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Sammanfattning 

Titel: 

Hur olika lärstilar påverkar individens upplevelse av feedback 

 

Författare: 

Simon Claesson & Rebecka Möllheden 

 

Handledare: 

Camilla Wernersson 

 

Institution: 

Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 

 

Kurs:  

Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 

 

Syfte: 

Syftet är att beskriva hur användningen av feedback effektiviserar organisationer. 

 

Metod: 

I denna uppsats har en kvalitativ ansats använts för att studera upplevelsen av feedback på 
individnivå. Respondenterna, från två medelstora företag i södra Sverige, har dels intervjuats 
genom en riktad öppen intervjukaraktär samt fått svara på en enkätundersökning för att 
kategoriseras efter lärstilarna. 

 

Slutsatser: 

Vårt resultat visar att individers olika upplevelser av feedback kan spåras till individens 
lärstil. Varje lärstil har sina egna utmärkande faktorer som organisationer bör ta hänsyn till 
vid förmedling av feedback till de anställda. Vi har kommit fram till att organisationers 
effektivitet kan höjas vid medveten användning av feedback och genom att ta hänsyn till 
individens lärstil. 
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Abstract 

Title: 

How different styles of learning affect the individual's perception of feedback 

Authors: 

Simon Claesson & Rebecka Möllheden 

 

Supervisor: 

Camilla Wernersson 

 

Department: 

School of Management, Blekinge Institute of Technology 

 

Course: 

Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 

 

Purpose: 

The purpose is to describe how the use of feedback makes organizations more effective. 

 

Method: 

In this paper, a qualitative approach is used to study the individual experience of feedback. 
Respondents from two different medium-sized enterprises in southern Sweden have been 
interviewed with a targeted open interview method. They have also been answering a survey 
that categorizes them into different styles of learning.  

 

Results: 

Our results show that individual’s different perceptions of feedback can be traced to the 
individual’s style of learning. Each style of learning has it’s own distinctive factors that 
organizations should consider when providing feedback to employees. We have found that 
organizations efficiency can be raised from the conscious use of feedback and when the 
individual styles of learning are taken into account.    
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

- ”Lewin and his followers believed that much individual and organizational 
ineffectiveness could be traced ultimately to a lack of adequate feedback 
processes” (Kolb, 1984, 22). 

 

Från tidigare forskning om ämnet feedback har det framkommit en mängd olika modeller så 
som ”360 - degree feedback” (Hicks & McCracken, 2011), ”Expert Systems” (Van Fleet et al, 
2005) samt ”multirater feedback” (Smither, 2004) för hur feedback ska förmedlas och 
användas i en organisation. Dock verkar många organisationer, som Lewin påpekar, 
fortfarande ha problem med feedback och det finns fortfarande förbättringar som skulle göra 
organisationerna effektivare. Vad krävs för att organisationerna ska övervinna svårigheterna 
med feedback och istället kunna dra nytta av de fördelar som feedbacken kan ge? 

 

Feedback är ett problem som ligger på en individuell nivå (Greller, 2003) eftersom det är 
individen som mottager och upplever feedbacken. Men i en helhet är feedback en viktig del 
för hela organisationen. 

 

- “When performance feedback gaps occur, subordinates do not suffer alone; the 
organization also suffers from both poor performance and the lack of professional 
development for its personnel as well as higher turnover and other problems” 
(Van Fleet et al, 2005, 39). 

 

Weick och Sutcliffes (2001, i Van Fleet et al, 2005) forskning, visar tydligt att anställda som 
får konsekvent feedback på prestationer, presterar ännu bättre nästa gång. Om de anställda 
inte får tillräcklig feedback kan de inte veta säkert om de gör ett bra jobb och de kan inte 
förbättra ineffektiva arbetsmetoder så att de blir effektivare (Van Fleet et al, 2005). Det är 
också självklart att när de anställda är ineffektiva och utför sämre prestationer så drabbas inte 
enbart den anställde utan även organisationen. Som Van Fleet et al (2005) säger så uppstår 
problem som otillräcklig kompetensutveckling, sämre prestationer och större ineffektivitet för 
organisationen när de anställda inte får tillräcklig feedback. 

 

Denna uppsats behandlar individers olika uppfattning av fenomenet feedback. Feedback är ett 
organisatoriskt verktyg som tillämpas för de anställda och som gynnar organisationen som 
helhet. Viljan att använda feedback och möjligheterna att lära av den anser vi är 
individrelaterat, varför det är intressant att se om individens lärstil är avgörande för hur 
individen förhåller sig till feedback.  
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Ämnet tar sin ansats i en individs lärande vilket vi vet skiljer sig mellan individer både vad 
gäller formellt och informellt lärande (Honey & Mumford, 2006a). Denna uppsats fokuserar 
på det informella lärandet som är det mest personliga lärandet. Det informella lärandet baseras 
på individens erfarenheter samt feedback på den utförda handlingen. Feedbackens syfte är att 
hjälpa individen att dels reflektera kring resultatet av en handling samt att hjälpa individen att 
utföra handlingen ännu bättre nästa gång. Det problem som föreligger är hur individer tar 
emot och ger feedback (Tonnquist, 2010). Det är inte ovanligt att missuppfatta ett budskap, 
inte heller att sätta sig i försvarsställning vid mottagning av negativ feedback. Reaktionerna är 
individuella och därför bör även feedbacken vara individuell och anpassad efter situationen. 

 

1.2 Problemdiskussion 

1.2.1 Lärande 

Lärande innebär enligt Björkegren (1989) att en individ förändrar sitt sätt att tänka. Sättet att 
tänka förändras då individen tar till sig någon ny kunskap. Att lära har länge varit förknippat 
med hårt slit i skolan men på senare tid har begreppet lärande blivit ett mer positivt laddat 
begrepp och ses nu mer som en kunskapens dygd och det används i termer som livslångt 
lärande och lärande organisationer (Svedberg, 2007). 

 

Individer lär sig i grunden genom två sätt vilka är formellt och informellt lärande (Honey & 
Mumford, 2006a). Föreläsningar, fallstudier och böcker är exempel på aktiviteter som leder 
till formellt lärande medan informellt lärande baserar sig på våra erfarenheter. Det formella 
lärandet är väl styrt av modeller samt strukturer och det ger inget större utrymme för 
individanpassning utefter olika lärstilar. Därför är denna uppsats inriktad på det informella 
lärandet då det behöver anpassas efter individen till en högre grad än det formella lärandet. 
Dessutom är informellt lärande det vanligaste lärandet av de två typerna (Granberg 2004). 
Dock ses informellt lärande i denna uppsats inte som en enda lärstil utan som en samling av 
en viss typ av olika stilar. Det viktiga med det informella lärandet är att det innehåller två 
viktiga delmoment, handling och feedback. Vi ser att problemet med denna typ av lärande 
ligger i momentet feedback vilket är ett problematiskt moment för många individer 
(Svedberg, 2007; Tonnquist, 2010; Lewin, i Kolb, 1984). 

 

Enligt Kolb (1984) samt Honey och Mumford (2006a) finns det fyra olika lärstilar som 
individer använder sig av för att ta till sig och lära sig kunskap. Alla fyra lärstilarna är bra för 
inlärning dock måste sättet att lära anpassas efter individernas stilar. Kolbs (1984) fyra 
lärstilar är snarlika Honey och Mumfords (2006a) lärstilar som är, aktiv, reflekterande, 
teoretisk och pragmatisk. Den aktiva lärstilen återspeglar individer som fullt ger sig ut i nya 
upplevelser och njuter av situationer som är här och nu. De är öppna och provar på allt på en 
gång medan den reflekterande lärstilen återfinns hos individer som drar sig undan och 
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funderar och betraktar upplevelser ur olika synvinklar. Den teoretiska lärstilen återfinns hos 
individer som logiskt tänker igenom problem på djupet steg för steg och sammanställer fakta 
till sammanhängande teorier, till skillnad mot de individer med en pragmatisk lärstil som är 
pigga på att testa på idéer och teorier för att se om de fungerar i praktiken. 

 

Alla dessa fyra lärstilar ligger inom det informella lärandet och baseras således på handling 
och feedback (Honey & Mumford, 2006a). Stilarna använder sig av feedback och reflektion 
olika mycket och i olika skeenden av handlingsprocessen. Problemet med feedback skapas 
därför att stilarna är olika benägna att ge och ta feedback och feedbacken måste därför 
anpassas på olika sätt beroende på individen som är mottagare (Honey & Mumford, 2006a). 

 

Enligt Ellström (1992) ger detta två perspektiv på lärande, det rationalistiska och det icke-
rationalistiska. Det rationalistiska perspektivet syftar till att ett problem bör lösas genom 
tänkande och uppsättning av mål och att handlingen kommer först efter att problemet är löst i 
teorin. Björkegren (1989) styrker detta perspektiv genom sin modell för kompetensutveckling 
mot expertkompetens, som sker i tre steg. Förenklat sett går modellen ut på teoretisk inlärning 
och utvecklande av en teoretisk modell och först därefter utförs handlingen. Problemet med 
detta förhållningssätt till lärande anser vi är att det är svårt att reflektera kring en handling 
som inte har inträffat vilket styrks av både Senge et al (1994) samt Kolb (1984). Motsatsen är 
då det icke-rationalistiska perspektivet där lärande kan ses som ”en process där problem löses 
genom erfarenhetsbaserad handling” (Ellström, 1992, 80). Detta innebär att istället för 
tänkande och teoretisk genomgång av hur ett problem bör lösas, bör handlandet komma först 
och efteråt kommer reflektioner kring utförandet och dess konsekvenser. Eftersom det 
informella lärandet baseras på erfarenheter, alltså tidigare utförd handling, anser vi att det 
icke-rationalistiska perspektivet bör ge en bättre grund för lärande. 

 

1.2.2 Feedback 

Enligt Argyris och Schön (1974, 1978, i Eriksson-Zetterquist et al, 2006) är feedback, kopplat 
till en handling, det vanligaste sättet som individer lär sig på. Trots att detta lärande är så 
vanligt så finns det stora problem med feedback. På en övergripande nivå menar Lewin (i 
Kolb, 1984) att problemet är att det i organisationer inte finns något system för hur de ska 
arbeta med feedback, vilket till stor del är anledningen till en allt större ineffektivitet hos 
individer och organisationer. 

 

Feedback till en handling kan ges i varierande omfattning vilket kan sammanfattas med 
Argyris och Schöns (1974, 1978, i Eriksson-Zetterquist et al, 2006) modell, singel- och 
dubbelloopar. Det viktigaste är att informationen i feedbacken är relevant och betydande för 
den utförda handlingen (Eriksson-Zetterquist et al, 2006). Singelloop innebär att individen 
företar sig en handling och märker efteråt att resultatet av handlingen inte korrelerar med det 
eftersträvade resultatet vilket gör att individen bestämmer sig för att nästa gång utföra 
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handlingen på ett annat sätt. Det innebär att individen söker ny kunskap, men trots det 
försöker individen ändå tolka handlingen på så sätt att endast små justeringar på dess 
referensram sker för att komma runt problemet (Eriksson-Zetterquist et al, 2006). Dubbelloop 
är en djupare variant av lärande där individen istället för att kringgå problemet tänker utanför 
sin referensram för att försök hitta orsaken till varför resultatet av handlingen inte blev som 
det eftersträvade resultatet (Eriksson-Zetterquist et al, 2006). Det krävs att individen vid 
användning av dubbelloopar har en vilja att förändra då det är ett helt nytt beteende som 
behövs för att utföra handlingen annorlunda. Individen vänder i detta lärande ut och in helt 
och hållet på den utförda handlingen. Individer bör därför eftersträva ett dubbellooplärande 
för att gynna sin egen kompetensutveckling (Argyris & Schön, 1978). Problemet med 
singelloop-lärande är att lärdomarna man kan dra av att kringgå ett problem är mycket 
marginella. Däremot gynnas lärandet mer om individen allt djupare reflekterar, vänder och 
vrider och får feedback på erfarenheten av handlingen. 

