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Feedback och monitorering 
– viktiga ledarbeteenden med möjlighet till utveckling? 

 
Sara Korlén 

 
Ledarskapsforskning utifrån ett inlärningsteoretiskt perspektiv 
fokuserar på de observerbara beteenden som ledare uppvisar, i arbetet 
med att vägleda medarbetare.  Att tillämpa beteendeanalys i 
organisationer, kallas Organizational Behavior Management (OBM). 
Observationsstudier har visat att feedback och monitorering är 
beteenden som karakteriserar framgångsrika ledare. Experimentella 
studier har visat samband mellan monitorering och ökad prestation, 
samt mellan feedback och ökat effektivitet i organisationer. Syftet 
med studien var att undersöka hur en OBM-utbildning påverkade 
ledares feedback- och monitoreringsbeteenden, samt hur förtroendet 
för deras ledarskapsförmåga påverkades. Inga signifikanta 
förändringar av beteende uppmättes under utbildningens första tre 
månader. Förtroendet för ledarnas förmåga förändrades inte heller 
signifikant, dock finns en förbättring vid jämförelser med 
referensvärden. Regressionsanalys visade att feedback och 
monitoreringsbeteenden är mycket starkt relaterat till förtroende för 
ledarnas ledarskapsförmåga. Studien har vissa metodologiska brister, 
bl.a. stort bortfall, kort tid mellan mätningarna och takeffekter, vilket 
minskar möjligheten att dra slutsatser om utbildningens effekt.  

 
Många människor spenderar stora delar av dagen på sina arbetsplatser. Vissa av dem 
har den komplicerade uppgiften att vägleda sina medarbetare, i egenskap av ledare. 
Ledarens uppgift är vanligen att förmå sina medarbetare att ägna sig åt arbetsuppgifter 
som är relevanta för företagets mål och utföra dem på bästa sätt. Att söka kunskap om 
vad som kännetecknar framgångsrika ledare har gjorts utifrån många teoretiska 
horisonter, t.ex. finns modeller om transformativt, strategiskt och karismatiskt ledarskap 
(Yukl, 2008). Ledarskapsforskare intresserade sig ursprungligen för personlighetsteori 
och gjorde antaganden om att framgångsrika ledare hade specifika personlighetsdrag 
som gjorde dem lämpliga för uppgiften (Hollander & Offerman, 1990). Den 
ståndpunkten har senare utmanats av företrädare för andra synsätt. De menar att 
ledarskap är en färdighet helt oberoende av personlighet, vilken kan utvecklas och 
förbättras t.ex. genom utbildning (Parks, 2005). 
 
Det finns fortfarande stora kunskapsluckor gällande vad som skapar ett framgångsrikt 
ledarskap. Det finns inte heller någon större enighet kring vilka ledarskapsmodeller och 
teorier som har störst förklaringsvärde och vetenskaplig substans. Det är därför av stor 
vikt att arbetet med att studera ledare och deras arbetssituation fortgår, för att nå ökad 
kunskap med objektiva och vetenskapliga metoder (Komaki & Minnich, 2002). 
 
Ledare kan finnas på flera hierarkiska nivåer i samma organisation, men oavsett 
befattning är ansvaret för att leda andra centralt för uppgiften. Jag kommer 
fortsättningsvis att använda mig av begreppet ledare för att beskriva individer med en 
ledande funktion, oberoende vilken position tjänsten innefattar i övrigt.  
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Inlärningspsykologi 
Enligt det teoretiska perspektiv som ligger till grund för denna studie, 
inlärningspsykologin, är ledares observerbara beteenden av intresse. Vad människor 
gör, på egen hand och i interaktion med andra, är viktigare än inre, icke-observerbara 
variabler som t.ex. personlighet och attityder (Daniels & Daniels, 2007).  
 
Inlärningspsykologi är ett samlande begrepp som innefattar flera teoribildningar om 
inlärning och beteenden. Inlärning innebär en bestående förändring hos en organism, 
som sker till följd av dess erfarenheter (Poling & Braatz, 2001). Distinktioner görs 
mellan respondent och operant inlärning. Respondenta processer studerades 
ursprungligen av Ivan Pavlov, då han i experiment med hundar upptäckte hur olika 
stimulus kunde associeras med varandra och utlösa samma responser. Respondent 
inlärning innebär huvudsakligen inlärningen av automatiserade responser genom s.k. 
klassisk betingning (Ramnerö & Törneke, 2006).  
 
Teorier om operant inlärning innefattar beteenden som är viljestyrda och som resulterar 
i olika konsekvenser. Den mest framträdande forskaren på området är B.F. Skinner, som 
bidrog till att skapa det vetenskapliga paradigmet Behaviorism (Poling & Braatz, 2001).  
 
Vid operant inlärning är det konsekvensen som följer efter beteendet som avgör om 
beteendet kommer att upprepas eller inte. Beteenden kan förstärkas av vissa 
konsekvenser, d.v.s. sannolikheten ökar för att individen kommer att göra samma sak 
igen. Förstärkning kan innebära att något positivt tillkommer till följd av ett beteende, 
eller att något obehagligt elimineras till följd av ett beteende. Beteenden kan även 
minska i frekvens genom bestraffning. Detta händer om det sker något obehagligt, eller 
om något positivt försvinner, som en konsekvens av ett beteende (Pooling & Braatz, 
2001). 
 
Behaviorismen innefattar också ett strikt metodologiskt förhållningssätt, som innebär att 
enbart befatta sig med sådant som är observerbart och därmed möjligt att studera. Bl.a. 
Skinner (1963) har riktat kritik mot mentalistiska förklaringsmodeller, som innehåller 
variabler som enligt honom ej går att studera empiriskt. Behaviorismen har dock fått 
kritik för detta strikta förhållningssätt, eftersom viktiga aspekter av människan, såsom 
personlighet, känslor och omedvetna processer, exkluderas (Kitron, D. G., 1991).  
 
Tillämpad beteendeanalys 
För att förstå varför människor beter sig som de gör är det nödvändigt att ha kunskap 
om de föregående och efterföljande omständigheterna. En sådan analys kallas vanligen 
tillämpad beteendeanalys eller funktionell analys. Det huvudsakliga syftet med att göra 
en beteendeanalys är att förstå hur beteenden uppkommer och förstärks (Ramnerö & 
Törneke, 2006), samt för att kunna förutsäga och kontrollera framtida beteenden 
(Wilder, Austin & Casella, 2009). En vanlig analysmodell i såväl svensk som engelsk 
litteratur är ABC-modellen, vilken tydliggör beteendets sammanhang. A beskriver den 
händelse, den s.k. antescendent, som utlöser beteendet. Det kan vara både yttre 
händelser eller inre händelser såsom tankar och känslor som individen upplever. B står 
för det beteenden som analysen skall begripliggöra. Den sista delen av analysen, C, 
innefattar de konsekvenser som beteendet resulterar i. Ett beteende kan få multipla 
konsvekvenser, därför är det viktigt att fastställa vilka av konsekvenserna som fungerar 
förstärkande, alternativt bestraffande, på beteendet (Ramnerö & Törneke, 2006).  
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Beteendeförändring 
Med kunskap om hur beteenden fungerar i sin kontext så är det möjligt att skapa 
interventioner för att förändra beteenden. Detta kan göras genom att förändra 
betingelserna för de antescendenter som utlöser beteendet och de konsekvenser som 
följer på beteendet. T.ex. kan man tillföra tydligare instruktioner till medarbetarna om 
vad de förväntas göra. Det är huvudsakligen konsekvenserna som styr beteenden 
(Ramnerö & Törneke, 2006). Därmed är det också konsekvenserna som oftast är i fokus 
för interventionsprogram som syftar till förändring (Daniels & Daniels, 2000). 
Systematisk förstärkning av ett önskat beteende måste vara kontingent för att 
interventionen skall få önskad effekt. Detta innebär att förstärkningen skall vara 
specifikt kopplad till det önskade beteendet och inte till andra beteenden (Svartdahl& 
Holt, 2007). Konsekvenser har störst chans att förstärka eller försvaga beteenden om de 
utdelas i omedelbar anslutning till händelsen. Ju längre tid som dröjer mellan beteende 
och konsekvens, desto svagare inverkan får det på framtida beteenden (Daniels & 
Daniels, 2000). 
 
Den mest framgångsrika strategin för att skapa beteendeförändring är att försöka 
förstärka önskade beteenden, istället för att bestraffa medarbetare när de gör fel. 
Inlärningseffekterna av bestraffningar är svagare och mer kortlivade än vid förstärkning. 
Bestraffning kan även ge starka känslomässiga reaktioner, som påverkar individen och 
den interpersonella relationen negativt (Poling & Braatz, 2001). Podsakoff, Todor & 
Skov (1982) har identifierat signifikanta samband mellan kontingent positiv 
förstärkning och god prestation i arbetslivet. De visar också att bestraffning inte är 
relaterat till prestation. Ytterligare ett intressant fynd är att kontigent positiv 
förstärkning var relaterat till trivsel i arbetet. 
 
Beteendeanalys i organisationer – OBM  
Skinners principer för beteende och inlärning intresserade tidigt forskare och 
yrkesaktiva inom organisationssektorn. Det fanns stora utvecklingsmöjligheter i att 
kunna påverka anställdas beteenden. Genom att använda tillämpad beteendeanalys i en 
arbetslivskontext identifierades och mättes relevanta beteenden hos arbetstagarna och 
omständigheterna som kontrollerade dem kartlades (Hyten, 2009). Under 1960-talet 
formades en grupp av aktiva i USA, som ville förbättra organisationers effektivitet med 
ovan nämnda principer. Metodologin kom att kallas Organizational Behavior 
Management, OBM, och flera artiklar på ämnet publicerades i tidskrifter om tillämpad 
psykologi. 1977 kom det första numret av tidskriften Journal of Organizational 
Behavior Management, vilken idag är en av de mer inflytelserika inom 
organisationsområdet (Wilder, Austin & Casella, 2009).  
 
OBM har idag samma innebörd som tidigare, det centrala för metoden är tillämpningen 
av inlärningspsykologiska principer och beteendeanalys inom organisationer. O’Hara, 
Johnson & Beehr (1985) definierar OBM som arbetet med att få specifika 
jobbrelaterade beteenden att uppstå mer eller mindre ofta, beroende på om det främjar 
eller hindrar organisationen att nå sina mål. Detta sker genom systematisk manipulation 
av de omständigheter som utlöser beteendet, den s.k. antescendenten, samt med hjälp av 
omedelbara konsekvenser av positiv eller negativ art.  
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I genomförandet av OBM-interventioner har utbildning och träning en central roll 
(Wilder et al., 2009). Ledare utbildas för att få allmänna kunskaper om inlärning och 
principerna för beteendeförändring. Beroende på interventionens natur får de kunskap 
om hur de t.ex. kan använda positiv förstärkning för att åstadkomma önskad 
beteendeförändring (Komaki, Barwick och Scott, 1978). Utbildning har visat sig vara 
ett framgångsrikt medel för att överföra kunskap till ledare, för att de ska förändra sitt 
beteende, vilket i sin tur påverkar deras medarbetares beteenden (Stajkovic & Luthans, 
2003).  
 
