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Sammanfattning 
I denna studie är syftet att undersöka den aspekt av kommunikation som kallas 
feedback på mindre arbetsplatser där chef och medarbetare arbetar dagligen med 
varandra och har stor insyn i varandras arbete. Fokus ligger på upplevelsen av 
feedback från chef kontra kollegor, hur feedback påverkar trivsel samt vad den platta 
organisationsstrukturen har för betydelse för vilken feedback som förekommer.  
 Studiens empiri bygger på material som samlades in genom sex stycken 
kvalitativa semistrukturerade intervjuer med anställda inom samma butikskedja. Den 
teoretiska referensramen består av kommunikationsteorier som behandlar feedback i 
vertikal och horisontell kommunikation. Studien utgår även från tidigare forskning 
som behandlar feedback ur både individ- och organisatoriskt perspektiv. 

 Resultatet visar på att feedback är viktigt för de anställda, upplevelsen av 
feedback beror på vem avsändaren är samt att feedback påverkar trivseln i den mån 
att den framkallar känsla av gemenskap och skapar god stämning. Det ligger även till 
grund för att de anställda känner sig sedda och uppmärksammade. Resultatet visar 
även på att den platta organisationsstrukturen i butikerna påverkar feedbackens 
förekomst på så sätt att det påverkar mängden samt vilken form av feedback som 
möjliggörs.  

 
 
Nyckelord: feedback, trivsel, platt organisation, vertikal kommunikation, horisontell 
kommunikation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   	   	  

	  

Abstract  
In this study, the purpose is to examine the aspect of communication called feedback 
on smaller workplaces where managers and employees work on daily basis with each 
other and have great visibility into each other’s work. The focus is on the experience 
of feedback from the boss versus colleagues, how feedback affects the well-being as 
well as what the flat organization structure mean for the feedback that occurs. 

The study's empirical work is based on materials gathered through six 
qualitative semi-structured interviews with employees in the same retail chain. The 
theoretical framework consists of communication theories that treat feedback in the 
vertical and horizontal communication. The study also proceeds from earlier research 
that addresses feedback from both an individual and organizational perspective. 

The results show that feedback is important for the employees, the experience 
of feedback depends on who the sender is and the feedback affect job satisfaction to 
the extent that it provokes sense of community and create a good atmosphere. It also 
provides the basis for the employees to feel seen and noticed. The result also shows 
that the flat organizational structure in stores influences the feedback occurrence in 
such a way that it affects the quantity and what kind of feedback’s made possible. 
 
 
Keywords: feedback, satisfaction, flat organization, vertical communication, 
horizontal communication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   	   	  

	  

Förord 
Jag vill passa på att tacka de som varit avgörande för att få till denna uppsats. Först 
vill jag tacka de sex informanter som gick med på att bli intervjuade trots sina 
stressiga arbetsscheman. Utan er, ingen uppsats! Jag vill även tacka mina bästa 
stöttepelare Emil och Elise, inte för att ni har kommit med särskilt mycket input 
gällande uppsatsen utan snarare för att ni orkat med mig och mitt klagande när det har 
känts tungt under denna period. Sist men absolut inte minst vill jag tacka århundradets 
bästa handledare som trott på mig och som har gett mig otroligt värdefull handledning 
genom hela processen. Du är grym Marie! Tack. 
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1.0 Introduktion  
Denna uppsats handlar om kommunikation mellan medarbetare och chefer på mindre 
arbetsplatser. Jag blev nyfiken på hur feedback gestaltas i platta organisationer där 
medarbetarna och chefen arbetar nära varandra med daglig kontakt samt kontinuerlig 
kommunikation och insyn i varandras arbete. Enligt Ohlsson och Rombach (1999) 
innebär en platt organisation en hierarki inom vilken antalet chefsnivåer är lågt och 
beslutsfattanden centraliseras. Detta innebär enligt dem att inte bara chefen har stort 
ansvar och makt utan även medarbetarna, vilket gör att organisationsstrukturen är till 
stor del demokratisk trots att det största ansvaret ligger på toppen - hos chefen. Denna 
definition används genomgående i uppsatsen då jag talar om platt organisation.  

Begreppet feedback förekommer ofta då man talar om kommunikation på 
arbetsplatser. Det kan ges och tas emot både verbalt och icke verbalt och kan förklaras 
som ett budskap som framförs av en avsändare för att sedan tas emot av en  
mottagare. I meddelandet som budskapet består av får mottagaren information om 
dennes prestationer och uppförande (Greenberg & Baron, 2003). Redan på 60-talet 
fastslog Annett (1969) att feedback handlade om just detta; information som mottags 
av en individ och som handlar om dennes beteende och prestationer. Denna definition 
liknar definitioner som är mer nutida. Fiske (2001) definierar feedback som 
överföring av information från mottagare till en sändare som syftar till att bekräfta 
individer och Røkenes och Hanssen (2007) menar att feedback i grunden är en 
reaktion på en reaktion. Dessa definitioner går i linje med Annetts i och med att det 
handlar om avsändare, mottagare och reaktion på beteende och prestationer. Feedback 
är alltså inget nytt begrepp och har haft liknande innebörd länge men det har med 
tiden utvecklats till ett begrepp som talas om i många olika sammanhang; exempelvis 
inom arbete och organisation.  

Varför är då feedback en intressant aspekt av kommunikationen mellan chefer 
och medarbetare på en arbetsplats och varför är kommunikation något att lägga vikt 
vid? Alvesson (2002) menar att kommunikation är en central aspekt i organisationer 
och att det inte bara ska ses som överförande av information; kommunikation innebär 
även meningsskapande och skapande av förståelse. Den kommunikationen som 
förekommer i en organisation avbildar och förmedlar inte bara organisationen enligt 
Alvesson, den är även grundläggande för skapandet av den. I linje med Alvesson 
menar Ilgen, Fisher och Taylor (1979) samt Buron och McDonald-Mann (1999) att 
feedback är ett av de viktigaste kommunikationsverktygen inom en organisation samt 
att det är en del av kommunikation som tar avsevärt mycket plats och förekommer 
mycket. Jag anser därför att det kan vara av vikt att, trots den kunskap vi redan har 
idag gällande feedback, öka och utveckla redan befintlig kunskap. Specifikt anser jag 
att denna studies fokus är intressant i de platta organisationer som studien fokuserar 
på då kommunikation mellan de som arbetar är grundläggande för ett fungerade 
arbete i butiken samt att det påverkar trivseln i gruppen. Den aspekt av 
kommunikationen som kallas feedback är av intresse då det förekommer kontinuerligt 
i och med den närhet de anställda har till sin chef samt till andra medarbetare.  

De arbetsplatser som fokuseras på i uppsatsen är butiker som är en del av en 
klädbutikskedja där det arbetar mellan fyra till sex säljare varav en är butikschef. Alla 
arbetar tillsammans i butik som säljare och har diverse arbetsuppgifter inom ramarna 
för vad säljare i klädbutiker arbetar med. Personalstyrkans storlek och butikernas 
storlek, vilket är av det mindre slaget och som jag definierar som platt i linje med 
Ohlsson och Rombach (1999) definition av platt organisation, gör det intressant 
eftersom att det sätter ramar för vilken form av feedback som faktiskt förekommer. 
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Det sätter även ramen för hur organisationen gestaltas när chef och medarbetare 
arbetar tätt tillsammans som ett gäng kollegor på samma nivå.  

 

1.1 Disposition 
Denna uppsats inleds med problemformulering som förklarar studiens relevant med 
koppling till pedagogik som vetenskapligt fält, vilket följs av syfte och 
frågeställningar. Följaktligen presenteras litteratur och tidigare forskning i kapitlet 
litteraturöversikt som behandlar olika perspektiv på feedback, olika former av 
feedback, feedback på arbetsplatser samt feedbackens avsändare och mottagare i 
organisationer. I kapitlet beskrivs även de teoretiska utgångspunkterna som används i 
uppsatsen vilka är teorier om kommunikation, horisontell kommunikation samt 
vertikal kommunikation. Kapitlet som följer är metodkapitlet där de kvalitativa 
semistrukturerade intervjuerna förklaras; vad de innebär samt hur de genomförts. 
Intervjuguide och utformning av frågor presenteras och även urval och avgränsningar 
beskrivs. I kapitlet förklaras även min roll som forskare, transkriberingsprocessen och 
slutligen problematiserar jag metoden, fokuserar på studiens kvalité och reflekterar 
kring etiska överväganden. Följande kapitel är resultat och analys inom vilket jag 
presenterar empirin i samband med analys och resultat. Fokus ligger på närheten till 
chef och kollegor, upplevelsen av feedback från chef kontra kollegor samt positiv och 
negativ feedback. Det avslutande kapitlet i uppsatsen är sammanfattande diskussion 
där jag för diskussion kring det jag presenterat i föregående kapitel. Detta görs med 
koppling till tidigare forskning och det som fokuseras på är vertikal och horisontell 
feedback i platta organisationer samt feedback och trivsel. I kapitlet presenteras även 
studiens begränsningar vilket även är det avslutande avsnittet i uppsatsen. Det som 
sedan följer är referenser och bilagorna 1. Intervjuunderlag 2. Informationsbrev samt 
3. Intervjuguide. 

  

1.2 Problemformulering 
Som jag nämnt ovan i introduktionsavsnittet, anser jag att denna studies fokus är 
viktigt i syfte att förstå kommunikation, feedback och trivsel i platta organisationer. 
På grund av att de anställda och chefen i dessa former av organisationer arbetar så tätt 
inpå varandra, förekommer mycket verbal kommunikation dagligen i olika riktningar 
som då förutsätter olika former av kommunikation som i sin tur kan påverka trivseln. 
I och med att man får förståelse för hur denna form av kommunikation och 
feedbackmiljö upplevs av de anställda, anser jag att man kan bredda kunskapen 
gällande hur en platt organisationsstruktur faktiskt lägger grund för vilka former av 
feedback som förekommer samt hur det påverkar trivseln för de anställda.  

 Speciellt är den aspekt av kommunikation som kallas feedback viktig enligt 
mig då det är ett begrepp som har stor relevans inom organisationer då det 
förekommer i stor grad. Begreppet har forskats kring mycket och detta tydliggörs i 
kommande avsnitt tidigare forskning. Trots all den forskning som finns anser jag det 
vara viktigt att fortsätta bredda kunskapen om begreppet och därav vill jag koppla det 
till de specifika platta organisationerna i denna studie samt se till hur det påverkar 
trivseln.  

Feedback påverkar kunskapsspridning, lärande, formell och informell 
utveckling vilket har tydlig koppling till pedagogiken såväl som till min uppsats. Då 
pedagogik som ämne behandlar uppfostran och undervisning med fokus på 
interaktion anser jag denna studie vara av yttersta relevans för ämnet i fråga. 
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Feedback som begrepp innefattar just informationsspridning från en avsändare till 
mottagare, vilket direkt kan kopplas till undervisning såväl som uppfostran.  

I denna studie tar jag hänsyn till olika former av feedback som förekommer 
samt hur dessa upplevs av de anställda vilket har koppling till pedagogiken då det 
handlar om individers påverkan på varandra. De kommunicerar med de andra på 
arbetsplatsen och får feedback, vilket är intressant att undersöka i pedagogiskt syfte 
för att se hur det upplevs och således vilken påverkan det har på dem.  

1.3 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att undersöka de anställdas upplevelse av feedback i vertikal 
och horisontell kommunikation i platta organisationer samt dess betydelse för trivseln. 
För att uppnå syftet skapade jag tre frågeställningar att förhålla mig till samt besvara: 
 

1. Hur skiljer sig upplevelsen av feedback från andra medarbetare och feedback från 
chefen enligt medarbetarna själva?  
 

2. På vilka sätt framkommer det att feedback påverkar de anställdas trivsel? 
 

3. Vad har den platta organisationen för betydelse för vilken feedback som förekommer?  
 
 
2.0 Litteraturöversikt 
Detta kapitel innehåller en forskningsöversikt där tidigare forskning kring feedback 
presenteras. Det innehåller även en presentation av de teoretiska utgångspunkterna 
som behandlar teorier om kommunikation. Dessa presenteras i sina respektive avsnitt 
inom vilka jag förklarar vad som innefattas samt hur jag använder mig av dessa i min 
egen studie.  
 

2.1 Tidigare forskning  
Detta avsnitt tar upp tidigare forskning kring begreppet feedback. Inledningsvis 
presenteras forskning kring olika perspektiv av feedback och hur det har forskats 
kring. Följaktligen tar jag upp forskning kring feedback i olika former och hur 
begreppet kopplas specifikt till arbetsplatser och organisationer. Slutligen presenteras 
forskning kring vem som ger samt tar emot feedback och vilken betydelse det har.   
 Kapitlet delas upp i teman vilka fungerar som huvudrubriker. Under varje 
huvudrubrik presenteras forskning som berör temat. I syfte att få en bred översikt över 
begreppet feedback tar jag hänsyn till både nationell och internationell forskning då 
det finns mycket relevant forskning som jag inte vill gå miste om.  

Sökprocessen i denna studie inleddes med att jag fokuserade på relevanta 
begrepp som feedback, platt organisation och trivsel. Dessa kombinerades med 
varandra vid sökningarna, exempelvis ”feedback och trivsel” och ”feedback i platta 
organisationer”. De sökmotorer som har använts är Google Scholar, JStor, Emerald 
samt tog jag del av uppsatser på DIVA-portal som handlade om liknande ämne. 
Genom dessa kunde jag ta del av vetenskapliga artiklar och studier som i likhet med 
min studie behandlar feedback i organisationer. Det jag fann var forskning som 
kombinerade feedback med organisationer, feedback med trivsel samt trivsel i 
organisationer. Via dessa fann jag även fler vetenskapliga studier med relevans för 
ämnet som behandlar kommunikation i grupp samt i organisationer. För att komma åt 
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internationell forskning använde jag begreppet feedback som sökord vilket är 
detsamma på engelska samt communication, satisfaction och organization. Även de 
begreppen kombinerade jag i syfte att få fram tidigare forskning som behandlar dem i 
samband med varandra, exempelvis ”feedback in organizations” och ”feedback and 
satisfaction”. I selekteringen av den forskning jag följaktligen kommer presentera, 
förhöll jag mig till min studies syfte och frågeställningar. Jag valde därför forskning 
som kunde lägga grund för samt ringa in min studie vilka jag delat in i fyra teman 
som funderar som huvudrubriker.   
 

2.1.1 Olika perspektiv på feedback 
I den tidigare forskningen jag tagit del av har jag främst funnit att feedback har 
studerats ur två olika perspektiv vilka är motivationsperspektiv och 
arbetsmiljöperspektiv. Ur ett arbetsorganisatoriskt perspektiv har frågor kring 
arbetsliv i samband med motivation alltid varit av stort intresse i syfte att ta reda på 
motivationens påverkan på arbetsengagemang och prestation (Alvesson & 
Sveningsson, 2007; Furnham, 2005). Den viktigaste tillgången inom organisationer är 
de anställda och det är därför viktigt att förstå vad som faktiskt motiverar dessa i syfte 
att utveckla eller bibehålla en gynnsam verksamhet (Björklund, 2001). Något som 
enligt Ryan och Deci (2000) ökar motivationen hos anställda är just feedback, vilket 
gör begreppet relevant inom denna typ av forskning.  

Begreppet feedback har även studerats ur ett arbetsmiljöperspektiv med fokus 
på sociala relationer, hälsa och trivsel. Vedertaget är att arbetsmiljö handlar om 
arbetsbörda och ergonomi men det handlar även om sociala relationer och 
arbetsklimat. Det är viktigt att på arbetet ha ett positivt arbetsklimat med gott 
samarbetsstöd kollegor och chefer emellan (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2005). 
Negativt laddade sociala relation med obefintligt stöd från chefer och kollegor kan 
påverka hälsan negativt hos de anställda och öka stress samt otrivsel (Angelöw, 
2002). Feedback är därför viktigt i och med att det kan få anställda att känna sig sedda 
samt öka gemenskap och utveckling (Miller, 2003). Även Eriksson (2003) har forskat 
kring vad som får anställda att må bra i arbetslivet och kom fram till feedback och 
beröm är en viktig aspekt i syfte att få medarbetare att må bra. Feedback är även 
viktigt med hänsyn till att tillfredsställa anställda och öka trivseln på arbetet. Enligt 
Wolvén (2000) är det viktigt att chefer på arbetsplatser anstränger sig för att skapa 
god och kreativ stämning, vilket grundas på god kommunikation. För att lyckas med 
detta menar Wolvén att feedback är ett bra redskap och om det används rätt kan det 
leda till att de anställda trivs på arbetet och ser fram mot att gå dit. I linje med detta 
menar Gunnarsson (2009) att feedback kan ligga till grund för skapandet av goda 
relationer, vilket i sin tur leder till en bättre arbetsmiljö.  
 

