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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att bidra till förståelsen av vad personer som arbetar med personal- och 

rekryteringsfrågor upplever som viktiga motivationsfaktorer i deras arbete. Vi ville också skapa en 

bild av vilken inverkan respondenterna ansåg att feedback hade på motivationen. För att detta skulle 

vara genomförbart preciserades följande frågeställningar; “Vad påverkar den anställdes 

motivation?”, “Vilken typ av feedback upplever den anställde att denne får?”, “Hur upplever den 

anställde feedback?” och “Hur påverkar olika typer av feedback den anställdes motivation?”. För att 

besvara dessa frågeställningar genomfördes åtta kvalitativa intervjuer med åtta personer som arbetar 

med personal- och rekryteringsfrågor. Uppsatsen presenterar inledningsvis en presentation av  

tidigare forskning inom ämnena motivation och feedback. Därefter redogörs de teoretiska ramverk 

kring feedback och motivation som sedan kom att användas i bearbetningen av den insamlade 

empirin. Bearbetningen av datan skedde via tematisk analys där flertalet för syftet intressanta teman 

lyfts fram utifrån respondenternas intervjusvar. Slutligen presenteras ett resultat utifrån den 

genomförda studien, vilket visade att feedback påverkar motivationen hos de personer som 

intervjuats som arbetar med personal- och rekryteringsfrågor. Men det är inte av vikt vem som ger 

feedbacken. Resultatet visade även att feedback kan bidra till lärande. Efter utförd analys kunde vi 

även urskilja tydliga motivationsfaktorer samt få en förståelse för respondenternas uppfattning 

gällande feedback. Analysen innehåller flertalet citat som bidrar till förståelsen av respondenternas 

upplevelser och åsikter gällande motivation och feedback.  

Nyckelord: Motivation, Feedback, Personal- och rekryteringsfrågor, lärande  



Abstract  

The purpose of this study was to investigate what influence feedback has on the motivation of 

individuals working with human recources, and to create an understanding of this impact. In order 

to investigate this purpose, the following questions were asked; "What affects the motivation of the 

employee?", "What kind of feedback does the employee believe that he or she gets?", "How does 

the employee perceive feedback?" and "How do different types of feedback affect the motivation of 

the employee?". In order to be able to answer these questions, we conducted eight interviews with 

eight individuals who work with personnel and recruitment issues. This paper presents previous 

research and theories of feedback and motivation, followed by an analyze of the collected empirical 

data. The processing of the collected information was made through thematic analysis of the most 

interesting themes of respondents interview responses. The results show that feedback affects the 

motivation of the people who work with personnel and recruitment issues, but that it is not 

important from whom the feedback is received, and that feedback can contribute to learning. After 

finishing the analysis we could see clear motivational factors and understand the respondents´ 

thoughts about feedback. The analysis contains several quotes to further contribute to the 

understanding of the respondents´ views and experiences on/of motivation and feedback. 

Keywords: Motivation, Feedback, Human resources, learning 
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1.1 Inledning 
”Att få positiv, nyanserad och träffande feedback kan fungera som en vitamininjektion och 

ge omedelbar energi. Orsaken till det är enkel. Men inte desto mindre viktig att vara 

medveten om: Positiv feedback stimulerar självförtroendet, och gott självförtroende är en 

grundsten för motivation.” (Øiestad, 2005, s.108)  

Feedback och motivation är begrepp som får en allt viktigare roll i dagens organisationer. Mycket 

forskning har gjorts kring dessa ämnen och det händer allt oftare att de båda begreppen kopplas 

samman. Liksom Øiestad (2005) påstår i citatet ovan att feedback är en förutsättning för motivation. 

Men vad är egentligen feedback och vilken feedback är bra? Och vad är egentligen motivation, och 

hur får man någon att bli motiverad i sitt arbete? Dessa fenomen har vi valt att undersöka mer 

djupgående i denna studie. Undersökningens fokus ligger på hur feedback kan se ut i en 

organisation och hur olika typer av feedback påverkar motivationen hos personer som arbetar med 

personal- och rekryteringsfrågor. 

Undersökningen består av åtta semistrukturerade intervjuer med individer från fem olika 

organisationer som arbetar med personal- och rekryteringsfrågor. Till studien har relevanta teorier 

valts ut för att kopplas till den insamlade empirin. Valet av ämne, feedbackens inverkan på 

motivation hos personer som arbetar med personal- och rekryteringsfrågor, baseras på ett personligt 

intresse. Då vi studerat ämnena feedback, motivation och lärande under vår studietid ville vi i och 

med denna uppsats undersöka människors egna upplevelser inom dessa områden för att få en 

djupare förståelse. Då vi har som ambition att arbeta med personal- och rekryteringsfrågor i 

framtiden valde vi att fokusera på just denna arbetsgrupp. Vi ville undersöka om det finns ett 

samband mellan valda teorier och individers egna upplevelser och känslor gällande just feedback 

och motivation.  

1.2 Problemformulering 
Inom pedagogiken finns det en strävan att undersöka hur människor formas och agerar i olika 

sociala, kulturella och institutionella sammanhang. I denna studie har vi valt att fördjupa oss i 

sociala processer i arbetslivet och hur dessa tar sig uttryck genom feedback och andra faktorer i 

arbetslivet påverkar motivationen hos personer som arbetar med personal- och rekryteringsfrågor.  
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Det har gjorts en del forskning kring feedbacks inverkan på elevens motivation i skolsammanhang, 

men motivation hos den arbetsgrupp vi har valt att basera vår studie på har vi inte funnit någon 

tidigare forskning om. Dock finns studier på hur olika motivationsfaktorer påverkar anställda i 

arbetslivet. 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar motivationen hos personer som 

arbetar med personal- och rekryteringsfrågor. Studien syftar också till att undersöka vilken inverkan 

feedback har på motivationen enligt respondenterna. Genom att undersöka dessa fenomen vill vi 

bidra till en djupare förståelse inom ämnet.  

1.4 Frågeställningar 
Vad påverkar den anställdes motivation? 

Vilken typ av feedback upplever den anställde att denne får?  

Hur upplever den anställde feedback? 

Hur påverkar olika typer av feedback den anställdes motivation? 

1.5 Avgränsningar 
Studiens fokus ligger på motivation hos en arbetsgrupp arbetande med personal- och 

rekryteringsfrågor i fokus samt deras syn på feedback. Vi har valt att begränsa oss till att utföra 

studien hos organisationer inom ett geografiskt tillgängligt område. Vår målsättning var i det 

inledande skeendet att intervjua sex till åtta personer som uppfyllde nedan nämnda kriterier, men då 

både tidsramen och möjligheten att finna respondenter var begränsade ansåg vi att åtta personer 

räckte för att besvara våra frågeställningar. De kriterier vi hade gällande respondenterna var att de 

skulle arbeta med personal- och rekryteringsfrågor, vilket är en bred avgränsning gällande yrkesroll. 

Vi valde att inte ha några avgränsningar gällande ålder, kön och anställningsform då vi ansåg att 

detta inte var nödvändigt för att besvara våra frågeställningar. Till en början var tanken att inrikta 

oss på att intervjua personer med heltidsanställning men efter svårigheter att få tag i respondenter 

valde vi att att inrikta vår studie på både deltidsanställda och heltidsanställda. 

1.6 Begreppsapparat 
Centrala begrepp som vi använder i denna studie är:  
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Motivation: Med motivation menas i denna studie något hos individen som väcker, formar och 

riktar beteendet mot olika mål.  

Feedback: Med feedback menas i denna studie en återkoppling som kan bidra till en 

beteendeförändring.  

Personer som arbetar med personal- och rekryteringsfrågor: Personer som arbetar med 

personal- och rekryteringsfrågor innefattar personer som arbetar med rekrytering, HR eller andra 

typer av personalfrågor. Vi kommer i denna uppsats att använda detta begrepp när vi talar om 

respondenterna då samtliga arbetar inom detta område. Denna definition är vår tolkning och det det 

är denna innebörd som begreppet har genom hela denna studie.  

Respondenter: Respondenterna i studien är de personer som deltagit i intervjuerna, även kallade 

intervjuobjekt.  

1.7 Pedagogiskt perspektiv 
Enligt Nationalencyklopedin (2015) innefattar den pedagogiska processen uppfostran, undervisning 

och utbildning som ger stöd till lärande. Motivation och feedback ses enligt ett flertal forskare inom 

dessa ämnen (Maslow, 1987, Kaufmann & Kaufmann, 2005, Fiske, 1999) som både utvecklande 

och lärande faktorer inom skola och arbetsliv.  

I avsnittet “Tidigare forskning” framträder studien ”Feedback: all that effort, but what is the 

effect?” där författarna (Handley m.fl., 2010) tar upp effekten av feedback mellan lärare och 

student. Även Hattie och Timperleys (2007) modell om hur feedback främjar lärandet är skapad 

utifrån perspektivet lärare och student. Ovan nämnda studier anses relevanta i denna studie då 

läraren enligt Skolverkets läroplan (skolverket.se) ska hjälpa eleven att främja lärande, utveckla 

kunskaper samt ”öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem”.  

I en jämförelse med organisationer som enligt Hagermann (1990) liksom skolan bör ha ett öppet 

arbetsklimat med en tvåvägskommunikation mellan chef och anställd och med hjälp av visat 

intresse, uppmärksamhet och respekt ge och ta emot feedback. På så sätt har vi valt att använda oss 

av studier baserade på lärare-elev-relationen rörande hur feedback främjar lärande, som sedan 

tillämpats på relationen mellan en chef och en anställd i denna studie. 
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1.8 Sökprocess 
Den forskning som utgör grunden för den här undersökningen har vi sökt i följande databaser; Diva, 

Libris, Uppsala universitetsbibliotek och Google Scholar. Dessa sökbaser genomsöktes med 

sökkombinationerna: ”motivation”, ”feedback”, ”arbetsmotivation”, ”motivation och rekryterare”, 

”motivation och personalvetare”, ”personalvetare och arbetsmotivation”, ”feedback och/and 

motivation”, ”feedback och lärande”, ”motivation och vuxna”, ”feedback och rekryterare”. Flertalet 

av sökträffarna handlade om feedback och motivation i skolan samt om relationen lärare till elev 

snarare än chef och anställd. Gällande den sökta arbetsgruppen, motivation och feedback i relation 

till personer som arbetar med personal- och rekryteringsfrågor, fick vi inga träffar medan begreppen 

feedback och motivation gav 5000 respektive 2600 träffar. Då dessa gav så pass många träffar 

selekterade vi sökning ytterligare genom att söka på senare nämnda sökordskombinationer, 

exempelvis feedback och lärande som gav 11 träffar i Libris. Vi fann dock mycket relevant 

information i såväl artiklar och böcker och kunde använda oss av studier utförda inom 

skolverksamheten och dra paralleller till arbetslivet. Vi fick cirka 80 respektive 20 träffar på 

motivation och feedback vilket gjorde att vi hade mycket information att välja ifrån. Vi fick därför 

selektera och skumläsa innan vi valde att fördjupa oss i en del av litteraturen. Vi använde även 

sökmotorn Google där vi var extra noga med att kritiskt granska de källor vi använde då denna 

sökmotor inte hör till universitetsbibliotekets sökmotorer och spridningen på träffarna var mycket 

stor (LIBRary Information System). Eftersom orden “feedback” och “motivation” har samma 

innebörd på svenska och engelska bidrog det att vi hittade både svensk och internationell litteratur. 

Andra sökordskombinationer som översattes till engelska är blev “work motivation”, “recruiter”,  

“learning and adults”.  
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2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt redogör vi för internationell och nationell forskning om motivation och feedback. Det 

finns begränsad forskning om dessa två ämnen i relation till rekrytering men flertalet studier har 

gjorts inom samma ämne i exempelvis skolan men då i relationen mellan lärare och elev.  

2.1 Historisk bakgrund 
Adam Smith var en av föregångarna inom motivationsforskningen med sin teori som handlar om att 

människan motiveras av ekonomiska medel i form av exempelvis lön. Adam Smith tog fram denna 

teori redan på 1700-talet och han menade att människan handlar rationellt och alltid drivs av 

ekonomiska motiv. Även Taylor (1911) tillhör gruppen av forskare som menar att människan 

handlar efter ekonomiska intressen och att man kan motivera genom belöningar och straff. Detta 

synsätt skiljer sig från exempelvis Mayo (1933) som utförde en stor studie med över 20 000 

intervjuer där resultatet blev att människan motiveras av annat än ekonomiska medel och fysiska 

förhållanden. Studien visade även att sociala normer är en viktig del i huruvida en individ är 

motiverad i sitt arbete eller inte och att social gemenskap är en viktig motivationsfaktor (Ahl, 2004). 

Ytterligare ett perspektiv på motivation är behaviorismen som syftar till att motivation handlar om 

stimuli och respons.  Philips & Soltis (1998) skriver om ett experiment utfört av en man vid namn 

Pavlov. Han genomförde en mycket känd studie med en stimuli-respons-modell och var en av 

föregångarna inom detta behavioristiska perspektivet. En annan anhängare av behaviorismen är 

Thorndike som vidareutvecklade Pavlovs modell, detta experiment beskrivs mer ingående senare i 

denna uppsats (Philips & Soltis, 1998).  

2.2 Motivation 
Det finns mycket forskning inom ämnet motivation och många forskare använder olika definitioner 

gällande begreppet motivation. Exempelvis Madsen (1986) och Franken (1994) menar att 

motivation är en psykisk process inom individen. Andra forskare menar att motivation handlar om 

ett beteende som är målinriktat, exempelvis Pintrich och Chunk (2002, s.5) säger att: ”Motivation is 

the process whereby goal-directed activity is intigated and sustained.”  Gellerman (1992) menar 

däremot att motivation huvudsakligen är en fråga om hur fokuserad och uthållig personen är och att 

det är skillnaden i att göra så mycket man kan snarare än att enbart göra det man måste. 
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2.2.1 Hawthorne-studien  
Med syfte att undersöka anställdas produktivitet utformades det så kallade Hawthorneexperimentet. 