OMB-baserade interventioner har framgångsrikt tillämpats inom många 
verksamhetsområden i organisationer (Hyten, 2009). Det har bl.a. använts för att öka 
säkerhetsbefrämjande beteenden i riskfyllda arbeten (Komaki et al., 1978; Komaki, 
Heinzmann & Lawson, 1980), för att öka service-nivån gentemot kunder (Wilson, Boni 
& Hogg, 1997), samt för att öka försäljning och produktivitet i företag (Welsh, Luthans 
& Sommer, 1993; Wiesman, 2006). 
 
Interventioner av OBM-modell har fått kritik för att enbart befatta sig med avgränsade 
och enkla beteenden. Kunskaper om hur OBM fungerar för mer komplexa 
arbetsprocesser är ej tillräcklig. OBM som metod har också kritiserats för negligera 
medarbetares inre reaktioner på interventionen, såsom känslor och tankar (O’Hara et al., 
1985). OBM-baserade studier har också kritiserats för att ej ha en tillräckligt rigorös 
experimentell design för att man ska kunna dra tillförlitliga slutsatser om kausala 
samband mellan intervention och beteendeförändring (Wilder et al., 2009). 
 
Ledaren som potentiell förstärkare 
Med det växande intresset för ledarskap och ledarskapsmodeller, har det gjorts många 
definitioner av vad ledarskap innebär. Gemensamt för de flesta definitioner är att 
ledarskap betraktas som en interaktiv process, inom en grupp som har gemensamma 
mål. Ledarens roll är att motivera och inspirera de andra gruppmedlemmarna till att 
göra det som krävs för att lyckas med uppgiften (Chin, 2010).  
 
Skall en organisation förändras och utvecklas får ledarna en central roll, eftersom det 
ingår i deras arbete att styra sin medarbetargrupp i önskad riktning. Ledaren blir då en 
central person i arbetet med att förstärka nya, efterfrågade beteenden som man vill att 
medarbetarna skall ägna sig åt (Komaki et al., 1980; Welsh et al., 1993; Wiesman, 
2006; Wilson et al., 1997).  
 
Utifrån ett inlärningspsykologiskt perspektiv kan ledare betraktas som individer som 
kontrollerar ett antal potentiella förstärkare. Goltz och Hietapelto (2003) menar i sin 
modell ”The operant model of power and leadership” att ledare har tillgång till både 
förstärkande och bestraffande stimuli. Dessa kan vara av både materiell natur, såsom 
pengar och resurser, samt av personlig natur, t.ex. attraktivitet och intelligens. Ledarens 
framgång avgörs av hur mycket potentiella förstärkare han/hon har att tillgå, samt hur 
skickligt dessa används för att kontingent förstärka önskade beteenden hos 
medarbetarna. Ledare behöver även ha en god analytisk förmåga för att kunna 
identifiera vilka beteenden som är gynnsamma för organisationens mål, samt vilka 
beteenden som är oviktiga och systematiskt bör undanhållas förstärkning. För att ledare 
skall lyckas med att påverka andras beteenden, krävs också en god förmåga att 
utvärdera huruvida potentiella förstärkare verkligen leder till en beteendeökning. Vilka 
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konsekvenser som är förstärkande, alternativt bestraffande, kan variera mellan 
individer. 
 
Vad gör framgångsrika ledare? 
Tidigare avsnitt har behandlat principer för inlärning och vilka möjligheter ledare har att 
tillämpa dessa, i syfte att leda sina medarbetare mot arbetsgruppens mål. Vad 
kännetecknar då de ledare som får sina arbetsgrupper att prestera? Hur ser deras 
beteende ut?  
 
Judy Komaki har under decennier försökt att besvara den frågan med 
observationsstudier av ledare. Hon har alltså inte manipulerat några variabler i sina 
studier, utan har observerat ledare i sin naturliga miljö och försökt identifiera vilka 
beteenden de använder i sitt arbete (Komaki, 1986; Komaki & Minnich, 2002; Komaki, 
Desselles & Bowman, 1989). Vid samtliga observationer har ett klassifikationssystem, 
the Operant Supervisory Taxonomy Index, använts för att registrera och koda 
beteendeklasser. Beteendeklasserna är huvudsakligen utvecklade ur teorier om operant 
inlärning och beskriver t.ex. utdelandet av antescendenter eller konsekvenser (Komaki, 
Zlotnick & Jensen, 1986). 
 
Komaki (1986) har bl.a. jämfört beteendemönster hos högpresterande respektive 
lågpresterande ledare, vilkas framgång hade bedömts av deras överordnade chefer. 
Ledarna observerades i sin naturliga miljö, i sitt dagliga arbete, under flera månaders 
tid. Av beteendeobservationerna framkom att de högpresterande ledarna ägnade sig 
signifikant mer åt monitoringsbeteenden jämfört med sina mindre framgångsrika 
kollegor. Monitorering innebär övervakning och informationsinhämtning gällande 
medarbetarnas arbetsprestationer. Det var även en särskild form av monitorering som 
var vanligare i den framgångsrika gruppen, då ledarna samlade information genom att 
delta aktivt i medarbetarnas arbetsprocess och ta del av arbetsmaterial.  
 
Det fanns dock inga signifikanta skillnader mellan ledargrupperna, gällande hur mycket 
positiva respektive negativa konsekvenser som utdelades. Författaren argumenterar 
dock för att de duktiga ledarna troligen är mer framgångsrika i att kontingent förstärka 
rätt beteenden, eftersom de har en större kunskap om medarbetarna p.g.a. sitt mer 
omfattande monitoreringsbeteende. Monitorering är således ett verktyg för att 
förstärkning ska blir mer effektiv och resultera i goda prestationer. Komaki har i 
ytterligare studier kunnat belägga sambandet mellan ledarens monitoreringsbeteende 
och arbetsgruppers framgång (Komaki & Minnich, 2002; Komaki, et al., 1989). 
 
Andra forskare har replikerat Komakis metoder och använt hennes 
observationstaxonomi för att studera beteendet hos hög- respektive lågpresterande 
ledare. Liksom i tidigare studier identifierades ett signifikant samband mellan 
högpresterande grupper och ledarens monitoreringsbeteenden. Det fanns dock inget 
samband mellan utdelandet av konsekvenser i allmänhet och förhöjd prestation. Vid en 
närmare analys visade det sig dock att det fanns ett signifikant samband mellan 
gruppens prestation och ledarens utdelning av neutrala konsekvenser, i form av 
informativ feedback och instruktioner utan värderande natur (Brewer, Wilson & Beck, 
1994).  
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Monitorering – ett viktigt ledarbeteende 
Monitorering kan definieras som insamlandet av information om arbete och 
produktivitet hos en arbetsgrupp. Detta kan göras på flera sätt, bl.a. genom att ställa 
frågor till medarbetare, genom att inspektera arbetet eller ta del av producerat material, 
såsom rapporter och skrivelser.  
 
Effekten av monitorering har utvärderats i studier med experimentell design, vilket ökar 
möjligheterna att dra slutsatser om kausalitet. Larson och Callahan (1990) lät 
försökspersoner utföra olika uppgifter i laberatoriemiljö, där en grupp fick träffa en 
arbetsledare som ägnade sig åt monitorering, medan en annan grupp fick en arbetsledare 
som både ägnade sig åt monitorering och gav beröm. En kontrollgrupp fanns även med i 
studien, där deltagarna fick utföra sina uppgifter själva. Resultaten visade att de 
individer som enbart blev monitorerade under arbetet presterade signifikant bättre än 
kontrollgruppen. Den grupp som både upplevde monitorering och fick beröm presterade 
ännu bättre, signifikant bättre än både kontrollgrupp och den andra försökgruppen. 
Utifrån dessa resultat drogs slutsatsen att monitoreringsbeteenden har en isolerat positiv 
effekt på prestation. Det är alltså inte bara ett medel för kontingent positiv förstärkning, 
som Komaki (1986) tidigare har hävdat. En möjlig slutsats utifrån dessa fynd är att 
ledares monitoreringsbeteenden upplevs som en indikator på att det medarbetaren 
sysslar med är meningsfullt och viktigt, vilket i sig är förstärkande och påverkar 
prestationen positivt (Larson & Callahan, 1990). 
 
Brewer & Ridgeway (1998) har i enlighet med tidigare fynd visat att försöksdeltagare 
anpassar sin prestation till monitorering. I en experimentell studie visade det sig att 
försöksdeltagarna presterade signifikant bättre i de uppgifter som monitorerades av 
försöksledaren, jämfört med de uppgifter som försökspersonerna gjorde i avskildhet. 
Artikelförfattarna argumenterar för att resultaten stödjer tidigare konceptualiseringar om 
att andras monitoreringsbeteenden gör att uppgiften uppfattas som viktig, vilket 
påverkar prestationen positivt.  
 
Jag kommer fortsättningsvis använda termen monitoreringsbeteende som ett samlande 
begrepp för de beteenden en ledare kan använda sig av för att inhämta information om 
sina medarbetares prestation.  
 
Feedback – ett viktigt ledarbeteende 
Feedback är ett engelskt uttryck som även används flitigt i svenskan, med betydelsen 
återkoppling. Feedback kan ges av en ledare, för att påverka medarbetarnas prestationer. 
Det finns inte någon enhällig och allmänt vedertagen definition av feedback, vilket kan 
skapa förvirring och försvåra möjligheterna att studera fenomenet. Bristen på enighet 
har gjort att vissa forskare helt övergett termen och istället använder mer specifika 
begrepp (Roscoe, Fisher, Glover & Volkert, 2006). 
 
Bland företrädare för den inlärningspsykologiska traditionen har Daniels och Daniels 
(2007) definierat feedback som information om tidigare arbetsprestationer, vilket ger 
individen en möjlighet att ändra sitt framtida beteende. Kluger och DeNisi (1996) gör 
en liknande definition, där de beskriver feedback som ageranden från en utomstående 
som ger vägledning om individens prestation.  
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Det har diskuterats vilken beteendemässig funktion feedback fyller. Feedback kan 
betraktas som en antescendent, då återkopplingen kan fungera som en igångsättare för 
kommande beteenden. Feedback kan även betraktas som en konsekvens, som följer på 
det beteende som utvärderas, vilket kan fungera förstärkande eller bestraffande (Alvero, 
Bucklin, Austin, 2001). I många studier kombineras dock användandet av feedback med 
andra förstärkande konsekvenser, t.ex. ekonomiska belöningar, vilket ytterligare 
försvårar möjligheterna att dra slutsatser kring feedbackens unika effekt på beteenden 
(Roscoe, et al., 2006).   
 
Företrädare för den senare ståndpunkten, att feedback är en konsekvens, har påpekat att 
feedback bör betraktas som en komplex förstärkare, då framförandet är avgörande för 
upplevelsen. Att ha förmågan att framföra feedback på ett konstruktivt och positivt sätt 
är avgörande för att ledare ska lyckas med att få feedback att fungera förstärkande 
(Geller, 2002). Specifika studier av upplevelsen av feedback visar att mottagarens 
tillfredsställelse med återkopplingen är en viktig faktor som påverkar prestationen 
positivt (Jawahar, 2006). Ytterligare studier har visat samband mellan mottagarens 
tillfredsställelse med feedback och viljan att prestera bättre i sitt jobb (Nemeroff & 
Wexley, 1979; Russell & Goode, 1988). 
 
