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SAMMANFATTNING 
Syftet med föreliggande studie var att få en större förståelse för hur några lärare upplevde 
feedback i sin arbetssituation. De frågeställningar som studien baserades på var: Vilken inverkan 
har feedback på arbetsglädjen på en arbetsplats, sett ur ett medarbetarperspektiv? På vilket sätt 
har denna feedback en relation till lärarnas utveckling av sin egen feedbackkompetens? Det 
metodologiska angreppssättet var en semistrukturerad intervjuguide. Urvalet bestod av åtta 
lärare. Intervjuerna varade 20-35 minuter. Resultatet visade att feedback skedde hela tiden. 
Intervjupersonerna upplevde att det var lätt att ge och ta emot positiv feedback, men upplevde att 
de borde bli bättre på att ge även negativ och konstruktiv feedback. Resultatet visade även att det 
sociala stödet från medarbetarna på arbetsplatsen var viktigt för att känna arbetsglädje. 
Arbetsglädjen möjliggjorde att feedback blev ett konstant inslag i arbetsdagen. Diskussionen 
berörde aspekterna: innebörden av feedback, socialt stöd och utveckling av egen 
feedbackkompetens. 
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ABSTRACT 
The aim of this study was to gain a deeper understanding for how some teachers experienced 
feedback in their working situation. The study was based on following questions: Which impact 
does feedback have on job satisfaction in the workplace, seen from an co-worker perspective? 
How has this a relationship with the teachers’ development of their own feedback skills? The 
methodological approach was a semi-structured interview guide and the selection consisted of 
eight teachers. Duration of the interviews was 20-35 minutes. The results showed that feedback 
occurs all the time. Respondents felt that it is easy to give and to receive positive feedback, but 
felt they should improve themselves when giving negative and constructive feedback. The results 
also indicated that social support from colleagues in the workplace is important to feel job 
satisfaction. Job satisfaction enables the feedback to be a constant feature of the working day. In 
the discussion following aspects were discussed: the significance of feedback, social support and 
development of their own feedback skills. 
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Introduktion 
 
Hartley (1999) menar att allt som människor gör tillsammans involverar kommunikation i någon 
form. Det kan vara interaktion kollegor emellan, lärare och elever emellan och rektor med lärare. 
Listan kan göras lång. Kaufmann och Kaufmann (2010) framhäver att kommunikation ökar 
samarbetet och förstärker det sociala samspelet i ett arbetslag eller på en arbetsplats. Ordet 
kommunikation härstammar från latinets ”communicare”, vilket betyder ömsesidigt utbyte 
(”Nationalencyklopedin”, 2011). Clampitt (1991; ref. i Hartley, 1999) beskriver kommunikation 
som en dans, där just ett ömsesidigt utbyte sker. Danspartnerna koordinerar sina rörelser 
tillsammans, vilket resulterar i ett böljande rörelsemönster utfört i harmoni.  Knapp och Hall 
(2002) förklarar mellanmänsklig kommunikation som en process där verbal och icke-verbal 
kommunikation arbetar tillsammans. Detta kan jämföras med att rörelserna i dansen utförs i takt 
med musiken i syfte att kunna förmedla till exempel känslor som musiken skapar. Fiske (1999) 
menar att återkoppling, eller feedback, är en överföring av reaktioner från mottagaren tillbaka till 
sändaren. Återkopplingen kan liknas vid att publiken, som berörs av parets dans, utbryter i 
applåder för att visa sin uppskattning, och på så sätt bekräftar dansparets synkroniserade 
rörelsemönster.  
     Feedback är ett fenomen som ges och tas emot under hela dygnets vakna timmar. Kaufmann 
och Kaufmann (2010) förklarar att feedback innebär att en individ får en information om sina 
resultat eller sitt beteende. Individen får hela tiden feedback, både formell och informell. Pincus 
och DeBonis (1995) beskriver att formell feedback är återkoppling som sker under ordnade 
förhållanden, som till exempel utvecklingssamtal och möten, medan informell feedback sker hela 
tiden och uppträder spontant på arbetsplatsen. Informell feedback som ges i syfte att vara positiv 
och skapa utveckling kan skapa arbetsglädje på arbetsplatsen och hos individen. Angelöw (2006) 
förklarar att arbetsglädje skapas av ett klimat, där chefer och medarbetare stöder och uppmuntrar 
varandra. Kaufmann och Kaufmann (2010) menar att socialt stöd visar en individ att den är 
värdefull och uppskattad.  Kunich och Lester (1996) menar att feedback gör att en individ ser sig 
själv som andra ser henne och att feedback speglar vem individen är. Feedback hjälper en individ 
att ändra sitt beteende. Wood (1999) förklarar att ”jag-budskap” kan användas för att ge 
mottagaren feedback med en konkret beskrivning av vad som behöver ändras. Kunskapen om att 
ge och ta emot feedback kan ständigt förbättras, läras och praktiseras. Feedback är ett brett 
begrepp som används av många människor, men få kan förklara det. För att få en större 
förståelse för hur några lärare upplever feedback kommer följande begrepp därför att ha en 
framträdande roll i uppsatsen: feedback på arbetsplatsen, formell och informell feedback, 
arbetstillfredsställelse, arbetsglädje och socialt stöd.  

