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Förekomsten av 360-graders inventeringar i samband med 
ledarutvecklingsprogram är vanlig. De modeller och verktyg som 
används är noggrant validerade och kontrollerade. Det saknas studier 
om hur inventeringar upplevs av deltagare som inte är inventeringens 
fokus. Denna studie syftade till att skapa förståelse för vilka processer 
som startar och vad som händer bland medarbetare och överordnade 
som deltar i en 360-graders ledarskapsinventering som ska fungera 
som en avstämning av ledarskapet i en mindre organisation. En 
induktiv tematisk analys visade att det finns förväntningar inom 
organisationen på inventeringens resultat, samt på de effekter som 
deltagarna uppfattar bör komma ut av en inventering. Analysen visade 
även att de som deltog i skattningen hade svårt att skilja på schabloner 
och myter av ledarskap och det ledarskap som den skattade chefen 
visar, samt att individuella tankeprocesser aktualiseras som handlar 
om ledarskap, dem själva och organisationen.  
 
Nyckelord: ledarskap, ledarstilar, självbild, skattningseffekter, tester 

 
 

I n l e d n i n g 
 
Organisationer och företag använder i olika stor utsträckning utbildnings- och 
utvecklingsprogram för att vara konkurrenskraftiga och svara upp mot omvärldens och 
marknadens behov och krav. Inventeringar och tester ingår ofta i dessa program, den 
mängd och variation av test som står näringslivet och samhället till förfogande har 
aldrig varit större. Tester används bland annat för att bedöma en individs kompetens, 
kunskap eller handlingsförmåga i förhållande till någon form av referensgrupp. Dessa 
satsningar syftar till att ta till vara den kompetens och kunskap som finns hos enskilda 
individer för att stärka organisationen som de verkar inom. I utbildningssammanhang 
har det under en längre period ansetts okej att använda tester även om det har varit 
debatterat på olika sätt. I rekryteringssammanhang används tester i ökande utsträckning 
främst eftersom tester anses ha en större prediceringsförmåga i att visa hur väl en person 
kan komma att fungera på en arbetsplats, jämfört andra metoder som intervju och 
referenstagning med mera (Mabon, 2002). Att företag och organisationer använder sig 
av tester för att utvärdera och inventera sin personal, och i samband med rekrytering 
finna rätt person att satsa på, har inte bara en kunskapsrelaterad sida. Enligt Mabon 
(2002) och Kincaid och Gordick (2003) finns det ekonomiska vinster att göra för de 
företag som använder test, jämfört dem som inte använder sig av test. Ofta är det chefer 
på olika positioner inom organisationer och företag som är föremål för utbildnings- och 
utvecklingssatsningar. 
 
Många företag väljer även att satsa på utbildning och utvecklingsfrågor av den 
anledning att många medarbetare anser att utbildning och kompetensutveckling är lika 
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viktig som en bra lön. Det kan med andra ord finnas ett krav från medarbetarna på att 
det ska finnas en plan för individuell utbildning och utveckling för att de ska stanna 
kvar inom företaget eller organisationen.  
 
I ökande grad använder man 360-graders inventeringar/feedback program i samband 
med ledarutveckling. 360-graders test skiljer sig från andra psykologiska test som 
förekommer på marknaden eftersom de låter andra bedömargrupper (ofta tre eller flera) 
yttra sig om individens kapacitet och förmåga (Arvonen, 2002; Yukl, 2002). En 360-
graders inventering innebär att man i samband med testet eller inventeringen även 
involverar (testar eller frågar) personer som finns runt omkring (360-grader) den 
utvärderade personen, t.ex. dennes chef eller överordnade, medarbetare på samma nivå 
samt underordnade. 360-graders test används också för att få en bredare eller mer 
kompletterande bild av hur en individ fungerar i organisationen. I allmänhet kopplas de 
till sökandet efter högpresterande arbetssätt eller konkurrensfördelar för företag och 
organisationer (Luthans & Peterson, 2003). I vissa sammanhang används testerna som 
underlag för skapandet av individuellt anpassade utbildnings- eller utvecklingsprogram. 
Vid empirisk granskning visar det sig att 360-graders inventeringar har skiftande 
resultat (Luthans & Peterson, 2003). Ett sätt att förbättra eller effektivisera användandet 
av 360-graders feedbackverktyg är att kombinera dem med coachning (träning) 
fokuserad på beteendemässig utveckling såsom utvecklad självinsikt och 
självmedvetenhet (Luthans & Petersons, 2003). 
 
Många studier visar att tester har en hög validitet och reliabilitet och att de fungerar väl. 
En hög grad av acceptans och överensstämmelse mellan en chefs självskattning och 
medarbetares skattning påverkar organisationen i stor utsträckning (Atwater, Ostroff, 
Yammarino & Fleenor, 1998). 360-graders inventeringar/tester kan skapa en relativt 
objektiv grund för ett fortsatt individuellt utvecklingsarbete för den person som 
inventeringen är riktad mot. Det finns många frågeställningar som är obesvarade i 
samband med 360-graders inventeringar (Sala, 2003). Med anledning av det begränsade 
material som finns i samband med 360-graders inventeringar så behövs det studier som 
exempelvis tar upp följande frågeställningar. Vad händer exempelvis i ett mindre 
företag när organisationen bestämmer sig för att genomföra en 360-graders inventering, 
och hur påverkas de personer som deltar vilka själva inte är huvudfokus i 
inventeringen? På vilket sätt kan organisationens storlek påverka utfallet i en 360-
graders inventering. Har storleken en betydelse eller bör mindre organisationer kunna 
lösa feedbacken ändå, eftersom de är just mindre och kontakten inom organisationen är 
närmre? Upplever deltagarna i inventeringen att det finns en relevans i att genomföra en 
360-graders inventering av ledarskapet i en mindre organisation? Enligt Arvonens 
forskning (Arvonen & Frantsi, in press) kan en chefs självbild aldrig matcha 
medarbetarnas bild till hundra procent. På vilket sätt påverkas individerna i 
organisationen om det finns en diskrepans mellan chefens självbild och den bild som 
medarbetarna ger? Om det finns en diskrepans mellan chefens självbild och 
medarbetarnas bild av chefen, bör chefen anpassa sitt agerande efter den feedback 
denne får eller bör medarbetarna försöka acceptera chefens agerande? 
 
Ledarskapet inom en organisation påverkar hur väl en organisation fungerar. Detta 
kommer i sin tur att påverka det resultat som organisationen levererar. Av denna 
anledning är det intressant och avgörande att bedöma hur väl individerna i en 



  

 

3

 

organisation fungerar avseende till exempel ledarskap. En chef som bedöms som en bra 
ledare kommer att ha större förmåga att påverka medarbetarna och organisationen, och 
som en konsekvens av det förhoppningsvis också stärka organisationen. Följande 
teoriavsnitt ger en nödvändig förförståelse och bakgrund för resonemang om effekter av 
360-graders inventeringar. De kan även bidra till att öka förståelsen till varför resultatet 
ser ut som det gör i denna rapport. 
 
 

S y f t e 
 
Denna fallstudie syftar till att undersöka vilka eventuella processer och reaktioner, med 
avseende på tankar och känslor kopplat till förväntningar och förhoppningar, som 
uppstår bland medarbetare och överordnade i en mindre organisation som genomför en 
360-graders inventering av ledarskapet. Syftet är även att nå förståelse för hur dessa 
reaktioner tar sig uttryck, samt att söka allmänna mönster för hur människor reagerar på 
360-graders tester. Följande frågeställningar är aktuella. 
 
1) Hur upplever individerna i en mindre organisation en 360-graders inventering av 
chefen?   
 
2) Vilka processer (inom och mellan människorna i organisationen) startas hos de 
personer som genomför en 360-graders inventering med avseende på förväntningar och 
förhoppningar på resultatet? 
 
3) Vilka faktorer upplever deltagarna påverka deras vilja att ge feedback via en enkät i 
en 360-graders inventering? 
 
 

T e o r i 
 
Ledarskap 
 
Människor påverkar de organisationer de verkar inom. Den influens som en individ kan 
ha i en organisation eller ett företag är viktig och ibland avgörande för att en 
organisation eller ett företag skall leva och utvecklas. Vissa människor har en influens 
och påverkan som är starkare än andras, vilken kan kopplas till ledarskap.  
 
Ledarskap har i samtida organisatoriskt liv blivit ett genomgripande fenomen. Få 
ämnen, om överhuvudtaget något är hetare inom affärs- och organisationsteori. I den 
vetenskapliga världen talar man sedan något decennium om att det har skett en 
förändring av ledarskapet och ledarteorier. I huvudsak speglar förändringen samhället 
och den omkring liggande miljön som är aktuell under tillfället för studien. Dessa 
förändringar kan vara; kortare produktlivscykler, avregleringar av traditionella 
marknader, konkurrensen globaliseras, vilket leder till en ökad konkurrens och 
turbulens på marknaden, nya tekniker och högre förväntningar från kunder och 
samhälle. Men även strukturella och kulturella förändringar inom organisationer 
påverkar, det kan exempelvis vara överlåtelser eller nedskärningar. Organisationer och 
företag blir som en konsekvens av det mer gränslösa och de framstår ibland som 
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lättflytande nätverk utan självklara uppdelningar och avgränsningar. I en tid och ett 
samhälle som präglas av ett ökat tempo och en ökad komplexitet har behovet av 
ledarskap aldrig varit större. Ledarbeteende och ledarskap är i och med det några av de 
faktorer som kommer att ge störst effekt på organisationen (Arvonen & Pettersson, 
2002; Conger 1993; Storey, 2004). 
 
Chefens eller ledarens påverkan på företaget eller organisationen är omdebatterad men 
ändå tydlig. Ledare och chefer verkar ha förmågan att skapa klimat som leder till 
utveckling och tillväxt lika väl som misskötsel och avveckling. Ledarskapet har en stor 
betydelse i många sammanhang bland annat vad gäller förändrings- och strategiarbete, 
utvecklingsarbete och medarbetarhälsa (Bennis & Nanus, 1985, Beckérus & Edström, 
1988, Arvonen, 1995).  
 
Forskning om ledarskap 
 
Forskning om chefer och ledare är på intet sätt någon ny företeelse. I ett historiskt 
perspektiv har forskningsfokus på ledarskap förändrats från en tid till annan (Bryman, 
1992). Området har ursprungs daterats till början av 1900-talet, och ledarskap är 
antagligen ett av de ämnen inom psykologin som fått mest utrymme inom teoribildning 
och forskning (Stodgill, 1974; Nystedt, 1997). Ledarskapsforskningen som bedrivits 
kan beskrivas som ”The management theory djungel” (Koontz, 1961). Mer exempel om 
denna går att finna i Shackleton (1995), Grint (1997) och Yukl (2002).  
 
Bennis och Nanus (1985) skriver i en rapport att det finns mer än 350 mer eller mindre 
vetenskapliga definitioner, varianter, tolkningar och teorier kopplat till det fenomen vi 
kallar ledarskap (se även Trollestad, 1994; Yukl, 2002). Trots denna enorma mängd 
råder det ändå brist på kunskap om vad ledarskap är och kan vara. Yukl (1998) antyder 
att anledningen till den divergerande bilden av ledarskap är att när den vardagliga 
termen eller uttrycket ledarskap började användas i vetenskapsvärlden så skapades inte 
någon gemensam, generell och enhetlig förklaring och definition. Som en konsekvens 
innehåller uttrycket därför många olika delar, och många olika aspekter avses när 
ledarskap studeras och diskuteras. Forskare definierar ofta ledarskap utifrån sitt eget 
individuella perspektiv och utifrån vad det är som intresserar dem just för tillfället, och 
man kan konstatera att ledarskapsdefinitioner är generella (innehåller generaliseringar) 
och innehåller ett brett spektra av ämnen och delar (Alvesson, 1996; Yukl, 1998).  
 
Yukl (2002) hävdar att definitioner har skapats mot bakgrund av vilken typ av studie 
som gjorts och av vilken forskare. Det finns dock vissa gemensamma nämnare, bland 
annat att ledarskap handlar om eller involverar någon form av inflytelseprocess där 
avsiktlig påverkan utövas eller sker från något till något annat. Det som skiljer de olika 
definitionerna åt är detta ”något”, om det är en person, organisation, grupp eller något 
helt annat varierar (Yukl, 1998). En åtskillnad som finns mellan olika forskningsgrupper 
är huruvida ledarskap skall ses som specifik roll eller som en del av en social process. 
Ledarskap kan exempelvis ses som en påverkansprocess som uppstår när det finns 
samförstånd mellan ledare, medarbetare och dess mål, när påverkansprocessen frivilligt 
accepteras (Arvonen, 2002). 
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En teori som tar upp interaktionen mellan ledaren och de ledda är Leader Member 
Exchange theory (LMX-theory), (Dansereau, Graen & Haga, 1975). Vilken antyder att 
ledare utvecklar relationer med varje medlem i gruppen, och behandlar olika 
gruppmedlemmar på ett individuellt sätt. Gruppmedlemmar som har en hög grad av 
ansvar, beslutsinflytande och tillgång till information anses tillhöra in-gruppen, medan 
gruppmedlemmar som inte har detta i lika hög grad anses tillhöra det som kallas ut-
grupp. Om en person befinner sig i in- eller ut-gruppen beror enligt teorin på 
medarbetarens arbete och attityden till detta, samt den interaktion som pågått mellan 
chef och medarbetare och hur dessa roller utvecklats. LMX-teorin anses ge möjligheter 
att utveckla förståelse och interaktion mellan medarbetare och chef, vilket utvecklar 
ledarskapet hos chefen. 
 