Att ge feedback på medarbetares beteenden kan ske på många olika sätt. Feedback kan 
levereras i olika medium: verbalt, skriftligt eller presenterad i grafiska modeller, såsom 
diagram och grafer. Feedback kan ges med olika tidsintervall: t.ex. dagligen, veckovis, 
månadsvis eller ännu mer sällan. Feedback kan ges individuellt eller för en hel grupps 
räkning, med olika grad av öppenhet om enskilda individers prestationer. Ibland handlar 
feedback om att jämföras med egen tidigare prestation, eller så jämförs individer mot 
varandra inom en arbetsgrupp. I en review-artikel av Balcazar, Hopkins och Suarez 
(1985) undersöktes flera artiklar på ämnet feedback och prestation som dittills 
publicerats. Deras huvudfynd var att feedback inte enhälligt påverkar prestation positivt, 
men att vissa aspekter av feedback förbättrar chanserna till ett positivt utfall. Feedback 
blir som mest effektivt när den kombineras med andra former av förstärkning. De 
menade också att grafisk feedback är särskilt effektiv. Alvero et al. (2001) har också 
funnit att aspekter av feedbackens utformning påverkar utfallet. Användandet av grafer 
tillsammans med skriftlig eller verbal feedback var mest framgångsrikt för att förändra 
beteenden, 86% respektive 75 % av studier med sådan design visar bestående 
prestationsökningar. De finner också att feedback som ges dagligen, månatligen eller 
både dagligen och veckovis är mest effektivt. 
 
Trots att funktionen av feedback inte är teoretiskt fastställd, finns det en substantiell 
mängd studier som visar att feedback ökar frekvensen av specifika beteenden och 
förbättrar prestationen hos mottagaren. Feedback har med framgång använts för att öka 
frekvensen av säkre beteenden i arbetsmiljöer som innebär risker för personskador 
(Chhokar & Wallin, 1984; Komaki, Barwick & Scott, 1978; Komaki, Heinzmann & 
Lawson, 1980). Feedback-interventioner har genomförts för att öka effektiviteten i 
arbetet på flera sorters arbetsplatser, t.ex. för administrativ personal inom 
universitetsvärlden (Wilk & Redmon, 1998) och bland försäljare i 
snabbmatsrestauranger (Wiesman, 2006). I båda fallen ledde introduktionen av 
feedback till signifikanta prestationsökningar.  Feedback har använts för att öka 
servicenivån inom bankväsendet, vilket resulterade i en ökning av önskade beteenden 
med 6 % (Crowell, Anderson & Abel, 1988). Inom logistikföretag har feedback 
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framgångsrikt minskat mängden felanmälningar och därmed ökad graden av 
kundnöjdhet (Berglund & Ludwig, 2009). 
 
Artiklar från amerikanska författare dominerar stort den forskning som gjorts på 
effekten av feedback. Det är därför viktigt att framhålla att feedback har studerats i 
andra kulturella kontexter än den amerikanska. I en studie av ryska fabriksarbetare inom 
textilindustrin har Welsh, Luthans & Sommer (1993) visat att tillämpningen av 
feedback som förstärkare ledde till signifikanta produktionsökningar. Dessa resultat bör 
dock tolkas med viss försiktighet, eftersom feedback i denna studie gavs tillsammans 
med beröm och effekterna av de två potentiella förstärkarna ej studerades separat.  
 
Även i metastudier finns belägg för att feedback har en positiv inverkan på prestation. 
Stajkovic och Luthans (2003) har i en stor utvärdering av effekten av 72 studier med 
OBM-interventioner visat på en medelstark relation (d=.47) mellan intervention och 
prestation. När studier av effekten av feedback analyserades separat, uppmättes en 
signifikant påverkan på prestation, dock med en lägre effektstyrka (d=.29). 
Anmärkningsvärt är också att resultaten från feedbackstudierna inte visade en 
tillräckligt hög grad av mellan-grupps-homogenitet. Dessa fynd stärker tidigare 
resonemang (Balcazar et al., 1985) om att feedback är en komplex förstärkare som inte 
alltid fungerar i önskad riktning.  
 
Jag kommer fortsättningsvis använda termen feedbackbeteenden som ett samlande 
begrepp för alla de beteenden en ledare kan använda sig av för att ge information till 
sina medarbetare om deras prestationer. 
 
Förtroende för ledarens förmågor 
Är ledare framgångsrika i sitt arbete, kan medarbetare utveckla ett förtroende för 
ledaren och dennes förmågor att hantera sin roll (Lau & Liden, 2008). Förtroende för 
ledaren har definierats på många sätt och inbegriper vanligen en tillitsfull relation 
mellan ledare och medarbetare (Lau & Liden, 2008). Andra definitioner betonar att 
förtroende innefattar en positiv värdering av ledarens egenskaper utifrån arbetsuppgiften 
(Dirks & Ferrin, 2002). Utifrån ett inlärningsteoretiskt perspektiv har förtroende för 
ledaren definierats som en tilltro hos medarbetare om att specifika antescendenter och 
beteenden med stor säkerhet leder till särskilda konsekvenser. Det finns således en 
förutsägbarhet gällande ledarens beteenden gentemot sina anställda (Daniels & Daniels, 
2000). Många företag använder sig idag av regelbundna medarbetarundersökningar för 
att fastställa vad medarbetarna tycker om sina ledare. Detta görs i syfte att öka 
medvetenheten i organisationen om ledarnas förmågor och skapa möjligheter för 
utveckling och förbättring (Atwater, Waldman & Brett, 2002). 
 
Att ha förtroende för sin ledare har i flera studier visat sig vara en bidragande faktor till 
att medarbetare presterar väl och trivs i sitt arbete (Dirks, 2000; Podsakoff, MacKenzie, 
Moorman & Fetter, 1990; Rich, 1997). I en metaanalys av Dirks & Ferrin (2002) 
studerades 21 st studier med totalt 5686 deltagare. Ett svagt (r=.16), men signifikant 
samband konstaterades mellan förtroende för ledaren och prestation i arbetet.  
 
Jag kommer fortsättningsvis att använda mig av begreppet förtroende för 
ledarskapsförmåga, vilket syftar på förtroendet för ledarens beteenden i arbetet med att 
vägleda sina medarbetare.  
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Syfte och frågeställning 
 
Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur en OBM-baserad utbildning påverkade 
medarbetarnas upplevelse av ledares feedback- och monitoreringsbeteende, samt hur 
medarbetarnas förtroende för ledarnas ledarskapsförmåga påverkades.  
 
Frågeställningar 
Påverkades medarbetarnas upplevelse av ledarnas feedback- och monitoreringsbeteende 
under utbildningen? 
Påverkades medarbetarnas förtroende för ledarnas ledarskapsförmåga under 
utbildningen? 
Påverkades medarbetarnas förtroende för ledarnas ledarskapsförmåga under 
utbildningen i relation till företagets genomsnitt? 
Fanns det något samband mellan ledarnas feedback- och monitoreringsbeteende och 
förtroendet för deras ledarskapsförmåga? 
 
Hypoteser  
Utifrån den forskning kring feedback- och monitoreringsbeteenden som tidigare 
presenterats är det rimligt att anta att deltagarna har förbättrats avseende dessa variabler. 
  
 Hypotes 1  
Ledarnas feedback- och monitoreringsbeteende har påverkats under utbildningen. 
 
Gällande min andra och tredje frågeställning, huruvida förtroendet för 
ledarskapsförmåga har påverkats, har jag ej tillräckligt empiriskt underlag för att 
formulera några hypoteser.  
 
Min fjärde frågeställning gäller sambandet mellan de variabler som utbildningen kan 
tänkas påverka. Tidigare forskning har visat att både feedback- och 
monitoreringsbeteenden, samt förtroende för ledarskapsförmåga, är relaterade till 
förhöjd prestation hos medarbetare. Det är därmed tänkbart att det finns ett samband 
även mellan dessa variabler. Ledares feedback- och monitoreringsbeteenden påverkar 
troligen hur trovärdig ledaren uppfattas i sin roll. Eller så är det tvärtom, att en 
förtroendeingivande ledare gör att feedback- och monitoreringsbeteenden upplevs mer 
positiva. Jag gör dock inga antaganden om kausalitet gällande detta samband.  
  
 Hypotes 2 
Det finns ett samband mellan feedback- och monitoreringsbeteenden och förtroendet för 
ledarnas ledarskapsförmåga.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ökad prestation 
hos 

medarbetare 

Feedback-
beteende 

Förtroende för 
ledarskaps-

förmåga 
Monitorerings-

beteende ? 
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Figur 1. Modell över hypotetiskt samband feedback- och monitoreringsbeteenden och 
förtroende för ledarskapsförmåga, samt prestation. 

 
 

Metod 
 
Studiens design 
Fokus för undersökningen är en ledarskapsutbildning av OBM-modell, med tillämpad 
beteendeanalys i fokus. Deltagarna i studien har själva valt att delta i kursen och därmed 
också givit sitt samtycke till att delta i en vetenskaplig studie. Utbildningen är en del av 
ett större utbildningspaket, som erbjuds ledare i det företag där studien är förlagd. 
 
Studien har en kvasi-experimentell design, då mätningar har gjorts före och efter den 
oberoende variabeln, d.v.s. utbildningen, introducerats Deltagarna har dock ej 
randomiserats till utbildningen och det finns inte heller någon kontrollgrupp att jämföra 
kursdeltagarnas resultat mot. Undersökningen har dock en hög ekologisk validitet, då 
utbildningen varit en del av deltagarnas dagliga arbete och de har studerats i sin 
naturliga miljö.  
 
Undersökningsdeltagare 
I undersökningen ingår två medarbetargrupper, anställda inom Skanska, ett av Sveriges 
större byggföretag. Den ena gruppen, nedan kallat kursdeltagare, har deltagit i den 
utbildning som är fokus för studien. Den andra gruppen, nedan kallat medarbetare, har 
besvarat frågor i syfte att utvärdera kursdeltagarna. 
 
 Kursdeltagare – ledare  
Gruppen kursdeltagare består av personer som befinner sig på mellanchefsnivå i det 
aktuella företaget. Gruppen består av 13 personer, varav 9 är män och 4 är kvinnor. De 
har alla ledningsansvar för större personalgrupper i de projekt de själva ansvarar för. 
Kursdeltagarna har genomfört den utbildningsinsats som är föremål för själva studien 
och har fått besvara frågor kring sina egna ledarskapsförmågor och beteenden. 
 
 Medarbetare 
Gruppen medarbetare består av anställda som har en av kursdeltagarna som sin 
närmaste chef. De arbetar tillsammans i projekt och har i studien tillfrågats om sina 
ledares ledarskapsfärdigheter och beteenden. Vissa medarbetare har under 
undersökningsperioden bytt projekt och därmed chef, vilket inneburit att alla svar från 
medarbetare behandlas som oberoende mätningar. 
 
