
1	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för 
pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier 
Examensarbete i 
Pedagogik med 
inriktning mot vuxna 
och arbetlsiv C, 15 hp 
 

Rapport VT 2016 

Feedback - en motivationshöjare? 
En kvantitativ studie om personalarbetares 

upplevelse av feedback 

Emma Dahlberg 
Miriam Gomez-Ortega	

 

Handledare: Marie Karlsson  

Examinator: Guadalupe Francia 



2	
	

 

Sammanfattning 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om relationer mellan olika typer av feedback och 
arbetsmotivation bland personalarbetare. De typerna av feedback vi behandlat i studien är 
arbetsrelaterad beröm, konstruktiv feedback samt negativ kritik. Vi utgår ifrån två frågeställningar: 
Vilken skillnad upplever personalarbetare feedback beroende på vem som är feedbackgivare? samt 
Vad händer med motivationen hos personalarbetare vid mottagandet av olika typer av feedback?  

För att samla in empiri till vårt arbete har vi använt oss av en webbenkät som har delats ut via e-post 
där totalt 68 personalarbetare har deltagit. Vi har använt oss av tvåfaktorteorin samt inre och yttre 
motivation som teoretiska utgångspunkter. Under arbetets gång har vi analyserat empirin med hjälp av 
bivariata analyser och medelvärdesanalyser och har därmed kunnat avläsa sambanden mellan 
variablerna.  

Ur resultatet kan vi se samband mellan upplevelserna beroende på vem som är feedbackgivare. Det 
tydligaste sambandet vi kan se är att personalarbetare upplever att feedback från chefer ofta är mer 
effektfull än feedback från medarbetare. Däremot är det marginella skillnader beroende på vilken typ 
av feedback som ges.   
 

Nyckelord: Feedback, Motivation, Bekräftelse, Prestation och Personalarbetare. 
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Abstract 
This study aims to contribute with knowledge about relationships between different types of feedback 
and motivation among human resource workers. The types of feedback we treated in the study are 
work-related credit, constructive critics and negative critics. We depart from these two questions: How 
is the human resource workers’ motivation affected when receiving different types of feedback? And 
How do human resource workers experience feedback, depending on who the feedback giver is? To 
collect our empirical data we have used an online questionnaire that has been distributed by e-mail to a 
total of 68 human resources workers. We have used the two-factor theory as well as the theory of 
internal and external motivation as our theoretical points of departure. During the work we have 
analyzed the empirical data with bivariate analyzes and analyzes average and has thereby been able to 
read the relationships between variables. 
 
 
From the result can we see a connection between the experiences depending on who the feedback giver 
is. The clearest link we can see is that the human resource worker feel that feedback from managers 
are often more effective than feedback from co-workers. However, there is a marginal difference 
depending on which type of feedback is provided. 
  
 
Keywords: Feedback, Motivation, Recognition, Achievement and Human resource 
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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till samtliga som hjälpt oss med examensarbetet. Främst till alla deltagare 
som besvarat enkäten, men även till deltagarna i pilotstudien. Vår handledare Marie Karlsson förtjänar 
ett stort tack som hjälp oss att fokusera rätt. Tack till våra vänner som har stöttat och hjälpt oss! Vi har 
under hela arbetets gång arbetat tillsammans och samtliga avsnitt är förankrade hos oss båda. Vi 
hoppas att ni som läsare också tycker att området är lika intressant som vi författare tycker! 
 

Uppsala, 22a maj 2016 
 

Emma Dahlberg och Miriam Gomez-Ortega 
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1. Inledning 
Feedback är ett centralt återkopplingsverktyg där aktivt lyssnande, tillit, och respekt är viktiga delar 
(Blomquist & Röding, 2010). För oss som blivande personalvetare är det intressant och högst relevant 
att studera hur feedback kommer till användning i yrkeslivet. Fenomenet är viktigt då vår studie 
eventuellt kan bidra med mer kunskap om vilken betydelse feedback kan ha för arbetsmotivation. Vi 
har i den här studien undersökt hur personalarbetare upplever olika typer av feedback. Vi ville studera 
vilken typ av feedback som ges, vem som ger feedback, när den ges samt hur personalarbetaren 
upplever feedback. Att mäta attityder och inställningar inom arbetslivet finns det många verktyg för 
(Herzberg, 1993). Vi har valt att inte fördjupa oss i alla begrepp utan har begränsat oss till feedback 
där vi har valt att koppla feedback till motivation då motivation är centralt inom arbetslivet. Genom att 
koppla ihop feedback med motivation önskar vi se samband eller mönster om feedback ökar eller 
sänker motivationen hos den valda målgruppen, i det här fallet personalarbetare. För att få en ännu 
djupare förståelse och för att bättre kunna analysera arbetet valde vi att plocka isär begreppet feedback 
och använde termerna arbetsrelaterad beröm, arbetsrelaterad konstruktiv kritik samt arbetsrelaterad 
negativ kritik.   

 

Ämnet pedagogik innebär bland annat att utveckla kunskap om hur individer formas och förändras i 
olika sammanhang, där bland i arbetslivet (Uppsala Universitet, 2016). Därför anser vi att motivation i 
förhållande till feedback är rimligt att studera inom ämnet pedagogik. Feedback är även nödvändigt för 
lärande. Genom att få feedback uppstår en lärande situation och således är relevant inom ämnet 
pedagogik (Granberg & Ohlsson, 2009). 
 
 
Personalarbete eller Human Resource Management (HRM), som man ofta uttrycker det, fick sin start i 
början av 1900-talet. Då lärde man sig att motivation och stimulans var viktigt för att skapa en god 
arbetsprestation bland anställda. Det var något senare, under 1980-talet, som HRM fick ett ännu 
kraftigare genomslag. Genomslaget hänger samman med att arbetsplatser runt om i samhället 
förändrades mot ett mer kunskapsbaserat arbetssätt och man blev medveten om att personalen var en 
viktig pusselbit för att behålla ett konkurrenskraftigt försprång. Det gick därefter inte längre att se 
medarbetaren som en maskin utan man förstod att medarbetarnas beteenden och agerande i sitt arbete 
påverkades av olika belöningar, ledarskap och gruppers normer. De grundläggande faktorerna inom 
HRM innebär att utveckla en medarbetares förmåga utifrån dennes unika förutsättningar. Vidare 
bygger medarbetarens förmågor på hur organisationen arbetar med kompetensutveckling och hur 
organisationen skapar möjligheter för ett utvecklande klimat (Lindmark & Önnevik, 2006). 
 
 
Den valda målgruppen i vårt uppsatsarbete är just individer som arbetar med HRM och vi benämner de 
individerna som personalarbetare. Personalarbetare är ett samlingsord för alla de anställda som arbetar 
med personalfrågor i någon form. De kan till exempel arbeta som hr-chef, hr-assistent eller inom 
bemanning och rekrytering. En personalarbetare har i regel fyra huvudsakliga arbetsområden: strategi 
och planering, normering, service, utveckling och internkonsultation (Granberg, 1998). Exempel på 
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arbetsuppgifter är att samordna personaladministrativa strategier och planer, representera 
företagsledningen vid förhandlingar, genomföra kompetensutveckling och rekrytering. 
 
 
Den valda målgruppen är intressant eftersom en personalarbetare har en mellanposition i en 
organisation och kommunicerar ofta därmed i olika led med chefer och medarbetare dagligen, därför är 
det intressant att studera hur feedback upplevs när den kommer från en chef och om den upplevs 
annorlunda om den istället kommer från en medarbetare. Vi har valt att studera deras enskilda 
upplevelse av feedback i termer av motivation, till exempel hur de upplever feedback - får det 
personalarbetare att känna sig mer uppskattad? Eller kan vi se samband med deras vilja att utföra ett 
ännu bättre arbete? Med hjälp av teorier kring feedback och motivation fokuserar vi på vissa aspekter 
av relationen mellan de båda. 
 
 
I kapitel två går vi igenom tidigare forskning om feedback och motivation med fokus på 
arbetsmotivation. Efter den tidigare forskningen går vi igenom de teorier som vi valt att förhålla oss 
till. De teorier vi går igenom är Herzbergs (1968) tvåfaktorteori samt inre och yttre motivation. I 
kapitel tre beskriver vi kort vårt syfte och frågeställningar och i kapitel fyra går vi igenom vår metod 
och alla dess delar. Vi avslutar arbetet med att i kapitel fem beskriva vårt resultat och analys för att 
sedan sammanfatta detta i den avslutande diskussionen i kapitel sex. 
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2. Litteraturöversikt 
 
2.1 Tidigare forskning, sökprocess 
Den tidigare forskningen som vi presenterar i detta kapitel består av pedagogisk samt psykologisk 
forskning. Den forskningen vi valde att fokusera på var feedback - identifiering och prestationsmål, 
arbetsmotivation- viljan att arbeta, prestation och bekräftelse samt kritik mot Herzbergs tvåfaktorteori.  

 

Under vår sökprocess har vi använt oss av flera sökmotorer som Libris, ERIC, SwePub, DiVA, Google 
Scholar, Uppsalas universitetsbibliotek och Stockholms universitetsbibliotek. Vi har använt oss av 
sökorden “feedback”, “feedback + motivation”, “work motivation” och “achievement”. Eftersom vi 
inte hittat någon forskning i linje med vårt syfte har vi valt att dela upp forskningen i olika områden. 

 

2.1.1 Feedback i arbetslivet  
Feedback innebär att få återkoppling på prestationer, till exempel på utfört arbete. Återkopplingen kan 
ske antingen direkt eller indirekt (Anseel, Van Yperen, Janssen och Duyck, 2011). 

	

Steelman och Youngs (2013) studie fokuserar på att feedback har en nyckelroll vid identifiering och 
utveckling i arbetsgruppen. Det saknas enligt Steelman och Young (2013) tidigare forskning inom 
området feedback och identifiering av en arbetsgrupp. Artikeln behandlar arbetsgruppens samt 
arbetsledarens identifiering med hjälp av feedback. Arbetsledarens identifiering handlar om hur 
medarbetarna ser på deras arbetsrelation. Arbetsgruppens identifiering handlar om i vilken 
utsträckning medarbetarna anser att de själva är en del av deras självuppfattning. I studien deltog 256 
arbetande psykologistudenter, varav 52 % var distansstuderande och 48 % av studenterna studerade 
vid campus. De flesta deltagarna var kvinnor med en medelålder på 36 år varav de flesta också var 
heltidsanställda och arbetade inom olika branscher, bland annat finansiering, försäkring, detaljhandel, 
offentlig förvaltning och IT. Mätningen gjordes inom områdena återkopplingsmiljö, feedbacksökande 
beteende och identifiering. 
 
 
Det framkommer att arbetsledarens feedback genererar större chans att påverka arbetsgruppens 
beteende, eftersom de anställda har förväntningar på sig. Men intern feedback anses vara lika viktig 
från alla led, beroende på vilken typ av situation det gäller. Däremot har arbetsledaren möjlighet att 
iaktta de anställdas arbetsinsats, vilket de anställda inte har (Steelman & Young, 2013).  

 

Anseel, Van Yperen, Janssen och Duycks (2011) studie handlar om relationen mellan 
feedbackreaktioner och prestationsmål. Totalt deltog 939 anställda från olika organisationer. 
Medelåldern är 36 år och standardavvikelsen 9,7. Erfarenheten var 13 år och 5 år inom nuvarande 
positionen. Av deltagarna hade 73 % en akademisk examen. Studien bestod av en arbetssimulerande 



9	
	

uppgift som publicerades på en utbildningssajt för statligt anställda. Eftersom uppgiften var placerad 
på en lättillgänglig officiell sajt med gratis tjänster besöktes den ofta av anställda som ville utveckla 
sina arbetsrelaterade kompetenser. Simuleringsuppgiften marknadsfördes som en uppgift vars syfte var 
att öka förståelsen för den anställdes befintliga färdigheter, så som beslutsamhet, samordning, 
problemmedvetenhet. Det fanns ingen anledning att uppmuntra deltagarna till att delta eftersom de 
anställda som är genuint intresserade av feedback inom området deltog för att få feedback som 
belöning. Efter uppgiften var slutförd fick de en kort enkät för att fylla i sina bakgrundsuppgifter. 
 