 

Feedback kan vara riktad mot olika nivåer i handlingen enligt DeNisi och Kluger (i Silverman 
et al, 2005). De tre nivåerna är jaget, handlingen eller specifika detaljer i handlingen. 
Mottagandet av feedback underlättas om den är riktad mot handlingen eftersom det är den 
som individen kan förändra. Feedback som är riktad mot personen själv är svår att ta till sig 
på ett objektivt sätt (Hicks & McCracken, 2011). 

 

Feedback kan kategoriseras som formell och informell feedback (Pitkänen & Lukka, 2011). 
Distinktionen mellan formell och informell feedback är inte helt tydlig enligt Pitkänen och 
Lukka (2011). Eftersom begreppen är problematiska att särskilja på ett tydligt sätt har vi i 
denna uppsats valt att studera dem båda tillsammans under det gemensamma begreppet 
feedback. Tyngdpunkten kommer dock ligga inom den formella feedbacken eftersom den 
anses som mer obligatorisk feedback till skillnad från informell som kan ses som frivillig 
feedback (Ashford & Tsui, 1991, i Pitkänen & Lukka, 2011). Förutom feedback har vi valt att 
också inkludera individers reflektion över en handling i uppsatsen. Att reflektera är viktigt för 
individernas utveckling (Senge et al, 1994) och det ligger mycket nära begreppet feedback på 
så sätt att det är individens sätt att ge sig själv feedback.   

 

1.2.3 Individers reaktion på feedback 

Trots många modeller för lärande där feedback är ett vanligt och viktigt moment, är den 
kritiska faktorn att kunna ge och ta feedback på ett sätt som utvecklar individen (Tonnquist, 
2010). Det finns ett flertal detaljer som spelar stor roll för hur feedbacken kommer fram till 
mottagaren. Silverman et al (2005) menar att organisationer bör ha ett system för hur 
feedback ska hanteras och att detta bör överensstämma med grundläggande värderingar i 
organisationen. Dessutom är det mycket viktigt, för att mottagaren ska kunna ta emot 
feedbacken, att den som ger feedbacken är bekant och inger förtroende (Shortland, 2010). 
Även tidpunkten för när feedbacken på en handling ska ges är viktig enligt Hicks och 
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McCracken (2011). Helst ska feedbacken komma så fort efter handlingen som möjligt, dock 
bör inte givaren av feedbacken vara upprörd eller stressad. 

 

Det är skillnad på att ge positiv och att ge negativ feedback. Enligt Tonnquist (2010) bör 
positiv feedback ges inför en hel grupp medan negativ feedback ska framföras individuellt då 
reaktionerna på den negativa feedbacken kan vara svårare att kontrollera. Ett misslyckat sätt 
att ta till sig feedback, vilket kan förekomma vid negativ feedback, är att bemöta den med 
tystnad och förnekelse (Svedberg, 2007). Det innebär att individen lyssnar till feedbacken 
men sedan låtsas om som att denne inte hört det som sagts och försöker på så sätt tiga ihjäl 
feedbacken (Svedberg, 2007). För att ta feedback på ett lärande och utvecklande sätt gäller det 
att lyssna till vad den andre säger och ta till sig det som sägs. Dessutom bör individen som får 
feedback också ge respons på själva feedbacken (Tonnquist, 2010). När individen har tolkat 
feedbacken så som den individ som gav feedbacken menat, först då bör individen välja om 
feedbacken bör förkastas eller ligga till grund för att ändra ett beteende. 

 

Självklart behöver inte en individ ta åt sig all feedback denne får men för att vara öppen för 
lärande krävs det att individen lyssnar och reflekterar kring all den feedback som individen 
kan få (Hicks & McCracken, 2011). Medan den positiva feedbacken kan vara rolig att ta till 
sig då den höjer självkänslan (Tonnquist, 2010) är den negativa feedbacken oftast mera 
känslig att ta till sig. Dock är det ofta så att feedback, trots att den för stunden kan göra skada, 
efter en närmare eftertanke och reflektion hjälper mer än stjälper. Problemet är att individer 
reagerar olika och en individ kan uppfatta något positivt medan en annan individ uppfattar 
samma feedback negativt (Shortland, 2010). 

 

1.2.4 Lärstilars koppling till feedback 

Vasilyeva et al (2008) har tidigare utfört forskning kring formell feedback. I den studien 
relaterades feedbackens betydelse till olika lärstilar för studenter. Deras studie visar att 
individer kan kategoriseras efter tre olika formella lärstilar och via dem kan en syn ges på hur 
dessa lärstilar väljer att hantera feedback. Vår uppsats skiljer sig från detta exempel och 
tidigare forskning då vi istället vill se på feedback via ett informellt lärande, det vill säga det 
lärande som utgår från ständiga vardagliga händelser och erfarenheter. Dessutom ligger 
huvudfokus i denna uppsats på upplevelsen av feedback vilket är ytterligare en stor skillnad 
mot mycket av tidigare forskning. 

 

1.3 Frågeställning 

Hur kan vi förstå personers upplevelse av feedback utifrån deras respektive lärstilar? 
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1.4 Syfte 

Syftet är att beskriva hur användningen av feedback effektiviserar organisationer. 
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2 Metod 

Den övergripande synen på världen och världsliga fenomen i denna uppsats är hermeneutisk, 
vilket innebär att världen inte ses som en fast punkt där allt går att beskriva i formler utan att 
världen måste förstås och upplevas (Lantz, 2007). Ett fenomen kan därför förstås på olika sätt 
och det finns inte ett sätt som är det enda rätta. Eftersom vi också ser på verkligheten som 
subjektiv är det viktigt att förstå vad varje individ i våra intervjuer säger och upplever (Lantz, 
2007). Motsatsen till vår syn på världen eller ett fenomen är det positivistiska synsättet. En 
positivist söker att förklara ett allmängiltigt tillstånd och menar att verkligheten är objektiv, 
det finns en sanning som alltid gäller (Lantz, 2007). Detta synsätt förkastade vi dock tidigt 
eftersom syftet med denna uppsats är just att undersöka individers olika upplevelser av 
feedback samt individers olika lärstilar. 

 

2.1 Fenomenologisk ansats 

Denna uppsats tar sitt ursprung ur en fenomenologisk ansats då vi studerar upplevelsen av 
feedback (Bjurwill, 1995). Den fenomenologiska ansatsen valdes därför att feedback är ett 
mycket personligt och ibland känslosamt fenomen som upplevs olika från individ till individ, 
därför är det viktigt att gå på djupet i just upplevelsen i en sådan här uppsats, vilket är en 
grundpelare i det fenomenologiska synsättet (Bengtsson, 2005). Ansatsen i denna uppsats 
skulle också kunna vara kvalitativ då båda dessa ansatser går på djupet och analyserar ett 
fenomen. Anledningen till att vi valt att hålla oss till en fenomenologisk ansats är att den på 
ett tydligt sätt står för att det är upplevelsen av ett fenomen som studeras. 

 

- ”De saker som vi skall gå tillbaka till är alltid saker för någon, aldrig saker i sig 
själva” (Bengtsson, 2005, 11). 

 

Med detta citat vill Bengtsson (2005) säga att det är just upplevelsen av ett fenomen som 
studeras, i vårt fall upplevelsen av feedback. När vi studerar en upplevelse med en 
fenomenologisk ansats finns det tre grundläggande delar att tänka på; observation, analys och 
beskrivning (Bjurwill, 1995). Det första är observationen vilket syftar på observation av en 
erfarenhet. Dock kan denna observation baseras på olika former av erfarenhet. Det första är 
att en egen erfarenhet av en upplevelse utgör mål för observationen, men i denna uppsats 
kommer det istället vara en annans erfarenhet som observeras och för oss blir det då viktigt 
med igenkännande och inkännande av erfarenheten för att sedan kunna utföra analys och 
beskrivning (Bjurwill, 1995). För att kunna förstå och känna in hur olika individer reagerar på 
feedback och kunna se likheter och olikheter är det av stor vikt att vi når kärnan i individernas 
upplevelser av feedback. 
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2.2 Insamling av data 

För att nå kärnan i upplevelsen av feedback ansåg vi att det var självklart att genomföra 
intervjuer. Intervjuerna gav oss en djup förståelse kring fenomenet feedback (Andersen, 
1998). Intervjuer kan dock genomföras på olika sätt och beroende på vilket tillvägagångssätt 
som används framkommer det olika svar och information från respondenten (Lantz, 2007). 
För att få en så stor trovärdighet som möjligt i varje individs berättelser vore det bästa att 
använda helt öppna intervjuer (Lantz, 2007), dock är det ett tillvägagångssätt som gör det 
svårt för oss att få fram det material och den information vi behöver. Vi valde istället att 
använda en riktad öppen intervjukaraktär, som givit oss varje individs personliga upplevelser 
av feedback, dels utifrån personens egna berättelser dels med hjälp av ett formulär med frågor 
samt följdfrågor på respondentens svar. 

 

Till en början valde vi att ett par dagar före intervjuerna presentera vår uppsats och dess ämne 
för respondenterna så att ramarna för intervjuerna var tydliga och respondenterna kunde 
förbereda sig på vad vi hade för syfte med intervjuerna (Lantz, 2007). Vi informerade också 
om anonymitet, frivillighet, tidsåtgång och vem som har tillgång till materialet vilket göra att 
respondentens förtroende ökar och vi kan få en djupare inblick i respondentens upplevelse av 
feedback. Under själva intervjun valde vi att som Lantz (2007) rekommenderar börja med 
några frågor som ligger respondenten nära men som ändå har stor vikt för intervjun. Frågorna 
i frågeformuläret tog vi fram efter att vi skapat oss en djupare förförståelse av teorierna på 
området vilket leder till att frågorna håller sig inom det relevanta området för uppsatsen. Vi 
har även ordnat frågorna så att de ska följa en naturlig ordning för respondenten (Lantz, 
2007).   

 

Uppsatsen går ut på att koppla individernas upplevelse av feedback till deras lärstil. För att ta 
reda på vilken lärstil respektive respondent använder sig av valde vi att göra en 
enkätundersökning. Enkätundersökningen är ett deduktivt arbetssätt där vi utgår från Honey 
och Mumfords (2006b) lärstilar som de tog fram under slutet av 1970-talet. Enkäten består av 
80 stycken påståenden som respondenterna besvarat med instämmer eller icke instämmer. 
Utifrån svaren på påståendena har vi kunnat kategorisera respondenterna till en lärstil genom 
att räkna samman antalet påståenden som är besvarade med instämmer. Dock är det inte 
definitivt att individen endast tillhör en lärstil men det är oftast en stil som är mer tydlig än de 
andra. För att inte luras av poängen och dra förhastade slutsatser utifrån de individuella 
poängen så har Honey och Mumford (2006a) tagit fram normvärden utifrån en omfattande 
undersökning. Utifrån normvärdena har fem segment tagits fram (mycket stark preferens, 
stark preferens, måttlig preferens, låg preferens och mycket låg preferens) som pekar på en 
individs lärstilspreferenser. Efter att ha fört in våra respondenters poäng i poängtabellen har vi 
fått klart för oss vilken lärstil de kategoriseras med genom att utläsa vilken lärstil som har 
högsta preferensen. 
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2.3 Värderingar, relevans & trovärdighet 

Vid forskning är det ofrånkomligt att resultat och arbetsmetod påverkas av subjektet och 
dennes föreliggande värderingar (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). Eftersom vi har 
format och samlat massa värderingar genom hela vår uppväxt kommer detta, även om det är 
oavsiktligt, påverka vår uppsats. Till exempel har våra värderingar spelat roll när uppsatsens 
problem valts och formulerats. Vi var väl medvetna om att en likadan undersökning utförd av 
någon annan skulle kunna ge ett avvikande resultat. Det som bildat våra värderingar har till 
stor del varit befintlig teori eftersom vi mycket marginellt har påverkats av fenomenet i 
praktiken. 

 

Frågan som alltid bör ställas till en uppsats är om eller för vem som uppsatsen är relevant? 
Det är inte tillräckligt att problemet är relevant endast för forskaren (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2006). Vi har efter genomgång av många forskares teorier uppfattat att det 
dels är problematiskt för individen att ta emot feedback på ett utvecklande sätt, dels att 
organisationer kan effektiviseras om de kan arbeta med feedback på rätt sätt. Dessutom har 
mycket forskning gjorts kring modeller för hur feedback kan förmedlas men mycket mindre 
forskning har behandlat hur individer upplever feedbacken. Detta gör att denna uppsats är 
relevant för såväl enskilda individer, organisationer och inte minst som bidrag till forskningen 
på området då den har en lite annorlunda ansats via kopplingen till lärstilar. 