Procedur 
Utbildningen är utformad i samarbete mellan en beteendevetare inom byggföretagets 
HR-avdelning och en extern leg. psykolog, med steg-1-utbildning i KBT. De ansvarade 
även för genomförandet av utbildningen. Det huvudsakliga syftet med utbildningen var 
att lära deltagarna inlärningsteoretiska principer och beteendeanalys, samt hur detta är 
applicerbart i organisationer. Deltagarna fick även lära sig hur de kunde använda denna 
kunskap för att åstadkomma beteendeförändringar hos sina medarbetare. Deltagarna 
fick ökad kunskap om vilken betydelse feedback- och monitoreringsbeteenden har för 
ett framgångsrikt ledarskap och hur de själva kunde tillämpa detta.  
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 Utbildningsdagar  
Utbildningen genomfördes från november 2008 till april 2009 i tre block, uppdelat på 
sex dagar. Utbildningsdagarna bestod av föreläsningar, med inslag av praktisk 
tillämpning.  
 
Utbildning 1 – november 2008 
Dag 1: (08-12) Ledarskapets villkor och chefens ansvar 
Dag 2: (08-12) Beteendeanalys ABC, mätning och evidens (presentation av 
mätprojektet) 
 
Utbildning 2 – december 2008 
Dag 3: (08-17) Beteende och resultat 
Dag 4: (08-17) Kommunikation och feedback ur ett ABC-perspektiv 
  
Utbildning 3 – april 2009 
Dag 5: (08-17) Hur kopplar vi strategier till beteenden. 
Dag 6: (08-17) Hur jobbar jag med organisationsutveckling ur ett ABC-perspektiv. 
 
 Upprepade mätningar med enkäter 
Samtliga kursdeltagare och medarbetare fick under utbildningen besvara enkäter 
gällande kursdeltagarens ledarskapsförmågor och beteenden. Enkäterna var specifikt 
utformade för respektive grupp, av de utbildningsansvariga. Enkäterna administrerades 
av kursledarna vid fyra tillfällen under utbildningen, i november 2008, i december 2008, 
i februari 2009 och i april 2009. Den första mätningen fungerade som baslinjemätning. I 
november 2009, 6 månader efter utbildningens slut, genomfördes även en 
uppföljningsmätning för kursdeltagare och medarbetare. Enkäterna som samlades in 
från medarbetargruppen fylldes i anonymt. 
 
Kursdeltagaren ansvarade själv för att lämna ut enkäter till samtliga medarbetargrupper 
som ingick i studien. Medarbetarna fyllde självständigt i sina enkäter. Enkäterna 
samlades sedan in av företagets HR-avdelning. Kursdeltagaren hade således inte 
tillgång till svaren. HR-avdelningens representant sammanställde resultatet för 
respektive kursdeltagare och dennes medarbetare, vilket återkopplades vid den 
individuella handledningen.  
 
 Individuell handledning 
I utbildningen ingick individuell handledning mellan utbildningstillfällena. Detta inföll 
vid tre tillfällen och tog följande tid i anspråk: december 2008 (20 min), februari 2009 
(50 min) och april 2009 (20 min). De två kursledarna delade upp deltagargruppen 
mellan sig och träffade halva gruppen var i den individuella handledningen. Deltagarna 
träffade samma handledare vid samtliga tillfällen. De två kursledarna hade skapat en 
gemensam agenda för handledningen, så att den skulle bli så lika som möjligt för alla 
kursdeltagare.  
 
I handledningen diskuterades utbildningens innehåll och hur varje kursdeltagare kunde 
använda kunskapen om feedback och monitorering i sitt arbete. I handledningen fick 
kursdeltagaren också hjälp med att formulera mål och identifiera önskade beteenden. 
Resultaten från enkäterna presenterades under dessa möten. Utifrån kursdeltagarens 
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egna skattningar, samt medarbetarnas bedömningar, diskuterades fortsatta 
utvecklingsområden. 
 
 
November -08 December -08 Februari -09 April -09  November -09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Tidslinje för utbildningstillfällen, handledning och mättillfällen. Fetstil 
indikerar de mätningar som använts i analysen. Kursiv stil indikerar analyser över tid 
för den subgrupp som besvarat enkäten vid mätning 4. 
 
Mätinstrument 
De enkäter som använts i studien är utformade enbart för detta ändamål. De avser att 
mäta olika aspekter av ledarskapsförmågor, samt feedback- och 
monitoreringsbeteenden. En enkät konstruerades för kursdeltagarna och en enkät för 
medarbetargruppen. Vissa av frågorna är gemensamma för de båda enkäterna, medan 
andra frågor skiljer sig åt. I analysfasen valdes frågor med särskilt god kvalitet, från den 
ursprungliga enkäten. I de fall där det var möjligt sammanfogades flera frågor till index.  
  
 Enkät till kursdeltagaren 
Enkäterna till kursdeltagarna innehöll 14 frågor där de själva fick utvärdera sitt eget 
beteende inom olika områden. Deltagarna ombads ge sitt svar på en 10-gradig skala, 
från ”stämmer inte alls” till ” stämmer helt”. I en fråga fick kursdeltagarna ta ställning 
till fem kategorier och avgöra vilken som bäst stämde på deras beteende.  
 
De första frågorna gällde kursdeltagarnas ledarskapsförmåga, vilka är hämtade ur en 
medarbetarundersökning som kontinuerligt används inom företaget. Frågorna avser att 
ge en allmän bild av hur bra ledarskapsförmågor respektive ledare har och vilket 
förtroende medarbetarna har för honom/henne. En av de ursprungliga frågorna 
exkluderades ur studien efter faktoranalys, se nedan. De fyra kvarvarande frågorna har 
använts för vidare analys. Årligen beräknas ett medelvärde för samtliga ledare inom 
företaget, vilket kan betraktas som ett referensvärde. 2008 var medelvärdet för de fyra 
frågor som inkluderats i studien 30.16. Anpassat till mina index (dividerat med antalet 
frågor) blir jämförelsevärdet 7.54.  
 
Därefter följde ett antal frågor som rör deltagarnas syn på sina egna feedback-
beteenden, t.ex. hur ofta de pratar med sina medarbetare kring deras resultat. En av 
frågorna gällde hur lång tid det tog mellan ledarnas observationer av sina medarbetare 
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och den feedback som gavs. Enkätens sista fråga handlar om hur bra kursdeltagarna 
anser sig vara på att monitorera sina medarbetare i deras jobb. Se Appendix I för en 
redovisning av exempelfrågor. 
 
 Enkät till medarbetare 
Enkäterna till medarbetarna innehöll 16 frågor där de fick utvärdera sina ledares 
beteenden inom olika områden. Deltagarna ombads ge sitt svar på en 10-gradig skala, 
från ”stämmer inte alls” till ” stämmer helt”. I en fråga fick medarbetarna ta ställning till 
fem kategorier och avgöra vilken som bäst stämde på deras ledares beteende.  
 
De första frågorna gällde medarbetarnas syn på ledarnas ledarskapsförmåga, vilka är 
hämtade ur samma medarbetarundersökning som presenterats ovan. Samma 
referensvärde har använts vid jämförelser med medarbetarnas skattningar. 
 
Därefter följde ett antal frågor kring ledarens feedbackbeteende, t.ex. gällande hur ofta 
medarbetaren diskuterar sina prestationer med ledaren, samt hur tillfredsställande 
feedback upplevs. En av frågorna gällde hur lång tid medarbetarna ansåg att det tog från 
att de utfört en arbetsuppgift tills de fick feedback på den. Därefter följde ett antal 
frågor kring hur medarbetarna upplevde ledarens monitoreringsbeteenden, t.ex. hur 
mycket kunskap ledaren hade om medarbetarens arbetssituation. Se Appendix II för en 
redovisning av exempelfrågor. 
  
 Mätinstrumentens reliabilitet 
Reliabiliteten för mätinstrumenten bedöms som mycket god, efter beräkningar av 
Cronbach’s alpha för de frågor som grupperats i index. Se Figur 3 för en presentation av 
samtliga alpha-värden.   
  
 Mätinstrumentens validitet 
Frågorna gällande feedback- och monitoreringsbeteenden har konstruerats utifrån det 
inlärningsteoretiska perspektiv som ligger till grund för studien. Frågorna har utformats 
utifrån konkreta situationer ur medarbetarnas vardag, där ledarnas yttre beteenden är i 
fokus. Frågorna bedöms därför ha en god face validity. Genom att frågorna är 
formulerade med ett vardagligt vokabulär, istället för mer avancerade teoretiska 
begrepp, bedöms frågorna även ha en god ekologisk validitet. Användandet av 
frågeformulär innebär dock alltid en risk att individens förförståelse påverkar hur frågan 
tolkas och sedan besvaras.   
 
Analys 
Den statistiska analysen av enkätdata har gjorts med SPSS 17.0 for Mac OSX. 
Signifikansnivån fastställdes till 5 % (p < .05). 
  
 Bortfallsanalys 
Vid en första granskning av data bedömdes bortfallet vara alltför stort i mätning 4 och 5 
för att någon avancerad analys skulle vara möjligt. Antalet insamlade enkäter hade 
minskat med 58 % för kursdeltagarna och 56 % för medarbetargruppen, vid en 
jämförelse mellan mätning 1 och mätning 4. Vid mätning 5 är antalet insamlade enkäter 
ännu lägre. Dessa mätningar exkluderades ur studien och fokus lades på mätning 1, 2 
och 3. Mätning 1 och 3 kommer att redovisas i resultatdelen, eftersom dessa är mest 
intressanta som första och sista mätning. Mätning 2 har dock jämförts mot 
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baslinjemätningen för att kontrollera att den visar samma trend som mätning 3 gällande 
förändringen över tid, vilket den gör (resultat ej redovisade). 
 
Att exkludera mättillfälle 4 och 5 ur studien begränsar möjligheterna att uttala sig om 
vilken påverkan utbildningen har haft. Mätning 1, 2 och 3 ligger nära i tid och endast 
två utbildningstillfällen och ett handledningstillfälle har genomförts. För att få ökad 
kunskap om vilket påverkan resterande del av utbildningsinsatsen hade, gjordes även en 
fallstudie av de medarbetargrupper som svarat vid mättillfälle 1, 2, 3 och mättillfälle 4. 
Möjligheterna att generalisera resultaten från denna grupp blir begränsade, eftersom vi 
inte vet om något skiljer denna mindre grupp från gruppen medarbetare som helhet. Det 
är dock ändå av intresse att göra detta för att få ökad kunskap om mätning 4. Analys av 
den mindre gruppen kommer fortsättningsvis att benämnas halvårsuppföljning. 
 
Vid en granskning av data från kursdeltagarna bedöms datamängden för liten för 
avancerad statistisk analys. Data från medarbetargruppen är mer omfattande lämplig för 
mer omfattande analys. Se Figur 3 för överblick över ställningstaganden och analys.  
 
 Normalfördelning 
För att säkerställa möjligheten att använda parametriska test kontrollerades fördelningen 
för samtliga data. Vid besiktning av skevhet och kurtosis konstaterades att data 
uppfyller villkoret för normalfördelning, både gällande data från medarbetare och 
kursdeltagare. 
 
