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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur projektledare arbetar och förhåller sig till 

att ta emot feedback från kollegorna i sina projektteam. Likaså att ta reda på 

varför vissa projektledare arbetar aktivt med att be om feedback, medan andra 

projektledare väljer att bortprioritera momentet. Feedbackformen har benämnts 

som uppåtgående feedback inom denna studie. Tre forskningsfrågor utformades 

som berörde projektledarnas upplevelse, hantering och utmaningar med att ta 

emot feedback. För att besvara forskningsfrågorna genomfördes åtta kvalitativa 

semistrukturerade djupintervjuer med projektledare från olika branscher. Det 

insamlade materialet bearbetades genom att utföra en tematisk analys, som sedan 

resulterade i fyra teman. Enligt studiens resultat är feedback ett komplicerat, 

spännande och känsligt moment. Projektledarna som aktivt ber sina 

teammedlemmar om feedback gör det för att utvecklas, motiveras och öka sin 

självmedvetenhet. Projektledarna som inte ber sina teammedlemmar om feedback 

menar att det beror på att momentet är för känsligt, tidskrävande och de känner 

inte att har mandatet att be om feedbacken. Tid, mandat och ledarskapsansvar 

visades vara de största utmaningarna när det kom till uppåtgående feedback inom 

projekt.  

 

Nyckelord: Feedback, uppåtgående feedback, projektledare, ledarskap, mandat 

 





 

 

Abstract 

The aim of this study was to examine how project managers work and relate to 

receiving feedback from colleagues in their project teams. Also, explore why 

some project managers actively ask for feedback and why other project managers 

do not. In this study, this method of feedback has been referred to 'feedback 

upwards'. Three research questions were designed that related to the project 

managers experience, management and challenges when receiving feedback. To 

answer the research questions, eight qualitative semi-structured in-depth 

interviews were conducted with project managers from different industries. The 

gathered material was then processed through a thematic analysis, which resulted 

in four themes. According to the result of the study, feedback is a complicated, 

exciting and a sensitive process. The project managers who actively ask their team 

members for feedback, do it to develop, be motivated and increase their self-

awareness. The project managers that do not ask their team members for feedback 

actively, express that it is too sensitive, time consuming and that they do not feel 

that they have the mandate to ask for the feedback. Time, mandate and leadership 

responsibilities were identified as the most challenging parts for project managers 

when it comes to feedback upwards.  
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1 Inledning 

I samband med den snabbt växande globala konkurrensen, har ledarskapsutveckling 

idag kommit att bli en multimiljardindustri och ett viktigt verktyg för att företag ska 

kunna upprätthålla sin attraktivitet på arbetsmarknaden (Kochanowski et al. 2010). 

Det spenderas cirka 14 miljarder dollar på ledarskapsutvecklingsprogram varje år 

världen över och programmen har även kommit att bli ett krav inom många 

organisationer för att kunna bemöta förväntningar, kundkrav och den hårda 

konkurrensen som finns på dagens marknad (Kochanowski et al. 2010). 

Utvecklingen av ledare inom organisationer har enligt Groves (2007) vanligtvis 

skapats genom implementeringen av mentorsnätverk, workshops samt utbildningar. 

Företagen som har valt att följa denna trend och antagit ledarskapsutvecklingen på 

stort allvar, har även visats bli de mest framgångsrika företagen på sin marknad 

(Groves 2007).  

 

1.1 Feedback som metod och verktyg inom ledarskap 

Feedback har visats vara ett välanvänt verktyg inom ledarskap, organisationer och 

företag världen runt idag (Bailey & Fletcher 2002; Nieminen et al. 2013). Feedback, 

även kallad återkoppling, är en metod och ett verktyg som tillämpas för att förbättra 

eller förändra ett specifikt beteende hos individer (Gregory et al. 2011; 

Kochanowski et al. 2010). Metoden ämnar vanligtvis till att förbättra anställdas 

prestationer på arbetsplatser och tillämpas av ledare som ett verktyg för att stötta de 

anställda på vägen mot att nå sin fulla potential (Bailey & Fletcher 2002). Det är 

även vanligt att metoden tillämpas i syftet att öka medarbetarnas motivation, 

prestation samt för att reflektera över individens lärdomar (Milton 2010).  

Feedback kan framföras och genomföras enligt flera metoder och tillvägagångssätt 

menar Clariana et al. (2000). Direkt och indirekt feedback är ett exempel på en form 

av återkoppling som syftar till när feedbacken ges. Direkt feedback är en variant 

som sker på plats, när en situation uppstår eller precis har hänt, exempelvis när ett 

arbete håller på att utföras eller precis har utförts. Det kan handla om att individen 

får en personlig feedback på sin prestation i samband med genomförandet av ett 

projekt. Den indirekta feedbacken syftar till den återkoppling som sker en tid efter 

aktiviteten eller situationen har utspelats (Clariana et al. 2000). Det har enligt 

tidigare forskning visats att vår motivation och prestation kan öka markant genom 
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att vi får positiv feedback, men samtidigt minska när vi får ta emot negativ feedback 

(Fishbach, 2010; Harackiewicz, 1979). Feedbacken syftar till att utvärdera vad 

individen gör bra, vad den kan göra bättre samt vad den bör göra annorlunda 

(Gregory et al. 2011; Heslin & Latham, 2004).  

1.2 Feedback inom projekt och uppåtgående feedback 

Individer utvecklas personligen inom och genom projekt, men utvecklingen har 

visats vara beroende av projektledarens förmåga att leda och stödja gruppen 

(Huemann et al. 2007). Feedback är en av metoderna som författarna belyser som en 

viktig faktor i denna personliga utveckling, men även för hela projektteamets 

framgång inom projektet (Huemann et al. 2007; Verburg et al. 2013). Metoden har 

däremot identifierats som en av de största utmaningarna inom projektledning, då det 

finns svårigheter för projektledare att upprätthålla en kontinuerlig återkoppling mot 

teamet genom hela projektets process. Att prioritera feedback inom projekt har 

därför visats vara en viktig aspekt att ta hänsyn till för möjliggöra och bidra till 

gruppens samt individens utveckling och målsättning (Kayworth & Leidner 2000).  

Kochanowski et al. (2010) beskriver hur uppåtgående feedback har blivit en populär 

och välanvänd ledarskapsutvecklingsmetod inom många företag idag. Uppåtgående 

feedback syftar till att medarbetare får möjligheten att utvärdera och ge feedback till 

sin ledare för att ledaren ska kunna utvecklas och ta lärdomar av och inom sitt eget 

ledarskapsbeteende (Heslin & Latham, 2004; Kochanowski et al. 2010). Enligt 

tidigare undersökningar har det framkommit att mer än en tredjedel av företagen i 

USA och Kanada arbetar med någon form av uppåtgående feedback från anställda 

till ledare idag (Kochanowski et al. 2010).  

Forskningen inom området uppåtgående feedback är däremot inte tillräckligt 

omfattande och undersökningarna är för få för att kunna avgöra huruvida 

uppåtgående feedback både implementerats samt resulterat inom organisationerna 

menar Kochanowski et al. (2010). Även Heslin & Latham (2004) beskriver att 

uppåtgående feedback är ett mindre uppmärksammat område inom forskningen av 

ledarskapsutveckling. Författarna menar att uppåtgående feedback har blivit ett mer 

omtalat fenomen som spridits inom organisationer de senaste 20 åren, men att det 

inte finns några bevis på om metoden verkligen tillämpats samt ifall den resulterat i 

positiva förändringar inom organisationer.  
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1.3 Studiens kunskapsbidrag och problemområde 

Både Heslin och Latham (2004) och Kochanowski et al. (2010) menar att ett flertal 

tidigare studier har undersökt och utformat undersökningar utefter projektledares 

förmåga att använda feedback som ett verktyg mot sina projektgrupper, men att det 

saknas forskning i hur projektledare aktivt arbetar med att ta emot feedback själva. 

För att bli en bra projektledare krävs det mer än att endast ge återkoppling till 

andra, projektledare måste aktivt be om att få återkoppling för att bli 

uppmärksammade om sina individuella brister och dolda egenskaper menar Jansson 

och Ljung (2011). Projekt är tillfälliga konstellationer och varar endast under en 

specifik tidsperiod, vilket inte lämnar ett lika stort utrymme för projektledare att 

hitta tiden och kunna bygga upp ett förtroende inom gruppen som i en permanent 

organisation (Gällstedt, 2003). Denna studie syftar därför till att undersöka om och 

hur projektledare arbetar med att ta emot feedback från sitt team. Både Heslin & 

Latham (2004) samt Kochanowski et al. (2010) menar att det finns en brist på 

studier inom området ”uppåtgående feedback” och det saknas specifikt studier som 

berör området projektledare och uppåtgående feedback. Denna studie kommer 

därför att bidra till en uppfyllnad av kunskapsluckan angående hur och varför 

projektledare arbetar aktivt med att ta emot feedback, men även om samt varför de 

inte gör det.  

1.4 Syfte 

Denna studie syftar till att undersöka hur projektledare arbetar samt förhåller sig till 

feedback från sitt team. Resultatet av studien kan användas av projektledare för att 

utvecklas, motiveras och utmanas inom deras feedbackarbete. Det kommer även öka 

deras medvetande huruvida de arbetar med uppåtgående feedback, eller om de bara 

tror att de arbetar med uppåtgående feedback. För att besvara syftet har följande 

forskningsfrågor utformats: 

1.5 Forskningsfrågor 

• Hur upplever projektledare att det är att ta emot feedback?  

• Vad gör projektledarna med feedbacken den tar emot från sitt team? 

• Vilka utmaningar identifierar projektledarna när det kommer till att ta emot 

feedback? 

 



4 
 

2 Teoretiskt ramverk 

Nedan presenteras tidigare forskning och feedbackbegrepp som anses vara 

relevanta och viktiga att få en djupare insikt i inför studiens kommande 

resultatavsnitt. Olika former av feedback redogörs, effekterna av att ge/ta emot 

feedback samt de fem olika stegen individen går igenom i feedbacktrappan.  

2.1 360 graders feedback 

360 graders feedback är ett ledarskapsverktyg och en teknik som har identifierats 

som ett av de största tillväxtområdena inom ledarskapsutveckling (Alimo-Metcalfe 

1998; Thach 2002). Tekniken syftar till att anställda och andra ansvariga ledare 

anonymt ger feedback till sina överordnande chefer i utvecklingssyfte, vilket har 

visats förbättra både chefers prestanda och prestation inom deras yrkesroller som 

ledare i organisationer (Brett & Atwater 2001). Enligt tidigare studier har det 

framkommit att cirka 25–29 procent av alla amerikanska företag tillämpar 360 

graders feedback i sina återkopplingsprocesser för att öka chefers prestation samt 

förbättra deras ledarskap (Brett & Atwater 2001; Atwater & Brett 2007).  

Det har dock identifierats både negativa och komplexa aspekter med tekniken (Brett 

och Atwater 2001). Exempelvis visades ledarnas motivation och prestationsförmåga 

minska drastiskt i förhållande till mottagandet av den anonyma och negativa 

feedbacken från sina kollegor. Detta berörde specifikt när de fick ta emot feedback 

på deras personliga egenskaper istället för konstruktiv feedback på deras specifika 

ledarskapsbeteende (Brett och Atwater 2001). Andra studier har däremot visat att 

360 graders tekniken både har förbättrat och ökat ledares effektivitet samt prestation 

(Thach 2002). Det har även bekräftats att 360 graders feedback är en av de mest 

effektiva metoderna för att främja chefers kompetensstyrkor, självinsikt och 

medvetenhet beträffande brister inom sitt ledarskap.   