 
Efter att de fått feedback på sina färdigheter genomförde de fem punkter med feedback i en sjugradig 
skala. Återkopplingsreaktionen omfattar tre olika aspekter: affektiva reaktioner, kognitiva reaktioner 
samt konativa reaktioner. Deltagarna bedöms ha uppfattning om vikten av noggrannheten av 
feedbackgivningen (kognitiva), nyttan av feedback för förbättring av arbetet (konativa) samt 
tillfredställelsen att få feedback (affektiva) (Anseel et al. 2011). 
 
 
Resultatet visar att 27 % av deltagarna (N = 256) inte rapporterade det exakta feedbackresultatet de 
fått. I webbaserad forskning känner sig deltagarna mindre tvingade att följa instruktionerna och lägger 
mindre fokus på de uppgifter de blivit tilldelade. Det är en av de större nackdelarna att använda 
webbaserad forskningsmetod. Forskarna beslutade att utesluta den gruppen och därför återstod 683 
deltagare till slutgiltiga testet (Anseel et al. 2011). 
 
 
Enligt undersökningen reagerar deltagarna med högre prestationsmål vid högt feedbackmottagande 
samt lägre prestationsmål vid lägre feedbackmottagande. Det uppnådda prestationsmålet har blivit en 
viktig grundpelare för att förklara reaktionerna av feedback. De effekter har i viss mån påverkat 
prestationen genom effekter på individens reaktioner, därför är det viktigt att feedback snarare ges än 
att bara jämföra resultat (Anseel et al. 2011). 
 
 
2.1.2 Arbetsmotivation 
Björklunds (2001) avhandling om arbetsmotivation består av en enkätstudie där hon har undersökt tre 
arbetsgrupper. De tre grupper var anställda på förskolor, anställda på försäkringsbolag och säljare som 
arbetade på försäkringsbolag. Orsaken till att just de grupper valdes var för att de alla hade upplevt 
drastiska förändringar under sina år som anställda. Syftet med avhandlingen var att undersöka de 
faktorer som förklarar variationen i viljan att arbeta, det vill säga arbetsmotivationen samt att 
undersöka relationerna mellan viljan att arbeta och arbetsrelaterade variabler.  

	

Björklund (2001) sammanfattar tidigare forskning med att det finns många sätt att definiera 
arbetsmotivationen beroende på hur individen uppfattas. Arbetsmotivationen kan dock definieras som 
en process där beteendet aktiveras, riktas och stannar kvar i en arbetssituation. Björklund (2001) kom 
fram till flera resultat vad gäller motivation och viljan till att arbeta. Deltagarna som var med i studien 
var 175 förskoleanställda, 160 anställda på försäkringsbolag och 45 försäkringsförsäljare.  
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De resultat som Björklund (2001) kom fram till var bland annat att intresset för pedagogiska 
arbetsuppgifter var en förklaringsvariabel till viljan att arbeta. Den slutsats som kan dras är att när 
människor arbetar med uppgifter som de tycker är intressanta så påverkar det deras motivation på ett 
positivt sätt. Variabeln positiv bedömning av ett jobb, vilket återspeglar allmänna attityder till det egna 
arbetet, var också en relativt stark förklaring för att vilja arbeta. Det tyder på att ju mer positivt inställd 
en individ är till sitt arbete, desto högre är motivationsnivån. Vidare säger Björklund (2001) att 
styrande organisatoriska åtaganden också bidrog till att förklara variationen i viljan till att arbeta. 
Resultaten visade att ju mer en anställd känner sig förpliktigad till organisationen, desto mer motiverad 
är den anställde. 
 
 
Anseel, Feys och Willes (2011) studie handlar om bekräftelse i arbetet. Syftet med studien var att 
undersöka effekterna från medarbetare som tar emot bekräftelse genom två typer av respons nämligen 
känslor, både positiva och negativa, och beteendets avsikter. Studien är en enkätstudie med 246 
anställda från en lokal vårdorganisation. Deltagarna var personal med administrativa tjänster i en stor 
belgisk sjukvårdsorganisation (81% kvinnor). Innan enkäterna delades ut hölls det ett 
informationsmöte för alla medlemmar av den administrativa personalen. Efter mötet fick de anställda 
möjlighet att fylla i ett frågeformulär och placera den i en låda i ett separat rum. Deltagandet var 
frivilligt och 246 anställda fyllde i enkäten. 
 
 
Anseel, Feys och Wille (2011) nämner att inom olika grupper och organisationer kan anställda få 
bekräftelse själva, men ofta ser man även när andra gruppmedlemmar får bekräftelse. Resultaten i 
studien av Anseel, Feys och Wille (2011)  visar att deltagarnas reaktioner på andra anställdas 
bekräftelse var en funktion av förhållandet mellan de båda aktörerna. Positiv bekräftelse som gavs till 
andra medarbetare ledde till många negativa känslor när kvaliteten på förhållandet var låg, medan den 
största andelen av positiva känslor uppstod när kvaliteten på förhållandet var hög. Studien visade även 
att kvaliteten på relationen mellan två, eller fler, aktörer är viktigt för att förstå varför de anställda 
reagerar på bekräftelse som andra får på ett visst sätt. 
 
 
Nästan femtio år efter att Herzberg grundade sin tvåfaktorteori utgav Bassett-Jones & Lloyd (2005) en 
studie där de kritiskt ville se om Herzbergs teori om motivation på arbetet fortfarande höll. En 
enkätundersökning designades i syfte att undersöka huruvida en individ någonsin hade bidragit med en 
idé och nytänkande eller inte, varför han eller hon hade bidragit, respondentens ålder, kön och 
anställningstid, vilken typ av relation den anställde hade till närmaste chef och känslor gentemot 
ledande befattningshavare. 
 
 
Studien började med att fråga om Herzbergs tvåfaktorteori är användbar när det kommer till att 
motivera människor till att vilja bidra med nya idéer och tankar. Stimulansen för att göra detta var 
bekräftelsen på att det har skett betydande förändringar i både organisationsstrukturer och spridning av 
arbetsmetoder inom många sektorer sedan Herzberg åtog sin forskning. Medan repetition kan bidra till 
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frustration och utanförskap, kan det också framkalla insikt och förståelse (Basset-Jones & Lloyd, 
2005). 
 
 
Resultatet av den senare studien visar att de drivkrafter alla relaterar till på något sätt är känslan av 
prestation. Viljan att förbättra en organisatorisk framgång och att hjälpa arbetsgivaren spara pengar, 
tyder också på en stark personlig identifikation med organisationens behov. Resultatet stöder 
Herzbergs påstående om att motivation härstammar inifrån. Vad som dock inte kan visas är effektens 
varaktighet. Om behovet av bekräftelse från både chefer och kollegor klassificeras som 
motivationsfaktorer, så visar svaren lägre än väntat, med tanke på Herzberg ursprungliga resultat. Om 
ledningens bekräftelse uppfattas som en upphovsman och därmed en hygienfaktor, så är resultatet mer 
i linje med vad tvåfaktorteorin skulle kunna antyda (Basset-Jones & Lloyd, 2005). 
 
 
Något annat som visades i den senare studien var ett resultat som tyder på att en positiv bild av 
närmaste chef spelar en avgörande roll när det gäller att avgöra huruvida individer kommer att bidra 
med idéer och nytänkande. Frågor i samband med strategi, kunskap, stöd och respekt för personal, 
tillsammans med effektiv kommunikation ökar sannolikheten att individer kommer att bidra med en 
idé. I kontrast till tät tillsyn i samband med en ovilja till att bidra. Behovet av diskretion och viss 
kontroll över jobbet och hur det görs förefaller också fungera som en källa till motivation (Basset-
Jones & Lloyd, 2005). 
 
 
Personalens uppfattningar om ledande befattningshavare som en källa av förstärkning har också visat 
sig ha en betydande inverkan på viljan att bidra, även om värdet av ett jämförelsetest var avsevärt lägre 
för ledande befattningshavare i förhållande till linjechefer. Totalt 58% av dem som bidragit med en idé 
och nytänkande hade en positiv inställning till företagsledningen jämfört med 42% som uppfattade 
ledningen negativt. Delegering och bestämmande över sitt eget arbete har även det återigen visats vara 
viktig (Basset-Jones & Lloyd, 2005). 
 

2.1.3 Sammanfattning av tidigare forskning 
Den tidigare forskningen visar att feedback som kommer från en arbetsledare tenderar att ge stor effekt 
på arbetslaget, men feedback i sig anses vara viktig oavsett vilket led den kommer ifrån och där kan 
det även bero på olika typer av situationer som feedback ges. Ur de tidigare undersökningarna framgår 
också att deltagarna reagerar olika på feedback beroende på hur deras prestationsmål ser ut, men 
viktigare anses vara att feedback snarare ges än att jämföra resultat. 

	

Flera faktorer påverkar motivationen. En viktig motivationsfaktor är att få bekräftelse. Bekräftelsen 
kan ske både till medarbetaren personligen och även att medarbetaren reagerar på bekräftelse som 
kollegor får. Bekräftelsen ökar både motivationen och prestationen i arbetet. Det framgår även att 
arbetsuppgifterna kan vara avgörande för huruvida en medarbetare är motiverad eller inte. 
Medarbetaren vill känna att arbetsuppgiften är intressant och viktig för att det ska vara motiverande. 
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Den tidigare forskningen visade också att om en person går positiv till sitt arbete så är 
motivationsnivån högre. 
 
 
De studier vi nämnt ovan har inte studerat samma fenomen som vi gjort, men samtliga studier har 
relevanta delar som kan hjälpa oss med vår studie. Eftersom vi inte hittade någon studie med både 
feedback och motivation valde vi ovan nämnda studier då helheten av dem blir relativt likt vår studie.   
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2.2 Teorier 
Teorier är en viktig grundpelare i en studie eftersom det ska ge oss kunskap om verkligheten. Teorier 
består av en mängd antaganden som beskriver den del av verkligheten vi valt att studera (Patel & 
Davidsson, 2011). Vi vill förstå eller förklara så stor mängd som möjligt av det studerade området.  

	

Vi har valt att utgå ifrån Frederick Herzbergs (1968) tvåfaktorteori och inre- och yttre motivation. 
Tvåfaktorteorin förklarar Herzbergs synsätt på arbetsmotivation. Vi har valt den teorin eftersom vi har 
riktat in oss på hur feedback motiverar personalarbetare i sitt arbete.  
 
 
Då vi vill besvara våra frågeställningar: Vilken skillnad upplever personalarbetare feedback beroende 
på vem som är feedbackgivare? samt Vad händer med motivationen hos personalarbetare vid 
mottagandet av olika typer av feedback?, anser vi att det är rimligt att använda oss av teorier som 
fokuserar på motivation. Herzberg (1968) har varit vår utgångspunkt i stora delar av studien. Vi har 
använt teorin som hjälp vid utformandet av enkäten och sedan har vi valt att komplettera med inre och 
yttre motivation för att ha bredare teoretisk grund för det fortsatta arbetet i studien. 
 
 
2.2.1 Tvåfaktorteori – översikt 
Frederick Irving Herzberg, som var en amerikansk arbetspsykolog och professor i psykologi och 
ledarskap, blev inspirerad och intresserad av att se samband mellan medarbetarens attityd och deras 
arbete. Hans huvudfrågor var vilken inställning en medarbetare kan ha till sitt arbete, vad som skapar 
den attityd och vilka konsekvenser inställningen kan få till arbetet (Hedegaard Hein, 2012). Efter en 
tids arbete med intervjuer på flera företag kom han fram till sin tvåfaktorteori som bygger på det 
omfattande empiriska underlag han fick fram. 

	

Herzbergs tvåfaktorteori innebär att han ser motivation som två olika faktorer. Den ena är 
motivationsfaktorer som han menar är till exempel prestation, tillväxt, befordran, ansvar m fl. som 
typiska. Syftet med motivationsfaktorerna var att skapa arbetstillfredsställelse och ett frisk mentalt 
tillstånd (Hedegaard Hein, 2012). Om motivationsfaktorerna uppnås eller finns tillgängliga på 
arbetsplatsen kan de skapa trivsel. Däremot skapar de inte vantrivsel om de inte finns tillgängliga 
(Kaufmann & Kaufmann, 2010). 
 