Feedback på arbetsplatsen 
Feedback på arbetsplatsen innebär att arbetstagaren får information om sina resultat. Detta sker 
genom kommunikation av olika slag. För att kommunicera behöver två eller flera människor 
vara involverade (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Enligt Hartley (1999) måste allt en individ gör 
tillsammans med andra individer involvera kommunikation. I mellanmänsklig kommunikation är 
varje individ både sändare och mottagare, anser Wood (1999). Robbins & Hunsaker (2009) 
beskriver hur kommunikationen mellan två individer sker genom kommunikationsprocessen, 
vilken består av sändare, meddelande, kanal, meddelande och mottagare med feedback tillbaka 
till sändaren (Se bilaga 1). Det som kan störa den avsedda kommunikationen är så kallat brus. 
Bruset kan vara medarbetare på arbetsplatsen, telefonsignaler eller andra störmoment runt de 
som samtalar. Enligt Kaufmann och Kaufmann (2010) är den viktigaste funktionen med 
kommunikationsprocessen att förstärka samarbetet samt det sociala samspelet på arbetsplatsen.  
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     Knapp och Hall (2002) menar att kommunikation omfattar både verbal och icke-verbal 
kommunikation. Verbal kommunikation består oftast av muntlig framställning. Argyle (1988) 
anser att verbal kommunikation inte är ensam utan ackompanjeras av icke-verbala signaler som 
ger feedback och hjälper till med synkronisering av verbal och icke-verbal kommunikation. 
Vidare beskriver han att de icke-verbala signalerna bland annat är ansiktsuttryck, blickar, mimik, 
kroppsspråk, gester, kroppens rörelser, positioner och tonläge. Knapp och Hall (2002) beskriver 
att verbal och icke-verbal kommunikation verkar tillsammans som en del i den stora 
kommunikationsprocessen. Enligt Sonnby-Borgström (2005) förstärks kommunikationen genom 
att individen använder ansiktet och dess mimik, i enlighet med Knapp och Hall (2002). Mimiken 
är viktig, menar Sonnby-Borgström (2005), eftersom den upplyser om individens känslor. I 
arbetslivet är den emotionella kommunikationen betydande eftersom arbetstagarna påverkas av 
ledarens attityder när det gäller bland annat prestation och det generella arbetsklimatet (ibid). 
Kaufmann och Kaufmann (2010) anser att samtal och kommunikation som sker ansikte mot 
ansikte fyller den högsta informationskällan. Vidare förklarar de begreppet ansiktsfeedback som 
innebär att imitation av andras ansiktsuttryck sker vilket gör att den andre så småningom 
upplever samma känsla. Bauer (2007) beskriver ”emotionell smitta” som att individen reagerar 
på andra individers sinnesstämningar och handlingar. Detta resulterar i en smitta av de känslor 
som den andra individen upplever, vilket även begreppet ansiktsfeedback förklarar. I Rizzolatti 
och Craigheros (2005) artikel bekräftas detta genom begreppet spegelneuroner. Spegelneuron är 
neuroner i hjärnan som aktiveras vid intryck av handlingar utförda av en annan individ. Enligt 
Bauer (2007) kan individen genom detta uppleva hur den andre individen känner sig eftersom 
samma neuron aktiveras i den individ som betraktar.  
     Robbins och Hunsaker (2009) förklarar att feedback avser en kommunikation som ger 
människor information om några aspekter i deras beteenden och dess effekt. Fiske (1999) 
beskriver att feedback är en överföring av reaktionen hos mottagaren tillbaka till sändaren. 
Feedback kan ses som varje individs möjlighet att få bli bekräftad samtidigt som den får en 
möjlighet att växa. Att ge feedback till en annan individ är att se och erkänna den personens 
egenskaper. Robbins & Hunsaker (2009) menar att det är viktigt att ge feedback eftersom det kan 
göra det möjligt att öka en individs prestation på arbetet. Enligt Knapp & Hall (2002) är det 
kraftfullt, skapar säkerhet och ger mening vid agerandet, då en individ blir sedd av en annan. 
Kunich och Lesters (1996) artikel förklarar att individens upplevelse av feedback är att den 
bekräftar individen som person och ger individen en möjlighet att se sig själv så som andra ser 
henne.    
    Robbins och Hunsaker (2009) anser att feedback är viktigt för att få en förståelse för vilken 
effekt det sända budskapet har på mottagaren. Enligt Mattsson och Örtenblad (2008) bör den 
feedback som ges vara konstruktiv för att ge ett effektivt lärande, men även att det är 
betydelsefullt att mottagaren av feedback kan se det på ett sätt som gynnar lärandet. Vidare 
menar de att konstruktiv och saklig feedback oftast är lättare för mottagaren att acceptera. Vanlig 
feedback (så kallad back-channel) är, beskriver Argyle (1988), signaler som nickningar, blickar 
och ansiktsuttryck vilka har en kraftfull effekt på talaren. Om dessa signaler uteblir får det ofta 
en negativ reaktion, vilket gör att sändaren upprepar sin mening igen och högre än första gången. 
Kaufmann och Kaufmann (2010) anser att det fyller en viktig funktion för en arbetstagare att få 
feedback på sin arbetsprestation. Den reglerar arbetstagarens beteende och är väsentlig för 
utveckling, lärande, minskad osäkerhet och för arbetstagarens naturliga behov av kontakt. De 
menar vidare att feedback är en förutsättning för att kunna lära sig av sina erfarenheter. Øiestad 
(2005) förklarar begreppet kritik som nödvändigt för individens lär- och utvecklingsprocesser. 
Kritik kan fungera som ett komplement till positiv feedback, men den måste vara specifik för att 
bli konstruktiv. Med det menar han att individen behöver veta vad som inte fungerar och varför, 
samt vad individen kan göra istället. Ilgen, Fisher och Taylor (1979) påpekar att de aspekter av 
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feedback som påverkar beteendet är hur det mottas, om mottagaren accepterar feedback och om 
mottagaren har vilja att svara på feedback.  
     Enligt Øiestad (2005) bidrar positiv feedback till ett stärkt självförtroende hos individen. 
Detta genom att individen blir medveten om sina resurser. Hon menar även att ökat 
självförtroende gör att individen blir motiverad och bekräftad i att det finns en mening. 
Självförtroende förklaras av Sandahl, Falkenström och von Knorring (2010) som upplevelsen av 
att kunna behärska något. Men även om individen har ett gott självförtroende behöver det inte 
betyda att hon också har en god självkänsla (ibid). I en studie av Hepper och Carnelleys (2010), 
som utgår från anknytningsteorin, visar det sig att individer som är undvikande har ett beteende 
som gör att de söker negativ feedback framför positiv. De har identifierat att detta negativa 
feedback-sökande behåller individens negativa självbild.  Enligt Robbins och Judge (2009) 
definieras självkänsla som i vilken utsträckning en person ser på sig själv och hur den synen 
stämmer överens med vem individen vill vara. Sandahl, Falkenström och von Knorring (2010) 
anser att självkänsla har att göra med vem individen är, hur hon har det tillsammans med andra 
och hur individen trivs med sig själv. Självkänslan formas ur erfarenheter, relationer och 
upplevelser.  
     Enligt Wheelan (2010) påverkas en grupp som inte arbetat så länge tillsammans i positiv 
riktning vad gäller sammanhållning och utveckling, då ledaren främst ger positiv feedback och 
belöningar istället för bestraffningar. Positiv feedback kan bestå av till exempel ett tack för 
uppmärksamheten på ett möte. Vidare menar hon att ett team som är högpresterande har en 
öppen kommunikationsstruktur där alla medlemmar tillåts att delta oavsett statusegenskaper som 
exempelvis ålder eller profession. Medlemmarna söker feedback från varandra och externa källor 
samt ger varandra konstruktiv feedback på individuella prestationer och bidrag till gruppen. 
Susan Wheelan (2010) beskriver också att feedback leder till förbättringar och individuell 
utveckling, vilket i sin tur hjälper teamet framåt. Hon menar att feedback som inte syftar till att 
vara utvecklande ej bör ges. Seifert och Yukl (2010) påpekar, även de, att feedback leder till 
utveckling och större effektivitet. Deras studie visar att upprepad feedback har en större effekt än 
feedback som endast sker vid ett tillfälle. Anseel, Lievens och Shollaerts (2009) studie visar 
dock att feedback utan tid till reflektion inte ger samma utvecklingsmöjligheter hos en individ 
som feedback kombinerat med reflektion. 
     Mattsson och Örtenblad (2008) beskriver ”jag- budskap”, vilket innebär att utgå från sig själv 
och de egna känslorna, för att förklara för en annan individ vad dess beteende har för 
konsekvenser. Wood (1999) menar användandet av jag-budskap gör att individen tar ansvar för 
sina egna känslor. Vid detta uttryckssätt äger talaren sina känslor och tankar och anklagar inte 
andra. Jag-budskap ger en konkret beskrivning av vad som ogillas med ett beteende utan att vara 
anklagande. Robbins och Hunsaker (2009) beskriver att en aktiv lyssnare hör med öron, ögon 
och tankar samtidigt. Begreppet aktivt lyssnande innehåller fyra aspekter. Dessa är att lyssna 
med 1) intensitet, 2) empati, 3) acceptans och 4) en vilja att ta ansvar för en avslutning av 
kommunikationen. Genom att lyssna på de ord som sägs och samtidigt ta in den subjektiva 
informationen som ges via emotioner, icke-verbala signaler och tonläge uppmärksammas även 
den objektiva informationen. Vidare menar de att aktivt lyssnande fordrar att lyssnaren är 
empatisk gentemot den som talar. Genom att vara empatisk förstår lyssnaren den som talar 
utifrån individens sätt att se på saken. Wood (1999) beskriver hur lyssnandet är en komplex och 
aktiv process. Processen består av att individen är aktivt närvarande, lyssnande, organiserar 
informationen, selektiv, översätter kommunikationen, kommer ihåg och svarar. Motsatsen till 
aktivt lyssnande är att mottagaren inte lyssnar. En individ som inte lyssnar ger inte heller någon 
bekräftelse tillbaka till sändaren. Det finns sex olika aspekter av att inte lyssna, enligt Wood 
(1999). Dessa är att låtsas lyssna (pseudolyssnande), att lägga fokus på sig själv och inte på den 
som talar (monopoliserande), att endast lyssna på vissa delar i konversationen (selektivt 
lyssnande), att mottaga personliga attacker, fientliga undertoner och kritik (defensivt lyssnande), 
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att ligga i bakhåll (att noggrant lyssna i ett syfte för att attackera talaren), och att lyssna på en 
konstant nivå samt ignorera meningsnivån (literalt lyssnande) (ibid). 
 
