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Syftet med studien var att bilda kunskap om hur feedback ges och upplevs inom ramen för 

ett företag i lager- och distributionsbranschen. I studien undersöktes vilka skillnader det 

fanns mellan medarbetarnas upplevelser av feedback avseende kön, anställningstid och 

ålder. Vidare undersöktes vilka likheter och skillnader det fanns mellan chefernas och 

medarbetarnas upplevelser av feedback. Studien var kvantitativ med en deduktiv ansats. 

Datainsamlingsmetoden som användes var enkäter och totalt svarade 55 medarbetare och 

8 chefer. Data analyserades med t-test med oberoende mätningar. I resultatet visades två 

signifikanta skillnader. Den första visade att de manliga medarbetarna oftare fick höra att 

de gjort ett mindre bra arbete. Den andra skillnaden visade att de manliga medarbetarna 

oftare fick beröm av cheferna. Resultatet visade även skillnader i hur cheferna och 

medarbetarna upplevde feedback på företaget. Medarbetarna ansåg att det var viktigast att 

få feedback som hjälper dem att utvecklas. En slutsats i studien var att medarbetarnas 

upplevelser av feedback tenderar skilja sig åt beroende på kön.  
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Abstract 
Sara Jansson, Elin Sjölander  

Co-workers and managers' experiences of feedback 
A survey about feedback 

Pages: 34 

The purpose of the study was to provide knowledge about how feedback is given and 

experienced within a specific company context in the warehouse and distribution industry. 

The study examined the differences between employee experiences of feedback regarding 

genders, period of employment and age. Furthermore, similarities and differences were 

found between managers and employees' experiences of feedback. The study was 

quantitative with a deductive approach. Surveys were used to collect the data and a total 

of 55 employees and 8 managers answered the survey. The data were analyzed with 

Independent Sample t-test. In the result, two significant differences were noticed. The first 

showed that the male employees were more often told that they had done a less good work 

and the other difference showed that the male employees more often received praise from 

the managers. There were also differences in how managers and employees experienced 

feedback. Employees felt it was important to get feedback to help them develop. A 

conclusion in this study was that employees' experiences of feedback tend to differ 

depending on gender. 
 

Keywords: feedback, managers, employee, praise, encourage, change, develop, survey, t-
test with independent measurements 
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1. Inledning 
Hur använder chefer feedback? I arbetsmiljöundersökningar framkommer det att 

medarbetare vill ha mer feedback från sina chefer (Øiestad, 2005). En annan studie visar 

att medarbetare får för lite tid med sina chefer (Nancherla, 2009). För att en organisation 

ska kunna utvecklas bör chefer ge feedback till medarbetare. Om chefer använder sig av 

feedback kan det leda till att medarbetare får en ökad trygghet i sin arbetsroll och ett ökat 

självförtroende. Därigenom upplever de anställda arbetsplatsen som meningsfull och 

utvecklingsmöjligheter skapas både för dem samt organisationen (Øiestad, 2005). I de två 

olika undersökningarna som Øiestad (2005) och Nancherla (2009) utförde framkom 

endast medarbetarnas perspektiv av upplevd feedback, därmed framkom det inte om 

cheferna ansåg att de hade givit feedback. Utifrån presenterad forskning är det intressant 

att reflektera över om det skulle kunna existera kommunikationsproblem mellan chefer 

och medarbetare. 

Med utgångspunkt i ovanstående väcks en nyfikenhet kring hur feedback används 

på arbetsplatser. Vidare är jämförelsen mellan medarbetare och chefers upplevelser ett 

outforskat fält, av detta skäl är det intressant att studera området och bidra till 

forskningen. Studien syftar till att ge en ökad förståelse för hur feedback används och 

upplevs på en arbetsplats. Vidare ska denna studie undersöka om det finns skillnader i 

medarbetarnas upplevelser av feedback avseende kön, ålder och anställningstid. 

Valet att studera feedback grundar sig i ett gemensamt intresse och en tidigare 

utförd litteraturöversikt om feedback. Litteraturöversikten gav en ökad medvetenhet om 

hur chefer kan använda feedback och dess betydelse på arbetsplatser samt hur 

organisationer påverkas. Feedback används både för att påverka och för att förändra och 

är därför ett relevant ämnesval inom pedagogik. Nilsson, Wallo, Rönnqvist och 

Davidsson (2011) menar att påverkan- och förändringsprocesser är pedagogiska 

processer, vilket styrker ämnesvalet pedagogik. 
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2. Syfte 
Syftet med studien är att bilda kunskap om hur feedback ges och upplevs inom ramen för 

ett företag i lager- och distributionsbranschen. 

 

2.1 Frågeställningar 
1. Vilka skillnader finns mellan medarbetarnas upplevelser av feedback avseende kön, 

anställningstid och ålder? 

2. Vilka likheter och skillnader finns mellan chefernas och medarbetarnas upplevelser av 

feedback?  
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3. Bakgrund 
I bakgrunden presenteras de centrala utgångspunkterna för studien med grund i tidigare 

forskning. Inledningsvis ges en definition av begreppet feedback, följt av en beskrivning 

av feedback-miljö och dess betydelse för organisationer. Sedan presenteras chefers 

givande av feedback till medarbetare. Därefter beskrivs feedback som innehåller beröm 

och uppmuntran. Vidare beskrivs hur chefer kan använda feedback för att förändra och 

utveckla medarbetare. Slutligen presenteras olika individuella faktorer som kan påverka 

upplevelsen och givandet av feedback. 

 

3.1 Definition av feedback 
Begreppet feedback härstammar från engelskan och uppkom i mitten av 1900-talet när 

cybertekniken växte fram och begreppet gällde då återkoppling i en mekanisk bemärkelse 

(Egidius, 2009). Idag används begreppet i andra sammanhang och kan definieras som en 

typ av information anställda får om sina arbetsprestationer. Att ge feedback kan förklaras 

som en process där chefer ger information till medarbetare om deras arbetsprestationer 

kopplat till chefernas förväntningar (Hillman, Schwandt & Bartz, 1990).  

 
3.2 Feedback-miljö 
En feedback-miljö definieras som en miljö med öppet klimat där chefer och medarbetare 

uppmuntras till att ge varandra feedback dagligen (Gabriel, Frantz, Levy & Hilliard, 

2014). Forskning har visat att feedback-miljöer påverkar medarbetares arbetsprestationer 

och Organizational Citizenship Behavior, OCB (Steelman, Levy & Snell, 2004; Norris-

Watts & Levy, 2004). OCB innebär att medarbetare frivilligt anknyter sig till 

organisationen och får ett ökat engagemang samt att de vill stödja organisationens 

framgång (Organ & Paine, 1999). När chefer skapade feedback-miljöer ökade OCB-

värdet hos medarbetarna. Vidare minskade stressen gällande otydliga arbetsroller och 

risken för utbrändhet hos medarbetarna. Således kan det vara av värde för chefer att 

skapa feedback-miljöer (Peng & Chiu, 2010). 

Anseel och Lievens (2007) förklarar att den första forskningen som undersökte 

feedback-miljöer på 1970-talet genomfördes experimentellt i laboratorium. Resultaten 

återspeglade därför inte den organisatoriska verkligheten. Senare började forskare 

undersöka feedback-miljöer utanför laboratorium men fokuserade då på mängden och 

innehållet. Anseel och Lievens valde att utföra en empirisk studie och för att bidra till 
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forskningen undersöktes sambandet mellan feedback-miljö och arbetstillfredsställelse hos 

anställda. Studien visade ett positivt samband. 

 

3.3 Feedback från chef till medarbetare 
Enligt Hibbert (2016) ska chefer ge en genomtänkt feedback eftersom det skapar 

förutsättningar för medarbetare att förstå innehållet, vilket ökar chansen till utveckling. 

Exempelvis måste chefen ingående förklara för sina medarbetare vad i arbetet som 

utförts bra och inte enbart påpeka att den anställde gjort ett bra arbete. Trots att chefer 

inte använder feedback muntligt, kommunicerar de sina känslor och tankar med sitt 

kroppsspråk. Därmed är det viktigt för chefer att ha i åtanke att använda en genomtänkt 

feedback för att kunna uppnå en effektiv kommunikation med sina medarbetare 

(Hibbert). 

Chefer kan ge informell och formell feedback till medarbetare. När chefer ger 

informell feedback sker det spontant och oförberett, exempelvis kan chefen efter ett 

arbetspass gå fram till en medarbetare och ge feedback på dagens arbetsprestationer. 

Användningen av formell feedback är planerad och strukturerad och därför krävs 

förberedelser av chefen. Ett exempel på formell feedback är ett planerat 

utvecklingssamtal där chefen diskuterar med medarbetarna om deras arbetsprestationer 

(Hibbert, 2016). 

 

3.3.1 Berömma och uppmuntra medarbetare 

Chefer kan ge positiv feedback för att ge stöd. De kan bland annat berömma sina 

medarbetare och meddela att arbetet de utför uppskattas, värdesätts och accepteras. Det 

kan leda till att en medarbetare får en ökad kunskap om sig själv, med följden att 

självförtroendet och tryggheten hos medarbetaren stärks (Øiestad, 2005).  

I en studie som utfördes av Belschak och Hartog (2009) framkom det att samtliga 

medarbetare som deltog upplevde positiva känslor, såsom stolthet och lycka vid 

mottagandet av feedback som var positiv, samt minskade risken att medarbetare sade upp 

sig. Vidare framkom att medarbetarna fick ett ökat OCB-värde när chefens feedback var 

positiv (Belschak & Hartog). Positiv feedback kan också upplevas som uppmuntrande för 

anställda då det kan förstärka självbilden hos mottagaren. Vidare överensstämmer ofta 

positiv feedback med medarbetarens självbild. Anställda vill få sin självbild bekräftad 

vilket positiv feedback bidrar till (Ilgen, Fisher & Taylor, 1979). Dock kan feedback som 
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har intentionen att vara positiv få ett negativt utfall beroende på hur medarbetaren 

mottager den. Detta kan uppstå om medarbetaren inte förstår innehållet eller uppfattar 

innehållet som onödigt och irriterande. Av detta skäl är det betydelsefullt för chefer att ha 

i åtanke att ge en specifik och tydlig positiv feedback för att få önskat utfall (Hibbert, 

2016).    