 
Den andra faktorn menar Herzberg är hygienfaktorer som är till exempel arbetsvillkor, lön, status, 
trygghet m. fl. (Blomquist & Röding, 2010). Med hygienfaktorerna anser Herzberg att man kan 
förebygga missnöje och bristande motivation genom att avlägsna hälsorisker från omgivningen. Detta 
menar han går att uppnå genom att medarbetarna får sina behov uppfyllda (Hedegaard Hein, 2012). 
Vidare nämner Herzberg att om hygienfaktorerna inte skulle uppfyllas skulle arbetet bli osunt för 
medarbetaren, de skulle bli fysiskt sjuka och även sjuka mentalt. Om hygienfaktorerna inte uppnås 
eller inte finns till hands kan de skapa vantrivsel på arbetsplatsen. Däremot kan de inte skapa trivsel 
om de finns tillgängliga (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 
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Tvåfaktorteori – Motivationsfaktorer 
Vi har valt att till störst del förhålla oss till motivationsfaktorer i vår studie eftersom 
motivationsfaktorerna är mer relaterade till arbetsuppgifterna än hygienfaktorerna. Herzberg menar att 
de två faktorer är kopplade till människans olika behov (Hedegaard Hein, 2012).  

 

De motivationsfaktorer som nämns i Herzbergs teori är prestation, bekräftelse, själva arbetet, ansvar 
och befordran. Faktorerna är kopplade till människans behov av att prestera och förverkliga sig själv. 
De motivationsfaktorer som är relevanta från Herzbergs studie är prestation och bekräftelse. De 
motivationsfaktorer leder ofta till kortvariga positiva förändringar hos de anställda. De kan vara 
relaterade till specifika händelser, till exempel feedback (Hedegaard Hein, 2012). 
Motivationsfaktorerna påverkar nivån av tillfredsställelse. När motivationsfaktorerna saknas uppstår 
ett neutralt tillstånd. Men om motivationsfaktorerna är gynnsamma har de en aktiv och främjande 
effekt på arbetets produktivitet och tillfredsställelse (Kaufmann & Kaufmann, 2010).  
 
 
Frederick Herzberg (1968) nämner vad som motiverar en anställd. Han inleder med att tala om KITA 
(kick in the ass). Herzberg (1968) förklarar på ett ironiskt sätt att personalen inte motiveras genom att 
bli “kickade” på. Han menar till exempel att om en chef vill få en person att flytta på sig så kan man 
sparka till denne. Men den enda som blir motiverad då är chefen själv eftersom personen i fråga 
flyttade på sig. 
 
 
Vidare menar Herzberg (1968) att det krävs andra metoder för att kunna motivera den anställde. En 
anställd blir inte motiverad av bli “kickad” på eller genom högre lön och andra förmåner. Om det 
skulle visa sig att en anställd blir motiverad av detta så är det enbart för en kort period. Vill man 
istället att de anställda ska bli motiverade under en längre tid så måste man se till faktorer som bidrar 
till trivseln och de motivationsfaktorer som Herzberg menar är prestation, bekräftelse, tillfredsställelse 
av själva arbetet, ansvar och möjligheter för utveckling och tillväxt. Herzberg (1968) nämner att de 
flesta faktorer som bidrar till arbetstillfredsställelse är hygienfaktorer så som företagets policy, 
arbetsvillkor och individuell relation med sin chef. 
 
 
Istället för att tillämpa KITA (Herzberg, 1968) vid önskad förändring är det mer lämpligt att 
kommunicera med personalen. Kommunikation kan ske i form av feedback där feedbackgivaren talar 
om vad som är bra, mindre bra eller behöver utvecklas. Herzbergs (1968) teori är mycket omtalad 
inom arbetsmotivation och förklarar fenomenet väl, därför har vi valt att använda teorin. Vi valde att 
fördjupa oss i motivationsfaktorerna prestation och bekräftelse då de är centrala delar inom ämnet 
motivation samt förklarar det fenomen som vi vill undersöka. 
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Kritik mot Herzberg 
Motivation är ofta individuellt och därför svårt att applicera på en population. Rimligen finns det en 
del gemensamma drag inom motivation men det är i hög grad personligt hur vi upplever det. 
Motivation kan även påverkas av andra faktorer så som konjunktur och kulturer. Man bör vara 
försiktig med att okritiskt applicera Herzberg på dagens arbetsmarknad (Hedegaard Hein, 2012). 
 
 
Annan kritik som Herzberg har fått för sin teori är att han inte tagit tillräcklig hänsyn till individuella 
skillnader när det gäller frågor om vilka faktorer som leder till trivsel och vantrivsel. Man menar att 
Herzbergs teori, liksom andra behovsteorier, har som bakomliggande antagande att alla människor är 
lika (Abrahamsson & Andersen, 2005). 
 

Ytterligare kritik som finns om Herzbergs tvåfaktiorteori är att modellen ibland bortser från 
situationsbetingelser, med andra ord kan en och samma individs motiv variera mellan olika situationer. 
Individers relation till en situation kan även den skilja sig om man tillexempel är nyanställd eller 
erfaren på en arbetsplats. Vidare nämns att Herzbergs tvåfaktormodell kritiseras för att försumma 
sociala aspekter (Aronsson, 2012).  
 
 
2.2.2  Inre och yttre motivation 
För att få ett bredare perspektiv på motivation har vi valt att komplettera med inre och yttre motivation. 
Vi anser att Herzbergs teori (1968) inte är heltäckande för vår studie.  

 
Inre motivation 
Båda teorierna fokuserar på motivation och kan appliceras på arbetslivet. Till skillnad från Herzberg 
(1968) så baseras inre motivation på människans behov av kompetens och självbestämmande (Ahl, 
2004). De beteenden gör att människan har tendens att uppleva att de klarar av mycket själv. Den inre 
motivationen har inget med yttre belöning och straff att göra. För att behovet ska tillfredsställas krävs 
uppgifter med viss utmaning. Inre motivation definieras som utförandet av en aktivitet för sin inre 
tillfredsställelse snarare än för någon separat konsekvens (Deci & Ryan, 2000). 
 
 
Fenomenet med inre motivation bekräftades först inom experimentella studier av djurs beteende, där 
det upptäcktes att många organismer engagerade sig i förberedande, lekfulla och nyfiket drivna 
beteenden, även i avsaknad av förstärkning eller belöning. Hos människor är inre motivation inte den 
enda form av motivation men den är genomgripande och viktigt. Från födseln och framåt är människor 
i sina hälsosamma tillstånd aktiva, nyfikna och lekfulla varelser. Människan visar även en närvarande 
vilja att lära sig och utforska, och det krävs inte några yttre incitament för att göra det. Den naturliga 
motivationella tendens är en kritisk faktor i den kognitiva, sociala och fysiska utvecklingen eftersom 
det är genom att agera på ett inre intresse som man växer i kunskap och färdigheter (Deci & Ryan, 
2000). 
 



16	
	

Även om det finns motivation inom individer så finns det i även andra meningar där motivation 
existerar i relationen mellan individer och aktiviteter. Människor är i sig motiverade för vissa 
aktiviteter men alla är inte motiverade för vissa uppgifter. Eftersom inre motivation finns i kopplingen 
mellan en person och en uppgift, har vissa forskare definierat motivation när det gäller uppgiften som 
intressant, medan andra har definierat det i termer av den tillfredsställelse en person får från sitt eget 
motiverade engagemang för en uppgift (Deci & Ryan, 2000). 
 
 
Hackman och Oldham talar om tre faktorer som har särskild betydelse för medarbetares inre 
motivation. Den första faktorn är att arbetaren måste känna att arbetet är meningsfullt. Att uppleva 
meningsfullhet kan betyda att arbetaren känner att arbetet är viktigt och även att organisationen är 
beroende av detta arbete. Den andra faktorn är att medarbetaren måste känna ett ansvar för resultatet, 
att känna att resultatet av arbetet beror på sig själv. Den tredje faktorn är att medarbetaren måste ha 
kännedom om resultatet av sitt arbete är bra eller dåligt. Skulle medarbetaren inte känna till resultaten 
så kan det inte heller leda till positiva eller negativa känslor kring prestationen (Hedegaard Hein, 
2012). 
 
 
Yttre motivation 
Yttre motivation är den motivationen som inte kommer från individen själv, utan genom andra (Ahl, 
2004). Genom att få belöning och bestraffning av andra individer runt omkring upplever vi yttre 
motivation. Det handlar om en förhoppning att bli belönad utifrån och det kan även vara relaterat till 
att uppnå ett mål (Blomquist & Röding, 2010). 
 
 
Yttre motivation är en konstruktion som avser när en aktivitet är gjord för att uppnå ett visst externt 
utfall. Yttre motivation kontrasterar därmed med den inre motivationen, som hänvisar till att göra en 
aktivitet helt enkelt för att njuta av själva aktiviteten, snarare än dess instrumentella värde (Deci & 
Ryan, 2000). 
 
 
Ett exempel på yttre motivation kan vara en student som gör sina läxor bara för att han fruktar 
föräldrarnas sanktioner om han inte gör det. Detta är yttre motivation eftersom han gör arbetet för att 
uppnå resultatet att undvika påföljder. På samma sätt kan det vara en student som gör arbetet eftersom 
hon personligen anser att det är värdefullt för hennes valda karriär. Det betyder att även hon är yttre 
motiverad eftersom hon också gör det för det instrumentella värdet snarare än att hon finner det 
intressant. Båda exemplen involverar hjälpmedel, men det senare fallet innebär ett personligt 
godkännande och en känsla av val, medan den förstnämnda innebär att bara följa en extern kontroll. 
Båda representerar en uppsåtlig handling, men de två typerna av yttre motivation varierar i sin relativa 
autonomi (Deci & Ryan, 2000). 
 
 
Hedegaard Hein (2012) nämner även att de yttre motivationsfaktorerna kan vara negativa, detta för att 
en individ kan reagera för att denne känner rädsla eller för att försöka undvika obehag eller smärta. 
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Vidare menar Hedegaard Hein (2012) att utförandet av en handling kan leda till en belöning som kan 
reparera ett fel eller förhindra obehag. 
	

2.2.3 Sammanfattning teorier 
De teorier vi har valt att förhålla oss till handlar om vad individer blir motiverade av i arbetet. 
Tvåfaktorteorin tillsammans med teorierna inre och yttre motivation ger oss den optimala kopplingen 
till just motivation. Tvåfaktorteorin går in på djupet av vilka faktorer som verkligen motiverar en 
anställd i sitt arbete medan inre och yttre motivation ger oss en bredare bild av vad motivation är. De 
teorierna kompletterar varandra och tillsammans kan de hjälpa oss i vår studie. Vi valde att fördjupa 
oss i motivationsfaktorerna bekräftelse och prestation eftersom de är mest relevanta i vår studie. Vi har 
utifrån de motivationsfaktorerna vi anser vara mest relevanta formulerat flera av enkätfrågorna för att 
sedan kunna analysera arbetet i linje med vårt syfte om att se relationer mellan feedback och 
arbetsmotivation bland personalarbetare. 
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3. Problemformulering 
 
3.1 Syfte  
Studiens syfte är att bidra med kunskap om relationer mellan olika typer av feedback och 
arbetsmotivation bland personalarbetare.  

 

3.2 Frågeställning 
För att kunna studera syftet har följande frågeställningar valts:  

• Vilken skillnad upplever personalarbetare feedback beroende på vem som är feedbackgivare? 

• Vad händer med motivationen hos personalarbetare vid mottagandet av olika typer av 
feedback?  
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4. Metod 
I följande avsnitt redogör vi för vårt val av metod, hur vi gick tillväga med att konstruera enkäten och 
missivbrevet, hur urvalet gick till praktiskt samt vilket bortfall som blev. Vidare redogör vi för hur vi 
gick till väga för att analysera materialet, forskningsetiska aspekter samt hur vi arbetat med validiteten 
och reliabiliteten. 
 