 

Genom att skapa kontakt med respondenterna före intervjuerna, informera om vad vår uppsats 
handlar om och klargöra syftet med intervjuerna anser vi att trovärdigheten i respondenternas 
svar ökar. Dessutom gör anonymiteten att respondenterna inte behöver känna sig utpekade 
eller rädda för att dela med sig av sina upplevelser av feedback eftersom ingen kan veta vem 
som har sagt vad. Dessutom har vi försökt underbygga analysen av empirin med väl valda 
teorier på området vilket vi anser ökar trovärdigheten i våra resultat ((Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2006). 

 

2.4 Val av företag 

För att samla in empiri till uppsatsen behövde vi göra ett antal intervjuer. Feedback är en 
process som kan ta tid och kanske inte framförs till anställda eller kollegor så ofta (Lewin, i 
Kolb, 1984). Därför vill vi till vår empiri använda mindre företag eller grupper i företag där 
endast ett fåtal personer arbetar tillsammans dagligen och sammanhållningen eventuellt är 
större, för att öka chansen att feedback förekommer i företaget. Vi valde att inkludera två 
medelstora företag från södra Sverige. Båda företagen består av ett antal mindre grupper där 
individerna arbetar nära varandra. I definitionen av medelstort företag utgår vi från EU-
lagstiftningens (Europeiska kommissionen, 2003) definition som innebär att ett medelstort 
företag har mellan 50 och 250 anställda samt en årsomsättning som ej överstiger 50 miljoner 
euro. En grupp på respektive företag valdes och så många som möjligt av de anställda i båda 
grupperna har intervjuats samt en chef i varje grupp. Chefen för respektive grupp fick några 
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extra frågor under intervjun för att vi skulle få en bild av hur chefen gav feedback till de 
anställda, vilket vi såg som viktig information för oss för att sedan se hur de anställda 
uppfattar denna feedback. Detta har resulterat i totalt 11 intervjuer som ligger till grund för 
denna uppsats. Eftersom vi vill ge respondenterna total anonymitet har vi valt att döpa dem 
till person 1 till och med person 11 utan inbördes ordning. Vi har dessutom valt att inte 
relatera dem till respektive företag då det inte är av någon större vikt i denna uppsats. 
Däremot har vi valt att jämföra företagen i de avseenden där vi har hittat intressanta skillnader 
eller likheter. 

 

Anledningen till att i början skilja på chefer och medarbetare var för att vi ville få en 
uppfattning om hur organisationerna levererade feedback till sina anställda. Detta gjorde det 
sedan lättare för oss att se hur medarbetarna upplevde feedbacken från sin chef men också 
från de andra medarbetarna. Däremot valde vi i fortsättningen av uppsatsen att inte göra 
någon skillnad på medarbetare och chef eftersom det ändå är upplevelsen av feedback utifrån 
olika lärstilar som är relevant och då har rollen i organisationen ingen betydelse enligt oss. 
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Lärande och 
utveckling

Tidigare erfarenheter 
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Arbetets innehåll

Kultur/klimat

Lärmetoder
Handledarens 
inverkan
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kollegernas och 
underordnades 
inverkan

Personlig lärstil

Lärförmåga

Belöningar och 
bestraffningar

Lärblockeringar

Medvetenhet om 
lärprocessen

3 Teori 

3.1 Lärande 

Det lärande som sker konstant hela livet och som är det klart övervägande lärandet är det 
informella (Granberg, 2004). Det informella lärandet bygger på erfarenheter och handlingar 
som individen företar sig både medvetet och omedvetet. Informellt lärande kan i högre grad 
än det formella anpassas efter individen eftersom individen själv kan välja vilka handlingar 
denne företar sig (Honey & Mumford, 2006a). Det informella lärandet innehåller två viktiga 
moment, handling och feedback. Beroende på i vilken ordning dessa två moment används kan 
två olika perspektiv på erfarenhetsbaserat lärande urskiljas (Ellström, 1992). Enligt ett 
rationalistiskt perspektiv sker tänkande och uppsättande av mål först och när problemet kan 
lösas i teorin, då kan man utföra handlingen i praktiken. Det icke-rationalistiska perspektivet 
går istället ut på att lärande sker då individen först företar sig en handling och reflekterar och 
får feedback efteråt för att utvärdera hur det gick och lära sig att göra bättre nästa gång 
(Ellström, 1992). 

 

Honey och Mumford (2006a) förkastar mycket av tidigare forskning som har kommit fram 
med modeller som ska vara ”de enda rätta” för inlärning och menar istället att om hänsyn tas 
till att individer har olika lärstilar så kan lärandet bli mycket mer effektivt än vad det varit 
tidigare. Honey och Mumford (2006a) påpekar vidare hur många faktorer det är i en individs 
vardag som påverkar det individuella lärandet (Figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1. Faktorer som påverkar en individs lärande. 

(Honey & Mumford, 2006a)  



S. Claesson & R. Möllheden      Hur olika lärstilar påverkar individens upplevelse av feedback 

17 

 

3.1.1 Lärstilar 

Alla lär vi olika och Kolb (1984) samt Honey och Mumford (2006a) skriver om fyra olika 
lärstilar som individer använder sig av för att ta till sig och lära sig kunskap. Alla fyra 
lärstilarna är bra för inlärning dock måste sättet att lära anpassas efter individernas stilar. 
Kolbs (1984) fyra lärstilar är snarlika Honey och Mumfords (2006a) lärstilar som är, aktiv, 
reflekterande, teoretisk och pragmatisk. Den aktiva lärstilen återspeglar individer som fullt ger 
sig ut i nya upplevelser och njuter av situationer här och nu (Honey & Mumford, 2006a). 
Dessutom karaktäriserar Honey och Mumford (2006b) dem som improvisatoriska, 
initiativtagande och villiga att alltid ha roligt. Den pragmatiska lärstilen återspeglar individer 
som är pigga på att testa idéer och teorier för att se om de fungerar i praktiken (Honey & 
Mumford, 2006a). Dessa individer är också aktiva och söker gärna efter nya idéer att testa vid 
första bästa tillfälle. Framförallt är dessa individer praktiska och tycker om att lösa problem 
vilket de ser som en utmaning. Den reflekterande lärstilen återspeglar däremot individer som 
är benägna att dra sig undan och fundera och betrakta upplevelser ur olika synvinklar (Honey 
& Mumford, 2006a). Dessa individer är väldigt försiktiga och eftertänksamma och betraktar 
alla sidor av en sak innan de tar steget att handla. Dessutom håller de sig gärna i bakgrunden 
och observerar andra individer vid möten. Den teoretiska lärstilen representeras av individer 
som logiskt tänker igenom problem på djupet steg för steg och sammanställer fakta till 
sammanhängande teorier (Honey & Mumford, 2006a). Dessa individer är ofta perfektionister 
som ser till att ha ordning på saker och passar in dem i ett rationellt system. De är som 
individer ofta självständiga och är förtjusta i grundläggande antaganden och teorier. 

 

Lärstilar kan enligt Honey och Mumford (2006a) användas för att utforma personliga 
utvecklingsplaner som hjälper individen att utvecklas allt mer. Det finns två strategier för att 
forma en utvecklingsplan. Den första går ut på att forma utvecklingsplanen utefter styrkor och 
svagheter inom varje lärstil för att undvika att utsätta individer för lärupplevelser som enligt 
dem är meningslösa och frustrerande (Honey & Mumford, 2006a). Den andra strategin går ut 
på att öka läreffektiviteten hos individen genom att medvetet införa aktiviteter som inte passar 
individens preferenser (Honey & Mumford, 2006a). Enligt Honey och Mumford (2006a) är 
den senare strategin att föredra om individens handledare kan hjälpa till som ett stöd genom 
uppmuntran och förklaring, annars blir det svårt för individen att avgöra vilken aktivitet som 
ska väljas då individer inte allt för ofta är så intresserade av att utveckla sina svagheter. 
Viktigt är att alla stilar har sina styrkor och svagheter och att den ena stilen inte har någon 
större fördel gentemot en annan, en styrka i en viss situation kan vara en svaghet i en annan 
och tvärtom (Honey & Mumford, 2006a). Genom att förstå varje lärstils styrkor och svagheter 
blir det lättare vid lärtillfällen att hitta aktiviteter där individen kan använda sig mer av 
styrkorna och där svagheterna spelar en mycket liten roll (Honey & Mumford, 2006a). 
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3.2 Feedback 

Feedback är ett starkt och viktigt verktyg för organisationer för att motivera och utveckla 
anställda samt att få dem att vilja göra karriär och arbeta effektivt (Silverman et al, 2005). 
Individerna själva bör ha en positiv syn på feedback och vilja få feedback för att kunna 
bedöma sina egna handlingar, sätta realistiska mål samt att uppnå dem och för att höja sin 
effektivitet i arbetet. 

 

- ”Career development depends on learning from experiences and relationships, and 
this inevitably involves receiving and using feedback” (Silverman et al, 2005, 
136). 

 

Enligt DeNisi och Kluger (i Silverman et al, 2005) kan feedbacken riktas till tre olika nivåer 
och detta har stor betydelse för hur mottagaren klarar av att ta åt sig feedbacken. Feedbacken 
kan riktas mot jaget, handlingen eller specifika detaljer i handlingen och det bästa är att rikta 
feedbacken mot handlingen. Även om det är en individ som har utfört handlingen så måste 
feedbacken riktas mot själva handlingen och inte mot personen eftersom det vid 
personangrepp är mycket svårt att som mottagare lyssna objektivt på feedbacken (Hicks & 
McCracken, 2011). Förutom att feedback kan riktas mot olika nivåer kan den också ha olika 
syften, antingen att utveckla eller att döma. Utvecklande feedback säger Silverman et al 
(2005) bör motivera mottagaren att vilja ta åt sig feedbacken även om den är negativ eftersom 
det kommer gynna individens utveckling. När individen däremot får dömande feedback vill 
individen visa sig kompetent och felfri, vilket gör att förmågan att ta till sig negativ feedback 
minskar och risken för att feedbacken istället påverkar individen negativt är överhängande. 
Även Hicks och McCracken (2011) menar att om individen som ger feedback ger den på ett 
dömande sätt så kommer mottagaren med stor sannolikhet sätta sig emot det och agera 
försvarande vilket leder till att mottagaren inte kommer lära sig något av feedbacken. 

 

Utifrån vissa föreliggande faktorer kan det vara större eller mindre chans att lyckas med att ge 
feedback så att mottagaren kan få ut något lärande av den. 

 

- ”First, you need to be able to create a climate of trust, openness, and positive 
regard” (Hicks & McCracken, 2011, 84). 

 

Förutom dessa förutsättningar menar Silverman et al (2005) även att organisationens 
grundläggande värderingar för hur feedback ska ges bör stämma överens med den omvärld 
som organisationen agerar i. En organisation med en stark feedbackkultur skapar 
förutsättningar för att de anställda lättare ska kunna ta till sig negativ feedback samt att de får 
en allmänt positivare inställning till feedback som en del av det vardagliga arbetet (Silverman 
et al, 2005). Ytterligare en faktor som spelar stor roll för mottagaren av feedback är om den 
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som ger feedbacken är bekant sedan tidigare eller om det är en helt okänd individ för 
mottagaren (Shortland, 2010). Alltså menar Shortland (2010) att feedback från vänner och 
kollegor är lättare att ta till sig än feedback från någon som individen inte träffat tidigare. 
Dessutom poängterar Hicks och McCracken (2011) flera gånger att feedback bör ges direkt 
efter en handling och inte långt senare. Men anledningen till att vissa väntar med att ge 
feedback är för att de är rädda att såra mottagarens känslor (Hicks & McCracken, 2011). 