Experimentets resultat visade både påverkan på produktiviteten men också en påverkan av de 

anställdas motivation. Experimentet utfördes 1920 med avsikt att undersöka vilken respons olika 

faktorer som arbetsdagens längd och ökad belysning gav hos utvalda kvinnliga arbetare vars 

arbetsuppgift var att sätta ihop telefonutrustning. Kvinnorna reagerade positivt på experimentet och 

ökade sin produktion i takt med varje stor förändring. Forskarna, med Elton Mayo i ledning, lät 

sedan kvinnorna återgå till normala mönster och nivåer men fann då en fortsatt ökad produktion. De 

utvalda kvinnorna hade under experimentets gång utvecklat en hög moral och erhållit en ökad 

arbetsmotivation. Detta berodde dels på att kvinnorna kände sig speciella då de blivit utvalda av 

ledningen att delta i experimentet men också att den sociala relationen till medarbetare och chefer 

utvecklats. Dessa sociala och enkla relationer bidrog till ett behagligt arbetsklimat. Känslan av 

betydelsefullhet samt goda sociala relationer mellan chef och medarbetare kan enligt 

Hawthorneexperimentet bidra till ökad produktivitet och stärka motivationen (Schein, 1988). 

Studiens resultat upplyser vikten av sociala behov på arbetsplatsen (Wilson 2003) samt effekten av 

uppmärksamhet och delaktighet som leder till välbehag (Eriksson- Zetterquist, Kalling & Styhre 

2006).  

2.2.2 Inre och yttre motivation 
Det finns två typer av motivation, dessa är inre och yttre. Den inre motivationen är något som 

grundar sig i hur en person beter sig och agerar. Inre motivation kan exempelvis innebära att en 

person känner ökad motivation om en annan person uppmuntrar och berömmer dennes agerande. 

Den yttre motivationen ökar hos en person när incitament i form av belöningar förväntas efter att en 

uppgift eller ett arbete utförts. Utöver dessa motivationsfaktorer strävar samtliga individer efter att 

känna meningsfullhet (Granbom, 1998). 

2.2.3 Motivationsfaktorer 
Hagemann (1990) menar att majoriteten av alla individer har en strävan efter att utvecklas och att 

komma framåt i sitt arbetsliv. Det är också viktigt för människor att få belöningar i form av 

exempelvis högre lön. Det som väger tyngst gällande individens motivation är dock att de känner 

trivsel på arbetsplatsen, snarare än att lönen är hög. Hagemann (1990, s.47) skriver att “I arbetslivet 
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är bristen på respons den största motivationsdödaren”. Med detta menar han att arbetsförhållandena 

för en anställd kan ha stor inverkan på personens känsla av motivation. För att bibehålla 

motivationen hos en individ är det viktigt för organisationen att bidra till de anställdas utveckling 

genom en stimulerande miljö. Viktiga motivationsfaktorer enligt Hagemann (1990) är exempelvis 

möjligheten till avancemang inom organisationen, vilket kan liknas vid steg 4 i Maslows 

behovstrappa som handlar om individens behov av att känna uppskattning (denna modell förklaras 

mer ingående i teoridelen).  

2.2.4 Chefen och organisationens roll för motivationen 
Chefen har en viktig roll för den anställdes motivation i arbetet. Som chef i en organisation finns det 

ett ansvar att se till att de anställda presterar, utför vissa uppgifter och når de resultat som förväntas. 

Chefen kan därmed sägas ha en mycket viktig roll för den anställdes motivation eftersom om de 

anställda är omotiverade kan det komma att påverka resultatet. För att motivera de anställda i 

arbetet är det därmed viktigt att individernas egna målsättningar och utvecklingsmål 

uppmärksammas. Det är också viktigt att ”rätt” arbetsuppgifter tilldelas de anställda och att det inte 

är för svårt men inte heller för simpelt. För att den chef som ansvarar för de anställda ska kunna 

uppnå dessa mål är det relevant för chefen att känna sin personal och ha en medvetenhet om varje 

individs styrkor, svagheter och målsättning. Genom att agera på detta sätt uppfyller man de krav 

som krävs för inre motivation hos de anställda (Augner, 2009). 

Som ledare är det viktigt att skapa gemensamma mål och värderingar inom organisationen, detta 

kallas ”Värdebaserad ledning”. Detta handlar om att ledaren skapar värde genom att agera och 

kommunicera tydliga ramar om organisationen värderingar till samtliga anställda (Kauffman & 

Kauffman 2005).  

2.3 Feedback 
Användande av begreppet feedback började i mitten av 1900-talet och då främst inom datatekniken. 

Olika metoder att ge feedback på utvecklades och lärdomen kring de gynnsamma effekterna av 

feedback ökade (Egidius, 2002). 

Det är viktigt medarbetare får ta del av feedback på sin arbetsprestation för att kunna utvecklas och 

lära sig samt minska osäkerheten i arbetet (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Enligt Locke (1996) 
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hjälper feedback till med utvecklandet av ökad prestation då feedbacken på prestationen hjälper 

mottagaren att sätta upp mål för att utveckla redan befintliga eller pågående prestationer. 

Korregering, jämförande, förstärkande, utvärderande och långtidsutvecklande är ord som Handley, 

Millar, O´Donovan och Price (2010) använder sig av för att beskriva ordet feedback då de menar att 

ordet feedback är ett samlingsbegrepp innehållande flera olika betydelser. Att med hjälp av 

korrigering få rätta till saker är den vanligaste definitionen av feedback. Samma författare 

konstaterar att enligt Skinner är feedback ett starkt yttre stimuli som på ett både positivt och 

negativt sätt kan förstärka ett beteende (Handley, Millar, O´Donovan och Price, 2010).  

Vikten av en god atmosfär inom organisationen hos medarbetarna bidrar till en positiv 

organisationskultur med positiva effekter så som bättre stabilitet i arbetslivet, trygghet och bättre 

samarbetsförmåga som i sin tur har stor positiv påverkan på den allmänna produktiviteten i 

organisationen (Kaufmann & Kauffman, 2005 och Øiestad, 2005). Øiestad (2005) menar också att 

organisationen bör sträva efter att nå ett klimat där medarbetare naturligt kan be om feedback men 

det är lika viktigt att feedback kan komma spontant. Øiestad (2005) beskriver de fyra vinningar på 

individ- och organisationsnivå som framträder när medarbetare ber om och/eller får feedback; 

1. Ett reflekterande över och erkännande av ett behov får en att ta sig själv på allvar. 

2. Att handla och agera sker för egen vinning. Genom att tydligt visa vad man behöver blir ens 

önskan lättare att uppfylla. Det blir lättare att bemöta de som ber om feedback än att anklagas för 

frånvaro av givande utav feedback.  

3. En önskan om feedback stimulerar viljan att ge feedback samt ökar tilliten till personen som ska 

ge feedback. 

4. Att be o feedback innebär oftast att du får det du önskar - feedback. Att bli ombedd om feedback 

ger personen som blir ombedd förtroende och tillit vilket är en bekräftelse för denna person.  

Enkel feedback har många fördelar då den skapar en direkt och ärlig kommunikation. Då feedback 

ges till ett beteende som behöver förändras är det lättare för personen som får feedback att försöka 

förklara det bristande beteendet vilket kan leda till misskommunikation och skadat relation. En 

osäkerhet över hur mottagandet av feedback kommer att ge för reaktion kan bidra till att feedbacken 

utesluts helt (Buron och McDonald-Mann, 1999). 
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2.3.1 Positiv och negativ feedback 
Feedback finns i både positiv och negativ form. I Natur och kulturs psykologilexikon av Henry 

Egidius på Psykologiguidens hemsida (2015) innebär positiv feedback en sådan feedback som kan 

leda till en reaktion som förstärker en viss förändring. Mottagaren förstår att denne är på god väg 

och forsätter i samma riktning. Den positiva feedbacken innebär att informationen som lett till att 

mottagaren färdats i en riktning förstärks. Den negativ feedbacken syftar till den typ av feedback 

som motverkar reaktionen av en förändring i en viss riktning. Dessa argument förstärks också av 

Røkenes och Hanssen (2007) som menar att positiv feedback leder till förändring av beteende och 

negativ feedback inte leder till förändring samt att orden positivt och negativ syftar på de 

konsekvenser som feedbacken bidrar till. Följande studie kommer att utgå utifrån dessa förklaringar 

kring positiv och negativ feedback. 

Vissa anser att negativ feedback är ineffektivt för att lärande ska ske och föreslår istället att den 

överordnade ska begränsa sig till att ge feedback som är mer begriplig och förändringsbar medan 

andra anser att överordnade bör erbjuda möjligheter att nå målet. Positiv feedback uppfattas ibland 

som mer direkt och bekräftande (Campbell, Reitbauer & Mercer, 2013). 

Positiv och varierande feedback som träffar rätt hos mottagaren kan bidra till omedelbar energi 

eftersom att positiv feedback är stimulerande och stärkande för självförtroendet, som i sin tur skapar 

ett gott självförtroende och vidare ligger som grund för motivation (Øiestad, 2005). Ben Furmans (i 

Øiestad, 2005) motivationsmodell går ut på att motivation hos människor uppstår när något känns 

meningsfullt samt ett självförtroende. Utan självförtroende vågar människan inte utmana sig själv 

och prova nya saker. Motivationsmodellen går ut på att självtillit, som är självförtroende och 

mening, som innebär att något känns meningsfullt och intresseväckande skapar motivation; 

Självtillit + Mening = Motivation. Feedbackens betydelse i modellen visar sig då individen har ett 

bristande självförtroende och är omedveten om sina egna resurser, vilket feedback hjälper individen 

att bli medveten om och på så sätt stärker självförtroendet och då kunna öka motivationen. Många 

människor är helt ovetande fyllda av resurser och feedback är därför en viktig faktor för att skapa en 

medvetenhet om detta (Øiestad, 2005). 

Hagemann (1990) menar att feedback kan vara en återkoppling som är både positiv och negativ och 

att båda typerna är viktig för en persons utveckling. Brinko (1993) anser att feedback bör vara mest 

positiv men med inslag av negativ feedback eftersom att enbart positiv feedback kan ge en allt för 
�9



stark belåtenhet hos mottagaren. Samma forskare menar också att även konsekvenserna av 

feedbacken kan vara positiva eller negativa (Brinko,1993).  

2.3.2 Kontinuerlig feedback 
I många organisationer ges feedback till medarbetarna på årsbasis i samband med ett 

utvecklingssamtal vilket är problematiskt. Detta gör att feedbacken inte bli frekvent och tappar då 

även effekten för medarbetarens utveckling. Utvecklingssamtalen blir formella och inte 

konstruktiva vilket innebär att nyttan försvinner. För att arbeta effektivt med feedback och 

utveckling av de anställda bör man ha en kontinuerlig uppföljning med feedback som ges under 

arbetets gång. Buron och McDonald-Mann (1999) anser att kontinuerlig uppföljning är lösningen på 

hur man ger effektfull feedback då ingen information hinner glömmas bort och man minimerar 

risken för att ”fel” saker sägs vid återkopplingen. Denna metod gör också att man kan förebygga 

negativt handlande och gynna positivt beteende i god tid (Buron & McDonald-Mann 1999). 

“Feedback reinforces effective behaviour and indicates where and how behaviour needs to chance” 

Armstrong, 2009. S 117). Med detta citat menas att genom kontinuerlig feedback möjliggörs att 

individens beteende kan påverkas. Feedbacken ska inte handla om åsikter som är av personlig 

karaktär utan den ska grundas på fakta. Formella och informella samtal bör hållas kontinuerligt och 

det är viktigt att man under vissa möten diskuterar vilka målsättningar den anställde har och hur 

man ska arbeta för att komma dit. Feedbacken ska främst vara positiv och den ska framförallt vara 

konstruktiv vilket man uppnår genom att chefen ställer frågor till den anställde snarare än att ”tala 

om hur det är”. Samtalets fokus mellan chef och medarbetare ska ligga på vad som kan utvecklas 

och inte på sådant som inte går att förändra. En viktig del av den återkommande feedbacken är 

också att uppföljning ständigt görs (Armstrong, 2009). 

2.3.3 Utvecklingssamtal  
Inom de flesta organisationer är utvecklingssamtalet den tid i arbetet som medarbetarna får 

feedback. När tiden mellan dessa samtal blir allt för långa blir samtalen, när de väl sker, obekväma 

och formella samt inte tillräckligt effektiva för att medarbetare ska ha möjlighet att utvecklas. För 

att utvecklas krävs det kontinuerligt utbyte av feedback främst för att feedbacken ska finnas färsk i 

minnet och för att minska missförstånd (Buron och McDonald-Mann, 1999). 
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2.3.4 Mottagande av feedback 
Flera forskare, Brinko (1993), Hattie och Timperley (2007), Nilsson (2004) och Øiestad (2005) tar 

upp att mottagarens självbild och självförtroende har stor påverkan på hur feedbacken tas in och 

dess effekt. Enligt Brinko (1993) bidar högt självförtroende hos mottagaren till att denne inte tar åt 

sig av negativ feedback lika mycket som om självförtroendet hos mottagaren varit lågt och att 

positiv feedback är att föredra då den negativa feedbacken kan bidra till att mottagaren slutar att 

lyssna och feedbacken saknar effekt. Øiestad (2005) menar att positiv feedback ökar 

självförtroendet hos mottagaren eftersom denne bli medveten om den egna kapaciteten och ett ökat 

självförtroende ökar också motivationen i arbetet.  

Enligt kontrollteori reglerar människor sitt eget, men också andras, beteende genom en feed-back 

loop vilket innebär att man jämför sin input med sin output i relation till ett mål och läser av om 

resultatet inte är tillräckligt ändrar man sitt beteende utefter standarden (Ahl, 2004).  

Mottagaren av feedback är i denna studie medarbetaren och dennes roll, till exempel nyanställd, 

erfarenhet, självständighet i arbetet, har stor påverkan på innehållet i feedbacken. Feedback till en 

person som är ny på arbetet bör fokusera på hur denne utför arbetsuppgifterna och hur snabbt samt 

vad som krävs för förbättring. Feedback som ges till en mer erfaren person bör istället fokusera mer 

på att motivera och vara bekräftande för att stärka denne. En medarbetare som är självständig i sitt 

arbete klarar sina arbetsuppgifter väl och bör istället få feedback genom personliga samtal men 

också utökat/de ansvar och arbetsuppgifter för att hålla motivationen uppe (Köning, 2007).  