2.2 Lessons learned 

Lessons learned är en annan välkänd metod inom projektledningen som syftar till att 

överföra erfarenheter och kunskap från genomförda projekt till framtida projekt 

(Jugdev 2012). Lessons learned har visats vara en viktig del inom projekt då det 

exempelvis leder det till förhöjda möjligheter att uppnå önskat resultat och ökad 

konkurrenskraftighet mot andra företag. Erfarenheterna och kunskapen syftar till 

vad som har gått bra, vad som kan förbättras samt vilka risker som uppstått inom 
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tidigare projektet. Det finns dock aspekter som tyder på att lärandet och 

erfarenheterna av projekt både är tidskrävande och mindre kostnadseffektiva, vilket 

leder till att tillvägagångssättet vid tillfällen bortprioriteras (Jugdey 2012).  

Inom Lessons Learned har Multisource Feedback blivit ett vanligt verktyg som 

syftar till att ge anonym feedback till ledare på företag för att förbättra deras 

prestationer och lärande inom arbetet (Atwater & Brett 2007). Inom lessons learned 

innebär feedback att ledare ska kunna ta lärdomar av och inom sitt ledarskap av den 

feedback som den tar emot av anställda, kollegor, andra chefer eller kunder. I detta 

fall syftar lessons learned till att ledare ska kunna förbättra sina möjligheter i att 

uppnå mål och bli en bättre ledare (Atwater & Brett 2007).  

2.3 Feedbacktrappan – Bemötandet av feedbacken 

Det har visats vara viktigt att be om feedback för att få feedback (Jansson & Ljung 

2011). Om ledare aktivt ber om feedback, uppmuntrar de även personerna runt 

omkring att mer ofta också ge feedbacken. Individer reagerar och påverkas olika på 

mottagandet av feedback och för att kunna ta emot återkoppling har det visats vara 

viktigt att individen utgår ifrån att den mottagande informationen är sanningsenliga. 

Det har även visats vara viktigt att personen som ger feedbacken blir hörd för att 

den ska våga ge återkopplingen. Jansson och Ljung (2011) presenterar 

feedbacktrappan, en modell som visar individers reaktion på mottagandet av 

feedback. Människor har en förmåga att förkasta, försvara eller förklara sig själva i 

situationer när feedback ges. Förkastning, försvar och ett förklarande är de tre första 

stegen i feedbacktrappan. Reaktionen visar att individen varken accepterar eller är 

mottaglig för informationen den precis fick ta emot. Hur en person ger feedback har 

också visats spela en väsentlig roll för hur reaktionen eller bemötandet landar hos 

den mottagande individen, men det är också viktigt som ledare att vara uppmärksam 

på att personen i fråga som ger feedbacken eventuellt inte är medveten om hur den 

ska ge feedbacken på bästa sätt. Som ledare är det därför viktigt att ha tålamod, 

acceptera och även hjälpa personen i fråga att kunna leverera feedbacken genom att 

bemöta feedbacken väl och förklara att den förstår genom att exempelvis leverera 

jag-budskapet när den bemöter feedbacken (Jansson & Ljung 2011). Jag-budskapet 

syftar till att ge eller ta emot feedback utan att skuldbelägga eller anklaga en annan 

individ genom att ta ansvar och förklara känslor och information i jag-form 

(Hilmarsson 2003; Jordan 2014).  
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För att bemöta feedback på bästa sätt, oavsett om personen upplever att den är 

befogad eller obefogad, menar Jansson och Ljung (2011) att personen i fråga bör 

vänta med sin reaktion. Genom att först smälta informationen kan chanserna för ett 

agerande i affekt minimeras och individen kan lära sig någonting. Enligt Rogers och 

Farson (1984) är aktiv lyssning är en teknik och ett effektivt tillvägagångsätt för att 

bemöta problem som uppstår i vardagliga arbetssituationer. Att aktivt lyssna på 

informationen personen ger, kan bidra till att individen förstår och lär sig någonting 

nytt om sitt eget beteende, vilket även kan leda till att personen genomgår en positiv 

förändring (Jansson & Ljung 2011). Förståelse och förändring är de två sista stegen 

i feedbacktrappan, det är först när individen fått en förståelse för sitt eget beteende 

den kan ta ett aktivt val till förändring eller att förbli densamma. Oavsett hur 

feedbacken ges, är det i slutändan alltid individen av den mottagna feedbacken som 

har mandatet att bestämma över sitt eget beteende (Jansson & Ljung 2011).  

2.4 Effekterna av feedback 

Feedback är en informativ läroprocess som syftar till att utveckla individers 

prestationer (Mory 1992). Informationen har visats väcka reaktioner mellan givaren 

och mottagaren, utefter hur feedbacken har levererats. Om feedback ges på fel sätt 

kan det även landa fel och i vissa fall har feedbacken inte visats ha en effekt alls 

(Hattie & Timperley 2007; Shute 2007). Feedback är ett komplext fenomen och har 

därför visats generera både positiva och negativa effekter hos mottagaren, beroende 

på hur den har levererats (Mory 1992; Hattie & Timperley 2007).  

Informativ feedback, information som förklaras och motiveras, har visats vara ett 

effektivt och användbart feedbackverktyg som enligt tidigare studier visats generera 

ett bra resultat på individer (Narciss 2004; Tanes et al. 2011; Zhou 1998). 

Kontrollerande feedback, motsatsen till informativ feedback, syftar mer till vad 

individen måste förbättra, medan den informativa feedback beskriver vad individen 

kan förbättra (Tanes et al. 2011; Zhou 1998). Den informativa feedbacken ger en 

tydlig och detaljerad förklaring till vad som kan förbättras, medan den 

kontrollerande feedbacken framförs som ett krav på vad som måste förbättras och 

har även därför visats minska individens motivation och kreativitet (Tanes et al. 

2011; Zhou 1998). Forskningen har visat att informativ feedback är den mest 

effektiva feedbackformen när det kommer till att få ett önskvärt resultat (Tanes et al. 

2011).  
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Tidigare studier inom feedback visar att negativ och positiv feedback har olika 

inverkan på både känslor och beteende. Positiv feedback är viktig när det kommer 

till uppmuntran och motivation, men att negativa känslor som besvikelse eller 

frustration, är mer relaterade till en saknad av att den typen av feedbacken inte 

existerar (Tanes et al. 2011). Feedbacken har även visats vara viktig när det kommer 

till individens utveckling (Mory 1992). Desto större förståelse individen har för det 

relevanta i att ta emot feedbacken, desto större möjlighet har individen att utvecklas. 
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3 Metod 

I metodkapitlet presenteras studiens genomförande, tillvägagångssätt och val av 

metod som tillämpats för att strategiskt kunna uppnå och besvara studiens syfte. 

Undersökningen har utförts genom åtta kvalitativa intervjuer med respondenter 

som arbetar inom yrkesrollen projektledare från varierande branscher. 

3.1 Strategi och design 

För att kunna besvara studiens syfte och forskningsfrågor har en kvalitativ metod i 

form av semistrukturerade djupintervjuer tillämpats (Bryman 2011). Det 

kvalitativa angreppssättet har använts strategiskt inom denna studie för att 

möjliggöra insamlingen av mer djupt, specifikt och personligt material. Relevanta 

personer har därför valts ut med noggrannhet, öppna frågor har ställts och orden 

respondenterna har valt att lägga extra vikt på under intervjuerna har fått en stor 

betydelse för studiens resultat (Bryman 2011). Studien har tagit avstamp i den 

induktiva förståelseansatsen. Tillämpningen av den induktiva ansatsen inom 

kvalitativ forskning och denna undersökning, innebär att intervjumaterialet har 

samlats in inledningsvis, för att senare även ha kompletterats med relevanta 

teoretiska kopplingar (Bryman 2011; Thomas 2006). Denna analytiska strategi 

anses vara effektiv när det kommer till insamlingen av kvalitativ data och 

betraktas även leverera ett trovärdigt resultat, vilket har lagt grund till valet av 

ansatsen inom denna studie.  

För att kunna besvara studiens syfte och forskningsfrågor, har intervjufrågorna 

inför intervjutillfällena formulerats så öppet som möjligt för att ge projektledarna 

utrymmet att beskriva och diskutera fritt kring ämnet. Inom den kvalitativa 

forskningen finns det en risk för att hamna i BIAS, vilket innebär att forskaren 

lägger värderingar och har fördomar om området som undersöks och då styr 

intervjun i en specifik riktning (Worster & Carpenter 2008). För att undvika 

styrning mot en viss riktning och att hamna i Bias under intervjuerna, har frågorna 

strategiskt formulerats så öppet som möjligt. Ord som har en negativ eller positiv 

betoning har valts bort och ersatts med mindre ledande ord. Detta för att öka 

möjligheterna till att fånga in så autentiskt och spontant material som möjligt. 

Genom en medvetenhet för Bias kan påverkan på resultatet och fördomar om 

ämnet minimeras och därefter inte heller påverka undersökningarnas utfall 

(Worster & Carpenter 2008).  
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3.2 Datainsamlingsmetod 

Eftersom studien syftar till att undersöka hur projektledare upplever och arbetar 

med att ta emot feedback inom projekt, ansågs den kvalitativa insamlingsmetoden 

semistrukturerade djupintervjuer som den mest logiska. Genom implementeringen 

av det kvalitativa angreppssättet kan en djupare förståelse för ämnet skapas och 

därmed även leda till ett mer trovärdigt resultat (Bryman 2011). För att kunna 

besvara studiens syfte har därför en intervjuguide med nio frågeområden utformats 

inom ämnet feedback, både generellt men med ett huvudfokus på uppåtgående 

feedback (Se bilaga 1).  

I skapelseprocessen av intervjuguiden utformades först inledande och generella 

frågor som berörde respondenternas erfarenheter som projektledare, företaget de 

arbetar inom och deras arbetsuppgifter. Dessa frågor ställdes strategiskt för att 

skapa en logisk väg in i intervjun och för att sedan naturligt gå in på intervjuns 

huvudfokus – feedback. Frågeställningarna i guiden utformades främst som teman 

och diskussionsområden inför intervjutillfällena, vilket är en vanlig metod inom 

kvalitativa intervjuer (Bryman 2011). Frågorna fanns där som stöd för intervjuaren 

att luta sig tillbaka på om så krävdes, men fokus var främst på respondenten och 

individens erfarenheter kring feedback inom projekt, hur den själv arbetar med 

feedback och vad personen gör med feedbacken den tillhandahåller. Samtliga 

intervjuer spelades in för att underlätta transkriberingsfasen av materialet och för 

att inte gå miste om viktig information som kommit fram under intervjutillfällena.  