Begreppen chef och ledare 
 
Inom ledarskapslitteraturen görs ofta en åtskillnad mellan managers (chefer) och ledare 
(personer som innehar en informell ledarroll), och de flesta forskare har idag övergivit 
tanken på att ”ledarskap” och ”chefskap” är synonymer (Bjerke, 1998). I formella 
organisationer är ledarskap ofta förknippat med formella positioner, roller och 
auktoriteter. Den formella positionen i en organisationshierarki utgör således grunden 
för benämningen chef (Arvonen, 2002; Moqvist, 2005). Dessa roller är ofta uttalade för 
att gruppens eller organisationens gemensamma mål ska uppnås på ett effektivt sätt. 
Moqvist (2005) använder uttrycket chef när hon beskriver att det kan vara relativt enkelt 
att avgöra vem som är chef, eftersom chef är den som har den formella utnämningen 
chef. Alla forskare och teoretiker är dock inte överens. En del ser ledarskap som en 
funktion av chefskap, andra inte. Ledarskapsforskningen har kritiserats för just detta, att 
den inte lyckats presentera några samlade definitioner av centrala begrepp (Yukl, 2002).  
 
Zaleznik (1977), Bennis och Nanus (1985) med flera föreslår en distinktion mellan 
chefer (managers) och ledare (leaders). Skillnaden mellan chef och ledare kan illustreras 
med Byars (1996) idéer. En ledare är en individ som har förmågan att påverka 
attityderna och åsikterna hos andra, medan en chef endast kan påverka andras 
handlingar och beslut. Storey (2004) skriver att utöver chefsbegreppets koppling till en 
formell position har det också, i förhållande till ledarbegreppet, kommit att tillskrivas 
specifika kännetecken. Arvonen (2002) menar att chefskap och ledarskap är och bör 
vara olika i organisatoriska processer. Chefsbegreppet relateras till exempelvis 
kortsiktighet, kontroll och styrning, upprätthållande av rådande och givna förhållanden. 
Ledarbegreppet däremot har förknippats med långsiktighet, delaktighet, 
förändringsorientering, visioner och kreativitet. Sammanfattningsvis kan sägas att 
chefer är orienterade mot stabilitet och ledare är orienterade mot förändring (Arvonen, 
2002; Storey, 2004; Yukl, 2002). Arvonen (2002) hänvisar i sin avhandling bland annat 
till Hersey och Blanchards (1982) idéer som menade att innebörden av ledarskapet är att 
man jobbar med och genom individer och grupper för att åstadkomma organisationens 
mål. Enligt Arvonen (2002) visar det att den formella makten inte är orsaken till att 
ledare kan påverka andra att agera som de vill, utan att ledarskapet endast är ett sätt att 
influera och påverka, och den formella makten innebär en möjlighet att göra det.  
 
I ett organisationsperspektiv uppstår dock en komplikation i och med denna tudelade 
beskrivning. Med chefspositionen följer vanligen en underförstådd förväntan om att 
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personen också ska fungera som ledare. Det kan vara problematiskt att chefen inte är 
den förväntade ledaren i fråga (Hagström, 1990).  
 
I denna studie används begreppet chef eftersom den individ som studeras innehar en 
formell utnämning till en chef (verkställande direktör). Begreppet ledare har en vidare 
betydelse då det också kan inkludera personer som inte innehar någon chefsposition 
(Hagström, 1990). Att definiera och använda chefsbegreppet som kopplat till en 
position i en hierarki gör det också, som Moqvist (2005) beskriver, möjligt att undvika 
att ta utgångspunkt i ovan angivna dikotoma beskrivning av chef respektive ledare. 
 
Betydelse och effekt av ledarskap 
 
Ledarskap kan vara en kraftkälla som ger företag och organisationer konkurrensfördelar 
(van Knippenberg & Hogg, 2003) men det finns teoretiker som hävdar att effekten av 
ledarskap är överdriven och att ledare vare sig påverkar eller influerar organisationer 
eller företag. Zaccaro (2001) uttrycker det på följande vis, ”organizations performance 
is strictly a function of environmental characteristics and contingencies” (s 5).  
 
Inom idrottsvärlden finner vi å andra sidan många exempel på studier som visar att 
ledarskap har effekt. Hogan, Curphy och Hogan (1994) refererar exempelvis till studier 
om den legendariske baskettränaren Phil Jackson som har coachat många olika lag till 
vunna mästerskap. Studier om effekter av ledarskap finns även inom den politiska 
historien där samma forskare (Hogan, Curphy & Hogan, 1994) hänvisar till den gamla 
amerikanske presidenten Abraham Lincoln och de effekter av ledarskap som visats i 
dennes roll. De anser att ledarskap påverkar, dock markerar de att det inte avgör om och 
huruvida det är ett positivt eller negativt ledarskap. Burke (2002) skriver att de som 
hävdar att ledarskap saknar betydelse är beroende av de definitioner som de bygger sin 
åsikt om ledarskap på, och de metoder och mätningar som ligger bakom argumenten. 
Vilket skulle innebära att deras påståenden kan ifrågasättas som en funktion av metoder. 
Viss del av resonemangen bör man dock ta i beaktande då det inte enbart är ledaren eller 
chefen som ansvarig för utvecklingen i organisationen (Burke, 2002). 
 
Ledarstilar 
 
Det finns det inga generella och unisona modeller för ledarskapsutveckling (Day, 2000; 
Yukl, 2002). För att ta reda på enskilda chefers effekt i organisationer kan man fråga 
medarbetare och överordnade om graden av inflytande eller påverkan som den enskilda 
chefen har. Många test bygger därför på tanken att människor har ett antal mer eller 
mindre separata egenskaper som kan mätas (Mabon, 2002).  
 
Intresset för ledarstilar har funnits i nära 80 år. Klassiska studier är till exempel de av 
Lewin, Lippit och White (1939) som myntade uttryck som demokratiskt, auktoritärt 
respektive ”låt gå” ledarskap. Den så kallade Ohio-skolan (forskare vid Ohio State 
University) genomförde parallellt med forskare vid Michigan State Leadership Studies 
forskningsprojekt om ledarskap. Deras studier om uppgifts- respektive 
relationsorienterat ledarskap anses numera vara klassisk och ligger till grund för en stor 
del av den efterkommande forskningen. Via faktoranalyser av frågematerial grundat på 
150 variabler (frågeställningar) fann Fleishman (1953) nio olika dimensioner vilka 
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kunde hänföras till endast två grundläggande dimensioner av ledarskap, ”consideration” 
(relationsorientering) och ”initiating structure” (i vilken utsträckning som en chef är 
strukturinriktad respektive arbetar mot måluppfyllelse). Ahltorp (2003) jämför 
relationsorientering med det som idag kallas för teamorientering och strukturorientering 
med det som kan kallas uppgiftsorientering. Ohio-skolans forskning om chefsbeteenden 
ledde till en två-dimensionell modell där en chef antingen var uppgifts- eller 
teamorienterad. Fleishmans (1953) resultat och de två ledarskapsdimensionerna har i 
huvudsak legat till grund för många modeller och teorier om ledarskap (Yukl, 1998).  
 
Blake och Moutons (1978) ”Gridmetod” är ett exempel på en modell som baseras på 
klassiska dimensioner. Dimensionerna innehåller vardera en skala på nio delar, där det 
högsta värdet på båda skalorna (9/9) enligt modellen motsvarar ett ultimat fungerande 
ledarskap. Hersey och Blanchard (1982) använde de två ledardimensionerna som grund 
när de skulle beskriva sin modell som de kallade ”situationsanpassat ledarskap”. 
Strukturering och relation används i denna modell tillsammans med medarbetarnas 
förmåga att självständigt klara sina uppgifter, det vill säga medarbetarnas kunskap och 
kompetensnivå. Ledandet blir situationsanpassat eftersom ledaren eller chefen kan 
anpassa sitt förhållningssätt till medarbetarna och sitt arbete beroende på just 
medarbetarnas egen förmåga att själva klara uppgiften. Även Fiedlers (1967) arbete kan 
kopplas till de två dimensionerna, som utvecklade och lade till ytterligare en aspekt, 
chef - medarbetarrelationen vilken fokuserar på chefens makt och uppgiftens kontext. 
Fiedler (1967) ansåg att personligheter är stabila och inte kan förändras, därför kan de 
inte anpassas till olika medarbetare som exempelvis teorin om det situationsanpassade 
ledarskapet antyder.  
 
Den förändringsinriktade dimensionen är ytterligare en dimension som läggs till de två 
tidigare dimensionerna (Ekvall, Arvonen & Nyström 1987). Detta förändringsinriktade 
ledarskap fanns även med som variabel i tidigare modeller men de var inte klustrade på 
samma sätt som det har visat sig vara i Ekvall och Arvonens forskning (Arvonen, 2002). 
Enligt Ekvall och Arvonen (1991) bör det vara tre faktorer som tillsammans konstruerar 
vad som innefattar begreppet ledarskap. Ledarskap bör alltså undersökas med en 
trefaktormodell som innehåller en förändringsdimension som kompletterar den tidigare 
tvåfaktormodellens dimensioner, relation och struktur. Modellen kallar de för CPE-
modellen, Change, (förändring/utveckling), Production/task/structure 
(produktionsorientering), Employee/relations (medarbetar orientering). Med hjälp av 
CPE-modellen för ledarskap kan medarbetare klassificera sin chef i huruvida denne är 
förändrings-, produktions- eller medarbetarinriktad. Modellen ger med andra ord 
medarbetaren möjlighet att separera beteenden som i tvåfaktormodeller fallit under 
samma kategori (Arvonen & Frantsi, in print). 
 
I denna studie är verktyget som använts ett 360-graders test baserat på CPE-modellen 
(Ekvall & Arvonen, 1991). Detta test kallas för Farax, och är ett bland flera på 
marknaden. Studier på modellens validitet och reliabilitet visas i flertalet faktoranalyser 
(explorativa och konformativa) vilka ger en tredimensionell syn på ledarbeteende 
(Ekvall & Arvonen, 1991; Arvonen, 2002; Yukl, 2002).  
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Testning 
 
I stort sett all ledarskapsteori oavsett ovan dikotoma beskrivning antyder att ledarskap 
påverkar människor och därför också påverkar organisationers resultat. Vissa ledarstilar 
bör då påverka organisationens utkomst mer (Yukl, 2002). 
 
Den ökande användningen av feedback från flera olika källor i samband med tester och 
inventeringar, har kopplats till ett ökande behov av att utveckla chefers kapacitet 
(Conger & Kanungo, 1998; Arvonen 2002). Chefer inom organisationer och företag 
som bygger sin verksamhet på kunskapsrelaterade tjänster och som befinner sig i en 
global konkurrens bör enligt Arvonen och Frantsi (in print) exempelvis utveckla sin 
ledarkapacitet, sitt visionära agerande, sin kommunikationsförmåga och 
förändringsbenägenhet.  
 
Anledningen till att man vill använda flera olika observatörsgruppers uppfattning om en 
individ är att individens självbild inte alltid stämmer överens med omvärldens. Studier 
av chefers självbild och observatörers bild av den skattade (chefen) visar att det finns en 
diskrepans och skillnad i dessa bilder (Arvonen & Frantsi, in print). Orsakerna till denna 
diskrepans är många. Den övergripande frågan är dock om chefen ska låta sig påverkas 
om det föreligger en situation där gapet (skillnaden) mellan chefens självbild och övriga 
skattares bild divergerar i stor utsträckning och på vilket sätt chefen ska agera i en sådan 
situation? Är det chefen som ska anpassa sig och försöka ändra sitt beteende eller är det 
medarbetarna som ska acceptera chefens sätt att vara och anpassa sig efter det? När 
effekter av 360-graders inventeringar har utvärderats har det visat sig att det finns en 
positiv koppling mellan 360-graders feedback och förbättringar i ledarskapet (Atwater, 
Roush & Fischtal, 1995; Smither, Wohlers & London, 1995, Facteau, Facteau, Schoel, 
Russel & Poteet, 1998). Deltagande i 360-graders inventeringar bygger på frivillighet, 
vilket är ett kriterium för att det överhuvudtaget skall vara möjligt att genomföra 
liknande studier, den skattade personen har dessutom rätten till materialet som kommer 
ut av skattningen (Atwater, Waldman & Brett, 2002). I denna studie var det processerna 
i samband med skattningen som avsågs. Av denna anledning, men framförallt med 
hänsyn till den enskilde individen och konfidensialitetskravet, redovisas inte resultatet 
av inventeringen (vilken ledarstil chefen hade) i rapporten. 
 