3.3.2 Förändra och utveckla medarbetare 

Chefer kan ge feedback med konstruktivt innehåll i syfte att utveckla och förändra 

medarbetare. En konstruktiv feedback ska vara stödjande, ärlig och specifik (Hibbert, 

2016). I en undersökning utförd på affärsföretag och hälso-organisationer svarade hälften 

av medarbetarna att de upplevde att de fick för lite konstruktiv feedback från sina chefer 

(Nancherla, 2009). Geddes och Baron (1997) förklarar att chefer kan uppleva 

framförandet av feedback med konstruktivt innehåll som svårt och stressande, vilket kan 

leda till att det undviks. I USA genomförde Geddes och Baron en studie som visade att 

91 procent av cheferna som medverkade var oroliga för att göra anställda upprörda och 

58 procent var bekymrade för att anställda skulle bli arga. Enligt O´Malley och Gregory 

(2011) är feedback med ett konstruktivt innehåll viktigt för medarbetares utveckling. För 

att undvika negativa känslor hos medarbetare behöver chefer vara både fysiskt och 

psykiskt närvarande vid givandet samt visa empati. Chefer kan fokusera på medarbetares 

utveckling och visualisera önskade resultat för att öka medarbetares förståelse till varför 

konstruktiv feedback ges (O´Malley & Gregory). En strategi som ibland används är face 

saving, det innebär att chefer försöker upprätthålla anställdas självkänslor genom att 

mildra innehållet när feedback ges. Chefer vill inte att anställda ska tycka illa om dem 

och tonar därför ner kritiken (Kingsley Westerman & Westerman, 2010). När chefer ger 

otydlig feedback kan det leda till att anställda blir arga (Geddes & Baron, 1997). Lizzio, 

Wilson och MacKay (2008) menar att chefer bör föra en dialog och inte en monolog vid 

givandet av konstruktiv feedback för att undvika negativa konsekvenser, således kan 

utfallet bli mer effektivt. 

Chefer kan ge feedback i syfte att möjliggöra lärande samt utveckla och förbättra 

medarbetare. Om chefer inte fokuserar på medarbetarnas utveckling riskerar det att 

minska motivationen och medarbetarna blir mindre intresserade av att lära nya saker och 

förbättras (Zhou, 2003). Zheng, Diaz, Jing och Chiaburu (2013) menar att feedback som 

fokuserar på att utveckla används av chefer för att förändra medarbetares beteenden och 

uppmuntra till att nå uppsatta prestationsmål. När anställda förses med information om 
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sina arbetsprestationer möjliggör det en förbättrad förståelse gällande arbetsuppgifter 

vilket kan leda till medarbetarutveckling (Zheng et al.). Guo, Liao, Liao och Zhang 

(2014) utförde en studie som visade att feedback som fokuserade på att förbättra 

anställda hade ett positivt samband med motivation och anställdas arbetsprestation. För 

att underlätta förbättringar av anställdas arbetsprestationer framkom det att chefer bör ge 

feedback i syfte att utveckla medarbetarna (Guo et al.). Detta överensstämmer med 

O´Malley och Gregory (2011) som också menar att när effektiv feedback ges ska chefer 

fokusera mer på utveckling. I en studie fick anställda ge förslag på förbättringar vid 

feedbackprocessen, de menade att chefer hade en avgörande roll för att göra processen 

effektiv. Ett förslag som framkom var att chefer skulle ge feedback i syfte att utveckla 

och förbättra medarbetarna, eftersom det uppskattades mer av medarbetarna än feedback 

som fokuserade på redan utförda arbetsprestationer. När chefer gav feedback som 

fokuserade på framtiden ökade det motivationen hos medarbetarna (Longenecker & 

Nykodym, 1996). 

           Chefer kan ge feedback på redan utförda arbetsuppgifter för att medarbetare ska 

kunna ändra och förbättra sig (Pritchard, Jones, Roth, Stuebing & Ekeberg, 1988). Syftet 

är då att effektivisera anställdas utförande av arbetsuppgifter. Om inte chefer ger 

feedback resulterar det i att medarbetarna inte blir medvetna om att de utför 

arbetsuppgifterna på ett mindre bra sätt och kan därmed inte förbättra sina prestationer 

(Kunich & Lester, 1996). Anställda upplevde mindre osäkerhet vid utförandet av 

arbetsuppgifter när chefer gav feedback vilket ledde till minskad arbetsstress (Peng & 

Chiu, 2010). 

I en studie undersökte Krasman (2013) hur arbetsegenskaper kunde påverka 

medarbetares behov av feedback. Han utgick ifrån Hackman och Oldhmans (1976) Job 

characteristics model, JCM. Resultatet visade att en del arbetsuppgifter påverkade 

anställdas vilja att få feedback. Om en anställd hade strukturerade arbetsuppgifter fanns 

inte ett lika stort behov av feedback. Strukturerade arbetsuppgifter innebär att anställda 

arbetar från början till slut med en arbetsuppgift med synligt utfall. Det leder till att 

anställda får en förmåga att själva klara av att bedöma kvalitén på sitt arbete eftersom de 

är involverade i samtliga steg i processen. När en anställd själv kan bedöma kvalitén på 

arbetet kan feedback från chefen uppfattas som överdriven och skapa irritation. Detta 

innebär att det är viktigt att chefer besitter en förmåga att känna av situationen och 

behovet innan feedback ges (Krasman). 
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3.3.3 Sammanfattning av feedback från chef till medarbetare 

Sammanfattningsvis kan chefer ge feedback med olika innehåll. Chefer kan ge feedback 

som syftar till att berömma och uppmuntra medarbetare till fortsatt bra arbete (Øiestad, 

2005). Feedback kan även innehålla konstruktiv kritik som syftar till att förändra och 

utveckla medarbetare (O´Malley och Gregory, 2011). 

 

3.4 Individuella faktorer  
Chefers givande och medarbetares mottagande av feedback kan påverkas av individuella 

faktorer, såsom kön, anställningstid och ålder. I föregående avsnitt presenterades olika 

innehåll i feedback som chefer kan ge till medarbetare. Enligt Lizzio et al. (2008) 

använder inte alltid chefer samma tillvägagångssätt vid givandet av feedback, då chefers 

individuella faktorer kan påverka. Nedan presenteras faktorerna kön, ålder och 

anställningstid i relation till feedback med grund i tidigare forskning. 

 

3.4.1 Män och kvinnor 

Eagly och Johnsson (1996) påpekar att män och kvinnor framför feedback på olika sätt i 

arbetssammanhang. Män upplevs vara direkta och auktoritära, medan kvinnor uppfattas 

som mer demokratiska. Johnson och Helgeson (2002) genomförde en studie som visade 

att kvinnliga medarbetare var mer mottagliga för feedback än män, till exempel när 

chefer gav konstruktiv feedback tog kvinnor det personligt. Det resulterade i att kvinnor 

förändrade sina arbetssätt mer än vad män gjorde. Chefer hade olika arbetsrelationer till 

medarbetare beroende på kön. Chefer gav daglig och spontan feedback till manliga 

medarbetare på ett direkt och ärligt sätt. Därför blev inte män lika förvånade när chefer 

gav feedback eftersom det stämde överens med männens förväntningar på innehållet. 

Kvinnliga medarbetare fick mindre feedback och hade således svårare att förutsäga vad 

chefer skulle kommentera när feedback gavs. Kvinnor hade en tendens att undervärdera 

sina prestationer och förutsåg att de skulle få mer konstruktiv feedback och mindre 

positiv feedback. Missbedömningen kan ha påverkats av relationen till chefen. Dock 

uppger inte Johnson och Helgeson chefernas kön och därmed går det inte att undersöka 

om det kan ha påverkat resultatet (Johnson & Helgeson). 

3.4.2 Anställningstid  
Anställningstid kan påverka upplevelsen och givandet av feedback. Medarbetare med 

lång erfarenhet har större förståelse för organisationens processer och kan produktivt lösa 
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konflikter och förstå sina mindre väl utförda prestationer (Drory & Ritov, 1997). 

Beroende på medarbetarens anställningstid kan chefer använda feedback i olika syften. 

En nyanställd behöver feedback för att lära sig arbetsuppgifterna och förstå 

organisationen. En medarbetare som varit anställd medellång tid behöver feedback för att 

kunna förbättra sina prestationer och för att utvecklas. Medarbetare som varit anställda 

under en längre period behöver feedback för att upprätthålla sin produktivitet (London, 

1997). Bauer och Green (1998) menar att chefer har en stor inverkan på nyanställdas 

lärande vilket indirekt påverkar prestationen. Beroende på hur chefer använder feedback i 

början av en medarbetares anställning påverkar det möjligheten till en ökad förståelse för 

arbetsrollen samt för chefers framtida förväntningar (Bayer & Green). Kunich och Lester 

(1996) poängterar vikten av feedback i tidigt skede av en anställning för att tydliggöra 

förväntningar. Det innebär att chefer ska ge en tydlig och detaljerad feedback till 

nyanställda för att undvika framtida behov av korrigeringar.  

3.4.3 Ålder  

En ytterligare faktor som kan påverka upplevelsen och givandet av feedback är åldern 

hos medarbetarna respektive cheferna. I en studie utförd av Kanfer och Ackerman (2004) 

var yngre medarbetare mer motiverade till att utvecklas på arbetsplatsen och såg 

utmaningar som lärotillfällen. I en studie utförd av Wong, Gardiner, Lang och Coulon 

(2008) framkom det att äldre inte var lika tävlingsinriktade som unga. Äldre medarbetare 

var inte ute efter att konkurrera med andra, utan var i större behov av att känna en 

tillhörighet på arbetsplatsen. Medan yngre medarbetare visade sig vara mer 

konkurrenskraftiga och ville utvecklas. 

Carstensen (1991, 1992) nämner Socioemotional selectivity theory som 

specificerar att unga vuxna är mer framtidsorienterade vilket leder till att de är mer öppna 

för att utvecklas. Unga vuxna strävar efter att utveckla färdigheter som lönar sig i 

framtiden. Äldre är mer intresserade av redan utförda prestationer eftersom de är i slutet 

av sina arbetskarriärer (Carstensen). Enligt Wang et al. (2015) bör chefer undvika att ge 

äldre arbetstagare feedback som enbart fokuserar på prestation och utveckling. Eftersom 

de inte har samma behov som unga av att utvecklas på arbetsplatsen bör de få feedback 

som fokuserar på nutida arbetsprestationer. 

3.4.4 Sammanfattning av individuella faktorer 

Sammanfattningsvis kan kön påverka mottagandet och givandet av feedback (Johnson & 

Helgeson, 2002). Dessutom kan anställningstid påverka, eftersom beroende på hur länge 
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en medarbetare varit anställd kan behovet av feedback variera. En nyanställd kan behöva 

mer feedback på sina arbetsuppgifter, medans en medarbetare med medellång 

anställningstid kan behöva feedback för att utvecklas. En medarbetare med lång 

anställningstid kan behöva feedback för att upprätthålla produktiviteten (London, 1997). 

Vad gäller åldersaspekten vill yngre medarbetare ha feedback för att utvecklas och stärka 

sin anställningsbarhet, medan äldre medarbetare vill främst ha feedback för att känna en 

tillhörighet på arbetsplatsen (Kanfer & Ackerman, 2004).  
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4. Metod 
I metoden redogörs för studiens design och datainsamlingsinstrument. Vidare beskrivs 

urvalet, åtgärderna som vidtagits för att minska bortfall, etiska hänsynstaganden, 

datainsamlingen samt studiens validitet och reliabilitet. Slutligen presenteras 

genomförandet av den statistiska analysen. 

 

4.1 Design  
I studien användes en kvantitativ metod med ett deduktivt synsätt. Enligt Bryman (2011) 

innebär ett deduktivt synsätt att utgå från teorier som sedan testas mot verkligheten. 