2.1.2	  Forskning kring olika former av feedback	  
Feedback brukar beskrivas som bestående av två olika grenar vilka är formell och 
informell feedback. Steelman, Levy och Snell (2004) menar att formell feedback  
kan förklaras som strukturerad återkoppling vilket sker under exempelvis inbokade 
medarbetarsamtal eller i skriftliga utvärderingar. Även Pikänen och Lukka (2011) 
samt Värlander (2008) menar att denna form av feedback ofta förmedlas i mer 
strukturerade och planerade situationer och då oftast mellan chef och anställd. Chefen 
ger då feedback till den anställde i syfte att lära och engagera.  
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Informell feedback är den interaktion och de dialoger som förekommer i det 
vardagliga arbetet i icke-strukturerade samtal som medarbetare har med varandra eller 
med sina chefer (Van der Rijt et al., 2012). Värlander (2008) förklarar informell 
feedback som något som sker spontant och som inte nödvändigtvis är direkt kopplat 
till någon specifik arbetsuppgift. Det kan alltså sägas vara motsatsen till formell 
feedback.  

När man talar om feedback brukar man även skilja på positiv och negativ 
feedback. Den feedback som tycks vara lättast för anställda att ta till sig är positiv 
feedback (Öiestad, 2005). Positiv feedback beskrivs av Öiestad som ett visat intresse 
som leder till att människor som får feedbacken känner sig värdesatta och bekräftade. 
Den som ger positiv feedback använder egen bedömningsförmåga och tar initiativ till 
att berätta för en annan individ vad denne har gjort bra. Positiv feedback handlar alltså 
enligt Öiestad om att se andra, bekräfta dem och tydliggöra deras arbete genom 
feedbacken. Detta kan få individer att växa, utvecklas och bli mer självsäkra i sitt 
arbete och i sin identitet.  
 Negativ feedback behöver inte vara konkret kritik utan det kan även bestå av 
utebliven positiv feedback från exempelvis en chef. Detta kan leda till att den 
anställda som inte får positiv feedback upplever känsla av meningslöshet och mindre 
engagemang i arbetet (Öiestad, 2005). Köning (2007) skriver om orsaker till utebliven 
positiv feedback, vilket kan vara vilja till att upprätthålla ett avstånd. Den som inte 
ger positiv feedback kan alltså göra detta aktivt i syfte att inte utveckla en kontakt 
som kan bli krävande. Även olösta konflikter kan enligt Köning vara en anledning till 
utebliven positiv feedback. Osäkerhet kan ligga till grund för detta och individen kan 
känna rädsla för själv känna sin mindre duglig om man framhäver någon annan på ett 
positivt sätt.  

Ilgen et.al. (1979) menar att negativ feedback kan vara svår att acceptera för 
mottagaren. Den formen av feedback kan även lätt misstolkas och således är 
trovärdigheten hos källan ytterst viktig för att feedbacken ska accepteras av 
mottagaren. Även Morran och Stockton (1991) och Jeffries och Hornsey (2012) 
skriver om negativ feedback och menar att människor i grupp ofta anser att det är 
lättare att ge positiv än negativ feedback, oavsett om den negativa feedbacken är mer 
befogad. Detta undersökte de genom att låta individer ge feedback på andra individers 
uppsatser, både verbalt och i skrift. Det visade sig att det under alla omständigheter 
men speciellt verbalt, ansikte mot ansikte, var lättare att ge positiv feedback än 
negativ. Anledningen till detta menar de är att det kan finnas en osäkerhet hos 
avsändaren gällande hur mottagaren kommer att reagera på negativ feedback samt en 
rädsla för att framstå som negativ, skada den sociala acceptansen och därför bli 
utesluten ur gemenskapen i organisationen. Jeffries och Hornsey menar att man kan 
minska denna rädsla genom att försöka minska oron för den sociala kompetensen och 
på så sätt möjliggöra en stark positiv feedback-kultur. 

Pousette, Jacobsson, Thylefors och Hwang (2003) diskuterar vikten av att 
mottagaren av feedback på en arbetsplats känner sig trygg om denne ska kunna ta 
emot och hantera negativ feedback på ett bra sätt. De menar att mottagaren måste 
känna sig trygg i sin yrkesroll, vilket således innebär att det är nödvändigt att 
tydliggöra yrkesrollen i samband med feedbacken. Om negativ feedback levereras på 
ett konstruktivt sätt och mottagaren känner sig bekväm med den, kan den vara 
värdefull i och med att den ofta leder till förbättringar i exempelvis utförandet av 
arbetet. Detta i sin tur ökar möjligheten för att nya idéer uppstår, att kreativiteten ökar 
och att missnöje minskar (Zhou & George, 2001). Detta går i linje med Steelman och 
Rutowski (2004) som även de menar att negativ feedback kan vara relevant men att 
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det måste förmedlas med rätt känsla på ett taktfullt sätt så att mottagaren inte känner 
sig kränkt och går i självförsvar.  

 

2.1.3 Forskning om feedback på arbetsplatser 
I tidigare forskning som jag tagit del av gällande feedback på arbetsplatser, är 
begreppet ofta av stor vikt när man talar om kunskapsdelning och personlig 
utveckling. Ofta förknippas feedback med relationer och situationer som innefattar 
chef och medarbetare men forskning pekar även på att det är viktigt med kollegial 
feedback, medarbetare till medarbetare, vilket utgör en stor del av kunskapsdelning på 
arbetsplatser (Horbury, 2013). Van der Rijt, van den Bossche & Segers, (2013) menar 
att i det informella lärandet på arbetsplatser ses feedback som en av de absolut 
viktigaste beståndsdelarna. Detta baserar de på enkätundersökning de gjorde där 
anställda i olika positioner fick svara på frågor gällande hur viktigt det är att få 
feedback från andra anställda i olika positioner. Resultatet visade på att kollegor i 
samma position ofta söker informell feedback från andra i samma position som dem 
själva men att det även är viktigt för dem att få feedback från sin chef.  

Young och Steelman (2014) ger exempel på en viktig aspekt gällande den 
personliga utvecklingen på arbetsplatsen och i grupp med koppling till feedback. De 
gjorde en enkätundersökning där arbetande studenter svarade på frågor kring hur de 
identifierar sig med organisationen, chefen och medarbetarna som de arbetar med. 
Resultatet påvisade att feedback på arbetsplatser spelar en viktig roll för medarbetare i 
identifikationssyfte, det vill säga då de identifierar sig med sitt arbete, sin arbetsgrupp 
och sig själva i organisationens sammanhang. Om en medarbetare vill tillhöra en 
arbetsgrupp tar denne del av nödvändig information gällande hur gruppen fungerar 
genom feedbacken denne får. På så sätt får medarbetaren förståelse för hur väl denne 
stämmer överens med arbetsgruppens normer och kan således anamma attityder och 
beteenden i syfte att passa in. Medarbetaren får gensvar på attityder och beteenden 
från resterande deltagare i arbetsgruppen och kan justera dessa enligt gruppens 
reaktioner. Young och Steelman menar att denna interaktionsprocess sker dagligen 
mellan medarbetare och arbetsgruppen och att det är därför som feedbackens kvalité 
och relevans spelar stor roll. Känns feedbacken relevant och gynnsam för 
medarbetaren som får den, kan denne se det som nyttig information.  

Buron och McDonald-Mann (1999) beskriver i sin bok Giving feedback to 
subordinates feedbackens viktiga funktion i en arbetsplats kommunikation. De menar 
att feedback är ett av de viktigaste kommunikationsverktygen och att det kan 
användas i syfte att identifiera styrkor och svagheter, utveckla chefer och anställda 
samt åtgärda problem. I linje med detta menar Ilgen, Fisher och Taylor (1979) att 
feedback är en stor del av kommunikationen inom organisationer. Det kan förmedla 
vad en individ tycker om en annan individs agerade och prestationer men även 
användas som verktyg för att styra individers agerande och prestationer. Bannister 
(1986) menar att om en avsändare vill korrigera ett oönskat beteende kan feedback till 
mottagaren vara en systematisk lösning på detta. Feedbacken fungerar då som ett 
incitament till sanktioner och belöningar och kan styra mottagaren till att leva upp till 
exempelvis en organisationens förväntningar. Det är inte bara viktigt för 
organisationen i sig att feedback existerar och fungerar, det är även enligt Fischer 
(1979) viktigt för de anställda att veta hur deras prestationer uppfattas och uppskattas. 
Alltså är det viktigt att ha en funktionell feedbackmiljö både sett till organisationen i 
sin helhet men även på individnivå i syfte att ha tillfredsställda anställda. Detta går i 
linje med Bengtsson (2001) som menar att individer vill bli bekräftade och sedda, 
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både på arbetsplatsen och privat. Han menar att denna aspekt påverkar trivseln mer än 
vad exempelvis lön gör och att trivseln kan påverkas positivt av feedback.  

2.1.4 Forskning kring feedbackens avsändare och mottagare i 
organisationer 
I organisationer arbetar förstås både chefer och medarbetare som ger varandra 
feedback i olika riktningar, vilket kan uppfattas på olika sätt. Feedback från en chef 
kanske inte upplevs på samma sätt som feedback från en annan medarbetare. Det kan 
därför vara intressant att fokusera på avsändarens betydelse. Ilgen et.al (1979) skriver 
om just chefer och arbetskamrater som exempel på avsändare, vilka de kallar källor. 
Dessa källor kan uppfatta mottagarens beteende och på så sätt ha möjlighet att 
bedöma det. En individ kan även vara sin egen källa till feedback då bedömningen av 
sig själv sker av individen i fråga. Denne kan bedöma sina egna prestationer i arbetet 
och blir på så sätt sin egen källa till feedback. I denna uppsats tar jag inte hänsyn till 
den formen av feedback eftersom fokus ligger på den verbala kommunikationen inom 
personalstyrkan.  
 Greller och Herold (1975) skriver också om feedback från olika källor och 
menar att det finns fem olika resurser som feedback kan utgå från; chefen, 
medarbetarna, uppgiften, organisationen och individen själv. Deras resonemang kring 
dessa källor har anammats och utvecklats av Herold och Liden (1987) som menar att 
dessa fem grundstenar ska stå i relation till trovärdighet, kvantitet och användbarhet 
av feedbacken. Olika individer tolkar dessa faktorer på olika sätt vilket innebär att det  
är viktigt att feedbacken kommer från en källa som mottagaren finner trovärdig och 
som mottagaren känner kan ge användbar feedback i den mängd som önskas. Om det 
blir för mycket feedback från en källa som mottagaren inte accepterar, kan 
feedbacken istället ses som kontrollerande. 

Whitaker, Jason, Dahling och Levy (2007) gjorde en undersökning med 170 
stycken mellanchefer inom vilken de undersökte hur dessa upplever feedbackmiljön 
på arbetet samt hur det påverkar dem. Resultatet visade bland annat vad feedbacken 
innefattar på olika nivåer och de menar att feedback från medarbetare till medarbetare 
ofta är inriktad mot arbetsprestation snarare än mot personen i fråga. Anledningen till 
det är enligt dem att medarbetare inte besitter samma formella befogenhet som chefen 
på arbetsplatsen, det vill säga att en medarbetare sällan känner sig behörig att 
utvärdera en annan medarbetare. På grund av det anser Whitaker et al. att feedback 
från chefen är den viktigaste i jämförelse med medarbetarnas feedback till varandra, 
vilket gör Bloom och Hautaluomas (2001) uttalande positivt då de menar att den 
feedback som förekommer mest på arbetsplatser är den mellan medarbetare och chef.  

Om källan, den så kallade avsändaren till feedbacken, är någon som står i nära 
relation till den anställde som tar emot är det mer troligt att feedbacken i sig 
accepteras, oavsett om det är en chef eller en annan medarbetare. Tillförlitlighet och 
trovärdighet gällande expertis hos källan avgör också hur feedbacken tas emot av 
mottagaren och även avsändarens makt i förhållande till mottagarens makt kan 
påverka huruvida feedbacken accepteras (Luckett & Eggleton, 1991)  

2.2 Sammanfattning av tidigare forskning 
Jag har i ovanstående avsnitt presenterat tidigare forskning som behandlar olika 
perspektiv av feedback. Jag fann att de perspektiv som är tydligast att utläsa är 
motivationsperspektivet och arbetsmiljöperspektivet, där motivationsperspektivet 
fokuserar på hur feedback står i relation till motivation och arbetsmiljöperspektivet 
fokuserar på feedbackens påverkan på hälsa, relationer och trivsel.   
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Tidigare forskning som presenterats har även behandlat olika former av 
feedback. De som behandlas är formell och informell feedback där det förstnämnda är 
mer strukturerad och planerad feedback medan det andra sker på daglig basis i 
dialoger i vardagen. Även forskning kring positiv och negativ feedback har 
presenterats. Positiv feedback kännetecknas av att effekterna blir positiva för 
mottagaren och negativ kännetecknas av det motsatta.  
 Jag har även presenterat forskning som behandlar feedback specifikt på 
arbetsplatser; att det ofta beskrivs i samband med begrepp som kunskapsdelning och 
personlig utveckling samt att det är ett viktigt kommunikationsverktyg. Feedbackens 
funktion och påverkan beror även på vem avsändaren är och hur mottagaren tar emot 
feedbacken från den specifika avsändaren. Detta poängteras med tidigare forskning 
om källans påverkan på feedbackens funktion.  
 Avsnittet i sin helhet tar fram relevant tidigare forskningen kring feedback i 
förhållande till mitt uppsatsämne. Uppenbart är att det finns mycket forskning kring 
feedback ur olika perspektiv men jag har inte kunnat finna specifik forskning som 
direkt specificerar sig på begreppet med fokus på platta organisationer så som 
Ohlsson och Rombach (1999) definierar dem. Därav anser jag att den presenterade 
tidigare forskningen lägger grund för och ringar in mitt uppsatsämne genom att 
behandla olika perspektiv av feedback vilka banar väg för min studie.  

I nästkommande avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkterna, vilket likt 
den tidigare forskningen kommer hjälpa mig i analysen av empirin.  

2.3 Teoretiska utgångspunkter  
Eftersom jag ämnar studera begreppet feedback anser jag att den valda teorin passar 
bra då feedback är en aspekt av kommunikation. Kommunikationsteorin förklarar vad 
kommunikation är och hur det fungerar. Teorin om vertikal samt horisontell 
kommunikation förklarar olika riktningar som kommunikation kan ta. Dessa två 
teorier kombinerar jag då de förklarar olika aspekter av kommunikation och därav 
kompletterar de varandra bra.  
 Jag förhåller mig till teorin i linje med hur både Bryman (2011) och Ahrne och 
Svenssons (2011) menar att man kan förhålla sig till teori i uppsatser. Enligt dem kan 
teori användas som en förklaringsmodell för att förklara, beskriva eller förstå ett visst 
fenomen genom att vara abstrakt och förklara aspekter av fenomenet. Jag använder 
mig av teorin i denna uppsats i just det syftet; att förklara, beskriva och förstå min 
empiri.  
 

2.3.1 Kommunikationsteori 
Kommunikation är en process inom vilken en individ, grupp eller organisation agerar 
avsändare och sänder information, vilket är vad de kallar meddelandet, till någon 
annan individ, grupp eller organisation som då är mottagare (Greenberg & Baron, 
2003). Meddelandet som sänds ligger till grund för vissa effekter och mottagarens 
reaktion på meddelandet går sedan i form av feedback tillbaka till avsändaren (Strid, 
1999).  
 