2.3.5 Kommunikation  
Ett flertal forskare, bland annat Brinko (1993), Köning (2007) och Maltén (1992) benämner  

kommunikation som en viktig och central del av feedbacken. Enligt sistnämnde (Maltén, 1992) sker 

kommunikationen som ett utbyte mellan sändare och mottagare där sändaren kodar budskapet innan 

det skickas och mottagaren avkodar och tolkar budskapet innan det landar hos denne. Även 

legitimerad psykolog och psykoterapeut Emelie Nilsson (2004) som arbetar med organisation och 

ledarskap anser att feedback är något personligt där mottagaren värderar, bearbetar och tolkar 

informationen. På liknande sätt anser Øiestad (2005) att feedback är personligt och kräver en 

förmåga att kunna både ges och mottagas. Brinko (1993) skriver om en tvåvägskommunikation för 
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att effektivt involvera både sändare av feedback och mottagaren. Att feedbacken uppfattas på rätt 

sätt är ytterst viktigt föra att den ska få önskvärd effekt (Fischer, Ilgen & Taylor, 1979).  

Flera forskare, Fischer, Ilgen & Taylor (1979) och Luckett & Eggleton (1991)  

är överens om att även frekvensen är anmärkningsvärt gällande feedback och positiv feedback som 

ges ofta har en positiv effekt eftersom att den då är lättare att ta emot. 

2.3.6 Effektivt lärande  
Enligt författarna (Kaufmann & Kaufmann, 2005) är feedback avgörande för att lärande ska äga 

rum. Även Fiske (1999) anser att feedback ger mottagaren möjlighet att växa. För att feedback ska 

ge effektivt lärande bör den enligt Mattson och Örtenblad (2008) vara konstruktiv och saklig, detta 

för att mottagaren ska uppfatta och acceptera feedbacken. Inom skolväsendet talas det mycket om 

konstruktiv kritik för att tydligt visa vad som ska förbättras (Black & Wiliam, 1998). Utifrån detta 

tas tre relevanta punkter kring feedback för elever upp; 1. Läraren bör via skriftliga och muntliga 

uppgifter bidra till att uppmuntra eleven att visa förståelse för innehållet. 2. Innehållet i feedbacken 

bör klargöra vad som har utförts bra, vad som inte har utförts bra samt vägledning hur detta ska 

förbättras. 3. Ett tillfälle för att åtgärda arbetet bör ges för att feedbacken ska bli ett moment inom 

lärarprocessen (Black m.fl., 2003). Vi anser att dessa punkter kan översättas till arbetslivet och inom 

personal- och rekryteringsfrågor där utbytet av lärare och elev blir överordnande chef och anställd. 

Hattie och Timperley (2007) menar att feedback är ett av de mest effektiva sätten att påverka 

lärandet och prestationen hos en person. De anser att innebörden av feedback är när en person ger 

återkoppling till en annan person på en prestation som denne gjort. Feedback kan ha både positiv 

och negativ inverkan på personens utveckling och prestation men för att den ska vara effektfull 

måste den ges i en lärande kontext (Hattie & Timperley, 2007).  

Feedback bör besvara tre olika frågor för att vara effektiv, dessa frågor är: ”Where am I going? How 

am I going? and Where to next?” (Hattie & Timperley, 2007, s.88). ”Where am I going” syftar till 

målsättningen hos mottagaren av feedbacken. Genomgripande och relevant feedback tillsammans 

med utmanande uppgifter ska öka engagemang och prestationen hos medarbetaren. ”How am I 

going” innebär att feedbacken ska innehålla information om hur uppgiften och målet ska uppfyllas. 

Tredje frågan ”Where to next?” går ut på vetskapen om varför en viss uppgift ska genomföras och 
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vad dess konsekvenser blir. För ofta blir konsekvenserna mer information och mer uppgifter vilket 

innebär högre krav.  

Syftet med feedback är att hjälpa mottagaren att ta sig från nuvarande utgångspunkt till målet samt 

förstärka önskat beteende. När positiv feedback ges i lärande kontext så bidrar detta till att det kan 

resultera i ökad motivation och ökat engagemang (Hattie & Timperley, 2007).  Även verksamheten 

ska med hjälp av att ge feedback utvecklas och nå sitt mål. Att ge feedback kan för verksamheten 

bidra till både ökad kvalitet och effektivitet (Nilsson, 2004).  

Det är på vilken nivå feedbacken ges som påverkar feedbackens inlärningseffekter, vilket visar på 

att både positiv och negativ feedback kan alltså vara lärorikt. Feedbacken delas in på fyra nivåer 

som enligt Hattie och Timperley (2007) är de nivåer feedback kan ges på:  

1. uppgiftsnivå, 2. processnivå, 3. individnivå och 4. personlig nivå. Innan feedback ges bör givaren 

ha i åtanke att utforma feedbacken utifrån vilken av nivåerna denne planerar att ge feedbacken på. 

Att ge feedback på uppgiftsnivå innebär att ge feedback om utförandet av uppgiften. Feedback som 

ges på processnivå koncentreras till själva inlärningsprocessen hjälper mottagaren att finna 

fungerande strategier för hela processen. På individnivå ges feedback med inriktning på de, 

relevanta för utförandet av uppgiften, egenskaper och kunskaper som individen besitter. Feedback 

som ges på personlig nivå är mer inriktad på personliga egenskaper hos mottagaren och givarens 

personliga värderingar och är inte lika relevant för utförandet av uppgiften (Hattie & Timperley, 

2007). Då som tidigare nämnt självkänslan och självförtroendet bidrar till effekten av feedbacken 

anser Brinko (1993) att feedback som ges på individnivå är den mest effektiva. Effektiv feedback 

bör innehålla konkreta förslag som för individen mot målet. Om så är fallet kan feedback kopplas 

till lärande (Hattie & Timperley, 2007). 

2.3.7 Kritik till feedback 
John Truscott (i Löfberg, 1990) är kritisk till feedback i relation till lärande då han hävdar att det 

saknas pålitliga undersökningar om feedback kopplat till inlärning. Författaren anser att feedback 

istället är skadligt och skrämmer elever. Användning av feedback i för hög utsträckning kan enligt 

Kluger och DeNisi (1996) vara ett risktagande eftersom det kan leda till att känsla av matthet och 

bristande motivation. För att undvika konnektiv överbelastning måste det finnas tillfälle att 

reflektera efter feedbacken. 
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2.4 Feedback och motivation  
Studier där man undersökt feedbackens betydelse för motivationen har tidigare gjorts. En av dessa 

utfördes av Appelgren (2015) som i sin doktorsavhandling genomförde olika tester där man 

undersökte om och vilken inverkan feedback hade på testpersonernas motivationen. 

Undersökningen fokuserade bland annat på olika typer av feedback framtagna av Hattie och 

Timpeley (2015) och vilken inverkan feedbacken från ”coachen” i skolan hade på motivationen hos 

eleven angående dennes träning. Testerna som utfördes visade att feedbacken påverkade elevens 

motivation och kunde bidra till att motivationen ökade. Man kom även fram till att feedback hade 

störst inverkan på motivationen om den relaterades till elevens agerande snarare än dennes 

egenskaper (Appelgren, 2015). 

Positiv feedback är en avgörande faktor för motivationen och inlärningen hos elever. Den ska både 

uppmuntra men också var saklig och informerande. Feedbacken ska leda till att mottagaren förstår 

vad som krävs av denna för att utvecklas samt att en vilja till att söka och finna vägar till kunskap 

(Egidius, 2002). 

2.5 Sammanfattning 
Den tidigare forskningen som gjorts inom ämnena motivation och feedback visar att det finns olika 

faktorer som påverkar motivationen och att det finns olika typ av feedback. Motivation är ett ämne 

som studerats under många år och olika studier har visat olika faktorer som bidrar till motivationen. 

Dessa skiljer sig till viss del men det finns vissa faktorer så som uppskattning och trivsel som 

förekommer i flera studier. Även lönen tas upp som en motivationsfaktor men det är, i den 

modernare forskning som lyfta fram här, inte den faktor som anses viktigast. Det finns utifrån den 

tidigare forskningen olika typer av feedback och det finns även olika kontexter där feedback kan 

ges. Enligt studierna som tidigare gjorts inom ämnet feedback så handlar det om återkoppling och 

att bidra till individens utveckling och lärande. Genom att genomföra denna studie vill vi bidra till 

den tidigare forskningen genom att undersöka hur feedback kan kopplas till motivation och vilken 

inverkan feedbacken har på motivationen. 
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3. Teoretiskt ramverk  
I detta avsnitt presenterar vi de teoretiska ramverk som vi sedan kommer att använda för att 

analysera vår insamlade data. Det insamlade materialet i form av intervjuer är inte  tillräckligt för 

att skapa en förståelse av vad  påverkar motivationen hos personer som arbetar med personal- och 

rekryteringsfrågor. En viktig del för att skapa en förståelse är att det finns kunskap om hur man ska 

förstå och tolka datan. Dessa teorier kommer därmed bidra till att förklara och förstå det 

undersökta fenomenet enligt Ahrne och Svensson (2011).  

3.1 Motivation 

3.1.1 Maslows behovstrappa  
Maslow har utvecklat en behovsteori som ofta används för att förklara motivationen i arbetet. 

Teorin bygger på att individens behov rangordnas och när det ena är uppfyllt så tar man ett ”steg” 

mot nästa behov. På de lägre stegen finns de fysiska behoven och när dessa uppfyllts så börjar 

individen sträva efter självförverkligande.  

De olika stegen är: 

Steg 1: Fysiologiska behov. Dessa behov är de som är grundläggande för att en människa ska kunna 

leva.   

Steg 2: Trygghetsbehov. När steg 1 är uppfyllt så känner individen behov av trygghet. 

Steg 3: Sociala behov. För att inte känna ensamhet är individen i behov nära relationer till 

människor, exempelvis av vänskaps- och kärleksrelationer. 

Steg 4: Behov av uppskattning. Detta steg består av en yttre och inre dimension och handlar om 

individens vilja att känn självkänsla och respekt för sig själv samt känslan av att respekteras av 

andra. Den inre dimensionen är strävan efter att prestera, känna sig skicklig och att vara fri. Den 

yttre dimensionen handlar främst om prestige, hög status, uppskattning och att känna sig 

uppskattad. 

Steg 5: Behov av självförverkligande. Detta behov handlar om människans strävan efter att 

utvecklas och att ständigt bli bättre i det man gör.  

Utifrån denna modell uppstår motivation genom att ett individens behov tillfredsställs (Maslow 

1987). Även Revstedt (2002) menar att motivation handlar om människans strävan efter att uppnå 

självförverkligande och meningsfullhet, vilket kan jämställas med steg 5 i Maslows behovsteori. 
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Enligt Revstedt (2002) ligger det i varje människas natur att följa sina mål, vara aktiv och social 

samt att vara konstruktiv.  

3.1.2 Herzbergs tvåfaktorteori  
Utifrån Hetzberg (1966) teori delas motivation in i två orsaksfaktorer; motivationsfaktorer och 

missnöjes-/hygienfaktorer. Som grund för teorin ligger en undersökning gjord på 200 ingenjörer och 

revisorer som intervjuades och blev ombedda att uppge ett tillfälle då de känt sig nöjda och ett 

tillfälle då de inte känt sig nöjda. Sammanfattningsvis gav resultatet fem motivationsfaktorer; 

prestation, erkännande, arbetsuppgift, ansvar och utvecklingsmöjligheter (Herzberg, 1966) som till 

stor del liknar de högre stegen i Maslows (1987) senare steg i behovstrappan. Dessa faktorer är 

framförallt individens behov av sociala relationer och självförverkligande. Motivationsfaktorerna är 

det enda sättet att motivera medarbetaren och har en mycket större betydelse för individen än de 

hygienfaktorer som Herzberg (1966) tidigare lyft fram i sin forskning, Teorin tar också upp fem 

missnöjes-/hygienfaktorer; personalpolitik och arbetsvillkor, arbetsledningens skicklighet, relationer 

mellan individer, lön och pengar och fysisk arbetsmiljö.  

Motivationsfaktorer bidrar bland annat till långvarig motivation och en förändring i beteendet som 

består vilket ledet till en ökad prestation inom arbetet. Det är viktigt att individen är nöjd innehållet 

i arbetet för att uppnå motivation (Herzberg, 1966 i Granberg, 2004).  

Hygienfaktorer är mer länkade till den fysiska arbetsomgivningen så som arbetsledning, lönepolitik 

och arbetsmiljö. Om den fysiska arbetsomgivningen uppfattas som god är dessa en fungerande 

grund till motivation (Herzberg i Weisbord, 1978). 

Det har gjorts mycket forskning kring motivation men vi har valt att utgå från dessa teorier då de är 

väl beprövade och nämns i mycket av den litteratur vi läst. 

3.2 Feedback 

3.2.1 Väg-mål-teorin (Path-goal Theory)  
Väg-mål-teorin behandlar sambandet mellan ledaren och situationen där fokus ligger på hur ledaren 

på bästa sätt kan hjälpa individen att nå målet. Att ge positiv feedback och se till att medarbetarna 
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når det slutliga målet är en av ledarens uppgift. En växelverkan mellan uppgifts- och 

personalinriktat ledarskap förekommer i denna teori och ledarskapet går i stor utsträckning ut på att 

få medarbetarna att hitta och få kunskap om hur målet ska nås (Maltén, 2000). Ledarskapet strävar 

mot att (1) utforska medarbetarns individuella mål och behov, (2) uppskatta medarbetarna för deras 

målinriktade beteende med hjälp av feedback och belöning och (3) genom att klargöra målen 

försäkra sig om att medarbetarna har en möjlighet att uppnå dem. Riktning, stöd och mål är en 

förutsättning för ett effektivt ledarskap (Maltén, 2000). Väg-mål teorin kan motivera de anställda i 

positiv riktning (Vandergrift och Matusitz, 2011) och är därför en typ av motivationsteori (House & 

Mitchell, 2007).  