 

För att underlätta för mottagaren att ta till sig feedbacken krävs det att feedbacken förmedlas 
på ett sätt som individen förstår och kan ta till sig (Hicks & McCracken, 2011). Feedbacken 
bör förmedlas till mottagaren så fort som möjligt efter handlingen för att öka chansen till 
lärande för mottagaren (Hicks & McCracken, 2011). Det gör att mottagaren men även givaren 
fortfarande har handlingen färskt i minnet och det minskar missuppfattningar och 
otydligheter. Dessutom ska mottagaren lyssna aktivt och gärna ge respons på feedbacken för 
att förebygga missuppfattningar (Tonnquist, 2010). När individen har tolkat feedbacken så 
som den individ som gav feedbacken menat, först då bör individen välja om feedbacken ska 
förkastas eller ligga till grund för att ändra ett beteende (Hicks & McCracken, 2011). 

 

Baker (2010) har upptäckt skillnader mellan olika generationer när det gäller viljan att få 
feedback. Conrad (2009) menar att den yngre generationen vill ha feedback strömmande till 
dem hela tiden via digitala hjälpmedel för att kunna reflektera kring sina prestationer. Det är 
viktigt att en chef förstår detta och ger denna generation mer feedback än den äldre 
generationen (Baker, 2010). Att ge feedback via mejl eller andra tekniska 
kommunikationsvägar kan kännas mycket opersonligt men det är det sätt som den yngre 
generationen är uppväxt med och det är så de vill ha det (Baker, 2010). Den äldre 
generationen anser sig däremot inte behöva så mycket feedback, dock vill de gärna ha 
feedbacken förmedlad ansikte mot ansikte vilket kan vara mer tidskrävande och svårare för 
chefen (Baker, 2010). 

 

Enligt Tonnquist (2010) bör positiv feedback framföras i en grupp medan den negativa 
feedbacken alltid ska framföras enskilt. Detta gör att även andra individer kan lära av den 
positiva feedbacken som en individ får. Meningen ska inte vara att skryta och berömma en 
viss individ utan istället att framhäva en viss handling och påvisa vad som är ett bra 
tillvägagångssätt. Eftersom positiv feedback bidrar till höjt självförtroende (Tonnquist, 2010) 
finns det de individer som bara söker positiv feedback och undviker all negativ feedback trots 
att den negativa feedbacken är bättre för individens lärande och utveckling (Silverman et al, 
2005). Detta är ett beteende som kallas ”feedback-avoiding behavior” (FAB) och det går ut på 
att de anställda distraherar sin chef så att han inte ska upptäcka problemområden eller brister i 
de anställdas prestationer och på så sätt undviker de anställda negativ feedback samt 
upprätthåller en god självbild (Silverman et al, 2005). 
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3.2.1 Negativ reaktion på feedback 

Oavsett vilken taktik individen som förmedlar feedbacken väljer så är det ändå mottagaren 
som själv väljer hur denne tar till sig feedbacken. Om feedbacken känns obekväm eller 
nedlåtande mot mottagaren som individ så är det vanligt att den möts av tystnad eller 
förnekelse (Svedberg, 2007). Det innebär att mottagaren lyssnar till feedbacken men sedan 
låtsas om som att denne inte hört det som sagts och försöker på så sätt tiga ihjäl feedbacken 
(Svedberg, 2007). Enligt Tonnquist (2010) hindras möjligheten att lära när mottagaren sätter 
sig i försvar och försöker förklara sig för att komma runt problemet. Anledningarna till att en 
individ inte tar åt sig feedback, framförallt negativ, kan vara att individen inte vill förstöra en 
stark självkänsla som den byggt upp (Silverman et al, 2005). Silverman et al (2005) säger 
också att all tidigare forskning visar på att det en individ värderar högst är jaget, vilket leder 
till att den mottagare som ignorerar feedback också skapar sig en förfalskad bild av sitt egna 
jag för att i egna ögon framstå bättre. 

 

Det är mycket negativt för en individ att inte lyssna till feedback eftersom lärande via 
erfarenheter är avgörande för individens personliga utveckling (Silverman et al, 2005). Om en 
individ flera gånger ställt sig försvarande eller ignorerat feedback, som är riktad mot 
handlingar, kan det medföra att medarbetarna utesluter individen från att i fortsättningen få 
feedback vilket gör att den individen inte kommer få många chanser till lärande och 
utveckling (Silverman et al, 2005). Även organisationen drabbas av anställda som inte kan ta 
till sig feedback på så sätt att individens bidrag till organisationen minskar eftersom individen 
blir mindre produktiv, innovativ och flexibel (Silverman et al, 2005). 

 

- ”In sum, serious consequences can occur for both the individual and the 
organization when employees do not use feedback to learn, develop, and improve 
their performance” (Silverman et al, 2005, 136). 

 

3.2.2 Modeller för lyckad handling och feedback 

Det finns olika modeller för hur feedback på en handling går till, men de flesta modellerna är 
uppbyggda efter samma grundtankar och är därmed mycket lika varandra. En av de tidigare 
och större modellerna för lärande är Argyris och Schöns (1974, 1978, i Eriksson-Zetterquist et 
al, 2006) singel- och dubbelloopar. De ser lärande som något som är kopplat till en handling 
och menar att feedback på en handling är det vanligaste sättet som individer lär sig på 
(Eriksson-Zetterquist et al, 2006). Eriksson-Zetterquist et al (2006) skriver vidare att en 
reflektion över en handling kräver relevant information i feedbacken samt att individen bör 
vara mottaglig och beredd på att få feedback för att kunna förändras. Utifrån denna modell är 
singelloop-lärande den enklare varianten av lärande genom feedback. 
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Singelloop-lärande börjar med att individer upptäcker att resultatet av en utförd handling inte 
korrelerar med det tänkta resultatet. För att inte få sin referensram att se felaktig ut försöker 
individen ändra vissa detaljer i hur handlingen utfördes så att resultatet blir bättre nästa gång 
(Eriksson-Zetterquist et al, 2006). Det vill säga att individen i mindre utsträckning reflekterar 
över den utförda handlingen men går inte särskilt djupt in på varför den inte korrelerar med 
det tänkta resultatet utan utför den istället på ett annat sätt nästa gång. Denna brist på 
reflektion och feedback gör att individen istället intar en försvarsställning och istället för att 
lära av misstag så försöker individen förbise det som hänt genom mindre justeringar i sin 
kunskap och referensram (Eriksson-Zetterquist et al, 2006). Argyris (1993, i Granberg, 2004) 
menar att individer som har ett singelloop-lärande bara löser det närvarande problemet och 
inte den grundläggande frågan till varför problemet uppstod och hur det skulle kunna 
hanteras. 

 

Dubbelloop-lärande å andra sidan går ut på att individen gör ytterligare en reflektion över 
handlingen, nämligen en reflektion över hur denne tänkte vid utförandet av handlingen 
(Ekman, 2004). Individen går utanför sin referensram, vilket kräver att individen har en vilja 
att förändra sitt beteende. Detta gör att kunskapen förändras och effektiviteten förbättras så att 
handlingen nästa gång kan utföras på ett bättre sätt (Argyris 1976, i Eriksson-Zetterquist et al, 
2006). Argyris (1993, i Granberg, 2004) menar att när individen reflekterar över den utförda 
handlingen och upptäcker att resultatet inte stämde överens med det tänkta resultatet och 
vidare förbättrar detta till nästa gång så lär sig individen något. När individer upptäcker 
signalen om att handlingen inte gav det tänkta resultatet, har individer tendensen att 
nonchalera detta eller tolka det på det sätt att individen inte behöver någon större ändring av 
sin kunskap (Eriksson-Zetterquist et al, 2006). Trots att individer är benägna att nonchalera 
resultat av handlingar så kommer de ofta till den punkt då de väljer att ta till sig den negativa 
feedbacken och provar istället på en annan typ av lösning. Om den nya handlingen sedan 
resulterar i att individen får positiv feedback så stöder det ett fortsatt agerande för individen 
(Eriksson-Zetterquist et al, 2006). 

 

En annan modell över lärande som inkluderar feedback är ”The Wheel of Learning” (Senge et 
al, 1994).  Modellen utgörs av fyra steg vilka är reflecting, connecting, deciding och doing 
(Senge et al, 1994). Reflecting syftar till att individen reflekterar över sina egna tankar och 
handlingar och ställer sig frågor kring hur det gick, vad denne tänkte, vad som påverkade 
handlingen, och om resultatet ser annorlunda ut (Senge et al, 1994). Reflektion över den egna 
handlingen är en typ av feedback, trots att den inte framförs från en annan individ. Detta är 
dock ett viktigt steg som alltför många hoppar över. 

 

- ”Many organizational cultures influence people to skip this stage, partly because 
of assumptions about the way people spend their time. If someone is reflecting, 
it´s considered perfectly acceptable to interrupt them, because ‘they´re not doing 
anything’” (Senge et al, 1994, 60). 
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I steget connecting skapar individen idéer och möjligheter för åtgärder av en handling, utifrån 
de reflektioner som gjorts i steget före, som inte gav det tänkta resultatet för att sedan i steget 
deciding, välja en metod för att åtgärda handlingen (Senge et al, 1994). Slutligen utförs 
handlingen på nytt med så mycket experimentell tanke som möjligt. Det kan komma att ske 
snabbt men det uppbackas av de tre tidigare reflekterande stegen i modellen och när 
handlingen är utförd återgår individen till steget reflecting igen (Senge et al, 1994). Modellen 
fungerar som ett hjul där individen ständigt återkommer till stegen om igen och reflekterar 
över handlingarna som utförs, det vill säga att de genom reflektionerna hela tiden framför 
feedback till sig själva. 
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4 Analys 

4.1 Lärstilar 

 Aktiv Reflekterande Teoretisk Pragmatisk 

Person 1 Måttlig Stark Låg Låg 

Person 2 Måttlig Låg Måttlig Måttlig 

Person 3 Låg Stark Låg Måttlig 

Person 4 Låg Stark Mycket stark Låg 

Person 5 Måttlig Stark Måttlig Stark 

Person 6 Måttlig Stark Måttlig Mycket låg 

Person 7 Låg Mycket stark Stark Stark 

Person 8 Låg Måttlig Mycket stark Mycket stark 

Person 9 Mycket stark Låg Måttlig Stark 

Person 10 Måttlig Stark Måttlig Måttlig 

Person 11 Stark Stark Måttlig Måttlig 

 
 

 

Som vi ser enligt tabell 1 är det inte helt tydligt vilken lärstil som är dominerande för varje 
person och det är absolut inte heller nödvändigt att en är övervägande enligt Honey och 
Mumford (2006a). Den helt klart vanligaste lärstilen är den reflekterande som förekommer 
som den ensam starkaste för fem av personerna. Den aktiva och den teoretiska förekommer 
endast en gång vardera som dominerande lärstil. Pragmatisk däremot, förekommer inte någon 
gång som dominerande lärstil utan endast tre gånger i kombination med andra lärstilar. I de 
fall där en person har flera dominerande lärstilar kan alla lärstilar blandas med varandra, dock 
är det vanligt att en aktiv eller pragmatisk lärstil blandas med en teoretisk eller reflekterande 
lärstil eftersom viljan att testa och impulsiviteten då blandas med lugnet att reflektera och 
tänka över handlingen. Dessa kombinationer är bra för att skapa en god balans för personens 
lärande då de kompletterar varandra med helt olika egenskaper. Eftersom den aktiva och den 
pragmatiska lärstilen är lika varandra var vår misstanke att en person med en dominerande 
aktiv lärstil, troligtvis skulle kombinera det med den pragmatiska lärstilen. Detsamma gäller 
den reflekterande lärstilen som bör kombineras med den teoretiska eftersom de har liknande 
kännetecken. I denna undersökning förekommer dock inte någon av dessa kombinationer, mer 
än vid ett tillfälle då aktiv och pragmatisk kombineras, dock även med den teoretiska lärstilen 
som då balanserar individens lärande. 