     Formell och informell feedback. Kaufmann och Kaufmann (2010) menar att vid formell 
kommunikation på en arbetsplats är tvåvägskommunikationen, telefonsamtal eller ansikte mot 
ansikte, att föredra då den sker i dubbel riktning samt ökar uppmärksamheten. 
Envägskommunikation ut till medarbetarna, som via brev och skriftlig kommunikation, är även 
en form av formell kommunikation men utan tillfälle till feedback. Vidare menar de att formell 
feedback, som till exempel medarbetarsamtal, är viktiga för att en medarbetare skall kunna 
utvecklas i sitt arbete. Pincus och DeBonis (1995) anger feedback som en avgörande 
motivationsfaktor för att skapa engagemang bland alla individer inom organisationen. Feedback 
sker formellt genom utarbetade metoder, med exempelvis enkätundersökningar. Formell 
feedback, menar de, bör ges vid bestämda tillfällen, som till exempel under ett personalmöte 
eller vid ett utvecklingssamtal. De lyfter även fram att väl fungerande formell feedback bidrar till 
att alla medarbetares åsikter kan framföras. Uppföljning av formell feedback är viktigt för att 
anställda i en organisation ska uppleva delaktighet. Om feedback inte följs upp kommer 
medarbetarna, enligt författarna, att uppleva det som att ingen bryr sig om deras åsikter samt 
uppfatta det som bortkastad tid att medverka vid till exempel en enkätundersökning.  
     Enligt Kaufmann och Kaufmann (2010) skapas motivation i en organisation genom 
kommunikation. En god kommunikation bidrar till att öka nivån i motivationen hos 
arbetstagaren, vilket sker genom utvecklingssamtal och klargörande av arbetsuppgifter. Van Dijk 
och Kluger (2004) menar att trots att positiv och negativ feedback har effekt på motivationen är 
det svårt att avgöra när och om den ökar eller minskar motivationen. Studien visar dock att 
positiv feedback ökar motivationen mer än negativ feedback. Den informella kommunikationen 
beskrivs av Kaufmann och Kaufmann (2010) som den kommunikation som uppträder spontant 
på arbetsplatsen och förmedlar information utanför de officiella kanalerna. Den är betydande för 
medarbetarna och kan ibland uppträda vid fikapauser och luncher. Feedback och uppmuntran 
kan ges på ett informellt sätt, vilket i sin tur leder till att relationer kan utvecklas (ibid). Pincus 
och DeBonis (1995) menar att för grunden att skapa relationer och meningsfull kommunikation, 
är medkänsla, det vill säga att bry sig om andra, lyssna, förstå andras behov och visa empati. 
Medkänsla är viktigt för att kunna bygga upp ett förtroende mellan individer, vilket kan bidra till 
exempelvis engagemang. 

Arbetstillfredsställelse och arbetsglädje 
Kommunikationen är en förutsättning för att feedback och konstruktiv kritik blir ett givande 
inslag i arbetet. Tsai (2011) har i en studie kommit fram till att organisationskultur, djupt rotade 
värderingar och synen på medarbetare som funnits i en organisation under en lång tid på en 
arbetsplats, spelar en stor roll. Om interaktionen mellan ledaren och medarbetarna fungerar bra 
påverkar det samarbetet och kommunikationen på arbetet. Detta skapar goda förutsättningar till 
en positiv organisationskultur, där medarbetare uppmuntras och där dessa också anstränger sig 
mer vad gäller samarbete med kollegor. Arbetstagarna känner på så vis en större 
arbetstillfredsställelse. Pincus (1986) menar, i överensstämmelse med Tsai, att kulturen på 
arbetsplatsen har inverkan på individens upplevelse av arbetstillfredsställelse. Pincus (1986) tar 
även upp att kommunikationen med ledaren är ett viktigt inslag i arbetstillfredsställelsen för 
medarbetarna.  
     Angelöw (2006) anser att en viktig strategi för att skapa mer arbetsglädje är att 
uppmärksamma framgångar och skapa förutsättningar för att kunna nå olika framsteg. Det är 
dock viktigt att uppmärksamma problem, svagheter och risker så att dessa kan åtgärdas i tid. 
Tonvikten bör ligga på styrkor, möjligheter och tillgångar. Ett klimat där chefer och medarbetare 
stöder och uppmuntrar varandra är en strategi för att skapa arbetsglädje på arbetsplatsen. En 
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medarbetare som inte får gensvar på sin arbetsprestation upplever en högre arbetsbelastning, 
vilket kan skapa ohälsa och stress. Vidare menar han att andra viktiga strategier för att skapa hög 
arbetsglädje är ett välfungerande samarbete på arbetsplatsen, konstruktiva relationer och en bra 
kommunikation.  
     Sandahl, Falkenström och von Knorring (2010) förklarar att glädje stärker banden mellan 
människor, inte minst mellan barn och föräldrar. Men det finns också en existentiell dimension i 
den intensifierade glädjen som stärker livskänslan och upplevelsen av sammanhang och mening. 
Upplevelse av sammanhang och mening är viktiga och ofta förbisedda värden i arbetslivet. 
Tomkins (2008) formulerade en teori som kallas för affektteorin på 1960-talet. Enligt honom är 
affekter den grundläggande källan till motivation samt utgör den basen för människans 
värdesystem och färgar upplevelser av världen positivt eller negativt. Tillsammans med minnet 
och kognitionen ger affektsystemet en möjlighet för individen att värdera den stundande 
situationen, samt sträva efter att maximera de positiva och minimera de negativa affekterna. 
Sonnby-Borgström (2009) beskriver en av basaffekterna välbehag-glädje. Glädje utmärks av ett 
eftersträvansvärt, behagfullt och positivt tillstånd av trygghet, harmoni och välbefinnande. 
Kroppen är avslappnad och redo för avkoppling och lek. Det sociala samspelet verkar vara en 
basal källa till glädje. Känslan av välbehag och glädje är en emotion som stärker bandet mellan 
människor. Glädjen stärker även den positiva upplevelsen av självet och intensiv glädje kan ge 
en känsla av tillhörighet. Affekten som kan ses som en motpol till glädje är vrede som kan 
variera från irritation till raseri och håller individen på avstånd eller i försvarsposition. Jeding 
och Theorell (1999) anser att människans hälsa påverkas av många olika faktorer, som 
exempelvis genetiska förutsättningar, motion, personlighet, näringsintag, den fysiska miljön och 
arbetsmiljön. Vidare menar de att arbetets upplägg och ledning har ett stort inflytande på 
individers välmående. Arbetets utformning är därför viktig för hälsan. De förklarar vidare att 
ansvaret för en hälsosam arbetsmiljö, både fysiskt och psykosocialt, ligger på arbetsgivaren. 
Josephson och Vingårdh (2002) visar att begreppet arbetsglädje har samband med en god hälsa 
och högt välbefinnande.     

Socialt stöd 
Enligt Kaufmann och Kaufmann (2010) är individer, som befinner sig i ett positivt emotionellt 
tillstånd på en arbetsplats, mer villiga att hjälpa andra människor. Vidare anser de att aktiviteter 
som stimuleras av positiva emotioner leder till mer socialt stöd från medarbetare. Staw, Sutton 
och Pelleds (1994) studie visar att det finns ett samband mellan positiva emotioner och socialt 
stöd från deras chefer. I studien förklaras även att individer som har en positiv emotionell 
läggning får ett större stöd från sina kollegor. Kaufmann och Kaufmann (2010) menar att socialt 
stöd avser att visa en individ att denne är värdefull och uppskattad. Det sociala stödet på 
arbetsplatsen kan motverka stress och genom att modifiera eller förändra stresskällan ges 
individen möjlighet att förbättra sin hälsa omgående. Detta går att förbättra genom att 
basbehoven av kontakt, omsorg och trygghet samt uppskattning tillfredsställs. Hellsøys (2002) 
forskning visar hur verksamt det sociala stödet är för att arbetstagarna ska känna trivsel, hälsa 
och effektivitet på arbetsplatsen. Studien visar även att en arbetsplats har mycket att vinna 
genom att stärka medarbetarnas sociala stöd, nätverk och samhörighetskänsla. Stoetzers (2011) 
studie vid Karolinska institutet pekar på att depression över tid kan relateras till lågt socialt stöd, 
utfrysning av kollegor och allvarliga konflikter. Han menar vidare att socialt stöd allmänt 
definieras som hjälpande handlingar som kan vara instrumentella eller emotionella. Med 
emotionell hjälp menas bland annat återkoppling och uppmuntran medan det instrumentella 
handlar om hjälp med information och resurser som arbetstagaren behöver för att kunna utföra 
sitt arbete väl. Socialt stöd anses vara en positiv aspekt av en relation som kan väga upp negativa 
psykosociala faktorer på arbetsplatsen.  
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Syfte/frågeställningar 
I introduktionen har feedback på arbetsplatsen, arbetstillfredsställelse och arbetsglädje samt 
socialt stöd varit viktiga begrepp. Lärare kommunicerar dagligen med sina kollegor och med 
elever genom att sända och ta emot budskap. Kommunikationen är ett ömsesidigt utbyte där 
feedback konstant är närvarande. Feedback är den återkoppling som lärarna får från sina 
kollegor. Denna feedback kan vara verbal och icke-verbal. Icke-verbal feedback sker bland annat 
via mimik, uttryck via ögonen och kroppsspråk. Det finns olika varianter av feedback som 
positiv, negativ och konstruktiv feedback. Positiv feedback skapar glädje hos den som tar emot 
den, medan negativ till en början kan skapa irritation och ilska. Konstruktiv feedback å andra 
sidan kan leda till utveckling hos individen. Feedback kan indirekt skapa arbetsglädje på 
arbetsplatsen genom att kollegor ger varandra positiv feedback. Något som också är viktigt på en 
arbetsplats är den sammanhållning och det sociala stöd som medarbetarna ger varandra. När det 
finns ett socialt stöd och sammanhållning på arbetsplatsen skapas arbetsglädje hos medarbetarna. 
     Föreliggande studie vill fokusera på begreppet feedback och dess relation till arbetsglädje och 
arbetstillfredsställelse hos några yrkesutövande lärare. Syftet är därmed att få en större förståelse 
för hur några lärare upplever feedback i sin arbetssituation. De frågeställningar som studien 
baseras på är:  
 