 
4.1 Val av metod 
För att få ett högt deltagande i syfte att bidra med kunskap om relationer mellan olika typer av 
feedback och arbetsmotivation bland personalarbetare valde vi en kvantitativ metod med webbenkäter 
som empiri. Empirin ska besvara hur olika typer av feedback upplevs hos personalarbetaren och hur 
personalarbetaren upplever feedback beroende på vem som är feedbackgivare. Fördelar med enkäter är 
att vi har möjlighet att nå ett större geografiskt område då vi inte behöver träffa deltagarna personligen 
för att samla in empirin. Det tar inte alltför lång tid i anspråk att skicka ut enkäterna via webben och vi 
når på ett kostnadseffektivt sätt många tänkbara deltagare. Nackdelen är att det kan ta för lång tid för 
deltagarna att besvara enkäterna och ett möjligt tillvägagångssätt är att då skicka ut påminnelser. Vi 
tror att enkäter passar bättre för deltagarna, då de fyller i dem när de har möjlighet och behöver inte 
avsätta någon tid vid ett specifikt tillfälle (Bryman, 2011).  

 
Det är viktigt att formulera urvalsfrågor särskilt noggrant vid webbenkäter eftersom det är vanligt att 
urvalet sker bland datoridentiteter och inte fysiska personer (Ejvegård, 2009). Enkäten besparar oss 
även tid eftersom svaren vi får in redan är skriftliga och lättare att bearbeta. Alla deltagare får samma 
frågor och detta gör det lättare då vi ska jämföra alla svaren vid analysfasen. 
 
 
Nackdelar med enkäter är att man inte kan få hjälp med eventuella frågetecken kring enkätens 
utformning, det är till exempel lättare att hjälpa deltagarna vid strukturerade intervjuer (Bryman, 
2011). Vi har heller inte möjlighet att ställa uppföljnings- och sonderingsfrågor. Det är även viktigt att 
tänka på att inte ställa för många frågor som deltagarna upplever som oviktiga för att behålla deras 
intresse. Därför valde vi att säkerställa enkäten med en pilotstudie. Vi vill att den slutgiltiga enkäten är 
lätt att förstå och att vi får svar på det vi syftar till att undersöka. 
 

4.2 Urval  
I vår studie har vi valt att enbart fokusera på personalarbetare. Med personalarbetare menar vi de 
personer som arbetar med någon form av personalfrågor. Vi ville undersöka personalarbetare på både 
chefsnivå och medarbetarnivå och försöka se likheter och skillnader dem emellan när det gäller 
frågorna om motivation och feedback. För att hitta personalarbetarna använde vi oss av internet och 
sökte efter e-postadresser till personalarbetare. 

	

Vi har i vårt sökande använt orden “personalavdelning”, “hr-avdelning”, “personalavdelning 
mailadress” “hr-chef mailadress” samt “hr-assistent mailadress”. Totalt hittade vi 269 eventuella 
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deltagare som vi tog kontakt med genom e-post samt bifogat missivbrevet (bilaga 1) och webbenkäten 
(bilaga 2). Utöver de eventuella deltagare vi hittat genom sökmotorer har vi använt oss av vårt 
kontaktnät och sänt missivbrev samt enkäten till personer vi är bekanta med och som vi vet arbetar 
inom personalområdet. De personerna är inkluderade i summan 269 personer.  
 

 

Syftet med urvalet var att endast personalarbetare skulle delta. Arbetsplatserna vi vände oss till är helt 
oberoende av antalet anställda och ort. Vi har inte gjort ett så kallat slumpmässigt urval utan har vänt 
oss till olika personalavdelningar inom olika organisationer. Vidare har vi informerat deltagarna om 
vår studie och uppskattade om de hade möjlighet att besvara enkäten, det gjorde vi genom 
missivbrevet (bilaga 1) där webblänken till enkäten (bilaga 2) finns med. Storleken på urvalet är till 
stor del beroende på tiden (Bryman, 2011). Ju större urvalet är, desto större chans är det att urvalets 
medelvärde är detsamma som hela populationens medelvärde. 
 
 
Vi kan i vår uppsats inte generalisera resultatet på alla personalarbetare eftersom vi inte gjort urvalet 
på ett statistiskt tillförlitligt sätt. Det finns olika sätt att göra ett urval som ger ett korrekt stickprov och 
det kan tillexempel innebära att man har en förteckning över alla individer i en population för att göra 
urvalet (Patel & Davidson, 2011). Enligt Bryman (2011) finns det få ramar för urval tillhands för den 
generella population som finns online.  
 

4.3 Tillvägagångsätt 
Nedan följer en beskrivning av vårt arbete med webbenkäten och missivbrevet. Vi gjorde även en 
pilotstudie som vi redogör för.  

	

4.3.1 Utformande av missivbrev 
När vi skrev missivbrevet (bilaga 1) ville vi att det skulle se okomplicerat och lättläst ut. Vi skrev en 
inledning där vi kort och koncist nämnde syftet med vårt arbete. Skulle missivbrevet och enkäten se 
allt för avancerad ut finns det risk att deltagarna raderar brevet med enkäten (Trost, 2012). Vi har även 
försökt att undvika att ha för många frågor för att eventuella deltagare inte ska behöva avsätta för stor 
del av sin tid. Vi har sedan varit tydliga med att hela processen är anonym både vad gäller deltagarna 
och arbetsplatsen de tillhör, men även att uppsatsen kommer att publiceras på DiVA-portalen.  

	

4.3.2 Utformande av enkät 
Vi har valt att konstruera en egen enkät (bilaga 2). För att kunna genomföra studien är det viktigt att ha 
ett relevant underlag för empirin. Vi har använt tidigare forskning samt teoriavsnittet som grund när vi 
konstruerade enkäten. Frågorna är ställda i linje med vald teori. Vi har utgått från Herzbergs (1968) 
motivationsfaktorer bekräftelse och prestation som grund för motivationsfrågorna. Vi valde de faktorer 
som har bäst förutsättningar för att hjälpa oss att besvara forskningsfrågorna. Svarsalternativen är 
varierande beroende på frågorna. Vi anpassar svarsalternativen så de matchar frågorna lämpligast i 
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syfte att få bästa möjliga förutsättningar. Det har resulterat i att de i flesta frågor kan man endast välja 
ett svarsalternativ och i ett fåtal kan deltagarna välja flera svarsalternativ. 

	

Enkäten består av fyra delar där den första delen är en informationsdel om deltagaren. Deltagaren kan 
då besvara frågor om ålder, kön, chef/medarbetare, privat eller offentlig sektor, storlek på 
organisationen samt högsta avslutad utbildning. De tre resterande delarna har samma typer av frågor, 
men handlar om olika typer av feedback. Den första delen handlar om arbetsrelaterad beröm, den 
andra delen handlar om arbetsrelaterad konstruktiv kritik och den tredje om arbetsrelaterad negativ 
kritik. Utöver de tre typerna av feedback så formulerade vi frågor om prestation och uppskattning, 
utifrån Herzberg (1968). Vi valde även att dela upp varje del i chef och medarbetare som 
feedbackgivare för att kunna se skillnader eller samband när en chef ger feedback jämfört med när en 
medarbetare ger feedback.  
 
 
Vi har i vår utformning av enkätfrågor (bilaga 2) och missivbrev (bilaga 1) tänkt på hur vi använder 
språket. Vi har använt ett enkelt och tydligt språk så vi minskar risken för att det uppstår funderingar 
och oklarheter för deltagarna (Trost, 2012).  Vi var tydliga med hur deltagarna skulle gå till väga vid 
varje fråga, till exempel att de ska välja ett svarsalternativ som stämmer bäst överens med deras 
uppfattning, eller att de ska kryssa i flera alternativ som stämmer. Tydligheten är viktigt för att undvika 
bortfall (Bryman, 2011). Detta är även något vi kontrollerade vid pilotstudien. Den hjälpte oss att 
undvika komplicerade frågor som kan vara svåra att besvara. Fördelen med att ha varje fråga 
obligatorisk är att de inte kan missa någon av dem av misstag. 
 
 

4.4 Pilotstudie 
En pilotstudie kan användas då man vill prova sin teknik för att samla in empiri som i det här fallet är 
en enkät. Pilotstudien kan göras på en mindre grupp och syftet är att gruppmedlemmarna ska kunna 
upptäcka eventuella brister i enkäten (Patel & Davidson, 2011). Genom pilotstudien kan forskaren få 
reda på om den svarande uppfattar och tolkar frågorna på samma sätt som forskaren själv tänkt sig att 
det ska vara. Under pilotstudien kan deltagarna även upptäcka om det eventuellt saknas något 
svarsalternativ eller om frågan är ställd på ett krångligt sätt (Ejlertsson, 2005). 

	

Vi skickade vårt utkast av webbenkäten till fyra personer, ej personalarbetare, i vår bekantskapskrets. 
Vi uppmuntrade dem att vara kritiska och framföra allt de hade att anmärka på. Kritik som framfördes 
av deltagarna i pilotstudien var bland annat stavfel samt att frågorna var för lika varandra. Vi fick 
förslag på utveckling av svarsalternativen. Kritiken har vi bemött och till viss del korrigerat i enkäten. 
Deltagarna fick även hjälpa oss med att mäta hur lång tid det tog att besvara enkäten. Efter korrigering 
gjorde vi en ny pilotstudie med fyra nya deltagare, ej personalarbetare. Responsen vi fick var positiv 
och de hade inget att anmärka på förutom en enstaka mening i välkomsttexten. Därefter beslutade vi 
att webbenkäten var klar och vi började skicka ut den via e-post till de tilltänkta deltagarna dagen efter.  
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4.5 Tillvägagångssätt 
Efter att vi skickat ut enkäten inväntade vi svar från deltagarna, därefter skickade vi påminnelser till 
samtliga kandidater vid två tillfällen. Efter båda påminnelserna har vi fått in väsentligt fler deltagare. 
Vi har skickat påminnelser till samtliga deltagare utom till de personer som själv tagit kontakt med oss 
och framfört att de har deltagit i webbenkäten eller att de inte vill delta. Efter sista svarsdatum gjorde 
vi webbenkäten inaktuell så den inte gick att svara på längre och därefter började vi nästa steg i 
arbetet, nämligen att analysera empirin. 

	

4.6 Analys 
Genom webbenkater.se som vi valde att använda oss av vid enkätundersökningen går det att exportera 
svaren till PSPP, som är ett statistikprogram som vi valt att arbeta i med vår analys. Empirin 
exporterades till PSPP och där kunde vi börja analysera den. 
 
 
Vi importerade enkätsvaren direkt till PSPP och började där koda alla svaren. Vi gjorde det lätt för oss 
och kodade alla svaren på liknande sett genom att ge svaren siffror från 1-6 beroende på antalet 
svarsalternativ. Siffran 1 motsvarar det lägsta värdet i svarsalternativet och siffran 6 det högsta värdet. 
När kodningen var klar började vi själva analysarbetet. I PSPP jämförde vi olika variabler som var 
mest relevanta för studiens syfte och frågeställningar. 
 

Eftersom studiens syfte är att bidra med kunskap om relationer mellan olika typer av feedback och 
arbetsmotivation bland personalarbetare har vi valt att fokusera på motivationsfaktorerna. Ur 
motivationsfaktorerna har vi använt oss av upplevelserna prestation och bekräftelse, som vi har tagit 
utgångspunkt i Herzberg (1968). Vi har valt att göra bivariata analyser och medelvärdesanalyser för att 
se eventuella samband mellan olika typer av feedback och upplevd prestation och bekräftelse. Därefter 
har vi haft teorin till hjälp för att belysa olika orsaksmekanismer. Bivariata analyser studerar 
sambandet eller korrelationen mellan två variabler och den orsaksrelation som eventuellt uppstår 
(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). 
 
 
Variablerna är indelade i ordinal- och nominal skalor. Vi har valt en signifikansnivå på 95 %. Vi har 
valt att ha 5 % risk att resultatet är felaktig (Rudberg, 1993).  
 