 Faktoranalys  
För reducera antalet frågor och därmed antalet statistiska analyser (minskar risken för 
typ-I fel) gjordes initialt en faktoranalys av data från medarbetargruppen. 
Faktoranalysen syftade även till att möjliggöra skapandet av index. Utifrån syftet med 
faktoranalysen valdes metoden Principal Axis Factoring. Samtliga självskattningsfrågor 
ur den ursprungliga enkäten från mättillfälle 1 (n=57) inkluderades i analysen. Eftersom 
eventuella bakomliggande faktorer rimligen är korrelerade valdes oblimin (oblique) 
rotation (Tabachnick & Fidell, 2007). Frågorna ur företagets medarbetarenkät 
analyserades separat, skiljt från de frågor där medarbetarna skattat deltagarens 
feedback- och monitoreringsbeteenden.  
   
Villkoren för faktoranalys kontrollerades. Gällande urvalsstorlek anser Tabachnick och 
Fidell (2007) att små urvalsgrupper minskar analysresultatets reliabilitet, men att detta 
även bör ställas mot antalet extraherade faktorer och faktorladdningarnas styrka. Färre 
faktorer och starka faktorladdningar kan i vissa fall möjliggöra urvalsgrupper på 50-100 
individer. DeVellis (2003) anser också att urvalets storlek bör ställas i relation till 
antalet förväntade faktorer. DeVellis föreslår ett ratio på 5-10 individer per analyserat 
item. Eftersom jag i mina faktoranalyser inluderar fem respektive åtta items uppfyller 
jag angivna villkor för faktoranalys, dock med villkor att hänsyn bör tas till hur starka 
faktorladdningarna är. 
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Figur 3. Flödesschema gällande statistiska ställningstaganden och dataanalys.  

 
 Index och imputering 
Med faktoranalysen som stöd skapades tre separata index av de frågor som grupperat 
sig i samma faktorer. Ett ledarskapsindex skapades genom att gruppera fyra frågor från 
den ursprungliga medarbetarenkäten. Summan dividerades sedan med antalet item, för 
att göra samtliga index jämförbara. Ett feedbackindex skapades enligt samma modell av 
de fyra frågorna rörande feedbackbeteenden. Ett monitoreringsindex skapades av de tre 
frågorna om monitoreringsbeteenden. Med utgångspunkt av faktoranalysen skapades 
motsvarande ledarskapsindex också för kursdeltagarnas data. 
  
Bortfall av enskilda items inom respektive index imputerades genom 
medelvärdesimputering, totalt imputerades 9 items. Metoden, som är relativt 
konservativ och inte ändrar medelvärdet för index, valdes p.g.a. den lilla 
samplestorleken (Tabchnick & Fidell, 2007). Enskilda värden imputerades bara om det 
endast var ett item som saknades inom respektive index på totalt tre eller fyra item. 
Saknades fler items än så räknades dessa individer som bortfall. 

Insamlade data för 13 kursdeltagare  
Mätning 1: n = 12 
Mätning 2: n = 7 
Mätning 3: n = 6 
Mätning 4: n = 5 
Mätning 5: n = 0 
 
 
 

Insamlade data för medarbetare: 
Mätning 1: n = 57 
Mätning 2: n = 46 
Mätning 3: n = 40 
Mätning 4: n = 25 
Mätning 5: n = 18 
 

Mätning 4 och 5 exkluderas p.g.a. 
alltför stort bortfall. 

Faktoranalys genomförs av data från 
mättillfälle 1 (n=57). Index skapas med stöd 
av analysen och reliabilitet kontrolleras 
genom beräkning av Cronbach’s alpha: 
Ledarskapsindex (.879) 
Feedbackindex (.855) 
Monitoreringsindex (.824) 
 

Imputering av 
medelvärden.  
Mätning 1: n = 56 
Mätning 2: n = 45 
Mätning 3: n = 38 
 
 

Data analyseras i jämförelser med 
referensvärde samt medarbetarnas 
skattningar. I övrigt presenteras data 
deskriptivt. 

Data genomgår 
statistisk analys 
med t-test och 
regressionsanalys.  

Alltför stort bortfall gällande kursdeltagarna för 
att kunna skapa index. Frågorna analyseras 
separat. 
 
 
 Med stöd av analysen av medarbetarfrågorna 
skapas Ledarskapsindex även för data från 
kursdeltagarna. Reliabiliteten kontrolleras 
genom beräkning av Cronbach’s alpha (.927). 
 

Data genomgår 
statistisk analys 
med t-test. 

Halvårsuppföljn. 
av mindre grupp 
Mätning 1: n = 24 
Mätning 2: n = 23 
Mätning 3: n = 19 
Mätning 4: n = 22 
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 T-test 
Skillnader mellan kursdeltagarnas skattningar av ledarskapsindex och referensvärdet för 
2008 har analyserats med one sample t-test.  
 
Skillnader mellan medarbetarnas skattningar över tid har analyserats med independent 
sample t-test. Skillnader mellan medarbetarnas skattningar av ledarskapsindex och 
referensvärdet för 2008 har analyserats med one sample t-test. Skillnader mellan 
medarbetarnas skattningar av ledarskapsindex och deltagarnas skattningar av samma 
index har gjorts med one-sample t-test. Skillnaden mellan den mindre gruppen som 
studerades i halvårsuppföljningen och övriga medarbetare gjordes med independent 
sample t-test.  
 
 Multipel regression 
För att analysera relationen mellan feedback- och monitoreringsbeteenden och 
ledarskapsförmåga gjordes en multipel regressionsanalys. Preliminära analyser gjordes 
initialt för att kontrollera att villkoren för normalitet, singularitet, multikolinjäritet och 
homoscedasitet uppfylldes. För att få maximalt antal undersökningsdeltagare i 
beräkningen användes Mättillfälle 1 som underlag för beräkningen, n=56, vilket ligger 
ett fåtal individer under rekommenderad urvalsstorlek för multipel regression. Detta kan 
dock godtas (Tabachnick & Fidell, 2007), eftersom antalet prediktorer endast är två 
stycken. Vid beräkning av total förklarad varians avlästes Adjusted R Square, istället för 
R Square. Detta gjordes p.g.a. det lilla urvalet, enligt rekommendationer av Tabachnick 
och Fidell (2007).  
 
 

Resultat 
 
Faktoranalys  
Inledningsvis gjordes en faktoranalys av de fem frågorna ur medarbetarenkäten, 
gällande förtroende för ledarskapsförmågor. Vid en inspektion av korrelationsmatrisen, 
som föregick faktoranalysen, var samliga korrelationer >.3, vilket indikerar god 
samvarians mellan frågorna. Resultatet för Keiser-Meyer-Olkin var .857, och Bartletts 
Test of Sphericity visade signifikans (p=.000), vilka ytterligare indikerar lämplighet för 
faktoranalys (Pallant, 2007; Tabachnick & Fidell, 2007). 
  
Faktoranalysen av frågorna ur medarbetarenkäten visar att samtliga frågor laddar i en 
och samma faktor, dock hade en fråga en något lägre laddning än de andra fyra. Vid 
exklusion av denna fråga nåddes en högre förklarad varians, 65, 7 %, vilket gjorde att 
frågan togs bort permanent. Se Tabell 1 för en redovisning av faktorladdningar. 
 
Därefter gjordes en separat faktoranalys av de frågor som mätte feedback- och 
monitoreringsbeteenden. Korrelationsmatrisen, visade övervägande på korrelationer 
>.3, vilket indikerar god samvarians mellan frågorna. Resultatet för Keiser-Meyer-Olkin 
var .72, och Bartletts Test of Sphericity visade signifikans (p=.000), vilka ytterligare 
indikerar lämplighet för faktoranalys (Pallant, 2007; Tabachnick & Fidell, 2007). 
 
Faktoranalysen resulterade i två faktorer med Eigenvalues över 1, vilka tillsammans 
förklarade 58 % av variansen (45,89 % respektive 12.14 %). En fråga, som också visat 
låga korrelationer, laddade lägre än de övriga i faktor 2, vilket resulterade i att analysen 
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upprepades utan denna fråga.  Samma faktorer erhölls, men med en högre förklarad 
varians än tidigare, 63,85% (50.27 % respektive 13.57%). Därmed togs den exkluderade 
frågan bort permanent. 
 
Tabell 1. Faktoranalys gällande frågor om feedback- och monitoreringsbeteenden. 
 

n=56 Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 

Fråga 2 .853   

Fråga 1 .849   

Fråga 3 .787   

Fråga 4 .748.   

Fråga 11  .972  

Fråga 12  .777  

Fråga 10  .719  

Fråga 8  .503  

Fråga 15    1.00 

Fråga 14   .714 

Fråga 16   .586 
 
 
Har deltagarnas feedback- och monitoreringsbeteende påverkats av utbildningen? 
  
 Enligt kursdeltagarna själva 
Kursdeltagarnas egna skattningar av sitt feedback- och monitoreringsbeteende visar 
både relativt höga och låga skattningar vid mättillfälle 1 (se Tabell 2). Den lägsta 
skattningen på gruppnivå gäller en av frågorna om feedbackbeteenden, samtidigt som 
den högsta skattningen också gäller en fråga om feedbackbeteende. Kursdeltagarnas 
skattningar förändras mellan mättillfälle 1 och 3. Den största skillnaden gäller frågan 
om monitoreringsbeteende, där det skett en 13 % förändring. Två av frågorna om 
feedbackbeteenden, fråga 8 och fråga 11, har också förändrats i samma storleksordning, 
9 % respektive 10 %. Det går inte att uttala sig om det skett någon signifikant 
förändring över tid. 
 
Tabell 2. Kursdeltagarnas skattningar av feedback- och monitoreringsbeteende, samt 
förtroende för ledarskapsförmåga, vid mättillfälle 1 och 3 (frågans nummer inom 
parentes). 
 

 Feedback: 
tydlig (8) 

Feedback: 
anpassad (11)  

Feedback: 
ärlig (12)  

Feedback: 
dialog (13)  

Monitorering: 
kunskap (14) 

Ledarskaps-
index 

Mättillfälle  M 7.00 5.91 9.25 6.08 6.50 6.37 

1 SD 1.04 1.24 .86 1.83 1.97 1.60 

 N 12 12 12 12 12 12 

Mättillfälle M 7.66 6.50 9.16 6.00 7.33 7.33 

3 SD 1.36 1.51 .98 2.58 1.50 .81 

 N 6 6 6 6 6 6 
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Gällande frågan om hur lång tid som förlöper mellan observationer av medarbetarna 
och feedback så angav ingen kursdeltagare att de gav feedback omedelbart (inom max 
en minut), inte heller var det någon som tog över en vecka på sig (se Figur 4). Vid 
mättillfälle 1 angav de flesta, 58 %, att de gav feedback inom några timmar, en liten 
grupp, 17 %, angav att de gav feedback inom några minuter. Vid det senare mättillfället 
gav 33 % feedback inom några minuter. 

 
Figur 4. Tid mellan observation av medarbetare och feedback, enligt kursdeltagarna. 
Andel svar i respektive kategori anges i % för mättillfälle 1 och 3. 
  