3.2.3 Feedback främjar lärandet 
 

Figur 1: Hattie och Timperlys (2007, s. 87) modell av hur feedback främjar lärande.  
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Figuren visar feedbackens huvudsakliga syfte som innebär att minska skillnaderna mellan 

nuvarande överenskommelse och utförande i relation till målet. De strategier som elever och lärare 

använder för att minska dessa skillnader kan vara mer eller minera effektiva och gällande inlärning 

utan att det är viktigt att förstå vilka omständigheter det är som leder till dessa skillnader. För att 

feedback ska vara effektiv måste inblandade besvara de tre frågorna; Var är jag påväg? (Vad är 

målen?) Hur går det? (Vilka framsteg görs för att nå målet) och Vad är nästa steg? (Vad bör göras 

när näst för att nå målet?). Hur effektiviteten i svaret på dessa frågor kan minska skillnaderna beror 

delvis på vilken nivå feedbacken ges och de olika nivåerna påverkar alltså feedbackens effekter 

(Hattie & Timperley, 2007). Det finns många sätt elever kan svara på feedback och alla sätt behöver 

inte leda till främjande av inlärning.  Studenter kan anstränga sig mer genom att få svårare uppgifter 

som är mer krävande än att enbart bara få mer att göra. Studenterna anstränger sig gärna mer när det 

finns ett tydligt mål och en stark tro på den eventuella framgången (Kluger & DeNisi, 1996 i Hattie 

& Timperley, 2007). 
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4. Metodansats  
I detta avsnitt redogörs för hur forskningsprocessen sett ut under arbetets gång en beskrivning av 

hur arbetet sett ut och hur valet av undersökningsmetod och respondanter gjorts görs också. En 

förklaring av datainsamlingen visas och avslutningsvis förs en diskussion om validitet, reliabilitet 

och de forskningsetiska principerna. 

4.1 Val av metod 
Studien är av kvalitativ karaktär då Bryman (2011) föreslår att för att på bästa sätt kunna besvara 

våra frågeställningar samt eftersom att studien söker individers uppfattningar på ett djupare plan 

använda sig av en kvalitativ metod. Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer som 

spelades in och transkriberades. 

I kvalitativa intervjuer ligger ofta en tyngd på intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt. 

Kvalitativa intervjuer har som ändamål att ge fylliga och detaljrika svar samt anses också som 

flexibla och följer intervjupersonens riktning. Då vi ville undersöka respondenternas egna 

upplevelser av motivation och feedback var därför intervjuer den bäst lämpade metoden (Bryman, 

2011). 

Studien är av kvalitativ karaktär för att på bästa sätt kunna besvara våra frågeställningar samt 

eftersom att studien söker individers uppfattningar på ett djupare plan. Vi har valt att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer som spelas in och transkriberas. Problem som kan uppstå när man 

använder sig av denna metod är att intervjupersonerna  inte vill att intervjuerna spelas in, att de inte 

vågar tala sanning eller att tekniken inte fungerar och att man därmed inte kan spela in intervjuerna 

på grund av tekniska problem. Dessa problem kan innebära att datan blir felaktig eller att man får 

flytta intervjuerna vilket skulle ta tid samt vara besvärligt för både forskare och respondenter. För 

att undvika detta valde vi att testa inspelningsfunktionerna på våra mobiltelefoner innan 

intervjuerna för att få kännedom om ljud och avstånd. Vi hade båda med oss våra mobiltelefoner för 

att ha ytterligare ett alternativ om den mobiltelefonen vi avsåg använda inte hade fungerat. För att 

säkerställa att respondenterna var medvetna om att vi hade för avsikt att spela in intervjuerna så 

mailade vi ut information om detta på förhand. I kvalitativa intervjuer ligger ofta en tyngd på 

intervjupersonens egna uppfattningar och synsätt vilket därför gick i linje med vårt syfte. 

Kvalitativa intervjuer har som ändamål att ge fylliga och detaljrika svar samt anses också som 

flexibla och följer intervjupersonens riktning.  
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Vi valde att använda oss av en semistrukturerade intervjuer vilket innebär att vi använde oss av en 

intervjuguide (se bilaga 1). Vi utgick från denna vid intervjuerna men anpassade oss efter 

situationen och ställde följdfrågor. Intervjuguiden var en bra grund att utgå i från då ingen av oss 

har genomfört många intervjuer tidigare, men vi ansåg att genom att välja semistrukturerad intervju 

så fanns ändå utrymme för att utveckla frågorna. I och med detta kunde vi få ingående och 

detaljerade svar från respondenterna. Dock har vi ett tämligen tydligt fokus kan en semistrukturerad 

intervju hjälpa oss att ta oss an specifika frågeställningar. Då vi kommer intervjua sex personer 

krävs det en viss struktur för våra frågor vilket en semitrukturerard intervju hjälper oss med 

(Bryman, 2011). Vi uppskattade att intervjuerna skulle ta ungefär 30 minuter, denna uppskattning 

gjorde vi efter att ha gjort testat intervjuiden på en person, denna intervju transkriberade vi inte och 

den är inte med i denna studie.  

4.2 Utformning av intervjuguide  
Då vi använde oss av semistrukturerade intervjuer fanns det ett behov av att utforma en 

intervjuguide. En Intervjuguide bör innehålla centrala teman och frågor som ska innefatta studiens 

viktigaste områden. Frågor där respondenterna själva får beskriva olika fenomen och upplevelser 

anses som bra frågor eftersom att de kan få respondenterna att öppna upp sig och tala fritt (Dalen, 

2007). De första frågorna i vår intervjuguide är mer övergripande om personen i fråga, till exempel 

”ålder” och ”antal år inom organisationen” för att sedan specificera till frågor om motivation och 

frågor om feedback, till exempel ”Kan du berätta om din syn på motivation? Vad innebär det för 

dig? Ge konkreta exempel.”, ”Finns det något som hindrar dig att hålla dig motiverad i arbetet?” 

och ” Kan du berätta lite om feedback? Vad innebär det för dig? Ge konkreta exempel.”. Valet av 

semistrukturerade intervjuer innebar också att intervjuguiden bestod av specifierade teman men att 

utformningen av frågorna kan variera. Enligt Bryman (2011) är detta en metod som används med 

fördel då respondenten får fritt utrymme att kunna tala om vad denne anser viktigt samt att 

intervjuprocessen blir flexibel.  

4.3 Kritik mot kvalitativ forskning och intervju som metod 
Det finns kritik mot användandet av kvalitativ forskning och denna har vi tagit i beaktning. Kritik 

som riktats mot den kvalitativa forskningen är resultatet ofta är byggda utifrån forskarnas subjektiva 

uppfattningar om vad som är viktigt. Eftersom att kvalitativa forskare ofta startar sin forskning 

relativt öppet och efter hand preciserar frågeställningarna kan läsarens information angående val av 
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ämne vara måttlig. I kvantitativ forskning däremot anses ingå explicita frågeställningar redan från 

start. Annan kritik som riktats mot kvalitativ forskning är att vissa metoder endast innefattar ett litet 

antal individer inom ett begränsat område vilket gör det svårt att generalisera på till andra miljöer. 

Inom kvalitativ forskning kan det också vara en brist på transparens då det utifrån 

forskningsrapporterna kan vara svårt att utläsa hur forskaren kommit fram till de resultat som 

redovisas (Bryman, 2011).  

Vi har beaktat denna kritik genom att ständigt ha i åtanke att vi i forskningsrollen ska ha ett 

objektivt perspektiv under arbetets gång. Vi har även försökt att vara tydliga och motivera samtliga 

steg under arbetets gång. Gällande generalisering av resultatet så var inte detta något vi 

eftersträvade från början då vi var mycket medvetna om begränsningarna som uppkommer vid 

användandet av kvalitativ metod. Slutligen har vi hela tiden försökt ha transparens genom denna 

rapport för att samtliga läsare ska förstå hur och vad vi baserat våra resultat på.  

4.4 Datainsamling 
Vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervju vilket innebär att forskaren har en 

intervjuguide (se bilaga 1) som grund med olika teman med med utrymme för att anpassa frågornas 

utformning. Detta ger intervjupersonen stor frihet att utforma sina svar och att kunna tala om vad 

personen själv anser viktigt. Forskaren har också möjlighet att ställa frågor som inte står med i 

intervjuguiden vilket vi anser som positivt om vi vill ställa någon följdfråga eller kommer på något 

under intervjuens gång (Bryman, 2011). Eftersom att har vi ett tämligen tydligt fokus kan en 

semistrukturerad intervju hjälpa oss att ta oss an specifika frågeställningar. Då vi kommer intervjua 

fyra personer krävs det en viss struktur för våra frågor vilket en semitrukturerard intervju hjälper 

oss med (Bryman, 2011). 

4.5 Urval   
Urvalsprocessen bestod av två steg där vi inledde med att välja en yrkesgrupp att fokusera vår 

studie på, detta gjorde vi utifrån Ahrne och Svenssons (2012) modell men utgick inte från särskilt 

utvalda organisationer utan yrkesgruppen specifikt. Då vi valt att använda oss av en kvalitativ 

metod så eftersöker vi en djupare förståelse för respondenternas känslor och upplevelser inom det 

valda ämnesområdet. Vi hade som målsättning att genomföra intervjuer med minst fem och 

maximalt åtta personer men hade inget fastställt antal, vilket man inte behöver ha enligt Ahrne och 

Svensson (2012). Enligt Ahrne och Svensson (2012) så är detta dock ett aningen litet antal för att 
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det ska vara representativt men möjliggör ändå att studien bidrar till en djupare förståelse för det 

undersökta ämnet. Hade vi haft mer tid för denna undersökning så hade vi velat genomföra fler 

intervjuer. För att välja ut individer gjorde vi först en avgränsning genom att fokusera vår studie till 

personer som arbetar med personal- och rekryteringsfrågor. Detta val baseras till stor del på 

personligt intresse då vi troligen kommer att arbeta inom detta område i framtiden samt att dessa 

personer sannolikt läst samma utbildning som oss och då kan ha en viss teoretisk förförståelse för 

ämnena feedback och motivation. Ahrne och Svensson (2012) menar att det är relevant för studien 

att lyfta fram vilken position de har, vilket vi också gör i analys-avsnittet. Vi har inte tagit någon 

beaktning till respondenternas könstillhörighet då detta då vi utgår från yrkesgruppstillhörighet och 

inte avser undersöka skillnader mellan kvinnor och män. Vi pratade med personer i vår omgivning 

och frågade om de kände potentiella respondenter inom den yrkesgruppen vi fokuserat på och fick 

därefter deras mailadresser. Det kan ses som bekvämlighetsurval då vi helt enkelt intervjuade de 

personer som fanns tillgängliga (Bryman, 2011).  

4.6 Genomförande 
Undersökningens första syfte var att undersöka arbetsgruppen personer som arbetar med personal- 

och rekryteringsfrågor. I efterhand märkte vi att  det var svårt att få tag i personer som arbetar med 

enbart rekrytering och kände att det var nödvändigt att bredda denna arbetsgrupp till personer som 

arbetar med personalfrågor.  

Vi tog kontakt med respondeter via e-post för att presentera studiens syfta och bestämma en tid för 

intervjuen. Vi har varit flexibla och tagit oss dit respondenterna önskade ses, ofta där de arbetar eller 

studerar. När vi fått tag i personer som ville delta i intervjuer så skickade vi via e-mail ett 

samtyckesbrev (se bilaga 2), innehållande information om undersökningens syfte och ämne, till de 

deltagande respondenterna. Det var ett medvetet val att inte skicka intervjuguiden eftersom att vi 

ville få spontana och uppriktiga svar. Det var heller ingen som efterfrågade frågorna innan så detta 

blev aldrig något problem.  

Intervjuerna tog 20 till 30 minuter per deltagare. Under genomförande av intervjuer så var det en av 

oss som var aktiv och ställde frågorna medan den andra satt bredvid och tog en mer passiv, 

lyssnande roll samt ställde eventuella följdfrågor. Intervjuarens praktiska färdigheter och personliga 

omdömen bygger intervjun (Brinkmann & Kvale, 2011) och då vi båda var relativt ovana att 

genomföra intervjuer så valde vi att delta i samtliga intervjuer tillsammans.  
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Att intervjua är enligt Brinkmann och Kvale (2011) en aktiv process där en kunskapsskapande 

relation mellan intervjuaren och intevjupersonen skapas. Vi spelande in intervjun dels för att visa 

respekt till respondenterna att vikten av att få med allt de säger och för att vi ska kunna gå tillbaka 

och lyssna på intervjuerna för att få ut mesta möjliga från intervjun. Då vi använde oss av 

semistrukturerade intervjuer kunde respondenterna tala mycket fritt kring en ställd fråga. Vi förde 

inga anteckningar under intervjun eftersom att vi ville ge all fokus till den intervjuade personen och 

inte missa att ställa någon relevant följdfråga. Efter genomförda intervjuer transkriberades 

materialet för att få en överblick av den insamlade datan och sedan kunna analysera materialet.  

4.7 Tekniska hjälpmedel 
Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefoner då det är viktigt att få med respondenternas 

egna ord. Vid skepsis till inspelning försäkrade vi respondenterna om att det endast är vi forskare 

som kommer att lyssna på inspelningarna och förmedla dessa enbart kommer att användas i 

forskningens syfte. Ingen av respondenterna såg detta som ett problem då vi var tydliga med syftet 

och hanteringen av det inspelade materialet. Ett verktyg för att avdramatisera inspelningen var att vi 

forskare hade en avslappnad inställning till fenomenet under intervjun. Idag är dock människor vana 

vid tekniska hjälpmedel (Dalen, 2007) vilket märktes då ingen reagerade märkbart på att vi använde 

mobiltelefonerna för att spela in intervjuerna. Vi stötte under intervjuernas gång inte på något 

problem med tekniken. 

4.8 Etiska överväganden 
Ahrne och Svensson (2011) menar att som forskare ska man visa empati och förståelse samt vara 

human och sensitiv. Det är av yttersta vikt att man efterföljer Vetenskapsrådets (2002) etiska 

principer gällande hur man går till väga när man arbetar med sin forskning. Vi har vid 

genomförandet av denna studie utgått från de krav som Vetenskapsrådet (2002) ställer vid 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning  Dessa regler har genomsyrat hela processen gällande 

exempelvis urvalet av respondenter, hur vi agerat under själva intervjuerna samt hur vi sedan 

behandlat det insamlade materialet. De krav som ställs på forskningen är informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt nyttjandekravet (Ahrne & Svensson, 2011). 