• Vilken inverkan har feedback på arbetsglädjen på en arbetsplats, sett ur ett 
medarbetarperspektiv?  

• På vilket sätt har denna feedback en relation till lärarnas utveckling av sin egen 
feedbackkompetens? 

 
Metod 

Intervjupersoner 
I föreliggande studie intervjuades åtta lärare, fyra kvinnor och fyra män, i åldrarna 30-60 år. 
Lärarna var verksamma i grundskolan upp till gymnasienivå och undervisade i olika 
ämnesområden. Samtliga lärare arbetade på olika skolor i Västsverige. Då det fanns vissa 
svårigheter att få tag på lärare genom de rektorer som kontaktades fanns lärarna som ingår i den 
yttre bekantskapskretsen. Samtliga intervjupersoner deltog i studien. Det var frivilligt att ställa 
upp och inga bortfall förekom. Kriterierna för intervjupersonerna var att de skulle vara 
yrkesutövande lärare. Urvalet i studien var litet och generaliseringar bör ske med försiktighet.  
 
Material 
I studien användes en egenkonstruerad intervjuguide baserad på olika teman, bandspelare 
alternativt smartphone och informationsbrev. Intervjufrågorna var öppna men till viss del 
strukturerade, eftersom studien utgick från den semistrukturerade intervjuformen. Marton (1986; 
Lepp & Ringsberg; ref i Karlsberg & Ringsberg, 2006) menar, för att få så många olika synsätt 
på ett fenomen som möjligt, är ett kvalitativt angreppssätt att föredra. De fyra teman som 
presenterades vid tidpunkten för intervjun var feedback, arbetsglädje, arbetstillfredsställelse och 
utveckling av egen feedback-kompetens. Varje tema innehöll ett antal förberedda frågor (Se 
bilaga 2).  
     Marton (1986; Lepp & Ringsberg, 2002; ref i Karlsberg & Ringsberg, 2004) beskiver att ett 
fenomenologiskt sätt att samla in och analysera data leder till en beskrivning av hur aspekter i 
verkligheten betyder olika för olika individer. Maykut och Morehouse (2004) rekommenderar att 
förbereda frågorna eftersom det annars ställer höga krav på färdigheter i kommunikation för att 
genomföra intervjun. Vidare menar de att öppna frågor är att föredra, eftersom de öppnar för 
diskussion mellan ledaren och intervjupersonen.  
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Procedur  
Några rektorer på olika skolor i Västsverige kontaktades via mail eller telefon med en förfrågan 
om att få kontakta några lärare på de skolor där de var verksamma. På grund av litet gensvar 
kontaktades lärarna istället privat. Intervjupersonerna kontaktades först per telefon, facebook 
eller via personlig kontakt, där studiens syfte presenterades. De upplystes även om att det var 
frivilligt att ställa upp. Valde personen att ställa upp bokades en intervju vid en tidpunkt och på 
en plats som passade intervjupersonen. Maykut och Morehouse (2004) menar att det är upp till 
den som intervjuar att etablera och upprätthålla ett intervjuklimat som upplevs positivt. Detta 
innebar att intervjuerna genomfördes på en plats som passade intervjupersonerna. Dessa platser 
var antingen i hemmiljö, i ett enskilt rum i biblioteksmiljö, eller i restaurangmiljö. Intervjuerna 
hölls vid olika tidpunkter på dygnet, beroende på lämplighet för intervjupersonerna.  
     Varje intervju varade mellan 20-35 minuter och innan inspelningen påbörjades togs lite 
bakgrundsinformation om intervjupersonen (se intervjuguide, bilaga 2). Detta gjordes för att 
etablera kontakt, få personen att känna sig avslappnad samt skapa en bild av dennes 
arbetssituation. Intervjuerna spelades in på en bandspelare, alternativt smartphone. 
Intervjupersonen fick informationen innan inspelningen och teman angavs. Efter intervjun gavs 
tillfälle för intervjupersonen att lägga till ytterligare tankar och kommentarer. Intervjupersonen 
bads även delge sin upplevelse av mötet. Detta för att ge utrymme för direkt feedback till 
författarna. De inspelade intervjuerna skrevs ordagrant ner var för sig. Maykut & Morehouse 
(2004) anser att inspelade intervjuer bör nedtecknas och detta är extra viktigt om intervjun 
kommer att användas som huvudkälla. Intervjuerna skrevs ut på papper för att lättare kunna 
kodas. Maykut & Morehouse (2004) menar att det är bra att koda intervjuerna för att kunna 
härröra data till rätt intervjuperson. Materialet kodades på ett sätt så att ingen utomstående skulle 
kunna härröra citaten till några personer. Materialet kodades IP/A- IP/H.  
 
Analys och tolkning 
Utifrån de teman som användes vid intervjutillfällena skedde en beskrivning av det som 
intervjupersonerna delat med sig av i resultatdelen. Resultatet grundades på det insamlade 
materialet och sammanställdes i en sammanfattning, där de mest lämpade citaten från 
intervjuerna förstärkte resultatet. Indelning av materialet resulterade i rubrikerna feedback, 
arbetstillfredsställelse, arbetsglädje och positiv och negativ feedback i resultatdelen. För att 
sammanfatta resultatet klipptes citat ut från intervjumaterialet och placerades under varje rubrik. 
På detta sätt kunde mönster hittas. Därefter valdes de mest kärnfulla citaten ut för att redovisas i 
resultatdelen. 
    En induktiv ansats valdes vid analys av materialet. Maykut och Morehouse (2004) menar att 
den induktiva ansatsen innebär en förutsättningslös analys av texter. Vidare menar de att 
upptäcktsprocessen börjar med försöken att hitta mönster till viktiga meningar. Detta innebär att 
genom att ställa frågor som handlar om återkommande ord, ämnen och fraser samt mönster går 
det att hitta kategorier och nyanser i datan som är av vikt. De mönster som upptäcktes i resultatet 
var: Innebörden av feedback, socialt stöd och utveckling av en egen feedbackkompetens. Maykut 
och Morehouse (2004) anser att det som ingår i kategorin ska vara vägledande för flera citat. När 
minst åtta citat ger en kategori har ett mönster funnits.  
 
Etik 
Michell & Jolley (2007) räknar upp ett antal etiska förhållningsregler när det gäller studier som 
involverar människor. Dessa handlar om frivillighet att ställa upp i studien, konfidentialitet, 
vetskap om innehållet i studien, intervjupersonernas frihet att avsluta sitt deltagande när de vill 
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samt att insamlad data inte får användas på annat sätt än vad som informerats om.  Dessa etiska 
förhållningsregler har beaktats i föreliggande studie. 