Reaktioner på testning 
 
Förståelsen för skattade chefers reaktioner på 360-graders test och inventeringar är 
viktiga eftersom de ligger till grund för hur den skattade kommer att jobba med sin egen 
personliga utveckling. Acceptansen av feedback definieras som tron på att feedbacken 
är en korrekt bedömning eller korrekt representerar arbetsinsatsen (Ilgen, Fischer & 
Taylor, 1979). Som en konsekvens av detta kan alltså 360-graders feedbackverktyg ha 
ett mycket litet värde för individers förmåga att utveckla ledarskapet (Facteau et al., 
1998).  
 
Hur väl en skattad person tar till sig den feedback som finns efter en inventering beror i 
huvudsak på ett antal faktorer kopplat till den skattade personen själv. Baserat på 
tidigare forskning kan man konstatera att trovärdigheten hos källan (den som skattar) är 
en viktig pusselbit i förståelsen för hur feedbacken kommer att tas emot av den skattade. 
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En ”skattare” som uppfattas ha förmåga, kapacitet och kunskap att skatta en individ har 
med andra ord större chans att få sin feedback accepterad av den skattade (Facteau et 
al., 1998). McEvoy (1990) upptäckte till exempel att chefer regerade mer positivt på 
utvärderingar om de var kopplade till en utvecklingsplan snarare än till administrativa 
syften (kartläggning av kompetens till exempel). Antonioni (1994) visade i en studie att 
de skattade i större grad uppskattar om formulären är signerade av den som skattar, 
medan den som skattar i större utsträckning uppskattar om formulären är anonyma.  
 
Resultatet av Facteau et al (1998) studie visade att de skattade är av den uppfattningen 
att både jämlika medarbetare (på samma nivå) och underordnade har förmåga att ge 
feedback, dock med ett större förtroende för underordnad skattare jämfört jämlika 
skattare. Feedback som kommer från personer som den skattade uppfattar som 
trovärdiga ”skattare” värderas högre än feedback från mindre trovärdiga skattare. Detta 
gäller dock inte om feedbacken från en ”mindre trovärdig skattare” är mer positiv 
jämfört individens egen skattning, då utgår detta fenomen (Smither, 1995; Albright & 
Levy, 1995). Kopplat till detta skriver Facteau et al (1998) att för att hjälpa chefer att ta 
till sig feedbacken när skattningarna är ”mindre än perfekt” (s 443) bör organisationer 
avsätta rejält med tid och kraft för att förbereda de som skattas för vad som kan komma 
ut av feedbacken. Det är också viktigt att man följer en skattad över tid eftersom det 
med största sannolikhet är så att inställningen till feedbacken kommer att förändras när 
den har fått diskuterats tillsammans med andra personer (Facteau et al, 1998). Negativa 
reaktioner på feedback beror på att man inte tror på feedbacken ifråga, om feedbacken 
inte ansågs meningsfull beror det till stora delar på att personen inte är tillräckligt 
utvecklingsfokuserad (Brett & Atwater, 2001). 
 
Självuppfattning - Självmedvetenhet  
 
Människors självuppfattning eller självkoncept (det vill säga hur individen uppfattar sig 
själv och individens identitet) har avgörande effekter på hur individen känner, tänker 
och beter sig. Men också på det som individen vill uppnå (Leary & Tangney, 2003). 
Självuppfattning kan ses som en individs kunskap om sig själv. Den täcker många olika 
områden, exempelvis om kunskaper som man har respektive inte har, kunskaper om 
attityder och värderingar, vad man tycker om och inte tycker om och så vidare. I vissa 
dimensioner verkar människan ha en mer klar bild över sig själv än i andra dimensioner, 
graden av självuppfattning är knutet till vad man anser vara viktigt. Desto viktigare en 
dimension är för en individ, ju tydligare uppfattar individen att den har en klar och 
tydlig självuppfattning i den dimensionen (Markus, 1977). Självmedvetenhet kan 
uppfattas som ett permanent tillstånd eller som ett dynamiskt och utvecklingsbart 
tillstånd i personligheten (Arvonen & Frantsi, in print).  
 
Självuppfattningen eller självet är en struktur som hjälper individen organisera sin 
vardag och skapa mening till minnen och beteenden (Kihlstrom, Beer & Klein, 2003). 
Information som har en koppling till självet har en större sannolikhet att kunna behållas 
i minnet jämfört information som saknar denna koppling. Vår självuppfattning bygger i 
stor utsträckning på hur vi interagerar med människor runt omkring oss. Genom andras 
uppfattning om oss skapar vi och förändrar vi vår självbild. Med andra ord så ger även 
sociala kontakter en dimension på vårt själv (van Knippenberg, van Knippenberg, De 
Cramer & Hogg, 2004).   
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Självet är alltså uppdelat i olika delar, kopplade till olika sociala kontexter 
(sammanhang) där en individ kan ha olika självuppfattning och därav också identitet 
beroende på vilken kontext denne befinner sig i. En individ kan ha många olika själv, 
men det är endast en självbild som är förhärskande i en specifik social kontext. Vilken 
självbild som blir den aktuella beror på situationen som individen befinner sig i och i de 
händelser som ligger alldeles nära i tiden innan den aktuella situationen (Lord & Brown, 
2004). Självbilden som chef kan alltså aktiveras när individen har underställda 
medarbetare hos sig, medan självbilden som dotter kan aktiveras när individen tar emot 
ett telefonsamtal från sin far.  
 
En individ kan även visa upp framtida och önskade själv och inte bara ett själv utifrån 
nuet eller det som har varit (Markus & Nurius, 1986). Man skiljer även mellan ideala 
själv (hur vi skulle vilja vara enligt en större samhällelig bild) och önskade själv (hur vi 
önskade att vi var utifrån oss själva). Jämförelser mellan nuvarande och aktuella 
självbilder, ideala själv och önskade självbilder kan vara viktiga för en individs 
motivation. Studier har visat att möjligheterna att bli något som är bättre eller 
annorlunda jämfört med individens nuvarande självbild kan inspirera individen till att 
ge lite extra eller till att visa ett större tålamod med en icke tillfredsställande situation 
(Lord, Brown & Freiberg, 1999).  
 
Självmedvetenhet har definierats som acceptans och överensstämmelse mellan själv och 
andras skattning av självet (Atwater & Yammarino, 1993). Arvonen och Frantsi (in 
print) hävdar att en chefs självbild aldrig kan matcha den idé som finns av en ledarstil i 
en viss miljö till 100%. Den kan dock ligga väldigt nära men avvika åt ett positivt eller 
negativt håll. En hög grad av självmedvetenhet anses i ledarskapsforskning vara 
önskvärt, vilket enligt Arvonen & Frantsi (in print) bygger på antagandet att chefer 
utvecklar sig själv och sin självmedvetenhet genom feedback grundad i människor och 
situationers önskemål om en viss stil.  
 
En hög grad av självmedvetenhet har visat sig vara möjlig att förknippa med psykiskt 
välbefinnande (Arvonen, 2004). Vidare refererar Arvonen och Frantsi (in print) till en 
studie som visar att en viss grad av felaktig självbild åt det positiva hållet i 
självskattningar kan ha en positiv koppling till prestation som i sin tur kan lindra 
effekterna av exempelvis utbrändhet (Ahola, Gerlander & Kalimo, 2001 refererad i 
Arvonen & Frantsi, in print).  
 
Det finns också forskning som visar att ledare som kan påverka sina medarbetares 
självkänsla (känsla av egen värde) och individuella tro på den egna kapaciteten att 
genomföra nödvändiga handlingar för att uppnå mål, (self-efficacy) ofta har en positiv 
effekt på det som sker inom organisationen (Bandura, 1977). Hur vi uppfattar oss själva, 
vårt självkoncept och vår identitet, samt hur vi förstår hur det i sin tur påverkar våra 
känslor, vår tro, våra attityder, beteende och målorientering utgör kärnan i själv- och 
identitetsteori vad gäller ledare och effektivitet i ledarskapet. Som en följd av det finns 
det två viktiga implikationer att ta hänsyn till; 1) ledare som är kapabla att influera 
medarbetares självbild kan påverka attityder och beteenden, 2) medarbetares 
uppfattning om sin självbild kan påverka och förenkla relationen mellan ledare och 
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ledda (Lord et al., 1999; van Knippenberg, van Knippenberg, De Cremer & Hogg, 
2005).  
 
En individ (i detta sammanhang chef) kan endast utveckla sin förmåga om det finns ett 
aktivt engagemang hos individen, där individens motivation och intresse för 
ledarutveckling är avgörande för dennes individuella ledarutveckling (Chan & Drasgow, 
2001). För att detta intresse och engagemang ska hålla i sig över tid krävs det sannolikt 
att ledarrollen blir en del av individens självbild (Lord & Hall, 2005). I föreliggande 
fallstudie är det chefen som har initierat inventeringen av ledarskapet i organisationen, 
därmed antas att chefen har nödvändig ambition och motivation att utveckla sitt 
ledarskap genom att be om medarbetarnas och överordnades feedback av det egna 
arbetet. Huruvida det är chefen eller medarbetarna som ska anpassa sig efter det resultat 
som kommer ut av studien är inte självklart. Motivationsteorier kan ge en uppfattning 
om vad som kommer att avgöra om det är chefen själv eller de skattande personerna 
som måste anpassa sig utifrån den feedback som har givits.  
 
Motivation 
 
Med hjälp av motivationsteorier kan man studera vilka processer som startas hos 
individer (medarbetare med avseende på förväntningar och förhoppningar i samband 
med 360-graders inventeringar av ledarskapet hos överordnad chef) och hur de förklarar 
individens agerande. Motivation och förväntningar påverkar hur en chef tar emot den 
feedback som ges i samband med en inventering. Motivation är liksom ledarskap ett 
koncept som är svårt att definiera på ett korrekt sätt. Centralt för motivationsteorier är 
att de innehåller någon form av mål orientering (Meyer, Becker & Vandenberghe, 2004) 
vilket i detta fall kan jämföras med ett utvecklat ledarskap. 
 
En grupp av motivationsteorier är behovsteorier vilka grundas i ett antagande att 
arbetsrelaterade beteenden är inriktade på att tillfredställa vissa behov. Beroende på 
behovets typ kommer individen att anpassa sin insats för att tillgodose behovet i fråga. 
Alderfers (1972) behovsmodell ERG (Existence-, Relatedness- och Growth needs) 
bygger på idén att det finns behov på högre respektive lägre nivå. Modellen urskiljer tre 
typer av behov; Existence needs, existensbehov som rör överlevnad och fysiskt 
välmående. Relatedness needs, samhörighetsbehov som betonar betydelsen av att ha 
sociala relationer. Growth needs, rör behov av tillväxt, med andra ord personlig 
utveckling. ERG-modellen bygger inte på en hierarki, utan individen kan röra sig i båda 
riktningarna, vilket ger en öppning för att relationerna kan påverkas av individens 
bakgrund. Den vikt som läggs vid ett enskilt behov beror på 
tillfredställelsen/blockeringen av de andra behoven. Misslyckande i fråga om personlig 
utveckling skulle då exempelvis kunna leda till fokus på sociala relationer (Jacobsen & 
Thorsvik, 1997). 
 
Mabey, Salaman och Storey (2000) bland många andra författare refererar till Vrooms 
förväntansteori, som ett alternativ till behovsteori. Den utgår från individens egen 
förväntan om hur de ska klara av och uppnå det de vill uppnå. I detta skapas också en 
motivation att genomföra det de vill (Furnham, 1997). Det som karaktäriserar individer 
i denna teori är att de innan de utför sitt arbete noga tänker igenom vad de måste uppnå 
för att belönas och hur mycket belöningen betyder för dem. Enligt denna teori är det 
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möjligt att en individ som arbetar hårt och presterar väl kan sänka sin motivation om 
dennes prestation inte uppmärksammas och belönas tillräckligt av medarbetare och 
organisation (Furnham, 1997). 
 
En annan aspekt av motivation ger Hackman och Oldhams (1976) teori om motivation 
kopplat till arbetsutformning. Situationsvariabler och individuella skillnader mellan 
anställda är det som ligger till grunden för modellen, vissa egenskaper i 
arbetsuppgifterna gynnar ett visst psykologiskt tillstånd hos individerna. Modellen avser 
att klargöra vilka egenskaper som mest sannolikt kan motivera individerna för att 
prestationer ska uppnås. De tre kritiska psykologiska tillstånd som främjar motivation är 
enligt modellen; 1) att arbetet upplevs som meningsfullt, 2) att den anställde upplever 
ett ansvar för resultat samt 3) att det finns en faktisk kunskap om resultaten av det man 
gör. Infinnandet av dessa anses enligt modellen leda till en stark vilja att prestera, hög 
prestation och arbetstillfredsställelse och viljan att tillgodose utvecklingsbehov.  
 