Enligt medarbetarna 
Vid jämförelser av medarbetarnas skattningar av feedbackbeteenden vid mättillfälle 1, 
och mättillfälle 3, har det skett en förändring på 3 %. Gällande monitorerinsbeteenden 
är förändringen också 3 % mellan de båda mätningarna (se Tabell 3). Skillnaderna 
mellan mätningarna för feedbackindex, respektive monitoreringsindex, uppnår ej 
statistisk signifikans och skall därför ej betraktas som tillförlitliga. 
 
Tabell 3. Resultat för medarbetarna vid mättillfälle 1 och 3, gällande feedback-, 
monitorering- och ledarskapsindex. 
 

 Feedback-
index 

Monitorerings-
index 

Ledarskaps-
index 

Mättillfälle  1 3 1 3 1 3 

 M 7.68 7.89 7.02 7.21 7.11 7.57 

 SD 1.29 1.08 1.66 1.52 1.46 1.11 

 N 56 38 56 38 56 38 
 
Medarbetarnas svar på frågan om hur lång tid det går mellan utförd uppgift och erhållen 
feedback visar att det finns personer som svarat i samtliga kategorier (se Figur 5). Den 
minsta gruppen är de som tycker sig få feedback inom en minut. Den största gruppen 
vid båda mätningarna är de som får feedback inom 1-7 dagar. Vid jämförelser av 
mättillfälle 1 och 3, så har gruppen som får feedback inom 1-7 dagar minskat från 59 % 
till 47 %. Gruppen som anser sig få feedback inom några timmar har ökat från 18 % till 
25 %. Likaså har gruppen som får feedback inom några minuter ökat från 9 % 14 %. 
Vid en besiktning av resultaten ser det ut som det skett en förskjutning mot snabbare 
feedback eftersom dessa kategorier vuxit. Signifikansprövning av skillnaden mellan 
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mätningarna har dock ej varit möjlig, eftersom villkoren för chi-två ej uppfylldes. 
Skillnaden mellan mätningarna kan därför ej betraktas som tillförlitlig. En jämförelse 
mellan medarbetarnas och kursdeltagarnas svar på denna fråga visar att medarbetarna 
ger fler svar i de kategorier som indikerar längre tid mellan uppgift och feedback.   

 
Figur 5. Tid mellan arbetsuppgift och feedback, enligt medarbetarna. Andel svar i 
respektive kategori anges i % för mättillfälle 1 och 3. 
 
 
Har förtroendet för kursdeltagarnas ledarskapsförmåga förbättrats? 

 
 Enligt kursdeltagarna själva 
Gällande kursdeltagarnas egna skattningar av förtroendet deras medarbetare har för 
deras ledarskapsförmåga, har det skett 15 % förändring vid jämförelse mellan 
mättillfälle 1 och 3 (se Tabell 2). 
 
Jämförelsen av deltagarnas skattningar vid kursen start och företagets genomsnitt 2008 
(7.54) visar att våra kursdeltagare anser sig vara signifikant sämre än den 
genomsnittlige ledaren när utbildningen börjar, t(11) = -2.51; p = < .05). Vid mättillfälle 
3 är skillnaden mellan kursdeltagarnas skattningar och genomsnittet inte längre 
statistiskt signifikant, t(5) = -.620; p = 0.562.  
 
 Enligt kursdeltagarnas medarbetare 
Gällande medarbetarnas skattningar av ledarskapsindex har det skett en viss ökning, 6 
%, mellan mätning 1 och mätning 3 (se Tabell 3). Denna ökning uppnår ej statistiskt 
signifikans och bör därför ej betraktas som tillförlitlig. Ingen statistiskt säkerställd 
förändring har således skett över tid gällande medarbetarnas syn på sina chefers 
ledarskapsförmågor. 
 
Jämförelser av medarbetarnas skattningar vid kursen start och företagets genomsnitt 
2008 (7.54), visar att medarbetarna tycker att de har en ledare som är signifikant sämre 
än genomsnittet vid kursens start, t(55) = -2.168, p = < .05. Vid det sista mättillfället är 
skillnaden mellan medarbetarnas skattningar och referensvärdet inte längre signifikant, 
t(37) = .215, p = .831.  
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 Jämförelser mellan deltagare och medarbetare 
Om man jämför medarbetarnas skattningar av ledarskapsindex med deltagarnas, vid 
mättillfälle 1, ser man att medarbetarna skattar förtroendet för sina ledare signifikant 
högre än kursdeltagarna själva, t(55) = 3.79, p = < .001. Vid mättillfälle 3 är 
skattningarna från medarbetare och kursdeltagare mer lika och skillnaden mellan 
grupperna är inte längre signifikant, t(37), p = 0.183. 
 
 
Halvårsuppföljning av mindre grupp  
 
För att få information om mättillfälle 4 gjordes en uppföljning av den grupp 
medarbetare som besvarat enkäten vid alla mättillfällen 1-4. Samtliga index förändras 
mellan mättillfälle 1 och 3, för att sedan kvarstå eller förändras ytterligare vid 
mättillfälle 4 (Se tabell 4). Skillnaderna mellan mättillfälle 1 och 4 uppnår inte statistisk 
signifikans gällande något index. 
 
För att kontrollera om de utvalda medarbetarna skiljde sig åt från resten av gruppen 
gjordes en jämförelse. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan gruppen som 
fullföljde samtliga mätningar 1-4 och gruppen som inte gjorde det, vid någon av 
mätningarna. Den utvalda gruppen kan således betraktas som representativ för gruppen 
medarbetare som helhet. 
  
Tabell 4. Resultat för utvalda medarbetare vid mättillfälle 1, 3 och 4, gällande feedback-
, monitorering- och ledarskapsindex. 
 

 Feedback-index Monitorerings-index Ledarskaps-index 

Mättillfälle  1 3 4 1 3 4 1 3 4 

 M 7.67 7.90 8.06 6.79 7.03 7.37 7.28 7.60 7.61 

 SD 1.45 .95 .92 1.65 1.62 .45 1.29 .77 1.09 

 n 24 19 22 24 19 22 24 19 22 
 
 
Finns det ett samband mellan feedback- och monitoreringsbeteenden och förtroende för 
ledarskapsförmåga? 
 
För att undersöka om det finns ett samband mellan medarbetarnas uppfattning om 
ledarnas feedback- och monitoreringsbeteende och förtroendet för deras 
ledarskapsförmåga, genomfördes en multipel regressionsanalys. Feedback- och 
monitoreringsbeteende betraktades som oberoende variabler, vilka antogs predicera 
ledarskapsförmåga, den beroende variabeln. Villkoren kontrollerades för normalitet, 
singularitet, multikolinjäritet och homoscedasitet, vilka uppfylldes.  
 
Regressionsanalysen visar att feedback- och monitoreringsindex förklarar 74 % av 
variansen i ledarskapsindex (se Tabell 5). Detta innebär att feedback- och 
monitoreringsbeteenden har ett mycket högt prediktivt värde gällande hur 
ledarskapsförmågor uppfattas. Regressionsmodellen R uppnådde statistisk signifikans, 
F(2,53) = 79.13, p < 0.01.  
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Vid en granskning av de två oberoende variablernas bidrag till modellen (Beta) bidrar 
feedbackbeteende mer än monitoreringsbeteende (se Tabell 5). En granskning av de 
semipartiella korrelationskoefficienterna (Part) visar ett liknande resultat, 
feedbackbeteende bidrar mer till regressionsmodellen än vad monitoreringsbeteende 
gör. Variablernas unika bidrag till den totala förklarade variansen (Part2) är 25 % 
respektive 12 %, utöver den varians som överlappar och förklaras av båda variabler. 
 
Tabell 5. M och SD för samtliga index, korrelationer mellan variabler, samt resultat av 
regressionsanalys, för separata variabler och modellen i sin helhet. 
 

Mättillfälle 1 
n=56 

Ledarskaps-
index 

Feedback-
index Beta Part Part2 

Ledarskaps-index r      

Feedback-index r .796*  .589** .503 0.25 

Monitorerings-index r .704* .519** .398** .341 0.12 

Total R .866a     

Total r square              .749     

Adjusted R Square              .740     
 
            * p<0.01 
 
 

Diskussion 
 
Resultatsammanfattning 
Syftet med den aktuella studien var att undersöka hur en OBM-utbildning påverkade 
kursdeltagarnas feedback- och monitoreringsbeteenden, samt på förtroendet för deras 
ledarskapsförmåga. Mina resultat visar inga signifikanta förändringar över tid gällande 
kursdeltagarnas skattningar av feedback- och monitoreringsbeteenden, även om trenden 
indikerar förbättringar. Både kursdeltagareoch medarbetare skattar att tiden mellan 
utförd uppgift och feedback kortats, vilket skulle indikerar att feedbacken blivit mer 
kontingent. Skillnaden är däremot inte möjlig att signifikanspröva och skall därför 
betraktas som icke säkerställd. 
  
Gällande förtroendet för kursdeltagarnas ledarskapsförmågor har det inte heller skett 
några signifikanta förbättringar mellan mättillfälle 1 och 3, även om utvecklingen även 
här går i rätt riktning. Förtroendet för kursdeltagarnas ledarskapsförmågor har dock 
förändrats, i jämförelse med företagets årsgenomsnitt. Medarbetarna hade vid 
utbildningens start ett signifikant lägre förtroende för kursdeltagarna, jämfört med 
företagets genomsnitt. Vid det senare mättillfället betraktar medarbetarna sina ledare 
som genomsnittliga, skillnaden mot referensvärdet är inte längre signifikant. 
 
Min sista frågeställning gällde sambandet mellan feedback- och monitorerings-
beteenden och förtroendet för kursdeltagarnas ledarskapsförmågor, vilket analyserades i 
en multipel regressionsanalys. Feedback- och monitoreringsbeteende predicerar 74 % 
av variansen i variabeln förtroende för ledarskapsförmåga, vilket kan betraktas som ett 
mycket starkt samband. Det finns således en stark koppling mellan dessa variabler, dock 
tillåter inte data slutsatser gällande riktningen på sambandet. 
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Resultatdiskussion 
 
 Feedback- och monitoreringsbeteende 
Mina resultat ger inte stöd till Hypotes 1, som formulerats med stöd av tidigare 
forskning (Berglund & Ludwig, 2009; Chhokar & Wallin, 1984; Komaki et al., 1978; 
Komaki et al., 1980; Wiesman, 2006; Wilk & Redmon, 1998). Resultatet från denna 
studie bör dock betraktas utifrån de metodologiska brister som det omfattande bortfallet 
resulterade i. Det stora bortfallet gjorde att endast data från mätning 1 och 3 ingick i 
huvudanalyserna. Mellan mättillfälle 1 och 3 går det bara tre månader, vilket är en kort 
tid. Dessutom innebär det att utvärderingen bara avser en begränsad del av utbildningen, 
och att utbildningstillfälle 3, samt handledningstillfälle 2 och 3, inte fångas av de 
skattningar som gjordes vid mättillfälle 3. Den eventuella effekten som den senare delen 
av utbildningen hade på kursdeltagarnas feedback- och monitorerings-beteenden finns 
det alltså ingen kunskap om. Eftersom både mättillfälle 4 och 5 togs bort, finns det en 
risk att ett typ-två-fel begås om resultaten tolkas som att det inte skett någon förändring 
till följd av utbildningen. 
 