3.3 Deltagare 

Intervjuerna genomfördes med totalt åtta respondenter, där samtliga utvalda 

deltagare arbetar inom yrkesrollen projektledare. Ett specifikt krav för att 

respondenterna kunde delta inom denna undersökning var att de arbetar inom 

yrkesrollen projektledare. Ett annat krav berörde hur samtliga projektledare bör ha 

ett team/kollegor som de arbetar- eller nyligen har arbetat tillsammans med inom 

projekt. I processen av urvalet har en målstyrd urvalsmetod tillämpats (Bryman 

2011). Respondenterna har därmed valts ut individuellt och strategiskt för att 

kunna bidra till det mest tänkbart intressanta och mixade resultatet som möjligt 

(Tongco 2007). De utvalda respondenterna som tillfrågades att delta i 

undersökningen var både kvinnor och män med olika bakgrunder och åldrar.  
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Webbtjänsten LinkedIn tillämpades som ett verktyg i insamlingen av respondenter 

till studiens undersökning. Först analyserades projektledarna via LinkedIn där 

information om deras yrkesmässiga karriärer är tillgängliga. Utifrån deras profiler 

kunde deras relevans i studien tolkas och sedan togs den första kontakten där de 

blev tillfrågade att delta genom ett informationsbrev (Bilaga 2). Specifika kriterier 

för att kunna delta i undersökningen sattes strategiskt upp. Kriterierna berörde 

bland annat yrkesroll, bransch och erfarenhet för att kunna öka chansen till 

insamling av så värdefullt och blandat material som möjligt. Efter en analys av 

projektledarnas LinkedIn profiler var kriterierna enkla att identifiera. Deltagarnas 

erfarenhet i denna studie har varierat från 11 månader till 20 år och samtliga 

respondenter arbetar inom olika branscher (se tabell 1 nedan). Detta var ett 

strategiskt val för att inte förvränga undersökningen.  

Tabell 1 Lista över de branscher respondenterna är etablerade inom 

  Bransch  

Ingenjör/design Hotell Journalistik/media Välgörenhetsorganisation 

Besöksnäring Kommun Ekonomi Utbildningsadministration 

 

Sammanlagt tillfrågades 17 respondenter om att delta i studiens undersökning, men 

endast åtta av de tillfrågade valde att medverka. Bortfall inom urvalet är naturligt 

och cirka 20 procent av de tillfrågade beräknas vanligtvis att tacka nej till ett 

deltagande i undersökningen (Bryman 2011). Anledningen till bortfallet berodde 

främst på tidsbrist hos de tillfrågade eller att individerna inte svarade alls, men även 

att individerna inte kände att de kunde tillföra något till studien. 

3.4 Genomförande av undersökning 

Efter samtliga respondenter valt att tacka ja till sin medverkan i studien bokades 

intervjutillfällena in med respektive projektledare. Samtliga intervjuer genomfördes 

via fysiska möten på respondenternas kontor som var etablerade i en större och en 

mindre stad i Sverige. Intervjuerna pågick mellan 40 – 80 minuter, beroende på hur 

länge respondenterna ville föra diskussionen om varje tema. Innan intervjuerna 

inleddes informerades respondenterna återigen om deras anonymitet, men även om 

att intervjuaren inte la någon värdering i respondenternas svar och att de därför 

gärna fick prata så öppet och ärligt som möjligt kring ämnet. Detta var en strategi 
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för att öka chansen till så autentiskt material som möjligt. Samtliga intervjuer 

spelades in för att inte gå miste om viktig information som framkom under 

samtalen.  

De frågeteman som hade utformats ställdes öppet och respondenterna fick 

möjligheten att diskutera fritt kring ämnet. Inledningsvis ställdes frågor som berörde 

respondenternas bakgrund, deras erfarenhet som projektledare och arbetsplats. Efter 

dessa frågor hade berörts gick intervjun vidare in i de frågeteman som berörde 

ämnet feedback. Respondenterna hade endast mottagit informationen att ämnet 

feedback inom projektledarskap skulle beröras allmänt, men inte att huvudfokus låg 

på deras egen förmåga att be om feedback av sitt team. Detta var också en strategi 

för att undvika att respondenterna försökte styra svaren mot det intervjuaren ville få 

ut av intervjun. Först behandlades därför frågor som berörde hur projektledarna 

arbetade med att ge feedback allmänt. Exempelvis hur de utbildas i hanteringen av 

feedback inom företagen samt deras upplevelse av att ge feedback till andra.  

Vidare gick intervjun in på frågorna som berörde studiens huvudfokus – 

mottagandet av uppåtgående feedback. Här ställdes istället frågor som berör vad 

projektledarna anser kring feedback i utvecklingen inom sitt eget ledarskap, hur 

projektledaren arbetar med att ta emot feedback, vad personen gör med feedbacken 

samt hur den upplever att det är att ta emot feedbacken. I denna del av intervjun 

blev många av respondenterna lite osäkra kring deras svar och intervjuaren fick vid 

tillfällen förklara frågorna mer utförligt. Vissa var osäkra om de hade besvarat 

frågan ”rätt” eller började återigen prata om att ge feedback istället för att ta emot 

feedback. Då fick intervjuaren leda tillbaka respondenten till temat som behandlade 

uppåtgående feedback. Det fanns en medvetenhet hos intervjuaren innan 

intervjutillfällena att respondenterna kunde komma att svara att de inte arbetar med 

att ta emot feedback aktivt. Med en medvetenhet kring detta var intervjuaren beredd 

på att ställa följdfrågor som berörde varför de inte gjorde det och kunde därför spåna 

vidare kring det. I vissa fall behövdes däremot inte alla frågor ställas eftersom 

respondenterna kunde besvara fyra frågor utifrån en ställd fråga.  

Avslutningsvis så fick projektledarna berätta vilka andra metoder, förutom 

feedback, de använder för att utvecklas inom sitt eget projektledarskap. Frågan 

ställdes strategiskt för att naturligt kunna runda av samtalet. Efter intervjuerna var 

genomförda fick samtliga respondenter fylla i en samtyckesblankett (Bilaga 3) där 
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de intygade och godkände sin medverkande i studien. När samtliga åtta intervjuer 

genomförts med de olika projektledarna, upplevdes det insamlade materialet kunna 

uppnå en mättnad för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor.  

3.5 Tematisk analys 

En tematisk analys har tillämpats för att identifiera mönster och teman i det 

insamlade materialet. Analysen i denna studie har utformats enligt Braun och 

Clarke’s (2006) sex olika steg. Eftersom studien genomfördes kvalitativt och utifrån 

den induktiva ansatsen som Braun och Clarke (2006) förespråkar inom tematisk 

analys, blev det logiskt att materialet analyserades utifrån forskarnas 

sexstegsmodell. Innan den tematiska analysen genomfördes bearbetades det 

insamlade materialet ned från ljudfiler till skriftlig text genom en transkribering. 

Intervjuerna skrevs ned i separata dokument och printades sedan ut inför de sex 

kommande faserna i analysen.  

I enlighet med första fasen har materialet bearbetats genom att det har lästs 

upprepade gånger som en hel text. Genom att läsa texterna som ”ett” tillsammans 

och flera gånger, har mönster, teman och bakomliggande meningar i det insamlade 

materialet kunnat identifieras. I denna fas har även noteringar kring dessa teman 

utformats för att förenkla kodningsfasen. Efter att det insamlade materialet 

analyserats och studerats ett flertal gånger har koder kunnat identifieras. Koderna 

markerades genom färger som bestod av återkommande ledord, mönster och ämnen 

i texten. Efter koderna markerats kunde en identifiering och sökning av teman i 

materialet inledas. Koderna satte standarden för potentiella teman och en granskning 

av varje tema i relation till koderna var även nödvändig för att identifiera vad som 

var relevant och irrelevant. Fyra teman sammanställdes slutligen och namngavs i 

berättande rubrik. De berättande rubrikerna avser att underlätta läsarens förståelse 

av innehållet. Texter från det utskrivna materialet klipptes sedan ut och sattes 

samman med varandra under samma teman för att underlätta skrivandet i flytande 

text. Genom denna metod framkom det inte vem som hade uttryckt vad av 

respondenterna, men det gick att identifiera vad majoriteten eller minoriteten 

framställde. Relevanta citat valdes även ut ur det insamlade materialet i syftet att 

skapa en mer levande text och för att stärka respondenternas berättelser. Slutligen 

stämdes varje temas relevans av i förhållande till studiens syfte, forskningsfrågor 

och teoretiska ansats innan materialet till sist arbetades ned i flytande text.   
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3.6 Tillförlitlighet 

I kvalitativa forskningsstudier anses det vara viktig att granska och utvärdera 

tillförlitligheten för att kunna avgöra studiens trovärdighet och överförbarhet till 

verkliga kontexter samt miljöer (Morse et al. 2002; Guba & Lincoln 1994). För att 

nå en överförbarhet inom studien har tydlig information om studiens genomförande 

konstruerats. Informationen beskriver samtliga steg och tankar bakom varje beslut 

och tillvägagångsätt i studiens process. Pålitligheten har stärkts genom att samtliga 

deltagare noggrant informerats om deras konfidentialitet i studien. Ännu ett försök 

till att få materialet mer pålitligt tillämpades genom att intervjuaren beskrev för 

respondenterna att ingen av den informationen respondenterna valde att berätta, 

skulle dömas eller värderas av intervjuaren. Forskaren hade heller ingen relation till 

någon av de deltagande respondenterna. Pålitligheten angående respondenternas 

ärlighet under intervjuerna kan ändå alltid kritiseras, men strategierna tillämpades 

för att öka chansen till så ärliga svar som möjligt. 

Granskning av studien har skett kontinuerligt genom forskarkollegor och handledare 

som har funnits med genom hela processen av studiens genomförande. De har läst, 

granskat och ställt sig kritiska till studiens samtliga delar och tillvägagångsätt för att 

säkerställa att kvalitén inom studien håller. Metoden rekommenderas av Bryman 

(2011) för att säkerställa tillförlitligheten i forskningsprocessen.   

Guba och Lincoln’s (1994) ställer sig kritisk till att forskare endast ska komma fram 

till en absolut sanning av verkligheten och menar att det finns flera sanningar. 

Denna studie har undersökt projektledares perspektiv på uppåtgående feedback, det 

är deras sanning och verklighet. Om en annan forskare skulle genomföra samma 

studie igen, skulle undersökningen kunna resultera i något annat, vilket är vanligt 

inom kvalitativa undersökningar (Bryman 2011). I denna studie har åtta 

projektledare från helt olika branscher intervjuats, specifikt för att öka 

trovärdigheten och implementeringen av resultatet på alla varianter av projektledare.  

3.7 Etiska överväganden 

Inom forskning är det viktigt att ta hänsyn till forskningsetiska principer och det 

finns specifika etablerade krav som måste följas genom forskningsprocessen 

(Vetenskapsrådet 2002). Etiska principer angående samtyckeskrav, 

informationskrav och konfidentialitetskrav är exempel på några av de principer som 

har behövts ta hänsyn till inom processen av studiens datainsamling (Bryman 2011; 
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Vetenskapsrådet 2002). Principerna har besvarats genom att ett informationsbrev 

skickats ut till samtliga respondenter innan intervjuerna ägde rum. 

Informationsbrevet innehöll all viktig information som respondenterna borde vara 

medvetna om, som exempelvis deras anonymitet, GDPR och vad studien berörde. 

För att bemöta samtyckeskravet fick samtliga respondenter skriva på en 

samtyckesblankett efter deras deltagande, där de godkände sin medverkan. 