 

Tabell 1. Intervjupersonernas korrelation med de olika 
lärstilarna. (Dominerande lärstil/lärstilar i fet stil).  
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De fem personerna vars dominerande lärstil är den reflekterande är person 1, person 3, person 
6, person 7 samt person 10. Det som de personer med en reflekterande lärstil nämner under 
intervjuerna som utmärker deras lärstil och där alla tycker samma sak är att de så fort de utfört 
en handling som de inte utför så ofta eller som blivit fel så stannar de upp och reflekterar 
kring vad de gjorde och varför det inte blev som de tänkt sig. Detta visar att de är 
reflekterande personer, dock är skillnaden mot Honey och Mumfords (2006b) beskrivning av 
lärstilen att de hellre reflekterar efter handlingen än före. Person 9 har den aktiva lärstilen som 
dominerande och säger under intervjun att utmaningar och att ha många bollar i luften är kul 
och drivande vilket enligt Honey och Mumford (2006b) är ett typiskt tecken på den aktiva 
lärstilen. Person 4 har teoretisk lärstil som dominerande vilket visar sig i intervjun genom 
personens vilja att ta en sak i taget samt att personen vill ta reda på varför det blev fel om det 
blev det, alltså gå till botten med felet (Honey & Mumford, 2006b). 

 

Person 2 har inte någon lärstil som är dominerande utan har lite av de flesta. Person 2 har 
aktiv, pragmatisk och teoretisk lärstil som dominerande varför man kan säga att den 
impulsiva, experimenterande och utmanande sidan hos personen är mer dominerande än den 
tänkande och analytiska. Därför kan vi anta att person 2 har mer gemensamt med de som har 
en dominerande aktiv eller pragmatisk lärstil än de som har en dominerande reflekterande 
eller teoretisk lärstil. Detta styrks ytterligare då person 2 i intervjun säger att ”jag är ingen 
analytisk människa”. Därför kommer person 2 endast räknas som en person med en 
aktiv/pragmatisk lärstil. Person 5 har en dominans av den reflekterande och pragmatiska 
lärstilen. Att den reflekterande lärstilen är med är inte så konstigt eftersom den är så vanligt 
förekommande, dock är det intressant att den pragmatiska lärstilen är lika dominerande då den 
är mer ovanlig. Dock visar person 5 att det verkligen är en blandning av de två lärstilarna då 
personen ena stunden i intervjun anser sig vara analytisk och tänkande för att slippa upprepa 
fel, samtidigt som personen en annan gång kan utföra en handling av enbart magkänsla och 
impuls. Det är således svårt att säga att person 5 är antingen eller, utan personen har en bra 
blandning helt enkelt av de båda lärstilarna. Person 8 är i en liknande situation med den 
teoretiska och den pragmatiska lärstilen som dominerande. Person 8 pendlar också mellan de 
olika lärstilarna genom att anse sig vara mycket reflekterande och ifrågasättande i varje 
handling samtidigt som nya utmaningar driver och motiverar personen (Honey & Mumford, 
2006b). De dominerande lärstilarna för person 11 är aktiv och reflekterande. Även här ser vi 
hur tydligt de båda lärstilarna kompletterar varandra då personen lyfter fram tydliga 
egenskaper från båda lärstilarna i sin intervju. Person 11 säger att ”gå ut på tunn is är det mest 
spännande som finns” med vilket avses att det är nya utmaningar som ger personen en kick 
och en drivkraft. Men samtidigt tänker person 11 mycket efter en handling och ifrågasätter sig 
själv och sitt handlande. Vi anser det vara svårt att urskilja vilken lärstil som överväger mer 
respektive mindre för dessa tre personer och vi har därför valt att inkludera dem i analysen för 
båda deras lärstilar. 

 

Den reflekterande lärstilen är helt klart övervägande och finns med hos nästan varje person. 
Att kombinera två eller flera lärstilar behöver inte betyda något negativt utan snarare något 
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positivt, då det visar att personen är öppen för lärande på flera sätt. Vi anser att 
kombinationen av en aktiv eller pragmatisk lärstil med en reflekterande eller teoretisk är 
mycket bra för att individen ska vara öppen för största möjliga blandningen av lärande. En 
kombination av till exempel reflekterande och teoretisk är inte lika intressant då det inte är 
någon större skillnad på dessa två lärstilarna. 

 

4.2 Två eller fyra lärstilar? 

Eftersom det inte alltid är endast en lärstil som dominerar hos en person är det intressant att 
titta på likheter och skillnader i karaktären mellan de fyra lärstilarna. Vid en noggrann 
genomgång av lärstilarna kan vi se att aktiv och pragmatisk är mycket lika varandra 
respektive teoretisk och reflekterande.  

 

Både den aktiva och pragmatiska lärstilen karaktäriseras av viljan att testa nya idéer, anta 
utmaningar, agera praktiskt, lösa problem samt leva här och nu (Honey & Mumford, 2006a). 
Likheterna märks också mycket väl i respondenternas svar där personer med aktiv lärstil samt 
personer med pragmatisk lärstil säger sig tycka om utmaningar och ta sig ut på tunn is och det 
går inte se någon större skillnad mellan respondenterna som har en aktiv lärstil respektive en 
pragmatisk lärstil. På samma sätt tenderar den teoretiska och den reflekterande lärstilen vara 
mycket lika varandra. Gemensamma kommentarer från personerna med dessa lärstilar är att 
de tänker igenom vad de har gjort, ifrågasätter sig själva varför de gör på följande sätt samt 
analyserar en handling som blivit fel tills de kommit underfund med felet. Utav 
kombinationen aktiv och pragmatisk visar denna uppsats att den aktiva stilen är vanligare än 
den pragmatiska. Även de kommentarer som personerna med en pragmatisk lärstil har gett 
stämmer bättre in på Honey och Mumfords (2006b) beskrivning av den aktiva lärstilen än den 
pragmatiska. Av den andra kombinationen, reflekterande och teoretisk, är det mycket tydligt 
att den reflekterande är klart dominant, vilket även gäller i kommentarerna från 
respondenterna. Med hänsyn till ovan beskrivna faktorer och det faktum att kommentarerna 
från respondenterna endast antyder om två olika kategorier av lärstilar samt upplevelser av 
feedback, så har vi valt att omforma Honey och Mumfords (2006a; 2006b) lärstilar till att 
omfatta två olika lärstilar som då är aktiv och reflekterande. Den aktiva innehåller alltså även 
de personer som har en pragmatisk lärstil och den reflekterande innehåller även de personer 
som har en teoretisk lärstil. Vi anser inte att denna sammanslagning av de fyra lärstilarna till 
två lärstilar innebär något negativt för uppsatsen, utan snarare positivt då skillnaderna blir 
tydligare och det blir lättare att applicera resultatet i praktiken då lärstilarna är tydligare.  

 

Vi har alltså valt att slå samman lärstilarna så att vi endast har två olika, aktiv/pragmatisk är 
aktiv och reflekterande/teoretisk är reflekterande. Detta har baserats på Honey och Mumfords 
(2006a; 2006b) mycket snarlika beskrivningar av lärstilarna samt respondenternas också 
snarlika svar och intryck från intervjuerna. Vi är väl medvetna om att Honey och Mumfords 
(2006a; 2006b) tanke var att de fyra lärstilarna skulle vara mer olika men vid våra analyser av 
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teorin och vår insamling av empiri har vi sett allt fler likheter som föranlett den indelning vi 
nu valt att göra. Dock innebär det inte att denna sammanslagning av lärstilarna gäller för en 
annan studie, men det föll sig lämpligt att göra för just vår uppsats för att kunna göra den 
tydligare. Sammanslagningen innebär att vi har sex personer som tillhör vår reflekterande 
lärstil och två personer som helt tillhör den aktiva lärstilen. Därutöver är det tre personer som 
har en blandning av lärstilarna varav någon lutar mer åt en aktiv lärstil medan en annan lutar 
mer åt den reflekterande. 

 

4.3 Upplevelser av feedback 

4.3.1 Aktiv lärstil 

Från intervjuerna som genomförts i samband med denna uppsats visar respondenternas svar 
att de individer som har en aktiv lärstil upplever feedback som något positivt och de vill 
därför ha mycket feedback. Eftersom i princip ingen av dessa sex personer som helt eller 
delvis har den aktiva lärstilen tycker om att i någon större utsträckning reflektera och 
analysera själv över sin egen handling är det viktigt att de får så mycket feedback som de vill 
ha för att på så sätt få hjälp med utvecklingen och förbättringen av en handling. Person 9 
säger under intervjun: 

 

- ”Jag är inte den som överanalyserar saker och ting utan jag är ganska enkel i mitt 
tänk, så nej inte mycket analyserande”. 

 

De individer som har en aktiv lärstil anser sig vara mer självkritiska på så sätt att de gärna 
ifrågasätter sig själva. Detta kanske är de aktivas sätt att reflektera över och förbättra en 
handling. 

 

Teorier säger att feedback bör ges direkt i anslutning till handlingen som utförts eftersom den 
då är färsk i minnet och dessutom minskar det risken för missuppfattningar och otydligheter 
(Hicks och McCracken, 2011). Respondenterna som har kategoriserats till den aktiva lärstilen 
bekräftar Hicks och McCrackens (2011) teori om att de vill ha feedbacken direkt efter en 
handling, inte minst då person 11 säger: 

 

- ”Jag uppskattar nog om feedback kommer direkt i anslutning till handlingen 
eftersom den då är aktuell”. 

 

Fyra av de sex personer som kategoriseras in i den aktiva lärstilen påpekar att de gärna ser att 
feedback tilldelas dem i direkt anslutning till en handling. De menar att detta ger dem chansen 
att kunna ge respons på den tilldelade feedbacken precis som Tonnquist (2010) också påpekar 
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är så viktigt för att se till att feedbacken kommer fram så som den var menad. Dessutom är det 
då också lättare att reda ut oklarheter eller missuppfattningar som kan ha framkommit. Om 
feedbacken kommer senare anser individerna med en aktiv lärstil att det finns risk för att de 
lagt handlingen bakom sig och har därför svårt för att kunna se feedbacken som befogad för 
den nämnda handlingen. 

 

Eftersom feedback är en erfarenhet som hjälper individer till personlig utveckling är det 
mycket negativt att inte lyssna till feedback (Silverman et al, 2005). Dock visar 
respondenterna vars lärstil är aktiv att de försöker lyssna till och ta till sig den feedback som 
de tilldelas just för att de vill veta vad andra tycker. Respondenterna säger sig, som ovan 
nämnt, vara intresserade av andras åsikter och frågar gärna andra vad de tycker var bra eller 
vad som behöver förbättras med den utförda handlingen till en annan gång. Samtliga individer 
inom den aktiva lärstilen påpekar dock att tonläget hos den som framför feedback samt 
tyngden och styrkan i feedbacken påverkar om individen tar till sig feedbacken eller förkastar 
den, varför det är extra viktigt att tänka på DeNisi och Klugers (i Silverman et al, 2005) 
teorier om att rikta feedbacken på rätt sätt. Person 2 säger: 

 

- ”Det är viktigt att feedbacken känns genomtänkt […] att personen som ger 
feedback också har ett trevligt tonläge har stor betydelse. Slänger någon bara ur 
sig det så vänder man taggarna utåt”. 

 

Respondenterna med den aktiva lärstilen är eniga om att feedback upplevs som oseriös och 
obefogad om den som tilldelar dem feedbacken inte har tänkt igenom vad denne menar eller 
inte heller har någon tyngd eller styrka i det den säger. Dock upplever respondenterna det 
ändå viktigt att först försöka lyssna till feedbacken och sedan avgöra om de håller med eller 
om de ska förkasta den precis som Hicks & McCracken (2011) anser att man bör göra. 

 

Om en individ inte kan lyssna och ta till sig feedback drabbas organisationen genom att 
individens bidrag minskar då individen blir mindre produktiv, innovativ och flexibel 
(Silverman et al, 2005). Enligt den information som framkommer från respondenterna med en 
aktiv lärstil behöver inte organisationer som anställer eller har anställt individer med en aktiv 
lärstil vara oroliga för att organisationen skall påverkas negativt. Tvärtom kan organisationer 
med personal som har en aktiv lärstil istället uppmuntra sina anställda eftersom de med en 
aktiv lärstil är måna om att försöka lyssna till och ta till sig den feedback som de får. Även om 
dessa individer, utifrån våra respondenters svar, väljer att inte alltid ta till sig feedbacken och 
göra något med den på grund av att de anser den vara obefogad eller framförd i ett tonläge 
som inte känns allvarligt eller seriöst, så försöker de ändå alltid lyssna till feedbacken innan 
de väljer att förkasta den. Detta kan gynna organisationer på så sätt att dessa individer 
försöker hålla sig produktiva, innovativa och flexibla genom att vara lyhörda och öppna för 
olika förslag och åtgärder som kommer via feedback. 
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Individer som kategoriseras med den aktiva lärstilen försöker alltid lyssna till och ta till sig 
feedback innan de väljer att göra något med den, det vill säga förkasta den eller lära sig av 
den. Detta gäller både positiv och negativ feedback. Respondenterna upplever det viktigt att 
det hålls en balans mellan positiv och negativ feedback så att de får lika mycket av varje. 
Balansen är viktig för att de ska fortsätta våga utmana sig själva och ta sig ut på ny tunn is 
som person 11 har påpekat. Viljan att få både negativ och positiv feedback minimerar riskerna 
för ett så kallat ” feedback-avoiding behavior” (Silverman et al, 2005). Dock kan vi inte veta 
säkert att de verkligen tar åt sig den negativa feedbacken i verkligheten även om de säger så. 
Det är skillnad på att vilja göra det och att verkligen göra det. 