 
4.7 Bortfall 
Totalt skickade vi ut enkäten till 269 personer, varav 82 personer hade deltagit när sista svarsdatum 
passerat. 72 personer valde att delta i hela enkäten utan att avbryta den. Vid ett visst bortfall av enstaka 
svar kallas för internt bortfall (Ejlertsson, 2005) i detta fall vart det interna bortfallet 14 stycken. 
Åtgärder vi vidtog för att undvika internt bortfall var bland annat en etisk aspekt. Under frågan kön har 
vi svarsalternativen man och kvinna, vi har valt att även lägga till svarsalternativet annat i syfte att 
samtliga deltagare ska kunna svara på samtliga punkter och frågor. Vi valde att inte ha enkäten för 
fyllig och att frågorna var tydliga. Den skulle ge intrycket av att den är lätt att besvara samt att den inte 
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var för tidskrävande (Bryman, 2011). 
 

Genom att vi gjorde webbenkäter såg vi ändå potential att få ett lägre bortfall eftersom det är svårare 
att missa frågor. Vi konstruerade enkäten så att varje fråga var obligatorisk att svara på. Det kan leda 
till att deltagarna undviker att svara på enkäten helt istället för att undvika enstaka frågor. I vilket fall 
så är empiri, som inte är korrekt ifylld, inte användbar. Bortfall kan ske i form av att enkäterna inte är 
korrekt ifyllda och det leder till att vi inte kan använda dem i studien. Vi räknade med att ett flertal 
individer inte skulle svara på enkäten och därmed inte heller deltog i studien (Bryman, 2011) 
Ett annat bortfall som kan uppkomma är externt bortfall. Det externa bortfallet är när en individ i 
urvalet väljer att inte delta i undersökningen på grund av till exempel ovilja eller inte har möjlighet 
(Ejlertsson, 2005). I vårt fall vart det externa bortfallet 187 stycken. 
 
 
Vi har i vår studie endast analyserat resultatet av 68 deltagare eftersom 4 deltagare svarade att de inte 
arbetar inom personalområdet samt att 14 personer valde att avbryta enkäten innan de besvarat sista 
frågan. Det är inte lämpligt att använda de deltagarnas svar då vi inte kan applicera de i studien 
eftersom 4 stycken ej är personalarbetare och de resterande 14 personerna inte svarat på hela enkäten. 
	

4.8 Etiska överväganden 
I vår uppsats har vi följt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. De fyra allmänna 
huvudkraven inom forskning är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet.  
 

Informationskravet 
Genom missivbrevet (bilaga 1) har vi uppfyllt informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Det 
innebär att vi, som forskare, har skyldighet att informera deltagarna om deras uppgift och syfte i 
studien. Vi är även skyldiga att berätta vilka villkor som gäller för dem i studien. Vi har informerat de 
om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avsluta sin medverkan om de vill. Deltagarna har 
inte några skyldigheter att delta i studien och det är högst frivilligt. Informationen är tilldelad i 
missivbrevet som vi skickat ut tillsammans med enkäten via e-post. 
 
 
Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet handlar om att vi ska ha deltagarnas samtycke (Vetenskapsrådet, 2002). Om 
deltagarna är minderåriga behöver vi ha deras vårdnadshavares samtycke. De har även rätt att avbryta 
sin medverkan när de vill utan att negativa konsekvenser för dem. 
 
 

I vår studie vänder vi oss till personer över 18 år och som är aktiva inom arbetslivet. Vi behöver därför 
endast deras eget samtycke. Vi har säkerställt att deltagarna är över 18 år genom att ha en enkätfråga 
om just åldern. Skulle någon av deltagarna inte kryssa i något av svarsalternativen i frågan om ålder så 
måste vi helt enkelt ta bort detta svar då vi inte vet om personen i fråga är över eller under 18 år.  
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Konfidentialitetskravet 
Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagarna bör hanteras med största möjliga 
konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002). Ingen obehörig skall kunna ta del av personuppgifterna. 
 
 
Vi har informerat i missivbrevet (bilaga 1) om att studien är anonym. Vi som forskare kommer inte 
kunna veta vem som svarat på enkäten och uppgifter om deltagarna kommer därför inte att kunna 
spridas på något sätt. Vi är endast intresserade av empirin och kommer inte att spara 
kontaktuppgifterna till deltagarna. 
 
 
Nyttjandekravet 
De insamlade uppgifterna om varje individ samt empirin vi får in får endast användas i forskningssyfte 
(Vetenskapsrådet, 2002). Uppgifter om deltagarna får inte användas som beslut eller som grund för 
åtgärder som påverkar deltagaren, exempelvis vård eller tvångsintagning, om deltagaren själv inte har 
gett sitt medgivande.  
 
 
Vi har även informerat i missivbrevet (bilaga 1) om att den insamlade empirin endast kommer att 
användas i studien.  
 
 
Övriga rekommendationer 
Vi nämner även i missivbrevet (bilaga 1) att resultatet kommer finnas tillgänglig för alla på DiVA-
portalen efter att arbetet blivit godkänt, samt en länk dit, enligt rekommendationer från 
Vetenskapsrådet (2002). 
 
 
4.9 Validitet och reliabilitet 

Validitet 
Validitet handlar om ifall frågorna mäter det de ska mäta (Trost, 2012). I vårt fall har vi lagt ner 
mycket tid för att försöka utforma enkätfrågorna med syftet att de mäter det vi fokuserar på i syfte och 
frågeställningar. Vi vill ha en stark koppling till teorin och har därför arbetat för att frågorna ska vara 
länkade till teorin. Vår fokus var att kunna besvara forskningsfrågorna med enkäten som underlag. Det 
resulterade i att vi fick tänka om vid flera tillfällen vid enkätutformningen och därefter exkludera 
flertalet enkätfrågor då de helt enkelt inte var relevanta för studiens forskningsfrågor. Vi har även 
formulerat om frågorna samt ändrat svarsalternativen i samma syfte. 
 
 
För att säkerställa att vi verkligen skulle mäta det som var tänkt att mäta så gjorde vi en pilotstudie där 
vi kunde få fram eventuella brister i vår webbenkät. Genomförandet av pilotstudien gav oss kritik och 
synpunkter för hur vi skulle kunna arbeta med frågorna för att få de att mäta det vi fokuserar på i syfte 



25	
	

och frågeställningar. 
 
 
Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om tillförlitlighet hos en mätning. Studien ska vara så tillförlitlig som möjligt, vi 
vill undvika att eventuella slumpinflytelser påverkar studien. Om studien utförs vid ett annat tillfälle 
ska resultatet bli detsamma (Trost, 2012).  Låg reliabilitet innebär att slumpinflytelser påverkar studien 
och därmed mäter studien inte längre vad den avser att mäta (Rudberg, 1993). 

 
 Cronbach’s Alpha Total utan beröm Total utan konstruktiv Total utan negativ 

Beröm 0,79 - - - 

Kontruktiv 0,86 - - - 

Negativ 0,90 - - - 

Total 0,91 0,91 0,86 0,88 
Tabell 1 

Måttet Cronbach’s Alpha är ett reliabilitetsmått inom statistik. Cronbach’s Alpha räknar genomsnittet 
av olika tänkbara reliabilitetskoefficienter (Bryman, 2011). Cronbach’s Alpha mäter från -1 till +1. Vid 
0 innebär det att tillförlitligheten är obefintlig och +1 innebär att man med säkerhet mäter det man 
avser att mäta. 
 
 
Med måttet Cronbach’s Alpha ser vi att de totalt sju frågorna från delen beröm har ett mått på 0,79. 
Det innebär att den interna reliabiliteten är hög och att få slumpinflytelser påverkar studien. Om vi 
exkluderar delen beröm förändras inte måttet. Däremot blir måttet lägre om vi utesluter någon av de 
resterande delarna. Vi ser ingen anledning att ta bort någon av delarna eftersom det inte påverkar 
Alphamåttet positivt och samtliga delar är relevanta för att besvara studiens frågeställning. Måttet 0,91 
innebär att reliabiliteten anses vara hög. Om vi genomför studien igen med samma underlag bör 
resultatet bli ganska snarlikt (Trost, 2012). 
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5. Resultat och analys 
 

Introduktion till analys 
Vi presenterar i det här avsnittet resultatet av vårt arbete med hjälp av den empiri som vi samlat in 
genom webbenkäterna, det vill säga upplevelser av relationer mellan feedback och motivation hos 
personalarbetare. Därefter följer en analys av resultatet. 
 
 
Sambandsmått 
I resultat och analysendelen utgår vi från sambandsmåtten -1 till +1 för att avläsa sambanden mellan 
olika formen av feedback och arbetsmotivation. Måtten kan både vara negativa och positiva (Borg & 
Westerlund, 2006). Ju närmre sambandet är -1 eller +1 desto högre samband. 0 innebär inget samband. 
(Borg & Westerlund, 2006). 
 

Vi utgår från Cohens riktlinjer för samband (Borg & Westerlund, 2006): 

0 = Inget samband 
0,10 = Svagt samband 
0,30 = Medelstarks samband 
0,50 = Starkt samband 
 

5.1 Deltagarna	
Totalt har vi 68 deltagare. Genom de inledande informationsfrågorna om kön, ålder, utbildning, 
nuvarande tjänst, sektor och antal anställda på arbetsplatsen får vi reda på vilken variation det är 
mellan deltagarna. Det totala deltagandet resulterade i spridningen 54 kvinnor, 13 män och 1 deltagare 
som svarade “annat”. Det var ingen deltagare som var under 25 år och ingen som var över 65. 
Utbildningsnivån kan vi se tydligt att majoriteten har akademisk examen från högskole- eller 
universitetsnivå, 65 deltagare har avslutad utbildning från högskola eller universitet. Tre deltagare har 
gymnasial utbildning som högsta avslutad utbildning. Ingen deltagare har grundskola som högsta 
avslutade utbildning och ingen deltagare valde ”annat”. Vidare så arbetar 42 deltagare inom 
personalområdet på chefsnivå respektive 26 deltagare inom personalområdet på medarbetarnivå. På 
antal anställda på arbetsplatsen svarade sex deltagare 1-10 personer, 13 deltagare 11-50 personer samt 
49 deltagare 51 eller fler. 51 deltagare arbetar inom offentlig sektor och 17 deltagare inom privat 
sektor. 
 

Totalt sett så var det flest kvinnor som deltog i studien med ett åldersspann på 36-45 år. De flesta hade 
akademiskt examen och arbetade på chefsnivå inom personalområdet i offentlig verksamhet med 51 
eller fler anställda.  
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5.2. Resultat av personalarbetarens skillnader av feedback från olika feedbackgivare	
Här presenterar vi vårt resultat av olika typer av feedback samt vem som ger feedback. Vi har jämfört 
de olika typerna av feedback med varandra och har kodat svaren mellan 1-5, lägsta värde är 1 och 
högsta värdet är 5. För att besvara våra frågeställningar Vilken skillnad upplever personalarbetare 
feedback beroende på vem som är feedbackgivare? samt Vad händer med motivationen hos 
personalarbetare vid mottagandet av olika typer av feedback? är de jämförelser relevanta. Nedan tar vi 
reda på hur de olika typerna av feedback upplevs av personalarbetare, vi ser även hur 
personalarbetaren upplever feedback beroende på om den ges av närmsta chef eller medarbetare. 

I tabellen nedan har vi kategoriserat variablerna i sex olika kategorier.  

 Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Beröm chef 3,70 0,69 1,67 4,67 

Beröm medarbetare 3,58 0,71 1,67 4,67 

Konstruktiv chef 3,40 0,76 1,0 4,67 

Konstruktiv medarbetare 3,27 0,81 1,0 4,67 

Negativ chef 2,63 0,95 1,0 4,67 

Negativ medarbetare 2,64 1,0 1,0 4,67 

Totalt 3,13 0,61 1,22 4,67 
Tabell 2 
 
I varje kategori är medelvärdet på följande frågor uträknat:  
 

• Hur viktig upplever du att beröm/konstruktiv eller negativ kritik för din arbetsinsats är från din 
chef/medarbetare? 

• Beröm/konstruktiv eller negativ kritik från min chef/medarbetare är viktig för min vilja att 
prestera i arbetet. 