Eftersom intervjuerna med projektledarna har berört deras arbete med att ta emot 

feedback från sina kollegor, fanns det en viss förutspådd förståelse hos intervjuaren 

att det kunde vara ett känsligt ämne för vissa av respondenterna. Detta eftersom det 

fanns en risk att respondenterna kunde svara att de inte arbetar aktivt med att ta 

emot feedback överhuvudtaget eller ta illa upp. Det fanns även en risk för att en 

obekväm stämning kring ämnet kunde uppstå och att individen möjligen kunde 

känna att intervjuaren var inne och störde deras integritet. Som strategi för att 

motverka detta har intervjuaren försökt gått in med en öppen, trygg, positiv och 

trevlig inställning i samtalet samt informerat respondenterna om att deras svar inte 

kommer att dömas, oavsett vad de svarar på frågorna om deras feedbackarbete.  
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4 Uppåtgående feedback inom projekt 

Denna studie har undersökt hur projektledare arbetar, upplever och hanterar 

feedback. Efter analys av materialet har fyra huvudteman identifierats och 

presenteras i detta avsnitt med koppling till studiens syfte och forskningsfrågor.  

4.1 Hur projektledare arbetar och förhåller sig till feedback 

Studien har undersökt hur projektledare arbetar samt förhåller sig när det kommer till 

att ta emot feedback inom projekt. Nedan presenteras resultatet som berör varför 

projektledare arbetar med att ta emot feedback och vilka olika former av feedback 

som utövas inom projekten som projektledarna arbetar i.  

4.1.1 Varför jobbar projektledare med feedback? 

Under intervjuerna med de åtta projektledarna framkom det att projektledarna 

arbetar med feedback i någon form och att det är en viktig del inom projekt. 

Feedbacken syftar vanligtvis till att stämma av vad som går bra, vad som kan bli 

bättre och vad som inte fungerar i projekten. Många av respondenterna ser feedback 

som ett verktyg för att motivera och förbättra sitt teams prestationer, men allra 

främst för att kunna leverera ett lyckat projekt. Feedbacken lyftes även som ett 

viktigt verktyg efter varje genomfört projekt för att stämma av vad som gick bra och 

dåligt genom hela projektet, men även vad de måste tänka på tills nästa projekt och 

vilka delar som kan förbättras.  

Flera av projektledarna belyste det viktiga med feedback när de kommer till att 

arbeta med kund i projekt. Den feedbacken ansågs vara viktig för att kunna leverera 

ett projekt som lever upp till kundens förväntningar, men även för att projektledaren 

ska veta vad kunden hade uppskattat mer eller mindre efter det genomförda 

projektet. Feedback från kunden till projektledaren belystes och diskuterades mer än 

delen där projektledare arbetar med få feedback från sitt team. Mest framträdande 

var den feedback där projektledare ger återkoppling till sitt eget projektteam, genom 

och efter projekten. Under projekten är det vanligt att avstämningsmöten sker 

veckovis eller månadsvis, där feedback från projektledaren till teamet sker i 

förbättringssyfte.  

De projektledare som arbetar aktivt med att be om feedback från sina team, visades 

främst göra det i ett utvecklingssyfte. En del av respondenterna beskriver hur de 

ständigt arbetar med att fråga om feedback på deras arbete och prestationer. Flera av 
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de projektledarna som aktivt ber om feedbacken, gör det eftersom de är medvetna 

om att medarbetarna inte kommer att ge den spontana feedbacken som 

projektledarna är ute efter. Vissa av projektledarna beskrev att de är relativt 

bestämda som personer och därför även kan upplevas som skrämmande att ge 

feedback till, vilket är anledningen till att de måste be om feedbacken då den inte 

kommer att komma spontant. En del av projektledarna måste även förklara för sitt 

team att det är viktigt för de att få återkopplingen i utvecklingssyfte. Andra planerar 

istället in feedbacktillfällen för att specifikt kunna få den återkopplingen de känner 

att de vill ha och behöver. 

Jag tycker det är jättespännande att få feedback, det är ett resultat av min 

prestation. Jag ber om feedback för att personligen kunna utvecklas och det är 

bara roligt att ständigt kunna bli bättre. 

 

Jag tycker det är utvecklade och det är jätteviktigt för mig som projektledare att 

ha feedbacksamtalen. Det är också jätteviktigt att man tar sig tiden och lyssnar 

på sina kollegor så de känner sig sedda och hörda. 

 

Positiv feedback visades vara en bidragande faktor till projektledarnas ökade 

motivation och prestation inom projekt, vilket var en annan anledning till att vissa av 

dem arbetar aktivt med att be om feedback. Det framkom även att många är måna 

om att spontant berömma varandra dagligen genom projekten. ”Jag är själv en sådan 

person som behöver få positiv feedback av andra för att få motivation till att 

fortsätta och därför frågar jag efter feedback”.  

Flera respondenter instämmer att det är viktigt och spännande att få feedback, men 

vet inte själva hur de ska arbeta för att få feedbacken. För många faller det sig inte 

naturligt att be om feedback och projektledarna vet inte hur de ska få den heller. Att 

ge feedback framkom som en vanlig och självklar del inom projekt för många av 

projektledarna, men att be om feedback visades inte falla alla lika naturligt.  

Hur ska man be om feedback? Det känns konstigt att säga till en kollega – ”Hej 

ska vi sätta oss i ett möte och så kan du ge mig lite feedback?” Ska man göra en 

enkät? Nej det är svårt och jag vet inte hur jag ska göra. 

 

Det framkom även att feedbacken som projektledarna aktivt ber om berör deras 

arbete och inte deras person. Ett flertal upplever att teamen de arbetar i är så tighta 

och att de därför inte behöver ha inplanerade feedbacktillfällen. I projekten sker det 

kontinuerliga avstämningar och där menar vissa av projektledarna att om någon har 
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något att säga, så kommer det att sägas där. ”Jag har ju aldrig ställt frågan hur 

personerna i mitt team upplever mig som ledare. Vi är en så liten grupp så jag 

tänker att någon, om någon, skulle vilja säga något så gör personen det. Men det 

kanske är något man borde göra…”. 

4.1.2 Olika former av feedback 

Under intervjuerna lyftes flera olika metoder och former av feedback som tillämpas 

inom projekten för att både ge och få feedback som projektledare. Exempelvis 

används enkäter, medarbetarsamtal, avstämningsmöten, anonym-, indirekt och direkt 

feedback som olika metoder för projektledarna att ta emot feedback på sitt ledarskap. 

Det framkom dock att feedbacken främst sker spontant, löpande och muntligt under 

projektens gång. Sällan händer det att projektledarna sätter sig ned med sitt team 

eller enskilda personer i teamet för att få feedback. Det sker mer spontant under 

dagen eller genom att enkäter skickas ut en till två gånger per år, där medarbetarna 

får fylla i hur de trivs på arbetsplatsen och hur deras relation med sin närmare chef 

ser ut. ”Vi jobbar mer med spontan feedback, vi sitter aldrig ned i planerade möten 

där jag specifikt ber om feedback. Om någon har en åsikt så tar vi det då, in the 

moment”.  

Endast i ett fall framkom det att en anonym feedbackprocess utövats i en 

projektgrupp där teamet fick utvärdera sin projektledare. Den anonyma 

undersökningen gick ut på att medarbetarna i teamet fick utvärdera sina ledare 

(projektledaren och andra chefer på arbetsplatsen) i kategorier. Den typen av 

feedbackmetod utövades dock endast en gång för cirka fem år sedan och har inte 

tillämpats igen. Andra respondenter menar att de gärna hade önskat att en sådan 

metod hade implementerats inom sina team för att kunna få en mer ärlig feedback på 

sitt ledarskap. Detta eftersom det kan vara enklare att ge ärlig feedback anonymt när 

den inte sker ansikte mot ansikte med sin ledare. En svårighet som framkom i 

samband med anonym feedback i ett mindre team, berör hur projektledarna enkelt 

kan identifiera vem som har svarat vad. Eftersom de arbetar så tätt och känner 

varandra väl, visades det vara enkelt att fundera ut vem som har svarat vad i en 

anonym feedbackundersökning.  

Jag ser ju inte vem som svarar vad, men jag vet ändå. När man har 6-7 personer i 

sitt team och alla är nöjda förutom en person är det ganska lätt att lägga ihop 1+1 

och på så sätt är metoden ganska avslöjande. 
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En annan respondent beskriver liknande: ”Anonym feedback skulle vara ett bra 

verktyg, men det skulle inte fungera på vår arbetsplats. Isåfall skulle fyra personer  

ge feedback på mig och då är det väldigt lätt att lista ut vem som har svarat vad”.  

Projektledaren menar att det skulle bli för uppenbart med den anonyma feedbacken 

eftersom de arbetar i små team där de känner varandra väl, därför hade metoden 

heller inte kunnat klassas som anonym. Det är anledningen till att metoden har 

bortprioriterats och istället menar respondenten att de vågar ge varandra feedback 

direkt och att de alltid vågar lyfta saker samt situationer som uppstår inom projekten.  

4.2 Projektledares upplevelse av att få feedback 

Projektledarna fick beskriva hur de upplever känslan av att ta emot feedback. Här 

presenteras deras personliga upplevelser och hur de förhåller sig till mottagandet av 

positiv samt negativ feedback.  

4.2.1 Känslorna som uppstår i mottagandet av feedback  

Projektledarnas upplevelse av att ta emot feedback visades vara varierad. En del av 

projektledarna uppskattade feedbacken, positiv som negativ, medan andra ansåg 

momentet som känsligt och besvärligt. Feedbacken upplevdes som uppskattad när 

den kunde leda till personlig utveckling och ökad självmedvetenhet hos 

projektledaren, men inte när den kom ut som negativ kritik på deras personlighet.  

Det framkom att projektledarnas upplevelse av att få feedback var beroende av flera 

faktorer. Faktorerna berörde exempelvis hur feedbacken framförts, vem som 

framförde den och i vilket sammanhang den framfördes. Framträdande var att 

projektledarna förhåller sig och upplever feedbacken olika beroende på hur den 

levererats. Det visades vara viktigt att feedbacken framförs konstruktivt och att en 

lösning på problemet föreslås i sammanhanget. Projektledarna har en erfarenhet av 

att den negativa feedbacken inte alltid presenterats konstruktivt och därför tidigare 

tolkat feedbacken som ett påhopp. Flera av respondenterna har även upplevt att de 

har fått ta emot feedback på deras personlighet istället för deras projektledarroll, 

vilket ansågs betydelsefullt att skilja på.  

Att ta emot feedback visades vara ett komplext och känsligt moment för många 

projektledare. Upplevelsen av feedbacken visades även kunna baseras på vem som 

ger återkopplingen. Feedback som kom från en individ som projektledaren visades 
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ha mindre respekt för, kunde landa sämre än feedbacken från en individ som 

projektledaren hade mer respekt för. Andra upplever istället att deras kollegor lindar 

in feedbacken för mycket och önskar att den kunde vara mer rakt och konkret. ”Kan 

du inte bara säga vad det är och skälla ut mig så vi kan gå vidare”. 

Projektledarna kunde erkänna att feedback inte alltid är roligt att få, det kan vara 

både jobbigt, obekvämt och sårande i vissa situationer. Den mest besvärliga 

upplevelsen som projektledarna belyste, berörde när de får ta emot feedback på ett 

specifikt beteende som de varit omedvetna om. Samtidigt ansågs det vara ett viktigt 

moment som kan leda till stora utvecklingsmöjligheter inom deras ledarskap och 

personlighet. Feedback ansågs även vara ett spännande moment och ibland måste 

likaså den negativa feedbacken få komma fram menar flera av respondenterna. ”Allt 

man gör är ju inte bra och ibland måste man få den negativa kritiken för att kunna 

växa, ingen är ju perfekt”. 