Resultat 
 
Feedback 
Feedback fungerade som det första temat vid varje intervju. Intervjupersonerna ombads att 
förklara ”vad är feedback för dig?”. Samtliga intervjupersoner var överens om att feedback var 
en respons på något som de hade gjort i sitt arbete ”Feedback är väl att man får någon form utav 
kritik på det man gör på jobbet, positiv eller negativ kritik på någonting man gjort helt enkelt...” 
En intervjuperson menade att feedback var ett kvitto på hur arbetet utförts och vad som bör 
förändras. Flertalet intervjupersoner menade att feedback var någon form av kritik. Denna kunde 
vara negativ, positiv eller konstruktiv. Den konstruktiva kritiken innehöll, enligt de flesta 
intervjupersonerna, någon form av konkreta råd eller förslag på förbättring. Oavsett vilken form 
av kritik eller feedback som gavs upplevde intervjupersonerna att de fick för lite.  
     Feedback kunde vara formell eller informell enligt lärarna. Många av intervjupersonerna 
talade om bland annat medarbetarsamtal med rektorn och informationsblad som informella 
tillfällen för feedback. ”…sitter man däremot i medarbetarsamtal då är det ju mer formellt”. 
Några intervjupersoner ansåg att feedback kunde ske vid exempelvis arbetslagsmöte där det gavs 
utrymme för kollegorna att spontant tala med varandra. Feedback skapade olika känslor hos 
intervjupersonerna. Det uttrycktes att positiv feedback skapade känslor av glädje och 
upprymdhet, medan negativ feedback ibland skapade irritation, ledsamhet och ilska. En av 
intervjupersonerna yttrade att negativ feedback kunde bidra till irritation och ”surhet”. En annan 
aspekt av positiv respons på feedback var att den skapade en god stämning på arbetsplatsen. 
Några intervjupersoner menade att positiv feedback eller kommunikation var ett sätt att få bättre 
kontakt med sina kollegor ”…så säger man nånting då kan det öppna en väg in. Så blir det 
lättare att prata med varandra…”. Någon uttryckte glädje över att få feedback samt att den 
ökade möjligheten att komma närmare sina kollegor. 
    Flera av intervjupersonerna ville ha feedback från kollegor som arbetade nära dem. Någon 
önskade att även få feedback från rektorn. Dock menade några att rektorn hade för lite insyn i 
deras arbete som lärare och därför inte kunde ge relevant återkoppling. En intervjuperson 
önskade få feedback från eleverna i första hand och i andra hand från kollegorna. Många 
intervjupersoner ansåg det som viktigt att ge eller ta emot feedback i enrum. En av 
intervjupersonerna uttryckte att det var betydande att få den öga-mot-öga då tillfälle gavs att 
kunna försvara sig mot kritiken. Flera av intervjupersonerna ville helst ta emot feedback som var 
rak och ärlig från sina kollegor. En intervjuperson uttryckte att feedback helst skulle komma från 
en person som hade mer erfarenhet. Det var även centralt att det fanns en respekt mellan sändare 
och mottagare. Flera intervjupersoner ”lindade in” negativ feedback för att inte såra mottagaren.  
     Några av intervjupersonerna menade att givandet och tagandet av feedback skedde konstant 
på arbetsplatsen. En av intervjupersonerna uttryckte att ”….feedback är så mycket mer än bara 
kritik…” och menade att feedback kunde vara allt som uttrycktes och visades. Flera av 
intervjupersonerna ansåg att feedback inte endast var ord utan kunde även vara en klapp på 
axeln, ögonkontakt och rynkade ögonbryn. Kroppsspråket var en betydelsefull del i givandet och 
tagandet av feedback. Flera intervjupersoner upptäckte genom icke-verbala signaler om feedback 
uppskattats.  
 

”Även om det är kritik som är positiv eller negativ. Spelar ingen roll. Men man måste ha nån 
respons, nån feedback. Annars så är det ju nånting som inte stämmer”.  

 



 

	   9	  

En av intervjupersonerna menade att det inte spelade någon roll om feedback var negativ eller 
positiv. Det essentiella var att få respons i någon form. En intervjuperson ansåg att tystnad kunde 
vara en form av negativ feedback. En annan infallsvinkel som hade inverkan på 
intervjupersonerna var upplevelsen att bli bekräftad och sedd som individ. Några av 
intervjupersonerna uttryckte att feedback bekräftade dem. Feedback handlade förutom att bli 
sedd och uppskattad som individ även om att se och uppskatta andra.  
 
Arbetstillfredsställelse 
För att feedback skulle kunna skapa arbetstillfredsställelse menade några av lärarna att den måste 
vara konstruktiv och givande. ”Om man får någon feedback som man tycker är, känns 
konstruktiv och givande så kan man ju använda den och göra något av den och då blir det ju 
tillfredställande”. Någon uttryckte även att om det var feedback där kollegorna yttrade att 
arbetet var väl utfört skapades arbetstillfredsställelse. ”…och så får man lite feedback…hur 
reagerar man då ja…sträcker på sig lite”. Samtliga intervjupersoner gav uttryck åt att de kände 
sig som mest tillfreds i sin arbetssituation då en lektion hade gått bra och det märktes på 
eleverna.  
 

”Men när man känner att eller vi kan ta bara en lektion när man känner att man har planerat en 
lektion och den verkligen har blivit så lyckad som man hoppades att den skulle bli. Då känner man 
sig verkligen tillfredställd. Då är det så man liksom bara måste in i arbetsrummet och yes!”.  

 
Någon av intervjupersonerna beskrev att tillfredställelse frambringades när bekräftelse gavs. 
Detta skapade en känsla av betydelse hos individen. Någon uttryckte att uppskattning från andra 
var betydelsefullt. För några av lärarna var lönen en del i arbetstillfredsställelsen. De beskrev att 
när lönen utbetalades, och de upplevde att den var lagom för den insats som utförts, kändes det 
tillfredställande. Några uttryckte att feedback kunde vara bra men att den egna känslan av ett väl 
utfört arbete var en källa till arbetstillfredsställelse. Några yttrade att de oftast själva kände om 
prestationen var bra eller mindre bra. En intervjuperson berättade att fikapausen med kollegorna 
var den mest tillfredställande tidpunkten på dagen. Då fanns det tid att tala med varandra och 
erhålla en paus i arbetet. 
 
Arbetsglädje 
Intervjupersonerna beskrev feedback som förenligt med arbetsglädje. De menade att positiv 
feedback ökade glädjen inom dem. Någon beskrev positiv feedback som: ”Det är ju roligt alltså 
att få feedback. Man får ju en liten kick, det kommer man ju inte ifrån ju…”. En annan använde 
ordet ”peppad” och någon beskrev hur feedback gav energi. En lärare berättade om glädjen av 
att få feedback. Feedback motiverar individen och ökar framåtandan menade några 
intervjupersoner. Social feedback som uppstod bland kollegorna var en viktig del i arbetsglädjen 
förklarade en annan lärare. Positiv feedback gjorde det lättare att arbeta tillsammans i ett 
arbetslag, sade en av intervjupersonerna. En annan påpekade att genom feedback gavs en 
fingervisning, om det gick att fortsätta i samma spår. Om detta var möjligt alstrades arbetsglädje. 
”Det är ju klart, får man positiv feedback om man har gjort någonting så gör man ju det igen. 
Får man inte nånting eller man får negativ så gör man ju inte de sakerna igen”. Samtliga 
intervjupersoner menade att det var kollegorna som skapade deras arbetsglädje. Någon uttryckte 
att det var den goda stämningen bland medarbetarna som framkallade trivsel på arbetsplatsen. 
Detta gjorde det roligt att gå till arbetet. Någon tog även upp att feedback från kollegorna hjälpte 
till att lösa problem, vilket gjorde att det var lättare och roligare att arbeta. Samtliga tog även upp 
arbetsmiljön som en viktig faktor till arbetsglädje. Hälften av intervjupersonerna ansåg att chefen 
hade en del i arbetsglädjens existens. En intervjuperson uttryckte att det var viktigt med en tydlig 
ledare medan en annan ansåg att det var av vikt att känna stöd från chefen. Fokus lades främst på 
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kollegornas roll för uppkomsten av arbetsglädje men även eleverna togs upp som ett bidrag till 
arbetsglädjen. ”Jag tror det beror jättemycket på personalstyrkan, att vi har god 
sammanhållning i personalstyrkan för det har vi. Men när det är dålig stämning i 
personalgruppen, då är det inte kul att gå till jobbet”.  
     En av lärarna berättade att trygghet berodde på hur väl elever och lärare kände varandra. 
Denna trygghet gjorde att arbetsglädjen uppstod automatiskt. Fyra av intervjupersonerna menade 
att tryggheten var central för att känna arbetsglädje. Någon ansåg att det var lättare att hantera en 
situation på arbetsplatsen om det rådde en inre trygghet hos individen. En av intervjupersonerna 
beskrev hur förberedelse genererade arbetsglädje och en annan förklarade att trygghet bottnade i 
tillräckliga yrkeskunskaper. En annan aspekt som några av intervjupersonerna menade 
framkallade arbetsglädje var att få tillräckligt med tid. Någon tog upp stress som ett hinder vad 
gäller kontakten kollegorna emellan. En annan uttryckte behovet av tillräckligt med tid för 
förberedelser och genomförande. En av lärarna menade att delaktighet och möjlighet att kunna 
påverka var viktigt för att uppleva arbetsglädje på arbetsplatsen. Bemötandet vid en arbetsdags 
början var viktigt för en intervjuperson. Denne menade att ett leende från kollegor kunde 
möjliggöra arbetsglädje. Att bli sedd och bekräftad togs också upp som en del i arbetsglädjen. 
 