Informationskravet innebär att vi som forskare ska informera de personer som deltar i studien om 

att det är helt frivilligt samt att de när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande. Det är viktigt 
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att informera om vad studien handlar om och ge deltagarna relevant information för att de själva ska 

kunna avgöra om de vill delta eller inte. Då vi valde att använda intervjuer som metod i vår 

undersökning var det viktigt att följa Vetenskapsrådets (2002) riktlinje om förhandsinformation, 

vilket vi gjorde via mail. 

Konfidentialitetskravet handlar om vår plikt som forskare att hantera samtliga medverkandes 

personuppgifter förvaras och behandlas på ett säkert sätt så att ingen obehörig kan ta del av 

uppgifterna. Om området man undersöker handlar om etiskt känsliga uppgifter ska så skulle samtlig 

forskningspersonal behövt underteckna ett avtal om tystnadsplikt, detta anser vi inte nödvändigt i 

detta fall. Det kan vara svårt att avgöra vad som är etiskt känsligt och då vi ställer frågor om chefers 

inverkan på medarbetares motivation så kan det såklart vara känsligt för vissa då chefen står i 

maktpositition till den anställde så skulle det av vissa kunna uppfattas som känsligt. En annan viktig 

del av konfindetialitetskravet är att vi i vår studie inte visar i vårt material vilka personer som 

deltagit (Vetenskapsrådet, 2002). 

Samtyckeskravet innebär att vi som forskare är skyldiga att inhämta medgivande från studiens 

deltagare om att de vill delta. Detta gjorde vi genom att via maila skicka ut ett samtyckesformulär 

som samtliga deltagare fick ta del av och sedan skriva på. Vi hade även med oss ett utskrivet 

exemplat av formuläret till intervjuerna, men ville ge deltagarna möjligheten att läsa igenom det 

innan (Vetenskapsrådet, 2002). 

Nyttjandekravet är den regel som innebär att man enbart får använda de insamlade uppgifterna för 

det aktuella forskningsprojektet. Det är därmed emot de etiska forkningsreglerna att ”låna ut” 

uppgifterna för exempelvis kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002). 

4.9 Reliabilitet och Validitet 
Många kvalitativa forskare diskuterar relevansen kring dessa begrepp inom kvalitativa 

undersökningar eftersom att validitet nästan enbart rör mätning och det huvudsakliga intresset med 

kvalitativa undersökningar inte främst är mätning, vilket det dock är i kvantitativa undersökningar 

(Byman, 2011). Istället talar Guba och Lincoln (1985) och Guba och Lincoln (1994) i Bryman, 

(2011) om mätningen av tillförlitlighet och äkthet som ett alternativt sätt att bedöma mätningen i 

kvalitativa undersökningar. Främsta anledningen till författarnas tveksamhet till användningen av 

reliabilitets- och validitetskriterier inom kvalitativ undersökning är för att de kriterierna förutsätter 
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en möjlighet att komma fram till en enda absolut sanning. Författarna ställer sig emot realism med 

en enda sanning om verkligheten och anser att det istället finns mer än ett sätt att beskriva den 

sociala verkligheten (Guba & Lincoln, 1985 & Guba & Lincoln, 1994 i Bryman, 2011).  

4.9.1 Tillförlitlighet  
Tillförlitligheten omfattar fyra delkriterier  (Guba & Lincoln, 1985 & Guba & Lincoln, 1994 i 

Bryman, 2011); 

1. Trovärdighet, vilket motsvarar intern validitet, syftar till om undersökningen studerar det den 

avser att studera. Om det finns flera beskrivningar av den sociala verkligheten är det trovärdigheten 

som avgör acceptansen av beskrivningen. Ett skapande av trovärdighet i resultaten innebär att 

forskningens utförande säkerställs i enhet med de regler som finns och att människor som är en del 

av den sociala verklighet som studerats rapporteras om resultaten för att bekräfta forskarens 

uppfattning av verkligheten. Detta kallas respondentvalidering. 

2. Överförbarhet, som motsvarar extern validitet. Överförbarhet innebär att kvalitativa forskare 

producerar en fyllig redogörelse av detaljer som ingår i en kultur för att förse andra personer med en 

databas som hjälper till att bedöma om resultaten är överförbara till en annan miljö. 

3. Pålitlighet, vilken kan jämföras med reliabilitet. Pålitligheten innebär att forskaren i säkerställer 

en komplett och tillgänglig redogörelse av alla forskningsprocessens faser. Granskning av materialet  

av utomstående för bedömning av proceduren bör ske under undersökningens gång och/eller mot 

slutet. 

4. En möjlighet att styrka och konfirmera, som motsvarar objektivitet. Utifrån insikten att det inte 

går att uppnå fullständig objektivitet innebär styrka och konfirmera att försöker säkerställa att denne 

har agerat i god tro. Personliga värderingar eller teoretiska inriktningar ska inte få ha påverkat 

undersökningens utförande och slutsatser. En av granskarnas uppgift är att säkerställa i vilken 

utsträckning undersökningens resultat kan styrkas.   

För att uppfylla dessa krav i vår undersökning har vi varit noggranna vid tolkning av 

intervjuutsagorna och eftersom att vi är två forskare kunde vi jämföra åsikter och granska varandras 

slutsatser. Vi har också haft regelbundna möten med vår handledare som granskar utkast och 

kommer med synpunkter. 
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4.9.2 Äkthet 
Äktheten (autencitet) berör mer generella och allmänna aspekter inom forskningspolitiska 

konsekvenser. Äktheten talar om;  

1. Rättvis bild, vilket innebär att undersökningen ska hjälpa till att ge en rättvis bild av de olika 

åsikter och uppfattningar som ges av de människor som studeras.  

2. Ontologisk autencitet, som ska hjälpa undersökningens deltagare att komma fram till en bättre 

förståelse för den sociala situationen och miljön som de lever i.  

3. Pedagogisk autencitet, tar upp om undersökningen bidragit till att deltagarna i undersökningen får 

förståelse för upplevelse hos andra deltagare i samma miljö.  

4. Katalytisk autencitet, tar upp om deltagarna som medverkat i undersökningen kan förändra 

situationen. 

5. Taktisk autencitet, om undersökningen har gett deltagarna bättre möjligheter att vidta krävande 

åtgärder. 

Eftersom vi har utgått från de etiska överväganden och dess krav anser vi att deltagarna har rätt till 

sin påverkan av materialet, på det sätt att de tidigt i processen får reda på vad materialet kommer att 

användas till och de kan när som helst avbryta intervjun, 

4.10 Databearbetning och analysmetod  

4.10.1 Tematisk analys  
I denna studie har vi valt att använda oss av tematisk analys. Den tematiska analysen är 

lättillgänglig och flexibel och går ut på att söka efter teman eller mönster i det empiriska materialet 

(Braun & Clarke, 2006). Tematisk analys bör enligt Holloway och Todres (i Braun & Clarke, 2006) 

ses som en grundläggande metod för kvalitativa analyser eftersom att metoden kan ligga som grund 

för att sedan skapa andra former av kvalitativ analys. Den tematiska analysen ska hjälpa oss att 

utifrån vår insamlade data finna och redogöra mönster. Tematisk analys är inte teoretisk 

avgränsande utan kan användas inom flera olika teoretiska ramar. Deltagarnas erfarenheter och 

verkligheten kan beskrivas med hjälp av den tematiska analysen. Innan tematiska analys tar form 

måste en del frågor diskuteras. Dessa frågor måste vara en ständig dialog under hela analysen. En 

av de viktigaste frågorna som bör diskuteras är enligt författarna (Braun & Clarke, 2006); Vad är det 

som räknas som ett tema? I svaret bör forskaren diskuterar tema i form av något viktigt i materialet 

som i relation till frågeställningen kan visa sig ha någon innebörd i förhållande till datamängden. 
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Vissa delar av materialet kan uppvisa på ett tema i stor utsträckning medan i andra delar av 

materialet visar sig temat lite mindre eller inte alls. Det är därför viktigt för oss som forskare att 

bestämma vad ett tema är men samtidigt inte sätta upp för hårda riktlinjer för att behålla 

flexibiliteten (Braun & Clarke, 2006). Enligt Ahrne och Svensson (2011) upptäcker inte forskaren 

ett tema utan denne konstruerar kategorier av det insamlade materialet. 

Vi har diskuterat vad ett tema är och kommit fram till att det som vi finner relevant för studien och 

som i intervjuer kommit på tal ett flertal gånger oberoende om åsiktens riktning varit positiv eller 

negativ. Vi tog också hänsyn till ämnen som respondenterna ansåg vara viktiga.  

Innan vi började analysera vår data måste beslut kring vilken typ av tematiska analys vi ville göra. 

Antigen en rik tematisk beskrivning av all insamlad data för att ge läsaren en helhet om det 

dominerande teman vi finner eller ge läsaren en mer detaljerad inblick i ett visst eller ett fåtal tema/

n (Braun & Clarke, 2006). Vi har valt att göra en relativt rik tematisk analys eftersom att vi har flera 

frågeställningar vi vill besvara. 

Inom den tematiska analysen skiljer sig teman genom två synsätt, ett induktivt synsätt och ett 

deduktivt, även kallat teoretiskt, synsätt. Inom det induktiva synsättet är de konstruerade temana 

starkt sammankopplade med den insamlade datan och utgör endast en liten del av alla de frågor som 

ställdes till studiens deltagare under intervjuerna. Gällande det induktiva synsättet så påverkas inte 

de som deltar av forskarens intressen som skulle kunnat ta sig uttryck genom de frågor som ställs 

under intervjun. Det induktiva synsättet används med fördel för att undvika att forskaren har 

specifika analytiska förväntningar på respondenternas svar eller förväntar sig att de ska passa in i en 

förutbestämd teoretisk ram. Tematiseringen sker dock inte helt separat utan forskaren frångår inte 

helt sina teoretiska antaganden. 

Det deduktiva synsättet däremot grundar sig i ett redan existerande teoretiskt intresse vilket styr 

kodningen och utformar specifika teman efter detta. Resultatet av det deduktiva synsättet blir en 

fattig övergripande beskrivning av den insamlade datan men en desto mer utförlig beskrivning av 

vissa av materialets delar. Sker kodningen för en specifik frågeställning blir synsättet deduktivt 

medan om forskningsfrågan kan utvecklas under tiden då materialet kodas visar ett mer induktivt 

tillvägagångssätt (Braun & Clarke, 2006). Vi har fyra forskningsfrågor som vi vill besvara och vi 
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har i intervjuguiden också valt att ha med frågor som rör befintliga teorier om motivation och 

feedback till studiens deltagare och använder oss därför av det deduktiva synsättet. 

Processen i den tematiska analysen startar när forskaren börjar söka efter mönster i datan, vilket kan 

vara redan vid själva datainsamlingen (Braun & Clarke, 2006). Vi fann ganska snabbt under 

intervjuernas gång att motivation och feedback var sammanhängande på så sätt att de under 

intervjuerna nämndes i gemensamma sammanhang.  

Genomförandet av tematisk analys sker i sex steg, vilka endast bör ses som riktlinjer och inte heller 

enbart följas uppifrån och ned (Braun & Clarke, 2006, s. 87):  

���  

Figur 2. Tematiska analysens sex faser (Braun & Clarke, 2006, s. 87). 

Första steget i tematisk analys innebär att forskaren läser in sig på det insamlade materialet genom 

att läsa igenom datan upprepade gånger. I detta steg är det också fördelaktigt att föra anteckningar 

för att inte glömma idéer som finns och som dyker upp under bearbetningen. Steg två innebär att 

man skapar koder för all insamlad data samt att man gör en sammanställning av de uppgifter som 

kan anses relevanta för koderna. Därefter inleds steg tre som innebär att forskaren sammanställer 

koderna genom tematisering och man får då fram olika teman. Steg fyra innebär att forskaren 

översiktligt ser till samtlig insamlad data för att se att tematiseringsresultatet stämmer överens med 

hela materialet. Därefter kommer forskaren till steg fem där de olika temana namnges och 

definieras. Slutligen nås det sjätte steget där forskaren framställer analysens resultat (Braun & 

Clarke, 2006).  
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Fördelen med tematisk analys är att den är flexibel då den inte är bunden till en viss teori och kan 

därför tillämpas på en rad olika teoretiska ansatser. Metoden kan därför upptäcka en detaljerad och 

mer komplicerad information. Det är av stor vikt att man låter den tematiska analysen vara flexibel 

och inte begränsa den. Den tematiska analysen är inte av en komplicerad art och kräver därför inte 

samma teoretisk kunskap som andra kvalitativa analyser gör vilket också ses som en fördel. Ett krav 

är dock att analysen ska genomföras noggrant och omsorgsfullt för att resultatet måste 

överensstämma med den insamlade datan och teorin (Braun & Clarke, 2006).  

Ett misstag som kan göras inom en tematisk analys är att använda de redan formulerade 

intervjufrågorna som teman. Om så är fallet har ingen analys genomförts. Andra dilemman med 

tematisk analys är om de funna temana överlappar varandra eller inte är sammanhängande och 

konsekventa eller om de konstruerade temana inte kan stödjas av datan (Braun & Clarke, 2006). För 

att i vår analys visa att våra teman kan stödjas av vår data använder vi oss citat från 

intervjuutsagorna som stärker våra teman. 

4.10.2 Databearbetning 
För att få form på vårt material läste vi egendom de transkriberade intervjuerna noggrant på eget 

håll. Vi diskuterade innehållet och sammanställde relevant information som intervjuutsagorna gett 

oss. Upprepande begrepp hos flera respondenter fick stort utrymme i diskussionen och blev sedan 

kategoriserade. Kategorierna sammanställdes sedan och blev olika teman. Fyra teman skapades och 

namngavs dessa är; Motivationsfaktorer, Upplevelsen av Feedback, Viljan att lära och utvecklas och 

Olika typer av Feedback. Dessa teman  kontrollerades så att de fungerade och var relevanta i 

relation till datamängden. Underteman skapades sedan och de skapade teman kan leda till en ökad 

förståelse av feedbackens påverkan på motivation hos de anställda. Vi sökte efter liknande ord i 

intervjuutsagorna och fann upprepade mönster i svaren.  