Det kan alltid göra lite ont och hugga till i hjärtat av att få feedback, men 

samtidigt ökar det både medvetandet och självinsikten som kan leda till något 

positiv i min personliga utveckling. 

Att ge feedback visades vara enklare för projektledarna eftersom många av dem har 

fått ta del av feedbackkurser inom företaget och är därför medvetna om hur de både 

ska ge och bemöta feedback. Deras kollegor i teamen visades däremot inte ha fått ta 

del av denna utbildning och projektledarna menade på att teammedlemmarna därför 

inte heller alltid vet hur de ska ge feedback på bästa sätt. Flera av projektledarna 

belyste att de saknar den konstruktiva feedbacken inom deras team eftersom det är 

något de kan använda och utvecklas inom, därför är den betydelsefull. 

Fördelarna som lyftes i förhållande till upplevelsen av feedback var att den bidrar 

till en positiv och peppande känsla hos projektledarna. Feedbacken utvecklar även 

projektledarnas medvetande och uppmärksammar deras handlingar, vilket ansågs 

vara positivt. Den positiva feedbacken framställdes som uppskattad när det kommer 

till att motiveras och en strävan efter att bli bättre, men framställdes inte som lika 

utvecklade som den konstruktiva feedbacken. 

Feedback, speciellt positiv feedback är alltid kul att få, men konstruktiv feedback 

där någon kommer med förslag på hur jag kan förbättras är också väldigt 

uppskattad och ger mig därför egentligen mer. 
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4.3 Projektledarnas hantering av den mottagna feedbacken 

Efter att projektledarna fått beskriva hur de upplevt känslan av att ta emot 

feedbacken, fick de förklara hur de hanterar och reagerar på informationen, men 

även hur den påverkar dem personligen och i deras arbete. 

4.3.1 Vad gör projektledarna med feedbacken? 

Projektledarnas upplevelse av att ta emot feedback var blandad, likaså visades deras 

hantering av den mottagna feedbacken vara. Det framkom att respondenterna både 

kunde ducka för den, förneka den och vilja ge upp för en sekund. Även fast de är 

medvetna om att det alltid finns förbättringspotential och att feedbacken ibland till 

och med framförs på begäran, så kan känslorna ta över.  

Reaktionerna på den framförda feedbacken som projektledarna belyser är främst 

chock, förnekelse och bortförklaring. Detta framkom som extra tydligt när det 

berörde feedback på deras personliga egenskaper eller det som projektledarna själva 

var omedvetna om. I vissa situationer har även ilska uppstått och tårar kommit. ”När 

feedbacken kommer ut fel och är negativ tas den emot likadant. Det kan ibland 

kännas som ett påhopp på min personlighet, vilket leder till att jag blir ledsen, arg 

eller känner att jag måste försvara mig själv”. Andra visar inte sina känslor utåt och 

tar ut sin frustration bakom stängda dörrar. Även om inte reaktionen syns utåt, lyftes 

känslan av en stoppkloss som bildas inombords och att en känsla av uppgivenhet 

kan ta över. Reaktionen visades vara beroende av hur mottagliga projektledarna är 

för att ta emot feedbacken, men även hur känsliga de är som individer.  

När det kom till den ”negativa” eller ”sämre” feedbacken varierade hanteringen. 

Vissa respondenter visades vara mer känslosamma än andra, vilket ledde till att 

hanteringen kunde utspelas i tårar eller ilska. Om återkopplingen framfördes på ett 

otrevligt eller enligt respondenterna, felaktigt sätt, kom även hanteringen och 

reaktionen att bemötas därefter. ”När någon levererar feedback otrevligt eller det 

känns som ett påhopp tar jag det också som ett påhopp och då kan jag hugga 

tillbaka”. Andra projektledare var mindre känslobaserade och hanterade också 

kritiken ”bättre” utåt än de mer känslosamma individerna. ”Jag är inte så känslosam 

av mig, jag skulle inte ställa mig upp och slänga iväg bordet och skrika om jag fick 

lite kritik”. De menar istället att de lyssnar på vad personen i fråga har att säga, 

tänker igenom ett svar, analysera situationen och möjligen ber om att få återkomma 

nästa dag efter dem hunnit processa vad som precis framförts. För vissa var detta 
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mer självklart än andra – ”Konflikter kan uppstå, folk blir frustrerade och ibland 

måste man förstå att någon är arg. Då hjälper det inte att skrika tillbaka”.  

Mer konkret vad projektledarna gör med den mottagna feedbacken varierade också. 

Vissa menade att de går igenom flera faser inom hanteringen, de förkastar, försvarar 

och ger förklaringar på sitt beteende eller vad som hänt innan de accepterar och kan 

gå vidare med tanken att förändras. ”Jag går igenom alla faser, men efter försvaret 

så försöker jag gå över till hur jag kan lösa det. Det är väl en försvarsmekanism”. 

Samtidigt förklarade projektledarna att det är viktigt att inte slå ifrån sig feedbacken. 

Det är viktigt att ta in, processa, förstå och komma till en lösning. Ibland får de be 

att återkomma nästkommande dag om de har svårt att ta in feedbacken direkt på 

plats, just för att kunna processa informationen. ”Jag hoppas att jag försöker lära 

mig, utvecklas och ändras av den feedbacken jag får. Även fast det kan vara svårt 

att ändra ett beteende”. Projektledarna menar att de också bara är människor, vilket 

resulterar i att de inte alltid heller tar åt sig av feedbacken. ”När någon kommer med 

negativ feedback kan det bli jobbigt och det kan även hända att jag undviker eller 

rent utsagt struntar i att ta tag i den” och ”Ibland känner jag väl att man inte tar åt 

sig till 100 procent av allt, även fast man försöker”. Även fast svaren kunde 

utspelas på det sättet, visades det ändå vara vanligast att projektledarna tar in, 

analyserar och försöker att utvecklas av feedbacken som de tar emot.  

Den positiva feedbacken visades också vara både tacksam och viktig, men inte lika 

användbar som den konstruktiva feedbacken. ”Den positiva feedbacken går ju inte 

att göra så mycket åt, det är bara att tacka och ta emot”. Den positiva feedbacken 

menar de däremot att man kan gå tillbaka till under sämre dagar, när de exempelvis 

fått ta emot mindre bra feedback för att inte tappa motivationen helt.  

4.3.2 Hur påverkar feedbacken projektledarna? 

Mer konkret hur projektledarna påverkas av feedbacken efter den har mottagits, 

visades främst återigen bero på hur feedbacken hade framförts, vem som framfört 

den samt om det var en känslobaserade individ som tog emot den. Om feedbacken 

kom från en kund visades den exempelvis inte påverka projektledaren lika mycket 

som när den kom ifrån en kollega i teamet. Det framkom att det var enklare att 

distanseras från den typen av feedback, även om den också kan vara jobbig, ansågs 

den inte ha samma negativa påverkan som en teammedlems åsikt.  
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Projektledarna var överens om att feedbacken inte togs emot på bästa sätt om den 

inte heller hade levererats på bästa sätt. Det handlar om att ge konkret, konstruktiv 

samt ”opersonlig” feedback som anpassas efter personen som ska ta emot den. Är 

personen exempelvis känslobaserad bör samtalet inte vara för hårt, men samtidigt 

får inte kritiken lindas in för mycket. Feedbacken får heller inte kritisera 

projektledarnas personliga egenskaper, den ska vara konkret och beröra deras 

yrkesroll som projektledare. Om feedbacken blev för personlig kunde det hända att 

projektledarna påverkades negativt, vilket ledde till att de blev arga, ledsna eller 

omotiverade. Både motivationen och energin kunde då sjunka drastiskt och även 

påverka deras arbete. ”Det är jobbigt när man är väldigt nöjd med något och så 

kommer en annan person och påpekar att det inte är bra, då bli man lätt uppgiven 

och tappar energin”. 

När feedbacken kom ut som negativ och mindre konstruktiv, visades den kunna ge 

en personlig påverkan och projektledarna kunde bli sårade. ”Tidigare så har negativ 

feedback nästan brutit ned mig totalt, det var innan jag lärde mig att jag kan 

reflektera och utvecklas av den”. Det visades handla mycket om att hitta en balans 

och ett sätt som passar individen i fråga som ska ta emot feedbacken. ”För att lyckas 

förändra ett beteende måste man framföra informationen på rätt sätt så att det kan 

tas emot av mottagaren, annars kommer personen ta det fel och feedbacken kommer 

inte att ge något resultat”.  

4.4 Identifierade utmaningar och svårigheter med feedback 

Under intervjuerna framkom ett antal utmaningar och svårigheter som berörde 

området uppåtgående feedback. Utmaningarna belyste tid, prestige, mandat och 

ledarskap. Nedan presenteras de utmaningar som identifierades samt anledningarna 

som lagt grunden till varför vissa projektledare inte aktivt ber om feedback.  

4.4.1 Varför jobbar projektledare inte med feedback? 

De projektledarna som inte visades ha bett om feedback aktivt från sina 

teammedlemmar, menade att det grundades i flera anledningar. Det framkom att det 

är svårt att be om feedback, det är känsligt och vissa projektledare visades till och 

med vara rädda för att ta emot den. Flera av respondenterna berättade att 

feedbackarbetet inom teamen var stort, men när frågan kom hur de arbetar med att 

få feedback från kollegorna, framkom det att den typen av feedback inte 
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implementerats. ”Jag har egentligen inte bett mina projektkollegor om feedback, 

varken nu eller i tidigare projekt”.  Flera av projektledarna menade dock att de hade 

velat ha den typen av feedback mer och att den har saknats. Feedback på hur det gått 

i projekten har alltid funnits där, men inte på hur de agerat som projektledare. 

”Anledningen till att jag inte har bett om den typen av feedback tidigare är för att 

det är svårt att be om, men man borde ju göra det mer”.  

Andra menar att det kan bero på prestige, att man inte vill att ens kollegor ska 

komma och påpeka vad man gör fel eftersom det inte heller skulle tas emot så bra. 

Det kunde även bero på att de inte ville framställas som en ”dålig projektledare” och 

var därför rädda för att be om andras åsikter. Att ge sin ”chef” eller ”ledare” 

feedback kan även för projektledarna uppfattas som känsligt. ”Man ger ju inte 

negativ feedback till sin chef, det är som att skjuta sig själv i foten” uttryckte sig en 

av respondenterna. Projektledarna drogs mellan en vilja av att få feedbacken, men 

ändå inte. Majoriteten av respondenterna menar att feedbacken måste prioriteras 

mer och att den specifikt borde prioriteras mer när det kommer till deras eget 

ledarskap. Det visades heller inte vara lika besvärligt att ta emot feedbacken som 

projektledarna förmodade, men processen innan ansågs som besvärlig och var 

anledningen till att den bortprioriterats.  