Grupp 
 
Alla grupper kan genomföra en 360-graders inventering av ledarskapet. Hur ”väl” de 
kan genomföra en 360-graders inventering (avseende rättvisande och korrekt feedback) 
kan bero på den ”fas” som en grupp befinner sig inom. En grupp är två eller flera 
ömsesidigt beroende individer som påverkar varandra i ett socialt samspel (Forsyth, 
1990). Det finns ett antal teorier om gruppers utveckling, där det gemensamma är att de 
följer någon form av lagbunden process och passerar genom ett antal faser (Svedberg, 
2003). En teori för så kallat mellanmänskligt beteende är Shutz (1989) FIRO-modell 
(Fundamental Interpersonal Relationship Orientations). Enligt teorin går en grupp 
igenom ett antal faser eller dimensioner under gruppens ”liv”. Modellen innehåller tre 
dimensioner som beskriver de flesta interaktioner mellan människor, dimensionerna 
kallas för ”tillhöra”, ”kontroll” och ”öppenhet”. I fasen som beskrivs som öppenhet 
antas en grupp vara kapabel att ge en rättvisande feedback till varandra, och inte låta sig 
påverkas av de processer som pågår i de två föregående faserna. I tillhöra fasen beskrivs 
individerna som mycket engagerade i övriga gruppmedlemmar och de vill inte stöta sig 
med andra, medan i kontrollfasen pågår en maktkamp och ett maktspel där roller 
tydliggörs. I dessa två faser kan alltså inte individen sätta sig över det som påverkar en 
och därför inte heller ge en korrekt feedback.  
 
Med anledning av det begränsade mängd studier som finns inom området kopplat till 
mindre organisationer är denna studie relevant. Det övergripande syftet med denna 
kombinerade chefsinventering och intervjustudie var att nå en förståelse på ett generellt 
plan och söka förklaringar till det som händer i samband med en ledarinventering. 
Syftet var även att finna allmänna mönster för hur människor reagerar på, samt vilka 
processer som startas i samband med att en chefsinventering genomförs i en mindre 
organisation avseende på förväntningar och förhoppningar.  
 
 

M e t o d 
 
Denna studie var en fallstudie som genomfördes på en fristående bank i ett mindre 
samhälle i Sverige under senvåren och sommaren 2005. Banken grundades i slutet av 
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1800-talet och hade tolv anställda, en styrelse bestående av sju personer, samt ett 
trettiotal huvudmän som representerade bankens ägare. Bankens organisation bestod av 
en privat- och en företagsavdelning samt en administrativ del som också ansvarade för 
IT-hanteringen. Bankens huvudsyfte var att bedriva bank- och affärsverksamhet i 
enlighet med vad som krävdes på den ort där banken befann sig. Vid studiens 
genomförande hade dåvarande verkställande direktör haft sin roll i sex månader, och var 
helt ny i banken i och med den tillsättningen. Han hade dock varit chef i andra 
bankorganisationer.  
 
Organisationen som deltog i studien valdes för att den var representativ för att svara på 
de frågeställningar som ansågs vara relevanta för studien. Organisationen är relativt 
liten, den har färre än nitton anställda, vilket motsvarar en mindre organisation enligt 
EUs definitioner för mindre företag. Majoriteten av studierna inom området har 
genomförts på större organisationer. 98 procent av Sveriges företag (SCB, 2005) faller 
under kategorin ”småföretag” vilket gör att majoriteten av de svenska företagen endast 
har en begränsad nytta av de studierna. I många organisationer finns dessutom en risk 
att det förekommer en hög rörlighet på ledande positioner. I och med denna höga 
rörlighet bör frågan ställas om det innebär att studier som denna inte är möjliga att 
genomföra i dessa organisationer eftersom en chef aldrig befinner sig där under en 
längre period. Inventeringen av ledarskapet genomfördes på begäran av den relativt 
nytillträdde chefen, för att denne ville ha feedback på sitt ledarskap och hur de hade 
uppfattats i sitt chefskap så långt. Syftet för banken var även att undersöka om metoden 
och verktyget är användbar i framtida utvecklingsarbete inom bankens organisation.  
 
Studien var tvådelad, den kvantitativa delen innefattande en 360-graders inventering 
med Farax och är genomförd med hjälp av Arvonen International och Farax-group. 
Skattningen genomfördes av deltagarna enskilt på respektive arbetsplats via Farax 
Internetbaserade verktyg. Deltagarna fick instruktioner, användarnamn och lösenord 
skickade till sig via e-mail från den verkställande direktören för företaget. Alla deltagare 
loggade in på webbsidan med samma användarnamn och lösenord, för att där få mer 
information och instruktion hur de skulle fullfölja skattningen. Elva av tolv medarbetare 
och fem av sex styrelsemedlemmar deltog i skattningen samt verkställande direktör 
själv. Sammanställningen av skattningen skedde med hjälp av Farax-group. Resultatet 
av Farax redovisas inte i denna studie med hänsyn taget till konfidentialitetskravet i 
samband med Farax 360-graders inventeringar. 
 
Farax är ett 360-graders ledarinventeringsverktyg utvecklat av Jouko Arvonen vid 
Arvonen International och Farax-Group och Göran Ekvall vid Lunds universitet som 
syftar till att studera hur en individ i chefsposition uppfattar sig själv i sin roll i 
förhållande till hur medarbetare (underställda) respektive överordnade (styrelsen) 
skattar personen ifråga. Med hjälp av de olika gruppernas svar får man en gap analys 
som ger en indikation på hur chefens arbete uppfattas ur tre aspekter enligt CPE-
modellen, förändrings-, produktions-, eller relationsorientering. Syftet med denna studie 
är inte att bedöma teknisk validitet och reliabilitet, utan att försöka skapa förståelse för 
hur medarbetare uppfattar det som sker i samband med en inventering, och i huvudsak 
de processer som kan tänkas uppkomma (se Arvonen, 2002 för en teknisk genomgång 
av CPE-modellen).  
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Den kvalitativa intervjudelen i föreliggande studie syftar till att beskriva och förstå den 
studerade gruppens upplevelser. I en intervjustudie är förhoppningen idealet att 
intervjuaren kommer i en situation där den upplever så kallad ”mättnad”, vilket innebär 
att inget nytt egentligen framkommer i samband med ytterligare intervjuer och att 
datainsamlingen därmed kan avslutas (Thomsson, 2002). I och med detta angreppssätt 
finns ett antagande om att man har täckt in största möjliga del av de åsikter och tankar 
som finns hos deltagarna, dock kan man inte säga hur stor del av dessa man har nått.  
 
Deltagare 
 
Intervjupersoner valdes utifrån Pattons (1990) strategi ”maximum variation sampling”, 
som leder till ett urval av personer som är så heterogent som möjligt inom den studerade 
gruppen. Strategin bygger på att de centrala och gemensamma temana som framkommer 
i och med intervjuerna fångar en kärna av gemensamma upplevelser och förväntningar 
av intresse för studien. Samtliga respondenter var anställda i bankens organisation eller 
medlemmar i organisationens styrelse som den skattade personen är chef för. 
Respondenterna var tre kvinnor och fem män i åldrarna 35 till 62 år. Kriterier för att få 
delta var att de hade fyllt i den kvantitativa delen (enkäten), att de var anställda i 
organisation eller medlemmar i styrelsen. 
 
Material 
 
En portabel inspelningsbar Mini Disc tillsammans med inspelningsmikrofon, en Mp3-
spelare med inbyggd diktafonfunktion samt en bärbar dator har även använts i samband 
med intervjuerna. Under intervjuerna användes anteckningsmaterial för att notera 
eventuella stödord som intervjuaren ansåg vara av intresse för att kunna återkomma till 
vid en senare tidpunkt. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide som 
innehöll övergripande teman som var relevanta för studien. Temana var 1) 
respondentens beskrivning av förväntningar på resultat, 2) känslor i samband med 
skattning, 3) syn på ledarskap, 4) upplevelse av deltagande, 5) attityd till 
tester/inventeringar, 6) relevans i användning av 360-graders verktyg.  
 
Databearbetningsmetod 
 
Åtta kvalitativa djupintervjuer genomfördes under deltagande personers arbetstid. 
Intervjuerna följde en halvstrukturerad intervjuguide (Kvale, 1997), och pågick mellan 
45 och 75 minuter. Vid intervju sex och sju uppfattades en så kallad mättnad i 
respondenterna berättelser och endast nya vinklingar framkom i efterföljande intervjuer. 
I och med det avslutades intervjuerna. För att ringa in och hålla intervjuerna på önskad 
nivå ställdes ett antal frågor om hur de upplever att delta i enkätundersökningar, vilka 
förväntningar som kommer upp i samband med enkätundersökningar, vilka 
förhoppningar som finns i samband med kommande önskade organisationsförändringar 
och så vidare. Respondenternas berättelser fick till stor del styra intervjuerna. 
Intervjuerna genomfördes i avskildhet i bankens lokaler. Respondenterna meddelades 
innan intervjuerna påbörjades om studiens syfte samt att intervjuerna skulle spelas in för 
att transkriberas och tolkas. Vidare att det redovisas i en rapport, samt att det inspelade 
materialet skulle raderas efter att rapporten avslutats. Respondenterna meddelades även 
innan intervjun om de forskningsetiska aspekter som en intervjuundersökning följer, 
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rätten att avbryta intervjun, rätten att inte svara på frågor som uppfattades som 
ickerelevanta eller alltför personliga. Konfidensialitetskravet meddelades, vilket innebär 
att undersökningsledaren ska göra vad som är möjligt för att deltagarna skall vara 
anonyma i det efterföljande arbetet. Intervjuerna inleddes sedan med att respondenterna 
fick berätta vilken roll de har i organisationen och på vilket sätt de kommer i kontakt 
med den skattade. Intervjuerna fortsatte sedan med frågor om tester och upplevelse av 
deltagande i tester som syftade till att respondentens egna tankar skulle före intervjun 
framåt, vilket ger utrymme för följdfrågor.  
 
Analys 
 
I arbetet med studien har en induktiv tematisk analys använts, enligt Kvale (1997) och 
Thomsson (2002). Inledningsvis preparerades intervjuerna för analys, det vill säga 
transkriberades till text och sedan skedde analys enligt Hayes (2000) metod. I 
inledningsskedet kategoriserades intervjuerna inom respektive intervju. Vidare 
identifierades respondenternas uttalanden och beskrivningar som på något sätt beskrev 
respondenternas upplevelse i samband med skattningen. De beskrivningar av 
respondenterna som tolkades som om de hade samma bakgrund bland de olika 
intervjuerna sammanfördes till ett tema, som sedan jämfördes sinsemellan. Efter en 
jämförelse med de olika beskrivningarna inom respektive tema valdes citat ut för att 
belysa det som respondenterna upplevde i samband med skattningen.  
 
Målet med studien var att i ett första led undersöka vilka processer, idéer och tankar 
inom gruppen respondenter som finns i samband med en ledarinventering. Av denna 
anledning ingår ej en proportionering av respondenternas svar i samband med 
intervjuerna. 
 