En annan möjlighet är att resultaten skall tolkas som att utbildningen inte haft någon 
effekt på kursdeltagarnas beteende. Det kan ha funnits brister i utbildningen, som gjort 
det svårt för deltagarna att omsätta nyvunna teoretiska kunskaper i konkret 
beteendeförändring. Kursdeltagarna fick möjligen inte tillräcklig förstärkning av nya 
beteenden, varför tidigare beteendemönster bibehölls.  
 
Med bakgrund av den omfattande forskning som har visat att utbildning av genomfört 
slag resulterar i märkbara beteendeförändringar, är det svårt att med säkerhet avfärda 
utbildningen som overksam. Det finns en risk att orsaken till att inga signifikanta 
förändringar uppmättes ligger i att studien har för låg power. Det skulle kunna vara så 
att faktiska förändringar inte uppnår statistisk signifikans p.g.a. det lilla urvalet. 
 
Frågor om undersökningens power aktualiseras också vid granskning av resultaten av 
den halvårsuppföljning som gjordes av en utvald grupp medarbetare. Den visar en 
positiv trend gällande förändringen av både feedback- och monitoreringsindex, men 
förändringarna uppnår ej statistisk signifikans. Det är dock intressant att den positiva 
förändringen bibehålls vid mätning 4, vilket kan tolkas som en indikation på att 
utbildningen påverkat kursdeltagarnas beteende i en positiv riktning. 
 
 Förtroende för ledarnas ledarskapsförmåga 
När det gäller förtroendet för kursdeltagarnas ledarskapsförmåga visar mina resultat att 
ingen signifikant förändring har skett mellan mättillfälle 1 och 3. Eftersom jag inte haft 
möjlighet att formulera någon hypotes utifrån tidigare forskning gällande denna 
frågeställning, går det inte att ställa mina resultat i relation till andra studier. Resultatet 
skall dock tolkas utifrån samma metodologiska brister som tidigare diskuterats. Det går 
inte att uttala sig om vilken påverkan den senare delen av utbildning och handledning 
har haft på medarbetarnas förtroende för sina ledare. Det är dock intressant att 
halvårsuppföljningen indikerar en fortsatt positiv trend vid mätning 4, trots att 
förändringen inte uppnår statistisk signifikans. 
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Det är viktigt att ställa frågan hur snabbt medarbetarna kan tänkas ändra uppfattning om 
sina ledares ledarskapsförmåga. Att bygga upp förtroende tar rimligen en viss tid. För 
att uppleva förutsägbarhet och förtroende gällande ledarens ledarskapsförmåga behöver 
medarbetaren observera sin ledares beteenden under en period. Kanske är 
förtroendeskapande en långsiktig process, som tar längre tid än vad mätningarna i den 
aktuella studien har möjlighet att fånga.  
 
Det är intressant att förtroendet för kursdeltagarnas ledarskapsförmåga förändrats när 
det ställs i relation till företagets årliga genomsnitt. Ledarna har utvecklats från att 
uppfattas som sämre än genomsnittet, till att bli genomsnittliga. Självklart skulle det 
vara bra att veta mer om hur den fortsatta utvecklingstrenden såg ut under resterande 
utbildning, samt efter utbildningens slut. Detta är dock omöjligt att uttala sig säkert om, 
men kan möjligen tolkas som en positiv indikation på att utbildningen gjort avtryck. 
 
Kursdeltagare och medarbetare blir också samstämmiga gällande sin syn på 
kursdeltagarnas ledarskapsförmågor, under utbildningens gång. Vid baslinjemätningen 
underskattade kursdeltagarna synen på sin ledarskapsförmåga, i jämförelse med 
medarbetarnas skattningar, vilket inte är fallet vid det tredje mättillfället då skillnaden 
mellan grupperna inte längre är signifikant.   
 
Andra studier har visat att det finns generellt en positiv bias hos ledare som utvärderar 
sig själva, vid jämförelser med deras medarbetares skattningar (Yammarino & Atwater, 
1997). Medarbetarskattningar från underordnade är ett bättre mått på ledares 
prestationer, jämfört med ledarnas egen bild av hur bra de är. Medarbetares skattningar 
av sina ledares prestationer visar signifikanta samband med andra prestationsmått, 
såsom uppfyllande av budget, vilket ledarnas egna skattningar inte gör (Sala & Dwight, 
2002). Flera studier har visat att de ledare som har hög samstämmighet med sina 
medarbetare gällande de egna ledarskapsförmågorna också presterar bättre, jämfört med 
ledare som systematiskt överskattar sin förmågor (Atwater & Yammarino, 1992; 
Atwater, Ostroff, Yammarino & Fleenor, 1998; Church, 1997). Eftersom 
samstämmighet mellan ledare och medarbetare har ökat, kan detta betraktas som en 
indikation på att utbildningen varit meningsfull. Det är dock svårt att uttala sig om 
varför ökad samstämmighet uppkommit mellan grupperna, eftersom det inte varit mitt 
specifika undersökningsområde.  
 
Det går dock att spekulera i möjliga förklaringar till förändringen. Det kan vara så att 
utbildningen har gjort att kursdeltagarna observerat sitt eget beteende och reflekterat 
över sina ledarskapsförmågor. De kan ha blivit mer uppmärksamma på vad de faktiskt 
gör i arbetet som ledare och därmed värderat sin insats högre, mer i linje med den bild 
medarbetarna har av kursdeltagarna. Utifrån tidigare terminologi kan det tänkas att 
kursdeltagarna blivit bättre på att monitorera sitt eget beteende och fått en ökad 
självkännedom. 
 
 Sambandet mellan beteende och förtroende 
Regressionsanalysen visar ett starkt samband mellan feedback- och 
monitoreringsbeteende i relation till förtroende för ledarskapsförmåga. 
Regressionsanalysen har gjorts på data från samma mättillfälle och påverkas därmed ej 
negativt av de begränsningar som bortfallet skapar. Mina resultat ger således stöd till 
Hypotes 2, där antaganden gjordes om samband mellan nämnda variabler. 
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Feedbackbeteende bidrar mer till modellen, jämfört med monitoreringsbeteende. Detta 
är inte så förvånande, då feedback är ett mer aktivt beteende som aktualiserar relationen 
mellan ledare och medarbetare. Relationen och interaktionen är också centralt för att 
skapa förtroende, vilket gör det naturligt att dessa variabler har en starkare relation, 
jämfört med monitoreringsbeteenden som kan utföras på ett längre avstånd, t.ex. genom 
observation utan särskild interaktion.  
 
Det går utifrån studiens design ej att uttala sig om kausaliteten i sambandet. Det kan 
dock konstateras att för organisationer som har som mål att skapa ledare med högt 
förtroende kan det vara en meningsfull aktivitet att utveckla ledares feedback- och 
monitoreringsbeteende utifrån en OBM-utbildning. Inom kunskapsområdet finns 
utprövade metoder och substantiell forskning som visar en direkt koppling till förhöjd 
prestation, vilket kan ses som ytterligare en positiv effekt tillsammans med den 
förtroendeskapande aspekten av ett sådant arbete. Skulle orsakssambandet vara det 
omvända är det möjligt att metoder som är direkt förtroendeskapande, och därmed 
skulle påverka feedback- och monitoreringsbeteenden, är mer relevanta. Hur sådana 
metoder ser ut och vad de har för dokumenterad effekt, ligger utanför mitt 
forskningsområde och jag kan därmed inte ge några rekommendationer på området. Jag 
begränsar mig därför till att konstatera att feedback och monitorering med stor 
sannolikhet är relevanta beteenden för ledare att utveckla, om de vill påverka sina 
medarbetares prestationer positivt och skapa förtroende i arbetsgruppen. 
 
Tidigare forskning som presenterats på området belägger sambandet mellan feedback 
och prestation (Stajkovic & Luthans, 2003), monitorering och prestation (Brewer & 
Ridgeway, 1998; Larson & Callahan, 1990) samt mellan förtroende för ledarskapet och 
prestation (Dirks, 2000; Podsakoff, MacKenzie, Moorman & Fetter, 1990; Rich, 1997). 
Min studie visar ett starkt samband mellan förtroende för ledarskapsförmåga och 
feedback och monitoreringsbeteenden, vilket är ett nytt och spännande bidrag till 
forskningsområdet. 
 
Metoddiskussion  
 
 Bortfall 
Bortfall är ett problem i datainsamlingen som resulterar i flera svagheter i studien. 
Initialt gjorde det stora bortfallet både för kursdeltagare och för medarbetare att 
mättillfälle 4 och 5 fick exkluderas helt ur studien. Det får, som tidigare diskuterats, 
implikationer för hur resultaten ska tolkas, eftersom data bara belyser effekten av 
utbildningens första hälft.  
 
Bortfallet inom gruppen kursdeltagare gjorde att den gruppen blev alltför liten för mer 
avancerad statistisk analys. Hade denna grupp varit mer komplett över tid, hade det varit 
möjligt att analysera kursdeltagarnas egna skattningar i jämförelse med sina 
medarbetares på en mer detaljerad nivå.  
 
Bortfallet inom medarbetargruppen var ej lika omfattande. Det hade dock stärkt studien 
om samtliga medarbetare lämnat in enkäter även vid mättillfälle 3. Eftersom gruppen 
minskade med totalt 20 individer mellan mättillfälle 1 och 3, så finns det anledning att 
göra vissa reservationer gällande hur representativa data från mättillfälle 3 är för 
gruppen som helhet. Frågor kan ställas huruvida det varit medarbetare som varit särskilt 



26 
 
 
nöjda med sin chef som också varit motiverade att fortsätta lämna in enkäter, eller om 
det är medarbetare som varit särskilt missnöjda med sin chef som stannat kvar i studien. 
 
Den separata halvårsuppföljningen för en utvald grupp visade inga signifikanta 
skillnader mellan den grupp som lämnat in enkäter vid samtliga tillfällen, jämfört med 
dem som inte hade gjort det. Detta ger en indikation om att medarbetare som fortsatt att 
lämna in enkäter varit representativa för gruppen medarbetare som helhet. 
 
 Representativitet 
I den aktuella studien har kursdeltagarna själva anmält sig till den utbildning som 
undersökts. Detta väcker frågor kring hur representativ dessa ledare är för ledare i 
allmänhet och om resultaten i studien går att generalisera till andra ledare, i andra 
kontexter. Det går bara att spekulera i vad som kännetecknar de ledare som anmält sig 
till utbildningen. En möjlig tanke är att detta är ambitiösa och duktiga ledare som vill 
vidareutvecklas. Det faktum att gruppen inledningsvis är signifikant sämre än den 
genomsnittlige ledaren i företaget, talar dock mot det antagandet. Kanske är det istället 
ledare som känner ett behov av att utvecklas i sin ledarroll som anmält sig till 
utbildningen. Ett fynd som stödjer ett sådant argument är att kursdeltagarna utvecklas 
från att vara sämre än genomsnittet till att bli genomsnittliga ledare, redan under 
utbildningens första del. 
 