Bild 1. Kommunikationsprocessen 
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Bilden ovan demonstrerar hur Greenberg och Baron menar att 
kommunikationsprocessen startar. Den börjar med att någon har en idé som denne vill 
förmedla till någon annan. Denna idé har avsändaren som uppgift att forma till själva 
meddelandet som sedan sänds och förstås av mottagaren. Denna process som 
innefattar översättning av en idé till något som förstås av en mottagare kallas kodning. 
Översättningen kan innebära att idén skrivs ner eller förmedlas verbalt men handlar 
oavsett om att få mottagaren att förstå meddelandet. Processen är viktig eftersom 
avsändaren vill att idén ska förmedlas och mottas på ett tydligt sätt.  
 När mottagaren tagit emot meddelandet börjar processen som kallas 
avkodning. Detta innebär att den som tagit emot meddelandet omvandlar det till den 
originalidé som avsändaren syftade till att förmedla (Greenberg och Baron, 2003). 
Processen påverkas av vem mottagaren är, exempelvis av dennes förståelsesfär; 
attityder, erfarenheter, uppfattningsförmåga och värderingar. Relationen och 
förståelsen till avsändaren är av stor vikt med hänsyn till hur rätt meddelandet tolkas. 
Ju större vetskap mottagaren har gällande avsändaren och ju mer erfarenhet denne har 
av att avkoda meddelanden från avsändaren, desto större chans är det att avkodningen 
sker rätt och riktig så att meddelandet mottags på det sätt som det var menat (Fill, 
1999).  
 När meddelandet slutligen blivit avkodat kan kommunikationsprocessen 
fortskrida genom att mottagaren i sin tur sänder ett nytt meddelande till avsändaren. 
Detta är vad Greenberg och Baron (2003) kallar feedback, vilket enkelt förklarat 
enligt dem är överföring och förmedlande av mottagarens reaktion på meddelandet 
Detta går tillbaka till avsändare och ger insikt gällande hur meddelandet blev tolkat av 
mottagaren och om det faktiskt blev tolkad som det var tänkt. Dessutom kan feedback 
förmedla signaler gällande intresse, det vill säga att mottagaren visar att avsändarens 
meddelande uppfattats och var intressant. När feedbacken sedan är mottagen, 
möjliggör den uppkomsten av nya meddelanden och idéer vilket innebär att processen 
börjar om igen (Greenberg & Baron, 2003).  
 Kommunikationsprocessen som beskrivs ovan kan låta ganska simpel att 
genomföra korrekt men i själva verket finns det mycket som kan gå fel på vägen; 
hinder i kommunikationen. De faktorer som hinder kan bestå av kallas brus och dessa 
kan påverka huruvida meddelandet framförs på ett klart och tydligt sätt. Precis som 
bilden ovan visar (Bild 1. Kommunikationsprocessen) kan brus uppstå i princip var 
som helst i kommunikationsprocessen. Exempel på brus kan vara dåligt kodade 
meddelanden som är förmedlade på ett oklart eller förvirrande sätt, vilka då blir svåra 
att förstå för mottagaren. Det kan även vara dåligt avkodade meddelanden, det vill 



	   	   	  

	   10	  

säga meddelanden som mottagaren inte har förstått eller uppfattat annorlunda är det 
var tänkt. Dessa faktorer påverkar alltså kommunikationen negativt och kan 
tillsammans med exempelvis tidspress inom en organisation utgöra stora hinder för 
kommunikationen (Greenberg & Baron, 2003) 
 

2.3.2 Vertikal kommunikation 
Vertikal kommunikation sker nedåt eller uppåt i hierarkin inom en organisation och 
skiftar beroende på riktningen (Jacobsen och Thorsvik, 2002). Den kommunikation 
som riktas nedåt, från överordnad till underordnad, delas in i fem kategorier: 1. 
Instruktioner för arbetet, 2. Motiv för arbetet, 3. Information om procedurer och 
praxis i organisationen, 4. Återrapportering om underordnades arbete och 5. 
Information om organisationens ideologi. Kommunikation som riktas uppåt, till 
överordnade från underordnade, delas in i fyra kategorier: 1. Informationen om 
individen och det egna arbetet, 2. Information om andra individer och deras arbete, 
3. Information om organisationens procedurer och praxis, hur det mer generellt 
fungerar och 4. Information om vad man anser bör göras samt hur det bör göras.  

Anställdas tolkning av kommunikationen från överordnade påverkas av deras 
bild av dessa. Detsamma gäller överordnades tolkning av kommunikationen från 
underordnade; deras bild av dessa styr hur de tolkar det som kommuniceras.  
Kommunikationsklimatet inom organisationer styrs alltså mycket av hur 
underordnade och överordnade uppfattar varandra. Klimatet i sig utgörs av 
egenskaper i kommunikationen som exempelvis anställdas tillfredställelse med 
varandra samt förtroende för varandra, öppenhet – slutenhet samt intresse för 
organisationen och vad den står för. Ett idealiskt kommunikationsklimat gestaltas av 
att det är uppmuntrande, förtroendeingivande, öppet, uppriktigt, höga prestationsmål 
samt att det tillåter alla att vara med i beslutsfattanden (Larsson och Rosengren, 
1995).  
 Kommunikation nedåt i hierarkin utgörs av order, direktiv och instruktioner; 
meddelanden som innehåller information gällande vad den underordnade ska göra. I 
riktningen nedåt förekommer även feedback på handlingar och utföranden. Om 
meddelandet behöver gå i flera led innan den når mottagaren förlorar det sin klarhet 
och exakthet, till skillnad om avsändaren direkt ger informationen till mottagaren 
(Greenberg & Baron, 2003). Ju mer hierarkisk en organisation är, desto större är 
möjligheterna för att information förvrängs på i de olika leden från avsändare till 
mottagare (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Processen är på gott och ont; överflödig 
information kan sorteras bort vilket gör att exempelvis ledningen slipper göra det 
själva men det kan också innebära att viktig information som är nödvändigt för 
helheten av meddelandet filtreras bort (Greenberg & Baron, 2003).  

2.3.3 Horisontell kommunikation 
I organisationer har anställda mest kontakt med andra anställda som är på samma 
nivå, med gemensamma intressen och arbetsuppgifter. Individer med samma status 
har ofta lättare att ta initiativ till kontakt med varandra. Initiativ till att ta kontakt med 
högre uppsatta brukar ske mer sällan och om det sker är det med försiktighet 
(Dimpley & Burton, 1999). Hierarkin utgör alltså huruvida kommunikationen ser ut. 
Inom formella organisationsenheter, exempelvis på en arbetsplats där medarbetare på 
samma nivå arbetar tillsammans, förekommer kommunikation med större omgång än 
mellan anställda i olika enheter. Detta beror på att personer som är samlade i en enhet 
ofta har liknande kompetens och utbildning, vilket i sin tur gör att de förstår varandra, 
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pratar ”samma språk” och undviker missförstånd. Rent geografiskt arbetar de också 
ofta nära varandra vilket stärker likheterna, lägger grunden för en mer befintlig 
kommunikation och de har möjlighet att använda den mest effektiva 
kommunikationskanalen; den muntliga. (Jacobsen & Thorsvik, 2002)  
 

2.4 Sammanfattning av teori 
I avsnittet presenteras teori om kommunikation vilken fokuserar på individer, grupper 
eller organisationer inom vilka en individ är avsändare och en är mottagare av 
meddelande. Meddelandet sänds och tolkas varpå en reaktion uppstår hos mottagaren 
Denna går tillbaka till avsändaren i form av feedback.  
 Huruvida ett meddelande tolkas kan påverkas av mycket, exempelvis 
förståelse, relationer och värderingar. Processen kallas avkodning vilket slutligen följs 
av en pågående kommunikationsprocess med givande och tagande av feedback.  
 Kommunikationsprocessen kan som nämnts verka simpel men hinder kan 
uppstå, vilka kallas brus. Brus kan exempelvis vara förvirrande meddelanden eller 
dåligt avkodade meddelanden, vilket alltid påverkar kommunikationsprocessen 
negativt i den mån att budskapet inte sänds eller mottags på korrekt sätt. 
 I avsnittet har jag även presenterat teori om vertikal och horisontell 
kommunikation. Dessa är två olika riktningar som kommunikationen kan gå i inom en 
organisation. Vertikal kommunikation är den som går nedåt eller uppåt i hierarkin, 
från överordnad till underordnad eller vice versa. Kommunikationen skiljer sig 
gällande vad den innefattar beroende på om den kommer från överordnad eller 
underordnad. Hur kommunikationen uppfattas och mottas av de olika parterna 
grundas på hur de uppfattar varandra. Horisontell kommunikation är den som sker 
mellan kollegor på samma nivå, med samma status, gemensamma intressen och 
arbetsuppgifter. Denna form av kommunikation är ofta lättare och sker mer 
kontinuerligt till skillnad från exempelvis vertikal kommunikation nerifrån och upp.  
 Jag förhåller mig till teorin genom att ta de presenterade begreppen i 
beaktning då jag tolkar mitt insamlade intervjumaterial. Som nämnts i början av 
avsnittet, tar jag hänsyn till Bryman (2011) och Ahrne och Svensson (2011) som 
menar att teorin kan användas för att beskriva, förklara och förstå ett fenomen. 
Användningen av kommunikationsteorin ämnar ge tydlighet åt den kommunikation 
som sker mellan både kollegorna samt mellan chef och kollegor. Vertikal och 
horisontell kommunikation använder jag i syfte att få fördjupat förståelse för 
kommunikationens olika riktningar, vilka är återkommande i intervjumaterialet. 
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3.0 Metod 
I detta avsnitt presenteras metoden för insamling av materialet, urval och 
avgränsningar, genomförandet av intervjuerna, analysmetod, metodproblematisering, 
studiens kvalité samt hur jag har förhållit mig till etiska aspekter. 
 

3.1 Metodval – kvalitativ ansats 
Det finns olika angreppsätt gällande hur man ställer sig till teori och empiri i en 
studie. Kvalitativ forskning brukar vara induktiv till sin art vilket innebär att teorin till 
stor del bestäms utifrån resultatet av forskningen. Det är en tolkningsinriktad 
kunskapsteoretisk ståndpunkt som kvalitativ forskning brukar ha, vilket betyder att 
man som forskare fokuserar på att förstå hur deltagande individer i studien tolkar sin 
verklighet (Bryman, 2011). I denna studie var syftet att ta del av informanternas 
upplevelser av feedback på arbetsplatsen för att sedan tolka detta med hjälp av teori. 
Tidigare forskning ringade in området som studien behandlar och teorin har fungerat 
som riktlinje då jag tolkat empirin och lyft fram det som för studien är relevant.   

Metoden för datainsamling i denna uppsats är kvalitativa intervjuer, närmare 
bestämt semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011) menar att kvalitativ forskning 
ofta fokuserar på något unikt i en social verklighet och att ansatsen kan leda till djup 
kunskap snarare än bred kunskap. I denna studie ville jag få fram informanternas 
upplevelser av ämnet i fråga och ville därav ha mer djup kunskap än bred. Kvalitativa 
intervjuer passade därför enligt mig bäst och mer specifikt om denna metod följer. 
 

3.1.1 Kvalitativa intervjuer 
Enligt Bryman (2011) kan man göra kvalitativa intervjuer som ostrukturerade eller 
semistrukturerade. Ostrukturerade intervjuer innebär att forskaren bestämt ämne 
sedan innan för att under intervjun tala öppet med informanten om det. Samtalet flyter 
på som ett vanligt samtal vilket gör det viktigt för intervjuaren att trots den öppna 
dynamiken styra samtalet i rätt riktning för att få relevant material. Semistrukturerade 
intervjuer innefattar en av forskaren i förväg konstruerad intervjuguide vilken 
innehåller frågor som tagits fram utifrån vad som ämnas studeras. Intervjun är trots 
detta flexibel likt den ostrukturerade då informanten ges möjlighet att utveckla sina 
svar och ge fördjupade förklaringar men intervjuformen ger ändå aningen tydligare 
riktlinjer för vad forskaren frågar efter (Bryman, 2011).  
  Ahrne och Svensson (2011) menar att kvalitativa intervjumetoder oavsett 
struktur inte bör skiljas åt, att det inte är nödvändigt. Med både Brymans och Ahrne 
och Svenssons diskussion gällande olika former av kvalitativa intervjuer, valde jag 
som sagt att kalla min intervjuform för semistrukturerad men var noga med att inte 
låsa mig vid det. Ahrne och Svensson menar att det är ganska irrelevant att sätta 
tydliga gränser mellan olika typer av intervjuer, då det kan ge önskvärt resultat även 
om man varierar och blandar dem. Jag använde mig av en intervjuguide med specifika 
frågor i syfte att sätta riktlinjer för samtalen med respondenterna men försökte även 
vara flexibel så att samtalet blev fritt. Intervjuguiden och tillhörande frågor delgav jag 
inte informanterna varken i förväg eller under intervjuerna då det skulle kunnat leda 
till att de i förväg förberett svar eller att samtalen blev mindre genuina och unika.  
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3.2. Intervjuguide och frågor 
De teman som intervjuguiden innefattade (Se bilaga 3) valde jag att konstruera utifrån 
syftet och frågeställningarna, vilket även gällde vid utformning av frågorna under 
respektive tema. Ahrne och Svensson (2011) menar att det positivt med kvalitativa 
intervjuer är just den flexibilitet gällande frågorna som möjliggörs i och med att man 
inte utgår från ett standardiserat frågeformulär. Man kan välja vilken ordning de ska 
frågas i samt hur de ska frågas beroende på situation. Detta betyder inte nödvändigtvis 
att svaren på frågorna blir djupa men de blir definitivt mer nyanserade och innefattar 
fler dimensioner än svar man får med hjälp av endast standardiserade frågor (Ahrne & 
Svensson, 2011).  

Till viss del hade jag standardiserade frågor i min intervjuguide, exempelvis 
”hur länge har du arbetat på din arbetsplats?”, vilket går i linje med Ahrne och 
Svensson som menar att man kan ha det oavsett vilken kvalitativ intervjuform man 
använder sig av. Jag utformade frågorna på ett sätt som inte banade väg för endast ja- 
och nej svar utan snarare ville jag få informanterna att berätta, beskriva eller 
exemplifiera. Exempelvis kunde frågorna vara ”berätta	  om	  situationer	  då	  får	  du	  
feedback	  från	  chefen”, ”beskriv hur det är att få feedback från din chef” och ”ge 
exempel på situationer då du fick rolig och jobbig feedback”. Frågorna höll jag dock 
inte fast vid för hårt under intervjuernas gång. Anledningen var att intervjuerna med 
informanterna skiljde sig från varandra, eftersom de alla är olika individer med olika 
åsikter och tankar. I min intervjuguide utformades även tänkbara följdfrågor i syfte att 
inte glömma bort att följa upp vissa svar. Dessa kunde exempelvis vara ”hur ofta?”, 
”vad tycker du om det?” och ”vad händer då?”. Enligt Ahrne och Svensson (2011) 
kan det vara lätt att glömma bort att ställa följdfrågor vilka kan vara viktiga för att få 
fram unikt material. Detta tog jag i beaktning och skrev därför upp ett par stycken 
som jag nödvändigtvis inte höll mig till i alla intervjuer men som fungerade som en 
påminnelse om att fråga, vara nyfiken och utveckla informanternas svar. 	  

3.3 Urval och avgränsningar 
Urvalet skedde med hänsyn till syftet och frågeställningarna vilket ledde till att jag 
intervjuade endast medarbetare, inte chefer. Jag ville ha medarbetarnas upplevelser av 
feedback vilket inte gav mig anledning att fokusera på chefernas åsikter kring detta. 
Att även ta hänsyn till chefernas upplevelse av feedback skulle dock kunna vara en 
spännande jämförelse, vilket diskuteras vidare i avsnittet Sammanfattande diskussion.  

När jag gjorde mitt urval tog jag hänsyn till både Ahrne och Svenssons (2011) 
tvåstegsurval samt Brymans (2011) målinriktade urval. Ahrne och Svensson menar att 
det är viktigt att de man intervjuar gör resultatet trovärdigt. De som intervjuas ska ha 
blivit utvalda för att de passar för studien, inte för att de råkade finnas till hands.  
Man kan enligt Ahrne och Svensson göra vad som kallas tvåstegsurval vilket innebär 
att man väljer ett specifikt område först, exempelvis en organisation, för att sedan 
välja relevanta individer inom området. Jag valde först organisation och butiker som 
passade studiens område och sedan valde jag passande individer inom området.  

De platser som har behandlats i uppsatsen är klädbutiker inom vilka fyra till 
sex kollegor arbetar tillsammans med en chef. Valet baseras på att butikerna är små 
och att personalstyrkan inklusive chef arbetar nära varandra. Organisationen 
definierar jag som platt med hänsyn till Ohlsson och Rombach (1999) definition av 
platta organisationer; en hierarki med fåtal chefsnivåer, stort ansvar för både kollegor 
och chef samt demokratisk. Alla anställda samt chef arbetar tillsammans i butikerna 
jag undersökt på ”golvet” i butik, det vill säga att de dagligen tar sig an 
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arbetsuppgifter som liknar varandra och innefattar administrativa uppgifter men till 
störst del kundkontakt i form av sälj och annan service.  

Vid val av individer som ska delta kan man behöva någon som vet hur 
organisationen fungerar samt vilka individer som kan vara relevanta för syftet i 
studien (Ahrne och Svensson, 2011). I denna uppsats är jag den som har insikt i 
organisationen och i butikerna då jag arbetar i en av dem själv. Jag har använt min 
egen kunskap gällande butikerna och de anställda, vilket har gjort min urvalsprocess 
relativt enkel och tidseffektiv. Självklart har jag räknat med att förförståelse är något 
jag måste ta hänsyn till i det här fallet och därav var jag noga med att inte låta min 
förförståelse styra mig vid val av informanter. Min kunskap på området är relativt 
bred och således har jag insikt gällande vissa anställdas inställning till arbetet samt 
deras uppfattning kring kommunikationen på arbetsplatsen. Dessa valde jag att inte 
intervjua i syfte att få ny kunskap som jag inte redan besatt.  