 
R e s u l t a t 

 
Organisation 
 
Bankens roll i det samhälle där den finns är tydlig för respondenterna. De upplever alla 
att banken har ett samhällsansvar som är större än vad de upplever att andra banker har. 
Chefen upplevs vidare ha en mycket viktig roll i organisationen, eftersom den är 
organisationens ansikte utåt mot det övriga samhället.  
 

vi vill inte hamna i någon form av stelbent byråkrati som kanske finns hos många av 
storbankerna, vi föreställer oss det i alla fall, vi värnar ju mycket det här lokala 
alternativet och då får vi väl försöka liksom att ställa upp att både vara likt en stor ibland 
då men vara annorlunda i många fall för många av oss har ju olika roller och har ju i 
samhället här och vi känner väl det allihop skulle inte det här lokala alternativet finnas 
utan vi skulle vara hela tiden bedömda av de här centrala bankerna i X då skulle det inte 
vara lätt att få lån i X, det och det har vi ju märkt många praktiska exempel på, så vi vill 
ju vara den här motorn i samhället och det tror vi att vi är bäst genom att vara väldigt 
flexibla i alla fall  
 
de signaler som jag har fått utifrån de tyder nog på att omgivningarna har tagit emot han 
på samma sätt och det är bra, det är otroligt viktigt för banken annars vet jag inte riktigt 
hur det skulle ha gått  
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Samtliga respondenter beskriver att de har en god uppfattning om sin egen uppgift och 
roll i organisationen. Respondenterna uttrycker dock ett behov av att organisationen bör 
ses över eftersom de upplever att det finns en snedfördelning av fokus från ledningens 
sida. Det upplevs som om en grupp fick större omsorg och uppmärksamhet under den 
första tiden med den nya chefen. Vidare har den verkställande direktören i banken en 
mycket stor del i hur arbetet bedrivs i banken. Stämningen i organisationen beror också 
mycket på hur den verkställande direktören agerar i olika situationer. Eftersom det är en 
liten organisation uppfattar respondenterna att alla förändringar märks tydligt. 
Organisationens litenhet gör att respondenterna upplever att det bör vara ganska lätt att 
få betyg på sitt arbetssätt. I och med att organisationen fick en ny vd var det många som 
upplevde situationen som jobbig och orolig. Bankens ledning uppfattas på i huvudsak 
två olika sätt av medarbetarna, några uppfattar vd och ledning som medarbetare och 
kollegor på samma nivå snarare än överordnad, medan andra uppfattar ledningen som 
en annan åtskild och högre nivå.  
 

det är en liten organisation där chefen har stor påverkan, han har stor betydelse för 
arbetsstämningen  
 
vdn blir i mångt och mycket som en medarbetare, eller att man ser ledningen som 
medarbetare 

 
det var väldigt oroligt inför rekryteringen, alltså när vi skulle anställa någon ny och hur 
det skulle bli och många som tyckte det var jobbigt  
 

Att bli testad 
 
Respondenterna beskrev att deltagandet i skattningen var svårt eftersom de upplevde att 
de inte kände den skattade personen (VD) i fråga, eller endast kände honom i begränsad 
utsträckning. Samtliga respondenter ansåg att det krävdes mer tid för att ge det som de 
beskriver som en rättvisande bild av arbetet som den skattade genomfört. Några av 
respondenterna angav dock att de upplevde att de hade en relativt god bild av den 
skattade och att de kunde ge ett rättvisande omdöme och feedback i samband med 
skattningen. Respondenterna beskrev att de upplevde att de måste känna den skattade 
personen väl för att kunna ge en bild av dennes arbetssätt och hur den skattade fungerar 
i olika situationer. De redogör för två sätt att lära känna en person tillräckligt bra för att 
göra detta, tid samt händelser. Majoriteten av respondenterna anser att tid är den 
avgörande faktorn för att lära känna en individ tillräckligt bra för att de ska kunna ge en 
rättvisande bild enligt dem själva. Några respondenter menar också att det är fullt 
tillräckligt om ett antal händelser har inträffat, vilka händelser det är anges inte. Dock 
menar dessa respondenter att det är händelser som är av sådan extraordinär natur att de 
avviker från det ordinarie schemat av händelser och upplevelser. Dessa personer 
beskrev också att de upplevde att de hade jobbat relativt nära den skattade och följt 
dennes agerande i ett antal situationer som de beskrev som ”skarpa” vilket de menade 
skyndade på lära känna fasen. Respondenterna menar att dessa händelser 
sammansvetsar individer och gruppen och ersätter behovet av att tid passerar. Risken 
för överraskningar i individers agerande minskar med tiden, vilket enligt respondenterna 
innebär att man har en större möjlighet att se och förstå en individs agerande.  
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jag tror att det är ett antal händelser som måste till för att det ska ske, man måste hamna i 
olika scenarier för att en människa ska prövas, det är då man riktigt får koll på vad det är 

 
Vidare beskrev respondenterna att de trodde att andra hade svårare att besvara enkäten 
än de själva, de pekade också på att de trodde att det kunde vara ett avdelningsspecifikt 
problem.  

 
man har ju haft jättesvårt att svara på den för att de känner inte X, de som sitter i 
kassorna de känner definitivt inte igen X, som inte jobbar så nära inpå utan de jobbar ju 
mot X då 

 
Den uppfattning som respondenterna har om test och enkätmetodik är relativt unison. 
De anser bland annat att tester fungerar bra och är användbara. Tester och enkäter ger 
respondenten en möjlighet att uttrycka sig på ett specifikt sätt utifrån vissa 
frågeställningar som inte annars var möjliga (vid en direkt kommunikation till den 
skattade exempelvis). Frågorna eller påståendena hjälper respondenten att hålla isär 
olika delar av sin feedback, vilket gör den mer precis och relevant. Respondenterna 
anger vidare att de upplever att det är lättare och bättre utifrån ett ”sak” perspektiv att ge 
feedback via ett formulär eftersom att det vid en dialog lätt blir ”flummigt” och 
ickesakligt. Respondenterna kan ur ett individuellt perspektiv ifrågasätta varför tester 
genomförs, men i samband med testning som denna beskriver de att de har ett ansvar i 
att delta samt att de ställer upp på den begäran om hjälp som den skattade personen 
uttryckt i samband med att inventeringen lanserades. De utrycker även att de upplever 
att de har ett ansvar för att utveckla organisationen för att chefen ska få någon form av 
respons på sitt arbete. De berättar att de har ett ansvar att ge tillbaka engagemang till en 
chef som annars kanske tappar lusten att utvecklas.  
 

sitter man så här så kan det ju bli spontana grejer så man kanske inte, och man sitter och 
pratar kanske det inte blir så genomtänkt, sitter man framför ett papper kan du ju tänka 
till lite mer  
 
ja många gånger ifrågasätter jag, vad fasen ger det här mig? Det är i det här fallet tycker 
jag att jag har ett ansvar att delta i det här 

 
Några respondenter upplevde att det var svårt att skatta chefen ifråga, främst för att det 
finns en organisationsstruktur som upplevs som otydlig och oklar. Ytterligare en 
bidragande orsak var enligt respondenterna enkätens utformning, att den riktade sig mot 
vd för banken och inte till närmaste chef. Några av respondenterna upplevde då att de 
lätt gled över till att relatera till den närmaste chefen och hur denne agerade i sina 
respektive arbetsuppgifter.  
 

 nej det var svårt, nej jag vart ju att relatera till X roll hela tiden då, det ju hon som har 
våra veckomöten och så där va, och det är hon som ska få saker gjorda och sådana grejer 
då, och X delegerar ju till henne då, så det var ju liksom svårt då på det viset då och X 
har ju jobbat här, det var nått område där då halkade jag in omedvetet på X roll på nått 
vis  

 
Respondenterna upplever att de med hjälp av tester får ut en stor del information, men 
inte tillräckligt för att de ska fylla det behov de har av information om individen. De 
anser att de behöver komplettera upp bilden de får via en enkät med ett samtal eller 
intervju främst då de uppfattar att personligheten är så komplicerad och mångfacetterad 
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att det inte låter sig mätas på ett enda sätt. Att endast använda sig av ett samtal räcker 
inte heller utan de tror på att man kan och bör använda sig av ytterligare information, 
gärna då tester. Vidare så beskriver respondenterna hur de upplever att det finns ett 
behov av att det finns tester att tillgå eftersom det ger människor möjlighet att tala om 
vad det tycker och uppfattar som de kanske inte annars vågar. Respondenterna upplever 
att de problem som finns inom en organisation måste tas upp och inte tjuvhållas på, 
eftersom att det kan skapa det en respondent kallar för ”varböld” som inte ger sig så 
lätt.  
 

det värsta är ju om folk inte vågar ta upp något problem utan att de ligger och tjuvhåller 
och trycker på de där det är ju inte bra för att man inte vågar att prata med personen va, 
någon gång kommer det ju upp till ytan i alla fall va, det blir en sån där varböld som 
väller ut i stället 

 
det som är poäng i det där det är att man får det från flera håll det tror jag är definitivt en 
styrka för det borde rimligtvis innebära att när man är klar med en enkät alltså den där 
tekniska biten så borde man rimligtvis ha en, om man ska prata bildspråk ha en, jag 
skulle tro att man i alla fall har en kille eller tjej i träningsoverall, förstår, sen kanske man 
ska kunna få på dem klänning eller kostym då, men alltså det är bättre än en naken 
person 

 
Respondenterna upplever i större utsträckning att de är låsta i graderingar när de 
genomför en enkät. Några av respondenterna utrycker att de tror att några av 
medarbetarna har lättare att sätta ett kryss på en förtryckt enkät än att ge motsvarande 
feedback i samband med en intervju eller ett samtal, de upplever dock själva att de 
hellre ger denna feedback direkt till personen i fråga.  Respondenterna angav också att 
de upplevde att svarsalternativen i verktyget var begränsande främst med tanke på att 
den skattade endast hade varit i sin roll i sex-sju månader och att de inte kände chefen i 
tillräckligt stor utsträckning. De beskrev att de gärna skulle vilja ha haft ett ”vet inte” 
alternativ i anslutning till svarsalternativen. 
 

ibland så skulle jag vilja haft svaret vet inte, för vad stämmer, stämmer dåligt, det blir ju 
att man gärna minskar spannet så för man vet inte, är det så här dåligt 

 
du är ju låst lite i graderingarna på en enkät  

 
Det som gör att respondenterna kan ha en skeptisk inställning till tester av det här slaget 
är att de i inventeringen inte svarar på ett ärligt sätt. Respondenterna menar också att de 
upplever att det är lätt att gå ”gå på en nit” i testsammanhang eftersom det finns 
människor som har genomfört liknande tester tidigare och kanske kan svara på ett för 
dem själva fördelaktigt sätt.  

 
sen tror jag också att det är så att personer som har genomgått sådana här tester så på nått 
vis så anpassar man sig och man lär sig testet så att säga och på det vis så kan man ju inte 
medvetet lura testet, men omedvetet kanske svara det som behövs  

 
På frågan om man alltid ger ett objektivt svar i en sådan här studie anger respondenterna 
att det inte är säkert, det beror på vilken kontakt man har med personen ifråga eller om 
man helt enkelt vill uppmärksamma den skattade personen på vissa fenomen vilket gör 
att man tar i ”lite extra”.  
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vi tycker väl att vissa saker inte fungerar som de ska, då är det väl lätt att man nyper till 
en sån där, och då blir det ju liksom, då får man ju ur sig lite kritik då om de här frågorna 

 
För att respondenterna själva ska nå en djupare förståelse för de frågeställningar de 
möter i samband med en enkätstudie beskriver respondenterna hur de behöver stanna 
upp och reflektera bortom frågan och svaret, över vad som egentligen är syftet med 
frågan och på vilket sätt man kan använda det.  
 

att stanna upp lite och reflektera och tänka lite bortom svaret, eller bortom frågan och 
vad är syftena egentligen med det och vad kan man använda det till, vad kan det leda till i 
nästa steg, då tror jag man tar bättre beslut i nuet, om man i alla fall har någon slags 
talgdank om hur det kan ser runt hörnet, jag tror det är viktigt att man ägnar någon 
sekund åt det  

 
Respondenterna ger olika beskrivningar av huruvida det var bra att vara anonym i 
samband med att de skulle ge feedback till någon. Några av dem ansåg att det var en 
förutsättning för att de överhuvudtaget skulle delta, medan andra uppfattade att de lika 
väl kunde ge samma feedback till den skattade i en dialog mellan berörda personer.  
 

om man skulle få vara anonym så skulle man nog få mer rättvisa i det hela 
 
Om ledarskap 
 
Enligt respondenterna är det ledningen som har ansvaret för att organisationen ska leva 
och utvecklas, få av respondenterna anser att de har ett eget ansvar för att driva 
organisationen framåt. Ändå refererar nästan samtliga respondenter till de 
resultatandelar som de anser att de själva kan vara med och påverka. De uppfattar att de 
via resultatandelarna ser resultat av hur bra eller dåligt verksamheten har gått. 
Engagemang och ödmjukhet är två av de saker som respondenterna beskriver som 
avgörande för att en chef ska bedömas som en god ledare och lyckas i sitt arbete. Vidare 
beskriver de att en chef måste kunna skapa positiva miljöer där chefen och ledningen är 
förebilder som lever som de lär. Respondenterna påpekar också att de anser att en bank 
VD måste ha en stor kompetens inom bank och bankväsende, det räcker inte med att 
vara en god ledare som kan engagera, inspirera och entusiasmera sin personal. De 
upplever även att det finns även en stor fördel i om chefen kan fungera i de flesta roller 
som förekommer i banken.  
 

den här genuiniteten att känna att det verkligen finns ett engagemang, att det finns en 
mänsklig storhet att våga vara ödmjuk i det, att inte behöva lansera sig själv i varje 
mening det tror jag också är viktigt, det tror jag skapar positiva miljöer i en organisation, 
det skapar förebilder i en organisation  

 
Om ledarskapet brister beror det snarare på de mjuka sidorna än de hårda sidorna hos 
chefen. I detta fall står de mjuka sidorna för mänskliga relationer och kunskap relaterad 
till utveckling av människor och grupper. Hårda kunskaper är mer relaterade till 
bankande och ekonomi.  
 

jag tror att i de flesta organisationer där saker och ting misslyckas då är det nog inte pga 
av den mer om vi säger handläggarsidan yrkesrollen där, utan de är ju de hära mjuka 
bitarna det är där då man hamnar fel på något vis 
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För att lyckas med att skapa ett team beskriver ett par respondenter hur de uppfattar att 
man bör jobba med team och ledarutveckling. De menar på att man inte kan skapa 
förtroende och öppenhet om man inte först har varit i en situation där man ”klätt av 
varandra” tillräckligt mycket och utifrån denna situation börjat bygga upp förtroende 
och tillit till varandra.  
 