4.4.2 Den bidragande faktorn till att projektledarna inte ber om feedback 

Under samtalen framställdes ett flertal utmaningar som la grunden till varför 

projektledarna inte ber eller har bett om feedback tidigare. Tiden belystes som en 

stor utmaning när det kom till feedback. Projektledarna menar att det inte alltid finns 

tid att stanna upp och reflektera över vad som händer i projekten. När ett projekt tar 

slut börjar också nästa direkt, vilket gör att tiden för feedback inte heller finns. Det 

visades även kunna bero på hur många medlemmar projektledarna erhöll i sina 

team. De projektledarna som visades ha fler medlemmar än andra, ansåg att tiden 

inte alltid räckte till för feedbacksamtal som berörde deras eget ledarskap. Det 

visades även vara svårt med feedback för projektledarna som sitter på större kontor 

eftersom feedbacken inte kan ske lika spontant. Feedbacksamtalen som visades 

prioriteras, fokuserade mer på teamet och individernas prestation, än 

projektledarens. ”Det beror mycket på tidsbrist, man springer överallt och då gäller 

det att man tar sig tiden och prioriterar feedbacken om man vill ha den”. 
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Andra projektledare kände inte att de erhöll mandatet att varken ge eller be om 

feedback. De ser inte sig själva som ledare och menar att projektledaren bara är en 

stöttande funktion i projektgruppen, det skulle därför kännas onaturligt för dem att 

be om feedback. ”Jag känner inte riktigt att jag har mandatet att be om feedback, 

jag är projektledare men jag är inte deras chef” och ”Jag är projektledare men jag 

tror inte mina projektkollegor sig mig som en ledare” var återkommande meningar 

hos projektledarna. Extra framträdande var det när det kom till mandatet, flera 

brottades med tanken om de verkligen har rätten att be om feedback från sina 

kollegor. Dessa utmaningar och frågor speglades i nästan samtliga intervjuer och var 

en stor bidragande faktor till bortprioriteringen av feedbacken. Få, men vissa 

projektledare förstod att deras roll innefattar ett visst ansvar när det kom till att be 

om feedback. ”Även fast jag inte är chef så är jag ändå en ledare och det är min 

uppgift att ta tag i feedbacken om jag vill förbättras och utvecklas”.  

För andra kom det inte alls lika spontant att be om feedback, eller så fanns det inte 

alls etablerat inom företagskulturen. Inom vissa projektgrupper låg allt fokus på att 

leverera och nå specifika mål, vilket gör att feedbacken inte alls prioriterades. Inom 

dessa projekt fanns varken tid för teambuilding eller reflektion på kartan, vilket 

också identifierades som en stor utmaning när det kom till arbetet med feedback.  
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4.5 Sammanfattning av studiens resultat 

Tema 1 – Hur projektledare arbetar och förhåller sig till feedback 

Projektledare arbetar med feedback eftersom det anses vara spännande, viktigt och 

utvecklande. Det ökar självmedvetenheten och i vissa fall även deras motivation. De 

ber främst om feedback i utvecklingssyfte och för att den inte kommer spontant från 

deras teammedlemmar. Projektledarna får feedback genom avstämningsmöten, 

medarbetarsamtal, enkäter och spontana möten. Feedbacken sker främst muntligt, 

spontant, direkt och indirekt, men sällan genom planerade feedbacksamtal.  

 

Tema 2 – Projektledares upplevelse av att få feedback 

Projektledarna upplever mottagandet av feedback som känsligt, jobbigt och 

obekvämt. Även som motiverande, peppande och uppskattat beroende på hur den 

framförs. Upplevelsen och känslan baseras på vem som levererar feedbacken, 

exempelvis om det är en kund, en respekterad- eller mindre respekterad kollega. 

Upplevelsen visades även bero på hur feedbacken levereras. Konstruktiv feedback 

visades tas emot bättre än den som gavs negativt eller upplevdes som ett påhopp.    

 

Tema 3 – Projektledarnas hantering av den mottagna feedbacken 

Majoriteten av projektledarna lyssnar, processar och analyserar feedbacken innan de 

försöker förändras eller förbättras av informationen. Det ansågs vara viktigt att 

processa, förstå och lösa det feedbacken medförde. Andra förkastar, försvarar, 

förklarar eller undviker att ta åt sig av feedbacken. Negativ feedback sårar samt 

påverkar projektledare på ett personligt plan och sänker deras motivation samt 

energi. Feedback från kund visades inte påverka lika mycket som feedbacken från 

teammedlem.   

 

Tema 4 – Identifierade utmaningar och svårigheter med feedback 

Anledningen till att projektledare inte arbetar med att ta emot feedback beror på att 

det är svårt, känsligt och det finns en rädsla för att framstå som en dålig 

projektledare. Ändå menade flera av projektledarna att de borde be om feedback 

mer. De största utmaningarna som belystes i förhållande till feedback berörde tid, 

mandat, rädsla och prestige. Tiden för uppåtgående feedback finns inte inom 

projekt, samtidigt anser inte heller projektledarna att de har mandatet att be om 

feedback då de inte ser sig själva som ledare. Om teamen och kontoren ansågs vara 

för stora visades även tiden och utrymmet komplicera den spontana feedbacken. 
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5 Diskussion och slutsats  

I detta avsnitt diskuteras intressanta aspekter inom studiens resultat i relation till 

tidigare forskning som studien tagit avstamp i. Begränsningar, slutsats och vidare 

forskning kommer även att diskuteras och presenteras nedan.  

5.1 Diskussion 

Denna studie har undersökt hur och varför projektledare arbetar aktivt med att ta 

emot feedback, men även om och varför de inte gör det. För att undersöka detta 

utformades ett syfte och tre forskningsfrågor som berörde projektledarnas arbete, 

upplevelse, hantering och utmaningar inom feedback. Inom området uppgående 

feedback var forskningen minimal och det påpekades även i tidigare forskning av 

både Heslin & Latham (2004) samt Kochanowski et al. (2010) att det finns en brist 

på studier inom ämnet. De studier som tidigare genomförts visades inte vara 

tillräckligt omfattande för att kunna avgöra huruvida feedbackmetoden 

implementerats och resulterat inom företag. Inom området uppåtgående feedback i 

förhållande till projektledare fanns ingen forskning överhuvudtaget, vilket la 

grunden till denna studies genomförande. Studien bidrar därför med ny kunskap till 

ämnet och kan även komplettera den redan befintliga forskningen.  

 

Hur projektledare arbetar och förhåller sig till feedback 

I studiens första tema undersöktes och analyserades projektledares förmåga att 

förhålla sig till samt arbeta med feedback. Tidigare forskning har visat att 

projektledare måste be om feedback för att få feedback, men även för att kunna bli 

medveten om sina brister och utvecklingsmöjligheter (Jansson & Ljung 2011). 

Forskningen har även visat att en stor anledning till varför projektledare ber om 

feedback, beror på att de vill hitta möjligheter till en personlig utveckling (Brett & 

Atwater 2001; Huemann et al. 2007; Mory 1992). Resultatet av denna studie visar 

att projektledare ber om feedback av sitt team för att det är spännande och 

utvecklande, men även eftersom det inte kommer spontant eller naturligt. Att 

feedbacken inte kommer spontant kunde bero på att projektledarna utstrålar en viss 

bestämdhet i sin personlighet och kunde därför betraktas som skrämmande att ge 

feedback till. Trovärdigheten i feedbacken teamet ger kan därför både diskuteras 

och kritiseras eftersom det kan vara svårt att ge ärlig feedback till en person som 

betraktas vara skrämmande och bestämd.  
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Det lyftes ett flertal tekniker och metoder för att få feedback som projektledare, men 

den spontana feedbacken var en av de mest framträdande metoderna (se figur 1). 

Planerade feedbacktillfällen belystes som mindre nödvändiga eftersom man arbetar i 

tighta team där kontinuerliga avstämningsmöten hålls och där teamet tar upp det 

som behövs diskuteras. En stor tillit att teamet belyser problem om situationer 

uppstår lyftes, vilket är orsaken till att feedbacken inte aktivt efterfrågas. Jansson 

och Ljung (2011) menar däremot att projektledare aktivt bör uppmuntra teamet att 

ge feedback för att de ofta ska våga ge feedback. Teorin skiljer sig delvis från 

resultatet i denna studie, då det framkom att feedback främst sker spontant och om 

det är nödvändigt istället för att den aktivt efterfrågas. Efter analys kan det betraktas 

som viktigt att projektledarna ber om feedback eftersom alla troligtvis inte vågar ge 

spontan feedback, synnerligen inte när projektledarna anses vara skrämmande. Hur 

projektledare får feedback kan beskrivas genom följande modell: 

Figur 1 Att be om, ta emot feedback och använda feedback 

 

Modellen illustrerar hur projektledare får feedback. Feedbacken kan tas emot genom 

spontan och frivillig återkoppling, eller via aktiv efterfrågan när projektledaren ber 

om den. Projektledaren tar sedan ett aktivt val i hur den vill använda feedbacken. 

Tidigare teorier har visat att desto större förståelse individer har för att få feedback, 

desto större möjlighet finns det för utveckling Mory (1992). Om projektledarna inte 

ber om feedback, kan det även tolkas som att deras utveckling avtar. Projektledare 

bör därför be mer om feedback och inte förlita sig på att deras teammedlemmar 

kommer att ge den genuina feedbacken projektledarna förväntas få. Både för att 

uppmana sina teammedlemmar att våga ge feedback, men även för att kunna 

fortsätta utvecklas inom projektledarrollen.  
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Projektledares upplevelse av att få feedback 

I andra temat analyserades projektledares upplevelse i mottagandet av feedback. 

Temat lyfte att upplevelsen av feedback är blandad, vilket inte var helt oväntat. 

Momentet upplevdes som både känsligt samt besvärligt och det beskrevs vara svårt 

att be om feedback - ”Hur ska man göra egentligen?”. Däremot upplevdes 

momentet också som spännande, motiverande och något som kunde leda till en 

personlig utveckling.  

Upplevelsen av att få feedback visades vara beroende av aspekter som hur den 

framförs och av vem. Tidigare forskningar har visat att feedback måste levereras på 

”rätt sätt” för att kunna tas emot av mottagaren (Hattie & Timperley 2007; Shute 

2007; Jansson & Ljung 2011). I enlighet med den tidigare forskningen visade denna 

studies resultat att feedback ska levereras konstruktivt, konkret och med en lösning 

på hur individen kan förbättras. Feedback kunde upplevas som både negativ och 

otrevlig i sammanhang där den inte framförts konstruktivt eller där en lösning på 

problemet inte presenterats. Mottagandet av feedbacken visades även vara beroende 

av vem som levererar den i vissa situationer. Projektledare som visades ha en 

mindre respekt för individen som levererar informationen, konstaterade även att den 

kunde landa sämre. Detta nämns eller bekräftas däremot inte i den tidigare 

forskningen (Hattie & Timperley 2007; Shute 2007; Jansson & Ljung 2011). Att 

projektledarna värderade feedbacken utifrån vem som levererat den visades delvis 

vara överraskande, men inte helt oväntat. Även fast den tidigare forskningen inte 

belyser detta specifikt, anses det inte vara helt orimligt att en individ upplever eller 

reagerar på ett sätt utifrån bilden den har av en annan individ. Det kan betyda att 

projektledare inte ber om feedback av specifika personer, eftersom de heller inte 

skulle kunna hantera eller respektera den informationen. Reaktionen eller 

mottagandet av feedbacken kan också möjligen leda till att givaren inte vågar ge 

feedback till sin projektledare. Oavsett om projektledaren ber om feedback eller 

inte, finns det en chans att feedbacken som levereras inte är trovärdig och genuin.  

Upplevelsen som beskrevs vara allra besvärligast i förhållande till mottagandet av 

feedback, visades beröra omedvetna och dolda egenskaper på ett specifikt beteende. 