Eftersom frågeställningarna som skapades för att besvara syftet grundades i tidigare 

forskning, som sedan testades mot den insamlade datan, var detta synsätt passande. Då 

skillnaderna mellan chefernas och medarbetarnas upplevelser av feedback efterfrågades 

ansågs en kvantitativ forskningsmetod mest lämplig för att besvara studiens 

frågeställningar. En annan anledning till valet av kvantitativ metod var för att kunna nå ut 

till samtliga anställda på den valda organisationen. Eftersom studien var tidsbegränsad 

hade det varit alltför tidskrävande att analysera alla anställdas upplevelser på djupet 

vilket en kvalitativ metod kräver. Enligt Jacobsen (2017) blir det enklare att hantera en 

större mängd data med en kvantitativ metod eftersom statistiska program kan användas. 

Valet att använda enkäter var bland annat för att undgå språkmässiga missförstånd då 

organisationen var placerad i Norge. Vid intervjuer transkriberas och tolkas texter och 

därför krävs goda språkkunskaper. Det resulterade i valet att analysera data statistiskt för 

att minimera risken för språkmässiga missförstånd. Ytterligare en fördel med enkäter är 

att det är en tidseffektiv metod (Bryman, 2011). 

 

4.2 Datainsamlingsinstrument     
Som tidigare nämnt var undersökningsmetoden i studien enkäter. Eftersom området var 

ett outforskat fält var det svårt att få tillgång till färdiga enkäter, därför utformades 

egenkonstruerade. Det skapades två enkäter, en till chefer och en till medarbetare för att 

på bästa sätt besvara syftet och frågeställningarna i studien. Enkäterna möjliggjorde en 

jämförelse av hur chefer upplevde givandet av feedback och hur medarbetarna upplevde 

mottagandet av feedback. Vid konstruktionen av enkäterna användes 

mjukvaruprogrammet esMaker (Entrergate, 2018) version 3.0. Nedan beskrivs detaljerna 

gällande konstruktionen och framtagandet av frågorna. 
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Enligt Berntson, Bernhard-Oettel, Hellgren, Näswall och Sverke (2016) ska 

svarsalternativen höra ihop med frågorna i en enkät. Därmed beaktades detta vid 

konstruktionen av enkäterna. Medarbetarenkäten innehöll tjugo frågor (bilaga 1) och 

enkäten till cheferna innehöll nitton frågor (bilaga 2). Enkäterna bestod av både frågor 

och påståenden, vilket Jacobsen (2017) menar är de två vanligaste frågeformuleringarna i 

en enkät. I både enkäterna berörde de tre första frågorna kön, ålder och anställningstid. 

Dessa tre utgjorde de oberoende variablerna i den statistiska analysen, därmed 

uppmanades respondenterna till att svara på samtliga för att säkerställa den kommande 

analysen. Därefter blandades frågor och påståenden. Berntson et al. (2016) menar att 

påståenden är lämpliga när respondenterna ska ange hur något upplevs. Därmed passade 

påståenden bra till enkäterna eftersom respondenterna skulle ta ställning till upplevelsen 

av feedback på arbetsplatsen. För att på bästa sätt uppnå syftet med studien skapades 

frågor om upplevelsen av feedback, dessa har inspirerats från litteratur om feedback. 

Nedan presenteras fördelningen av medarbetarenkätens frågor (tabell 1).  

Tabell 1  
Fördelning av medarbetarenkätens frågor 

Frågenummer Medarbetarnas upplevelser av feedback 

4, 5, 6, 12 och 13 Beröm och uppmuntring 

7, 8, 10, 11 och 16 Förändring och utveckling 

9, 14 och 15 Irritation, prestationen blir sämre och stress 

 

Fråga 4, 5, 6, 12 och 13 handlar om hur ofta medarbetarna får beröm, om 

medarbetarna blir motiverade av feedback och om medarbetarna uppskattar feedback.  

Fråga 7, 8, 10, 11 och 16 undersökte om medarbetarna upplevde att chefen, i form av att 

ge feedback, fokuserar på medarbetarnas förbättrings- och utvecklingsområden. För att 

minska risken till att respondenterna skulle besvara enkäterna per automatik var fråga 9, 

14 och 15 negativt formulerade. Enligt Bryman (2011) ökar negativt formulerade frågor 

chansen till att svaren blir väl genomtänkta. Dessa frågor ställdes för att undersöka om 

respondenterna upplevde feedback som irriterande och stressande, samt om deras 

prestationer blev sämre när chefen gav feedback. Fråga 4 till 16 ingår i den statistiska 

analysen. 

Fråga 17 till 20 presenteras i resultatet med grafiska framställningar i form av 

diagram. Enligt Jacobsen (2017) är detta ett vanligt sätt att presentera frågor som inte 

ingår i en statistisk analys. Fråga 17 undersökte i vilka sammanhang medarbetarna får 
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feedback. Påstående 18 ställdes för att undersöka om medarbetarnas uppfattningar 

överensstämde med chefernas feedback. Fråga 19 ställdes för att undersöka vad 

medarbetarna upplevde som viktigast att få feedback på. Fråga 20 undersökte hur ofta 

medarbetarna ville få feedback från chefen. Enkäterna avslutades med ett övrigt 

kommentarsfält där respondenterna kunde kommentera fritt vid behov. Enligt Jacobsen 

(2017) är det förnuftigt att avsluta en enkät med en öppen fråga, eftersom det möjliggör 

intressant information från respondenten som annars skulle uteblivit.  

Chefsenkätens frågor och påståenden konstruerades på samma sätt som 

medarbetarenkäten, dock utifrån chefens perspektiv. Däremot undersöktes inte påstående 

18 i chefsenkäten eftersom den efterfrågade ifall chefens feedback överensstämde med 

medarbetarens uppfattning om sig själv i arbetet. 

I en kvantitativ metod anses kunskap vara det som går att mäta. För att kunna 

mäta svaren i enkäterna behövdes en skala, därför användes en nominalskala och en 

ordinalskala. Svarsalternativen till påståendena utgjordes av en likertskala, vilket är en 

typ av ordinalskala. Skalan innehöll alternativen; håller inte med, vet inte, håller delvis 

med, håller med och håller helt med. Likertskala är fördelaktigt eftersom kommande 

kodning av datainsamling går att förbereda (Bryman, 2011). För att undersöka hur 

frekvent feedback användes ställdes frågor hur ofta cheferna gav feedback och hur ofta 

medarbetarna fick feedback, med svarsalternativen från aldrig till flera gånger dagligen.  

För att respondenterna skulle kunna besvara enkäten på ett korrekt sätt medföljde 

ett instruktionsbrev. Brevet innehöll information om etiska detaljer, detta diskuteras 

djupare i avsnittet etiska hänsynstaganden. De flesta frågorna i enkäterna var av sluten 

karaktär med förbestämda svarsalternativ, däremot fanns det möjlighet för respondenten 

att kommentera i slutet i ett övrigt kommentarsfält. Dessutom i fråga 17, i båda 

enkäterna, gavs respondenterna möjlighet att tillägga i vilka sammanhang feedback 

upplevdes förekomma om alternativet inte var uppgett. Enligt Jacobsen (2017) är det ett 

alternativ till öppna frågor eftersom det fortfarande ger respondenterna en möjlighet att 

kommentera om inte deras tänkta svarsalternativ är angett. En fördel att ha slutna frågor i 

en enkät är att det är enklare att bearbeta svaren senare i den statistiska analysdelen 

(Bryman, 2011).  

Eftersom studien utfördes i Norge översattes enkäterna från svenska till norska 

för att undvika missförstånd och språkfel i frågorna respektive svarsalternativen. 

Enkäterna skickades till norsktalande personer för översättning innan de skickades ut. 
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4.3 Urval 
Målpopulationen i studien var feedbackanvändning på arbetsplatser. Rampopulationen 

var alla medarbetare och chefer inom lager- och distributionsbranschen. Eftersom det inte 

går att undersöka alla medarbetare och chefers upplevelser inom denna bransch utfördes 

ett stickprov från rampopulationen. I studien gjordes två urval. Det första urvalet var val 

av organisation, detta genomfördes med ett bekvämlighetsurval. Det innebär att forskaren 

väljer en organisation som finns tillgänglig under den tidpunkten datainsamlingen utförs 

(Bryman, 2011). Urvalet gjordes på ett medelstort företag med 95 medarbetare och 8 

chefer. Företaget verkade inom lager- och distributionsbranschen och var placerad i 

Norge. Det andra urvalet var val av deltagare och genomfördes med ett totalurval, alla 

medarbetare och chefer på företaget fick enkäten via e-post. Slutligen deltog totalt 63 

personer, varav 55 personer i medarbetarenkäten och 8 i chefsenkäten. Målet på 

svarsfrekvensen var att minst hälften skulle svara på medarbetarenkäten och slutligen 

blev svarsfrekvensen 58 procent och målet uppnåddes. Baruch (1999) lyfter fram att en 

svarsfrekvens på över 70 procent anses vara mycket bra, över 60 procent är bra och över 

50 procent är tillfredställande. Svarsfrekvensen ansågs som bra då studien hade en 

tidsbegränsning, men även då svarsfrekvensen gränsar till 60 procent som anses som en 

tillfredställande nivå. 

I tabell 2 presenteras data om kön, ålder och anställningstid på medarbetarna som 

deltog i studien (n=55). 
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Tabell 2 
Fördelning av medarbetarnas kön, ålder och anställningstid (n=55) 

Individuella faktorer n  
 
Kön 

 

Män 30 
Kvinnor 25 

 
Ålder 

 

18–35 år 10 
36–45 år 13 
46–55 år 15 
56–65 år 17 

 
Anställningstid 

 

<1–5 år 12  
6–10 år 16  

Längre än 11 år 27  
 

 

Det var jämnt fördelat mellan medarbetarnas kön, det var 30 män och 25 kvinnor. 

Då det totalt arbetade 38 procent kvinnor i den studerade organisationen var 

svarsfrekvensen relativt hög bland kvinnor. Mer än hälften av urvalet var över 46 år. 

Nästintill hälften av deltagarna hade arbetat i organisationen mer än elva år. 

I organisationen fanns det totalt åtta chefer med personalansvar och samtliga 

deltog. Eftersom det var få chefer presenteras urvalet inte i en tabell. Det var fyra 

manliga chefer och fyra kvinnliga chefer. Fyra av cheferna var under 46 år. 

Anställningstiden bland cheferna varierade, två chefer var nyanställda och hade arbetat 

mindre än ett år. Vidare hade två chefer arbetat mellan sex till tio år och fyra chefer hade 

varit i nuvarande position längre än elva år. 

 

4.4 Åtgärder för minskat bortfall  
Diverse åtgärder vidtogs för att förebygga bortfall i studien, eftersom Bryman (2011) 

poängterar att bortfall är högst förekommande vid användning av enkäter. Vid 

utskickandet av enkäterna medföljde därför ett instruktionsbrev där författarna 

presenterades och studien beskrevs. Detta för att ge medarbetarna och cheferna en ökad 

förståelse gällande betydelsen av studien och därmed öka intresset till att delta. Vidare 

utformades en enklare enkät med slutna frågor, vilket Bryman (2011) menar kan minska 

bortfall eftersom enkäten uppfattas som mindre omfattande. Ytterligare en åtgärd som 
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vidtogs var att ha en utlottning av biobiljetter för de som besvarade enkäten för att 

motivera chefer och medarbetare till att delta. Två påminnelser skickades ut via e-post till 

medarbetarna och cheferna under datainsamlingsperioden för att öka svarsfrekvensen. 