 

Individer med en aktiv lärstil vill få så mycket feedback som möjligt för att de ska kunna testa 
nya handlingar utan att själva behöva tänka igenom varje process i detalj. Eftersom 
individerna gärna arbetar i ett snabbt tempo och testar nya utmaningar är det av största vikt att 
de får feedbacken direkt efter handlingen och att det dessutom är en tyngd och mening i 
budskapet som förmedlas. Som en variant på egen reflektion på handlingen så är de individer 
med en aktiv lärstil självkritiska och ifrågasätter sig själva och sitt beteende vilket gör att de 
stannar upp dock utan någon längre genomgång av hur de borde gjort istället, varför det är 
viktigt att de får feedback (person 11).  

 

4.3.2 Reflekterande lärstil 

Respondenterna som kategoriseras med den reflekterande lärstilen känner sig inte lika 
beroende av feedback som de med en aktiv lärstil och vill därför inte ha lika mycket feedback. 
De upplever att de lär sig mer genom att ge sig själva feedback i form av reflektion över deras 
handlingar än att få den från andra individer (Senge et al, 1994). 

 

- ”Jag försöker nog tänka innan, jag är överhuvudtaget sådan med handlingar att jag 
vill få undan så mycket som möjligt så jag får liksom tänka mig för och säga till 
mig själv att ta en sak i sänder” säger person 4. 

 

Av citatet ovan kan vi tydligt se att individer med en reflekterande lärstil tänker mycket på 
sina handlingar dels för att dessa ska bli rätt från början men också för att kontrollera efteråt 
så att de inte lämnar något halvgjort eller med brister. Person 7 säger också att ”när jag tänker 
så gör jag det före handlingen”. Tillsammans så styrker dessa individer inom den 
reflekterande lärstilen att de reflekterar mycket själva över sina handlingar och därför inte 
behöver eller ens vill ha så mycket feedback från andra individer. De anser sig klara av arbetet 
bra med enbart lite feedback från andra och mycket eget reflekterande. 
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Då individer med en reflekterande lärstil gärna reflekterar själva över sina handlingar vill de 
dessutom att eventuell feedback från andra skall tilldelas dem ett tag senare efter den utförda 
handlingen vilket är ett beteende som motsäger Hicks & McCrackens (2011) teorier. 
Respondenterna är övervägande ense om detta sätt att få feedback på en utförd handling. 
Person 3 uttrycker sig på följande sätt: 

 

- ”Det kan nog vara efteråt […] man behöver ju kanske sätta sig ner och kolla över 
vad det var som gick fel […] jag tror att man kan ta feedbacken mycket bättre då”. 

 

Att individer med en reflekterande lärstil inte vill ha så mycket feedback från andra betyder 
inte att de inte lyssnar de gånger som de får feedback vilket person 3 bekräftar genom att säga 
att ”visst man försöker väl alltid ta till sig”. Flera av de andra individerna som representerar 
den reflekterande lärstilen säger samma sak som person 3. Eftersom dessa individer ändå 
försöker lyssna och ta till sig feedback de gånger som den tilldelas dem så lyckas de till viss 
del bygga upp sina erfarenheter för att förbättra sin personliga utveckling.  

 

Den risk som föreligger är att individer med en reflekterande lärstil kan bli för mycket 
tillbakadragna och vilja göra nästan all reflektion själva och därmed stänga ute möjligheterna 
till feedback. Om individen endast reflekterar själv får denne inte de tankar och tips som 
andra kan bidra med vilket riskerar göra individens lärande smalare och den bredd som kan 
nås via feedback uteblir. Detta skulle inte bara påverka individen utan också organisationen i 
form av lägre produktivitet och effektivitet (Silverman et al, 2005). Dock visar 
respondenterna i vår uppsats, kategoriserade till den reflekterande lärstilen, att de försöker 
lyssna till och ta till sig feedbacken vilket är ett föredömligt beteende enligt Hicks och 
McCracken (2011). Därför ser vi inte risken speciellt överhängande att individerna med en 
reflekterande lärstil skulle bidra med en lägre effektivitet eller produktivitet.   

 

Eftersom individer med en reflekterande lärstil gärna själva reflekterar över sina handlingar 
och gör upptäckter om att resultatet inte korrelerar med det tänkta resultatet så går de djupare i 
sin reflektion än individer med en aktiv lärstil. Individer som går djupare i sin analys och 
reflektion har större chans att få ut ett mer djupgående lärande hävdar Argyris (1993, i 
Granberg, 2004). Detta är ett tecken på att individer med en reflekterande lärstil trots att de 
vill ha mindre feedback kan lyckas med sin personliga utveckling ändå och även tillföra sin 
organisation effektivitet och nya lärdomar. 

 

Individer med en reflekterande lärstil kan kopplas till ”The Wheel Of Learning” då de 
reflekterar över sina handlingar och försöker komma fram till en lösning för att utföra 
handlingen på ett bättre sätt för att sedan testa handlingen på nytt. Person 1 säger att ”gör om 
gör rätt brukar jag tycka är en bra regel”. Individer med en reflekterande lärstil gör precis som 
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Senge et al (1994) beskriver, de återkommer ständigt till de olika stegen i en handling 
samtidigt som de reflekterar där emellan tills de känner att de hittat rätt. 

 

Eftersom dessa individer med en reflekterande lärstil gärna reflekterar själva vill de ha 
feedbacken senare så att de hinner reflektera kring handlingen själva och därefter få feedback. 
Då individerna själva reflekterar och analyserar sina handlingar både före och efter är de inte i 
så stort behov att få feedback som de individerna med en aktiv lärstil. Individer med en 
reflekterande lärstil är måna om att utföra handlingen på ett bra sätt varför de sällan förhastar 
sig med en handling utan att först tänka över det.  

 

4.4 Gemensamt för båda lärstilarna 

Alla upplevelser kring feedback går inte att särskilja till olika lärstilar. En del upplevelser av 
feedback faller under ramarna för båda de lärstilar som vi studerat i vår uppsats. Precis som 
Tonnqvist (2010) skriver så menar individerna i de båda lärstilarna att feedback oftast inte bör 
tilldelas i en grupp, allra helst inte den negativa eftersom den kan vara så pass personlig och 
känslig. Person 11 som representerar den aktiva lärstilen säger att positiv feedback kan 
framföras i grupp för att individen ska få glänsa lite även inför andra samtidigt som negativ 
feedback bör framföras personligt. Att det är okej och roligt att få positiv feedback i grupp 
medan de gärna ser att den negativa feedbacken framförs personligt till den individ som det 
gäller är en upplevelse som alla individer som representerar den aktiva lärstilen delar. 

 

Person 5 som representerar den reflekterande lärstilen upplever feedback på så sätt att den bör 
framföras personligt just för jantelagen oavsett om det är positiv eller negativ feedback. Det är 
en övervägande upplevelse från de individer som representerar den reflekterande lärstilen då 
de tycker det kan vara svårt att ta feedbacken om den är personligt riktad. Båda lärstilarna 
delar samma mening vad gäller den negativa feedbacken dock skiljer det sig åt mellan 
lärstilarna vad gäller positiv feedback. Varför skiljer det sig åt mellan de båda lärstilarna 
gällande den positiva feedbacken? Den aktiva lärstilen tycker det känns bättre och är roligare 
med positiv feedback vilket antagligen har sitt ursprung i att de är mer framåt som individer 
medan den reflekterande lärstilen gärna håller feedback på en personlig nivå för att de är mer 
återhållsamma som individer (Honey & Mumford, 2006a). 

 

Negativ feedback samt mer personlig feedback vill de flesta respondenterna ha öga-mot-öga 
och inte via mejl oberoende av deras ålder vilket motsäger Conrads (2009) teori. De upplever 
att feedback via mejl eller telefonsamtal lättare kan missförstås. Upplevelsen är att om denna 
typ av feedback tilldelas individen öga-mot-öga så har den en större betydelse och den är då 
dessutom lättare att ta till sig även om den kan vara tuff. Dock upplever respondenterna att 
enkel positiv feedback som är mer saklig kan tilldelas via ett mejl, trots att det inte ger lika 
stor betydelse på det sättet. Person 6 som representerar den reflekterande lärstilen säger: 
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- ”Spontant ansikte-mot-ansikte, men det beror väl också på vad det är för 
någonting […] negativ tar man hellre öga-mot-öga”. 

 

Båda lärstilarna är eniga om att vem som framför feedbacken till dem inte spelar någon roll, 
vilket motsäger Shortlands (2010) teori om att det är lättare att ta feedback från en bekant, 
kollega eller närstående än från någon som de aldrig tidigare mött. Shortland (2010) verkar 
vara säker på sin teori men varför motsäger sig våra respondenter denna teori? Person 10 vars 
lärstil är den reflekterande säger: 

 

- ”Jag tror inte jag reagerar olika på vem som framför feedbacken för det kan jag 
inte se spelar någon roll […] däremot är det ju ganska viktigt hur den framförs”. 

 

Det framgår tydligt av citatet från person 10 att det är viktigare hur feedbacken framförs än 
vem som framför den. Som tidigare nämnts så är det viktigt för respondenterna att feedbacken 
är berättigad och som person 10 säger så spelar det då ingen roll vem som framför 
feedbacken. Så länge feedbacken känns relevant och individen kan ta den till sig så är det 
viktigare hur den framförs. Detta styrks av ännu ett citat från person 9 som representerar den 
aktiva lärstilen och säger: 

 

- ”Det är väldigt viktigt hur den ges, kanske inte så mycket alltså vem som ger 
den”. 

 

Båda lärstilarna upplever att det viktigaste är hur feedbacken förmedlas till dem och inte av 
vem. Detta ligger till grund för vad individerna kan få ut och lära av feedbacken. 
Respondenterna inom de båda lärstilarna är eniga om att den positiva feedbacken är bra och 
viktig att få men att den mest är en bekräftelse på att de gör eller har gjort något bra. Person 9 
som representerar den aktiva lärstilen upplever positiv feedback på det sättet att det förstärker 
det som redan görs eller har gjorts och menar på att individer då får en känsla som taggar dem 
att göra det igen. Person 8 som representerar båda lärstilarna upplever positiv feedback som 
en bekräftelse på att det som görs är rätt och att individen gör ett bra jobb. Det är tydligt att 
samtliga respondenter upplever positiv feedback mer som en bekräftelse på ett väl utfört 
arbete och ser det som något som höjer självförtroendet (Tonnquist, 2010). De anser inte att 
de kan lära mycket mer av den positiva feedbacken utan tar emot den och tackar och sedan 
jobbar de bara på igen. Men varför kan inte individer lära mer av den positiva feedbacken? 

 

Om en individ får positiv feedback på en utförd handling, skulle inte denne kunna dra nytta av 
det då och öva sig på att bli ännu bättre på just det som den utförda handlingen gällde? Vi tror 
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att problemet har två sidor. Dels är problemet att den som ger den positiva feedbacken inte är 
tillräckligt tydlig med vad som är bra utan oftast är det en generell kommentar som bara 
uppmuntrar och berömmer individen. Den andra delen av problemet kan spåras till jantelagen 
som flera av respondenterna nämner, nämligen att ingen vågar ta åt sig den positiva 
feedbacken eftersom risken då är att framstå som bättre än alla andra vilket många tycker är 
jobbigt. Båda problemen går antagligen att lösa om den som ger feedbacken är mer precis och 
ger exempel på vilka moment som var bra precis som DeNisi och Kluger (i Silverman et al, 
2005) säger bör göras vid negativ feedback. 

