prioritera 

ageranden utefter vilka områden som driver medarbetarens vilja att rekommendera företaget.   

Företaget B har inte denna begreppsmässiga kontroll (Grisaffe, 2007) då de inte kan utläsa hur 

de påverkar sina medarbetares liv via lojalitetsmåttet. VD:n berättade att han inte tror att 

medarbetarna är ärliga och framför vad de egentligen tycker och tänker i ett samtal ansikte 

mot ansikte. Detta för att de troligtvis kommer svara önskvärt till sin chef för att göra ett gott 

intryck, samtidigt som det inte finns någon anonymitet. Det finns inte heller några konkreta 

mallar eller direktiv på hur feedback ska insamlas och lagras angående medarbetarsamtalen. 

Därmed saknas spårbarheten och VD:n menar att han inte får någon tydlig information på vad 

som behöver förbättras i verksamheten. Medarbetarna i sin tur saknar en systembaserad 

medarbetarmätning, där de kan framföra sina åsikter och förslag till förbättring. 

VD:n på Företaget B delar samma åsikter som HR-samordnaren på Företaget A. De båda 

förklarar att användingen av en systembaserad mätning, med eNPS-frågan, tydligt kan påvisa 

lojaliteten hos medarbetarna mot verksamheten. HR-samordnaren på Företaget A menar att 

eNPS-frågan i sig inte utrycker så mycket om vad som behöver åtgärdas eller förändras. Det 

handlar istället om att noga analysera och jämföra utfallet av indexfrågorna i den 

systembaserade medarbetarmätningen. Genom att agera på och hantera på indexfrågorna 

menar HR-samordnaren att eNPS-frågan är ett bra verktyg och mätetal att följa upp 

förändringens påverkan på medarbetaren. Utan den frågan menar hon alltså att det är svårt att 

veta om ledningens ageranden, exempel den nya policyn, uppskattat eller ej.  

Företaget B skulle kunna, genom en årlig systembaserad medarbetarmätning, analysera de 

anställdas tankar kring hur verksamheten ser ut idag samt hur den skulle kunna förbättras för 

att gynna ett mer effektivt arbete. Företaget A jobbar mycket med att analysera huruvida de 
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berör sina anställda och hur situationen ska utvecklas och förbättras. Det som tydliggörs är 

dock att NPS, eller eNPS, måste hanteras tillsammans med ytterligare feedback från 

medarbetarna. Vilket Företaget A gör idag då de mäter verksamheten som helhet, ställer 

rekommendationsfrågan och därefter korrelerar utfallet av sin systembaserade 

feedbacklösning.  

5.5 Diskussion  
I tidigare forskning har London (2003) bevisat att feedback bör samlas in från alla tänkbara 

intressenter som kan påverka förbättring och förändring, så som kunder, leverantörer och 

investerare. Feedback kan då samlas in på alla utförbara sätt; via dialoger, enkäter på papper 

eller i datorn. Chung (1997) bevisar vidare att insamlandet av feedback behöver hållas 

effektivt, Reichheld (2011) klargör vidare att i dagens föränderliga samhälle är det 

betydelsefullt att feedback kommer in löpande över tid för att kunna agera på avvikelser 

snabbt, innan de växer till ett stort problem. HR-samordaren på Företaget A förklarade att en 

väl utarbetad systembaserad feedbacklösning med medarbetarna som ensam källa, kombinerat 

med eNPS-frågan, har givit HR-avdelningen en mer greppbar översikt över företaget. HR-

samordnaren menar att en årlig mätning gör att Företaget A kontinuerligt och effektit kan 

arbeta med feedback. 

Medarbetarmätningen och innehållande frågor följer Företaget As mål och strategi, för att på 

ett bättre sätt kunna utvärdera verksamheten. De får då in den information de behöver för att 

prioritera förbättringsområden, informationen kommer snabbt in och lagras på ett samlat 

ställe, för att sedan kunna jämföra och hantera. De ser tydliga kopplingar mellan en engagerad 

medarbetare och en ökad lojalitet till företaget. Med det menar HR-samordaren att en 

engagerad medarbetare som får utrycka sig och blir lyssnad till kommer att öka sina 

arbetsprestationer och därefter ge företaget ett högre eNPS-värde. Anitha (2014) och Tohidi 

(2011) menar att medarbetarnas engagemang ökar om de känner sig delaktiga. Medarbetaren 

får med detta en bättre inställning och lättare acceptans för organisationens mål och vision. 