Det Bryman (2011) kallar målinriktad urvalsmetod innebär att forskaren väljer 
ett antal intervjupersoner som med hänsyn till syfte och frågeställningar är relevanta 
och kan vara till hjälp gällande besvarande av dessa. Jag har förhållit mig till denna 
form av urval genom att aktivt välja informanter som jag trott kan vara till hjälp i 
studien och som kan ge bred och relevant information gällande området som 
fokuseras. De informanter som deltog i studien var sex stycken anställda vilka har 
arbetat mellan två till fyra år i butikerna och är kollegor med samma form av 
arbetsuppgifter. Upplägget i personalstyrkorna ser likadant ut i butikerna, oavsett om 
vissa butiker är mindre eller större än andra. Ibland arbetar de ensamma i butikerna 
och ibland arbetar de tillsammans med kollegor eller med butikens chef.   

 Viktigt för mig har varit att tänka på det faktum att vissa som jobbar i 
butikerna känner mig bättre än andra. I syfte att minska risken för att relationer mig 
och informanterna emellan ska påverka resultatet, valde jag informanter som inte är 
mig närmast men som inte heller är främlingar för mig. 
 Huruvida urvalet är representativt eller inte är alltid något man bör ta hänsyn 
till och det skiljer sig beroende på vad som undersöks. Antalet intervjuer i min studie 
kan diskuteras då det inte är ett stort antal. Ahrne och Svensson (2011) menar att det 
sällan räcker med att intervjua ett fåtal personer om man vill ha ett representativt 
resultat. Hur stort antal det är menar de är varierande från studie till studie. De menar 
att man kan se till det de kallar mättnad. När ett material är mättat innebär det att fler 
intervjupersoner inte tillför någon större variation i svaren; det vill säga att det inte 
ger mer kunskap och att samma svarsmönster återkommer. Detta kan man komma 
fram till om man varvar intervjuer med analys då det kan leda till att man märker att 
fler intervjuer inte tillför mer nyanserad kunskap. I denna studie försökte jag efter 
varje intervju utläsa relevanta mönster att analysera och fann att mönstren var 
återkommande. Självklart kan man spekulera kring huruvida fler intervjuer hade gett 
ett bredare material och jag kan därför inte kalla mitt material mättat, vilket är ett 
resultat av tidsomfånget denna studie haft. Dock anser jag att med hänsyn till 
återkommande svarsmönster i intervjumaterialet, att materialet är kunskapsgivande 
med fokus på syfte och frågeställningar. 
 

3.4 Genomförande av intervjuerna 
Vissa förberedelser gjordes inför genomförandet av intervjuerna, exempelvis det som 
nämnts ovan; urval och utformande av intervjuguide. Enligt Ahrne och Svensson 
(2011) är förberedandet en viktig del av intervjuprocessen, trots att intervjuerna kan 
gå lite hur som helst när de väl genomförs. Just av detta skäl kan det enligt dem vara 
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viktigt att förbereda sig så att materialet, trots oväntade händelser, blir relevant och 
kunskapsgivande. De menar att man ska vara påläst på området man ska studera, trots 
att man gör studien för att ta reda på saker man inte vet. Med hänsyn till 
förberedelsediskussionen ser jag min egen roll som anställd inom en av dessa butiker 
som positiv då jag visste hur jag skulle förbereda samtidigt som jag var öppen för att 
ta reda på nya saker.  

En annan förberedelse som gjorde var att ge informanterna information om 
intervjun genom ett informationsbrev (se bilaga 2) vilket jag mailade till dem. De fick 
information gällande tid då jag sa att beräknad tid var cirka en timme. Ahrne och 
Svensson (2011) menar att det är viktigt att inte ha för lite tid för intervjuer och att 
tiden man avsätter är rimlig, inte för långt och inte för kort. Jag tänkte på förhand att 
intervjuerna skulle komma att ta cirka 45 minuter och sa därför en timme i syfte att 
kunna bygga upp en trevlig intervjumiljö med lite allmänt prat både innan och efter 
intervjuerna. 

Valet av plats blev informanternas hem vilket jag valde i syfte att göra 
intervjun så bekväm och öppen som möjligt. Eftersom jag intervjuade dem gällande 
deras arbete ansåg jag att det var fördelaktigt att inte intervjua på platsen i fråga, det 
vill säga på arbetsplatsen. Ahrne och Svensson (2011) menar att det kan vara känsligt 
att intervjua hemma hos informanten och att det finns en risk att de avböjer intervjun. 
Tvärtom ville informanterna i denna studie vara hemma hos sig, vilket jag tog hänsyn 
till då jag upplevde att de kände sig mest bekväma i den miljön. Vi valde en tid under 
dagen då de var ensamma hemma i syfte att vara ostörda, vilket går i linje med Ahrne 
och Svensson som menar att det är önskvärt att ingen annan är hemma under 
intervjuns gång. Detta i syfte att informanten ska kunna tala fritt utan hämningar och 
att intervjusituationen inte ska störas.  

Varje intervju inleddes med lite allmänt prat och en kopp kaffe för att en 
avslappnad stämning skulle infinna sig. Det allmänna pratet övergick sedan naturligt 
till det som jag kommit dit för att göra; intervjua. Innan intervjuerna startades 
informerade jag dem om att jag tänker spela in det som sägs, vilket informanterna 
godkände. De visste redan att detta skulle ske i och med att de tagit del av 
informationsbrevet jag skickade till dem innan vi sågs Enligt Ahrne och Svensson 
(2011) är det viktigt att informera om inspelning innan intervjuerna, i samband med 
att man anger syftet för studien, för att få ett godkännande att göra detta. 

 Utöver inspelningsteknik som exempelvis en mobiltelefon menar Ahrne och 
Svensson (2011) att man kan använda sig av papper och penna för att anteckna. Detta 
är dock enligt dem mer fördelaktigt om man är två intervjuare. Jag valde bort penna 
och papper och fokuserade bara på informanten och samtalet vi hade; att memorera 
intervjuerna fick min teknik i form av min mobiltelefon ansvara för.   

Under varje intervju ställde jag frågor utifrån min intervjuguide i syfte att 
driva samtalet i rätt riktning. Jag ställde även följdfrågor baserade på det specifika 
samtalet, det vill säga att alla informanter inte fick samma följdfrågor. De frågor som 
ställdes var vänligt inriktade, inte särskilt känsliga och utformade på ett sätt som 
ämnade ge informanterna känsla för mitt intresse av deras upplevelse. Detta går i linje 
med Ahrne och Svensson (2011) som menar att det är viktigt att frågor är bekväma 
och att informanterna upplever forskaren som intresserad. För att få så rikliga svar 
som möjligt lät jag dem tala till punkt och bröt inte av deras svar. Tystnad gjorde 
inget utan kändes bekvämt då det uppenbart betydde att de funderade. Genom att jag 
tog ett steg tillbaka och agerade mer lyssnare än utfrågare fick jag svar med både 
bredd och djup.  
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 Tidsmässigt blev de inspelade intervjumaterialen mellan 30 och 45 minuter 
vardera vilket kändes som en rimlig tid för sådana koncentrerade samtal. Jag upplevde 
även att informanterna tyckte att det var en behaglig stund och att kortare hade blivit 
stressigt men längre hade blivit för långt.  
 Sammanfattat gick intervjuerna bra och kändes bekväma genom hela 
intervjuprocessen. Enligt Ahrne och Svensson (2011) blir ofta informanterna 
bekvämare efter ett tag i intervjun men jag upplevde det som väldigt bekvämt från 
start. Detta kan ha berott på att jag tog cirka en kvart innan inspelningsstart att prata 
allmänt om saker, fika samt förbereda dem genom att överskådligt förklara vad vi 
skulle prata om. Även det faktum att jag inte var helt obekant med informanterna kan 
ha varit positivt sett till denna aspekt.  

3.5 Min roll som forskare 
I syfte att göra intervjusamtalen bekväma och berikande lät jag informanterna tala 
öppet utan avbrott. Jag försökte hjälpa dem på traven med i förväg planerade frågor 
samt med uppföljningsfrågor. Att inte lägga något personligt värde i det de sa tog jag 
hänsyn till samt försökte jag ge intrycket av att alla tankar och åsikter är okej att  
uttrycka. Detta går i linje med Ahrne och Svensson (2011) som menar att forskaren 
som intervjuar bör ta i beaktning att denne ska vara så neutral som möjligt. De ska 
inte agera eller ställa frågor på ett sätt som kan påverka eller ge en förtolkad riktning i 
informantens svar, det är snarare eftersträvansvärt att vara objektiv. Dock är detta 
svårare vid kvalitativa intervjuer än vid kvantitativa intervjuer eftersom att forskaren 
vid kvalitativa intervjuer har större möjlighet att fritt ta upp nya ämnen under 
intervjuns gång. Man kan som forskare då ställa andra frågor än de planerade samt 
finna nya angreppssätt (Ahrne & Svensson, 2011). Jag tog detta i beaktning och såg 
det som en möjlighet att utveckla informanternas svar utan att nödvändigtvis styra 
dem i en särskild riktning. Mitt sätt att intervjua vill jag se som en konversation med 
informanterna vilken till viss del var guidad av mig. Trots det ville jag ge 
informanterna tillfälle att träda fram genom min guidning och jag försökte lyssna och 
finna vilken mening som framträder i samtalen. Detta går i linje med Ahrne och 
Svensson som skriver att kvalitativa intervjuer just syftar till att göra det; finna 
mening i det som uttalas forskare och informant sinsemellan.  
 

3.6 Transkriberingsprocessen 
När intervjuerna var genomförda var det dags för transkriberingsprocessen. Jag 
lyssnade på de inspelade intervjuerna och skrev ordagrant ner vad som sagts i ett 
dokument på datorn. Ahrne och Svensson (2011) menar att det kan vara bra att ha 
teknik med funktioner som gör att man kan pausa så att man hinner skriva ner allt 
som säga samt att det är bra att transkribera allt material själv. Anledningen till det är 
att det minimerar risken för att viktiga detaljer ska försvinna och det är fördelaktigt 
för tolkningsarbetet då man kan påbörja den processen medan man lyssnar på 
materialet. Om man tar hjälp att transkribera av någon annan kan det vara 
tidsbesparande men denne har inte samma fördelaktiga uppfattning kring hur 
intervjusituationen såg ut och man missar då chansen att påbörja tolkning- och 
analysen i och med transkriberingen. Jag transkriberade materialet själv och kunde 
pausa inspelningarna för att hinna med att skriva ner allt som sas. Som nämnts skrevs 
intervjuerna ordagrant efter inspelningarna men redigerades minimalt då visst talspråk 
kan vara svårt att förstå i skrift. Enligt Ahrne och Svensson (2011) kan det vara bra att 
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redigera lite så att intervjuerna blir förståeliga för möjliga läsare men de ska inte 
redigeras så att budskapet blir ett annat.  

Transkriberingsprocessen var tidskrävande att genomföra själv men det 
gynnade definitivt min tolkning- och analysprocess då jag undertiden jag lyssnade 
kunde tolka det som sas och börja analysprocessen, vilket förklaras mer genomförligt 
i kommande avsnitt. Dokumentet med de transkriberade intervjuerna skrev jag sedan 
ut i syfte att återigen läsa igenom materialet, färglägga olika delar beroende på vad de 
handlar om samt klippa ut citat som kan kunde tänkas använda i analysen. Detta 
kallas kodning och jag följde Brymans (2011) modell för denna process. Vid 
genomläsning av materialet efter utskrift ströks meningsbärande ord under, det vill 
säga ord som var återkommande. I marginalen skrev jag kontinuerligt notiser för att 
memorera vad som sägs och vilken mening det har. Exempel på ord och begrepp jag 
ansåg meningsbärande var kommunikation, samhörighet, gemenskap, relationer, 
feedback från chef, feedback från kollegor, positiv feedback, negativ feedback, 
formell feedback och informell feedback. Jag utförde en kodning av materialet som 
genererade i en form av index över specifika ord som symboliserade viktiga 
kommentarer och iakttagelser. Dessa koder granskade jag kritiskt och förde sedan 
samman dem till kategorier där meningsbärande ord och begrepp som ansågs ha 
liknande innebörd tillsammans skapade en kategori. Exempel på detta är orden 
gemenskap, samhörighet och relationer vilket skapade kategorin trivsel. På detta sätt 
reducerades intervjuerna och blev på så sätt lättare att hantera vid vidare tolkning och 
analys.  

3.7 Analysmetod  
Den valda analysmetoden är tematisk analys vilken jag genomfört enligt Braun och 
Clarkes (2006) riktlinjer. Följaktligen i detta avsnitt beskrivs hur jag använt metoden 
och förhållit mig till punkterna i den tematiska analysprocessen.  

Det första steget i analysprocessen var att läsa intervjumaterialet genomförligt i 
syfte att förstå vad det i stort behandlade för aspekter av det studerade området. Enligt 
Braun och Clarke (2006) är just detta sökande efter mönster inledningen i en tematisk 
analys, det vill säga steg ett. De mönster jag fann i steg ett var informanternas liknande 
exempel på och beskrivningar av positiv och negativ feedback, formell och informell 
feedback, spontan feedback, konstruktiv kritik, feedback från kollegor, feedback från 
chef, kommunikationen och relationer.  
 När jag fått förståelse för diverse mönster som materialet var uppbyggt av, 
kodade jag och kategoriserade materialet under olika teman. Enligt Ahrne och 
Svensson (2011) upptäcker inte forskaren teman i materialet helt plötsligt utan dessa 
konstrueras av forskaren själv. Detta går i linje med Braun och Clarke (2006) som 
menar att forskaren inte är passiv i denna process utan har en aktiv roll i att skapa 
teman utefter vad som är relevant och sedan presentera dessa för läsaren. Stegen som 
de kallar kodning och tematisering är enligt Braun och Clarke steg två och tre i den 
tematiska analysprocessen. De teman jag skapade i relation till syfte och 
frågeställningar var mängd feedback från chef kontra kollegor, form av feedback från 
chef kontra kollegor, befogenhet att ge feedback, närheten och den platta 
organisationen, samt kommunikation och trivsel. Under dessa teman placerade jag de 
ord och begrepp som jag funnit när jag letade mönster, vilka jag nämnde ovan.	  

Att fastställa vad som är ett rimligt tema är svårt, det finns inget riktigt facit att 
förhålla sig till gällande mängden datamaterial som ett specifikt tema bör innefatta. Inte 
heller finns det facit på vad som är mer eller mindre relevant som tema. Forskaren måste 
ansvara för detta beslut och presentera de mest relevanta teman. Dessa teman bör då 
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vara relevanta med hänsyn till de forskningsfrågor man ämnar besvara. Forskaren bör 
vara mån om att inte vara för snäv i valet av datamaterial (Braun & Clarke, 2006). Mina 
teman som jag nämnde ovan tyckte jag vara relevanta i och med att gjorde 
datamaterialet mer överskådligt och visade på de enligt mig mest relevanta aspekterna 
av det.  

De teman som kodningen genererade reducerade jag succesivt då jag ville 
filtrera materialet ännu mer i syfte att få fram det relevanta i förhållande till 
frågeställningarna. Reducering innebär att forskaren i fråga väljer bort vissa delar av 
materialet för att lyfta fram det viktiga samt för att hela materialet inte kan visas. Jag tog 
inte tvärt bort teman på så sätt att materialet inom ramen för dessa togs bort. Jag 
reducerade dem snarare genom att slå ihop teman som liknande varandra och som 
påvisade olika aspekter av liknande fenomen. Exempel på detta är då jag slog ihop 
mängd feedback från chef kontra kollegor, form av feedback från chef kontra kollegor 
samt befogenhet att ge feedback till ett enda tema; upplevelsen av feedback från chef 
kontra kollegor. Enligt Braun och Clarke (2006) är detta steg fyra i den tematiska 
analysprocessen, det vill säga att forskaren ser till så kodningen slutligen passar in i 
teman som man utgår från. Viktigt är dock att man undviker att skapa en missvisande 
bild i och med reduceringen, vilket jag anser att jag lyckats med då jag förhållit mig till 
syfte och frågeställningar i hela processen.  

 De teman som slutligen blev de jag utgick från i min analys fungerar som 
huvudrubriker i analysdelen och grundas på de koder materialet delades in i samt på 
centrala begrepp i teorin. Dessa är närheten till chef och kollegor, upplevelsen av 
feedback från chef kontra kollegor, vilka fördjupas i och med sina underrubriker som är 
positiv feedback och negativ feedback. Enligt Braun och Clarke (2006) är detta steg fem 
i den tematiska analysprocessen; definiera och namnge teman samt förklara vad de 
innefattar.  

Steg nummer sex, det slutgiltiga steget, menar Braun och Clarke (2006) är 
produceringen av resultat och analys med hjälp av empiri, tidigare forskning och teori, 
vilket jag presenterar i avsnittet som behandlar resultat och analys.  