• När jag får beröm/konstruktiv eller negativ kritik från min chef/medarbetare känner jag mig 
uppskattad 
 

Svarsalternativens lägsta värde är 1 och högsta värdet är 5. Totalt blev medelvärdet 3,13 för totala 
medelvärdet. Lägsta medelvärde för en fråga är 2,63 och högsta är 3,70. 
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5.2.1 Analys av personalarbetarens skillnader av feedback från olika feedbackgivare 
Arbetsrelaterad beröm från chef har högre påverkan på personalarbetaren än om den skulle komma 
ifrån medarbetare. Vi ser samma samband med arbetsrelaterad konstruktiv kritik. Båda typerna av 
feedback har högre medelvärde när chefen är feedbackgivare. Det innebär att deltagarna känner sig 
högre presterande och mer uppskattade när de får arbetsrelaterad beröm och arbetsrelaterad konstruktiv 
kritik från chefen jämfört med om det kommer ifrån medarbetarna. 
 

Arbetsrelaterad negativ kritik har lägre medelvärde från chef än från medarbetare. Det innebär att 
deltagarna känner sig lägre presterande och mindre uppskattade när de får negativ kritik från chefen 
jämfört med medarbetarna. 
 
 
Sammanfattningsvis kan vi se att närmsta chefen har större påverkan på deltagarnas motivation när det 
gäller bekräftelse och prestation än vad medarbetarna har. 
 
 
Feedback kan ses som ett kvitto på om befintlig prestation är tillräcklig eller inte. Tabellen ovan visar 
att motivationen ökar när arbetsrelaterad beröm och arbetsrelaterad konstruktiv kritik ges. Den yttre 
motivationen kommer genom andra, till exempel deltagarnas chef eller medarbetare. Arbetsrelaterad 
negativ kritik kan ses som bestraffning. Gemensamt för belöning och bestraffning är att vi upplever 
yttre motivation (Blomquist & Röding, 2010). Vidare kan till exempel negativ kritik, eller andra yttre 
motivationsfaktorer, upplevas som obehagliga eller smärtsamma (Hedegard Hein, 2012). 
  
 
I tidigare forskning av Steelman & Young (2013) framkommer det att arbetsledaren har större chans 
att påverka den anställdes beteende med feedback än vad medarbetarna har. Det förklaras med att den 
anställda har förväntningar på sig att prestera och göra ett bra jobb. Däremot anser forskarna att 
feedback från arbetsledare och medarbetare är lika viktig beroende på vilken situation det är. 
 
5.3 Resultat av mottagande av olika typer av feedback 
1. I den här analysen har vi gjort en bivariat analys där vi ville försöka hitta samband mellan 
variablerna: hur ofta får du arbetsrelaterad beröm från din närmsta chef och  arbetsrelaterad beröm 
är viktig för min vilja att prestera i arbetet 
 

Variabler N Sig Kendall’s 
tau 

Hur ofta får du arbetsrelaterad beröm från din närmsta chef? 
+ 

Arbetsrelaterad beröm från min närmsta chef är viktig för min 
vilja att prestera i arbetet. 

68 0,842 -0,021 

Tabell 3 
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Signifikans: 0,842 
 
 
Måttet Kendall’s tau visar ett mycket svagt negativt samband mellan variablerna. Det innebär att när 
ena variabeln ökar så minskar den andra variabeln i låg grad. Får personalarbetaren mycket 
arbetsrelaterad beröm från sin närmsta chef minskar prestationsmålen i låg grad. 
 
 
Osäkerheten är 84 % och eftersom signifikansnivån är 95 % uppnår vi inte den nivån. Eftersom vi inte 
når önskad säkerhet väljer vi att inte arbeta vidare med den här analysen. 
 
 
2. Variablerna vi valt till följande analys är: hur ofta får du arbetsrelaterad konstruktiv kritik från din 
närmsta chef och arbetsrelaterad konstruktiv kritik från min närmsta chef är viktig för min vilja att 
prestera i arbetet 
 

Variabler N Sig Kendall’s 
tau 

Hur ofta får du arbetsrelaterad konstruktiv kritik från din 
närmsta chef? 

+ 
Arbetsrelaterad konstruktiv kritik från min närmsta chef är 

viktig för min vilja att prestera i arbetet. 

68 0,05 0,204 

Tabell 4 
 

Eftersom Kendall’s tau är 0,204 ser vi ett positivt samband mellan variablerna enligt Cohen (Borg & 
Westerlund, 2006). Tabellen visar att en personalarbetare som får ökad arbetsrelaterad konstruktiv 
kritik från sin närmsta chef får en ökad vilja att prestera i sitt arbete. Eftersom signifikansen är 0,05 så 
är säkerheten tillräckligt hög för att vi ska kunna lita på detta samband i vår studie, då sambandet når 
vår signifikansnivå.  
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3. Variabler: hur viktig upplever du att arbetsrelaterad negativ kritik är för din arbetsinsats är från 
dina medarbetare och när jag får arbetsrelaterad negativ kritik från mina medarbetare känner jag mig 
uppskattad 
 

Variabler N Sig Kendall’s 
tau 

Hur viktig upplever du att arbetsrelaterad negativ kritik för din 
arbetsinsats är från dina medarbetare? 

+ 
Arbetsrelaterad negativ kritik från mina medarbetare är viktig för 

min vilja att prestera i arbetet. 

68 0,0 0,742 

Tabell 5 
 

Eftersom Kendall’s tau är 0,74 ser vi ett starkt positivt samband mellan variablerna. Ju viktigare 
personalarbetaren anser att arbetsrelaterad negativ kritik från medarbetarna är, desto mer vill 
personalarbetaren prestera. Eftersom signifikansen är 0 så är säkerheten hög och därför kan vi använda 
detta samband i vår studie, då sambandet når vår signifikansnivå på 95 %. 
 
 
4. Variabler: hur ofta får du arbetsrelaterad negativ kritik från din närmsta chef och arbetsrelaterad 
negativ kritik från min närmsta chef är viktig för min vilja att prestera i arbetet 
 

Variabler N Sig Kendall’s 
tau 

Hur ofta får du arbetsrelaterad negativ kritik från din närmsta 
chef? 

+ 
Arbetsrelaterad negativ kritik från min närmsta chef är viktig 

för min vilja att prestera i arbetet. 

68 0,039 0,217 

Tabell 6 
 

Signifikans: 0,039. 
 
 
Kendall’s tau blev 0,217 och har då ett svagt positivt samband. Det innebär att det är något viktigt för 
en personalarbetare att få arbetsrelaterad negativ kritik för att vilja prestera. Osäkerheten är 3,9 % och 
eftersom signifikansnivån är 95 % uppnår vi den önskade nivån. 
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5.3.1 Analys av mottagande av olika typer av feedback 
Att personalarbetaren känner sig mer uppskattad ju viktigare personalarbetaren anser att beröm från 
medarbetarna är kan vi även se delar av i Herzbergs tvåfaktorteori (1968). Efter att vi gjort analyserna 
ser vi att alla former av feedback gör att personalarbetare vill prestera mer. Arbetsmotivation syns i 
bland annat punkterna prestation och bekräftelse. Prestation är centralt i vår analys då vi letat samband 
mellan högre och lägre prestationsvilja vid mottagande av feedback.  
 

Feedback är en form av bekräftelse, som också är en punkt inom Herzbergs (1968) 
motivationsfaktorer. Generellt sett är att få feedback det samma som att bli bekräftad. Vi kan se att 
både arbetsrelaterad beröm, arbetsrelaterad konstruktiv kritik samt arbetsrelaterad negativ kritik ger 
positiva effekter. På grund av signifikansnivån arbetar vi dock inte vidare med första analysen som 
fokuserar på beröm utan väljer att fokusera på arbetsrelaterad konstruktiv och arbetsrelaterad negativ 
kritik eftersom att vi där är inom signifikansnivån. I samtliga analyser ser vi att feedback höjer viljan 
att prestera, det vill säga att personalarbetarna blir motiverade i sitt arbete. Att vilja prestera och att bli 
bekräftad är enligt Herzberg (1968) de motivationsfaktorer som oftast leder till förändringar, de är 
dock kortvariga.  
 
 
I linje med tidigare forskning kan vi även se att deltagarna höjer sina prestationsmål när de får mer 
feedback (Anseel et al. 2011). I tre av fyra analyser vi gjort ser vi samma mönster, där viljan att 
prestera mer blir högre desto mer feedback personalarbetaren får. Anseel et al. (2011) visar även att 
prestationsmålen sänks vid lägre feedbackmottagande. Det är enligt forskarna viktigt att ge feedback 
eftersom prestationen påverkas negativt vid lågt feedbackmottagande. 
 
  
Enligt den tidigare forskningen av Björklund (2001) kommer viljan att arbeta från intresset av 
arbetsuppgifter. Samtidigt som hon menar på att en positiv inställning till arbetet bidrar till 
motivationsnivån. Att få förslag på förändringar och förbättringar som en individ kan göra i sin 
arbetsroll kan generera en positiv inställning till arbetet och således öka arbetsmotivationen. Däremot 
kan det vara svårare att applicera det på tillfällen där negativ feedback ges.  
 
 
Enligt Basset-Jones & Lloyd (2005) påverkar uppfattningen av närmsta chefen hur individen motiveras 
att utvecklas nya idéer. Kopplat till hur chefen ger feedback kan vi se mönster för en chef som är 
duktig på att ge feedback kommer inspireras att motivera den anställda och därmed motiveras. 
 

5.4 Feedback från chef och medarbetare 
Under den här delen har vi gjort en översikt för att se när feedback ges från både chefer och 
medarbetare, gällande arbetsrelaterad konstruktiv kritik. Två tabeller presenteras varav den första är 
resultatet från när närmsta chefen ger feedback och den andra är från när medarbetarna ger feedback. 
Till den fråga fick deltagarna välja flera svarsalternativ och de hade även möjlighet att själva skriva till 
andra sammanhang där de får arbetsrelaterad konstruktiv kritik. 
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I vilket sammanhang får du arbetsrelaterad konstruktiv kritik från din närmsta chef? 

 
 

12 (17.6%): E-post 
36 (52.9%): Spontana möten 
36 (52.9%): Medarbetarsamtal 
7 (10.3%): Personalmöte 
7 (10.3%): Ledningsgruppsmöten 
9 (13.2%): Inget alls 
5 (7.4%): Annat 
 

I vilket sammanhang får du arbetsrelaterad konstruktiv kritik från dina medarbetare? 
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14 (20.6%): E-post 
48 (70.6%): Spontana möten 
19 (27.9%): Medarbetarsamtal 
25 (36.8%): Personalmöten 
5 (7.4%): Ledningsgruppsmöten 
9 (13.2%): Inget alls 
7 (10.3%): Annat 

Från de två stapeldiagrammen ovan ser vi att det är vanligast att personalarbetarna får feedback genom 
spontana möten, men medarbetarsamtal är också med och konkurerar när cheferna ger feedback. Av de 
som svarat “annat” kunde vi ändå placera in deras egna svar inom ett av de befintliga 
svarsalternativen. 
 
 
Totalt sett så ger både medarbetare och chefer procentuellt lika mycket feedback. Vi ser att svaret 
“Inget alls” har 13,2% både i variabel I vilket sammanhang får du arbetsrelaterad konstruktiv kritik 
från din närmsta chef? och variabeln I vilket sammanhang får du arbetsrelaterad konstruktiv kritik 
från dina medarbetare? Däremot skiljer det en del i vilket sammanhang feedback ges. Största 
skillnaden är att närmsta chef ofta ger feedback vid medarbetarsamtal, vilket medarbetare mer sällan 
gör eftersom medarbetarsamtal hålls av chefer. 
 

5.5 Sammanfattning  
I följande avsnitt sammanfattar vi de mest centrala delarna av resultaten och analyserna för vår studie.   
 

Vi har gjort en medelvärdesanalys för att kunna urskilja skillnader mellan att få olika typer av 
feedback från både närmsta chef och medarbetare samt bivariata analyser där vi har mätt samband 
mellan mottagandet av feedback samt om motivationen ökar hos personalarbetaren. Vi har delat upp 
analysavsnittet i två delar. Första delen behandlar skillnader mellan att få arbetsrelaterad beröm, 
konstruktiv kritik samt negativ kritik från både närmsta chef och medarbetare. Vi ser sambandet att 
feedback från chef är mer effektfullt och motiverar personalarbetaren mer än vad feedback från 
medarbetare gör. Dock så motiveras personalarbetaren ungefär likadant av feedback från både chef och 
medarbetare, men samtlig feedback från chef har högra värde. 
 