Idag är det oerhört viktigt att se till att medarbetarna känner dig delaktiga och har utrymme att 

växa i organisationer för att de inte ska leta sig vidare till ett annat företag (Linderbaum & 

Levy, 2010). Att lära sig hantera feedback är en viktig grundpelare för att medarbetare ska 

kunna utvecklas och få nya insikter i verksamheten (Joo & Park, 2009; Reichheld, 2011). 

Detta för att medarbetaren är företagets viktigaste källa till information om potentiella 

förbättringsområden (Chung, 1997).  

London (2003) klargör att om företagsledare inte lär sig hantera feedback och omvandla 

denna information till någonting användbart skapas en ond cirkel. Företaget A har genom sin 

systembaserade medarbetarmätning lärt sig att hantera och omvandla feedback till någonting 

användbart. Speciellt avseende teamutveckling och engagerandet av sina medarbetare i det 

dagliga arbetet. Tohidi (2011) visar i sin tidigare forskning att en väsentlig faktor till att kunna 

utveckla team är att se till att medarbetarna har en vilja till att stanna i verksamheten. Joo och 

Park (2009) förklarar ytterligare att feedback kan hjälpa till i utvecklandet av att öka 

anställdas tillfredställelse och engagemang gentemot organisationen. Detta genom att 

medarbetarna har tydliga mål att arbeta mot och det går att påvisa om målen uppnås, detta kan 

påvisas med hjälp av feedback. Bucic et al., (2010) anser att det är ledaren som bär ansvaret 

för att arbetet med teamutveckling grundar sig i medarbetarnas åsikter och organisationens 

krav för att strategiskt använda företagets resurser till det yttersta och upprätthålla 

konkurrenskraften, vilket Företaget A arbetar och fokuserar på idag. 

Företaget B har ett annat sätt att arbeta med och insamla feedback, de har hittills nöjt sig vid 

att föra årliga medarbetarsamtal. Vilket dock inte ger möjligheten till att utvärdera 
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organisationen helhetsmässigt, därmed finns inte material till att utveckla team mot 

gemensamma mål.  

Efter att vi studerat och analyserat dessa olika användanden av feedback har vi urskilt likheter 

och skillnader i processen. Vi anser att Företaget A har större kapacitet till att arbeta med 

teamutveckling eftersom de har strukturerad feedback inom alla områden och regioner från 

alla sina medarbetare. Genom att mätningen sker i en systembaserad lösning, tillsammans 

med eNPS, kan företaget analysera insamlad data, jämföra, bryta ner och följa upp feedback 

från alla sina medarbetare, allt samlat i systemet. Utifrån denna studie anser vi att 

systembaserad feedback, med eNPS, ger nytta till Företaget A i teamutveckling. För att 

ledaren/ledningen kan; 

 Insamla feedback snabbt via en strukturerad och väl genomarbetad medarbetarmätning 

 Samla och lagra feedback i en systembaserad lösning och därigenom analysera, 

jämföra och följa upp per fråga, område, nivå, avdelning samt region  

 Utefter mätningen prioritera ageranden och beteenden i syfte för förbättringsarbete 

och utveckling 

 Utforma gemensamma mål, riktlinjer och visioner baserat på mätningen samt 

kommunicera ut 

 Använda dessa mål, riktlinjer och visioner för att utveckla sitt team  

 Följa upp förändringar, förbättringar och nya målsättningar med eNPS-värdet 

nästkommande år 

 

Vår studie visar att Företaget Bs hanteranden och ageranden av insamlad feedback inte har 

resulterat i någon form utav teamutveckling för hela företaget, utefter vad respondenterna på 

Företaget B berättat för oss. Detta tror vi beror på att Företaget B endast för individuella 

samtal vilka ej jämförs. Samtalen saknar förankring i företagets mål och vision, således 

främjar detta ej teamutveckling. Då det inte finns feedback från medarbetarna för att ta fram 

gemensamma målsättningar. Vi anser att Företaget A, som bemästrar systembaserade 

medarbetarmätningar tillsammans med eNPS, kan lyssna till sina medarbetare, främja 

delaktighet och teamkänsla. Att sedan förmedla vilka förändringar och förbättringar som 

kommer verkställas gör att medarbetarna känner sig involverade och hörda vilket ökar 

engagemanget och trivseln på arbetsplatsen.  

Att samla in feedback i systembaserade medarbetarmätningar gör att ledningen kan formulera 

nya gemensamma målsättningar, vilka inkluderar medarbetarnas åsikter. Görs detta ökar 

acceptansen för de nya målsättningarna då medarbetarna förekommit och påverkat utfallet. 