4.13 Reflektion över metoden  
Valet av metod kändes lämplig då den kvalitativa metoden hjälpte oss att undersöka det vi ville 

undersöka med hjälp av intervjuer. Andra alternativ så som observation och fokusgrupper valdes 

bort då vi valde att fokusera på individers egna djupare berättelser. Valet av en testintervju innan vi 

gjorde de “riktiga” intervjuerna var lite snålt och det hade förmodligen hjälpt oss mer om vi testat 

att intervjua fler testpersoner så vi skulle känna oss ännu varmare i intervjuarkläderna och få mer 
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kontroll över frågorna. Tidigt under arbetets gång skapade vi en tidsplanering om vad som behöver 

göras och när vilket enligt Ahrne och Svensson (2011) är betydelsefullt för ett bra arbete. 

Författarna menar också på att tiden bör ses som en resurs som forskaren bör beakta då 

överraskningar under tidens gång kan förekomma (Ahrne & Svensson, 2011). Vi försökte följa 

tidsramen men vissa saker förutsatte andra och anpassning till respondenter bidrog till vissa hopp 

mellan tidsplanens delar.  
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5. Resultat och Analys 
I detta avsnitt redovisas den analys vi gjort utifrån den insamlade datan med utgångspunkt i det 

teoretiska ramverket. Analysen och resultatet redovisas parallellt och de citat som är av vikt för att 

stärka resultatet visas också. Då syftet är att undersöka vilka faktorer som påverkar motivationen 

hos personer som arbetar med personal- och rekryteringsfrågor samt feedbackens inverkan på 

motivationen, enligt dem själva,  så har vi valt ut den datan som vi ansåg vara mest relevant för 

frågeställningarna.  

5.1 Studiens respondenter 
De personer som intrervjuats i denna studie har haft delvis skilda bakgrunder. Vi har intervjuat sex 

personer, varav fyra arbetar deltid och utbildar sig inom ämnet personal och arbetsliv i sex olika 

organisationer. Två av respondenterna arbetar heltid med personal- och rekryteringsfrågor men har 

inte någon utbildning inom detta område, resten av respondenterna utbildar sig inom området och 

arbetar deltid. Enligt Statistiska centralbyrån (scb.se) är 79% av de som studerar Personal och 

arbetsliv som tog examen 2014/15 kvinnor vilket också visar sig bland studiens respondenter då 

fem av sex av de intervjuade är kvinnor. Vi anser inte att könsfördelningen påverkar studiens 

resultat då det är representativt i relation till verkligheten.  

R1: Kvinna, 24 år, har arbtetat inom organisationen i 9 månader. Arbetar deltid. Utbildar sig inom 

ämnesområdet personal och arbetsliv. 

R2: Kvinna, 24 år, har arbtetat inom organisationen i 1,5 månader. Arbetar deltid. Utbildar sig inom 

ämnesområdet personal och arbetsliv. 

R3: Man, 51 år, har arbtetat inom organisationen i 12 år. Arbetar heltid. Utbildad fastighetsmäklare. 

R4: Kvinna, 26 år, har arbtetat inom organisationen i 5,5 år. Arbetar deltid. Utbildar sig inom 

ämnesområdet personal och arbetsliv. 

R5: Kvinna, 45 år, har arbetat inom organisationen i 13 år. Arbetar heltid. Har ingen universitets- 

eller högskoleutbildning.  

R6: Kvinna, 23 år, har arbetat inom organisationen i 8 månader. Arbetar deltid. Utbildar sig inom 

ämnesområdet personal och arbetsliv. 

Efter att det insamlande materialet bearbetats har vissa teman visat sig. Dessa teman visar på hur 

och ska leda till en ökad förståelse kring hur personer som arbetar med personal- och 

rekryteringsfrågor upplever motivation och feedback. Dessa teman är;  
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1. Motivationsfaktorer med underteman; 1.1 Feedback och motivation, 1.2 Medarbetarsamtal, 1.3 

Motivationsdödare och 1.4 Att jobba mot mål.  

2. Upplevelsen av Feedback med underteman; 2.1 Vikten av Feedback och 2.2 Feedback och 

självförtroende.  

3. Lärande med undertema; 3.1 Lärande med hjälp av feedback och 3.2 Viljan att lära. 

4. Olika typer av Feedback med underteman; 4.1 Positiv, negativ och konstruktiv feedback och 4.2 

Avsändare av Feedback. 

1. Motivationsfaktorer  
Utifrån intervjuerna har vi sett att respondenternas svar gällande vad som motiverar dem har 

varierat men att det även funnits flertalet likheter. Många av svaren kan tydligt kopplas till Maslows 

(1987) behovsteori, framförallt när det handlar om de senare “stegen” som är behov av sociala 

relationer, behov av uppskattning samt självförverkligande. Utifrån detta gör vi antagandet att de 

fysiologiska behoven så är uppfylla. Även de motivationsfaktorer som Herzberg (1966) lyfter i sin 

teori stämde väl överens med vad som framkom utifrån intervjuerna. Dessa handlade bland annat 

om utveckling, uppskattning samt att få ta ansvar.  

Goda relationer med arbetskollegor var något som lyftes fram som en av de viktigaste 

motivationsfaktorerna hos de som intervjuades    

      

”Ja men sen tycker jag att självklart är det kollegor, jag skulle säga att det kanske är 60/40. 

40 är arbetsuppgifter och 60 procent är för att jag trivs så himla bra med dem jag jobbar 

med.” (R1) 

          

Respondent 1 ansåg att relationen med kollegorna var den största motivationsfaktorn i arbetet. Detta 

var något som samtliga respondenter också nämnde som en av de mest centrala faktorerna för att 

känna sig motiverade.    

      

Även möjligheten att utvecklas, självförverkligas och att få ta ansvar visade sig vara viktiga 

faktorer. Att få uppskattning från chefer och kollegor var något som de flesta ansåg viktigt. I både 

Maslows (1987) och Herzbergs (1966) motivationsteorier så är just dessa faktorer centrala för att 

individen ska känna sig motiverad. Just Herzbergs (1966) tvåfaktorteori syftar till arbetslivet och är 
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därmed mycket applicerbar på de resultat vi ser utifrån intervjuerna gällande vad som motiverar de 

anställda.  

“[...] motivation för mig är väl egentligen att jag ständigt känner att jag strävar mot 

någonting som innebär att jag utvecklas. Och då skulle jag säga både personligt men också 

självklart att utvecklas på jobbet.” (R1) 

”Ja, men att... också att man känner sig uppskattad av chefer och folk ser att man då 

kommer in efter att man skrivit tenta eller att man, ja det handlar väl både om uppskattning 

men också om rimlighet.” (R1) 

     

”Men då känner man att man verkligen gör skillnad i organisationen om man känner att 

det är någonting man verkligen har koll på, och det är en väldigt hög motivationsfaktor för 

mig. Att jag känner att jag är behövd, att jag bidrar.” (R2) 

    

Samtliga citat visar att uppskattning, att få känna sig behövd samt att få ta ansvar är faktorer som 

bidrar till motivation. Dessa tre delar var något samtliga respondeterna lyfte fram som viktiga 

motivationsfaktorer i deras arbete. Just ansvar och utvecklingsmöjligheter är faktorer som lyfts även 

i Herzbergs (1966) tvåfaktorteori. 

Inom detta tema finner vi underteman; Feedback och motivation, Medarbetarsamtal,  

Motivationsdödare samt Att jobba mot mål. 

1.1 Feedback och motivation     

Flera av respondenterna lyfter feedback som en viktig del för deras motivation i arbetet just för att 

feedback bidrar till utveckling samt ofta innebar uppskattning. Även denna del kan kopplas till 

Maslows (1987) behovstrappa där steg 4 handlar om att känna uppskattning, vilket positiv feedback 

enligt respondenterna bidrar till. Steg 5 i Maslows (1987) modell är som tidigare nämnt det steg 

som handlar om individens självförverkligande och strävan efter att utvecklas. Även detta steg kan 

starkt kopplas till respondenternas syn och upplevelse av feedback.  

“Det är väldigt kul att få den direkta feedbacken för att man har en bra relation så att det 

kommer naturligt, så det är en sak som verkligen motiverar mig.” (R2)  
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”Jag vill bli motiverad genom rak feedback i alla lägen. Och att man gör det på ett schysst 

sätt.” (R2)        

”Jag vill bli motiverad faktiskt som jag är idag. Det är feedbacken först och främst för att 

veta att man är på rätt spår.” (R6) 

Samtliga citat visar respondenternas syn på feedback som en viktig del för deras utveckling och 

motivation. 

1.2 Medarbetarsamtal    

Majoriteten av de intervjuade hade medarbetarsamtal med en chef i sitt arbete. Medarbetarsamtalen 

visade sig vara positiva i den bemärkelsen att de anställda, tillika flera av respondenterna, fick 

feedback och blev motiverade av dem. Prestation och erkännande är enligt Herzberg (1966) två av 

de  fem centrala faktorerna som ligger till grund för en persons motivation i arbetet.  

”Så jag ser ju medarbetarsamtal som en faktor som motverkar det skeendet. Om det är 

något de tycker jag inte gör bra, då vill jag förbättra det innan det blir dålig 

stämning.” (R2)  

      

”Ja asså de är där för att hjälpa och möjlighet till feedback och så så att då påverkar det ju 

hur motiverad jag är. Och desto mer utvecklingssamtal man har desto mer motiverad blir 

man ju. För att då blir man ju mer uppmärksammad.” (R4)  

“Att sälja är det värsta jag vet så att till nästa medarbetarsamtal ska jag ha gjort det två 

gånger. Och det kan ju få mig att bli lite motiverad för då har jag ju verkligen väldigt 

tydliga mål att sträva mot.” (R1) 

1.3 Motivationsdödare     

Det visade sig utifrån intervjuerna att när de olika motivationsfaktorerna inte uppfylldes så 

minskade motivationen.  
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”[...] men jag har ju fått chansen då att få ha så mycket ansvar och utvecklas och allting, 

men det blir fortfarande omotiverade när de är de här simpla administrativa 

sakerna.” (R4) 

  

Majoriteten av respondenterna talade om ostimulerande och meningslösa arbetsuppgifter som den 

största motivationsdödaren. De flesta respondenter nämnde administrativa uppgifter som enkla och 

outvceklande. En annan motivationsfaktor som vi tidigare nämnt är vikten av att ha en god relation 

med sina kollegor. Respondent 2 talade om sina upplevelser när relationen varit motsatsen till god 

vilket också utmynnade i minskad motivation.   

       

”Jag höll på att bränna ut mig och presterade sämre. [...] Istället kände jag att de uteslöt 

mig från gruppen, att alla andra kollegor fick massa beröm medan jag aldrig fick det. Och 

det blev att jag helt tappade motivationen till mina arbetsuppgifter och fokuserade istället 

helt på att få vara en del av gruppen.” (R2)  

Respondent 2 talade om sin tidigare arbetsplats där just relationen till kollegorna haft en mycket 

avgörande roll för dennes motivation. Detta är något som stämmer in med Herzbergs teori (1966) 

där relationer mellan individer nämns som en av av de grundläggande faktorerna för individens 

motivation.  

1.4 Att jobba mot mål 

Att äga en uppgift och arbeta för denna samt en strävan efter ett lyckat resultat är enligt vissa av 

respondenterna en viktig motivationsfaktor.  

“Motivation är när man har uppnått något resultat.” (R5)  

“Motivation tror jag är att verkligen få äga en uppgift, att få ha fullt ansvar bara för någonting och 

ha det förtroendet. [...] Men då känner man att man verkligen gör skillnad i organisationen om man 

känner att det är någonting man verkligen har koll på, och det är en väldigt hög motivationsfaktor 

för mig. Att jag känner att jag är behövd, att jag bidrar.” (R1) 

“Och det kan ju få mig att bli lite motiverad för då har jag ju verkligen väldigt tydliga mål 

att sträva mot.” (R2) 
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“Men sen är det nog någonstans att uppnå resultat, man åtar ju sig ett uppdrag och man 

vill ju slutföra det, gå i mål så att säga.” (R3) 

Respondent 1 talar också om rimliga mål att sträva emot och att allt för orimliga och ouppskattade 

minskar motivationen att arbeta mot målen.  

“Rimliga mål att sträva mot är viktigt för min motivation.” (R1) 

      

2. Upplevelse av feedback 
Hur våra respondenter upplever feedbacken visade sig påverka hur de var villiga att ta emot den. 

Olika åsikter om vilken typ av feedback som föredrogs och hur viktig feedbacken är för individen. 

Inom detta tema finner vi underteman; Vikten av feedback samt Feedback och självförtroende.  

2.1 Vikten av feedback  

Upplevelsen av feedback kunde urskilja sig i hur viktigt feedback är och samtliga respondenter 

anser att feedback i arbetet är en viktig del för att utvecklas men också för att veta att man är på rätt 

väg. Respondenterna ansåg att feedback var viktig eftersom att den dels kunde hjälpa 

respondenterna till utveckling i arbetet men också ge ökad förståelse för vad som bör fortsätta i 

samma riktning. Då ledarskapet i Väg-mål-teorin strävar mot att undersöka medarbetarnas 

individuella mål och behov (Maltén, 2000) är det relevant för en organisationsledare att undersöka 

vikten av feedback utifrån medarbetarnas perspektiv.  

“Om man inte får feedback så vet man inte om det man håller på med, annars kanske det 

kommer som en överraskning en dag att det går utför och ingen säger att man gör 

fel.” (R3) 

“Jag tycker alltid man behöver feedback. [...] jag känner utifrån mig att jag vill hela tiden 

utvecklas och lära och då behöver man feedback för att jag kan ju inte tänka att jag vet allt 

[...] och det är väl därför man behöver feedback för ibland kan det vara svårt att liksom se 

den delen om man inte är där jämt [...].” (R4) 
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“[...] feedback är ju liksom att man känner att man är rätt ute. Men det är klart att det är 

viktigt. Det bör alla få mer av för att göra ett bättre jobb.” (R5) 

“Feedback är 100 % nödvändigt i allt i livet tycker jag. Jag tror det är viktigt för att hålla 

en motiverad såklart och det blir ju.. det är ju en vägledare om man gör rätt eller fel. [...] 