 

Vad gäller den negativa feedbacken däremot så upplever samtliga individer i de båda 
lärstilarna att de lär sig mer av den negativa feedbacken. De verkar instämma med Silvermans 
et al (2005) teori om att den negativa feedbacken motiverar dem som individer och hjälper 
dem att utvecklas. De upplever att de tänker mer på och ältar den negativa feedbacken längre. 
Varför upplevs den negativa feedbacken vara något som man ältar längre och tänker mer på 
när den kan vara så personlig och känslig att individen tar illa vid sig? Person 8 som 
representerar både den aktiva och den reflekterande lärstilen upplever att individer kan lära 
mycket av den negativa feedbacken. 

 

- ”Negativ feedback, om den är berättigad då kan man ju lära sig jätte mycket på 
det”. 

 

Person 8 menar att om den negativa feedbacken bara är berättigad för den gällande 
handlingen så kan individer lära mycket av det genom att reflektera över handlingen och ge 
respons på feedbacken om något är oklart eller om individen vill ha mer tips för att lära sig 
mer. Person 10 som representerar den reflekterande lärstilen upplever att individer egentligen 
utvecklas mer av negativ feedback för att det är sådant som individerna inte själva tänker på 
och för att den negativa feedbacken innebär att individen måste justera något som inte 
kommer naturligt. 

 

Det upplevs alltså från individerna i de bägge lärstilarna att den negativa feedbacken lär 
individen mer bara den är berättigad och förstådd. De menar på att negativ feedback framförs 
när något gått mindre bra eller inte funkar och därför måste justeras och göras på ett annat 
sätt. Därav tänker individer mer på den negativa feedbacken och försöker komma fram till 
lösningar som kan ändra och förbättra den tidigare utförda handlingen. 

 

Lika tydligt som det är att se skillnaden gällande upplevelsen av positiv feedback mellan de 
båda lärstilarna är det att se likheten gällande upplevelsen av negativ feedback. Samtliga 
individer tillhörande de båda lärstilarna upplever negativ feedback som mer lärande. De 
verkar inte heller stämma in på Tonnquists (2010) teori om att individer bara söker positiv 
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feedback eftersom det höjer självförtroendet utan de följer snarare teorin om att negativ 
feedback hjälper individens utveckling (Silverman et al, 2005) och de verkar vilja ta till sig 
mer av negativ feedback. 

 

Det vanligaste lärandet sker i singelloopar (Eriksson-Zetterquist et al, 2006) vilket innebär att 
individer reflekterar till den grad att de kan göra justeringar i handlingarna. Individerna med 
reflekterande lärstil har större chans att nå ett dubbellooplärande på egen hand då de är öppna 
för att själva reflektera över sina handlingar och på en djupare nivå leta efter felet och komma 
fram till en lösning. För att de individer med den aktiva lärstilen ska nå ett dubbellopplärande 
krävs det att de tar åt sig den feedback som de får, främst för att de själva inte reflekterar 
särskilt mycket kring handlingar som de utfört. De vill som individer ha mer feedback än de 
med den reflekterande lärstilen och därför är det viktigt för individer med en aktiv lärstil att 
verkligen lyssna och ta till sig den feedback som de tilldelas eller frågar om för att de ska 
kunna nå ett dubbellooplärande (Ekman, 2004). 

 

Vi kan se att alla upplevelser kring feedback inte skiljer sig åt mellan de båda lärstilarna. 
Något som alla var mycket överens om var att den negativa feedbacken ej bör ges i grupp 
(Tonnquist, 2010) samt att det också är den negativa feedbacken som ger mest lärande till 
individen, förutsatt att individen kan ta till sig feedbacken. En annan sak som respondenter 
från båda lärstilarna sa var att det inte spelar någon roll vem som ger feedbacken. Om det är 
en kompis eller en främmande person har ingen betydelse så länge feedbacken framförs på ett 
sätt som individen kan ta åt sig. Vad gäller den positiva feedbacken var det svårare att avgöra 
om det var skillnader eller likheter i respondenternas svar. Vi tolkar det dock som att individer 
med en aktiv lärstil hellre tar till sig positiv feedback för att få glänsa medan individer med en 
reflekterande lärstil ibland tycker det är jobbigt att ta positiv feedback eftersom de inte vill 
framstå som bättre än någon annan. 

 

4.5 Det organisatoriska perspektivet 

Organisationerna i vår uppsats skiljer sig i hur mycket de arbetar med feedback, där den ena 
organisationen har använt sig av en specifik metod för feedback, samtidigt som anställda i den 
andra organisationen tycker feedback är svårt att ge och ta. Respondenterna från företaget 
som använt en specifik feedbackmetod upplever det som krystat. De menar att särskilda 
tidpunkter på schemat för arbete med feedback kändes som bortkastad tid då feedback är svårt 
att ge på kommando vid ett specifikt tillfälle vilket Hicks & McCracken (2011) intygar. De 
vill hellre ge och ta feedback mer spontant till exempel på en fikarast eller när individen 
passerar kollegans kontor.  

 

Respondenterna upplever att spontan feedback ger en bättre stämning i arbetet och får det att 
flyta på mer naturligt. De upplever att om de får jobba mer spontant med feedback får de ändå 
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tillräckligt med feedback och kan hålla sig effektiva vilket leder till att organisationen blir 
effektivare (Van Fleet et al, 2005). Det anses alltså av den organisation som har använt en 
specifik feedbackmetod att det ser bättre ut än vad det egentligen är. Kanske kan det vara så 
att feedbackmetoder är pappersprodukter som organisationer försöker implementera för att det 
är trendigt och inte för att det passar organisationen. Däremot anser vi att det ibland ändå kan 
vara bra med modeller för feedback för att få organisationen att börja använda sig av feedback 
vilket är fallet för den ena av organisationerna i denna uppsats. De flesta av de intervjuade i 
denna organisation upplever att de får för lite feedback samtidigt som många ger en antydan 
att det upplevs jobbigt att ge framförallt negativ feedback till kollegorna. I detta fall skulle 
kanske en feedbackmetod lätta upp synen på feedback och göra att de anställda känner sig 
mer bekväma i att ge och ta feedback. När feedback har accepterats som ett verktyg i 
vardagen så kan individerna troligtvis få ut ett större lärande av feedbacken och det ökar i sin 
tur organisationens effektivitet precis som Silverman et al (2005) menar med teorin att en 
speciell feedbackkultur gynnar det vardagliga lärandet av feedback. 
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5 Slutsatser 

5.1 Lärstilen påverkar uppfattningen av feedback 

Vi anser enligt vårt resultat att när en organisation planerar feedback och ger feedback till sina 
anställda skulle de tjäna på att utgå från lärstilarna. Vår undersökning har visat att individer 
med en aktiv lärstil behöver feedback som är genomtänkt och meningsfull. Det skulle därför 
kunna vara en stor fördel att individer med en reflekterande lärstil ger individer med en aktiv 
lärstil feedback eftersom vi också sett att individer med reflekterande lärstil analyserar och är 
noggranna med vad de gör och hur de gör det. Det innebär att den feedback som de med en 
aktiv lärstil då får är väl genomtänkt och bearbetad och de behöver inte reflektera speciellt 
mycket själva vilket är bra då det är en av deras svagare sidor. Detta resonemang fungerar 
även omvänt, att individer med en reflekterande lärstil bör få feedback av individer med en 
aktiv lärstil för att de ska få mer praktisk feedback som komplement till deras eget djupare 
analyserande. Det kan därför utifrån ett övergripande organisatoriskt perspektiv vara 
strategiskt av ett företag att se till att båda lärstilarna är representerade hos några individer på 
chefsnivå eftersom det ändå är cheferna som står för den mesta feedbacken.  

 

En annan viktig faktor för respondenterna som skiljer sig mellan lärstilarna enligt vårt resultat 
är tidpunkten för när individen vill ta emot feedbacken. Även här har cheferna en viktig roll i 
att ta hänsyn till de anställdas lärstil. De med en aktiv lärstil vill ha feedback direkt efter en 
handling vilket medför att chefen bör vara uppmärksam och ofta visa sig bland de anställda 
för att kunna ge feedback när denne ser att en individ med en aktiv lärstil har slutfört en 
handling. Vad gäller de individer med en reflekterande lärstil bör chefen vara försiktigare 
eftersom dessa individer vill ha tid för att själva reflektera över handlingen före dem får 
feedback av någon annan.     

 

Enligt vår undersökning vill individer med den aktiva lärstilen ha mycket feedback och 
individer med den reflekterande lärstilen vill ha mindre feedback. Dessutom är de med en 
aktiv lärstil generellt mer positiva till feedback medan de med en reflekterande lärstil tycker 
att det är jobbigt och ibland svårt att ta till sig feedbacken. Om vi relaterar detta till DeNisi 
och Klugers teori om de tre olika nivåerna som feedback kan riktas mot kan vi både se vad 
som eventuellt kan vara anledningen till respondenternas uppfattningar samtidigt som vi 
också kan se en möjlig lösning. Att den aktiva lärstilen karaktäriseras av att vilja ha mycket 
feedback och att de är positiva till det kan bero på att de tänker feedbacken som relaterad 
specifikt till handlingen och de tar därför inte åt sig så mycket som de med en reflekterande 
lärstil eftersom de verkar se feedbacken mer jagrelaterad. Det är då självklart att de har 
svårare att ta till sig feedbacken eftersom ingen vill bli kritiserad som person, samtidigt som 
den positiva feedbacken också är jobbig att ta eftersom de inte vill framstå som bättre än 
någon annan. Lösningen på detta är att använda de olika nivåerna vid förmedling av feedback. 
Om de individer med en reflekterande lärstil får feedback som konsekvent är riktad mot själva 
handlingen så kan en organisation komma ifrån problemet att individen inte kan ta åt sig 
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feedbacken eftersom de då inte ska kunna relatera det till sitt eget jag. På samma sätt kan 
feedback till de med en aktiv lärstil riktas mer mot jaget för att de ska känna att det blir mer 
tyngd i feedbacken och för att de ska ta åt sig mer av det. Det kan vara lättare för dem att ta 
feedbacken allvarligt om den knyter an till vad individen verkligen gjort och inte bara vad 
som har hänt. 

 

I många organisationer är det vanligt med samarbete mellan olika individer och det krävs 
alltid en tanke när en grupp ska sättas ihop, oavsett om de ska arbeta tillsammans en dag eller 
flera år. Hur gruppen sätts ihop och hur olika personligheter och kompetenser blandas är olika 
och ibland blir sammansättningen lyckad och ibland mindre lyckad. Vi anser att om hänsyn 
tas till lärstilarna vid sammansättningen av en grupp kan det ge ytterligare en dimension på 
gruppen. Det finns flera stora skillnader mellan de båda lärstilarna vilket leder till olika 
arbets- och synsätt och i vissa avseenden kompletterar den aktiva och den reflekterande 
lärstilen varandra mycket bra. Det vi främst ser kan gynna en grupp är att de individerna med 
en aktiv lärstil är mycket självkritiska och ifrågasätter mycket vilket kompletteras bra av de 
med en reflekterande lärstil som gärna analyserar samt reflekterar vilket då kan ge svar på 
frågorna som de med en aktiv lärstil ställer. Dessutom kan det bli en bra kombination av att 
testa och snabbt gå framåt i arbetet från de med en aktiv lärstil medan de med en reflekterande 
lärstil håller tillbaka något genom att vilja tänka igenom handlingen både före och efter. 
Självklart fungerar detta troligtvis inte automatiskt men en organisation som har detta i åtanke 
vid sammansättning av en ny grupp kan ha mycket effektivitet och produktivitet att hämta här. 

 

5.2 Förslag på vidare forskning 

Vår uppsats har visat att lärstilar har en påverkan på hur individer upplever feedback och det 
finns mycket för organisationer att tjäna om de är medvetna om och tar hänsyn till de 
anställdas lärstilar. Vi har i denna uppsats behandlat feedback som då innefattar både 
informell och formell feedback men haft en tyngdpunkt på den formella feedbacken. Under 
arbetets gång har vi sett intentioner på att det finns mer att utforska kring den informella 
feedbacken och att det är ett intressant men svåråtkomligt område varför vi kan 
rekommendera vidare forskning inom detta fält. 