Ledaren har därmed material att nyttja i arbetet med teamutveckling. Studien visar att det inte 

bara handlar om att samla in systembaserad feedback utan det som påverkar teamutveckling 

är beroende av ledarens beteenden och ageranden. Vilket vi vill påvisa i ”Tabell 1. Företag A 

– använder systembaserad feedback” samt ”Tabell 2. Företag B – använder inte 

systembaserad feedback”. Det här görs för att ytterligare beskriva och identifiera beteenden 

och ageranden av hur feedback kan användas av en ledare i teamutveckling. 
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Tabell 1. Företag A – använder systembaserad feedback 

 

Tema 

 

Beteende och agerande 

Hög nytta i 

team-

utveckling 

Låg nytta i 

team-

utveckling 

 

Feedback-processen 

Anv. systembaserad feedback. X  

HR-avd förmedlade mätning skulle ske.  X 

 

 

Grupp blir team 

Analyserade feedback för att ta fram 

förbättringsförslaget; ledarskapspolicy. 

 X 

Kommunicerade ut 

förbättringsförslaget och hanterade 

reaktioner (grund att utgå från). 

 

X 

 

 

 

Leda i team 

Formulerade gemensamma mål utefter 

mätningen. 

 

 
X 

Förmedlade och engagera medarbetarna 

i nya mål/policy. 
X  

 

 

Medarbetar input 

Anv. eNPS.  X 

Följde upp förändring med eNPS-

värdet. 
X  

Tabell 2. Företag B – använder inte systembaserad feedback 

 

Tema 

 

Beteende och agerande 

Hög nytta i 

team-

utveckling 

Låg nytta i 

team-

utveckling 

 

Feedback-processen 

Anv. inte systembaserad feedback.  X 

Utför samtal med unik medarbetare.  X 

 

 

Grupp blir team 

Analyserade feedback för att ta fram 

förbättringsförslag; nya chefspositioner 

samt befattnings-beskrivning. 

 X 

Kommunicerade ut 

förbättringsförslaget och hanterade 

förändring (grund att utgå från). 

 

X 

 

 

 

Leda i team 

Formulerades inga gemensamma mål.  

 
X 

Engagerar medarbetarna i en 

heldagsutbildning i teamutveckling.  

 

X 

 

 

 

Medarbetar input 

Anv. inte eNPS.  X 

Har ej material för att följa upp 

förändring med eNPS-värdet. 

 

 
 

X 
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6 SLUTSATS 
I följande kapitel redogörs de slutsatser som vi kommit fram till genom studien för att besvara 

vårt uppmärksammade problem. Avslutningsvis presteras förslag på vidare forskning. 

 

Syftet med examensarbetet var att skapa en förståelse kring hur feedback kan nyttjas av en 

ledare i utvecklandet av team. Vi ville skapa en insikt kring varför det skulle vara viktigt att få 

in feedback från medarbetarna i relation till hur ledaren agerar på detta i teamutveckling. Vi 

har i den empiriska studien fört dialoger med respondenter på två olika företag för att 

identifiera beteende och agerande av hur feedback används i förhållande till teamutveckling. 

De båda företagen hanterar och insamlar feedback på två olika sätt, det ena företaget utför väl 

genomarbetade systembaserade medarbetarmätningar medan det andra företaget för en mer 

sporadisk insamling av feedback. För att besvara vår problemformulering; ”Vilken nytta 

innebär användandet av systembaserad feedback för en ledare i teamutveckling?” vill vi 

redogöra för följande punkter: 

 Systembaserad feedback lagras på ett och samma ställe och kan därefter analyseras, 

jämföras och följas upp av ledaren  

 Ledaren kan prioritera beteenden och ageranden i syfte för förbättringsarbete och 

utveckling av team 

 Ledaren kan utforma gemensamma mål, riktlinjer och visioner baserat på feedback 

från medarbetarna, samt kommuniceras ut till berörda  

 Ledaren kan skapa en ökad acceptans för gemensamma mål, riktlinjer och visioner hos 

medarbetare 

 Ledaren kan använda dessa gemensamma mål, riktlinjer och visioner för att utveckla 

sitt team 

 Med rekommendationsfrågan som komplement kan ledaren följa upp förändringar, 

förbättringar och nya målsättningar med eNPS-värdet nästkommande år 

 