Enligt Bryman (2011) kan påminnelser förebygga bortfall. Första utskicket gav 27 svar 

på medarbetarenkäten, efter första påminnelsen svarade 23 och efter andra påminnelsen 

svarade fem. Totalt besvarade 55 medarbetare enkäten. Det var tre chefer som svarade 

efter första utskicket och fem efter den första påminnelsen. 

 

4.5 Etiska hänsynstaganden     
För att uppnå en god och hållbar studie har de grundläggande etiska principerna för 

svensk forskning beaktats. Enligt Vetenskapsrådet (2002) är principerna 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att syftet framgår tydligt till deltagarna. Viktigt att ha i åtanke 

är att deltagarna själva avgör om de vill vara med, vilket är samtyckeskravet, ingen ska 

tvingas till ett deltagande. Vidare måste hänsyn tas till konfidentialitetskravet, det betyder 

att data behandlas i största möjliga mån konfidentiellt. Sista principen är nyttjandekravet 

som innebär att de uppgifter som samlats in endast ska användas i studien 

(Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom studien utfördes i Norge beaktades även norska 

forskningsetiska riktlinjer, dessa innehåller också ovanstående principer med liknande 

krav (NESHs Forskningsetiske retningslinjer, 2016). 

I linje med informationskravet innehöll instruktionsbrevet information om syftet 

och att deltagandet var frivilligt. För att uppfylla samtyckeskravet fick deltagarna själva 

avgöra om de vill medverka. I mailet som skickades ut fick deltagarna klicka sig vidare 

för att besvara enkäten och möjligheten till att avbryta fanns under hela processen. 

Enkäten var anonym och det gick inte att urskilja enskilda individer, vilket uppfyllde 

konfidentialitetskravet. Däremot om deltagarna ville vara med och tävla om biobiljetterna 

fick de ange sina mailadresser, dock kasserades dessa direkt efter utlottningen. I 

introduktionsbrevet stod det att data endast användes för forskningsändamålet och gavs 

inte ut till obehöriga, vilket uppfyllde den sista principen nyttjandekravet. 

 

4.6 Datainsamling 
I mailet bifogades två länkar där anställda själva fick välja den länk som instämde på 

deras arbetsposition. Första länken var till medarbetare utan personalansvar och andra 
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länken till chefer med personalansvar. Enkäterna skickades ut den trettonde mars 2018 

och sista svarsdag var den nittonde mars 2018, därmed hade chefer och medarbetare sju 

dagar till att besvara enkäten. Studien utfördes under en tidsbegränsad period och därför 

ansågs sju dagar tillräckligt. För att öka svarsfrekvensen skickade HR-chefen på företaget 

ut två påminnelser, en den sextonde mars och en den nittonde mars.   

 
4.7 Validitet 
En studie innehar hög validitet om frågorna i enkäten mäter det som avses mätas 

(Bryman, 2011). För att säkerhetsställa hög validitet inspirerades frågorna från litteratur 

om feedback och bearbetades flera gånger. Syftet och frågeställningarna var i fokus vid 

framtagandet av enkäterna för att uppfylla och besvara dessa. För att ytterligare öka 

validiteten skickades frågorna ut på förhand till ett antal testpersoner som besvarade dem 

och därefter återkopplade med synpunkter. Ett antal frågor korrigerades därefter för att 

tydliggöra innebörden. I fråga 17 angående vilka sammanhang feedback ges i tillades 

alternativen spontana möten och annat. Respondenterna fick därmed möjlighet att själva 

kommentera i annat om inte alternativet fanns angett. Påstående 18 i medarbetarenkäten 

utformades först till ”Den feedback jag får överensstämmer med min självbild”, men 

eftersom denna missuppfattades omformulerades den. Påstående arton ändrades därför 

till ”Den feedback jag får överensstämmer med hur jag uppfattar mig själv i mitt arbete”. 

Dessutom översattes enkäten från svenska till norska. Bryman (2011) menar att det är 

viktigt att göra enkäten begriplig för respondenterna.  

 
4.8 Reliabilitet 
En studie har en hög reliabilitet om instrumentet är tillförlitligt och om resultatet blir 

detsamma vid olika mätningar (Bryman, 2011). Enligt Kylén (2004) leder en hög 

svarsfrekvens till en ökad reliabilitet vid enkätundersökning. Därmed vidtogs ett antal 

åtgärder för att öka svarsfrekvensen. Bland annat formulerades tydliga frågor i enkäten, 

vilket Kylén (2004) menar kan minska bortfall. Enligt Jacobsen (2017) bör ledande 

frågor undvikas i en enkät för att öka reliabiliteten, därmed undveks denna typ av fråga i 

enkäterna. Dessutom genomfördes inmatningen av datan noggrant och kontrollerades 

flera gånger för att säkerställa rätt inmatning. Jacobsen (2017) menar att tillförligheten 

ökar om inmatningen genomförs på ett noggrant sätt eftersom risken för fel reduceras.  
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4.9 Chefsenkäten 
Det var totalt åtta chefer som svarade på enkäten. För att kunna besvara den andra 

frågeställningen om vilka skillnader och likheter det finns mellan chefernas och 

medarbetarnas upplevelser av feedback skapades en sammanställning i form av en tabell 

för analyseringen. I tabellen stod frågorna med både cheferna och medarbetarnas svar för 

att enklare tydliggöra likheter och skillnader. 

 

4.10 Statistisk analys 
Det första steget i analysen var att koda data i Statistical Package for the Social Sciences, 

SPSS, version 25. Enkäterna innehöll negativt formulerade frågor, dessa kodades om till 

samma poängskalor som de andra frågorna. Kön, ålder och anställningstid utgjorde de 

oberoende variablerna. Frågorna 4-16 i medarbetarenkäten utgjorde de beroende 

variablerna. En faktoranalys visade att frågorna i enkäten inte korrelerade med varandra 

och därför hanterades frågorna som enskilda items. Detta betyder att t-test genomfördes 

på varje enskild fråga. 

För att testa normalfördelningen på de beroende variablerna skapades ett 

histogram i SPSS och resultatet visade en normalfördelning, vilket medförde att 

parametriska tester användes vidare i studien. En alfanivå på fem procent användes vid 

samtliga signifikansprövningar i analyseringen. Därefter kontrollerades antagandet om 

homogena varianser med Levenes test i t-test med oberoende mätningar. Homogena 

varianser innebär att spridningen inom grupperna ska vara densamma, vilket sker när det 

signifikanta värdet är över 0,05 (Bryman & Cramer, 2011). Det framkom att de flesta 

beroende variablerna hade en homogen varians, dock visade ett fåtal en heterogen 

varians, p <.05.  

Ett t-test med oberoende mätningar kräver att det är två grupper med mer än 20 

respondenter i varje. Eftersom det var för få respondenter i ålder- och 

anställningstidsgrupperna reviderades dessa. Åldersgruppen delades in i 45 år och yngre 

samt 46 år och äldre. Anställningstidsgruppen delades in i tio år och kortare och elva år 

och längre. I gruppen kön valde respondenterna endast man och kvinna, därför uteslöts 

kategorin annat och därmed återstod två grupper. T-testet med oberoende mätningar visar 

endast skillnader, dock inte hur stora skillnaderna är. Därför blev ett sista steg i den 

statistiska analysen att beräkna effektstorleken med hjälp av Cohens d (d). Enligt Cohen 

(1998) är 0.20 en liten effekt, 0.50 en måttlig och en stor effekt är 0.80. 
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I den statistiska analysen framkom det en outlier, eftersom denna respondent 

avvek från medelvärdena avsevärt exkluderades den ur analysen och därefter återstod 54 

respondenter. 
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5. Resultat 
Först presenteras resultatet från t-testet med oberoende mätningar. Sedan presenteras de 

största skillnaderna och likheterna som framkom i jämförelsen mellan chefsenkäten och 

medarbetarenkäten. Slutligen redogörs fråga 17-20 som inte ingick i den statistiska 

analysen. Dessa efterfrågade vilka sammanhang feedback ges i, vad som ansågs vara 

viktigast att få feedback på, hur ofta medarbetarna önskade få feedback och om den 

feedback chefen gav stämde överens med hur medarbetarna uppfattade sig själva i 

arbetet. 

 
5.1 Resultat av den statistiska analysen av medarbetarenkäten  
Svarsalternativet ”vet inte” uteslöts i likertskalan, därmed poängsattes inte denna vid 

beräkningen i analysen. I resultatet från t-testet med oberoende mätningar redovisas 

signifikanta skillnader i medelvärdena mellan grupperna kön, ålder och anställningstid. 

Vidare i tabell 3 och 4 presenteras medelvärden (M). Därefter redovisas 

standardavvikelse (SD). Antal respondenter (n) presenteras för varje grupp. Sedan 

redogörs observerat t-värde (t) och därefter frihetsgrader (df). Effektstorleken (d) 

presenteras för de signifikanta skillnaderna.  

Det uppkom två signifikanta skillnader angående kön och medarbetarnas 

upplevelser av feedback. Den första skillnaden visades i fråga 4 gällande hur ofta 

medarbetarna fick beröm (tabell 3). 

Tabell 3 

Resultat från t-test med oberoende mätningar angående hur ofta medarbetarna får beröm i 
förhållande till kön 

      *p < .05 

Resultatet visade att männen upplevde att de oftare fick beröm än vad kvinnorna 

fick. Det var 3 män som menade att de fick beröm flera gånger dagligen. Vidare var det 3 

män och 1 kvinna som angav att de fick beröm en gång om dagen. Majoriteten av 

medarbetarna valde alternativen en gång i månaden och mindre än en gång i månaden. 

  M SD n t df p d 

Hur ofta får du 
beröm? 

Man 3.48 1.30 29 2.54 50 0.014* 0.68 

Kvinna 2.72 0.89 25  
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Det var 1 kvinna som angav att hon aldrig fick beröm. Den signifikanta skillnaden visade 

en effektstorlek på 0.68 (tabell 3), vilket kan tolkas som en måttlig effekt. 

Den andra signifikanta skillnaden angående kön visades i fråga 7, hur ofta cheferna 

berättade att medarbetarna gjort ett mindre bra arbete (tabell 4). 

Tabell 4 

Resultat från t-test med oberoende mätningar angående hur ofta cheferna berättar att medarbetarna 
gjort ett mindre bra arbete i förhållande till kön  

      *p < .05 

Resultatet visade att det var 3 män som menade att chefen berättade att de utfört 

ett mindre bra arbete en gång i veckan. Det var 1 kvinna och 4 män som angav 

svarsalternativet en gång i månaden. Vidare valde 11 män och 9 kvinnor svarsalternativet 

mindre än en gång i månaden. Majoriteten av medarbetarna valde svarsalternativet aldrig. 

Den signifikanta skillnaden visade en effektstorlek på 0.73 (tabell 4), vilket kan tolkas 

som en måttlig effekt. 