 det att gå in och bygga det här teamet för det kan du bara bygga om ni verkligen har 
klätt av varandra ordentligt, då kan man bygga på därifrån och då lär man sig från den 
avklädningen och den återuppbyggnaden att mer dramatik i kritiska synpunkter utan de 
kritiska synpunkter de riktade utifrån ett utvecklingsperspektiv, och det blir en öppenhet 
och orädsla som gör att teamet går framåt 

 
Gruppen medarbetare beskriver hur de i större utsträckning önskar klara och tydliga mål 
för sin verksamhet. De utrycker att de skulle vilja ha en plan och framförhållning från 
ledningens sida. De beskriver samtidigt att de gärna vill ha mer feedback på de 
satsningar som görs inom organisationen, de utrycker att de vill veta hur det går och 
vilken del de har i det hela.  
 

vi ska göra vissa saker men vi får aldrig reda på hur det egentligen gick eller vad blev 
resultatet av det  

 
De beskriver att de inte vet om det är taktik från chefens sida att inte gå in och ändra i 
organisationen för snabbt, utan att först bli ”varm i kläderna” och långsamt genomföra 
de förändringar som krävs efterhand. Om det är en strategi så tycker respondenterna att 
det är klokt och chefen har visat på god förmåga att möta uppdraget som vd för banken, 
eftersom det uppfattas att det finns många i organisationen som är rädda för den 
förändring som de tror ska komma. Respondenterna anser även att det är viktigt med 
förändring, om det finns ett syfte med förändringen eftersom det håller dem på alerten, 
det får dock inte genomföras förändringar enbart för förändrandets skull.  
 

om det är en strategi han har och ligga lite lågt tills han är varm i kläderna och sen 
långsamt börja föra in sina egna idéer, eller om det är omedvetet det har ju inte jag någon 
aning om, så långt har jag inte pratat med honom, men är det medvetet så tycker jag att 
det är en smart strategi.  

 
Respondenterna upplevde att det hela tiden fanns en risk att de gled in på att bedöma 
någon annan än den som det var meningen att de skulle skatta (VD ifråga), kan 
exempelvis vara en annan chef, en stereotyp eller schablonbild av hur en ledare ska 
vara, samtliga utryckte att genomförandet krävde stor koncentration. De betonade också 
att det var viktigt att de inte hamnade i en situation där de i större utsträckning tog 
hänsyn till de myter och idéer som finns om ledarskap. De beskrev att det fanns en risk 
att de blandade ihop olika bilder och intryck när de satt och skattade en person. 

 
det kan ju finnas då, inbillar jag mig i alla fall, att man kan ha en schablonbild av hur en 
vd ska vara, en vd ska vara utåtriktad, talar man om en bank VD ska han va ekonomisk 
kunnig och så vidare, att ha förutfattade meningar, utan att man tar sig tid och tänker de 
egna tankarna utan att man tar andras tankar och idéer 

 
Vid en jämförelse med traditionella metoder för inventering och testning så beskriver 
respondenterna att de uppfattar en 360-graders inventering som ett bättre verktyg än 
traditionella självskattningsmetoder eftersom det ger den omkringgivande bilden av en 
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person, och följaktligen en träffsäkrare bild i feedbacken. De beskriver också att de 
upplever att det finns en stor potential i verktyget om det kopplas till ett 
ledarutvecklingsprogram och den feedback som kommer ut av den.  

 
till en utvecklingsprocess tror jag det är ett väldigt bra instrument, det väsentliga där det 
blir ju när man får fram materialet att göra värderingen på de olika bilderna, om man får 
en bild av medarbetarperspektivet du får en annan bild av ifrån styrelseperspektivet, och 
så har du din egen bild, alltså vilken av de här utomstående bilderna är den förhärskande 
och då lär man ju veta vad är hela organisationen på väg någonstans, vilka områden är 
det som är prioriterade och vilka kompetenser måste man i det prioriterade arbetet ha 
med sig i ledningen 

 
att man kollar runt i kring han, ja det tror jag är ett förträffligt sätt, där får du ju 
påklädning, och där får du ju påklädning från många olika perspektiv också, det tycker 
jag var väldigt fyndigt med just det här upplägget att du just har medarbetarna 
perspektivet, och att du har styrelseperspektivet, det tror jag blir väldigt starkt 

 
Oavsett hur långt chefen har nått i sin roll så uppfattar respondenterna att det finns ett 
behov av utveckling av ledarskapet. De beskriver att det inte finns några garantier att 
”en duktig handläggare” som når chefsposition per automatik blir en god ledare, utan att 
de uppfattar att det inte är möjligt att lära sig själv utan att det krävs utbildning och tid 
för att en individ ska utveckla de förmågor som de förknippar med ett gott ledarskap.  
 

många får ju så att säga sina ledarroller för att de har varit om man säger en duktig 
handläggare inom något område och det ger ju absolut egentligen inga färdigheter för att 
vara en duktig ledare, visserligen då kanske man kan vara ett jäkla duktigt bollplank om 
man kan mycket inom området, men det finns mycket annat i ledarskapet som man 
behöver lära sig, 

 
Självbild 
 
Människans självbild är enligt respondenterna vriden åt det självförhärligande hållet. De 
uppfattar att människan ”tycker att man är jävligt bra själv” och är lite ”egenkär”. De 
beskriver hur de uppfattar att de därför inte är säkra på att det kommer att finnas en 
samsyn mellan den skattade själv, medarbetare, och styrelsen ifråga. 
 

det tror jag beror lite på hur du är som person om du har den själv uppfattningen om dig 
själv, om du kan sätta dig själv i ett annat perspektiv, men jag tror att det är svårt för de 
flesta är väl lite egenkära, och ser sig gärna lite bättre än man är, men om man verkligen 
med kniven, om man pressar lite, försökt att se sig själv i ett annat perspektiv, hur andra 
upplever att du är, jag tror inte att den är hundraprocent sann kanske, det krävs nog 
kanske omgivningen  
 
det är inte säkert att det är någon samsyn där inte, det tror jag inte, man tycker nog att 
man är jävligt bra själv, så är det nog i grund och botten 

 
Processer - Reaktioner 
 
Respondenterna beskriver initialt i intervjuerna att de inte upplever att det är några 
speciella processer som startas i samband med en 360-graders inventering. Efterhand 
som intervjuerna ändras dock respondenternas beskrivning och de anser att de har 
förväntningar på vad resultatet kan komma att bidra med, och på vilket sätt som 
organisationen kan utvecklas. Testet uppfattas av respondenterna som en avstämning 
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och en naturlig del i utvecklingen av banken, som bland annat kommer att ligga till 
grund för utveckling av organisationens anställda samt organisationens struktur. Några 
menar och hoppas att resultatet ska ge den skattade den feedback den behöver för att 
kunna utvecklas i sin roll samt att utveckla organisationen. Andra respondenter uttalar 
att de har förväntningar på ett mer generellt plan vad gäller organisationen och dess 
utveckling, de beskriver att de uppfattar att det bör ske en organisationsförändring 
relativt snart, där det handlar om att tydliggöra roller, mål och visioner.  
 

jag tror mycket på det här, jag har därmed stora förväntningar och jag ser därmed framför 
mig att man skulle kunna göra det här på flera, jag skulle vilja börja på mig själv alltså, 
det måste vara en jäkla poäng alltså, vilken bild har andra av en själv, stämmer den med 
den bild man har själv eller inte, och det är ju ett välvilligt syfte, för man vill kanske 
skapa någonting bättre 
 

Vid frågor om vilka processer som startas i och med en skattning av chefen angav 
respondenterna att de i vissa frågeställningar kom på sig själva med att de inte 
reflekterat över just de frågorna och påståendena. Det upplevdes dock att det var bra att 
de ställdes inför något som de var tvungna att ta ställning till eftersom det innebar att de 
åtminstone fick tänka till och reflektera lite, även om deras svar på enkäten kanske inte 
gav en hundraprocentig rätt bild av hur den skattade chefen beter sig.  
 

vissa saker kanske man inte ens har reflekterat över, vissa frågor där man ska svara då 
om det stämmer eller stämmer inte alls eller där, det är klart att man funderar hur det är 
och vad tycker jag egentligen för man kanske inte reflekterar över det alla gånger 
 
man får väl ta sig en funderare över hur man tycker att det är, eller hur det ska vara, det 
sätter ju ändå igång en process där man tänker till lite grann i alla fall, och det tror jag 
också är viktigt för det är lätt att man går att man tänker att, att man får tänka till lite för 
annars är det ju lätt att man går att det rullar på bara 

 
Respondenterna beskriver att de uppfattar att det finns en risk när man genomför 
förändringsarbete att den som genomgått en skattning för att utveckla sig själv lätt kan 
falla tillbaka i gamla mönster. Detta sker framförallt om det inte finns möjligheter för 
personen att återvända till resultatet för att kolla av hur det går. Respondenterna menar 
att det finns ett behov av kontinuitet i samband med utbildningssatsningar eftersom de 
annars faller i glömska eller att det bortses ifrån dem. De tror dock att det kommer att 
ske en omedelbar förändring efter det att den skattade chefen har sett resultatet. Men de 
tror också att den skattade kommer att falla tillbaka till sina gamla mönster relativt 
snart. För att komma runt detta menar respondenterna att det måste ske återkoppling till 
och en återblick på resultatet av inventeringen inom en avsatt tid och till den eventuella 
plan som kommer att läggas tillsammans med den skattade chefen.  
 

han kommer att nypa det här direkt, och sen kommer han att halka tillbaka till sitt gamla 
beteende, men låt oss säga att, ponera att vi får fram ett resultat att X ska förändra sig på 
dom punkterna då tror jag att vi kommer att få ett ganska snabbt resultat när han är där, 
men sen kommer vi säkert få ett där han kommer att halka tillbaka till sitt gamla 
beteende  

 
Respondenterna uttrycker också att de tror att det finns väldigt olika förväntningar i de 
olika observatörsgrupperna, men även mellan observatörsgrupperna. Förhoppningar 
från respondenternas sida är också att det inte är schablonbilder som kollegorna har 
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svarat på utan att det är en objektiv bild som speglar reell förbättrings och förändrings 
områden för VD som gör att denne kan utveckla sig själv på ett bra sätt.  
 

ja att det blir ett sanningsenligt resultat, i den bemärkelse, jag vet alltså inte hur resultatet 
ska bli men att det är rejäla synpunkter från dom som har svarat så att det inte blir som 
jag sa att det inte är, de här schablonerna man har svarat på det är min allra största 
förhoppning, sen är det väl naturligtvis rent verksamhetsmässigt att vi ska kunna 
identifiera brister, vi ska kunna identifiera starka sidor och att vi utifrån det ska kunna 
komplettera X ryggsäck, verktygslåda kanske man ska säga, för att vi ska få en ännu 
bättre ledare 

 
Respondenterna beskriver att resultatet av inventeringen måste sättas in i ett 
sammanhang som kan kopplas till bankens policy, strategi och mål men framförallt 
kopplat till en utvecklingsplan. Resultatet får man heller inte blunda för eftersom det 
ligger åsikter bakom som är viktiga att ta vara på, och för att medarbetarna ska känna att 
den tid som de har satsat faktiskt leder någon vart. Desto snabbare som den skattade kan 
ta till sig resultatet och arbeta med det ju bättre är det, de upplever att det är positivt ju 
snabbare det går. Respondenterna är även nyfikna på vad som kan komma ut av 
inventeringen, och vad resultatet kan ge. Om inte den skattade tar notis om resultatet av 
studien och begrundar vad som kan ligga bakom det beskriver respondenterna att de 
kommer att bli bekymrade och besvikna. De upplever också att den skattade bör fundera 
över vad han kan göra för att hantera feedbacken han får. De upplever att hela 
inventeringen i sådana fall har varit bortkastad och onödig.  
 

om det inte händer något på grund utav att X inte vill, då skulle, det skulle göra mig 
förskräckt, om X väljer att stoppa det där i byrålådan och säger att det där var väl skit det 
där ska vi inte bry oss nå i, då skulle jag bli jävligt bekymrad  

 
är det negativt, kan det bara rättas till och bli bättre så är det ju positivt ju fortare det blir 
såklart, men det kan ju inte ske så här från en dag till en annan, utan det måste ju kanske 
successivt gås igenom ordentligt  
 
man måste värdera det resultat man får fram, sätta in det i rätt sammanhang, det är 
alldeles för många som liksom rusar på och så tar de för som bas, argument för det man 
vill uppnå själv så att säga 

 
Relevans 
 
Respondenterna menar att det finns en relevans och mening med att dra i gång en sådan 
här process. Det måste inte leda till konkreta och omedelbara resultat enligt ett par 
respondenter. De menar att det finns en mening med att bara sätta igång tankeprocessen 
hos människor för att det kanske kan leda någon vart längre fram. Kopplat till ledarskap 
och organisationsutveckling så upplever de att det bästa är att det ges utrymme att tänka 
och prata om ledarskapet och dess konsekvenser, för att gruppen ska komma framåt i 
sin utveckling och skapa möjligheter till resultat.  
 

det finns också en fördel att man har dragit igång processen att man har fått prata om det, 
det är inte alltid som det behöver resultera i så förbaskat konkreta saker, utan att man har 
fått prata igenom det så kanske det också har väckt en del undringar och frågor hos sig 
själv som man kanske har möjlighet att reda ut längre fram 
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D i s k u s s i o n 
 
Syftet i föreliggande studie var att undersöka vilka effekter som uppstår i samband med 
en 360-graders inventering av ledarskapet. Hos enskilda personer visade analysen att 
respondenterna har förväntningar på resultatet, uppföljnings- och förändringsarbete efter 
inventeringen. Inventeringen uppfattades som ett tillfälle att lyfta in feedback till 
organisationen i sin helhet och inte enbart till den skattade chefen ifråga. Trots 
individuella skillnader och preferenser bland respondenterna finns det likheter i hur de 
beskriver upplevelsen av att delta i en inventering. Analysen av materialet visade även 
att de skattande personerna (underställda medarbetare och styrelse) upplever att en 360-
graders inventering sätter igång processer som annars inte hade uppstått hos dem, 
rörande till exempel deras egen reflektion av hur en chef i den berörda organisationen 
bör agera.  
 