3.8 Metodproblematisering 
Intervjuer är enligt Ahrne och Svensson (2011) ett på många sätt oslagbart verktyg. 
Positiva aspekter är att man på kort tid kan få tillgång till individers reflektioner kring 
ett fenomen ur deras respektive synvinkel. Man får ta del av erfarenheter och 
upplevelser på ett djupare plan än vid kvantitativa metoder som exempelvis enkäter. 
Detta har varit ett faktum gällande min studie då man under en C uppsats inte har 
oändligt med tid. Det har varit fördelaktigt för mig att arbeta inom organisationen då 
det gjorde att jag snabbt fick tillgång till individer som kunde tänkas ställa upp på 
intervjuer. Jag anser också att jag fick ett brett och djupt material i kombination med 
att det var tidseffektivt i och med och med att vi avsatte en timme för att verkligen gå 
på djupet genom att samtala. 
 Ännu en positiv aspekt enligt Ahrne och Svensson (2011) är det faktum att 
man mellan intervjuerna kan analysera; man kan alltså pendla mellan intervjuer och 
analys. Om genomförda intervjuer visar på olika mönster och teman kan man i 
kommande intervjuer fokusera på dessa i syfte att få djupare information kring dem. 
Detta faktum möjliggör fördjupning av redan vunnen kunskap gällande det man 
studerar. I denna studie var detta fördelaktigt då jag kunde påbörja min analysprocess 
redan efter andra intervjun då jag ansåg att vissa återkommande teman synliggjorts. 
Dessa blev fler efter varje intervju och jag kunde på så sätt arbeta med analysen på 
sidan av intervjuarbetet samt  
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 Negativt med intervjuer är enligt Ahrne och Svensson (2011) att känsliga 
områden kan vara svåra att prata om ansikte mot ansikte, det vill säga att den man 
intervjuar kan uppleva obehag och inte vilja svara. Jag upplevde under intervjuerna att 
det var väldigt behaglig stämning och att informanterna inte upplevde att frågorna 
jobbiga eller känsliga. Jag utformade förstås frågorna i syfte att minimera den risken, 
då jag inte ville få dem att känna att jag var ute efter att exempelvis prata bakom 
ryggen på sina chefer eller kollegor.  
 Ännu en negativ aspekt med intervjuer är att det kan ge en begränsad bild av 
det studerade fenomenet, vilket man måste ta hänsyn till och möjligtvis komplettera 
med andra metoder. Ett exempel på en sådan metod skulle kunna vara observation 
(Ahrne & Svensson, 2011). Jag har tagit detta i beaktning och därför försökt förklara 
detaljrikt hur genomförandet såg ut, vilket material jag valt och valt bort samt 
reflektioner kring det. Detta tror jag kan minska riken för att ge en begränsad bild som 
inte accepteras av läsaren. Med tanke på att jag är aktiv inom området själv har jag 
viss vetskap om vilken information som faktiskt finns att hämta. Däremot var jag 
noga med att inte låta detta göra mitt val av material snävt samt låta det baseras på 
förutfattade meningar.  
 Sammanfattningsvis är de positiva aspekterna enligt Ahrne och Svensson 
(2011) att intervjuer är relativt enkla att genomföra om individer som passar studien 
finns tillgängliga och är villiga att svara på det intervjuaren frågar om. Man kan få 
brett material men framförallt ett material som går på djupet. De negativa aspekterna 
är att resultatet är, hur man än vrider och vänder på det, kopplat till en viss plats vid 
ett visst tillfälle. Det är alltså inte ofta man kan räkna med generaliserbarhet och 
materialet man får kan lyfta sådant som inte intervjuaren tänkt sig eller ens förstår.
  

3.8.1 Studiens kvalité  
All forskning som görs kräver en kvalitetssäkring vilket genomförs i syfte att 
säkerställa att det som ämnades mätas har mätts på ett säkert sätt (Bryman, 2011). I 
studier behandlas ofta begreppet tillförlitlighet i relation till huruvida ett resultat kan 
upprepas av andra forskare vid andra tillfällen. Vid kvalitativ forskning är det svårt att 
tala om tillförlitlighet på det sättet då det är omöjligt att frysa en social miljö eftersom 
det är konstant föränderligt (Bryman, 2011). Butikerna som har undersökts i denna 
studie kräver utveckling och förändring i syfte att vara konkurrenskraftiga på 
marknaden. Detta påverkar förstås även hur personalstyrkan och chef arbetar 
tillsammans och en liknande studie med samma resultat kan därför bli svår att uppnå. 
Detta betyder dock inte att tillförlitligheten för just den här studien minskar. Jag har 
försökt säkerställa tillförlitligheten i studien genom att redogöra för alla faser i 
forskningsprocessen vilket ger möjlighet för andra att göra en likadan eller liknande 
studie.   

Begreppet giltighet är också ett begrepp som behandlas i studier och det 
innefattar gångbarheten och styrkan i yttranden (Bryman, 2011). Även detta begrepp 
kan vara svårt att förhålla sig till vid kvalitativa intervjuer men genom att spela in 
varje intervju och transkribera dem, minimeras risken för att data misstolkas eller går 
förlorad. Detta har jag försökt göra i syfte att säkerställa giltighet.   

Med begreppet giltighet menar man även också huruvida resultaten kan 
generaliseras till andra miljöer eller situationer. Bryman (2011) menar dock att 
kvalitativa studier ofta inte är generaliserbara på samma sätt som kvantitativa studier 
och att de faktiskt inte syftar till att vara det heller. Detta går i linje med min studie då 
jag snarare var ute efter att beskriva sammanhanget i sig och det unika i 
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informanternas upplevelser. Jag har dock förhållit mig till denna brist av 
generaliserbarhet genom att tydligt och detaljerat ge en fullständig beskrivning av 
genomförandet av studien samt olika val i forskningsprocessen. På så sätt har jag 
velat förse läsarna med riklig information som möjliggör att de själva kan bestämma 
huruvida resultat är överförbart på en annan miljö eller inte. 

3.9 Etiska överväganden 
Med tanke på att uppsatsen till viss del fokuserar på hur chefens feedback till 
medarbetare ser ut, måste jag ta hänsyn till att det kan vara ett känsligt område. 
Förmodligen vill ingen medarbetare riskera att synpunkter som man uttrycker 
gällande sin egen chef kommer ut på något vis. Därför har jag intervjuat medarbetare 
som har arbetet en längre tid, cirka sex år, inom butikskedjan och som har jobbat i fler 
än en butik. På så sätt har de haft fler chefer och behöver inte känna att de specifikt 
pekar ut någon. Jag har också varit noga med att understryka faktum att deras 
respektive identiteter inte kommer att kunna utläsas. 

Utöver det har jag tagit hänsyn till Bryman (2011) som nämner fyra 
forskningsetiska principer vilka även Vetenskapsrådet (2010) understryker. Dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet syftar till att tillgodose alla deltagare information gällande 
forskningen som de ska delta i. Informationen omfattas av alla möjliga inslag i 
undersökningen som kan tänkas påverka deras vilja att delta. De ska få förståelse för 
vad deras roll i forskningen är samt upplysas om att det är frivilligt att delta. 
Detaljerad information gällande tid, rum och forskningsprocessen ska deltagarna ha 
tillgång till samt ska de kunna ta del av den färdiga produkten om så önskas. Detta 
förhöll jag mig till genom att informera informanterna innan vi sågs genom att maila 
dem ett informationsbrev (se bilaga). Även under intervjutillfället hade de tillfälle att 
ställa frågor gällande studien.  

Samtyckeskravet innefattar bestämmelser gällande deltagarnas frivilliga 
medverkan i forskningen. Deltagarna bestämmer huruvida de vill delta eller inte samt 
fortlöpa eller avbryta under forskningens gång. I min studie gavs samtycke i och med 
att informanterna läst informationsbrevet och sagt att de ville vara med. Jag 
underströk dock även vid intervjutillfället att de får avbryta när helst de vill, vilket 
ingen gjorde.  

Konfidentialitetskravet innefattar krav gällande de uppgifter som samlas under 
forskningens gång. Personuppgifter ska betraktas konfidentiellt och obehöriga ska inte 
ha tillgång till dessa. Alla deltagande ska alltså ges största möjliga konfidentialitet och 
ingen ska utifrån forskningen kunna bli identifierad. Detta krav förhöll jag mig till 
genom att inte identifiera någon i den färdiga uppsatsen samt genom att se till att det 
insamlade materialet endast kunnat ses och nås av mig. I syfte att låta informanterna 
vara anonyma i uppsatsen används fiktiva namn i analysavsnittet.  

Nyttjandekravet syftar till att reglera huruvida insamlade uppgifter får 
användas. Det som samlas in får endast användas i forskningssyfte och man ska som 
forskare alltid inneha tillstånd från de deltagande i studien innan materialet används. 
Informanterna i denna uppsats gav tillstånd att materialet de gett mig används i 
uppsatsen och jag underströk att de inte kommer att namnges samt att personuppgifter 
självfallet inte kommer att finnas tillgängliga på något vis. Det insamlade materialet 
användes endast i studiesyfte och de inspelade intervjuerna raderades när uppsatsen 
var färdig. 

 
 



	   	   	  

	   21	  

4.0 Resultat och analys  
I denna del av uppsatsen analyserar jag intervjumaterialet från de sex informanterna 
som har intervjuats med koppling till tidigare forskning och teori. Återigen ligger 
frågeställningarna till grund för vad som analyseras och materialet som lyfts fram har 
jag valt i syfte att besvara dem.  

I avsnittet som heter närheten till chef och kollegor fokuserar jag på hur sättet 
informanterna arbetar på, det vill säga nära sin chef och sina kollegor på daglig basis, 
upplevs som positivt eller negativt för dem samt hur det påverkar deras upplevelse av 
trivsel. Jag fokuserar även på den platta organisationsstrukturen och på vilka sätt den 
ligger till grund för den feedback som förekommer. I nästkommande avsnitt som heter 
upplevelsen av feedback från chef kontra kollegor fokuserar jag på informanternas 
upplevelser av feedback från olika parter på arbetsplatser; hur upplevelsen av 
feedback skiljer sig beroende på vem feedbacken kommer från. Avsnittet är indelat i 
underrubriker som heter feedback från chef samt feedback från kollegor i syfte att 
lyfta fram dessa aspekter av det insamlade materialet på ett tydligt sätt. I dessa avsnitt 
finns underrubriken positiv och negativ feedback då dessa former av feedback är det 
som under intervjuerna lyftes fram mest gällande feedback från chef kontra kollegor. 
Dessa är alltså de former av feedback som tog avsevärt mycket plats i materialet och 
jag lyfter fram dessa på grund av deras uppenbara relevans för informanterna. Det var 
även positiv och negativ feedback som var de former av feedback som informanterna 
diskuterade i relation till trivsel och närheten till de anställda samt chef; den platta 
organisationsstrukturen, vilket förklarar varför jag lyfter fram just dessa två former av 
feedback.  

4.1 Närheten till chef och kollegor  
I intervjumaterialet kan man utläsa att informanterna arbetar nära sina kollegor och 
sin chef i butikerna dagligen. Närheten möjliggör en kontinuerlig kommunikation som 
även visat sig i intervjuerna innefatta mycket feedback. Detta sätt att arbeta, med 
denna form av närhet, upplever informanterna främst positiv men också negativ med 
hänsyn till feedback och trivsel på arbetsplatsen. 

Kommunikationsprocessen som sker på arbetsplatserna innefattar, i likhet med 
Strids (1999) samt Greenberg och Barons (2003) förklaring av den, avsändare av 
information som de kallar meddelande och mottagare av meddelandet. Meddelandet 
har vissa effekter och mottagarens reaktion är resultatet av dessa, vilket slutligen 
sänds tillbaka i form av feedback. Enkelt förklarat, med hänsyn till det som händer i 
butikerna mellan informanterna, deras kollegor och deras chefer, är att informanterna 
gör sitt arbete och får sedan feedback på detta av kollegorna och sina respektive 
chefer.  

Alla informanterna uttryckte samma gällande huruvida de arbetar nära sin chef 
och sina kollegor. I butikerna arbetar de oftast ensamma vid öppning och stängning 
men många timmar under dagen arbetar de sida vid sida med någon och ofta är det 
just chefen. Tydligt är att de anställda trots detta inte anser att det är en påtaglig 
hierarkisk stämning i butikerna. De menar att alla kollegor är på samma nivå men att 
även chefen upplevs som en kollega på i princip samma nivå, trots chefstitel. Dock 
understryker de att det finns en hierarki på grund av det faktum att det faktiskt är en 
chef på plats i butiken. Detta går i linje med Ohlsson och Rombach (1999) 
beskrivning av en platt organisation; att det finns en hierarki men att antalet 
chefsnivåer är låg och inte bara chefen har stort ansvar och makt utan även 
medarbetarna. Informanterna beskriver att de känner att de har mycket ansvar men att 
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det största ansvaret i slutändan ligger hos chefen, vilket även det stämmer in på 
Ohlsson och Rombachs definition av en platt organisation.  
 Den platta organisationsstrukturen som butikerna har genererar i en daglig 
nära kontakt med både kollegor och chefer. Detta upplever de anställda framförallt 
som positivt gällande stämningen i personalstyrkan och på frågan hur det är att arbeta 
så nära sin chef och sina kollegor svarade en anställd:  

 
Jag tycker det är bra. Det är ingen sträng hierarki egentligen. Det är en tydlig 
bild av vilka som gör vad men det är ingen supertydlig hierarki. (Pelle)
	   	   	   	   	    

Pelle menar att det trots tydligt fördelade arbetsuppgifter är en jämn nivå på de som 
arbetar, inklusive chefen. Hierarkin är befintlig men inte styrande på så sätt att en chef 
bestämmer och anställda handlar utefter det. Det är alltså bra att arbeta nära sina 
kollegor men också sin chef enligt Pelle, när det inte är en tydligt präglande hierarkisk 
stämning. Trivseln är god eftersom de arbetar som ett team alla tillsammans. Detta går 
i linje med en annan informant som också uttalade sig hur det är att arbeta med 
kollegor och chef tillsammans som grupp: 
 

Vi är väldigt glada och trevliga med varandra och vet var vi har varann. 
Chefen är ju också som en kompis trots chefstiteln. Det är inte så 
hierarkiskt så det blir liksom inte någon man måste trippa på tå kring eller 
någon man är lite extra rädd för haha. (Anna) 

          
Upplevelsen av att chefen är en utav alla andra kollegor, som denna informant 
upplever det, är återkommande i intervjumaterialet. De upplever att de på många sätt 
är på samma nivå som chefen men att chefen i praktiken har mer ansvar för att 
butiken i sin helhet ska fungera. Exempelvis understryks det administrativa arbetet i 
det sammanhanget vilket är chefens jobb. Faktum att chefen känns som en kollega 
och inte en individ på avsevärt högre nivå är i alla informanters utsagor till stor del  
 
positivt och fördelaktigt i arbetet då alla samarbetar och känner samma form av 
ansvar för butik, försäljning och upprätthållandet av trivsam och social stämning. 
Detta går i linje med Lennéer-Axelson & Thylefors (2005) som menar att det är 
viktigt att ha ett positivt arbetsklimat på arbetsplatsen som innefattar ett gott 
samarbetsstöd mellan kollegor och chefer. Detta är viktigt för informanterna och det 
är något de upplever att de har på sina arbetsplatser. Enligt Angelöw (2002) kan 
negativt laddade sociala relationer som innefattar obefintligt stöd från kollegor och 
chef påverka hälsan negativt hos anställda. Det kan göra att de anställda känner sig 
stressade samt göra att de inte trivs på arbetet. I intervjumaterialet kan man tydligt 
utläsa att informanterna trivs väldigt bra på sina arbetsplatser, vilket skulle kunna vara 
resultatet av de positivt laddade relationerna med hänsyn till både Lennéer-Axelson 
och Thylefors samt Angelöws diskussion kring det.  
 Trots den ovan nämnda positiva inställningen gällande närheten till kollegor 
och chef på arbetsplatsen, uttryckte några informanter negativa aspekter gällande 
detta, om så ett fåtal. En informant svarade på frågan om hur denne upplever 
relationerna på arbetsplatsen i och med närheten till chef och kollegor: 
  

Det kan ju bli svårt att ha jättebra kontakt med exempelvis chefen. För då 
kanske man inte kan ha en proffsig relation om man har en 
vänskapsrelation. Men det beror ju helt på vad det är för chef såklart. Men 
själv har jag inge problem att ha min chef som både kompis och chef och 
sen kollegor som kompisar och kollegor. (Anna) 
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Anna har inget negativt att säga om att vara nära sina kollegor, vilket går i linje med 
hur alla andra informanter har uttryckt sig gällande närheten till sina kollegor. Enligt 
henne kan det dock finnas svårigheter gällande att vara så nära sin chef men att det 
beror på vem chefen är och hur denne ställer sig till det. I dennes fall är chefen både 
chef och kompis och det fungerar bra. Detta är alltså ett uttalande som fokuserar på 
hur det skulle kunna ha varit, inte hur det är för denne. En annan informant svarade på 
samma fråga: 