I inledningen tydliggjordes det att det finns olika metoder för att arbeta med feedback men 

komplexiteten gör att vissa metoder tar tid. Detta för att informationen härstammar från 

många olika källor. Baserat på denna problematik kom vi fram till forskningsluckan, vilken 

handlade om att studera hur en ledare skulle kunna främja teamutveckling genom hanteringen 

av feedback från en enda källa, medarbetarna. Denna uppsats och dess teoretiska bidrag 

resulterade i ett komplement till den befintliga feedbackteorin, nämligen systembaserade 

medarbetarmätningar. Denna uppsats visar att genom systembaserade medarbetarmätningar, 

tillsammans med NPS-frågan, ges en utvärderingsmöjlighet av en organisation i sin helhet, 

vilket gör att ledaren kan utveckla och följa upp förändring. Detta för att driva arbetet med 

teamutveckling. Med all data, information från samtliga medarbetare, samlad på ett och 

samma ställe.  Vi har med denna studie vidare kompletterat tidigare feedbackteori med att 

identifiera beteenden och ageranden av hur feedback kan användas av en ledare i 

teamutveckling, vilket vi visar i ”Tabell 1. Företag A – använder systembaserad feedback” 

samt ”Tabell 2. Företag B – använder inte systembaserad feedback”. 

6.1 Implikationer  
Studiens resultat grundas i de intervjuer vi haft med respondenter från Företaget A samt 

Företaget B och därför menar vi inte att slutsatserna går att generalisera och anpassa direkt till 

andra organisationer. Däremot tror vi att företag kan få upp ögonen för hur systembaserad 
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feedback, i form av medarbetarmätningar tillsammans med eNPS, kan nyttjas i syfte för att 

främja teamutveckling. Samt ta del av vilka beteenden och ageranden en ledare kan tillta i 

arbetet med teamutveckling utifrån de punkter vi tagit fram ovan tillsammans med ”Tabell 1. 

Företag A – använder systembaserad feedback” samt ”Tabell 2. Företag B – använder inte 

systembaserad feedback”. 

6.2 Förslag till vidare forskning 
I vår studie har vi studerat systembaserad feedback tillsammans med eNPS genom en 

kvalitativ ansats. Det hade varit intressant att göra en kvantitativ studie som avser att mäta hur 

väl eNPS värdet följer NPS värdet (kund) med fokus på teamutveckling. En annan intressant 

aspekt att studera är vilka organisatoriska områden som främst driver lojalitetsmåttet, eNPS, 

inom en viss bransch. I vår studie finns en begränsning då vi endast studerat ett företag som 

använder systembaserade lösningar och ett företag som inte gör det. För att ytterligare 

analysera nyttan med systembaserade medarbetarmätningar för en ledare i arbetet med 

teamutveckling, kan en studie i vidare forskning jämföra ageranden och beteenden hos flera 

olika företag samt ledare, vilka alla använder systembaserade lösningar. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
Inledande 

Yrkesroll? 

Hur lång tid inom yrket, på företaget, liknande? 

Utmaningar i arbetet? 

 

Feedbackprocessen 

Hur arbetar ni med feedback? 

Hur viktigt anser ni att feedback från medarbetare är? - På viket sätt? 

Genomför ni regelbundet medarbetarundersökning för insamlandet av feedback? 

– Hur genomför ni medarbetarundersökningen? 

– Vem ansvarar för medarbetarundersökningen? 

– Har mätningarna några mål som man mäter mot eller varför gör ni 

mätningarna i första hand?  

Vad är din del i projektet medarbetarundersökning/feedback från medarbetare på företaget x?  

Hur ser ditt dagliga arbete ut (som berör medarbetarmätning/feedback)?  

– Hur arbetar du med processen, resultatet samt uppföljning? 

– Vilka yrkesroller är involverade i arbetet? 

 

Grupp blir team 

Arbetar ni aktivt med att följa upp och utveckla organisationen baserat på resultatet av era 

mätningar/feedback från era medarbetare? 

– Hur arbetar du/ni med det?  

– Vilka är involverade i arbetet? 

– Kan informationen från mätningarna/feedback från medarbetare hjälpa till att 

utveckla en grupp till team? Teamkänsla? 

 

Leda i team 

Arbetar ni i team? - Teamkänsla, viktigt eller inte? 

Noga med att förmedla visioner och mål till medarbetare? 

Till vem redovisar ni resultatet av mätningarna?  

– Hur fördelas informationen?  

– Över avdelningar och regioner? 

 

Medarbetar input 

Anser ni att ni kan hantera medarbetarnas input och feedback? För att på sikt förbättra 

arbetsmiljön? Anser ni att er personal är lojal och trivs i arbetet generellt sett? 

Känner du till NPS? Arbetar ni med den metoden? 

Nedan frågor är för företag som arbetar med NPS. 
Hur länge har ni arbetat med NPS? Anser ni att ni får en ökad insikt i anställdas lojalitet till 

företaget och områden att arbeta med? 