”Arbetsglädje är när man vaknar på morgonen och tänker idag ska det bli kul att gå till jobbet”. 
 
Positiv och negativ feedback 
Samtliga intervjupersoner gjorde skillnad på negativ, positiv och konstruktiv feedback, eller 
kritiken, när de förklarade hur de utvecklades och utvecklade sin egen feedbackkompetens. 
Några lärare menade att feedback kunde leda till en utveckling som individ. Positiv feedback, 
menade några intervjupersoner, gjorde det lättare att utvecklas Positiv feedback var även en 
bekräftelse på att det som läraren utförde i arbetet var framgångsrikt. En av intervjupersonerna 
uttryckte att positiv feedback kunde leda till en uppfattning av sig själv som en bättre människa. 
Feedback ökade självförtroendet hos individen. De flesta intervjupersonerna menade att negativ 
feedback var lätt att ”slå ifrån sig” och som de därmed inte lyssnade till. Negativ feedback kunde 
vara svår att ta emot. ”Det finns ju tillfällen då då man kanske inte är så bra på att ta emot 
feedback om det inte är så positivt”. Några lärare beskrev dock att negativ feedback var enklare 
att tro på om förslag på förändring gavs. En av lärarna beskrev detta som konstruktiv feedback. 
     Återkoppling på feedback var viktigt, allra helst vid negativ feedback, menade några av 
intervjupersonerna. Återkopplingen gjorde det enklare att ta sig an negativ feedback. En av 
intervjupersonerna ansåg att det var viktigt att läsa av när feedback skulle ges. Om situationen 
var stressande eller individen inte verkade må bra var det lämpligt att vänta med att ge feedback. 
Flera av intervjupersonerna beskrev att tid för reflektion var av vikt när feedback mottogs och då 
som mest vid negativ eller konstruktiv feedback. De gavs då en möjlighet att tänka över vad som 
kunde ha gjorts istället. En av intervjupersonerna beskrev att det var bra att tala med sändaren av 
feedback för att få en möjlighet att ta den till sig. Vidare beskrev läraren att återkopplingen 
kunde tillföra personliga utvecklingsmöjligheter. Feedback kunde också leda till en diskussion 
enligt en intervjuperson. Läraren kunde därav få en möjlighet att ställa frågor till sändaren, vilket 
kunde vara utvecklande. En av intervjupersonerna menade att det var viktigt med uppföljning av 
given feedback. Den individ som mottagit feedback kunde annars se den som ”tagen ur luften”. 
Återkoppling på feedback kunde även motverka upprepning av beteendet. En intervjuperson 
uttryckte att återkoppling skapade utveckling.  
     Samtliga intervjupersoner berättande att de borde bli bättre på att ge feedback, allra helst 
negativ feedback. I läraryrket var samtal av vikt och även feedback sågs som ett givet inslag i 
arbetsuppgiften, menade de flesta. Dock ansåg mer än hälften av intervjupersonerna att de inte 
gjorde det tillräckligt ofta. ”Ja, kanske att göra det oftare. Försöka liksom ge det så fort man får 
chansen. Det är nog det som jag medvetet tänker ibland”. Många av intervjupersonerna ansåg 
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det lättare att ge positiv feedback men menade att de borde utveckla sin förmåga att ge negativ 
eller konstruktiv feedback. ”Jag är nog bra på att ge andra människor positiv feedback men 
mindre bra på det som jag tycker är dåligt”. Flera beskrev att det fanns en rädsla för att såra 
mottagaren av negativ feedback och att den istället ”lindades in” positivt av sändaren. En av 
intervjupersonen beskrev att det var viktigt att feedback som gavs skulle vara rak, ärlig och inte 
”lindas in”. 
 

”Jag tänker att ibland känner man sig mer invecklad än utvecklad”. 
 

Sammanfattning av resultat 
Föreliggande studies resultat visar sammanfattningsvis att feedback är en respons som är av 
formell och informell karaktär menar intervjupersonerna. Positiv feedback skapar bland annat 
arbetsglädje anser intervjupersonerna medan negativ feedback kan vara svår att ta till sig. 
Konstruktiv feedback kan däremot när den innehåller råd och idéer om förändring bidra till 
individens utveckling.  

Diskussion 
 
Syftet med föreliggande studie är att få en större förståelse för hur några lärare upplever 
feedback i sin arbetssituation. De frågeställningar som studien baseras på är: Vilken inverkan har 
feedback på arbetsglädjen på en arbetsplats, sett ur ett medarbetarperspektiv? På vilket sätt har 
denna feedback en relation till lärarnas utveckling av sin egen feedbackkompetens? 

 
Innebörden av feedback  
Robbins och Hunsaker (2009) klargör att feedback är en kommunikation som förklarar aspekter i 
en individs beteende och dess effekter. Øiestad (2005) poängterar att individen behöver få veta 
varför hon får feedback och om kritiken är specifik bör den vara konstruktiv. Mattsson och 
Örtenblad (2008) förklarar med stöd av Øiestad (2005) att feedback bör vara konstruktiv för att 
ge ett effektivt lärande. Vidare menar de att konstruktiv och saklig feedback oftast är lättare för 
mottagaren att acceptera. I resultatet framkommer att intervjupersonerna uppskattar rak och ärlig 
feedback. Detta är i överensstämmelse med vad Øiestad (2005) och Mattsson och Örtenblad 
(2008) talar om. Rent spekulativt skulle konstruktiv feedback, förutom att vara utvecklande, 
kunna öka sammanhållningen mellan medarbetarna på en arbetsplats. Eftersom konstruktiv 
feedback bör vara rak och ärlig kan mottagaren förstå och tro på det budskap som ges. Det i sin 
tur skapar tillit och förtroende för sändaren. Knapp och Hall (2002) menar att kommunikation 
innefattar både verbal och icke-verbal kommunikation. Argyle (1988) anser att den verbala 
kommunikationen ackompanjeras av den icke-verbala kommunikationen genom signaler som 
ansiktsuttryck, blickar eller kroppsspråk. Intervjupersonerna berättar i enlighet med detta att 
feedback är mycket mer än bara ord.  
 
     Formell feedback. Resultatet i studien visar att formell feedback är en respons eller ett kvitto 
på hur medarbetarna arbetar. Kaufmann och Kaufmann (2010) förklarar i enlighet med detta att 
feedback gör att arbetstagaren får information om sina resultat. Intervjupersonerna anser att 
feedback talar om för dem vad som kan förändras och hur de kan arbeta framöver. Kaufmann 
och Kaufmann (2010) anser att formell kommunikation bör ske via tvåvägskommunikation, det 
vill säga ansikte-mot-ansikte. Formell feedback som till exempel medarbetarsamtal är viktiga för 
att en medarbetare ska kunna utvecklas i sitt arbete. Resultatet visar att formell feedback, eller 
kommunikation, som sker är via medarbetarsamtal med rektorn på den skolan där 
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intervjupersonen arbetar. En önskan är att få mer feedback från rektorn vid medarbetarsamtal. På 
grund av rektorns begränsade insyn i deras dagliga arbete ser de hellre feedback från 
medarbetarna. Rent spekulativt är det av vikt att ett formellt feedbacksamtal är väl förberett av 
ledaren. En medarbetare som får oförberedd feedback på sin arbetsprestation kan uppleva denna 
som irrelevant. Det kan medföra ett minskat förtroende för ledaren. Feedback i denna form kan 
då rent av vara ofördelaktig för mottagaren och stoppa utvecklingen hos individen. Minskat 
förtroende för ledaren kan också påverka arbetsglädjen negativt. Finns dock en god 
sammanhållning bland kollegorna kan den negativa upplevelsen neutraliseras, vilket bekräftas av 
Stoetzer (2011).   
 