 
Alla är så sociala här och man kommer ju inte lite på saker som man 
kanske inte ska komma in på jobbet, som inte är direkt jobbrelaterat alltid. 
Det blir lite informellt ibland. Det är däremot också positivt för man 
märker verkligen av på alla om någon mår dåligt eller bra och man kan 
läsa av sånt för man känner varann så bra. (Maja) 
     

Maja menar att samtalen mellan de som arbetar kan bli informella på grund av 
närheten dem emellan. Dock understryks även det positiva med detta faktum; att de 
på så sätt lärt känna varandra så bra att de kan läsa av varandra och se till varandras 
välmående. Detta går i linje med resterande informanters utsagor då de talade om 
informell kommunikation och framförallt informell feedback. Deras beskrivning av 
informell feedback går i linje med Värlander (2008) som menar att det är något som 
sker spontant och som inte alltid är kopplat till specifika arbetsuppgifter. 
Informanterna menar att den informella kommunikationen och den feedback den 
innefattar inte bara hjälper specifikt i den mån att det ger information om 
arbetsuppgifter, det ger även möjlighet att läsa av varandra eftersom de känner 
varandra så bra och på så sätt kan de då märka hur deras kollegor mår. Närheten kan 
alltså tänkas påverka trivseln positivt i den mån att den genererar informell 
kommunikation och feedback som ökar förståelsen för och kunskapen om varandra.  
 Den platta organisationsstrukturen och den närhet den genererar, kan i 
materialet tydas som möjliggörande för den stora mängd och direkt riktade feedback 
som förekommer på arbetsplatserna. Enligt informanterna är sättet de arbetar på 
positivt, speciellt med fokus på att chefen är nära, då det gör att feedbacken är direkt 
framförd på plats. Detta kan enligt Greenberg och Baron (2003) vara positivt eftersom 
att meddelandet som feedbacken innefattar inte behöver gå i flera led innan den når 
mottagaren, vilket minskar risken för oklarhet och missförstånd. Strukturen i 
organisationen ligger alltså till grund för att feedback inte missförstås samt att den når 
fram till mottagaren på ett korrekt sätt. Den icke-hierarkiska stämning som den platta 
organisationsstrukturen kan tänkas ligga till grund för detta om man ser till Jacobsen 
och Thorsvik (2002). De menar att en sådan struktur kan gynna kommunikationen i 
den mån att information inte hinner förvrängas då det inte finns olika led som 
informationen måste gå genom. Detta kan tänkas vara anledningen till att 
informanterna inte upplever att de får missvisande eller oförståelig feedback. 
	   I stort sett uttrycker alla informanter att det är fördelaktigt att arbeta så nära 
varandra, både chef och kollegor, med hänsyn till att det skapar vänskapsrelationer. 
Man kan även utläsa i materialet att närheten ökar trivseln på så sätt att det bygger de 
har tillgång till varandra och kan ge positiv feedback som uppmuntran och beröm. Det 
faktum att informanterna känner sina kollegor och sina chefer väldigt bra gör att det 
blir lättare för dem att läsa av varandra och förstå hur de som de arbetar med mår. 
Närheten möjliggör även en ständig öppen kommunikation mellan både kollegor och 
chef vilket informanterna understryker är till stor hjälp då alla delar ansvar och 
arbetsuppgifter; de kan hjälpas åt och be om hjälp. En stor del av den öppna 
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kommunikationen som närheten och den platta organisationsstrukturen generar är 
feedback från både chef och kollegor. Huruvida de upplever det positivt eller negativt 
att få feedback från dessa diskuteras i följande avsnitt.  

4.2 Upplevelsen av feedback från chef kontra kollegor  
En tydligt påverkande faktor gällande de anställdas upplevelse av feedback är vem 
feedbacken kommer från. Kommunikationen som sker i butikerna är antingen vertikal 
eller horisontell, det vill säga att den sker antingen mellan chef och kollega eller 
kollegor emellan. Trots att de arbetar som ett enhetligt team i butiken både chef och 
kollegor, kan man i materialet utläsa att informanterna ser till en viss hierarki på 
grund av att chefen har en chefstitel. Därav har jag valt att kalla kommunikationen 
mellan chef och anställd som vertikal, trots att den även kan ses som horisontell om 
man ser till Jacobsen och Thorsvik (2002) som definierar horisontell kommunikation 
bland annat med hänsyn till att de som kommunicerar geografiskt är på samma plats.  

Vertikal kommunikation från chef till anställd handlar ofta praktiska saker 
som instruktioner för arbetet, motiv för arbetet, information om procedurer och praxis 
i organisationen (Jacobsen och Thorsvik, 2002) och präglas av direktiv, order och 
instruktioner (Greenberg & Baron, 2003). Detta går i linje med vad informanterna 
uttryckte angående kommunikation och feedback från chefen. Det handlar enligt dem 
ofta om vad som ska göras samt hur det ska göras och kan liknas vid direktiv. 
Horisontell kommunikation kollegor emellan är den som är förekommer mest på 
arbetsplatser då det är enklare för individer på samma nivå att ta kontakt med 
varandra (Dimpley & Burton, 1999). Detta kan tyckas överensstämma med 
informanternas utsagor då de menar att feedback förekommer mest kollegor emellan. 
Skillnader och likheter gällande feedback beroende på avsändare diskuteras vidare i 
detta avsnitt.  

4.2.1 Feedback från kollegor 
Feedbacken kollegor emellan brukar enligt informanterna handla om praktiska saker 
exempelvis det man gör dagligen i butiken. En informant svarade på vad kollegial 
feedback brukar handla om:  
 

Mest om sälj, om man sålt något på ett snyggt sätt. Eller om man hängt 
om någon vägg bra. Ja sånt praktiskt som görs i butik. (Jesper) 

           
De andra informanterna svarade i princip samma sak som Jesper. De underströk att 
feedback från kollegor inte handlar om särskilt känsliga eller personliga saker som 
exempelvis hur de fungerar i gruppen eller huruvida de har utvecklats i sitt arbete. Det 
handlar snarare om praktiska saker som exempelvis om man har vikt kläderna snyggt 
på ett bord eller om man har gjort ett bra sälj. De är dock ense om att denna form av 
feedback är viktig för dem i många avseenden, exempelvis för att de ska känna sig 
sedda, stärka varandra, ha en god stämning på arbetet samt lära av varandra. En 
informant svarade på frågan hur denne tycker att det är att få feedback från sina 
kollegor: 

	  
Det är bra för då kan man lära sig att tänka på ett annat sätt. Man är ju rätt 
inrutad i rutiner så det är ju bra med input från de som ser vad man gör 
men ser det på ett annat sätt. (Pelle)  

	  
Pelle understryker att man lär sig genom att få feedback från kollegor, att det kan vara 
bra att få tips från någon som är utanför ens egna inrutade rutiner. Detta går i linje 
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med hur de andra informanterna svarade på samma fråga, att de uppskattar feedback 
på det de gör för att förstå hur de blir sedda utifrån samt vad de gör bra och dåligt. 
Horbury (2013) menar att den kollegiala feedbacken är en väsentligt stor del av 
kunskapsdelningen på arbetsplatser och att det därför är viktigt att det förekommer. 
Informanterna är inte bara enhetliga gällande att det är viktigt med feedback från 
kollegor utan också att de får detta i stora mängder mycket på grund av den närhet de 
har till varandra dagligen. Med hänsyn till Horbury är alltså informanternas närhet till 
varandra fördelaktig ur denna synvinkel.  
 Feedbacken från kollegor sker ofta spontant och alltid under informella 
omständigheter enligt informanterna. Det de kallar feedback under informella 
omständigheter går i linje med Van der Rijt et al. (2012) som menar att informell 
feedback är den interaktion och de dialoger som förekommer i det vardagliga arbetet i 
icke-strukturerade samtal som medarbetare har med varandra eller med sina chefer. 
Att denna form av feedback är den vanligaste ser inte informanterna som något 
negativt eftersom att det på så sätt kan ske i stora mängder vilket är bra för lärandet. 
Detta går i linje med Van der Rijt, can den Bossche och Segers (2013) som menar att 
en av de absolut viktigaste beståndsdelarna i det informella lärandet är det som sker 
genom feedback. Lärandet är dock det som informanterna uttrycker är minst viktigt 
gällande feedback från kollegor, de uttrycker snarare att det är beröm och uppmuntran 
som är det viktigaste. Mer om detta följer i nästa avsnitt.  

4.2.2 Positiv och negativ feedback från kollegor 
Att positiv feedback från kollegor stärker gruppkänslan är återkommande i 
intervjumaterialet och informanterna upplever att det är positivt för stämningen. 
Gunnarsson (2009) menar att positiv feedback kan ligga till grund för att goda 
relationer ska uppstå och stärkas, vilket leder till en bättre arbetsmiljö. Detta går i 
linje med vad informanterna anser är viktigt gällande feedback från kollegor. En 
informant uttryckte att det är uppskattat med feedback från kollegor:  

	  
Det är roligt. Vi ger varandra feedback ofta på småsaker, typ om någon 
gör ett bord där de viker kläder eller om någon har fixat snyggt. Då är det 
ju väldigt kul att få feedback på det, om man gjort något som man tänker 
ska synas och vara snyggt. Att få just från kollegorna är ju som att få från 
en kompis. (Linus) 

	   	   	   	   	   	   	  
Linus menar att det är kul att få denna form av feedback, det vill säga beröm, från 
kollegor. Om syftet är att göra något snyggt i butiken så är det enligt informanten 
roligt att få höra det från en kollega som då ger positiv feedback, vilket blir ett kvitto 
på att man har gjort något bra. En annan informant uttryckte sig gällande hur det är att 
få uppmuntran och beröm från kollegor: 
 	  

Det är ju jättekul förstås! Och viktigt. Kanske är det inte så att jag tror att 
jag gör ett dåligt jobb om jag inte får något beröm eller uppmuntran från 
kollegor men man saknar det ju om man inte får det, eftersom det ändå 
höjer stämningen på något sätt. Jag blir ju jätteglad om en kollega 
berömmer mig. Då känner man sig sedd och duktig! (Elsa) 

 
Enligt Elsa är det stämningshöjande med positiv feedback som beröm och 
uppmuntrande ord från kollegor. Det är inte avsevärt viktigt gällande uppfattningen 
om man gör ett bra jobb eller inte. Utebliven feedback från kollegor påverkar inte 
Elsa på ett sätt som får henne att tro att det arbetet hon gör är dåligt. Däremot är 
positiv feedback stärkande och får henne att känna sig duktig och framförallt sedd av 
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de andra. Young och Steelman (2004) förklarar att i en grupp på en arbetsplats är det 
viktigt med feedback då den spelar stor roll för hur medarbetarna identifierar sig med 
sin arbetsgrupp och sig själva i organisationens sammanhang. Feedbacken fungerar 
som nödvändig information gällande hur gruppen fungerar och på så sätt får 
medarbetaren känsla för gruppen genom positiv feedbacken. En informant uttalade sig 
om hur det är att inte få feedback från kollegor: 
 

Utan feedback känns det ju lite tomt, lite värdelöst att göra det man gör. 
Man känner sig liksom inte uppskattad och då blir man ju inte en stark 
grupp eller taggad på att utföra arbetet. Inte lika kul att vara på jobbet då. 
Så det är bra att vi ger varandra feedback, vi kollegor, för då känner man 
samhörighet till varandra och vill göra ett bra jobb för varandra, och för 
butiken. (Anna) 

 
Att inte få feedback påverkar enligt Anna samhörighetskänslan i gruppen på ett 
negativt sätt. Man känner sig enligt henne inte lika stärkt och man blir inte lika 
motiverad att göra sitt jobb. I linje med Young och Steelman (2004) kan feedback 
tyckas vara viktigt för Anna i syfte att identifiera sig med gruppen och organisationen. 
Detta gör att Anna trivs bättre när hon får feedback i och med att hon då upplever 
känslan av uppskattning och hon känner samhörighet med de andra.  

Att få negativ feedback, exempelvis höra vad man gör dåligt, från kollegor är 
tvärtemot positiv feedback något som informanterna enhetligt upplevde som ganska 
jobbigt och inte alltid givande. Detta går i linje med Öiestad (2005) som menar att 
positiv feedback är den lättaste formen av feedback att ta till sig som anställd. På 
frågan hur det är att få kritik från en kollega svarade en informant: 

 
Nej	  inte	  så	  bra.	  Känns	  liksom	  inte	  som	  att	  dom	  har	  den	  rollen	  som	  
kollega.	  Eller	  befogenhet	  kanske.	  Att	  säga	  något	  typ,	  jag	  tycker	  inte	  du	  
gör	  det	  där	  bra,	  när	  du	  säljer	  på	  det	  där	  sättet.	  Det	  känns	  inte	  rätt	  för	  
att	  det	  är	  ändå	  kanske	  chefens	  roll.	  	  (Linus)	  

 
Linus menar att det kan vara svårt att ta emot kritik från en kollega då det inte känns 
befogat på grund av ”kollega-titeln”. Ilgen et.al. (1979) beskriver just detta fenomen; 
att negativ feedback kan vara svår att acceptera för mottagaren och att den formen av 
feedback lätt kan kännas mindre trovärdig. Därför är det ytterst viktigt att källan 
känns trovärdig om mottagaren ska acceptera feedbacken. Det Linus beskriver, att det 
är svårt att ta emot kritiken, kan alltså tyckas vara på grund av att källan inte känns 
trovärdig. Kollegan som förmedlar feedbacken känns inte som en lika trovärdig källa 
som exempelvis chefen.  
 Att få negativ feedback är enligt informanterna inte bara svårt att ta emot från 
kollegor, utan även svårt att ge. Morran och Stockton (1991) samt Jeffries och 
Hornsey (2012) menar att det oftast är svårare att ge negativ feedback än positiv 
feedback till individer i gruppen som man ingår i, exempelvis arbetsgruppen, trots att 
den negativa feedbacken är mer befogad. En informant pekade på detta faktum: 

 
Det är ju omöjligt att mina kollegor bara har bra saker att säga till mig. 
Alltså att den positiva feedbacken är den enda feedbacken de har på lager. 
De har säkert negativ feedback som de skulle vilja framföra men som de 
inte vågar framföra. (Elsa) 

 
Elsas uttalande går i linje med Morran och Stockton (1991) samt Jeffries och Hornsey 
(2012) som menar att anledningen till utebliven negativ feedback i gruppen är att det 
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kan finnas osäkerhet hos avsändaren gällande mottagarens reaktion. Avsändaren kan 
även vara rädd för att själv framstå som negativ och därav skada den sociala 
acceptansen och bli utesluten ur den befintliga gemenskapen. De andra informanterna 
är inne på samma spår och menar att negativ feedback är ytterst ovanligt att få av 
kollegorna och att det kan ha med trivsel och gemenskap att göra; man vill inte göra 
stämningen otrevlig. Positiv feedback är alltså den dominerande formen av feedback 
när det gäller kollegorna.  

4.3 Feedback från chefen 
Feedbacken som kommer från chefen handlar enligt informanterna till stor del om hur 
ett arbete ska utföras, varför samt vad som är bra och dåligt gällande utförandet. Detta 
går i linje med vad Greenberg och Baron (2003) menar att kommunikation nedåt i 
hierarkin vanligtvis består av, trots att informanterna noga understryker att det inte är 
någon vidare påtaglig hierarkisk stämning. De påpekar dock att det faktum att de 
arbetar med sin chef inte går att komma undan men att det ändå känns avslappnat. 
Feedbacken de får från chefen sker främst i situationer som liknar de där de får 
feedback från kollegor, det vill säga i informella situationer i butikerna. En informant 
berättade om situationer då denne får feedback från chefen:  
 

Jo	  men	  det	  kan	  ske	  informellt	  precis	  som	  med	  kollegor	  också,	  ute	  i	  
butik	  lite	  spontant	  här	  och	  där	  när	  det	  behövs	  eller	  när	  chefen	  ser	  
något	  som	  den	  vill	  ge	  feedback	  på.	  (Pelle) 

           
Enligt Pelle sker det alltså på samma sätt som med kollegor. Det som däremot är 
specifikt för feedback från chefen är det som Pelle nämner sedan: 
 

Annars	  har	  vi	  också	  medarbetarsamtal	  som	  är	  mer	  planerade	  och	  
sker	  typ	  två	  gånger	  mer	  år,	  eller	  fyra.	  Då	  går	  man	  ju	  igenom	  
tillsammans	  med	  chefen	  vad	  som	  är	  bra,	  sämre	  och	  vad	  man	  ska	  göra	  
för	  att	  utveckla	  och	  förbättra.	  Man	  pratar	  också	  om	  hur	  det	  går,	  mer	  
personligt,	  med	  arbetet	  och	  kollegorna.	  	  (Pelle) 

 
Medarbetarsamtalen sker mellan chef och kollega och innefattar enligt Pelle feedback 
gällande den anställdes prestationer samt hur dessa kan utvecklas och förbättras. Så 
förklarar även alla andra informanterna medarbetarsamtalen, vilket går i linje med 
Steelman, Levy och Snell (2004)  som förklarar formell feedback som strukturerad 
återkoppling under inbokade samtal. Att det enligt informanterna sker mellan chef 
och anställd går också i linje med Steelman et. al. (2004). Den formella feedbacken 
berör även sådant som enligt Pelle samt andra informanter är originellt för feedback 
från chefen; mer personliga aspekter.  