 
Vi har bidragit med kunskap om relationer mellan olika typer av feedback och arbetsmotivation bland 
personalarbetare, vilket var vårt syfte med studien. Vi har besvarat våra frågeställningar med studien 
och syftet anser vi vara uppfyllt. I frågeställningen Vilken skillnad upplever personalarbetare feedback 
beroende på vem som är feedbackgivare? ser vi att personalarbetaren upplever feedback från sin chef 
mer effektfullt än om feedback kommer från medarbetare. I Steelman & Young (2013) framkommer 
det även där att chefens feedback är mer effektfull. En förklaring till att chefen ger feedback oftare än 
medarbetare kan vara på grund av effektiviteten som chefens feedback har. I frågeställningen Hur 
påverkas motivationen hos personalarbetare vid mottagandet av olika typer av feedback? ser vi inte 
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några starkare mönster utan det är en marginell skillnad hur motiverad personalarbetarna blir av att få 
olika typer av feedback.  
 

Vi ser även att både chefer och medarbetare ger lika mycket feedback till personalarbetare. Enligt vårt 
resultat ger 13,2% av cheferna och 13,2% av medarbetarna inte någon feedback alls. Det skiljer sig 
däremot lite när feedback ges från de olika leden. Det är vanligt att chefer ger feedback vid 
medarbetarsamtal, vilket är ovanligt att medarbetare gör eftersom att det oftast är chefen som håller 
i medarbetarsamtalen. Medarbetarna ger istället oftast feedback till varandra genom spontana möten 
som kan ske i princip när som helst under arbetspasset. Personalmöten var även det ett tillfälle där 
medarbetare ofta ger feedback till varandra. 
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6. Diskussion 
I detta kapitel diskuterar vi resultaten som framkommit i studien i relation till tidigare forskning. Vi för 
även en diskussion om vald metod i förhållande till studiens syfte, frågeställningar och resultat. Vidare 
avslutar vi med våra förslag till fortsatt forskning inom området. 
 
 
6.1 Resultatdiskussion 
Det vi kan se i vår studie är möjligen en hierarkisk ordning av vems feedback som betyder mest att få. 
Feedback från medarbetare står något lägre i rang än vad feedback från närmsta chef gör enligt 
personalarbetarna i studien. Ser vi till den tidigare forskningen av Steelman och Young (2013) så 
framkommer det att arbetsledaren, i vår uppsats är det närmsta chef, påverkar de anställda i större 
utsträckning eftersom samtliga anställda har förväntningar på sig inom sina yrken. Vi ser samma 
mönster i vår uppsats eftersom personalarbetarna enligt dem själva blir mer motiverade när feedback 
kommer från närmsta chef jämfört med om den kommer ifrån medarbetare, dock så ökar motivationen 
av samtliga typer av feedback. 
 

Enligt Anseel et al. (2011) reagerar de medarbetarna med höga prestationsmål mer vid 
feedbackmottagandet och de med lägre prestationsmål reagerar mindre vid feedbackmottagandet. 
Studien är inte helt i linje med vår uppsats som snarare behandlar samtliga deltagande personalarbetare 
och inte beroende på deras prestationsmål. Däremot ser vi att personalarbetaren generellt motiveras vid 
mottagandet av feedback.  
 
 
Enligt Björklund (2001) finns det samband mellan att ju mer positiva de anställda är till sitt arbete, 
desto högre är arbetsnivån. I vår uppsats har vi sett i resultatet att motivationen höjs av alla typer av 
feedback, det vill säga positiv, konstruktiv samt negativ. Men vi ser skillnader mellan vilka typer av 
feedback som mottagits. Vi blev något förvånade över att personalarbetarna blir motiverade av alla 
sorters feedback. Vi tänkte oss att det skulle vara en ännu större skillnad mellan både arbetsrelaterad 
beröm och arbetsrelaterad negativ kritik samt mellan arbetsrelaterad konstruktiv kritik och 
arbetsrelaterad negativ kritik. Efter att vi sett och gått igenom våra egna resultat av våra analyser så 
tänker vi nu att all feedback verkar bättre än ingen feedback alls. 
 
 
Björklund (2001) nämner även i sin studies resultat att ju mer förpliktigade de anställda känner sig till 
organisationen, desto mer motiverade blir de anställda. Vi kan applicera det på vår uppsats att ju mer 
feedback personalarbetaren får, desto mer förpliktigad känner sig personalarbetaren med 
organisationen och därmed höjs motivationen.  
 

6.2 Metoddiskussion 
Studien blev enligt oss inte så bred som vi hade hoppats, utan området vi undersökt känns i efterhand 
mindre än förväntat. Detta kan givetvis bero på att antalet deltagare blev relativt lågt. Vi har efteråt 
funderat över vad vi hade kunnat göra annorlunda. Möjligen hade vi kunnat komma på ett annat sätt att 
nå ut till eventuella deltagare. Vi har även funderat över om vi hade kunnat göra enkäten annorlunda 
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för att eventuellt få bredare svar. Analyserna visar inte heller så marginella skillnader som vi hade 
hoppats på. Vi upplever att det var svårt att veta hur vi enklast skulle gå tillväga samt vilka frågor i 
enkäten som var nödvändiga eller överflödiga. Vi har i efterhand även ändrat frågeställningarna så att 
de bättre skulle passa med enkätfrågorna och de analyser vi valde att göra. Vi känner att vi fått mer 
kunskap av att göra studier och är mer förberedda inför en eventuell framtida uppsatsskrivning. 
 

Det uppstod vissa problem för oss vid användandet av PSPP och webbenkater.se samt vid 
importerandet av empirin. Vi saknade kunskapen och därför tog det längre tid än beräknat. Vi 
spenderade några dagar extra än beräknat vid importerandet samt kodningen av empirin. Vi känner att 
vi har bättre förutsättningar inför eventuellt nästa uppsats och har lärt oss mycket. De hinder vi stött på 
har gett oss kunskap men däremot har de tagit fokus från det primära uppsatsskrivandet.  
 
 
Nu i efterhand inser vi att några frågor från enkäten möjligen var onödiga även om vi försökte sålla. Vi 
hade till exempel frågor om uppskattning med i enkäten men det var inget som vi hade med i vårt syfte 
och frågeställningar. Vi ser nu att vi kunde tänkt till både en och två gånger när det gäller just 
enkätfrågorna och möjligen fördjupat frågor inom till exempel prestation eller bekräftelse. Som vi ser 
det nu så kan enkäten även känts för lång och därmed möjligtvis uttråkande för både de som deltog i 
studien och de som valde att inte göra det. Vi ville ha många kategorier att jämföra mellan, men genom 
studiens gång insåg vi att det endast fick plats med ett begränsat antal analyser och det till exempel inte 
är relevant att veta exakt åldersspann samt utbildningsgrad bland deltagarna.  
 
 
Även urvalet hade kunnat ske på ett bättre sätt. Eftersom vi inte hade nog med kontakter inom den 
valda yrkesgruppen valde vi att göra urvalet på ett tämligen enkelt sätt. Vi letade fram e-postadresser 
till personer som arbetare med någon form av HR- arbete men nu i efterhand inser vi att studien hade 
upplevts mer korrekt om vi valt till exempel en större arbetsplats och vänt oss till samtliga anställda 
där. På grund av vårt sätt att hantera urvalet gick inte studien att generalisera på en population. Flera av 
de personer vi skickade enkäten till via e-post arbetade även på samma avdelning fast med olika 
ansvarsområden. Detta tror vi också kan leda till att samma svar kommer in på grund av att deltagarna 
från samma avdelning kan samtala om enkäten och att samma svar då ges på enkätfrågorna. Vi 
upplevde under arbetet med vårt urval att varken tid eller resurser fanns till att hitta en större grupp 
som kunde utgöra en möjlig population av personalarbetare.  
 
 
Den valda metoden innefattades av enkäter ser vi som den korrekta metoden för vår studies syfte. Vi 
kan inte se någon annan metod för att kunna hitta samband mellan feedback och motivation. Vi ville se 
mönster vilket starkt framträder i vår studie.  
 
6.3 Slutsatser 
Vad beror det på att feedback från chefen är mer motiverande? Vi kan själva relatera till 
arbetsmotivation där vi känner att feedback gör oss på bättre humör och mer motiverade i former av att 
vi vill prestera ännu bättre och arbeta ännu hårdare. Oavsett vem som ger feedback har det en god 
effekt enligt våra reflektioner. När vi reflekterar över våra arbeten, både nuvarande och tidigare 
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arbeten inom personalområdet, så har en av oss haft feedback som en stark kommunikationskanal där 
chefen ofta gav feedback, men sällan medarbetarna. Och en av oss har haft väldigt svag feedbackkultur 
där det upplevdes som att feedback helt saknades. Vi själva tar gärna emot feedback i form av 
arbetsrelaterad beröm samt konstruktiv kritik.  
 
Eftersom att studien rör vid motivationsfaktorerna så påverkas nivån av tillfredsställelse enligt 
Herzberg (Hedegaard Hein, 2012). Avslutningsvis så anser vi att det är starkt positivt med feedback då 
det påverkar både motivationen positivt samt bejakar tillfredsställelsen hos personalarbetaren.  
 

I analysen framkom att ju mer intresserad den anställda är desto mer motiverad är den att arbeta. 
Likheten som kan urskiljas är att intresse kanske föds genom att få feedback. Om personalarbetaren tar 
emot feedback kanske ett intresse för arbetsuppgifterna ökar och där med motivationen. Det är dock 
något vi inte kan ge svar på utan ser gärna mer studier inom det området i framtiden. Vi kan själva 
relatera till att feedback i positiv bemärkelse kan väcka intresse. Negativ feedback genererar mer 
stämningssänkning enligt oss. Den konstruktiva kritiken tycker vi är den viktigaste av de tre typerna av 
feedback. Detta för att den konstruktiva kritiken kan tala om vad som görs bra men framförallt vad 
man kan tänka på att göra sitt arbete ännu bättre. De flesta av oss vill göra bra ifrån oss på vår 
arbetsplats och vi behöver då få reda på hur vi på bästa sätt ska göra för att det ska bli ett bra arbete. 
 
  
Vi har enbart fokuserat på mottagandet av feedback i den här uppsatsen, men har förhoppning om att 
de som tagit del av uppsatsen har i åtanke att ge feedback oftare då det är en konstaterad motiverande 
faktor. 
 
 
6.4 Vårt bidrag inom pedagogisk forskning 
Redan i ett tidigt skede av studien insåg vi att det inte finns någon forskning inom det området vi 
studerat. Som vi tidigare nämnt finns det forskning inom feedback samt motivation, men inte 
kombinerat med varandra. Vi hoppas att de som tagit del av vår studie tycker det är ett intressant 
område och aktivt arbetar med att ge feedback på deras arbetsplatser. Vi hoppas bidra med ökade 
kunskaper inom området samt att studien eventuellt ses som en förstudie för en generaliserbar studie i 
framtiden. 
 

6.5 Förslag på fortsatt forskning 
För framtida studier inom det här området vill vi ge några förslag. Dels vill vi förslå ett bredare urval. 
För oss var det svårt att hitta personalarbetare och många av deltagarna har samma arbetsplats. Vi ser 
gärna en djupare förståelse över hur personalarbetarna själva upplever feedback från både chef och 
medarbetare. En känslomässig reaktion kan eventuellt förklara det bättre. Vi välkomnar även en 
kvalitativ studie inom området som en kompletterande studie för att förstå fenomenet. Eftersom vår 
studie inte går att generalisera vore det intressant om den sågs som en förstudie för att sedan 
genomföras med korrekt urval. 
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Vi har inte fokuserat på feedbackgivare utan endast mottagarna och deras reaktioner. Med fördel mer 
detaljerad yrkesgrupp än personalarbetare, eftersom kategorin inkluderar samtliga som arbetar inom 
personalområdet, däribland chefer och assistenter. En bredare studie kan med fördel, enligt oss, även 
fokusera på motivationsfaktorer som både givare och mottagare, även vilka som får feedback. Hur 
tänker givaren av feedback under förloppet och spelar arbetsposition roll när vi ger feedback, samt 
kön, ålder eller etnicitet? Avslutningsvis välkomnar vi även en studie där samtliga punkter inkluderas 
för djupare förståelse.  
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Bilaga 1 Missivbrev 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter vid Uppsala universitet som skriver vårt examensarbete i pedagogik med inriktning 
mot vuxna och arbetsliv. Examensarbetet handlar om feedback som motivatiovationsfaktor för 
personalarbetare. Vi har valt att göra en enkätundersökning och skulle uppskatta om du vill delta.  
 