Det finns en uppfattning hos medarbetarna att det borde vara lätt att ge nödvändig 
feedback till chefen eftersom det är liten organisation och de upplever att chefen är 
lättillgänglig. Deltagarna menade också att de hellre än att genomföra en gemensam 
inventering i ett enkätformulär som denna, delar med sig av sin feedback direkt till 
personen i fråga. Resultatet av analysen visar att det finns en motsägelsefull aspekt 
bland respondenterna i detta, som kan relateras till den forskning som Mabon (2002) har 
genomfört. Deltagarna säger att de gärna ger feedback direkt till en person, men frågan 
är om denna feedback kan anses korrekt, eller om den blir anpassad beroende på att 
personen som ger feedbacken är mån om hur personen uppfattas av chefen. Mabons 
(2002) forskning visar att det finns aspekter i människors agerande som gör att man ger 
mer ”rättvisande” feedback om man använder tester jämfört exempelvis intervjuer. 
Tester och enkäter upplevs av respondenten ge en möjlighet att uttrycka sig på ett 
specifikt sätt utifrån vissa frågeställningar som inte annars varit möjliga (vid en direkt 
kommunikation till den skattade exempelvis). Frågorna eller påståendena upplevs av 
respondenten hjälpa dem att hålla isär olika delar av sin feedback, vilket gör den mer 
precis och relevant. Respondenterna anger vidare att de upplever att det är lättare och 
bättre utifrån ett sak perspektiv att ge feedback via ett formulär, eftersom det vid en 
dialog lätt blir ”flummigt” och ickesakligt.  
 
För att förstå vad som ligger till grund för deltagarnas berättelser om upplevelsen av att 
delta i en inventering är det nödvändigt att känna till hur deltagarna upplever den 
organisation som de verkar inom. Resultatet visar att chefens påverkan i organisationen 
är stor, kanske större än vad chefen hitintills varit medveten om. Resultaten ligger i linje 
med Hogan et al., (1994) och van Knippenberg och Hoggs (2003) studier. Att chefen 
”underskattat” sin roll kan bland annat ha sin förklaring i att personen inte varit i rollen 
särskilt länge men även i den förre verkställande direktörens och dennes ledarskap och 
ledarsyn fortfarande har en stark prägel på organisationen. Ett alternativ är att den nye 
chefen (som är föremål för skattningen) ännu inte ”satt ned foten” och markerat vilken 
organisation som ska gälla under hans ledning. Medarbetarna i organisationen visar ett 
behov av just det, att chefen markerar och visar vägen. Utifrån analysen av materialet 
kan man förstå att medarbetarna kräver mer stöd av chefen än vad de upplever att 
chefen ger. Analysen visar dock att medarbetarna upplever att de har en relativt klar 
uppfattning om sin egen roll i organisationen. Men att de inte är helt på det klara över 
vilka mandat de har för att ta egna beslut för att genomföra det de upplever som 
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nödvändigt. En konsekvens av det kan vara ett behov hos medarbetarna av att deras 
arbete kontrolleras och godkänns av ledningen. Detta kan tolkas som att medarbetarna 
förväntar sig mer stöd och riktning av ledningen än de hitintills har uppfattat att de har 
fått.  
 
Enkätdelen av studien var anonym vilket av vissa deltagare upplevdes som en 
förutsättning för att de överhuvudtaget skulle delta, samma resultat finns i Antonionis 
(1994) studie. Andra deltagare uppfattade att de lika väl kunde ge samma feedback till 
den skattade i en dialog mellan berörda personer. Det var i regel också de som ansåg att 
det var onödigt att lägga pengarna på inventeringar av detta slag. Utifrån intervjuerna 
med vissa respondenter märker man att personer som uppfattar att de kan ge feedback 
på ett korrekt sätt i många fall saknar kapacitet att ge feedback på ett sätt som anses 
nödvändigt för att chefen ska uppleva att feedbacken är användbar. Häri finns ett 
problem som bottnar i bristande självmedvetenhet hos deltagarna. I bästa fall så är den 
feedback som dessa personer ger via en enkät/inventering mer ”korrekt” än den 
feedback som de skulle ha givit vid en muntlig dialog. Skulle det vara så är tester en 
absolut nödvändighet i samband med ledarutvecklingsprogram som bygger på 360-
graders inventeringar (andras åsikter, idéer och feedback). Om det å andra sidan är så att 
den feedback som de anser att de är kapabla att ge via en dialog har samma ”kvalité” 
som vid ett test, så faller hela idén med att använda tester i dessa sammanhang. Dessa 
påståenden och frågeställningar bör framtida studier fokusera. 
 
Resultatet av studien visar att det inom gruppen medarbetare finns smågrupper som 
upplever sig behandlade olika av den skattade chefen. Denna indelning kan ha påverkat 
resultatet av inventeringen på ett allvarligt sätt. Analysen visar att medarbetarna lätt 
hamnade i en situation där de i sina bedömningar ”gled över” till andra personer än den 
enkäten åsyftade. Förklaring till detta kan man finna i LMX-teorin (Dansereau et al., 
1975) som säger att en chef skapar in- respektive ut-grupper med gruppen medarbetare. 
I och med detta kan feedbacken vara missvisande för chefen. De personer som har 
skattat chefen kan alltså medvetet eller omedvetet ha skattat en bild (schablon eller myt) 
som de har av chefer och hur de ska vara. Det kan också vara så att de har skattat två 
olika personer i samma skattning, den verkställande direktören (som var föremål för 
studien) men även den person som de har närmast över sig som chef. Det är även 
möjligt att chefen medvetet eller omedvetet har olika in- respektive utgrupper (LMX-
teorin) och att det i sin tur har påverkat feedbacken i inventeringen. Enligt teorin har in-
gruppen bättre kontakt med chefen än ut-gruppen. 
 
FIRO-modellen är ett användbart verktyg för att illustrera hur grupper och 
organisationer kan befinna sig i olika faser i sin utveckling. Analysen av intervjuerna 
visar att det troligtvis är så att det endast är i en av dessa faser som en ”korrekt 
feedback” är möjlig. Med korrekt feedback avses en feedback där givaren i största 
möjliga utsträckning är opåverkad av yttre faktorer och förhållanden som kan påverka 
feedbackens innehåll, exempelvis ett mildrande eller undanhållande av kritik för att man 
inte vill stöta sig med chefen ifråga. I de två andra faserna befinner sig en grupp i en 
rollsökande fas där de är ”snälla” och ”trevliga” där det troligtvis inte är helt ärliga. 
Utifrån analysen av intervjuerna framkommer att det inom den studerade organisationen 
finns flera olika grupper med olika processer. Grupperna befinner sig i olika faser, vissa 
har kommit längre i sin relation än andra. Detta är naturligt och kan förklaras utifrån 
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medarbetarnas beskrivning om att fokus i verksamheten för organisationen har legat 
inom vissa områden av den totala verksamheten. De har med andra ord haft möjlighet 
att ha närmre kontakt med chefen, något de beskriver som en förutsättning för att de ska 
lära känna en person. Analysen visar att deltagarna är medvetna om att det inom deras 
organisation pågår flera olika processer. Inom gruppen medarbetare finns det två 
grupper som har kommit olika långt och därför är olika skickade att ge chefen den 
feedback den behöver. Samtidigt har den överordnade gruppen skattare (styrelsen) 
ytterligare en relation till den skattade personen. Detta sammantaget kommer att 
påverka den feedback som den skattade personen får. Hur detta kommer att påverka 
mottagandet av den feedback som chefen får är inte möjligt att svara på via denna 
studie. För att svara på det krävs en uppföljningsstudie som fokuserar hur chefen 
utvecklas i sitt ledarskap med hjälp av den feedback den får i en 360-graders 
inventering. Samt hur medarbetarna reagerar när de får reda på det resultat som chefen 
fått via inventeringen. En studie som berör detta kan vara svår att genomföra eftersom 
resultatet av en inventering alltid ”ägs” av den skattade själv, vilket kan upplevas som 
känslig information.    
 
Ledarskap har visat sig vara mer effektivt om det finns en identifikation mellan ledaren 
och gruppen. Analysen visar att den skattade chefen i vissa fall har möjlighet att 
påverka individerna på det sätt som avses med Banduras (1977) teori om self-awerness 
och self-efficacy. I de fall där det inte är lika tydligt om chefen kommer att ha möjlighet 
att påverka medarbetarna kan det bero på det som beskrivits ovan med olika grupper 
inom gruppen, samt de effekter som uppstår enligt LMX-teorin. Några respondenter 
beskriver att de upplever att de har god kontakt med den skattade, det är också de som 
anger att de kan ge feedback till chefen ifråga. Troligtvis är det de personer som också 
har störst förväntningar på inventeringen och på att chefens ledarskap ska utvecklas.  
 
Arvonen och Frantsi (in print) beskriver att chefers självbild inte alltid stämmer överens 
med andra personers uppfattning om en skattad person, och att man av denna anledning 
bör genomföra 360-graders inventeringar. Resultatet av denna studie stöder delvis detta. 
Deltagarna beskriver att de uppfattar att en människas självbild ofta är vriden åt det 
självförhärligande hållet. De upplever att denna ”egenkärlek” gör att man som människa 
kan ha svårt att se den egentliga bilden av sig själv och det arbete man utför. Huruvida 
den skattade chefen i studien har en självmedvetenhet på det sätt som Atwater och 
Yammarino (1993) beskriver, det vill säga acceptans och överensstämmelse mellan 
själv och andras skattning av självet, är svårt att svara på utifrån denna analys. Eftersom 
deltagande respondenter upplever att de än så länge känner chefen i för liten 
utsträckning, kan de heller inte avgöra om denne har möjlighet att tillgodogöra sig den 
feedback som han kommer att få för att använda den i sin egen utveckling. Det innebär 
inte att de saknar förväntningar på inventeringen.  
 
Atwater, Roush och Fischthal (1995), Facteau et al., (1998) liksom Smither et al., 
(1995) hävdar alla att 360-graders inventeringar kan ha positiva effekter på ledarskapet i 
en organisation. Analysen av denna studie pekar åt det hållet men respondenterna 
betonar att de inte är helt på det klara om det är själva resultatet i sig som är det 
relevanta eller om det är den process som de upplever startar i och med att 
inventeringen genomförs. Denna process handlar till stor del om att frågorna som testet 
består av i sig sätter i gång en process hos deltagarna som gör att medvetenheten om 
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ledarskap och ledarfrågor ökar. Medvetenhet om ledarfrågor kan gälla tankar och frågor 
som ”Vilket ledarskap triggar mig och gör att jag presterar ytterligare lite grann”?, ”På 
vilket sätt upplever jag att vår chef måste agera i vår organisation, med de speciella krav 
som jag upplever finns här”? och ”Hur reagerar jag om inte jag får den uppmärksamhet 
som jag behöver för att genomföra min uppgift”? Som en konsekvens av detta kan det 
säkerligen bli så att en inventering av ledarskapet som denna inte når sin största effekt 
förrän långt efter det att inventeringen är avslutad och feedbacken meddelad. Skulle det 
vara på detta sätt så finns det en uppenbar risk att den skattade chefen försöker förbättra 
sitt ledarskap utifrån den feedback som den fått, men att denna feedback egentligen är 
”felaktig” (i den mening vriden åt ett extremt håll) och ger den skattade personen en 
missvisande bild av vad skattarna egentligen vill ha.  
 