Gällande upplevelsen av mängden feedback från chefen har informanterna 
svarat lite olika. Vissa upplever att det inte sker så ofta, snarare relativt sällan. Dessa 
informanter understryker också vikten av den mer planerade och formella feedbacken 
under exempelvis medarbetarsamtal med sin chef och de uttrycker även att de inte får 
särskilt mycket informell feedback. De informanter som upplever att de får relativt 
mycket feedback från sin chef beskriver att de får mycket informell feedback i 
butiken och att de är nöjda med den mängd spontana informella feedback som de får 
under arbetets gång. Här tycker jag mig kunna se ett samband gällande hur ofta 
informanterna upplever att de får feedback samt vilken feedback de värderar. Ju mer 
informell feedback från chef i butiken, desto mindre behov av de formella planerade 
samtalen. Bloom och Hautaluomas (2001) menar att den feedback som förekommer 



	   	   	  

	   28	  

mest på arbetsplatser är mellan medarbetare och chef. Detta stämmer till viss del 
överens med informanterna men kan även sägas inte stämma med hänsyn till de 
informanter som inte upplever detta. Det skulle möjligtvis kunna vara, med hänsyn till 
informanterna, fördelaktigt om den feedback från chefen var den som förekommer 
mest, oavsett om den är informell eller formell. Mer om de olika formerna av 
feedback jag uppmärksammat i materialet följer nedan.  

4.3.1 Positiv och negativ feedback från chefen 
Oavsett vilken form av feedback informanterna får från chefen, är chefens feedback 
på vissa sätt viktigare än den feedback de får från kollegorna. Informanterna uttalade 
sig mycket gällande positiv och negativ feedback, vilket jag upplevde som de 
viktigaste och mest förekommande formerna av feedback. På frågan hur det är att få 
feedback från sin chef svarade en informant: 

 
Det känns ju alltid bra, om det är positiv feedback som beröm och 
uppmuntran. Annars är det förstås ganska jobbigt och det väger ju lite 
tyngre än från kollegor eftersom att chefen är chefen, oavsett hur bra och 
vänskaplig relation vi har. Det känns framförallt viktigt att få det från 
chefen, att man blir sedd och hörd och får feedback på det. Det är ju 
chefen som på något sätt styr skeppet även om vi alla delar ansvaret. Om 
jag då inte får feedback vet jag ju inte hur jag ska göra mitt bästa för att 
uppnå målen som min chef har störst koll på. (Elsa) 

         
Elsa menar att både positiv och negativ feedback är viktigt att få från chefen och att 
den väger tyngre än den från kollegor. Detta beror på att chefen, oavsett om det är en 
chef som Elsa har en kompisrelation med också, är den som bestämmer. Det faktum 
att chefen också är en kompis skulle kunna vara positivt gällande feedbackens 
mottagande hos kollegan om man tar hänsyn till Luckett och Eggleton (1991) som 
menar att sådana relationer kan vara fördelaktiga. En nära relation mellan avsändare 
och mottagare av feedbacken kan påverka mottagandet av feedbacken på så sätt att 
den lättare accepteras av mottagaren.  

Man kan även utläsa i Elsas svar ovan att hon verkar anse att chefen är en 
trovärdig källa då hon uttrycker att chefen har störst koll, vilket skulle kunna ligga till 
grund för varför chefens feedback väger tungt. Whitaker, Jason, Dahling och Levy 
(2007) menar att kollegor inte besitter samma formella befogenhet som chefen att ge 
annan feedback, exempelvis mot personen i fråga, än på det praktiska; 
arbetsprestationen. De känner inte befogenhet att ge andra kollegor feedback och de 
känner inte att andra kollegor har befogenhet att ge dem feedback. Kollegor känner 
sig inte lika behöriga att utvärdera en annan kollega och enligt Whitaker et al. är 
feedback från chefen till kollegorna därav den viktigaste. I materialet kan man tydligt 
utläsa att det är så informanterna resonerar med hänsyn till hur de talar om feedback 
från chefen; att en väger tyngst.  

En annan informant uttalade sig om hur det är att få feedback från sin chef, 
både beröm och uppmuntran men även konstruktiv kritik:  

 
Jag	  tycker	  att	  chefens	  ord	  väger	  tyngre	  på	  något	  vis.	  Det	  är	  liksom	  
svårt	  att	  komma	  ifrån,	  trots	  att	  det	  betyder	  mycket	  att	  få	  positiv	  
feedback	  från	  både	  chef	  och	  kollega	  så	  är	  det	  extra	  roligt	  att	  få	  från	  
chef.	  Det	  är	  däremot	  mer	  skillnad	  gällande	  konstruktiv	  kritik,	  för	  där	  
känner	  jag	  att	  chefen	  har	  bäst	  koll	  och	  det	  är	  väl	  mest	  från	  chefen	  jag	  
känner	  att	  jag	  vill	  ha	  konstruktiv	  kritik.	  	  (Maja)	  
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I citatet kan man utläsa att Maja anser att positiv feedback från både chef och kollega 
är kul, dock lite viktigare att få från chefen. Konstruktiv kritik däremot väger 
definitivt tyngre då det kommer från chefen på grund av att denne har bäst koll. En 
tolkning av ”mest koll” skulle enligt mig kunna vara ”mest kunskap”, vilket andra 
informanter uttryckte att chefen har i förhållande till kollegorna. En förklaring till 
varför konstruktiv kritik från chefen väger tungt skulle då kunna vara tron på chefens 
expertis. Detta går i linje med Luckett och Eggleton (1991) då de menar att 
tillförlitlighet och trovärdighet gällande just expertis hos feedbackens källa är 
avgörande för hur mottagandet ter sig. Även makten som källan har i förhållande till 
den som mottar feedbacken kan påverka huruvida feedbacken accepteras. Chefens 
makt skulle alltså kunna vara det som avgör att just dennes feedback är viktig och 
kunskapen som informanterna upplever att chefen besitter skulle kunna vara det som 
påverkar tillförlitligheten och trovärdigheten. Nästkommande citat kan understryka 
detta faktum:   
   

Det känns ju vettigt att det kommer från chefen ändå. Det är inte alltid 
kul, det kan ju vara riktigt jobbigt att få höra att man ska göra på något 
annat sätt istället eller att man har gjort fel. Men jag litar verkligen på min 
chef och tycker att hon är grym, så jag känner bara att det känns befogat 
och allmänt bra att få lära mig genom konstruktiv kritik från henne. 
(Linus) 

       
Linus litar på sin chef och ser upp till denne vilket gör att konstruktiv kritik, trots att 
det kan vara jobbigt att få, är befogat att få och framförallt lärorikt.  

I likhet med de andra informanternas utsagor beskrev Linus att om man inte 
respekterar sin chef eller tycker att man är bättre själv på det som feedbacken 
omfattar, känns det inte alls bra att få konstruktiv kritik från denne. Han understryker 
att detta inte är relevant gällande sig själv och sin chef men att det skulle kunna vara 
så beroende på hur man ser på sin chef. Fill (1999) menar att feedbackprocessen, den 
som innefattar en handling, meddelande i form av feedback från exempelvis chef och 
mottagande av exempelvis anställd, är starkt påverkad av mottagarens uppfattning av 
avsändaren av feedbacken. Huruvida meddelandet avkodas, det vill säga tolkas, beror 
på attityd gentemot avsändaren, erfarenhet av att få feedback från denne, 
uppfattningsförmåga samt värderingar. Informanterna som anser att chefens feedback 
är viktigast, oavsett om den är positiv eller negativ, har gemensam positiv attityd 
gentemot sin chef, stor erfarenhet av att få feedback från denne och värderar chefens 
ord högt. Det går i linje med Fill; informanterna har en nära relation till sin chef samt 
erfarenhet av att få feedback från denne vilket gör feedbacken enklare att förstå. De 
har även en positiv attityd till sin chef vilket Fill understryker är avgörande för 
mottagandet av feedbacken.  
 En enda informant uttryckte att chefens ord inte vägde särskilt tungt, varken 
positiv eller negativ feedback. Informanten beskrev även sin chef som dålig på att ge 
feedback med hänsyn till feedbackens innebörd vilken ibland uppfattades av 
informanten som förvirrande eller onödig. Detta går i linje med Fill (1999) med 
hänsyn till att attityd och värderingar påverkar hur feedbacken tas emot. Det som sker 
mellan denna informant och chefen då feedback ges och tas kan man likna med det 
Greenberg och Baron (2003) kallar brus. Brus är enligt dem dåligt kodade eller 
avkodade meddelanden som förmedlas eller uppfattas på ett förvirrat sätt. Detta ökar 
risken för att mottagaren missförstår meddelandet och uppfattar det på annat sätt än 
det var tänkt. Eftersom informanten inte nämner att det är uppenbar negativ feedback 
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utan snarare förvirrande feedback, kan Greenberg och Barons begrepp brus vara en 
förklaring till det som skett i denna informants feedbackprocess med sin chef.  
 

4. Hur skiljer sig upplevelsen av feedback från andra medarbetare och feedback från 
chefen enligt medarbetarna själva?  
 

5. På vilka sätt framkommer det att feedback påverkar de anställdas trivsel? 
 

6. Vad har den platta organisationen för betydelse för vilken feedback som förekommer?  
 
 

4.4 Sammanfattning av resultat och analys  
I detta avsnitt sammanfattar jag det jag ovan beskrivit i resultat- och analysavsnittet. 
Jag lyfter fram det som är relevant för att visa på uppnått syfte och besvarade 
frågeställningarna genom att fokusera på varje frågeställning för sig. På så sätt anser 
jag att jag kan uttala mig om huruvida jag har uppnått mitt syfte eller inte, vilket 
slutligen diskuteras i avsnittet.  

4.4.1 Upplevelsen av feedback från chef kontra kollegor  
Med fokus på frågeställning ett som fokuserade på hur informanterna upplever 
feedback från chefen kontra andra medarbetare, kan jag i materialet se att 
informanternas upplevelser av att få feedback skiljer sig beroende på om den kommer 
från chef eller kollegor. Det är framförallt två aspekter av feedbacken som skiljer sig 
beroende på vem feedbacken kommer från; mängd feedback samt innebörd. Mängden 
skiljer sig på så sätt att de flesta informanterna upplever att feedback från kollegor fås 
mer kontinuerligt än feedback från chefen.  

Gällande innebörden skiljer det sig på så sätt att feedback från chefen kan 
innefatta mer omfattande information än feedback från kollegor. När feedbacken 
kommer från kollegor handlar det ofta om praktiska saker i butiken, vilket även 
feedback från chefen brukar handla om. Den feedback som aldrig kommer från 
kollegor och således alltid från chefen är den som behandlar mer personliga saker. 
Denna mer personligt riktade feedback som ofta fås under formella omständigheter så 
som medarbetarsamtal eller andra inbokade möten, kan exempelvis innefatta huruvida 
den anställde fungerar ihop med resterande personalstyrka. Denna form av feedback 
upplever informanterna att endast chefen ger, vilket de upplever som positiv då de 
anser att det bara är chefen som har befogenhet att ge sådan feedback.  
 Positiv och negativ feedback kommer från både kollegor och chefer. De 
största skillnaderna gällande dessa former av feedback är mängden samt upplevelsen 
av att ta emot feedback från chef kontra kollegor. Mängden positiv feedback är 
avsevärt mycket mer omfattande än negativ feedback. Positiv feedback uppskattas av 
informanterna oberoende vem det kommer från; kollega och chef. De anser att det är 
roligt att få uppskattning och beröm samt väldigt viktigt i syfte att trivas, känna sig 
sedda och uppskattade. Skillnaden mellan att få positiv feedback från chef och kollega  
är dock att när den kommer från chefen är det inte bara positiva ord som gör en glad, 
det är också lärorikt. Chefens ord väger alltså tyngre på så sätt att det är inte bara 
beröm, det är facit på om arbetet är utfört på ett bra sätt eller ett dåligt sätt och därav 
fungerar det som riktlinjer för hur informanterna fortsätter att arbeta. Detta gäller även 
för negativ feedback; att chefens ord väger tyngre. Det är jobbigare enligt 
informanterna att få negativ feedback från sin chef men det uppskattas även mest. 
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Detta på grund av att det känns mer befogat att få negativ feedback från sin chef 
eftersom att denne har stor erfarenhet av arbetet och att informanterna litar på 
expertisen chefen besitter. Vad gäller negativ feedback från kollegor menar 
informanterna att de inte får mycket negativ feedback från dem och de anser inte, när 
de väl får det, att det känns särskilt trevligt. Mycket negativ feedback känns inte 
befogad att få från kollegor, eftersom informanterna upplever att det är chefens roll.  
  

4.4.2 Feedbackens påverkan på trivseln 
Med hänsyn till frågeställning två som fokuserar på hur feedback påverkar de 
anställdas trivsel, kan man utläsa i materialet att informanterna upplever feedback 
som viktigt för trivseln. Kommunikationsprocessen påverkas av den närhet som de 
anställda har till varandra och sin chef och på så sätt möjliggörs en daglig verbal 
kommunikation mellan dem. De goda sociala relationerna som närheten i butikerna 
medför ligger till grund för att informanterna upplever en god och stark gemenskap 
med både kollegor och chef. Feedback är en del av kommunikationen på 
arbetsplatserna och informanterna upplever att det är en viktig del av 
kommunikationen. Att få feedback gör att informanterna upplever att de blir sedda, att 
deras arbete är viktigt och att det då känns roligt att gå till jobbet. De upplever att 
positiv feedback ökar gemenskapen samt stärker de sociala relationer och att negativ 
feedback, i synnerhet från chefen, kan vara lärorik och utvecklande. Att känna 
gemenskap, ha goda relationer till resterande personalstyrka samt lära sig saker och 
utvecklas är något informanterna behöver uppleva att de får göra för att trivas. På så 
sätt påverkar feedbacken som informanterna får deras upplevelse av trivsel på arbetet.  

4.4.3 Den platta organisationens betydelse för förekommande 
feedback 
Den platta organisationsstrukturens betydelse för vilken feedback som förekommer är 
den tredje frågeställningen i denna uppsats. Med fokus på den kan man utläsa i 
materialet att strukturen faktiskt har betydelse för vilken feedback som förkommer i 
den mån att det ger utrymme för givande och tagande av feedback i stora mängder. 
Det möjliggör en öppen kommunikation, inte bara med kollegor utan även med 
chefen, vilket möjligtvis hade varit svårt om inte chefen var på plats dagligen.  

Informanterna upplever den feedback som de får väldigt relevant då den 
innefattar information gällande vad som faktiskt sker dagligen i butikerna. Ofta får de 
feedback direkt på det de gör både från chef och kollegor vilket gör att feedbacken 
upplevs som trovärdig då den är direkt anpassad till situationen. Sammanfattningsvis 
möjliggör den platta organisationsstrukturen kontinuerligt givande och tagande av 
feedback på daglig basis. Det ligger även till grund för den goda stämningen och hög 
trivsel hos informanterna då de får goda relationer med varandra samt med sin chef. 
Gällande feedbacken som förekommer är upplevelsen av att ta emot feedback olika 
beroende på vem som är avsändare.  

Syftet med studien var att undersöka de anställdas upplevelse av feedback i 
vertikal och horisontell kommunikation i platta organisationer, samt dess betydelse 
för trivseln. Jag anser mig ha lyckats uppnå syftet att undersöka upplevelsen av 
vertikal och horisontell kommunikation, feedbackens påverkan på trivseln samt hur 
den platta organisationsstrukturen påverkar feedbackens förekomst.  
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5.0 Sammanfattande diskussion 
I detta kapitel för jag diskussion kring det som presenterats i resultat- och analysdelen 
med hänsyn till tidigare forskning och teori samt egna tankar och reflektioner.  
Syftet med studien var som nämnts ovan att undersöka de anställdas upplevelse av 
feedback i vertikal och horisontell kommunikation i platta organisationer, samt dess 
betydelse för trivseln. Därav är detta kapitel uppbyggt av tre rubriker; två stycken 
vilka fokuserar på det syftet behandlar samt en avslutande rubrik som behandlar 
studiens begränsningar.  