Jag vet inte om arbetslivet hade fungerat utan feedback. Det hade ju varit jättekonstigt 

tycker jag.” (R6) 

2.2 Feedback och självförtroende  

Det råder en viss oense hos studiens respondenter kring vilken typ av feedback som är att föredra. 

Några av våra respondenter menade på att negativ feedback är mer konstruktiv och hjälper en att 

utvecklas medan positiv feedback hjälper en att öka självkänslan. Ledarskapet har enligt Väg-mål-

teorin en strävan att uppskatta medarbetarna för deras målinriktade beteende med hjälp av feedback 

och belöning (Maltén, 2000) vilket alltså hjälper medarbetarna till en ökad självkänsla.  

“Det är väl alltid positivt och då gäller det ju att ta till sig det och låta det stärka en.” (R3) 

          

“Den fastnar och man mår bra.” (R5)    

Citaten ovan visar på att positiv feedback är värdefull för mottagaren och stärkande för 

självförtroendet. 

    

3. Lärande 
3.1 Lärande med hjälp av feedback 

Flera av studiens respondenter har nämnt viljan att utvecklas och lära i arbetet och hur det kan ske 

med hjälp av feedback. Dels att konstruktiv feedback hjälper dem att utvecklas samt att få feedback, 

positiv som negativ kan ge dem ett kvitto på om man är på rätt väg eller behöver ändra något.  

“Feedback är A och O tycker jag och det innebär för mig en bekräftelse på vad jag gör bra 

och vad jag behöver utveckla. Och det är väl egentligen den viktigaste vägledningen för att 

jag ska utvecklas i mitt arbetsliv.“ (R2) 
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“Men då försöker jag väl lyssna och tänka att det finns någonting att lära sig av det 

också.” (R3) 

“Jag tycker alltid man behöver feedback. Det beror ju på lite, vissa kanske är nöjda med å 

jobba på på något rutinartat, men jag känner utifrån mig att jag vill hela tiden utvecklas 

och lära och då behöver man feedback för att jag kan ju inte tänka att jag vet allt.” (R4) 

“Jag bryr mig mer om att få veta det konstruktiva det mer negativa så att jag kan 

utvecklas.” (R6)  

Utifrån dessa citat utläser vi att deltagarna som arbetar med personalfrågor anser att lärande och 

utveckling är en viktig del i arbetet som kan ske med hjälp av feedback. Vilket också kan förstås 

utifrån Kaufmann och Kaufmanns (2005) syn på feedback som en avgörande aspekt för att lärande 

ska äga rum. Feedback är ett mycket effektivt sätt att påverka lärandet och prestationen hos en 

person (Hattie & Timperley, 2007). För att förstå vikten av feedback kan vi använda oss av Hattie 

och Timperleys (2007) modell av hur feedback främjar lärandet. Modellens syfte är att minska 

skillnaderna mellan nuvarande överenskommelse och utförande i relation till målet. Alltså att 

överenskommelse och utförande ska vara så nära målet som möjligt. Frågor som “Var är jag 

påväg?”, “Hur går det?” och “Vad är nästa steg?”. Även vilken nivå feedback ges på påverkar 

inlärandet (Hattie & Timperley, 2007). I intervjuera talas det om feedback som getts på uppgiftsnivå 

och individnivå.  

3.2 Viljan att lära 

Att utvecklas och lära visade sig vara en gemensam faktor hos våra respondenter vilket följande 

citat styrker.  

”Ja att jag hela tiden kan lära mig något nytt och kan utvecklas”. (R4) 

”Men samtidigt så får man ju försöka se det så, att man ska lyssna, för det kan finnas något att 

lära sig också”. (R3) 

”Jo ja det är ju någonting jag kan lära mig och utvecklas av”. (R5) 
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Maslow (1978) menar i sin modell att utveckling är en av de grundläggande faktorerna för 

individens motivation. Utifrån den insamlade datan så visas att respondenterna anser att just 

lärandet är viktigt för deras utveckling, och därmed även deras motivation. Det fanns en vilja att 

lära bland respondenterna, då samtliga ansåg att det var en bidragande faktor för att kunna utvecklas 

i sitt arbete. 

4. Olika typer av feedback 
Samtliga respondenter är överens om att feedback finns i olika former. Benämningarna positiv, 

negativ och konstruktiv feedback tas upp under intervjuerna. En del förderar den positiva 

feedbacken medan andra vill ha mer negativ feedback som de själva även kallar konstruktiv 

feedback. Respondenterna menar på att det är den typ av feedback som de utvecklas, lär sig och 

växer utav.  

Det talas även om att avsändaren av feedbacken inte är det viktiga utan att det är som tidigare nämnt 

vilken typ av feedback som ges.  

4.1 Positiv, negativ och konstruktiv Feedback  

Under intervjuerna talades det om olika typer av feedback som ges av chefer respektive kollegor 

och respondenterna var ense om att det fanns positiv och negativ feedback. En del av 

respondenterna talade om att få konstruktiv feedback där uppfattningen om den konstruktiva 

feedbacken är positiv eller negativ skiljer sig i den bemärkelsen att respondet 1 talar om konstruktiv 

feedback som negativ feedback medan respondent 3 uppfattar konstruktiv feedback som positiv 

feedback. I citaten visar det sig även att positiv feedback delvis kan vara feedback och belöning så 

som beröm, vilket även Väg-mål-teorin syftar till att ledarskapet ska sträva efter (Maltén, 2000).  

“Men den ska inte vara negativ i den benämningen att göra en ledsen utan mer 

konstruktiv.” (R1) 

“Positiv feedback, det är väl, det behöver ju inte nödvändigtvis vara bara beröm utan det 

kan vara en konstruktiv feedback som, ja motiverad feedback kan man väl kalla det. 

Negativ det ät väl feedback som kanske är kritisk utan att ha ett motiv till [...]” (R3)   
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“Amen negativ kan vara nånting… Det kan vara feedback om någonting som är utom min 

kontroll. Och då är det lite svårt för mig att påverka en sån sak. Medans är det nånting jag 

kan påverka så är det alltid positiv. Så länge jag kan påverka och utvecklas så är det ju 

positiv.”  (R4) 

4.2 Avsändare av feedback 

De flesta respondeterna är överens om att det inte spelar någon roll om vem feedbacken kommer 

ifrån. Feedback måste alltså inte bara komma från chefen för att vara betydelsefull utan kan också 

komma från kollegor eller kunder. Enligt Väg-mål-teorin bör feedbacken dock komma från chefen 

(Maltén, 2000) för att motivera den anställde i rätt riktning (Vandergrift & Matusitz, 2011).  

“Jag tror att det är ganska viktigt att få feedback från alla håll.” (R1) 

“Jag lägger inget vikt i vilken roll någon har mer bara att det är nån som är engagerad i… 

inom… arbetet. Om det är kund eller kollega eller chef det spelar ingen roll.“ (R6) 

I Väg-mål-teorin talas det om sambandet mellan ledaren och situationen och hur ledaren på bästa 

ska med hjälp av givande av positiv feedback kunna hjälpa medarbetaren att nå målet (Maltén, 

2000). I detta fall visar det dock sig inte vara av ytterst vikt att feedbacken kommer från ledaren 

utan att feedback från olika håll uppskattas.  
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6. Diskussion och slutsats 
I detta avsnitt presenterar vi resultatet med syftet att besvara studiens fyra frågeställningar; Vad 

påverkar den anställdes motivation?, Vilken typ av feedback upplever den anställde att denne får?, 

Hur upplever den anställde feedback?, Hur påverkar olika typer av feedback den anställdes 

motivation?. Vi för även diskussioner med koppling till tidigare forskning inom ämnet samt en 

diskussion kring studiens kvalitet. Slutligen presenteras förslag på framtida forskningsfrågor inom 

ämnet. 

6.0.1 Vad påverkar den anställdes motivation? 
Gällande frågeställningen om vad som påverkar den anställdes motivation så visar studien att 

studiens respondenter motiverades främst av inre motivationsfaktorer. God sammanhållning med 

kollegor visade sig vara en viktig faktor. Även möjligheten att ständigt utvecklas och att ha 

stimluerande arbetsuppgifter var viktigt för samtliga. Att få uppskattning för sitt arbete var också en 

motivationsfaktor som spelade in om respondenterna kände sig motiverade eller inte. Även 

feedback nämndes som en viktig motivationsfaktor och det förknippades av flera med att utvecklas. 

Även medarbetarsamtal visade sig var något som påverkade motivationen hos respondenterna. De 

flesta hade och ville ha medarbetarsamtal då de ansåg att det var ett bra tillfälle för att få feedback, 

vilket bidrog till utveckling inom arbetet men också på ett personligt plan.  

Kopplat till tidigare forskning så finns det en viss motsägelse relaterat till den äldre forskningen 

gällande vad respondenterna ansåg sig motiveras av. Adam Smith´s modell från 1700-talet menade 

att människan motiverades främst av ekonomiska perspektiv men detta stämmer inte med resultatet 

i denna studie. Det är dock viktigt att ta i beaktning att mycket förändrats i samhället och inom 

företagen sedan den forskningsstudien genomfördes. Hawthorne-experimentet som utfördes på 

1920-talet visade att människor motiverades av att uppmärksammas, känns uppskattning samt ha 

goda sociala relationer i sitt arbete (Schein, 1988) vilket stämmer överens med denna studies 

resultat, detta är intressant då det faktiskt gått nästan 100 år mellan studiernas genomföranden. Den 

inre motivationen handlar om att få uppmuntran och känna meningsfullhet (Granbom, 1988) vilket 

också i vår studie visade sig vara viktiga motivationsfaktorer. Strävan efter att utvecklas och och att 

känns trivsel på arbetsplatsen är enligt Hagemann (1990) viktiga faktorer för att den anställde ska 

känna motivation, även detta stämde överens med resultatet i denna studie. Resultaten av denna 
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studie visar tydliga likheter med resultat i från den tidigare forskning som gjorts inom detta 

ämnesområde.  

6.0.2 Vilken typ av feedback upplever den anställde att denne får?  
Den typ av feedback som respondenterna främst upplevde var av positiv karaktär. Flera av dem 

pratade om konstruktiv kritik och det fanns en konsensus om att den kritiken var bra för att bli 

medveten om vad som kunde förbättras och hur det kunde förbättras, återigen för att bidra till 

indivdens utveckling.  

Två av respondenterna hade tidigare upplevt att de fått negativ feedback och innebörden av negativ 

feedback innebar enligt dem att den inte var konstruktiv. De ansåg att den typen av feedback inte 

bidrog till deras utveckling utan enbart var i kritiserande syfte. Med positiv feedback menade 

respondenterna att de fick feedback i form av beröm och uppmuntran. Vid frågorna om negativ 

feedback svarade de flesta att man fick information om vad man kunde ha gjort bättre, men de 

kallade detta för konstruktiv feedback och det innebar att de fick feedback om vad som kan 

förbättras och hur. Negativ feedback  i bemärkelsen av icke-konstruktiv kritik var det ett fåtal som 

fått i sitt arbete. Argument om existensen av positiv och negativ feedback (Røkenes och Hanssen, 

2007) finns bland den tidigare forskningen kring ämnet och förstärks alltså av våra respondenter.  

6.0.3 Hur upplever den anställde feedback? 
Respondenterna upplevde feedback som något positivt och nödvändigt. Samtliga ansåg det som 

mycket viktigt för att fortsätta utvecklas inom sitt arbete men även som person. Det var 

genomgående en positiv inställning gällande feedback och samtliga var överens om att det var roligt 

och motiverande att arbeta när man fick positiv feedback. Positiv feedback upplevdes som beröm 

och uppmuntran vilket samtliga tyckte var givande att få. Negativ feedback i bemärkelsen av kritik 

var det enbart två av respondenterna som talade om och de ansåg att det var negativ upplevelse. 

Detta baserade de på upplevelser när någon inom organisationen anklagat dem för att ha gjort fel, 

alternativt ett dåligt jobb utan någon egentligen motivering eller konkreta förslag på vad som kunde 

förbättras inför kommande uppdrag. Konstruktiv kritik upplevdes av respondenterna som något 

positivt då de, som tidigare nämnt, ansåg att detta bidrog till deras utveckling och därmed 

motivation.  
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Enligt tidigare forskning (Kaufmann & Kaufmann, 2010) är det viktigt att medarbetare får ta del av 

feedback på sin arbetsprestation för att kunna utvecklas och lära sig samt minska osäkerheten i 

arbetet.  

6.0.4 Hur påverkar olika typer av feedback den anställdes motivation? 
Olika typ av feedback har olika inverkan på den anställdes motivation. Konstruktiv och positiv 

feedback bidrar till att respondenterna känner sig uppskattade och möjliggör deras utveckling. Detta 

bidrar sedan till deras motivation. Negativ feedback har motsatt effekt och kan göra att 

respondenterna känner sig omotiverade i sitt arbete.  

En av de faktorer som påverkar feedbackens mottagande och effekt är med arbetarnas 

själförtroende. Positiv feedback ökar självförtroende hos mottagren av feedback eftersom att 

medvetenheten om den egna förmågan att prestera ökar (Øiestad, 2005) och självförtroendet hos 

mottagaren har stor betydelse för feedbackens effekt (Brinko, 1993).  

Respondenterna talade om viljan att utvecklas och lära i sitt arbete och hur detta kan ske med hjälp 

av feedback. En del av respondeterna talade om konstruktiv feedback som ett stöd till utveckling. 

Även bland tidigare forskning kring ämnet nämns konstruktiv feedback som ett bidrag att hjälpa 

mottagaren att uppfatta och acceptera feedbacken (Mattson och Örtenblad, 2008). Feedback ska 

vara konstruktiv vilket kan uppnås om chefen ställer frågor till den anställde istället för att tala om 

hur en situation är (Armstrong, 2009).  