 

Ett annat intressant forskningsförslag är att undersöka om det finns något annat utmärkande 
för en individ som kan komplettera lärstilarna och som har betydelse för upplevelsen av 
feedback. Det skulle kunna ge en ännu tydligare bild av hur feedback bör förmedlas till olika 
individer och inom organisationer. 

 

Vi har i vår uppsats kommit fram till att positiv feedback höjer självförtroendet och är 
uppmuntrande dock har individer oavsett lärstil svårt att få ut något lärande av positiv 
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feedback. Det skulle därför vara intressant att undersöka om positiv feedback kan förmedlas 
på något sätt som gör att det för mottagaren resulterar i lärande och utveckling. 
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Bilaga 1 

Intervjuunderlag till anställd 

 Trivs du på arbetet? 

 Arbetar du och dina kollegor bra tillsammans, har ni en bra stämning på arbetet? 

 Har du förtroende för de andra som du arbetar med samt din chef? 

 Har du en vilja och ett driv att utvecklas och komma längre i din karriär? 

 Brukar du reflektera över vad du gör och varför du gör som du gör vid en handling? 

 Om en handling har blivit fel eller inte blivit som du hoppats, brukar du då analysera 
och försöka se vad som blev fel och varför? 

 Hur mycket feedback vill du ha för att du ska känna dig nöjd och för att du ska veta att 
du gör ett bra arbete? 

- Tycker du att du får tillräckligt mycket feedback i ditt nuvarande arbete?  
- På vilka sätt vill du att andra ger dig feedback? (Ex. e-mejl, telefonsamtal, 

ansikte-mot-ansikte). 

 Vill du ha feedback på en handling direkt eller ett tag senare när du hunnit distansera 
dig från handlingen? 

 Vem ger feedback till vem? Händer det att ni som är anställda ger feedback till 
varandra och till chefen eller är det bara chefen som ger feedback till er? 

 Tycker du det är okej att, på en handling som du utfört, få feedbacken (positiv/negativ) 
inför en grupp? 

 Är du bra på att lyssna och ta till dig den feedback du får? 

 Hur agerar du när du får positiv feedback? 
- Vad gör du med den positiva feedbacken du får? 
- Reagerar du på olika sätt beroende på hur och av vem den framförs? 

 Hur agerar du när du får negativ feedback?  
- Vad gör du med den negativa feedbacken du får? 
- Reagerar du på olika sätt beroende på hur och av vem den framförs? 

 Det lärande du får ut av feedbacken, skiljer det sig beroende på om det är positiv eller 
negativ feedback? 

 Kan du dra lärdomar av att höra andras feedback? 

 Tycker du att feedback hjälper dig och får dig att prestera bättre nästa gång? 
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Bilaga 2 

Intervjuunderlag till dig som är chef 

 Har du en vilja och driv att hjälpa dina anställda till utveckling och karriärmöjlighet? 

 Brukar du reflektera över de anställdas handlingar, vad de gör och varför de gör så? 

 Anser du att du framför tillräckligt med feedback till dina anställda? 
- Tror du de har samma uppfattning? 
- Ger du olika mycket feedback till olika individer? 
- På vilket sätt framför du feedback? (Ex. e-mejl, telefonsamtal, ansikte-mot-

ansikte). 

 När du framför feedback, görs det i direkt anslutning till handlingen eller ett tag senare 
när du hunnit distansera dig från handlingen? 

 Hur agerar de anställda när du framför positiv feedback till dem? 

 Hur agerar de anställda när du framför negativ feedback till dem? 

 Är det bara du som ger feedback till de anställda eller händer det att också dem ger dig 
feedback? 

 Ger du feedback (positiv/negativ) i grupp? 
- Tror du att de drar lärdom av feedback som andra får? 

 Märker du att dina anställda utvecklas av feedbacken de får? 
- Märker du någon skillnad om du ger negativ eller positiv feedback? 

 

  



S. Claesson & R. Möllheden      Hur olika lärstilar påverkar individens upplevelse av feedback 

42 

 

Bilaga 3 

Enkätundersökning 

Detta är en enkät med 80 stycken påståenden som ligger till grund för vilken lärstil du som 
individ har. Denna metod för utvärdering av lärstilar är framtagen av Peter Honey och Alan 
Mumford under slutet av 1970-talet. Var noggrann och ärlig när du svarar på påståendena för 
bästa resultat. Det finns inget som är rätt eller fel i påståendena.   

 En bock anges om du instämmer med påståendet. 
 Ett kryss anges om du inte instämmer med påståendet. 

Ett av de två svarsalternativen måste anges på varje påstående, du får alltså inte lämna något 
påstående obesvarat. 

□ 1 Jag har klart för mig vad som är rätt och fel, ont och gott. 
□ 2 Jag handlar ofta utan att tänka på eventuella konsekvenser. 
□ 3 Jag brukar lösa problem genom att gå metodiskt fram steg för steg. 
□ 4 Jag tycker att formella metoder och tillvägagångssätt begränsar människor. 
□ 5 Jag har rykte om mig att säga vad jag tycker, enkelt och direkt. 
□ 6 Jag tycker att handlingar utifrån känslor ofta är lika bra som handlingar baserade på 

noggrann eftertanke och analys. 
□ 7 Jag tycker om arbete där jag har tid för noggranna förberedelser och genomförande. 
□ 8 Jag brukar fråga människor om deras grundläggande antaganden. 
□ 9 Det viktigaste är att det fungerar i praktiken.  
□ 10 Jag söker aktivt efter nya upplevelser och erfarenheter.  
□ 11 När jag hör talas om en ny idé eller metod börjar jag genast tänka på hur den kan 

tillämpas i praktiken. 
□ 12 Jag tycker att självdisciplin är viktigt, till exempel att hålla vikten, motionera 

regelbundet eller hålla fast vid en viss rutin. 
□ 13 Jag sätter en ära i att göra ett bra jobb. 
□ 14 Jag trivs bäst med logiska, analytiska människor och mindre bra med spontana, 

irrationella människor. 
□ 15 Jag är noga med tolkningen av tillgänglig information och undviker att dra 

förhastade slutsatser. 
□ 16 Jag tycker om att fatta beslut efter att noggrant ha övervägt olika alternativ. 
□ 17 Jag känner mer för nya och ovanliga idéer än praktiska. 
□ 18 Jag tycker inte om när saker är oordnade och vill gärna sätta in dem i ett 

sammanhang. 
□ 19 Jag accepterar och håller mig till fastställda rutiner och policybeslut så länge jag ser 

dem som ett effektivt sätt att få arbetet gjort. 
□ 20 Jag tycker om att kunna sätta mina handlingar i relation till en allmän princip. 
□ 21 I diskussioner tycker jag om att kunna gå rakt på sak. 
□ 22 Jag brukar hålla distansen och ha ganska formella relationer till mina 

arbetskamrater. 
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□ 23 Jag gillar den utmaning som ligger i att ta sig an något nytt och annorlunda. 
□ 24 Jag gillar spontana människor som vill ha lite kul. 
□ 25 Jag går noggrant igenom alla detaljer innan jag fattar beslut.  
□ 26 Jag tycker det är svårt att komma på idéer spontant. 
□ 27 Jag tror på att gå rakt på sak. 
□ 28 Jag är försiktig med att dra förhastade slutsatser. 
□ 29 Jag föredrar att ha så många informationskällor som möjligt, -ju mer fakta desto 

bättre.  
□ 30 Nonchalanta människor som inte tar saker på allvar brukar irritera mig. 
□ 31 Jag lyssnar på andra människors åsikter innan jag för fram min egen.  
□ 32 Jag brukar vara öppen med hur jag känner mig. 
□ 33 I diskussioner tycker jag om att observera hur de andra deltagarna manövrerar. 
□ 34 Jag reagerar hellre spontant och flexibelt på olika händelser än planerar saker i 

förväg. 
□ 35 Jag brukar tycka om tekniker som nätverksanalys, flödesdiagram, 

alternativprogram och beredskapsplanering. 
□ 36 Det stör mig om jag måste jäkta fram ett arbete för att hålla en snäv deadline. 
□ 37 Jag brukar bedöma förslag efter deras genomförbarhet. 
□ 38 Tysta, eftertänksamma människor brukar få mig att känna mig osäker.  
□ 39 Jag blir ofta irriterad på människor som vill forcera saker. 
□ 40 Det är viktigare att njuta av nuet än att tänka på det förflutna och framtiden. 
□ 41 Jag tycker att beslut baserade på noggrann analys av all tillgänglig information är 

bättre än beslut baserade på intuition. 
□ 42 Jag har en benägenhet att vara perfektionist. 
□ 43 I diskussioner brukar jag bidra med en massa spontana idéer. 
□ 44 Vid möten brukar jag lägga fram praktiska, realistiska förslag. 
□ 45 Regler är oftast till för att överträdas. 
□ 46 Jag tycker om att hålla mig i bakgrunden och överväga olika perspektiv. 
□ 47 Jag kan ofta se inkonsekvenser och svagheter i andra människors argumentation. 
□ 48 På det hela taget talar jag mer än jag lyssnar. 
□ 49 Jag kan ofta se bättre, mer praktiska sätt att få saker gjorda. 
□ 50 Jag tycker att skrivna rapporter ska vara korta och rakt på sak. 
□ 51 Jag tror på rationellt, logiskt tänkande. 
□ 52 Jag har en benägenhet att snarare diskutera specifika sakfrågor än att delta i sociala 

samtal. 
□ 53 Jag tycker om människor som hellre tar sig an saker utifrån en praktisk 

utgångspunkt än en teoretisk. 
□ 54 I diskussioner blir jag otålig av irrelevanta inlägg och sidospår. 
□ 55 När jag ska skriva en rapport brukar jag först skriva ett antal utkast innan jag 

bestämmer mig för slutversionen. 
□ 56 Jag är ivrig att testa saker för att se om de fungerar i praktiken. 
□ 57 Jag vill gärna komma fram till svar via ett logiskt synsätt.  
□ 58 Jag tycker om att vara den som för talan. 
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□ 59 I diskussioner märker jag ofta att jag är realisten som får folk att hålla den röda 
tråden och undvika vilda spekulationer. 

□ 60 Jag vill gärna tänka igenom flera alternativ innan jag bestämmer mig. 
□ 61 I diskussioner med människor tycker jag ofta att jag är den mest sansade och 

objektiva. 
□ 62 I diskussioner brukar jag snarare hålla en låg profil än ta initiativet och vara den 

som talar mest. 
□ 63 Jag tycker om att kunna sätta in aktuella åtgärder i ett större sammanhang. 
□ 64 När saker går galet vill jag gärna skaka det av mig och se det som en nyttig 

erfarenhet. 
□ 65 Jag brukar förkasta vilda, spontana idéer som är svåra att genomföra. 
□ 66 Det är bäst att tänka först och handla sedan. 
□ 67 På det hela taget lyssnar jag mer än jag pratar. 
□ 68 Jag brukar vara tuff mot folk som har svårt att vara logiska. 
□ 69 I regel tycker jag att ändamålen helgar medlen. 
□ 70 Det gör inte så mycket att folk blir sårade, bara jobbet blir gjort. 
□ 71 Formaliteter som att sätta upp specifika mål och planer upplever jag som 

hämmande. 
□ 72 Det är ofta jag som får fart på festen. 
□ 73 Jag gör vad som behövs för att få jobbet gjort. 
□ 74 Jag blir snabbt uttråkad av metodiskt, detaljerat arbete. 
□ 75 Jag är angelägen om att undersöka vilka grundläggande antaganden, principer och 

teorier som ligger bakom olika saker och händelser. 
□ 76 Jag är alltid intresserad av att ta reda på vad folk tycker. 
□ 77 Jag vill att möten ska vara strukturerad, att man ska följa dagordningen osv. 
□ 78 Jag håller mig utanför subjektiva eller diffusa ämnen. 
□ 79 Jag tycker om det dramatiska och spännande i en krissituation. 
□ 80 Folk tycker ofta att jag är okänslig för deras känslor. 