Det fanns en medvetenhet om att ingen är felfri och att det finns ständig potential till 

utveckling, ändå efterfrågades feedbacken sällan och reaktionen på den omedvetna 

feedbacken kunde vara stark. Samtidigt fanns det en förståelse för att informationen 
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är viktig när det kommer till utveckling och en ökad självinsikt, men visades ändå 

vara en obekväm upplevelse som enkelt bortprioriteras. Upplevelsen och känslorna 

kring feedback kan tydas som både komplicerad och motsägelsefullt. Det finns ett 

behov av feedback eftersom det är utvecklade, ökar självmedvetenheten och kan 

förbättra individens prestationer, samtidigt visades det vara få projektledare som 

aktivt efterfrågar och genuint vill ha den. 

Projektledares hantering av den mottagna feedbacken 

Studiens tredje tema konstruerades utefter projektledarnas förmåga att hantera den 

mottagna feedbacken och hur de reagerar samt påverkas av den. I temat framkom 

det att hanteringen av feedbacken var beroende av hur känslosamma individer 

projektledarna är och hanteringen påverkas av hur individen upplevt situationen när 

feedbacken mottagits. Den vanligaste hanteringsmetoden av feedback var en process 

av att lyssna, analysera och bearbeta informationen för att sedan kunna förbättras 

samt utvecklas. Om feedbacken gavs konstruktivt med förslag på lösning eller 

förbättring, visades det vara enklare att ta till sig och anamma feedbacken.  

Jansson och Ljung (2011) presenterar en modell, feedbacktrappan, som går att 

implementera och koppla samman med det som framkom i temat angående 

reaktionen och hanteringen av feedbacken. De tre första stegen i feedbacktrappan – 

förkastning, förnekelse och förklaring lyftes som olika reaktioner och 

hanteringsvarianter av feedbacken i temat. Denna process namngavs inte specifikt 

som feedbacktrappan, men efter analys av materialet blev det tydligt att det finns en 

koppling mellan dessa två komponenter. Denna form att hantera feedbacken visades 

utspelas som en försvarsmekanism när feedbacken upplevdes som obefogad eller 

som ett påhopp. Tidigare forskning bekräftar reaktionen som ett bevis på att 

individen är omottaglig för den levererade feedbacken (Jansson & Ljung 2011). Det 

visades finnas ett tydligt behov för denna reaktion i hanteringsprocessen, men när 

reaktionen bearbetats kunde den ”rätta” hanteringen av feedbacken kunde inledas. 

Hanteringen efter bearbetningen av reaktionen lyftes genom en stark vilja till 

förbättring och förändring, vilket också bekräftar Jansson och Ljungs (2011) två 

sista steg i feedbacktrappan. Även fast det inte alltid fanns en förståelse för 

feedbacken, visades en vilja till förbättring och utveckling. I enlighet med resultatet 

menar även Jansson och Ljung (2011) samt Mory (1992) att projektledare först kan 
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förändras när de har insett och fått en förståelse för sitt eget beteende, vilket visades 

bekräfta det som framkom i temat om hantering.  

Jansson och Ljung (2011) menar att projektledare bör vänta med sin reaktion för att 

minimera riskerna för ett agerande i affekt. Efter tolkning och analys kan det ses 

som nödvändigt att fler anammar denna teori och väntar med reaktion för att inte 

agera i affekt. Det skulle kunna betyda att de första tre stegen i feedbacktrappan inte 

nödvändigtvis behöver vara en del av hanteringsarbetet. Med lite eftertanke kan 

hanteringen istället gå direkt in till stadiet av förståelse och förändring, vilket skulle 

underlätta processen för både givaren och mottagaren av feedbacken. Det framkom 

inte mer specifikt hur hanteringen av feedbacken utspelats, om exempelvis 

uppföljningsmöten med involverade personer arrangeras för att utreda om en 

förbättring har skett. En annan ovisshet som framkom i temat berörde den tydliga 

viljan till förändring och förbättring, men ändå visades det vara svårt att förändra ett 

specifikt beteende. Hanteringen kan därför tolkas som både komplex och diffus, då 

ingen konkret förklaring framkom angående vad projektledarna mer specifikt gör 

med feedbacken efter den tagits emot.  

Feedbackens effekter och påverkan visades vara beroende av hur den har levererats, 

men även vem den levererats av. En intressant aspekt som lyftes i temat om 

feedbacks påverkan var att feedback från kund var enklare att distanseras ifrån, i 

jämförelse med feedback från en teammedlem. Feedback från kund motiverades 

som mindre besvärlig och visades heller inte samma tydliga negativa påverkan. 

Projektledarnas påverkan av feedbacken i denna studie kan stärkas av Mory (1992) 

och Hattie och Timperley’s (2007) resonemang om att effekterna av feedback 

påverkar människor olika beroende på hur den levererats. Likaså att positiv och 

negativ feedback kan ha varierande inverkan på människans känslor och beteende 

(Tanes et al. 2011). Resultatet av denna studie visade att feedback som inte 

levereras på ett bra sätt, inte heller tas emot på ett bra sätt. Negativ feedback kan tas 

emot genom både ilska och tårar, vilket lyftes som en bidragande faktor till en 

minskad motivation i projekten. Feedbacken ska vara konkret, konstruktiv, 

opersonlig och levereras med en lösning på problemet. Hur feedback ska levereras 

kan relateras till den informativa feedbackformen som syftar till att motivera och 

tydligt förklara informationen som levereras (Narciss 2004; Tanes et al. 2011; Zhou 

1998). Informativ feedback har tidigare visats vara ett effektivt feedbackverktyg 
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som medfört positiva resultat hos individer. Kontrollerande feedback som syftar till 

vad individen måste förbättra har däremot visats leda till både minskad motivation 

och kreativitet (Tanes et al. 2011; Zhou 1998). En önskan om att feedback ska 

anpassas efter individen i fråga lyftes i temat om påverkan. Om individen är mer 

känslosam bör den inte levereras för hårt, men heller inte lindas in för mycket. 

Jansson och Ljung (2011) menar att individen som ger feedback eventuellt inte är 

medveten om hur den ska ge feedback på bästa sätt. Därför måste mottagaren vara 

beredd på att acceptera och ta emot feedbacken med ett tålamod och samtidigt 

hjälpa individen genom att bemöta feedbacken väl.  

I resultatet av denna studie framkom det ingen förståelse för att teammedlemmarna 

eventuellt inte erhåller kunskap i hur feedback ska presenteras. Inte heller att 

projektledarna försökt hjälpa sina kollegor att ge feedbacken, vilket kan ha en 

relevans i hur feedbacken levererats, mottagits och sedan påverkat projektledarna. 

För att kunna få bättre, mer konstruktiv och konkret feedback, kan det anses vara 

viktigt att teammedlemmarna får stöttning i processen att ge feedback. Genom att 

visa teammedlemmarna att feedbacken tas emot väl, genom att exempelvis leverera 

jag-budskapet (Hilmarsson 2003; Jansson & Ljung 2011; Jordan 2014), kan även 

nya dörrar öppnas för ett mod att våga ge feedback i framtiden. Förhoppningsvis 

kan även feedbacken levereras bättre om projektledarna visar hur den ska presentera 

och tas emot på bästa sätt, vilket kan leda till att feedbackens negativa påverkan 

minskar.  

Identifierade utmaningar och svårigheter med feedback 

I studiens fjärde tema analyserades utmaningar och svårigheter som projektledare 

identifierar i relation till uppåtgående feedback. I resultatet utifrån det tema som 

utformats, belystes en viss problematik i att be om feedback. Problematiken 

uttrycktes genom en rädsla och känslighet som försvårade processen att aktivt be om 

feedback. Att feedback är känsligt och svårt att be om var inte speciellt 

överraskande, det visades vara mer överraskande att så få projektledare verkligen 

ber om feedback aktivt. Feedbackarbetet beskrevs som stort inom majoriteten av 

projektteamen, men efter en djupare analys visades få projektledare överhuvudtaget 

ha bett om feedbacken från sina teammedlemmar på eget initiativ.  
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I temat om utmaningar och svårigheter lyftes ett flertal anledningar angående 

projektledares val att bortprioritera feedback och en stor bov till bortprioriteringen 

visades vara tiden. Tiden identifierades som en ”bristvara” inom projekt och en 

huvudorsak till varför feedbackarbetet hinns med. Tidigare forskning bekräftar tiden 

som problematisk inom projekt (Gällstedt 2003; Kayworth & Leidner 2000). Projekt 

är en tillfällig arbetsform som endast pågår under en specifik tidsperiod, vilket leder 

till att tiden att bygga upp förtroendet inom teamet kan försvåras (Gällstedt). Teorin 

bekräftas inte i studiens resultat, men efter analys kunde tydliga kopplingar 

identifieras. Utifrån det som framkom i temat om utmaningar, visades projekten 

byta av varandra direkt och desto fler medlemmar en projektgrupp innehåller, desto 

mindre tid finns det för feedback. Konsekvenserna av tidsbristen har resulterat i att 

erfarenheter och lärandet inom projekt har bortprioriterats då det har ansetts vara för 

tidskrävande (Jugdey 2012).  

Tiden visades vara en av faktorerna som specifikt frånskiljer feedbackarbetet mellan 

projektledare och vanliga ledare. Forskningen visade att det finns mer tid för att 

bygga upp ett förtroende inom vanliga organisationer, medan projekt är tidsbaserade 

vilket leder till att både tilliten och tiden för feedback är hotad (Gällstedt 2003). 

Även om feedbacken efterfrågas i projekt finns det en risk för att den inte är genuin 

och ärlig, då tilliten inte finns till. Att bygga tillit kräver tid, vilket betyder att 

projektledare måste skapa tiden för att bygga denna tillit om det ska finnas en chans 

att få ärlig och genuin feedback. Ledare som arbetar inom vanliga organisationer är 

inte tidsbegränsade på samma sätt som projektledare och har därför möjligen ett 

försprång i feedbackarbetet.  Bortprioriteringen av feedback inom projekt kan anses 

som problematisk eftersom möjligheten till utveckling och förbättring försvinner 

hos projektledaren, samtidigt som tillfället för teamet att få ge feedback till sin 

ledare försvinner. Uppåtgående feedback har visats vara en stor och viktig möjlighet 

när det kommer till att team får en möjlighet att ge feedback till sin ledare 

(Kochanowski et al. 2010). Det kan därför anses vara projektledarnas uppgift att 

skapa tiden och att aktivt be om feedbacken av sina teammedlemmar, både för att 

uppmuntra och visa en öppenhet mot teamet, men även för att kunna utvecklas inom 

sin egen roll som projektledare.  

En annan faktor som lyftes i temat om utmaningarna berörde vilket mandat 

projektledarna erhåller inom sitt ledarskap. Mandatet visades även vara en faktor 
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som skiljer feedbackarbetet mellan projektledare och andra ledare. Processen att be 

om eller ge feedback tolkades som en ledar- eller chefsuppgift och 

projektledarrollen beskrevs inte som en ledarroll, tvärtom. Att be om feedback lyftes 

fram som ett onaturligt moment då projektledare inte anställs som chefer. En 

inställning eller ett tankesätt som visade att det fanns ett ansvar i att be om eller ge 

feedback existerade inte och synnerligen inte när det kom till att be om feedback. 

Mandatet innebar mer att stötta teamet och därför ansågs processen att be om 

feedback som krystad. I enstaka fall visades en förståelse finnas för ansvaret och 

mandatet kopplat till feedback. Feedbacken framställdes således som en viktig 

uppgift som kan leda till både personlig förbättring och utveckling inom 

ledarskapet.  