     Informell feedback. Angelöw (2006) menar att kommunikation är en förutsättning för att 
feedback ska bli ett givande inslag i arbetet. Intervjupersonerna uttrycker att genom att få 
feedback från kollegorna är det lättare att lösa ett problem. Arbetet blir lättare och roligare. När 
arbetet är roligare skapas arbetsglädje. När arbetsglädje finns ökar möjligheterna till feedback. 
Wheelan (2010) anser att ett öppet kommunikationsklimat där alla medlemmar tillåts att delta 
oavsett statusegenskaper ökar prestationen på arbetsplatsen. Ett klimat på arbetsplatsen där alla 
får delta påverkar hur individen trivs med sig själv och hur hon har det tillsammans med andra, 
vilket Sandahl, Falkenström och von Knorring (2010) framhåller. De menar vidare att 
självkänslan formas ur bland annat relationer med andra, vilket överensstämmer med de flesta 
intervjupersonernas upplevelser. Kaufmann och Kaufmann (2010) framhåller att de aktiviteter 
som stimuleras av positiva emotioner leder till mer socialt stöd från kollegor, vilket även stöds 
av Wheelan (2010). Intervjupersonerna tycker att det går att se på kroppsspråket om feedback 
uppskattas av mottagaren eller inte. De anser att tystnad kunde vara en form av negativ feedback 
som skapar osäkerhet. Argyle (1998) förklarar, liksom intervjupersonerna, att om signaler som 
nickningar, blickar och ansiktsuttryck uteblir, får det ofta en negativ reaktion hos sändaren. Om 
feedback blir ett ständigt inslag i arbetssituationen skulle det kunna medföra att skillnaderna 
mellan informell och formell feedback suddas ut eftersom alla parter ser den som självklar. 
 
     Emotionell feedback. Fiske (1999) anser att feedback är varje individs möjlighet att få bli 
bekräftad och få en möjlighet att växa i sin yrkesroll samt i den personliga utvecklingen. Att ge 
feedback är att se och erkänna individens egenskaper. Att bli erkänd och sedd påverkar 
individens självkänsla och självförtroende, eftersom individen uppskattas för sin egen person. Då 
självkänslan ökar skapas en inre och yttre trygghet. Enligt Øiestad (2005) bidrar positiv feedback 
till ett starkt självförtroende hos individen eftersom individen även blir medveten om sina 
resurser. Det ökade självförtroendet gör att individen blir motiverad samt bekräftad i att det finns 
en mening. I resultatet framkommer att arbetstagarna anser att feedback bekräftar dem som 
individer. Men feedback handlar också om uppskatta andra samt visa det på ett tydligt sätt. 
Kunich och Lesters (1996) artikel beskriver, vilket stämmer överens med intervjupersonernas 
upplevelse av feedback, att den bekräftar individens person. Enligt Knapp och Hall (2002) 
skapar det säkerhet och ger en mening vid agerandet, när en individ blir sedd av en annan.  
     Kaufmann och Kaufmann (2010) menar att feedback som ges ansikte-mot-ansikte har den 
högsta informationskällan. Föreliggande studies resultat visar att negativ eller konstruktiv 
feedback bör ges eller tas emot öga-mot-öga. En anledning till att feedback bör ges öga-mot-öga 
kan bero på att det skapar känslor hos mottagaren. Intervjupersonerna berättade att feedback 
skapar olika känslor hos dem, beroende på om den är positiv eller negativ. Positiv feedback 
skapar upprymdhet och glädje. Negativ feedback skapar ledsamhet och irritation. Tomkins 
(2008) affektteori tar upp affekter som den grundläggande källan till motivation, som dessutom 
färgar upplevelser av världen positivt eller negativt. Detta går att koppla till positiv feedback som 
skapar affekten glädje och negativ feedback som kan skapa affekten vrede. Bauer (2007) 
förklarar emotionell smitta som att en individ reagerar på en annan individs sinnesstämningar 
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och handlingar. De reaktioner som överförs när, exempelvis positiv feedback ges, skapar glädje 
och bekräftelse hos mottagaren. Detta i sin tur kan smitta sändaren som också känner sig glad, 
upprymd och bekräftad. Sonnby-Borgström (2005) beskriver att affekten vrede kan göra att 
individer gärna går in i försvarsställning. Några intervjupersoner uppger att de måste få en chans 
att försvara sig eller bemöta den feedback som ges. Rent spekulativt kan försvarsställningen dels 
bero på osäkerhet, en dålig självkänsla, hos individen och dels att den feedback som ges inte har 
varit konstruktiv.  

Socialt stöd 
Resultatet i föreliggande studie visar att social feedback, som uppstår bland kollegorna, är en 
viktig del i arbetsglädjen. Sandahl, Falkenström och von Knorring (2010) menar att glädje 
stärker banden mellan människor. Positiv feedback gör det lättare att arbeta tillsammans. Några 
intervjupersoner uttrycker även att positiv feedback är ett sätt att få större kontakt med sina 
kollegor och det ökar möjligheten i sin tur att komma närmre varandra. Sonnby-Borgström 
(2009) beskriver affekten glädje som ett eftersträvansvärt och positivt tillstånd av trygghet och 
välbefinnande. Det sociala samspelet verkar vara en basal källa till glädje. Samtliga 
intervjupersoner i studien säger att kollegorna skapar deras arbetsglädje. När lärarna känner 
varandra samt eleverna uppstår trygghet, vilket leder till arbetsglädje. Trygghet är viktigt för att 
känna arbetsglädje eftersom det då är lättare att hantera en problemfylld situation. Rent 
spekulativt kan feedback som är rak och ärlig skapa tillit hos arbetstagaren. Tillit i sin tur bidrar 
till trygghet inom individen eftersom hon vet vad som förväntas av henne och andra.  
               

 
                                                                 Figur 1: Det positiva feedback-hjulet 
 
Tsai (2011) menar att om interaktionen mellan medarbetare och ledare fungerar väl påverkar det 
samarbetet och kommunikationen i arbetet. Resultatet visar att det är viktigt att rektorn är tydlig i 
sitt sätt att kommunicera. Några av intervjupersonerna ser det som viktigt att känna stöd från 
rektorn. Detta kan bero på att arbetstagaren behöver uppleva att ledaren har förtroende för 
medarbetaren. Förtroende gör att delaktigheten i beslut på arbetsplatsen möjliggörs. Kaufmann 
och Kaufmann (2010) anser att individer som befinner sig i ett positivt emotionellt tillstånd på en 
arbetsplats är mer villiga att hjälpa andra. Vidare menar de att aktiviteter som stimuleras av 
positiva emotioner leder till ökad framgång i arbetet och mer socialt stöd från kollegor. 
Föreliggande studie visar att konstruktiv och utvecklande feedback, där kollegorna uttrycker att 
det utförda arbetet är väl utfört, skapar arbetstillfredsställelse. En god sammanhållning och 
socialt stöd skapar möjligheter för att ge varandra feedback på arbetsplatsen eftersom tillit finns.  
     Staw, Sutton och Pelleds (1994) visar att det finns ett samband mellan positiva emotioner och 
socialt stöd från chefer. Kaufmann och Kaufmann (2010) framhåller också att socialt stöd skapas 
när bekräftelse ges, vilket i sin tur bidrar till en känsla av egen betydelse. Resultatet i 
föreliggande studie visar även det att uppskattning från andra är viktigt. Hellesøys (2002) 
forskning pekar på hur verksamt det sociala stödet är för att arbetstagarna ska känna trivsel, hälsa 
och effektivitet. De flesta intervjupersonerna menar att positiv feedback skapar god stämning på 
arbetsplatsen. Den goda stämningen på arbetsplatsen mellan kollegorna skapar trivsel, vilket gör 
det roligt att gå till arbetet. Stoetzer (2011) menar att socialt stöd allmänt definieras som 
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hjälpande handlingar, vilka kan vara instrumentella eller emotionella. Med emotionell hjälp 
menas bland annat återkoppling och uppmuntran, medan det instrumentella handlar om hjälp 
med information och resurser som arbetstagaren behöver för att kunna utföra sitt arbete bra. 
Emotionell hjälp skulle kunna vara synonymt med feedback där uppmuntran kan vara positiv 
feedback. Instrumentellt stöd kan då vara återkopplingen som individen får. Socialt stöd anses 
vara en positiv aspekt av relationer, som kan väga upp negativa psykosociala faktorer på arbetet. 
     Jeding och Theorell (1999) pekar på att individens hälsa påverkas av många olika faktorer, 
som exempelvis den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Arbetets utformning är viktigt för 
hälsan. Ansvaret för den hälsosamma arbetsmiljön ligger hos arbetsgivaren. Resultatet i 
föreliggande studie visar att många av intervjupersonerna upplever att brist på tid kan vara ett 
hinder, när det gäller att ge varandra feedback. Ett annat hinder, enligt intervjupersonerna, kan 
också vara att stress minskar kontakten mellan kollegor. Angelöw (2006) menar att ett klimat där 
chefer och medarbetare uppmuntrar och stöder varandra skapar arbetsglädje. Josephson och 
Vingårdh (2002) stöder även detta då de kopplar samman arbetsglädje med en god hälsa och 
högt välbefinnande. Genom att ha mer tid till spontana möten där det finns möjlighet att utbyta 
idéer samt ge och ta emot feedback skapas arbetsglädje. Bristen på tid och minskad kontakt 
kollegor emellan kan ge upphov till stress och en mindre hälsosam psykosocial arbetsmiljö. Rent 
spekulativt skulle arbetsglädje kunna minska stressen på en arbetsplats.  