5.1 Vertikal och horisontell feedback i platta organisationer 
Med hjälp av teorin som jag använt mig av i denna uppsats, kan man förstå de olika 
upplevelser som informanterna har av feedback beroende på vem det kommer från. 
Både Jacobsen och Thorsvik (2002) samt Dimpley och Burton (1999) beskriver detta 
fenomen då de talar om vertikal och horisontell feedback. Informationen som 
feedbacken innefattar ter sig olika beroende på vem avsändaren är. Trots den platta 
organisationsstrukturen som butikerna i denna studie har, menar informanterna att 
feedback från chefen upplevs annorlunda än feedback från kollegor. Alltså 
förekommer både vertikal och horisontell feedback trots att man skulle kunna tro att 
det endast förekommer horisontell feedback och den upplevs olika trots att de alla är 
på samma plats med i princip samma ansvarsområden.    
 I materialet är det tydligt att den så kallade chefs-titeln är avgörande för hur 
feedbacken från denne upplevs av informanterna. Den gör att feedback från personen 
med titeln upplevs på ett annat sätt; den väger tyngre på grund av chefens expertis; 
detta trots gemenskapskänslan och vänskapsrelationer. Chefen har på så sätt 
rättigheten att förmedla annan form av feedback än kollegor har. Detta stöds av 
Luckett & Eggleton (1991) som menar att mottagaren av feedback måste känna 
tillförlitlighet och trovärdighet gällande expertis hos avsändaren, vilket informanterna 
menar att de gör när det gäller sina chefer mer än sina kollegor. Resultatet stöds även 
av Whitaker, Jason, Dahling och Levy (2007) som menar att anställda ofta upplever 
att det är chefen som besitter den formella befogenheten att framföra negativ feedback 
och utvärdera de anställda, inte kollegorna. Trots att feedbacken behandlar samma 
saker, exempelvis hur en arbetsuppgift kan göras bättre, är det chefen det bör komma 
från för att feedbacken ska godkännas och tas på allvar.  

 I resultatet kan jag även uttyda att informanterna vill ha negativ feedback, i 
alla fall från sin chef, i och med att det kan vara lärorikt. Det viktiga är dock att det är 
relevant feedback och att den inte behandlar en syssla som ännu inte är komplett 
utförd. Exempelvis vill inte informanterna ha kritik från sin chef på en arbetsuppgift 
som de inte är färdiga med ännu eftersom kritiken tas emot innan de hunnit visa vad 
de faktiskt tänkte göra. Detta kan hända eftersom chefen är på plats i butiken, denne 
ser allt och kan inflika bäst den vill. Dessa uttalanden går i linje med Steelman och 
Rutowski (2004) som menar att negativ feedback kan vara relevant om det förmedlas 
på ett taktfullt sätt med rätt känsla, annars kan mottagaren känna sig kränkt. Den 
platta organisationsstrukturen tillåter alltså en kontinuerlig vertikal feedback, vilket är 
uppskattat så länge den inte blir överflödig och innefattar sådant som känns onödigt 
för informanterna.  

Med hänsyn till mängden negativ feedback från chef kontra kollegor, stöds 
Bloom och Hautaluomas (2001) teori då de menar att den feedback som förekommer 
mest på arbetsplatser är den mellan chef och anställd. Detta går i linje med 
informanternas uttalande om att negativ feedback i princip endast kommer från 
chefen. Däremot stämmer detta inte om man ser till mina resultat gällande den 
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positiva feedbacken samt gällande feedbackmängden i helhet, vilket i synnerhet 
kommer från kollegorna. Istället visar mina resultat på att positiv feedback erhålls i 
störst mängd av kollegor och anledningen skulle kunna vara den chefen faktiskt vill 
bibehålla någon form av auktoritär roll. Således skulle detta resultat stödas av Köning 
(2007) som menar att utebliven positiv feedback kan bero på viljan att upprätthålla ett 
avstånd. Möjligtvis vill inte chefen bli för vänskaplig med sina anställda och kanske 
ser denne även att de får stora mängder positiv feedback av resterande kollegor.  

Att den horisontella feedbacken kollegor emellan upplevs som mer 
kontinuerlig än den vertikala feedbacken som förmedlas mellan chef och anställd 
stöds av Dimpley och Burton (1999) då de menar att individer med samma status ofta 
har mest kontakt med varandra. På grund av detta resultat, det vill säga att 
informanterna upplever mest horisontell feedback, får Bloom och Hautaluomas 
(2001) inget stöd i sin teori om att feedback förekommer mest på arbetsplatser mellan 
chef och anställd, trots att informanterna arbetar lika nära sina chefer som anställda. 
Enligt Jacobsen & Thorsvik (2002) är det ofta så att det rent geografiska spelar stor 
roll gällande feedbacken omfång, det vill säga att de som geografiskt arbetar på 
samma plats inom samma väggar ofta kommunicerar mer med varandra. Detta stöder 
inte mina resultat helt och hållet då chefen faktiskt befinner sig på plats och arbetar 
med informanterna mer än vad resterande kollegor gör.  

5.2 Feedback och trivsel 
Informanterna menar enhetligt att de upplever en god trivsel på arbetet och att 
feedback är viktigt för att upprätthålla detta. Feedbackens funktion på arbetsplatserna 
är att den fungerar som beröm, uppmuntran samt att den möjliggör framförande av 
kritik och tillsägelse. Positiv feedback är viktigt att få från både kollegor och chef i 
syfte att skapa positiv stämning och gemenskap. Detta stöds av Lennéer-Axelson och 
Thylefors (2005), Miller (2003) samt Angelöw (2002) då de menar att ett positiv 
arbetsklimat och stöd och viktigt för trivseln och att negativt laddade sociala relation 
kan påverka trivseln negativt. Feedback kan öka trivseln i och med att de anställda 
känner sig sedda och hörda. Detta går således i linje med det mönster jag funnits 
gällande feedbackens påverkan på trivseln; att positiv feedback ökar den goda 
stämningen och både positiv och negativ feedback får informanterna att känna sig 
sedda och meningsfulla. I förhållande till Bengtsson (2001) som menar att individer 
vill bli bekräftade och sedda på arbetsplatsen stämmer det resultat jag funnit angående 
feedback och trivsel. Bengtsson menar att feedback kan påverka trivseln positivt just 
på grund av att det får de anställda att känna sig uppmärksammade, vilket även jag 
kan påvisa med mina resultat. Jag kan även påvisa mer specifikt att det är just den 
positiva feedbacken som är viktig i förhållande till trivseln. Återigen anser jag att 
detta kan kopplas till det faktum att de anställda i butikerna arbetar så nära varandra i 
små grupper tillsammans med sin chef. Negativ feedback kan möjligtvis betraktas 
som jobbig i och med att det kan sänka stämningen och därav även trivseln. Den 
närheten som den platta organisationsstrukturen genererar ligger alltså till grund för 
att feedbacken anpassas efter att upprätthålla ett trivsamt arbetsklimat, speciellt 
kollegor emellan. Det är dock viktigt för informanterna att få den negativa feedbacken 
från sin chef, eftersom även den formen av feedback får dem att känna sig sedda. 
Detta upplever informanterna att de får och så vitt jag vet efter dessa intervjuer, finns 
det inte mycket att klaga på gällande kommunikationen eller feedbacken på dessa 
arbetsplatser. Precis som Larsson och Rosengren (1995) beskriver ett idealiskt 
kommunikationsklimat, det vill säga uppmuntrande, öppet, uppriktigt, 
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förtroendeingivande, beslutsfattande för alla och med höga prestationsmål, har jag 
förstått att informanterna upplever kommunikationsklimatet på respektive arbetsplats.   

 

5.3 Studiens begränsningar 
I denna studie finns vissa begränsningar. Det faktum att endast sex stycken har 
intervjuats är en begränsning i sig. Resultatet är inte generaliserbart och kan inte 
appliceras på andra liknande organisationer utan vidare eftertanke. Möjligt är att de 
kunskaper jag har fått och de resultat jag har kunnat påvisa med denna studie kan 
förklara andra organisationers anställda och deras upplevelser av feedback också men 
det är inget jag kan uttala mig om.  
 En annan begränsning är det faktum att jag är en del av organisationen själv. 
Jag har försökt att lägga förutfattade meningar åt sidan genom hela processen vilket 
jag tycker att jag har lyckats med. Dock är detta ändå något att ta i beaktning eftersom 
att den kunskap jag redan hade gällande organisationerna kan ha påverkat resultatet i 
den mån att jag såg vissa saker på ett specifikt sätt som inte en utomstående skulle 
gjort, på gott och ont.  
 En tredje begränsning i denna studie är att jag inte kunnat uttala mig om 
chefens upplevelser av den förekommande feedbacken. Detta var dock det jag 
eftersträvade i denna studie men jag tror ändå att sådant material hade kunnat ge 
mycket mer kunskap än den kunskap jag erhöll från att endast intervjua medarbetare 
och få deras perspektiv. Detta leder mig in på vad jag anser kan vara relevant framtida 
forskning av ämnet i fråga.  
 Bortsett från begränsningar har denna studie enligt mig även bidragit med 
kunskap. Specifikt kopplat till pedagogiken anser jag att den har visat att de sociala 
konstellationerna som den platta organisationen ligger till grund för påverkar de 
anställdas utbildning och uppfostran, vilka är begrepp direkt kopplade till pedagogik, i 
den mån att feedback ges och tas kontinuerligt. Feedbacken kan även kopplas till 
trivseln då exempelvis positiv feedback ökar känslan av trivsel. Trivseln i sin tur är 
viktig för de anställda, speciellt med fokus på känslan i gruppen och god 
sammanhållning. Eftersom informanterna arbetar i en platt organisation med närhet 
till varandra är trivseln avsevärt avgörande för hur arbetet fungerar och feedback är 
alltså en aspekt att ta hänsyn till i detta fall. De aspekter jag har fokuserat på i studien, 
det vill säga horisontell och vertikal kommunikation, feedback, platt 
organisationsstruktur och trivsel har genom denna studie påvisats vara kopplade till 
varann; den ena aspekten påverkar den andra. 

I framtida forskning kring ämnet vore det intressant att ta hänsyn till feedback 
ur ett chefsperspektiv såväl som ett medarbetarperspektiv. Detta skulle inte bara 
tydliggöra skillnader och likheter utan det skulle även kunna ligga till grund för 
djupare förståelse gällande möjliga förbättringar kring kommunikationen och 
feedbacken som förekommer. Det skulle även vara intressant att ta hänsyn till 
chefernas högre chefer som inte befinner sig på butiksnivå, vilket skulle kunna göra 
att förståelsen för hur kommunikationen ökar och även förståelsen för vilken form av 
feedback som förekommer.  

Trots att jag inte tagit dessa förslag i beaktning i min egen studie, tycker jag 
mig ha lyckats fördjupa kunskapen kring hur kommunikationen och feedback kan se 
ut i platta organisationer där chef och kollegor arbetar tätt ihop i mindre grupper. Jag 
anser att man kan dra slutsatserna att trivsel är en aspekt att ta hänsyn till gällande 
feedback i platta organisationer där både vertikal och horisontell feedback 
förekommer. Jag avrundar denna studie med att knyta an till titeln på uppsatsen som 
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är en del av en informants citat: ”Utan feedback känns det lite tomt, lite värdelöst att 
göra det man gör”. Citatet tycker jag ringar in vad som visat sig vara två av 
feedbackens viktigaste funktioner; att få informanterna att känna motsatsen till tomhet 
och värdelöshet, det vill säga få dem att känna känslan av gemenskap och 
meningsfullhet.  
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7.0 Bilagor 
7.1 Bilaga 1 - Intervjuunderlag  
 
Planering av intervjuernas genomförande: 
Avsatt tid: En timme med vardera, siktar på att intervjuerna blir ca 40 minuter. 
 
Plats för intervju: Där de önskar, möjligtvis hemma hos dem i lugn och stillsam miljö  
 
Medtages: Penna, papper, mobil för att spela in samt fika.  
 
Hur intervjuerna ska gå till: Jag frågar, de svarar och vi för diskussion kring ämnet. 
Trots många fasta frågor ser jag detta som en semistruktuerad intervju som är öppen 
för följdfrågor och fria diskussioner. Jag kommer därför försöka påverka intervjun i 
en riktning som gör att det blir ett behagligt samtal istället för en utfrågning. 
Följdfrågor kommer att uppstå i situationerna beroende på hur samtalen ser ut och vad 
de handlar om. 
 

7.2 Bilaga 2 - Informationsbrev 
Hej! Mitt namn är Martina Liström och jag är student i Uppsala. Just nu går jag en 
kurs som heter Pedagogik med inriktning vuxna och arbetsliv C och är i full fart med 
att genomföra mitt uppsatsarbete, vilket är jättespännande!  
 Syftet med uppsatsen är se hur den delen av kommunikation som kallas 
feedback ser ut på en arbetsplats där kollegor arbetar nära sin chef dagligen. Därför 
vill jag intervjua dig angående kommunikationen på din arbetsplats och höra om dina 
erfarenheter utav det. Frågorna jag kommer ställa handlar mycket om kommunikation 
mellan dig och dina kollegor samt dig och din chef, med fokus på just feedback.  
 Att delta i den här studien är för dig helt frivilligt och du kan när som helst 
avbryta ditt medverkande. Det kommer att vara en enskild intervju, det vill säga att 
det bara är du och jag närvarande. Jag kommer fråga dig frågor kring ämnet i fråga 
vilka du får svara på hur kort eller långt du vill.  

Intervjusamtalet kommer att spelas in men inte filmas. Inspelningar kommer 
endast jag ta del av och när min uppsats är godkänd och klar kommer intervjuerna att 
raderas. Ditt namn, namn på andra personer och arbetsplatser kommer inte att nämnas 
i den färdiga uppsatsen. Det är alltså anonymt i den mån att Jag vet vilka ni är men 
ingen annan kommer kunna ta del av den informationen. Den information jag får från 
dig samt uppsatsen i sig kommer endast användas i studiesyfte. 
 Intervjutillfället beräknas ta cirka 40 minuter och kommer äga rum när det 
funkar som bäst för dig i en lugn och trevlig miljö. Jag bjuder självfallet på fika! 
 
Tack så mycket för ditt medverkande. Jag ser fram emot att få en pratstund med dig! 
  
Om du har några frågor gällande studien, tveka inte att kontakta mig via mail: 
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martinalistrom@outlook.com 
	  
 
 
 

7.3 Bilaga 3 - Intervjuguide   
 
Bakgrundsfrågor 
- Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 
- Hur ser en dag på ditt jobb ut?  
- Berätta om hur ni arbetar, kollegor och chef tillsammans!  
 
Arbetssituationen och närhet till chef och kollegor  
- Kan du berätta hur det är att arbeta så nära sina kollegor och framförallt din chef?  
- Kan du berätta lite om relationerna mellan dig, dina kollegor och din chef?  

 
Feedback på arbetsplats 
- Hur upplever du kommunikationen mellan dig och dina kollegor och dig och din 
chef?  
- Berätta om vad du tycker om att få feedback på det du gör i butiken (är det viktigt 
eller inte) 
 
Feedback från kollegor 
- Kan du beskriva hur det är att få feedback från dina kollegor? 
- Berätta vad det brukar handla om när dina kollegor ger dig feedback. (Beröm/ 
konstruktiv kritik?) 
- Berätta vad du tycker om att få beröm och uppmuntran från kollegor! 
- Berätta vad du tycker om att få konstruktiv kritik från dina kollegor! 
- Kan du beskriva de situationer där du får feedback från dina kollegor? 
- Kan du ge något/några exempel på både rolig och jobbig feedback som du fått från 
en kollega/kollegor?  
 
Feedback från chef 
- Kan du beskriva hur det är att få feedback från din chef?  
- Berätta om vad feedbacken som du får från din chef brukar handla om?   
- Berätta vad du tycker om att få beröm och uppmuntran från din chef ! 
- Berätta vad du tycker om att få konstruktiv kritik från din chef! 
- Berätta, om det finns, om specifika situationer då du får feedback från din chef!  
- Kan du ge exempel på någon feedback som har känts extra rolig/jobbig att få?  
 
Likheter och skillnader mellan feedback från kollegor och chefer 
- Hur upplever du att feedback till dig från kollegor och chef skiljer sig eller liknar 
varann?  
- Kan du ge exempel på feedback som du har fått från både chef och kollegor?  
- Kan du berätta om feedback som du inte får från kollegor men får från chef, och 
vice versa?  
 
Avslutning 
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- Är det något du tycker att vi har missat, vill tillägga angående feedbacken på din 
arbetsplats?  
 
Tänkbara uppföljningsfrågor  
- Hur ofta händer det? 
- När händer det? 
- Kan du ge något/några konkreta exempel på det? 
- Vad tycker du om feedback i det läget?  
- Tycker du det är positivt eller negativt? 
- Vad föredrar du?  
- Skillnader mellan chef/kollegor i sammanhanget? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  