 



 

 

 

Vad är din uppfattning angående mätning med hjälp av rekommendationsfrågan, NPS? 

Har feedback från NPS hjälpt dig ytterligare i ditt arbete med att hantera resultatet av 

medarbetarmätningen jämfört med tidigare mätningar? 

– Hur och på vilket sätt? 

– NPS mäter lojalitet – diskutera tillsammans. 

 



 

 

 

Bilaga 2 - Operationalisering 

Tema Fråga Teori och 

litteraturexempel 

 

 

 

 

 

 

 

Feedbackprocessen 

Hur arbetar ni med feedback? 

 

Hur viktigt anser ni att feedback från 

medarbetare är? - På viket sätt? 

 

Genomför ni regelbundet 

medarbetarundersökning för 

insamlandet av feedback? 

– Hur genomför ni 

medarbetarundersöknin

gen? 

– Vem ansvarar för 

medarbetarundersöknin

gen? 

– Har mätningarna några 

mål som man mäter mot 

eller varför gör ni 

mätningarna i första 

hand?  

 

Vad är din del i projektet 

medarbetarundersökning/feedback från 

medarbetare på företaget x?  

Hur ser ditt dagliga arbete ut (som 

berör medarbetarmätning/feedback)?  

– Hur arbetar du med 

processen, resultatet 

samt uppföljning? 

– Vilka yrkesroller är 

involverade i arbetet? 

 

2.1 Feedback  

Wheelan (2010)  

2.1.2 Feedback för 

ledaren 

London (2003) 

1.2 Problemdiskussion 

Hurley (1998); 

Reichheld (2003) 

2.4 Net Promoter 

Score 

Reichheld (2003); 

Reichheld (2011)  

 

 

 

 

2.1 Feedback 

Kaufmann och 

Kaufmann (2005) 

 

 

 

Grupp blir team 

Arbetar ni aktivt med att följa upp och 

utveckla organisationen baserat på 

resultatet av era mätningar/feedback 

från era medarbetare? 

– Hur arbetar du/ni med 

det?  

– Vilka är involverade i 

arbetet? 

 

 

 

2.2.2 Grupp blir team 

Wheelan (2010); 

1.2 Problemdiskussion 

Joo och Park (2009) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kan informationen från 

mätningarna/feedback från medarbetare 

hjälpa till att utveckla en grupp till 

team? Teamkänsla? 

2.2.2 Grupp blir team 

Wheelan (2010);  

 

2.2.1 Fem avgörande 

faser  

Katzenbach och Smith 

(1998) 

 

Leda i team 

Arbetar ni i team? - Teamkänsla, viktigt 

eller inte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noga med att förmedla visioner och 

mål till medarbetare? 

Till vem redovisar ni resultatet av 

mätningarna?  

– Hur fördelas 

informationen?  

Över avdelningar och regioner? 

2.2 Team och 

teamutveckling; 2.2.2 

Grupp blir team; 2.3 

Leda i team 

Yukl (2005); Jacobsen 

och Torsvik (2001); 

Karlöf (2001); 

Wheelan (2010) 

 

2.1.2 Feedback för 

ledaren 

Nilsson (2004) 

2.4 Net Promoter 

Score 

Reichheld (2011); 

 

 

 

 

 

 

 

Medarbetar input 

Anser ni att ni kan hantera 

medarbetarnas input och feedback? För 

att på sikt förbättra arbetsmiljön? 

Anser ni att er personal är lojal och 

trivs i arbetet generellt sett? 

Känner du till NPS? Arbetar ni med 

den metoden? 

Nedan frågor är för företag som 

arbetar med NPS. 
Hur länge har ni arbetat med NPS? 

Anser ni att ni får en ökad insikt i 

anställdas lojalitet till företaget och 

områden att arbeta med? 

 

Vad är din uppfattning angående 

mätning med hjälp av 

rekommendationsfrågan, NPS? 

Har feedback från NPS hjälpt dig 

ytterligare i ditt arbete med att hantera 

resultatet av medarbetarmätningen 

jämfört med tidigare mätningar? 

– Hur och på vilket sätt? 

– NPS mäter lojalitet – 

1.1 Problemdiskussion 

Bucic et al. (2010);  

2.1 Feedback; 

Wheelan (2010) 

 

 

2.4 Net Promoter 

Score; 2.4.2 Lojalitet 

och tillväxt 

Reichheld (2003); 

Reichheld (2011) 

 

2.4 Net Promoter 

Score; 2.4.2 Lojalitet 

och tillväxt 

Reichheld (2011) 



 

 

 

diskutera tillsammans. 
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