Tidigare forskning beskriver hur ledare tillämpar feedback som ett verktyg i deras 

individuella och medarbetares utveckling (Bailey & Fletcher 2002; Kochanowski et 

al. (2010). Individers utveckling inom projekt har även visats vara beroende av 

projektledares förmåga att stödja och leda en grupp. Feedbacken har därför lyfts 

som ett viktigt verktyg i individernas personliga utveckling (Huemann et al. 2007; 

Verburg et al. 2013). Utifrån resultatet som framkom i temat om utmaningar 

bekräftas inte dessa teorier. Resultatet visade att skillnaden mellan vanliga ledare 

och projektledare är den faktorn att projektledare personligen inte upplever eller ser 

sig själva som självklara ledare. Teorierna menar att ledare har ett ansvar att leda 

och stödja gruppen i deras utveckling (Huemann et al. 2007; Verburg et al. 2013). 

Tolkningen av teorierna visar på att ledare, oavsett om de är projektledare eller 

ledare i en vanlig organisation, har mandatet att leda och utveckla både sitt team och 

sig själv personligen inom projekt. Utifrån resultatet av temat kan därför feedback 

tolkas som ett viktigt verktyg som projektledare bör implementera och prioritera. 

Både för att teammedlemmarna ska få möjligheten att ge feedback till sina ledare, 

men även för att öka och bidra till projektledarnas personliga utveckling. 

5.2 Avslutande reflektioner 

Kochanowski et al. (2010) argumenterar för att uppåtgående feedback har blivit en 

välanvänd ledarskapsutvecklingsmetod inom många organisationer idag. 

Argumentet går att diskutera i förhållande till denna studies resultat. I endast ett fall 

framkom det exempelvis att en anonym feedbackprocess utövats likt Brett & 
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Atwater’s (2001) 360 graders eller Atwater & Brett’s (2007) Multisource feedback. 

Andra respondenter menar att de gärna önskat att en sådan feedbackprocess hade 

tillämpats, men har aldrig implementerat metoden inom projektgrupperna. De flesta 

projektledarna menar att deras arbete med uppåtgående feedback är stort, men det 

framkom det inte hur det specifikt utförs. Efter analys visades det vara ytterst sällan 

och få projektledare som verkligen har bett om feedback från sina teammedlemmar. 

Tid och mandat visades vara de två beståndsdelarna som skiljer feedbackarbetet 

mellan vanliga ledare och projektledare. Feedbacken i denna studie visades 

bortprioriteras på grund av tid och oklarheter kring projektledares mandat. De 

projektledarna som arbetar i större team hade ingen möjlighet eller tid till att sätta 

sig ned med samtliga projektmedlemmar och be om feedback. Det visade sig vara 

vanligare att projektledarna prioriterade att ge feedback, istället för att be om 

feedback på deras eget ledarskap. Ändå visades det att projektledarna vill prioritera 

feedbacken mer som berör deras eget ledarskap. Jansson & Ljung (2011) menar att 

man som projektledare måste be om feedback för att få feedback. För att lyckas med 

detta krävs det att projektledare aktivt ber om feedback, vilket framgick i resultatet 

att de sällan gör av olika anledningar. Främst eftersom det är känsligt och obekvämt, 

men andra faktorer som tid, mandat och en känslighet visades också påverka 

projektledarnas förmåga att be om feedback.  

Resultatet från denna studie har bidragit med ny kunskap om projektledarnas arbete 

med uppåtgående feedback, deras upplevelse av att ta emot feedback och även 

varför de inte arbetar med uppåtgående feedback, vilket tidigare har identifierats 

som ett outforskat område (Heslin & Latham, 2004; Kochanowski et al. 2010). 

Resultatet ämnar till att kunna implementeras i likartade projektgrupper, stora och 

små, då variationen på projektledare inom studien är relativt stor. Däremot har 

endast åtta projektledare medverkat i denna undersökning, vilket även bör tas 

hänsyn till i förhållande till resultatets trovärdighet.  

5.3 Studiens begränsningar 

Studiens genomförande har pågått under totalt 10 veckor, vilket la en grund för 

vissa begränsningar inom studiens genomförande. I förhållande till det korta 

tidsspannet, fanns det exempelvis inte tid för mer än de åtta intervjuerna som 

genomförts. Studien har vart begränsad till att undersöka projektledare i relation till 
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uppgående feedback och är därför endast menad till att implementeras inom 

projektledning. Studien avser därför inte att implementeras på vanliga ledare eller 

chefer, även fast vissa delar av studiens resultat troligtvis kan relatera till andra 

ledares och chefers erfarenheter kring feedback. 

Eftersom forskningen inom ämnet uppåtgående feedback belystes som någorlunda 

outforskat, har även den teoretiska anknytningen i denna studie vart begränsad. Ny 

litteratur kring ämnet existerade inte och har därför lagt grunden till den äldre 

forskning som förekommit inom studiens inledande och teoretiska kapitel.    

Studien har undersökt projektledare med bakgrunder från olika branscher, åldrar och 

kön, vilket var ett strategiskt val. Genom denna metod syftar studiens resultat till att 

kunna implementeras inom de flesta projektgrupperna. Projektledare plockades 

därför noggrant och strategiskt ut från varierande branscher för att kunna bidra och 

öka trovärdigheten i undersökningen. Däremot har endast en projektledare från varje 

bransch medverkat i undersökningen och en projektledare kan inte generalisera en 

hel bransch. Om studien istället hade undersökt projektledare från en och samma 

bransch, i samma åldrar och samma kön, hade resultatet kunnat få ett helt annat 

utfall och ansetts vara mer generaliserbart.   

5.4 Sammanfattning och slutsats 

Syftet med studien var att undersöka hur projektledare arbetar samt förhåller sig till 

feedback, men även att fylla en kunskapslucka angående hur uppåtgående feedback 

implementerats av projektledare i projekt. För att kunna besvara syftet utformades 

tre forskningsfrågor. Forskningsfrågorna och syftet har besvarats genom studiens 

undersökning och slutsatsen av resultat lyder följande: 

• Feedback är ett komplicerat moment som projektledarna gärna vill ha, men 

vanligtvis inte frågar efter. Det finns en medvetenhet om att ingen är 

perfekt och att det alltid finns utvecklingsmöjligheter, men ändå 

bortprioriteras momentet där projektledarna ber om feedback från deras 

teammedlemmar mer ofta än sällan.  

• Känsliga projektledare hanterar och reagerar sämre på feedback. Vanliga 

reaktioner på feedback är förkastning, förnekelse och försvar, men efter 

reaktionen har lagt sig är projektledarna öppna för förståelse och 
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förbättring. En konkret förklaring på hur projektledare hanterar och 

återkopplar på feedback framgick inte.  

• Tid, rädsla och mandat är de tre största identifierade utmaningarna för 

projektledare när det kommer till feedback. Projektledare tror att de ber om 

feedback mer än vad de faktiskt gör. Anledningen till att projektledare inte 

frågar om feedback beror bland annat på att det är en obehaglig och känslig 

process. Största boven visades vara tiden och det beror främst på att projekt 

är tidsbaserade och det krävs tid för att bygga upp tillit mellan projektledare 

och projektmedlemmar. Projektledare anser heller inte att de erhåller ett 

mandat där de kan be om feedback. Projektledare ser på sin roll som en 

stöttande funktion i teamet och inte som en självklar ledare. Mandat och tid 

är de faktorerna som har visat skilja projektledare från vanliga ledare när det 

kommer till arbetet med uppåtgående feedback. 

 

5.5 Vidare forskning 

Resultatet i denna studie visade att det finns en viss problematik angående 

projektledare, mandat och ledarskap. Projektledare visades inte vara medvetna om 

vilket mandat de erhåller när det kommer till feedback inom projekt. Vidare 

forskning om projektledare, mandat och ledarskap skulle därför kunna undersökas 

för att ta reda på vilka mandat projektledare anser sig erhålla och anledningarna till 

att de inte uppfattar sig själva som självklara ledare i projektgrupper.  

I denna studie diskuterades även feedbacktrappan i relation till projektledarnas 

hantering och reaktion på feedback. Genom undersökningen fanns det minimalt med 

material att hitta om feedbacktrappan i tidigare litteratur och endast en referens 

kunde tillämpas inom denna studie. Vidare undersökningar om feedbacktrappans 

bakgrund, innebörd och trovärdighet skulle därför kunna studeras samt utvecklas i 

framtida forskning.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 

 
Inledande frågor 

- Kan du berätta kort om företaget du idag arbetar på? 

- Hur länge har du arbetat inom företaget? 

- Vad är din roll och dina arbetsuppgifter? 

- Hur länge har du arbetat som projektledare? 

 

Allmänna frågor 

- Hur arbetar ni med feedback inom ert företag? 

- Utbildas ni inom feedback/ledarskap på företaget eller har du någon 

tidigare utbildning inom det? 

- Hur/arbetar du med att ge feedback till medlemmarna i din projektgrupp? 

- Hur upplever du att det är att ge andra feedback? 

 

- Hur tänker du kring feedback och utveckling i ditt eget ledarskap? 

- Hur arbetar du med att ta emot feedback själv från dina kollegor?  

- Hur upplever du situationer du när du får ta emot feedback? 

- Vad gör du med den feedbacken som du får ta emot? 

- Vilka andra strategier använder du för att bli en bättre projektledare efter 

varje genomfört projekt?  
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Bilaga 2 - Introduktionsbrev 

 

Introduktionsbrev av uppsats 

Mitt namn är Johanna Stockman och jag läser just nu en magister inom projektledning 

på Karlstad Universitet och har precis påbörjat processen med min examensuppsats. I 

uppsatsen kommer jag att undersöka hur projektledare arbetar med feedback, både 

uppåt och nedåt inom sina projektgrupper och på sin arbetsplats. Jag söker därför just 

nu efter respondenter som är villiga att delta i denna undersökning och besvara frågor 

som berör just ämnet feedback inom projekt. Intervjun beräknas ta cirka 1 timma och 

den kommer att genomföras på din arbetsplats eller på ett café över en kaffe, helt 

beroende på vad som passar dig bäst! 

För att kunna delta i undersökningen krävs det att du arbetar inom yrkesrollen 

projektledare och har en projektgrupp du tidigare har eller idag arbetar med.  

 

Hantering av personuppgifter enligt GDPR  

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är 

helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket 

dock inte påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som 

kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. 

Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har 

registrerats i Karlstads universitets studieregister för att sedan förstöras. Karlstads 

universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del 

av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du 

har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av 

personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se. 

 

Mina kontaktuppgifter: 
 
Johanna Stockman   
 

Kontaktuppgifter till handledare: 

Johan Netz   
 

Henrik Bergman    
 

Tomas Jansson    
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Bilaga 3 - Samtyckesblankett 

 

Samtyckesblankett  

Samtycke att delta i: Feedback, lika viktigt uppåt som 

nedåt? 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är 
medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 
deltagande i studien utan att ange något skäl. 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner 
att Karlstads universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med 
gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information. 

 
………………………………………… 
Underskrift 

 

……………………………………………………………… 
Namnförtydligande, ort och datum 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

Mina kontaktuppgifter: 
 
Johanna Stockman   

 
 

Kontaktuppgifter till handledare: 
 
Johan Netz   
 

Henrik Bergman   
 

Tomas Jansson   

 