I t-testet med oberoende mätningar visades inga signifikanta skillnader mellan 

medarbetarnas anställningstider och medarbetarnas upplevelser av feedback. Vidare 

visades inga signifikanta skillnader mellan medarbetarnas åldrar och medarbetarnas 

upplevelser av feedback. 

 
5.2 Resultatet av jämförelsen mellan chefsenkäten och 

medarbetarenkäten 

Resultatet för frågorna 4 till 16 i chefsenkäten presenteras i bilaga 3, där redogörs även 

för en jämförelse med resultatet från medarbetarenkäten på motsvarande frågor. Vidare 

bör det poängteras att i enkäten efterfrågades inte vem medarbetarna hade som chef. I 

chefsenkäten efterfrågades inte hur många medarbetare cheferna hade personalansvar för. 

Detta innebär att relationen mellan svarande medarbetare och svarande chefer inte anges 

i resultatet. Nedan lyfts de största skillnaderna och likheterna som framkom i 

jämförelsen. 

  M SD n t df p d 

Hur ofta berättar 
din chef att du 
gjorde ett 
mindre bra 
arbete? 

Man 2.03 0.98 29 2.65 52 0.011* 0.73 

Kvinna 1.44 0.58 25  
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Fråga 4 undersökte hur ofta cheferna gav beröm och hur ofta medarbetarna 

upplevde att de fick beröm. Merparten av cheferna menade att de gav beröm en gång om 

dagen till flera gånger om dagen. Medarbetarna upplevde inte att cheferna gav beröm så 

ofta, mer än hälften upplevde att de fick beröm en gång i månaden till mindre än en gång 

i månaden. 

En tydlig skillnad framkom i påstående nummer 5 gällande om cheferna 

motiverade sina anställda och om medarbetarna menade att deras chef motiverade dem. 

Bland cheferna valde mer än hälften att de motiverade sina medarbetare. Det var ingen av 

cheferna som angav att de inte motiverade sina anställda i deras arbete. Mer än hälften av 

medarbetarna var tveksamma till om cheferna motiverade dem. 

Fråga 7 undersökte hur ofta cheferna berättade och hur ofta medarbetarna fick 

höra att de gjort ett mindre bra arbete. Mer än hälften av cheferna menade att det 

inträffade mindre än en gång i månaden. Vidare visade resultatet att det var endast 

manliga chefer som valde alternativen en gång i veckan till en gång i månaden. Bland 

medarbetarna valde nästintill hälften alternativet aldrig och bland cheferna valde ingen 

detta alternativ. 

I fråga 10 undersöktes hur ofta cheferna gav och medarbetarna fick information 

som kunde leda till utveckling. Resultatet visade att cheferna upplevde att de gav 

feedback som utvecklade medarbetarna relativt ofta, hälften svarade att det sker en gång i 

veckan. Hälften av medarbetarna upplevde att det inträffade mindre än en gång i 

månaden, detta svarsalternativ valde ingen av cheferna. I påstående 11 undersöktes om 

cheferna fokuserade på anställdas framtida prestationer. Alla chefer förutom en menade 

att medarbetarnas framtida prestationer var i fokus. Flera medarbetare, nästintill hälften, 

visste inte om chefen fokuserade på detta och några menade att chefen inte gjorde det. 

I fråga 12 efterfrågades hur ofta chefen gav och medarbetarna upplevde sig få 

beröm på utförda arbetsuppgifter. Cheferna svarade att det skedde en gång i veckan till 

flera gånger om dagen. Drygt hälften av medarbetarna upplevde att cheferna gav beröm 

på utförda arbetsuppgifter mindre än en gång i månaden. 

I påstående 6, 8, 9, 13, 14, 15 och 16 framkom likheter bland chefernas och 

medarbetarnas upplevelser. Medarbetarna uppskattade när chefen gav beröm, vilket 

cheferna också upplevde att de gjorde. Vid behov förklarade cheferna för medarbetarna 

om vad som behövdes förändras i arbetet. Medarbetarna blev inte irriterade när cheferna 

förklarade för dem vad de gjorde för fel och cheferna upplevde inte att medarbetarna blev 

irriterade. Cheferna upplevde att deras anställda ville få feedback på utförda 
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arbetsuppgifter, vilket medarbetarna ville. Cheferna upplevde inte att deras anställda 

utförde ett sämre arbete när de fick feedback. Likaså upplevde inte medarbetarna att 

deras prestation blev sämre vid mottagandet av feedback. Cheferna upplevde inte att 

deras anställda blev stressade när feedback gavs, vilket medarbetarna instämde med. 

Cheferna var tydliga med vad som förväntades av medarbetarna.  

 

5.3 Önskan och vikten av feedback 

Nedan presenteras resultaten från frågorna 17 till 20. I medarbetarenkäten är det fråga 17 

till 20 och i chefsenkäten är det fråga 17 till 19 (bilaga 1 & 2). Först presenteras i vilka 

sammanhang cheferna gav feedback och medarbetarna fick feedback. Därefter vad 

medarbetarna ansåg som viktigast att få feedback på. Sedan redogörs för hur ofta 

medarbetarna ville få feedback från sin chef och hur ofta cheferna trodde medarbetarna 

ville ha feedback. Till sist presenteras påståendet om chefens feedback stämde överens 

med hur medarbetarna uppfattade sig själva i arbetet. Resultaten från frågorna framställs i 

diagram med en jämförelse mellan cheferna och medarbetarna. Vidare görs det en 

jämförelse mellan manliga och kvinnliga medarbetare i påstående 18, angående om 

chefens feedback stämde överens med hur medarbetarna uppfattade sig själva i arbetet. 

Fråga 17 efterfrågade i vilka sammanhang cheferna gav feedback och 

medarbetarna fick feedback. Medarbetarna och cheferna kunde välja mer än ett 

alternativ, se figur 1. Observera att det är 8 chefer och 54 medarbetare, vilket kan 

påverka att skillnaderna ser större ut än vad de är. 

 

 
 
Figur 1. I vilka sammanhang cheferna gav feedback och medarbetarna fick feedback. 
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Medarbetarna upplevde mest att cheferna gav feedback under medarbetarsamtal, 

alternativet valdes av ungefär lika många män som kvinnor. På andra plats valde 20 män 

och 10 kvinnor bland medarbetarna spontana möten. Ett fåtal medarbetare upplevde att 

de inte fick feedback i några sammanhang. Medarbetarna upplevde mer att cheferna gav 

feedback på avdelningsmöten än via e-post. Vidare svarade medarbetarna i övriga 

kommentarsfältet att feedback gavs på julkort, statusmöten, morgonmöten och 

genomgång efter arbetet. Cheferna upplevde mest att de gav feedback på spontana möten 

och medarbetarsamtal, men även via e-post. Det var 3 chefer som menade att de gav 

feedback på avdelningsmöten. Cheferna angav även i övriga kommentarsfältet 

morgonmöten som ett sammanhang där feedback gavs. 

I fråga 19 i medarbetarenkäten och 18 i chefsenkäten efterfrågades vad som var 

viktigast att få feedback på enligt medarbetarna och vad cheferna trodde medarbetarna 

ansåg som viktigast, se figur 2.  

 

   
Figur 2. Vad upplevde medarbetarna var viktigast att få feedback på och vad trodde cheferna medarbetarna 
ansåg som viktigast. 
 

Resultatet visade att medarbetarna ansåg att feedback som fokuserade på sådant 

som behöver utvecklas var viktigast. Hälften av cheferna trodde också att medarbetarna 

ansåg det som behöver utvecklas som viktigast. Feedback på utförda arbetsuppgifter var 

andra viktigaste enligt medarbetarna. Av cheferna angav 3 detta svarsalternativ. Det 

tredje viktigaste att få feedback på var sådant som var bra. Ingen av cheferna valde detta 

alternativ. Det medarbetarna valde som minst viktigt var på områden som de inte var bra 

på i sitt arbete. Detta alternativ valde 3 medarbetare och 1 chef. 

En av de övriga frågorna undersökte hur ofta medarbetarna ville få feedback från 

sin chef och hur ofta cheferna trodde medarbetarna ville få feedback. Alternativen som 
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fanns att välja mellan var från flera gånger om dagen till aldrig. Vidare presenteras 

resultatet i figur 3. 

 

   
Figur 3. Hur ofta medarbetarna ville få feedback från cheferna och hur ofta cheferna trodde medarbetarna 
ville få feedback. 
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Medarbetarna fick svara på påståendet om den feedback chefen gav stämde 

överens med hur de uppfattade sig själva i arbetet. I figur 4 redovisas medarbetarnas svar 
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Figur 5. Om chefens feedback stämde överens med hur medarbetarna uppfattade sig själva i arbetet. 
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6. Resultatdiskussion  
Syftet med studien är att bilda kunskap om hur feedback ges och upplevs inom ramen för 

ett företag i lager- och distributionsbranschen. Utifrån resultatet som presenterades i 

föregående avsnitt har syftet uppnåtts och frågeställningarna har besvarats. I kommande 

avsnitt förs en diskussion gällande resultatet av studien. Till en början diskuteras den 

första frågeställningen som efterfrågade vilka skillnader det fanns mellan medarbetarnas 

upplevelser av feedback avseende deras kön, anställningstid och ålder. Därefter 

diskuteras den andra frågeställningen om vilka skillnader och likheter det finns mellan 

chefernas upplevelser av givandet av feedback och medarbetarnas upplevelser gällande 

mottagandet av feedback. Slutligen diskuteras resultatet av de övriga frågorna. 

 
6.1 Kön, anställningstid och ålder 
Manliga medarbetare i den studerade organisationen upplever oftare, än kvinnorna, att 

chefen berättar för dem att de gör ett mindre bra arbete. Johnson och Helgeson (2002) 

poängterar att chefers relationer till medarbetare kan skiljas åt beroende på 

medarbetarnas kön. Med grund i Helgesons forskning kan en förklaring till den 

signifikanta skillnaden vara att cheferna i företaget har olika arbetsrelationer till manliga 

och kvinnliga medarbetare. Geddes och Baron (1997) menar, som tidigare nämnt, att det 

är obehagligt för cheferna att ge feedback som innehåller konstruktiv kritik och att dem 

är oroliga för att göra medarbetarna upprörda. Om cheferna har en närmare arbetsrelation 

till de manliga medarbetarna kan det hända att cheferna känner sig mer bekväma med att 

ge feedback som innehåller konstruktiv kritik till dem, eftersom de vet hur medarbetarna 

reagerar. Det kan betyda att cheferna diskuterar på olika sätt med medarbetarna beroende 

på deras kön och därför upplever de manliga medarbetarna oftare feedback med 

konstruktivt innehåll. De manliga cheferna berättar oftare, än de kvinnliga cheferna, att 

medarbetarna gjort ett mindre bra arbete. En anledning kan vara att männen i företaget, 

både cheferna och medarbetarna, kan ha en tillåtande jargong där det är mer accepterat 

att ge varandra feedback med konstruktivt innehåll. Dessutom får manliga medarbetare 

mer feedback spontant än kvinnliga medarbetare. Det överensstämmer med Johnson och 

Helgesons (2002) studie, manliga medarbetare fick feedback mer spontant och på ett 

direkt sätt, chefen var rak och ärlig. Det är även förenligt med vad Eagly och Johnson 