I denna studie har det visat sig att en 360-graders inventering av ledarskapet hos en chef 
kan få oväntade följder för deltagande skattare. Respondenterna har i intervjuerna 
beskrivit att de i samband med en enkät av detta slag medvetet och omedvetet lyfter in 
feedback (som inte är direkt relaterad till den skattade chefen ifråga) som de upplever 
att de inte annars får utlopp för. De misstämningar som kan finnas i en organisation 
innan en inventering genomförs kan leda till att de tar chansen i inventeringen och 
”nyper till” en person i en enkät på ett sätt som inte är det egentliga syftet med denna. 
Med andra ord kan det innebära att om det finns något som en individ upplever som 
mindre bra så får det effekter i hela inventeringen och i samtliga svarsalternativ blir 
feedbacken ”sämre” (chefens självbild och medarbetarnas bild avviker extra 
mycket/mer än nödvändigt) än vad det egentligen skulle ha blivit. Effekten på 
feedbacken beror enligt Ilgen et al., (1979) på hur väl chefen uppfattar att feedbacken är 
en korrekt bedömning av dennes agerande. Eftersom deltagarna i studien upplevde att 
de hade arbetat med den skattade chefen under en alldeles för kort tid för att ge en 
rättvisande feedback finns risk att feedbacken kommer att avvisas som mindre relevant 
av chefen i fråga, och därför inte ha önskvärd effekt.  
 
De frågeställningar som var aktuella för studien har således fått svar även om det inte är 
några entydiga svar som ges. Sammanfattningsvis verkar deltagarna i den genomförda 
studien se fram emot det arbete som man hoppas kommer att följa som en konsekvens 
av inventeringen. De har förhoppningar och önskemål om att en förändring av 
ledarskapet ska ske, samt att en organisationsförändring sker mot en mer strukturerad 
och tydlig organisation. 
 
Det är svårt att ge ett generellt svar på om en chef ska ta hänsyn till den feedback som 
den får i en 360-graders inventering. Eftersom varje situation och inventering är unik 
och varje organisation har sin speciella situation. Däremot bör det vara så att en 
organisation som rekryterar en ny chef vill åstadkomma en förändring. Beroende på hur 
länge denna nya chef befunnit sig på sin position bör avgöra om chefen ska anpassa sig 
eller inte till feedbacken, eller om det är den övriga organisationen som ska anpassa sig 
till chefen ifråga. En ny chef bör kanske inte anpassa sig, eftersom organisationen söker 
en förändring. En chef som däremot har haft sin roll under en längre period bör kanske 
anpassa sig i större utsträckning, för att åtnjuta medarbetarnas förtroende (genom att ta 
deras åsikter på allvar) och därigenom kunna påverka organisationen dit chefen vill. En 
chef som medarbetarna kan identifiera sig med har en större chans att påverka deras 
innersta idéer och tankar och på så vis påverka organisationens arbete.  
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Organisationen som deltagit i denna studie är knappast representativ för alla mindre 
organisationer, syftet har inte varit att finna möjligheter att generalisera studiens resultat 
till mindre organisationer som fenomen. 360-graders inventeringar i mindre företag har 
säkerligen lika hög relevans som i större organisationer. Det kan dock vara så att det är 
känsligare att genomföra skattningar i mindre jämfört större organisationer, eftersom 
avståndet mellan skattare och skattad antas vara mindre och att hela organisationen 
snabbare känner av de eventuella misstämningar som kan finnas inom organisationen.   
 
Vad som framstår som absolut nödvändigt är att den grupp som ger sig in i en 360-
graders inventeringsprocess bör känna varandra relativt väl för att den feedback som 
kommer ut av inventeringen ska kunna fungera som en hjälp för den skattade chefen i 
dennes försök att utveckla sig själv. Skulle det vara så att den grupp som genomför en 
inventering inte befinner sig i den relativt nära relation som krävs för att den skattade 
personen ska uppfatta att personerna som skattar denne har nödvändig kompetens för att 
göra det (Facteau et al., 1998). Eller anses vara tillräckligt trovärdiga att skatta en annan 
person (Smithers., 1995; Albright & Levy, 1995). Alternativt ha ambitionen att 
genomföra skattningen på rätt sätt (Facteau et al., 1998) så finns risk att en inventering 
som denna fallerar. Uppfylls inte dessa krav finns alltså risken att organisationen endast 
köper ett program eller en produkt i tron att den kommer att ge effekt, medan den in 
själva verket endast blir en stor utgift utan önskad effekt. Huruvida det är chefen som 
ska anpassa sig efter medarbetarnas bild av chefen eller om det är medarbetarna som ska 
anpassa sig efter den bild som chefen har av sitt ledarskap går inte att svara på i denna 
studie.  
 
Ytterligare frågeställningar och problematik som bör uppmärksammas som en 
konsekvens av studiens resultat är huruvida det är testet i sig som är relevant eller om 
det är de processer som sätts igång i samband med inventeringen i fråga som är de 
intressanta och relevanta. Är det processerna i sig som är de relevanta, det vill säga att 
det är eftertänksamheten i samband med att en person fyller i en skattning så spelar det 
ingen roll vad testet heter, vem som har skapat det eller om det är kontrollerat och 
validerat eller ej. Fler studier krävs för att dessa påståenden skall mötas. Med 
utgångspunkt från denna studie bör vidare studier fokusera och ta upp frågor som kan 
avgöra om det är det är resultatet av det specifika testet i sig som gör att ledarskapet 
utvecklas eller om det är det faktum att testet genomförs och att det endast är den 
upplevda omsorgen av medarbetarna som påverkar organisationen. Ytterligare studier 
skulle behöva genomföras på organisationer i liknande storlek från samma typ av 
region. Dessa undersökningar skulle exempelvis kunna fokusera på vad det är som gör 
att medarbetare lyfter in kritik som egentligen inte hör hemma i studien? Hur lång tid 
bör passera innan en nyanställd bör genomgå en inventering för att de som ska skatta 
personen upplever att de känner den tillräckligt bra, och vilka händelser klassas som 
tillräckligt ”skarpa” för att påskynda en ”lära känna” process?  
 
Resultatet och slutsatsen av undersökningen landar snarare i ett behov av fler studier än 
att den ger några tydliga och konkreta aspekter av processer kopplat till inventeringar. 
Studierna bör framförallt pågå över längre tidsperioder och handla om ”före” respektive 
”efter” en inventering. Denna studie får med denna bakgrund ses som någon form av 
pilotstudie i ett relativt okänt område inom denna del av forskningen. Studier som 
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behandlar detta område är relevanta och viktiga för att antingen verifiera och stärka den 
forskning som betonar vikten av test och inventeringar i samband med 
utvecklingsprogram. Studier som ger resultat åt andra hållet, som förkastar användandet 
av tester och inventeringar är om möjligt än viktigare. Det vill säga studier vars resultat 
ligger i linje med att det inte är resultatet av testet eller inventeringen i sig som är 
avgörande för om det ska ske en utveckling av ledarskap och organisation. Utan att det 
är de processer som startar hos individer och grupper som är relevanta, att det 
genomförs ett test oavsett vilket test. Ett påstående som detta som antyder att valet av 
test eller inventering är mindre relevant, bör skapa frågetecken för en stor del av den 
testindustri som växt fram under senare år. Vilket förhoppningsvis kan bidra till ett 
ifrågasättande av de metoder som finns idag för att bedöma och utvärdera människor i 
samband med utveckling, rekrytering och avveckling.  
 
Metoddiskussion 
 
Valet av metod och organisation bör ifrågasättas utifrån att chefen ifråga har varit på 
plats under en ganska kort period. Flertalet av deltagarna har uttryckt ett problem i och 
med det. Det är intressant att dessa deltagare inte uppfattar studien som en möjlighet att 
lära känna den skattade. Om de uppfattar att de inte känner chefen innan inventeringen 
så har de förhoppningsvis en möjlighet att lära känna chefen bättre i samband med och 
efter studien. Möjligheterna till generalisering är även de begränsade i och med val av 
organisation. Det finns organisationer med en liknande struktur men utifrån de 
frågeställningar som har varit aktuella så är det mindre intressant. Tidsaspekten är också 
avgörande för om det blir ett relevant resultat. Resultatet av inventeringen (som inte 
redovisas i rapporten) är intressant för den skattade chefen ifråga. Den verkställande 
direktören får ett konkret material att arbeta utifrån. Samtidigt med det, vilket resultatet 
i rapporten visar, så upplever personal och medarbetare i större utsträckning en 
reflektion över hur organisationen fungerar och vilket ledarskap som blir mest intressant 
för deras utveckling. Detta är absolut avgörande för att organisationen ska utvecklas och 
leva vidare.  
 
Det finns även ett inbyggt problem i samband med tester som detta. Deltagandet bygger 
på frivillighet. Samtidigt beskriver deltagarna att de upplever har ett ansvar att delta i 
inventeringen. Detta ansvar bottnar i att de uppfattar att chefen behöver deras feedback, 
åsikter och tankar för att kunna utveckla sitt ledarskap. Ett problem i samband med val 
av metod är frågan huruvida metoden kan anses vara ”frivillig”, vilket ska vara en 
förutsättning för genomförandet av tester. I och med att deltagarna har upplevt att de har 
ett ansvar mot chefen i fråga att genomföra enkäten så bör frågan ställas och detta 
ansvar kan likställas med frivillighet. Deltagarna kan mycket väl ha upplevt att deras 
ansvar i genomförandet har påverkat känsla av fri vilja och därför också ha påverkat den 
kvantitativa delens resultat. Det är även möjligt att det upplevda ansvaret att delta är 
starkare i en mindre organisation jämfört en större organisation. I den studerade 
organisationen upplever medarbetarna att de påverkar organisationen i stor utsträckning. 
Vi kan då anta att de är medvetna om att de har ett ansvar för den organisation de verkar 
inom, vilket då gör att de upplever en mindre grad av frivillighet jämfört en större 
organisation där man kan vara mer anonym.  
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Det är inte helt lätt att jämföra denna studie med andra tidigare studier på området. 
Denna fallstudie riktar sig mot en mindre och relativt speciell organisation, inom 
området så är även forskningen relativt begränsad vilket gör att man får söka 
förklaringar i teorier som kan antas vara relevanta. Det finns många svårigheter som kan 
förekomma i och med en intervjustudie som denna fallstudie. Det handlar framförallt 
om intervjuareffekter och socialt önskvärda svar (Kvale, 1997). Intervjuareffekt innebär 
helt kort att intervjuaren påverkar respondenten genom sitt sätt att agera, sitt sätt att 
utrycka sig, sin bakgrund och så vidare. Det är därför fullt möjligt att intervjuaren i detta 
fall med sin bakgrund och framtoning har påverkat resultatet åt olika håll. Resultatet kan 
bli att intervjuaren får de svar den förväntar sig, och som ligger i linje med vad 
intervjuaren vill få fram. Vilket kan bero på deltagarnas rädsla att inte säga sin egentliga 
mening eller på att en respondent helt enkelt inte är van att få utrycka sin innersta åsikt. 
En intervju kan dock verka i motsatt riktning. Det kan leda till att respondenten blir mer 
engagerad än vid en enkätstudie och ger en rättvisande bild, eftersom respondenten 
förhoppningsvis upplever att den blir tagen på allvar och att dennes åsikt räknas.  
 
Parallellt med en undersökning är det viktigt att fundera över studiens validitet (Kvale, 
1997). I kvalitativa undersökningar avser validitet huruvida undersökaren har undersökt 
det som avsågs att undersöka, och om tolkningen stämmer överens med det som 
undersökaren avsåg att tolka. Kvale (1997) uttrycker det på följande vis; ”validering är 
mer av en bekräftelse; det är en process genom vilken man söker och utvecklar mer 
välgrundade tolkningar av observationerna” (s. 217). Föreliggande studie har tolkats på 
ett reflexivt sätt som sedan har jämförts med modeller och teori som har bedömts vara 
intressant och relevant för att förstå frågeställningarna i studien. I studien skedde urvalet 
av respondenter utifrån en ansats att maximera variation av respondenternas upplevelse 
i samband med en 360-graders inventering. Av denna anledning fanns både kvinnor och 
män med som respondenter, olika åldrar och antal år som anställd i organisationen. 
Studien är genomförd på ett sådant sätt att det ska vara möjligt att reproducera den, även 
om detta inte var huvudsyftet. God kvalité i en undersökning innebär att studien är 
genomförd på ett sådant sätt att läsaren har möjlighet att själv ta ställning till 
rimligheten i tolkningarna (Thomsson, 2002). Thomsson (2002) beskriver att resultaten 
av en reflexiv studie är att ge ”ett bättre underlag för alla som vill förstå just det 
fenomen som studeras” (s.30). Jag anser att föreliggande studie ger en god bild av vad 
som sker hos medarbetare och överordnade i en mindre organisation i samband med att 
en 360-graders inventering genomförs.   
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