 Svarspåverkan 
Det finns en möjlighet att användandet av resultaten från enkäterna i handledningen har 
påverkat hur både kursdeltagare och medarbetare har besvarat frågorna. 
Kursdeltagarnas egna skattningar gick oundvikligen att koppla till respektive individ 
och det är möjligt att vetskapen om att resultaten skulle belysas i handledningen 
påverkade skattningarna. Det finns en möjlighet att deltagarna både har gett en 
förskönad bild av sig själva, alternativt underskattat sig för att inte bedömas som 
självgoda. Initialt gjorde deltagargruppen lägre skattningar än deltagargruppen, vilket 
kan styrka det senare alternativet. Det kan dock finnas andra förklaringar till inledande 
skillnaden mellan grupperna. Medarbetargruppen kan också ha påverkats av att deras 
skattningar kontinuerligt användes som ett utvärderingsverktyg i handledningen av 
kursdeltagarna. Möjligen har de valt att vara lite snällare mot sin ledare, med vetskap 
om att han/hon fick direkt återkoppling av resultatet. Det är trots allt inte ett jämställt 
förhållande mellan parterna, eftersom ledarna har ett direkt ledningsansvar och mandat 
att fatta beslut över medarbetargruppen. Tidigare forskning visar dock att skattningar 
från medarbetare är mer pålitliga än deras egna, vid jämförelser med andra 
prestationsmått. Möjligen kan det tolkas som att skattningarna vid mättillfälle 3, där 
ledarna är samstämmiga med medarbetarna, ligger nära en objektiv sanning (med 
reservation för att den inte existerar).  
 
 Självskattningsskalor som metod 
Ledarskapsforskning har mött viss kritisk gällande metodologiska brister. Data samlas 
inte alltid in över en längre tid, vilket minskar möjligheterna att dra slutsatser om 
ledarskap som process. Kritik har även riktats mot användandet av indirekta metoder, 
t.ex. frågeformulär, eftersom de inte fångar ledarens egentliga beteenden i specifika 
situationer i tillräckligt hög utsträckning (Komaki & Minnich, 2002). 
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Specifika studier av giltigheten hos självskattningsformulär inom ledarskapsforskning 
har dock visat att skattningar överensstämmer väl med andra utfallsmått gällande 
ledares prestation. Frågor kring ledares beteenden och egenskaper besvaras vanligen av 
multipla källor inom organisationer, t.ex. olika medarbetargrupper. Ledare som har 
ekonomiska prestationer över genomsnittet får också signifikant mer positiva 
skattningar från medarbetare gällande ledaregenskaper (Church, 2000).  
 
 Mätinstrument – utprövning och jämförbarhet 
Att göra en mer utförlig utprovning av enkätfrågorna skulle stärka studien, framförallt 
genom att skapa direkt jämförbara frågor och index för samtliga variabler, för både 
kursdeltagare och medarbetare. Grupperna skulle då kunna jämföras, både avseende 
feedback- och monitoreringsbeteenden och förtroendet för ledarskapet.  
 
Det är också relevant att fråga sig hur känsliga de instrument som använts är, för att 
fånga beteendeförändringar. Ledarna får i genomsnitt 7:or och strax däröver, när deras 
medarbetare skattar deras beteenden och ledarskapsförmåga vid utbildningens start. Hur 
mycket konkret beteendeförändring skulle ledare behöva uppvisa för att deras 
medarbetare skulle skatta ett eller två skalsteg högre, d.v.s. nästan högst upp på skalan? 
Det finns en risk att mätinstrumenten som använts är känsliga för takeffekter, d.v.s. att 
de inte tillräckligt nyanserat är kapabla att fånga förbättringar högt upp på skalan. 
 
Ytterligare en relevant fråga är hur bra ledare kan förväntas att bli på feedback och 
monitorering, samt hur mycket förtroende de kan ingjuta bland sina medarbetare. 
Möjligen får inte ledare så mycket bättre betyg än 7:or och strax däröver, hur mycket de 
än utbildar sig och försöker förändra sitt beteende.  
 
Vidare kunskapsbehov  
Det finns flera frågor som uppkommit i den aktuella studien, där modifieringar av 
metoden och vidare studier skulle kunna generera ny, intressant information. Utifrån 
studiens begränsningar gällande mätningar över tid, är en längre uppföljning av en 
motsvarande utbildning självklart av intresse. Då skulle det vara möjligt att besvara 
frågor kring vilken effekt resterande del av utbildningen hade på samtliga variabler som 
uppmätts, samt om eventuella effekter står sig efter avslutad utbildning.  
 
Tidigare forskning gällande effekterna av feedback och monitorering, samt förtroendet 
för ledarskapsförmåga, är relaterat till förhöjd prestation.  Det skulle därför vara 
intressant att inkludera ett prestationsrelaterat utfallsmått i en framtida, liknande studie. 
Detta för att göra det möjligt att fastställa utbildningens eventuella effekt på 
medarbetarnas prestation och hur det i så fall är relaterat till beteendeförändringar hos 
ledarna.  
 
Det är även intressant att ställa frågan om det finns en underliggande variabel, som är 
gemensam för både feedback- och monitoreringsbeteenden och förtroende, som kan 
förklara delar av sambandet. Som tidigare nämnts är både feedbackbeteenden och 
förtroende något som förutsätter en relation mellan parterna, vilket skulle kunna vara en 
underliggande variabel av intresse. Möjligen finns det specifika komponenter av den 
relationen som styr båda dessa variabler och att vi här ser en form av skensamband. Att 
studera relationen mellan ledare och medarbetare har inte varit centralt i den aktuella 
studien, men är en intressant aspekt att undersöka i vidare studier. 
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Slutsats 
Sammanfattningsvis har studien visat att utbildningens första del inte har lett till 
signifikanta effekter på feedback- och monitoreringsbeteenden. Tolkningen av resultatet 
försvåras dock av metodologiska begränsningar, vilka troligen har påverkat resultatet.  
 
Förtroendet för ledarna som deltagit i utbildningen har förändrats signifikant i relation 
till företaget genomsnitt. Kursdeltagarna har utvecklats från att vara sämre än 
genomsnittet, till att medarbetarna har ett genomsnittligt förtroende för deras 
ledarskapsförmåga. Kursdeltagarna och medarbetarna skattar förtroendet för 
ledarskapsförmåga mer lika vid det senare mättillfället. 
 
Sambandet mellan feedback- och monitoreringsbeteenden och förtroende är tydligt 
klarlagt i studien, vilket ger belägg för att arbete med att utveckla ledarbeteenden är 
meningsfullt om organisationen vill främja förtroendefulla relationer mellan ledare och 
medarbetare.  
 
I den genomförda studien aktualiseras svårigheterna med att konstruera studier som 
uppfyller strikta metodologiska krav, samtidigt som fenomenet studeras i sin naturliga 
miljö. Det är svårt att kontrollera störande variabler i en miljö som en arbetsplats, där 
många människor interagerar och därmed påverkar varandra. Påverkan av en utbildning 
kan sammanblandas med den påverkan arbetsplatsens övriga komponenter har på en 
individ. Jag anser att studier i naturlig miljö är viktiga och meningsfulla, trots de 
metodologiska brister det kan föra med sig. Den höga ekologiska validiteten i den 
genomförda studien är en av dess främsta styrkor. Just för att arbetsplatser är komplexa 
miljöer är det viktigt att fortsätta att studera individerna som befolkar dem, i sin 
vardagliga verksamhet.  
 
Arbetsplatsens komplexitet väcker även frågor kring huruvida studiers metodologi bör 
anpassas. Jag konstaterade i föregående stycke att arbetsplatser har ett antal potentiella 
källor till påverkan av individen. Möjligen innebär det att förändringsprocesser gällande 
beteenden blir långsammare än vad de skulle ha varit i en mer kontrollerad miljö. 
Kanske kräver studier av beteendeförändringar i organisationer fler mätningar, med 
längre intervaller än den aktuella studien, för att förändringar skall bli synliga. Det är 
också viktigt att uppmärksamma hur svarsfrekvensen och uthålligheten hos de individer 
som står för informationen, d.v.s. besvarar enkäten, kan förbättras. I den aktuella 
studien finns inga egentliga incitament för medarbetarna att besvara enkäten. De har 
möjligen ett eget intresse av att uttala sig om sin ledare, men jag tror att det finns en 
möjlighet att förstärka svarsbeteenden ytterligare. 
  
Ytterligare kunskapsbehov finns, både utifrån den aktuella studiens begränsningar, samt 
nyväckta frågor. En förhoppning finns att ytterligare studier av ledare i dess naturliga 
miljö skall ge vidare kunskap om viktiga ledarbeteenden och dess påverkan på 
medarbetare. 
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Appendix I 
 
Exempelfrågor ur enkät till kursdeltagare 
 
 
 Förtroende för ledarskapsförmåga  
1. Mina medarbetare har stort förtroende för mig som chef. 
1  2  3  4  5  6  7  8 9 10 
Stämmer inte alls Varken/eller                               Stämmer helt 

 
5. Jag tydliggör förväntningarna jag har på mina medarbetare. 
1  2  3  4  5  6  7  8 9 10 
Stämmer inte alls Varken/eller                               Stämmer helt 
 
 
 Feedback-beteeende  
 
8. När jag ger feedback berättar jag vilket konkret beteende jag syftar på. 
1  2  3  4  5  6  7  8 9 10 
Stämmer inte alls Varken/eller                               Stämmer helt 

 
10. Ungefär hur långt tid gick det i genomsnitt mellan din observation och din feedback 
den senaste veckan. 
max 1 minut några minuter några timmar  1-7 dagar        över en vecka 
 
13. Jag diskuterar ofta mina medarbetares prestationer (goda och dåliga) med dem. 
1  2  3  4  5  6  7  8 9 10 
Stämmer inte alls Varken/eller                               Stämmer helt 

 

 Monitorerings-beteeende 

 
14. Jag känner väl till vad mina medarbetare har presterat den senaste veckan. 
1  2  3  4  5  6  7  8 9 10 
Stämmer inte alls Varken/eller                               Stämmer helt 
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Appendix II 
 
Exempelfrågor ur enkät till medarbetare 
 
 Förtroende för ledarskapsförmåga  
 
1. Jag har stort förtroende för min chef. 
1  2  3  4  5  6  7  8 9 10 
Stämmer inte alls Varken/eller                               Stämmer helt 
 
5. Min chef är tydlig med vad han/hon förväntar sig av mig. 
1  2  3  4  5  6  7  8 9 10 
Stämmer inte alls Varken/eller                               Stämmer helt 
 
 
 Feedback-beteeende  
 
8. När min chef berömmer eller kritiserar mitt jobb förstår jag vad han/hon syftar på. 
1  2  3  4  5  6  7  8 9 10 
Stämmer inte alls Varken/eller                               Stämmer helt 

 
9. När min chef berömmer eller kritiserar mitt jobb handlar det oftast om något som 
hände för ungefär så här länge sedan. 
max 1 minut några minuter några timmar  1-7 dagar        över en vecka 
 
12. Jag uppfattar min chefs kritik och beröm som ärlig och uppriktig. 
1  2  3  4  5  6  7  8 9 10 
Stämmer inte alls Varken/eller                               Stämmer helt 

 
 Monitorerings-beteeende 

 
14. Min chef tittar ofta på resultatet av mitt jobb. 
1  2  3  4  5  6  7  8 9 10 
Stämmer inte alls Varken/eller                               Stämmer helt 

 
 