(1996) menar, att manliga chefer är mer direkta i sitt sätt att ge feedback. Resultatet kan 

därför bero på att företagets manliga chefer ger konstruktiv feedback omedelbart och på 
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ett direkt sätt till manliga medarbetare. Däremot verkar det som att cheferna väntar med 

att ge konstruktiv feedback till kvinnorna, eftersom de fick mest feedback på 

medarbetarsamtal. Cheferna kan möjligtvis tro att kvinnorna på företaget föredrar 

konstruktiv feedback i formella samtal och ger det därför mer strukturerat. 
Enligt Johnson och Helgeson (2002) hade kvinnor en tendens att undervärdera 

sina prestationer och förutsåg därför att de skulle få mer konstruktiv feedback och mindre 

positiv feedback. Vidare upplevde kvinnorna i Johnson och Helgesons (2002) studie mer 

konstruktiv feedback än männen. Detta skiljer sig från resultatet i den studerade 

organisationen, kvinnorna upplever oftare att chefen ger beröm än kritik. Dessutom 

framkommer det att kvinnorna menar att chefens feedback överensstämmer med hur de 

uppfattar sig själva i deras arbete, vilket återigen skiljer sig från resultatet i Johnson och 

Helgesons (2002) studie. Därför är det intressant att det uppstår två signifikanta 

skillnader i studien. Som tidigare nämnt upplever männen oftare att chefen ger feedback 

på arbete de utfört mindre bra. Samtidigt upplever männen oftare, än kvinnorna, att de får 

beröm. Anledningen till de signifikanta skillnaderna kan vara att kvinnorna på företaget 

har mer strukturerade arbetsuppgifter. Enligt Krasman (2013) leder strukturerade 

arbetsuppgifter till ett mindre behov av feedback eftersom anställda kan själva utvärdera 

deras prestationer. Det innebär att kvinnorna kan bedöma kvaliteten på arbetsuppgifterna 

och därför behöver inte cheferna ge samma mängd konstruktiv feedback till dem. Dock 

efterfrågades varken medarbetarnas arbetsuppgifter eller befattningar i den studerade 

organisationen, vilket påverkar att det inte går att styrka att kvinnorna har mer 

strukturerade arbetsuppgifter. Däremot bör det poängteras att kvinnorna angav att de inte 

ville få feedback från chefen ofta, de flesta angav en gång i månaden och mindre.  

Kanfer och Ackerman (2004) poängterar att yngre medarbetare är lite mer 

motiverade till att utvecklas på arbetsplatsen. Även socioemotional selectivity theory 

(Carstensen, 1991, 1992) belyser att yngre medarbetare är mer framtidsorienterade. 

Wong et al. (2008) beskriver att äldre arbetstagare inte behöver konkurrera på 

arbetsplatsen och har därför inte samma fokus på anställningsbarhet. Med grund i de nyss 

nämnda studierna borde det uppstått signifikanta skillnader i den studerade 

organisationen angående ålder och frågorna om utveckling samt förändring. En anledning 

till att det inte uppstod signifikanta skillnader i ålder kan bero på den breda 

gruppindelningen i den statistiska analysen. De planerade sex grupperna reducerades till 

två eftersom det var för få respondenter. Vidare kan det även vara anledningen till att det 

inte uppstod signifikanta skillnader mellan anställningstid och upplevelsen av feedback, 
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eftersom anställningstidsgrupperna också fick revideras. Ytterligare en anledning till 

varför det inte uppstod fler signifikanta skillnader i studien kan vara att 

medarbetarenkäten inte konstruerades på rätt sätt och därför inte innehöll en hög 

reliabilitet. Ytterligare en orsak kan vara att det var för få respondenter i studien. Om 

urvalet i studien var större skulle möjligheten för fler signifikanta skillnader troligtvis 

öka. Däremot kan en annan anledning vara att medarbetarna i studien hade liknande 

upplevelser gällande feedback och därför uppstod det inga signifikanta skillnader. 

 
6.2 Jämförelse mellan chefsenkäten och medarbetarenkäten 

Den andra frågeställningen efterfrågade vilka skillnader och likheter det fanns mellan 

chefernas upplevelser av givandet av feedback och medarbetarnas upplevelser gällande 

mottagandet av feedback. I resultatet besvarades frågeställningen i avsnittet 5.2 och 

vidare diskuteras detta djupare. 

Upplevelser gällande hur ofta cheferna gav feedback med positivt innehåll 

varierar i företaget. Cheferna upplever att de oftare ger beröm än vad medarbetarna 

upplever att de får beröm. Däremot ges feedback med positivt innehåll relativt ofta i 

företaget enligt medarbetarna. Det kan ses som positivt eftersom enligt Belschak och 

Hartog (2009) minskar positiv feedback risken till att medarbetare säger upp sig samt 

ökar det OCB-värdet hos medarbetare. Det kan vara anledningen till att 42 av 54 

medarbetare i studien har arbetat på företaget mer än sex år. Medarbetarna engagerar sig 

till företaget och vill bidra till företagets framgång, vilket också återspeglar sig i att 

medarbetarna anser att feedback som syftar till att utveckla är viktigast att få. Eftersom 

det fokuserar på att förbättra framtida arbetsprestationer. Tilläggas kan att OCB-värdet 

inte undersöktes i studien och kan därmed inte påvisa att det ökats hos medarbetarna i det 

studerade företaget. 

 Flera medarbetare anser att cheferna inte alltid motiverar dem medan cheferna 

angav att de motiverade medarbetarna. En av anledningarna till olika upplevelser kan 

vara att cheferna inte är tydliga och specifika vid givandet av feedback med positivt 

innehåll. Enligt Hibbert (2016) bör inte chefer ge feedback utan en tydlig eftertanke 

eftersom det då riskerar att leda till negativa utfall när medarbetarna inte förstår 

innehållet och intentionen. Med detta som bakgrund behöver cheferna i företaget 

uppmärksammas på att positiv feedback inte alltid är positivt. När chefer ger feedback 

som exempelvis “bra jobbat” är det otydligt eftersom medarbetaren inte får veta vad som 

är bra, vilket kan leda till att medarbetaren inte uppfattar det som positivt. Dock 
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efterfrågades det inte i enkäten vem medarbetarna hade som chef och hur många 

medarbetare cheferna hade personalansvar för. Detta kan innebära att de medarbetare 

som har en chef som motiverar dem inte deltog i undersökningen, vilket kan ha påverkat 

resultatet. Feedback som fokuserade på redan utförda arbetsuppgifter upplevdes olika 

bland medarbetare och chefer. Cheferna menade att de gav feedback som fokuserade på 

redan utförda arbetsuppgifter dagligen medan drygt hälften av medarbetarna upplevde att 

de fick det mindre än en gång i månaden. Detta kan bero på en brist i kommunikationen 

mellan chefer och medarbetare. Att otydlig feedback kan leda till att medarbetare inte 

uppfattar innehållet (Hibbert, 2016) kan möjligtvis överensstämma med vad som skett på 

företaget. Det kan också bero på, som tidigare nämnt, att en chefs medarbetare 

representeras i högre grad i studien än övriga chefers. 

I företaget ger cheferna sällan feedback med konstruktivt innehåll och de flesta 

medarbetarna upplever att de aldrig får höra från sina chefer att de gör ett mindre bra 

arbete. En av anledningarna till varför chefer inte ger feedback med konstruktivt innehåll 

är som tidigare nämnt för att det upplevs som obehagligt och stressande (Geddes & 

Baron, 1997). Detta undersöktes inte i studien men kan vara en av orsakerna till att 

cheferna inte ger konstruktiv feedback. Feedback med konstruktivt innehåll behöver 

däremot inte innebära något negativt utan kan användas för att utveckla medarbetare 

(O’Malley & Greqory, 2011). Endast ett fåtal av medarbetarna anser att det är viktigast 

att få feedback på sådant som är mindre bra, vilket indikerar på att medarbetarna inte 

efterfrågar feedback med konstruktivt innehåll. Resultatet skiljer sig från studien som 

Nacherla (2009) diskuterar, där hälften av medarbetarna angav att de fick för lite 

feedback med konstruktivt innehåll från sina chefer. Däremot om företaget uppmuntrar 

till en feedback-miljö kan chefers och medarbetares syn på konstruktiv feedback 

förändras och istället ses som ett verktyg för utveckling. Hibbert (2016) poängterar att 

det kan leda till en motiverande arbetsmiljö och öka kunskaper, som i sin tur kan leda till 

framgång för organisationen. Dock framkommer det att cheferna förklarar vid behov vad 

som behöver förändras om medarbetarna gör fel, vilket medarbetarna också anser. Det 

kan innebära att medarbetarna upplever att de får tillräckligt med konstruktiv feedback. 

Eftersom medarbetarna menar att cheferna delvis motiverar dem kan en integrerad 

feedback-miljö också öka motivationen samt användningen av feedback. Även om 

feedback med konstruktivt innehåll kan vara obehagligt för cheferna och oönskat av 

medarbetarna bör cheferna få kunskap om hur det kan användas för att leda till positiva 

utfall. 
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Det framkommer olika upplevelser bland cheferna och medarbetarna i resultatet 

gällande feedback som fokuserar på att utveckla. Många av medarbetarna vet inte om 

chefen fokuserar på deras utvecklingsmöjligheter och flera medarbetare menar att chefen 

inte gjorde det. Samtidigt menar nästintill hälften av medarbetarna att det är viktigast att 

få feedback som fokuserar på att utveckla. Resultatet är i samma riktning som 

Longenecker och Nykodyms (1996) forskning, att feedback som fokuserar på att 

utveckla medarbetarna uppskattas mer bland medarbetare. Dock tyder resultatet på att det 

krävs en tydligare dialog mellan cheferna och medarbetarna. Cheferna har en avgörande 

roll vid effektivisering av feedback-processen. Ur en annan synvinkel är det positivt för 

företaget att medarbetarna valde att feedback som fokuserar på att utveckla dem var 

viktigast eftersom det kan tolkas som att medarbetarna ser en framtid i företaget och vill 

utvecklas. 

 
6.3 Alla medarbetare vill få feedback 

I tidigare avsnitt har en diskussion redan förts gällande i vilka sammanhang feedback ges 

och vad som är viktigast för medarbetarna att få feedback på. I följande avsnitt diskuteras 

därför endast resterande frågor om hur ofta medarbetarna vill få feedback och om chefens 

feedback stämmer överens med hur medarbetarna uppfattar dem själva i arbetet. 

Det är endast manliga medarbetare i organisationen som vill ha feedback flera 

gånger dagligen och samtliga har varit anställda i mer än sex år. Som tidigare nämnt 

behöver medarbetare som varit anställda under en längre period feedback för att 

upprätthålla produktiviteten (London, 1997). Därmed kan dessa medarbetare vilja få 

feedback flera gånger dagligen för att kunna fortsätta vara produktiva i arbetet. I studien 

efterfrågades inte vilken typ av arbetsuppgifter medarbetarna hade, men det skulle kunna 

vara att de manliga medarbetarna har mer ostrukturerade arbetsuppgifter och därmed vill 

få mer feedback. Eftersom enligt Krasman (2013) kan arbetsuppgifter påverka behovet 

av feedback, de som har mer strukturerade arbetsuppgifter är inte i lika stort behov av 

feedback. Majoriteten av medarbetarna vill få feedback en gång i veckan. Det är inte en 

enda medarbetare som uppger att de aldrig vill få feedback. Det kan betyda att 

medarbetarna i organisationen uppskattar att få feedback.   