Deltagandet är frivilligt. Den insamlade datan kommer endast att användas i vårt examensarbete. 
 
När examensarbetet är godkänt kommer det att publiceras på DiVA-portalen där alla kan läsa det. 
 
http://www.diva-portal.org 
 
Ditt svar behandlas anonymt. Det innebär att både ditt namn, arbetsplats och ort inte omnämns i 
uppsatsen.  
 
För att delta använder du följande länk: 
 
https://www.webbenkater.com/s/008fa7d 
 
Vi behöver ditt svar senast 1/12. Tack på förhand! Hör gärna av er om ni har några funderingar. 
 
Vänliga hälsningar Emma Dahlberg & Miriam Gomez-Ortega 
emma.dahlberg.0917@student.uu.se  
miriam.gomez_ortega.7103@student.uu.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



42	
	

Bilaga 2 Enkät 
 
Tack för att du deltar! Enkäten består av totalt 36 frågor och beräknas ta cirka 7 minuter. 
 
Informationsfrågor: 
 
Kön:  
 

¨ Kvinna 
¨ Man 
¨ Annat 

 
Ålder:  
 

¨ 18-25 
¨ 26-35 
¨ 36-45 
¨ 46-55 
¨ 56-65 
¨ 66 eller äldre 

 
Högsta avslutad utbildning:  
 

¨ Grundskola 
¨ Gymnasial 
¨ Högskola/universitet 
¨ annan - vilken? 

 
Nuvarande tjänst:  
 

¨ Arbetar inom personalområdet på chefsnivå 
¨ Arbetar inom personalområdet på medarbetarnivå 
¨ Jag arbetar inte inom personalområdet 

 
Totalt antal anställda på din arbetsplats?   
 

¨ 1-10 
¨ 11-50 
¨ 51 eller fler 

 
Arbetar du inom privat eller offentlig sektor?  
 

¨ Privat sektor 
¨ Offentlig sektor 
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Beröm för arbetsinsatsen - närmsta chef 
 
Följande avsnitt handlar om arbetsrelaterad beröm och består av tio frågor. Observera att de fem 
första frågorna handlar om din närmsta chef och de sista fem frågorna handlar om dina medarbetare. 
 
Hur ofta får du beröm för din arbetsinsats från din närmsta chef? Alternativ:  
 

¨ Flera gånger dagligen 
¨ En gång dagligen 
¨ En gång i veckan 
¨ En gång i månaden 
¨ Mindre än en gång i månaden 
¨ Aldrig 

 
I vilket sammanhang får du beröm för din arbetsinsats från din närmsta chef?  
 
Du kan välja flera alternativ. 
 

¨ E-post 
¨ Spontana möten 
¨ Medarbetarsamtal 
¨ Personalmöten 
¨ Ledingsgruppsmöten 
¨ Inget alls 
¨ Annat - vad? 

 
Hur viktig upplever du att beröm för din arbetsinsats från din närmsta chef är? Alternativ: 
 

¨ Mycket viktig 
¨ Viktig 
¨ Mindre viktig 
¨ Inte viktig 

 
Arbetsrelaterad beröm från min närmsta chef är viktig för min vilja att prestera i arbetet. 
Alternativ: 
 

¨ I mycket hög grad 
¨ I hög grad 
¨ I relativt hög grad 
¨ I låg grad 
¨ I mycket låg grad 
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När jag får arbetsrelaterad beröm från min närmsta chef känner jag mig uppskattad. Alternativ: 
¨ I mycket hög grad 
¨ I hög grad 
¨ I relativt hög grad 
¨ I låg grad 
¨ I mycket låg grad 

 
 

Beröm för arbetsinsatsen - medarbetare 
 
Hur ofta får du beröm för din arbetsinsats från dina medarbetare? Alternativ:  
 

¨ Flera gånger dagligen 
¨ En gång dagligen 
¨ En gång i veckan 
¨ En gång i månaden 
¨ Mindre än en gång i månaden 
¨ Aldrig 

 
I vilket sammanhang får du beröm för din arbetsinsats från dina medarbetare?  
 
Du kan välja flera alternativ. 
 

¨ E-post 
¨ Spontana möten 
¨ Medarbetarsamtal 
¨ Personalmöten 
¨ Ledingsgruppsmöten 
¨ Inget alls 
¨ Annat - vad? 

 
Hur viktig upplever du att beröm för din arbetsinsats är från dina medarbetare? Alternativ: 
 

¨ Mycket viktig 
¨ Viktig 
¨ Mindre viktig 
¨ Inte viktig 

 
Arbetsrelaterad beröm från mina medarbetare är viktig för min vilja att prestera i arbetet. 
Alternativ: 
 

¨ I mycket hög grad 
¨ I hög grad 
¨ I relativt hög grad 
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¨ I låg grad 
¨ I mycket låg grad 

 
När jag får arbetsrelaterad beröm från mina medarbetare känner jag mig uppskattad. 
Alternativ: 

¨ I mycket hög grad 
¨ I hög grad 
¨ I relativt hög grad 
¨ I låg grad 
¨ I mycket låg grad 

 

Konstruktiv kritik - närmsta chef 
 
Följande avsnitt handlar om konstruktiv kritik och består av tio frågor. Observera att de fem första 
frågorna handlar om din närmsta chef och de sista fem frågorna handlar om dina medarbetare. 
 
Konstruktiv kritik innebär förslag på förändringar och förbättringar. 
 
Hur ofta får du arbetsrelaterad konstruktiv kritik från din närmsta chef? Alternativ:  
 

¨ Flera gånger dagligen 
¨ En gång dagligen 
¨ En gång i veckan 
¨ En gång i månaden 
¨ Mindre än en gång i månaden 
¨ Aldrig 

 
I vilket sammanhang får du arbetsrelaterad konstruktiv kritik från din närmsta chef?  
 
Du kan välja flera alternativ 
 

¨ E-post 
¨ Spontana möten 
¨ Medarbetarsamtal 
¨ Personalmöten 
¨ Ledingsgruppsmöten 
¨ Inget alls 
¨ Annat - vad? 

 
Hur viktig upplever du att arbetsrelaterad konstruktiv kritik för din arbetsinsats är från din 
närmsta chef? Alternativ: 
 

¨ Mycket viktig 
¨ Viktig 
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¨ Mindre viktig 
¨ Inte viktig 

 
Arbetsrelaterad konstruktiv kritik från min närmsta chef är viktig för min vilja att prestera i 
arbetet. Alternativ: 
 

¨ I mycket hög grad 
¨ I hög grad 
¨ I relativt hög grad 
¨ I låg grad 
¨ I mycket låg grad 

 
När jag får arbetsrelaterad konstruktiv kritik från min närmsta chef känner jag mig 
uppskattad. Alternativ: 
 

¨ I mycket hög grad 
¨ I hög grad 
¨ I relativt hög grad 
¨ I låg grad 
¨ I mycket låg grad 

 
 
Konstruktiv kritik – medarbetare 
 
Hur ofta får du arbetsrelaterad konstruktiv kritik från dina medarbetare?  Alternativ:  
 

¨ Flera gånger dagligen 
¨ En gång dagligen 
¨ En gång i veckan 
¨ En gång i månaden 
¨ Mindre än en gång i månaden 
¨ Aldrig 

 
I vilket sammanhang får du arbetsrelaterad konstruktiv kritik från dina medarbetare?  
 
Du kan välja flera alternativ: 
 

¨ E-post 
¨ Spontana möten 
¨ Medarbetarsamtal 
¨ Personalmöten 
¨ Ledingsgruppsmöten 
¨ Inget alls 
¨ Annat - vad? 
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Hur viktig upplever du att arbetsrelaterad konstruktiv kritik för din arbetsinsats är från dina 
medarbetare? Alternativ: 
 

¨ Mycket viktigt 
¨ Viktig 
¨ Mindre viktig 
¨ Inte viktig 

 
Arbetsrelaterad konstruktiv kritik från mina medarbetare är viktig för min vilja att prestera i 
arbetet. Alternativ: 
 

¨ I mycket hög grad 
¨ I hög grad 
¨ I relativt hög grad 
¨ I låg grad 
¨ I mycket låg grad 

 
När jag får arbetsrelaterad konstruktiv kritik från mina medarbetare känner jag mig 
uppskattad. Alternativ: 
 

¨ I mycket hög grad 
¨ I hög grad 
¨ I relativt hög grad 
¨ I låg grad 
¨ I mycket låg grad 

 
 

Negativ kritik - närmsta chef 
 
Följande avsnitt handlar om negativ kritik och består av tio frågor. Observera att de fem första 
frågorna handlar om din närmsta chef och de sista fem frågorna handlar om dina medarbetare. 
 
 
 
Hur ofta får du arbetsrelaterad negativ kritik från din närmsta chef? Alternativ: 
 

¨ Flera gånger dagligen 
¨ En gång dagligen 
¨ En gång i veckan 
¨ En gång i månaden 
¨ Mindre än en gång i månaden 
¨ Aldrig 
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I vilket sammanhang får du arbetsrelaterad negativ kritik från din närmsta chef?  
 
Du kan välja flera alternativ: 
 

¨ E-post 
¨ Spontana möten 
¨ Medarbetarsamtal 
¨ Personalmöten 
¨ Ledningsgruppsmöten 
¨ Inget alls 
¨ Annat - vad? 

 
Hur viktig upplever du att arbetsrelaterad negativ kritik är för din arbetsinsats från din 
närmsta chef? Alternativ: 
 

¨ Mycket viktig 
¨ Viktig 
¨ Mindre viktig 
¨ Inte viktig 

 
Arbetsrelaterad negativ kritik från min närmsta chef är viktig för min vilja att prestera i 
arbetet. Alternativ: 
 

¨ I mycket hög grad 
¨ I hög grad 
¨ I relativt hög grad 
¨ I låg grad 
¨ I mycket låg grad 

 
När jag får arbetsrelaterad negativ kritik från min närmsta chef känner jag mig uppskattad. 
Alternativ: 
 

¨ I mycket hög grad 
¨ I hög grad 
¨ I relativt hög grad 
¨ I låg grad 
¨ I mycket låg grad 

 
Negativ kritik – medarbetare 
 
Hur ofta får du arbetsrelaterad negativ kritik från dina medarbetare? Alternativ:  
 

¨ Flera gånger dagligen 
¨ En gång dagligen 
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¨ En gång i veckan 
¨ En gång i månaden 
¨ Mindre än en gång i månaden 
¨ Aldrig 

 
I vilket sammanhang får du arbetsrelaterad negativ kritik från dina medarbetare? 
Du kan välja flera alternativ: 
 

¨ E-post 
¨ Spontana möten 
¨ Medarbetarsamtal 
¨ Personalmöten 
¨ Ledingsgruppsmöten 
¨ Inget alls 
¨ Annat - vad?  

 
Hur viktig upplever du att arbetsrelaterad negativ kritik för din arbetsinsats är från dina 
medarbetare? Alternativ: 

 
¨ Mycket viktig 
¨ Viktig 
¨ Mindre viktig 
¨ Inte viktig 

 
Arbetsrelaterad negativ kritik från mina medarbetare är viktig för min vilja att prestera i 
arbetet. Alternativ: 
 

¨ I mycket hög grad 
¨ I hög grad 
¨ I relativt hög grad 
¨ I låg grad 
¨ I mycket låg grad 

 
När jag får arbetsrelaterad negativ kritik från mina medarbetare känner jag mig uppskattad. 
Alternativ: 

¨ I mycket hög grad 
¨ I hög grad 
¨ I relativt hög grad 
¨ I låg grad 
¨ I mycket låg grad 