6.2 Bidrag och begränsningar  
Då vår studie var av det kvalitativa slaget innehållande intervjuer gav det oss möjlighet till mycket 

empiriskt material eftersom vi kunde ställa såväl omfattande som specifika frågor samt följdfrågor 

under intervjuernas gång. Vi valde att inte skicka ut frågorna i förväg på grund av strävan mot så 

ärliga svar som möjligt och minska risken med förskönande svar. Respondenterna blev dock 

informerade med ämne studiens syfte. Intervjuerna genomfördes på deras valda platser. Då studien 

handlar om feedback och motivation i arbetet så kan det av somliga upplevas som ett känsligt och 

personligt ämne. Att tala om feedback och motivationen i arbetets kontext riskerar även att upplevas 

som icke-lojalt mot chefer, medarbetare samt den organisation individen arbetar inom. Vi ansåg  
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därför att det var en fördel för de kommande intervjuerna att respondenterna själva fick välja vart 

intervjuerna skulle hållas, detta bidrog till att vi kunde tala ostört och att de kunde tala uppriktigt 

under intervjuerna.  De olika respondenterna samt organisationerna de arbetar inom hålls anonyma i 

linje konfidientialitetskravet vilket vi inte anser påverkade studien då denna information inte är 

relevant för studiens resultat. Studien har bidragit med en bredare förståelse kring hur personer som 

arbetar med personal- och rekryteringsfrågor ser på fenomenen motivation och feedback.  

Den tidigare forskningen samt de valda teorierna anser vi lämpar sig för studien då vi har kunnat 

analysera vår empiri med hjälp av dessa. Då vi var ovana att intervjua kan vissa av de frågor vi 

ställde under intervjuerna varit omedvetet ledande. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer 

vilket innebar att respondenten fick mycket yta i sin talan. Detta ansåg vi bidrog till studiens äkthet 

samt möjliggjorde att datan gav en rättvis bild av de olika åsikterna och uppfattningarna. Om 

respondenten hamnade utanför ämnet under intervjun försökte vi genom att ställa relevanta frågor 

leda denne tillbaka på ämnet. 

Studiens begränsningar bestod av det geografiska området vi förhöll oss inom samt 

tidsbegränsningen. 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 
Denna studie syftar till att undersöka vad som motiverar personer som arbetar med personal- och 

rekryteringsfrågor samt vilken inverkan feedbacken har på motivationen enligt respondenterna. Vad 

som skulle vara intressant som fortsatt forskning är att upprepa samma studie hos samma 

arbetsgrupp då just denna arbetsgrupp inte tidigare studerats specifikt. Då vi intervjuat sex personer 

skulle det vara intressant med ytterligare intervjuer för att vidareutveckla underlaget. Ett annat 

förslag är att undersöka samma fenomen med en annan metod som kvantitativa enkäter. Detta skulle 

bidra med en bredare bild och man skulle nå fler respondenter, vilket skulle vara ett intressant 

komplement till denna kvalitativa studie. På så vis möjliggörs även att resultatet blir generaliserbart. 

Andra förslag på fortsatt forskning är att undersöka motivationen och feedbacken från ett annat 

perspektiv. Det skulle kunna vara från chefens perspektiv och det vore intressant att se resultatet av 

en  jämförande studie mellan två olika perspektiv och om de finns likheter och skillnader dem 

emellan. Man skulle även kunna göra en jämförande studie med en annan yrkesgrupp, antingen en 

kvalitativ med intervjuer eller en kvantitativ med enkäter. Det hade varit intressant att se om 

feedback och motivationen skiljer sig mellan arbetsgrupper och i sådana fall varför.  

�44



7. Referenser 
7.1 Tryckt litteratur  
Ahl, H. (2004). Motivation och vuxnas lärande: en kunskapsöversikt och problematisering.  

 Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 

Ahrne, G., Svensson, P. (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Liber AB Malmö. 

Augner, M. (2009). Skapa mer inre motivation. 1. uppl. Malmö: Liber 

Bryman, A. (2006). Samhällsvetenskapliga metoder. Liber AB Malmö. 

Buron, R & McDonald-Mann, D. (1999). Giving feedback to subordinates [Elektronisk]. 

Greensboro, N.C.: Center for Creative Leadership. 

Campbell, N., Mercer, S. & Reitbauer, M. (2013). Feedback Matters. Current Feedback Practices 

 in the EFL Classroom. Peter Lang AG. 

Dalen, M. (2007). Intervju som metod. Malmö: Gleerups utbildning. 

Egidius, H. (2002). Pedagogik för 2000-talet. 3. uppl. Stockholm: Natur och kultur.  

Granbom, A-K. (1998). Att motivera till hälsa. Lund: Studentlitteratur. 

Granberg, O. (2004). Organisationsförändring. I O. Granberg (Red.), Personaladministration  

 och organisationsutveckling (sid. 586-618). Stockholm: Natur och Kultur. 

Gunnarsson, S. (2010). Professionell Feedback – medvetna mötens magi. (2. Uppl.) Stockholm:  

 Gestalthusets förlag. 

Fiske, J. (1997). Kommunikationsteorier. En introduktion. Wahlström & Widstrand: Borås. 

Fejes, A., Thornberg, R. 2015. Handbok i kvalitativ analys. Liber AB Stockholm. 

Hagemann, G. (1990). Konsten att motivera. Malmö: Liber-Hermods. 

Handley K., Millar J., O'Donovan B. & Price M. (2010): Feedback: all that effort, but what is the 

 effect?. Assessment & Evaluation in Higher Education, 35:3, 277-289. 

Herzberg, F., Mausner, B,& Snyderman, B.B. (1993). The motivation to work. [New ed.] New 

Brunswick, N.J.: Transaction. 

Herzberg, F. (1966). Work and the nature of man. 6. pr. New York: Crowell  

House, R.J. Mitchell, T.R. (1974). Path-Goal Theory of Leadership. [Elektronisk] 

Kaufmann, G & Kaufmann, A. (2005). Psykologi i organisation och ledning. Lund:   

 Studentlitteratur. 

Kluger, A.N, & DeNisi, A. (1996) The effects of feedback interventions on performance: a  

 historical reciew, a meta-analysis, and a preliminary feedback intervention theory.  

 Psychological Buletinl, 119(2), 254-284. Doi: 10.1037/0033-2909.119.2.254. 

Köning S. (2007). Motivera genom feedback. Malmö: Liber. 

�45



Löfberg A. (1990). Kunskapsproduktion och lärande I arbetet. Lund. Studentlitteratur. 

Maltén, A. (1992). Grupputveckling inom skola och andra arbetsplatser. Lund: Studentlitteratur. 

Maltén, A. (2000). Det pedagogiska ledarskapet. Lund: Studentlitteratur. 

Maslow, Abraham H. (1987). Motivation and personality. 3. ed. New York: Harper & Row. 

Mattsson, P. & Örtenblad, A. (2008). Smått och gott – om vetenskapliga rapporter och   

 referensteknik. Studentlitteratur: Lund. 

Nilsson, E. (2004). Feedback: varför, hur och till vad? - feedback i ledarskapsutveckling. Developa: 

 Karlstad. 

Phillips, D. C., & Soltis, J. F. (1998). Perspectives on learning. New York: Teachers College,  

 Colombia University. 

Revstedt, P. (2002). Motivationsarbete. 3. uppl. Stockholm: Liber. 

Røkenes, O.H. & Hanssen, P. (2007). Bära eller brista: kommunikation och relationer i arbetet med 

 människor. (1. uppl.) Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

Weisbord, M.R. (1978). Belöningar. I M.R. Weisbord (Red.), Organisationsdiagnos, En handbok 

 med teori och praktiska exempel (sid. 44). Lund: Studentlitteratur. 

Øiestad, G. (2005). Feedback. Liber: Malmö. 

7.2 Artiklar  
Armstrong, Michael. (2009). Armstrong's Handbook of Performance Management   

 [Elektronisk] :An Evidence-Based Guide to Delivering High Performance. London: Kogan 

 Page. 

Black, P. m.fl. (2003). Assessment for learning. Putting it into practice. Berkshire: Open University 

 Press. 

Black, P & Wiliam, D. (1998). Assessment and Classroom Learning. Assessment in Education: 

Principles, Policy & Practice. Database: Academic Search Elite. 

Ilgen, D.R., Fisher, C.D. & Taylor M.S. (1979). Consequences of individual feedback on behavior 

 in organizations. Journal of Applied Psychology, 64(4), 349-371. 

 Journal of contemporary Business, 3, 81-97. Tillgänglig: http://oai.dtic.mil/oai/oai? 

 verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA0095 13. [2015-05-12]. 

Locke E. A. (1996). Motivation through conscious goal setting. Volym 5, 117-124. University of  

 Maryland, USA. 

�46

http://oai.dtic.mil/oai/oai?


Luckett, P.F. & Eggleton, I.R.C. (1991). Feedback and Management Accounting: A Review of  

 Research Into Behavioural Consequences. Accounting, organizations and society, 16(4),  

 371-394. 

Vandergrift, R., Matusitz, J. (2011). Path-Goal Theory: A Successful Columbia Records Story.  

 [Elektroniskt] Journal of Human Behavior in the Social Environment, 21:4, 350-362.  

 Tillgänglig: http://dx.doi.org/10.1080/10911359.2011.555651 [2015-04-11]. 

7.3 Elektroniska källor 
Nationalencyklopedin. 2015. Motivation. Hämtad 2015-10-22 från: http://www.ne.se/uppslagsverk/

encyklopedi/lång/motivation  

Nationalencyklopedin.2015. Pedagogik. Hämtad 2015-12-21 från: http://www.ne.se/uppslagsverk/

encyklopedi/lång/pedagogik   

Skolverket. 2015. Läroplan. Hämtad 2015-10-23 från: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-

och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan#anchor_2  

Statistiska centralbyrån. 2015. Arbetskraftsbarometern 2015 - Vilka utbildningar ger jobb? Hämtad 

2015-12-22 från:  

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/UF0505_2015A01_BR_AM78BR1503.pdf  

Vetenskapsrådet. 2002. CODEX - Forskningsetiska principer inom 

humanistisksamhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 2015-11-13 från: http://www.codex.vr.se/texts/

HSFR.pdf  

7.4 Sökmotorer 
Diva: http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-1827  

Google scholar: https://scholar.google.se  

Libris: http://libris.kb.se 

Uppsala universitetsbibliotek: http://www.ub.uu.se  

�47

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/motivation
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/pedagogik
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan#anchor_2
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/UF0505_2015A01_BR_AM78BR1503.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-1827
https://scholar.google.se
http://libris.kb.se
http://www.ub.uu.se


Bilaga 1 
Intervjuguide 

Ålder? 

Utbildning? 

Arbetar du deltid eller heltid? 

Hur ser dina arbetsuppgifter ut? (berätta kort) 

Hur länge har du arbetat med det du har arbetat med idag? 

Varför valde du just detta arbete?  

Har du utvecklingssamtal i ditt arbete? 

Om ja, hur ofta?  

Om nej, skulle du vilja ha det? 

Om ja, Anser du att era utvecklingssamtal påverkar din motivation i arbetet?  

Kan du berätta om din syn på motivation? Vad innebär det för dig? Ge konkreta exempel! 

Vad håller dig motiverad i arbetet? (lön? kollegor?) 

Hur fortsätter du dig att hålla dig motiverad? 

Finns det något som hindrar dig att hålla dig motiverad i arbetet? Vad? 

Gör din chef något för att motivera dig? Vad? Hur ofta? 

Anser du motivation som något viktigt inom ditt arbete?  

Ge konkreta exempel då motivation har visat sig vara viktig i ditt arbete.  

Hur vill du bli motiverad? Berätta! 

Kan du berätta några konkreta exempel från ditt arbetsliv när du tappat motivationen? 

Kan du berätta lite om feedback? Vad innebär det för dig? Ge konkreta exempel. 

Vem vill du få feedback ifrån? (chef? kunder?) 

Finns det positiv och negativ feedback? Berätta! 

Vad skiljer dem åt? 

Hur tar du emot positiv feedback? 

Hur tar du emot negativ feedback? 

Vilken typ föredrar du?  

Hur reagerar du på respektive typ av feedback? 

Om du får feedback vilken typ av feedback får du? (från din chef? från kollegor?)  
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Hur ofta får du feedback? 

Anser du feedback som viktigt i ditt arbete? Berätta!  
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Bilaga 2 

Samtyckesformulär 

  

Uppsala universitet 

Studenter: Emma Lindgren & Linda Solini 

Vi skriver just nu vår kandidatuppsats inom Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C 

vid Uppsala universitet och våra huvudämnen är: feedback och motivation. 

  

Till berörda deltagare 

Medgivande för deltagande i en studie om hur feedback från chefer påverkar motivationen i arbetet 

hos medarbetare som arbetar med personalfrågor. 

  

Projekt 

Arbetet har som övergripande syfte att undersöka vad rekryterare/arbetande med personalfrågor 

motiveras av i sitt arbete samt hur feedback från dess chefer kan bidra till motivation i arbetet. Vi 

vill undersöka huruvida de anställda anser att feedback från deras chefer påverkar känslan av 

motivation. 

  

Metod 

Undersökningen kommer att bestå av intervjuer av åtta personer, som arbetar med personalfrågor, 

som kommer att genomföras och därefter analyseras. Om någon av deltagande parter inte 

godkänner att ljudinspelning används kommer det att raderas. Viktigt att understryka är att fokus i 

studien i sin helhet inte ligger på de enskilda individerna utan den sammantagna analysen av 

samtliga intervjuer. 

  

Resultatredovisning, etik och sekretess 

Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på seminarier 

samt på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda personer att namnges 

och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter och andra uppgifter som 

möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras konfidentiellt och under tystnadsplikt i 

enlighet med gällande lagstiftning (Personuppgiftslagen 1998:204). 
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Medgivande: 

Denna fullmakt ger tillstånd att ljudinspela intervju samt att använda det insamlade materialet i 

undersökningen. 

Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst välja att under intervjun avbryta 

sin medverkan. 

□ Jag vill medverka i studien. 

□ Jag vill inte medverka i studien. 

Datum __________________________________________ 

 Underskrift ___________________________________________________ 
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