I påståendet om chefens feedback överensstämmer med hur medarbetarna 

uppfattar dem själva i arbetet, är det ingen stor skillnad i svaren mellan männen och 

kvinnorna. Detta påvisar att resultatet inte överensstämmer med vad Johnson och 
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Helgeson (2002) menar, att när chefer ger feedback till kvinnor stämmer det inte med 

deras förväntningar. 
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7. Metoddiskussion 

Valet att använda en kvantitativ metod gynnade resultatet i studien, eftersom det 

efterfrågades skillnader i frågeställningarna, vilket kan undersökas med den kvantitativa 

metoden som innefattar statistiska analyser. Målet var att nå ut till många medarbetare 

och chefer inom lager- och distributionsbranschen. Därför ansågs den kvantitativa 

metoden och instrumentet enkäter som relevant eftersom det hade varit tidskrävande att 

intervjua samtliga medarbetare och chefer i organisationen. Vid utförandet av 

enkätundersökningen hade studiens författare kunnat vara på plats för att öka 

svarsfrekvensen och tagit med Ipads för att förenkla deltagandet. Eftersom att alla 

medarbetare inte hade tillgång till egna datorer hade det möjligtvis kunnat öka 

svarsfrekvensen. 

De etiska hänsynstaganden som beaktades bidrar till en hållbar studie. För att 

skydda respondenternas anonymitet efterfrågades inte vilken avdelning de tillhörde 

eftersom på en avdelning var det endast 1 chef och 3 medarbetare. Det hade medfört att 

konfidentialitetskravet hade brutits, då det hade varit enkelt att urskilja individer och 

därför hade respondenterna inte längre varit anonyma. Biobiljetterna som lottades ut för 

att öka svarsfrekvensen fick inte den effekt som önskades, då endast ett fåtal deltog. En 

anledning till detta kan vara att respondenterna inte trodde de var anonyma eftersom de 

behövde ange sina mailadresser för att delta. Detta kunde ha förebyggts genom att vara 

ännu tydligare i instruktionsbrevet och förklarat att informationen behandlats 

konfidentiellt. 

 

7.1 Studiens begränsningar  
Denna studie innehar ett antal begränsningar. För det första undersöktes skillnader och 

därför uppger inte studien orsakerna till de signifikanta skillnaderna som uppstod. Det är 

endast antaganden och tänkbara orsaker som diskuteras utifrån tidigare forskning 

angående det framkomna resultatet. Analyseringen av data blev inte som tänkt då 

författarna hade hoppats på fler signifikanta skillnader. Antalet deltagare var få i studien 

vilket har påverkat bredden och studiens resultat. Av detta skäl kunde inte ålder- och 

anställningstidsgrupperna delas in i de grupper som var tänkt från början, utan fick delas 

in med en större bredd. Exempelvis i kategorin anställningstid skulle grupperna varit 

indelade i ett år och kortare, två till fem år, sex till tio år och elva år och längre. Eftersom 

varje grupp hade för få respondenter ledde det till en sammanfogning till två grupper, tio 
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år och kortare och elva år och längre. Om studien hade fler respondenter skulle grupperna 

som var tänkt från början kunnat bibehållas, vilket hade kunnat leda till fler signifikanta 

skillnader. Dessutom var det endast åtta chefer på företaget och det orsakade att det inte 

gick att utföra statistiska analyser på den insamlade datan. Eftersom i t-test med 

oberoende mätningar måste det vara minst 20 personer i varje grupp. Vid en närmare 

eftertanke hade det varit bättre att intervjua cheferna för att få kunskap om hur feedback 

ges i företaget.  

Enkäterna skapades på egenhand. Studiens författare hade inte tillräckligt med 

kunskap om konstruktionen av enkäterna, det medförde att reliabiliteten blev bristande 

och frågorna korrelerade inte med varandra. Från början var det tänkt att utföra t-test med 

oberoende mätningar på indelningen som gjordes vid konstruktionen: beröm och 

uppmuntring, förändring och utveckling samt de negativt formulerade frågorna (tabell 1). 

Då inte dessa grupperingar korrelerade med varandra orsakade det att frågorna 

hanterades enskilt. 

En annan begränsning var att medarbetarenkäten inte innehöll en fråga om deras 

chef var man eller kvinna. Följden blev att resultatet visade endast medarbetarnas kön 

och chefernas kön, men däremot inte om medarbetarnas chef var man eller kvinna. 

Därför gick det inte att undersöka om chefens kön påverkade medarbetarnas upplevelser 

av feedback. Exempelvis upplevde manliga medarbetare oftare att de fick höra att de 

gjort ett mindre bra arbete. Samtidigt angav de manliga cheferna att de oftare berättade 

för medarbetarna att de gjorde ett mindre bra arbete, vilket visar en möjlig koppling. 

Däremot om medarbetarna hade angett om chefen var man eller kvinna hade det gått att 

fastställa kopplingen mer. Om möjligheten hade funnits skulle enkäterna konstruerats 

om.  

En nackdel med svarsalternativet "vet inte" är att alternativet inte kan ingå i den 

statistiska analysen (Berntson et al., 2016). I bilaga 1 och 2 är alternativet "vet inte" 

poängsatt med 2, dock fick detta alternativ inga poäng och uteslöts därmed vid 

beräkningen av t-test med oberoende mätningar. Detta kan vara en anledning till att inte 

fler signifikanta skillnader uppstod i studien, eftersom alternativet inte räknades med i 

medelvärdena.  

En ytterligare begränsning med studien är generaliserbarheten. Enligt Bryman 

(2011) vill forskare i kvantitativa metoder kunna generalisera resultatet till andra grupper 

och situationer. Eftersom studiens urval var relativt litet med endast 54 medarbetare och 
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8 chefer minskar det generaliserbarheten. Generaliserbarheten begränsas även av den 

bristande reliabiliteten som orsakades av de egenkonstruerade enkäterna. 

 

7.2 Slutsatser  
Syftet med studien var att bilda kunskap om hur feedback ges och upplevs inom ramen 

för ett företag i lager- och distributionsbranschen. Den första frågeställningen 

efterfrågade vilka skillnader det fanns mellan medarbetarnas upplevelser av feedback 

avseende kön, anställningstid och ålder. Resultatet visade att medarbetarnas upplevelser 

av feedback kan skiljas åt beroende på kön. En av slutsatserna är att de manliga 

medarbetarna i den studerade organisationen upplever att de oftare får höra att de gjort ett 

mindre bra arbete. Ytterligare en slutsats är att de manliga medarbetarna upplever att de 

oftare får beröm av cheferna. En annan slutsats är att medarbetarna anser feedback som 

fokuserar på sådant som behöver utvecklas är viktigast. Medarbetarna i den studerade 

organisationen uppskattar att få beröm. Majoriteten av medarbetarna önskade feedback 

en gång i veckan och ingen av medarbetarna angav att de aldrig ville få feedback. Detta 

tyder på att feedback är önskat av medarbetarna och kan därför vara ett viktigt verktyg 

för chefer till utveckling och förändring av medarbetarna. Den andra frågeställningen 

efterfrågade vilka likheter och skillnader det fanns mellan chefernas och medarbetarnas 

upplevelser av feedback. Resultatet visade både skillnader och likheter. En slutsats är att 

den studerade organisationens chefer och medarbetare behöver föra en dialog om 

givandet och mottagandet av feedback, för att effektivisera processen. 

 

7.3 Vidare forskning  
Förslag på vidare forskning är att kvantitativt studera feedback på arbetsplatser med 

större urval för att få ytterligare förståelse och kunskap. Ett ytterligare förslag är att 

undersöka i andra företag om manliga medarbetare upplever mer feedback som har ett 

konstruktivt innehåll än kvinnliga medarbetare. Även om männen upplever att de får mer 

beröm. Om det uppstår skillnader är ett förslag att undersöka och fastställa orsakerna. All 

forskning i den teoretiska bakgrunden i studien är utförd utanför Sveriges gränser, vilket 

leder till ett förslag på mer forskning inom Sverige för att undersöka feedback.  
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Bilaga 1. Medarbetarenkäten 

 
 

 

1. Kjønn: 

 Mann  

 Kvinne  

 Annet  

 
2. Alder: 

 18-25 år  

 26-35 år  

 36-45 år  

 46-55 år  

 56-65 år  

 66 år eller eldre  

 
3. Hvor lenge har du vært ansatt i ****? 

 <1 år  

 2-5 år  

 6-10 år  

 Lengre enn 11 år  

 
4. Hvor ofte får du generell ros fra sjefen din? 

 Flere ganger daglig  

 En gang om dagen  

 En gang i uken  

 En gang i måneden  

 Mindre enn en gang i måneden  

 Aldri  

 
5. Sjefen min motiverer meg i mitt arbeid. 
 

1 Er ikke enig 2 Vet ikke 3 Delvis Enig 4 Enig 5 Helt enig  

     
 
 



	
 

 
 
 
 

 
6. Jeg setter pris på når jeg får ros fra sjefen min. 
 

1 Er ikke enig 2 Vet ikke 3 Delvis Enig 4 Enig 5 Helt enig  
     

 
7. Hvor ofte forteller sjefen din at du gjorde en mindre god jobb? 

 Flere ganger daglig  

 En gang om dagen  

 En gang i uken  

 En gang i måneden  

 Mindre enn en gang i måneden  

 Aldri  

 
8. Sjefen min forklarer for meg hva jeg skal endre på i min arbeidsmåte hvis jeg gjør noe feil. 
 

1 Er ikke enig 2 Vet ikke 3 Delvis Enig 4 Enig 5 Helt enig  

     
9. Jeg blir irritert når sjefen min forteller meg hva jeg gjør feil. 
 

1 Er ikke enig 2 Vet ikke 3 Delvis Enig 4 Enig 5 Helt enig  
     

 
10. Hvor ofte får du informasjon fra sjefen din som hjelper deg med å utvikle deg selv som 
medarbeider? 

 Flere ganger daglig  

 En gang om dagen  

 En gang i uken  

 En gang i måneden  

 Mindre enn en gang i måneden  

 Aldri  

 
11. Sjefen min fokuserer på mine fremtidige prestasjoner. 
 

1 Er ikke enig 2 Vet ikke 3 Delvis Enig 4 Enig 5 Helt enig  
     

12. Hvor ofte får du ros fra sjefen din på fullførte arbeidsoppgaver? 

 Flere ganger daglig  

 En gang om dagen  

 En gang i uken  

 En gang i måneden  

 Mindre enn en gang i måneden  



	
 

 
 
 
 

 Aldri  

 
13. Jeg vil ha tilbakemelding på gjennomførte oppgaver. 
 

1 Er ikke enig 2 Vet ikke 3 Delvis Enig 4 Enig 5 Helt enig  
     

 
14. Prestasjonen min blir verre når jeg får tilbakemelding fra sjefen min. 
 

1 Er ikke enig 2 Vet ikke 3 Delvis Enig 4 Enig 5 Helt enig  
     

 
15. Jeg blir stresset når sjefen min gir meg tilbakemelding. 
 

1 Er ikke enig 2 Vet ikke 3 Delvis Enig 4 Enig 5 Helt enig  
     

 
16. Sjefen min er klar med hva som forventes av meg. 
 

1 Er ikke enig 2 Vet ikke 3 Delvis Enig 4 Enig 5 Helt enig  
     

 
17. I hvilken sammenheng får du ros fra sjefen din? (Du kan velge flere alternativer) 

 E-post  

 Spontane møter  

 Medarbeidersamtale  

 Avdelingsmøter  

 Ikke noen  

 Annet, hva?  

  

 
18. Tilbakemeldingene jeg får er forenlig med hvordan jeg oppfatter meg selv i mitt arbeid. 
 

1 Er ikke enig 2 Vet ikke 3 Delvis Enig 4 Enig 5 Helt enig  
     

 
19. For meg er det viktigst å få tilbakemelding på... 

 utførte arbeidsoppgaver  

 områder jeg er god på i mitt arbeid  

 områder jeg ikke er god på i mitt arbeid  

 områder jeg trenger å utvikle i mitt arbeid  

 
20. Jeg vil at sjefen min skal gi meg tilbakemelding… 



	
 

 
 
 
 

 Flere ganger daglig  

 En gang om dagen  

 En gang i uken  

 En gang i måneden  

 Mindre enn en gang i måneden  

 Aldri  

 
 
Kommentarer 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
 

 
 
 
 

Bilaga 2. Chefsenkäten 
 

 

 

 
 
1. Kjønn: 

 Mann  

 Kvinne  

 Annet  

 
2. Alder: 

 18-25 år  

 26-35 år  

 36-45 år  

 46-55 år  

 56-65 år  

 66 år eller eldre  

 
3. Hvor lenge har du vært ansatt i *** i den nåværende stilling? 

 <1 år  

 2-5 år  

 6-10 år  

 Lengre enn 11 år  

 
4. Hvor ofte gir du generell ros til dine ansatte? 

 Flere ganger daglig  

 En gang om dagen  

 En gang i uken  

 En gang i måneden  

 Mindre enn en gang i måneden  

 Aldri  

 
5. Jeg motiverer ansatte i deres arbeid. 
 

1 Er ikke enig 2 Delvis enig 3 Enig 4 Helt enig  Vet ikke 
     



	
 

 
 
 
 

 
6. Personalet setter pris på når jeg gir ros. 
 

1 Er ikke enig 2 Vet ikke 3 Delvis Enig 4 Enig 5 Helt enig  
     

 
7. Hvor ofte forteller du dine ansatte at de gjorde en mindre god jobb? 

 Flere ganger daglig  

 En gang om dagen  

 En gang i uken  

 En gang i måneden  

 Mindre enn en gang i måneden  

 Aldri  

 
8. Om nødvendig forklarer jeg for personalet mitt hva som må endres i deres arbeid. 
 

1 Er ikke enig 2 Vet ikke 3 Delvis Enig 4 Enig 5 Helt enig  
     

 
9. Personalet mitt blir irritert når jeg forteller dem hva de gjør feil. 
 

1 Er ikke enig 2 Vet ikke 3 Delvis Enig 4 Enig 5 Helt enig  
     

 
10. Hvor ofte gir du informasjon til dine ansatte som hjelper dem med å utvikle seg som 
medarbeidere? 

 Flere ganger daglig  

 En gang om dagen  

 En gang i uken  

 En gang i måneden  

 Mindre enn en gang i måneden  

 Aldri  

 
11. Jeg fokuserer på mine medarbeideres fremtidige prestasjoner. 
 

1 Er ikke enig 2 Vet ikke 3 Delvis Enig 4 Enig 5 Helt enig  
     

 
12. Hvor ofte gir du ros for arbeidsoppgavene ditt personale utfører? 

 Flere ganger daglig 

 En gang om dagen 

 En gang i uken 

 En gang i måneden 



	
 

 
 
 
 

 Mindre enn en gang i måneden 

 Aldri 

 
13. Jeg opplever at ansatte vil ha tilbakemelding på arbeidet de har utført. 
 

1 Er ikke enig 2 Vet ikke 3 Delvis Enig 4 Enig 5 Helt enig  
     

 
14. Jeg opplever at mine ansatte utfører dårligere arbeid når jeg gir tilbakemelding. 
 

1 Er ikke enig 2 Vet ikke 3 Delvis Enig 4 Enig 5 Helt enig  
     

 
15 Jeg opplever at mine ansatte blir stresset når jeg gir tilbakemelding. 
 

1 Er ikke enig 2 Vet ikke 3 Delvis Enig 4 Enig 5 Helt enig  
     

 
16. Jeg er tydelig overfor personalet mitt med hva som forventes av dem. 
 

1 Er ikke enig 2 Vet ikke 3 Delvis Enig 4 Enig 5 Helt enig  
     

 
17. I hvilken sammenheng gir du tilbakemelding til dine ansatte? (Du kan velge flere 
alternativer) 

 E-post  

 Spontane møter  

 Medarbeidersamtale  

 Avdelingsmøter  

 Ikke noen  

 Annet, hva?  

  

 
18. Jeg tror ansatte vil foretrekke å ha tilbakemelding på... 

 utførte arbeidsoppgaver  

 områder de er gode på i deres arbeid  

 områder de ikke er gode på i deres arbeid  

 områder de trenger å utvikle på arbeidsplassen  

 
19. Jeg tror ansatte vil ha tilbakemelding... 

 Flere ganger daglig  



	
 

 
 
 
 

 En gang om dagen  

 En gang i uken  

 En gang i måneden  

 Mindre enn en gang i måneden  

 Aldri  

 
 
 
Kommentarer 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
 

 
 
 
 

Bilaga 3. Jämförelse mellan chefsenkäten och 
medarbetarenkäten 

NR Fråga/ 
påstående 

Svarsalternativ Svar 
chefer 

Svar  
medarbetare  

4 C: Hur ofta 
ger du 
beröm?  
M: Hur ofta 
får du beröm?  

Flera gånger om 
dagen                

3 3  

En gång om dagen                              3  4  
En gång i veckan                         1 10  
En gång i månaden                      1  18  
Mindre än en gång i 
månaden     

0 18  

Aldrig   0 1  
Totalt 8  54  

5 C: Jag 
motiverar 
mina 
anställda i 
deras arbete. 
M: Min chef 
motiverar mig 
i mitt arbete 

Håller helt med 1 6 
Håller med 6  11 
Håller delvis med 1 21 
Vet inte  0 7 
Håller inte med 0 9 
Totalt 8  54 

6 C: Anställda 
uppskattar 
när jag ger 
beröm. 
M: Jag 
uppskattar 
när jag får 
beröm. 

Håller helt med 2 26 
Håller med 6 21 
Håller delvis med 0 5 
Vet inte  0 2  
Håller inte med 0 0 
Totalt 8  54  

7 C: Hur ofta 
berättar du 
för dina 
anställda att 
de gjorde ett 
mindre bra 
arbete? 
M: Hur ofta 
berättar din 
chef att du 
gjorde ett 
mindre bra 
arbete? 

Flera gånger om 
dagen                

0 0 

En gång om dagen                              0 0 
En gång i veckan                         2  3  
En gång i månaden                      1  6  
Mindre än en gång i 
månaden     

5 20  

Aldrig   0 25  

Totalt 8 54  

8 C: Vid behov 
förklarar jag 
för mina 
anställda vad 
som behövs 
förändras i 
deras arbete. 
M: Min chef 
förklarar för 
mig vad jag 
ska förändra i 
mitt 
arbetssätt om 
jag gör fel. 

Håller helt med 3  8 
Håller med 3  11 
Håller delvis med 2  17  
Vet inte  0 9  
Håller inte med 0 9 
Totalt 8  54  

9 C: Mina 
anställda blir 
irriterade när 
jag berättar 
vad de gör 
fel. 
M: Jag blir 
irriterad när 
min chef 
berättar vad 

Håller helt med 0 0 
Håller med 1 3  
Håller delvis med 3  12  
Vet inte  1  9  
Håller inte med 3  30  
Totalt 8  54  



	
 

 
 
 
 

jag gör för 
fel. 

10 C: Hur ofta 
ger du 
information 
till dina 
anställda som 
hjälper dem 
att utveckla 
sig som 
medarbetare?  
M: Hur ofta 
får du 
information 
från din chef 
som hjälper 
dig att 
utvecklas som 
medarbetare? 

Flera gånger om 
dagen                

1 0 

En gång om dagen                              1 2  
En gång i veckan                         4 6  
En gång i månaden                      2  8  
Mindre än en gång i 
månaden     

0 28  

Aldrig   0 10  
Totalt 8  54  

11 C: Jag 
fokuserar på 
mina 
anställdas 
framtida 
prestationer. 
M: Min chef 
fokuserar på 
mina framtida 
prestationer. 

Håller helt med 1 1 
Håller med 7 9 
Håller delvis med 0 8  
Vet inte  0 23  
Håller inte med 0 13 
Totalt 8  54 

12 C: Hur ofta 
ger du beröm 
till dina 
anställda på 
deras utförda 
arbetsuppgift
er? 
M: Hur ofta 
får du beröm 
från din chef 
på utförda 
arbetsuppgift
er? 

Flera gånger om 
dagen                

3  2  

En gång om dagen                              3  1 
En gång i veckan                         2  11 
En gång i månaden                      0 15  
Mindre än en gång i 
månaden     

0 22  

Aldrig   0 3  
Totalt 8  54  

13 C: Jag 
upplever att 
mina 
anställda vill 
ha feedback 
på arbetet de 
har utfört. 
M: Jag vill ha 
feedback på 
genomförda 
arbetsuppgift
er. 

Håller helt med 2 8  
Håller med 4  13  
Håller delvis med 2  27 
Vet inte  0 5 
Håller inte med 0 1 
Totalt 8 54  

14 C: Jag 
upplever att 
mina 
anställda 
utför ett 
sämre arbete 
när jag ger 
feedback.  
M: Min 
prestation 
blir värre när 
jag får 
feedback från 
min chef. 

Håller helt med 0 1  
Håller med 0 0 
Delvis håller med  0 4 
Vet inte  1 10 
Håller inte med 7  39  
Totalt 8 54  

15 C: Jag 
upplever att 
mina 
anställda blir 
stressade när 

Håller helt med 0 0 
Håller med 1  1 
Delvis håller med  1 7  
Vet inte  0 8  
Håller inte med 6 38 



	
 

 
 
 
 

jag ger 
feedback.  
M: Jag blir 
stressad när 
min chef ger 
feedback. 

Totalt 8  54  

16 C: Jag är 
tydlig med 
mina 
anställda med 
vad som 
förväntas av 
dem. 
M: Min chef 
är tydlig med 
vad som 
förväntas av 
mig. 

Håller helt med 1 6  
Håller med 5  21 
Delvis håller med  2 16  
Vet inte  0 6  
Håller inte med 0 5 
Totalt 8  54  

 