Utveckling av egen feedbackkompetens 
Wood (1999) menar att genom användning av ”jag-budskap” tar individen ansvar för sina 
känslor. Detta kan därför vara ett bra redskap att använda när feedback ges och tas emot. 
Resultatet visar att intervjupersonerna gärna ”lindar in” negativ feedback vid givandet för att inte 
såra varandra. Det är dock lätt att det skapas missförstånd när tydlighet saknas, vilket skulle 
kunna undvikas med ”jag-budskap”. Föreliggande studie visar att intervjupersonerna föredrar att 
få i tagandet rak och ärlig feedback. Om intervjupersonerna använder ”jag-budskap”, i enlighet 
med Wood (1999) och Mattsson och Örtenblad (2008), kan de ge en konkret beskrivning av 
budskapet ges utan att vara anklagande. Detta skulle då kunna leda till utveckling, både hos dem 
själva och andra.  
      Att lyssna aktivt innebär att lyssna med intensitet, empati, acceptens och en vilja att ta ansvar 
för en avslutning av kommunikationen. För att motverka att en sändare ska känna sig förbisedd 
kan aktivt lyssnande vara ett bra redskap att använda vid givande och tagande av feedback. 
Genom att utveckla sitt eget lyssnande och vara närvarande i kommunikationen med andra kan 
feedback bli ett redskap som både är lättare att ge och ta emot, vilket stämmer överens med 
Robbins och Hunsakers (2009) syn på aktivt lyssnande. En person som inte lyssnar aktivt kan 
missa små nyanser i kommunikationen genom selektivt lyssnande och har dessutom mer fokus 
på sig själv, vilket Wood (1999) poängterar. I kommunikationsprocessen uppstår ofta brus och 
genom att förstärka det aktiva lyssnandet kan brus motverkas. Resultatet visar att feedback bör 
ges öga-mot-öga i enrum, vilket kan vara ytterligare ett sätt att motverka bruset. Vid aktivt 
lyssnande är det essentiellt att vara medvetet närvarande. Detta bekräftas genom Woods (1999) 
beskrivning av den komplexa och aktiva process som aktivt lyssnande är. En individ påverkas av 
bruset i omgivningen men även av det brus som finns inom individens tankar exempelvis.  
     Vikten av att medvetandegöra sin verbala och icke-verbala kommunikation, stöds av 
Clampitts (1991; ref. i Hartley 1999) resonemang kring det ömsesidiga utbytet. I en 
kommunikation med andra är inte bara den verbala kommunikationen närvarande utan även den 
icke-verbala, vilket även intervjupersonerna resonerar kring. Sonnby-Borgström (2005) tar upp 
ansiktet och dess mimik som ett sätt att förstärka kommunikationen, vilket är i enlighet med 
Kaufmann och Kaufmanns (2010) förklaring om begreppet ansiktsfeedback. Ansiktsfeedback 
innebär att imitation av andras ansiktsuttryck sker, vilket skapar en upplevelse av den andres 
känslor. För att feedback ska vara utvecklande är det av vikt att kunna läsa av den andres 
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sinnestillstånd som syns med hjälp av icke-verbala signaler. En av intervjupersonerna poängterar 
att det inte är lyckat att ge feedback till en person som är stressad eftersom budskapet kan gå 
förlorat. Kaufmann och Kaufmann (2010) menar vidare att i en feedbacksituation där individen 
som ska ta emot feedback inte mår bra, kan sändaren av feedback använda sig av sina känslor 
och ansiktsmimik för att påverka den andres sinnestillstånd positivt. Detta stämmer överens med 
Bauers (2007) syn på hur individer reagerar på andra individers sinnestillstånd och smittas 
emotionellt. Det är av vikt att det som sägs speglar det som uttrycks i kroppsspråket. När inte 
kroppsspråket och orden harmonierar uppstår en dissonans och förståelsen minskar. 
     Då det gäller konstruktiv feedback kan denna användas för att gynna utveckling hos individen, 
vilket även bekräftas genom Mattsson och Örtenblad (2008). De anser att feedback som ges ska 
vara konstruktiv för att gynna det effektiva lärandet. Resultatet i föreliggande studie visar att 
några av intervjupersonerna ges möjlighet att genom feedback veta vad de kan göra bättre 
framöver. Øiestad (2005) förklarar att en individ behöver veta vad som inte fungerar, varför och 
vad hon kan göra istället. Föreliggande studie visar även att några intervjupersoner ser att 
feedback leder till att de utvecklas som individer. En av intervjupersonerna anser att det är 
möjligt att hantera negativ kritik om det finns en inställning att hela tiden vara beredd att lära sig 
något nytt. Detta överensstämmer med Ilgen, Fischer och Taylors (1979) förklaring av de 
aspekter som påverkar beteendet. Dessa aspekter är hur feedback mottas, accepteras och om 
mottagaren har en vilja att svara. Hur individen svarar på feedback kan bero på hennes 
självkänsla och självförtroende. Mattsson och Örtenblad (2008) menar att konstruktiv och saklig 
feedback oftast är lättare för mottagaren att acceptera. Resultatet visar, i enlighet med Mattsson 
och Örtenblad (2008), att konstruktiv feedback med råd och idéer blir ett lärande för 
intervjupersonerna. När en individ utvecklar sitt sätt att ge konstruktiv feedback kan ett utbyte av 
erfarenheter och ett effektivt lärande kan ske. Det kan även bidra till att mottagaren blir 
bekräftad och känner sig värdefull. Att feedback kan ge ökat självförtroende bekräftas av 
föreliggande studies resultat. Positiv feedback kan leda till att individen upplever att hon känner 
sig bättre som person, vilket stöds av Øiestads (2005) tankegångar. Genom positiv feedback blir 
individen medveten om sina resurser. Föreliggande studie visar att det är lättare att ge positiv 
feedback. Intervjupersonerna upplever dock att de bör utveckla sin förmåga att ge mer negativ 
och konstruktiv feedback. Hepper och Carnelleys (2010) studie visar att en individs negativa 
självbild bibehålls genom att söka negativ feedback. Det är därför av vikt att som sändare hjälpa 
mottagaren att öka sin positiva självbild genom att ge konstruktiv feedback. Genom att utveckla 
sin egen kompetens vad gäller att ge och ta emot feedback kan även en arbetsgrupp utvecklas i 
positiv riktning, vilket överensstämmer med Wheelan (2010). 
 
Sammanfattande synpunkter 
Föreliggande studies resultat visar sammanfattningsvis att feedback är formell, informell samt 
emotionell. Feedback består av både verbal och icke-verbal kommunikation. Feedback bidrar till 
personlig utveckling hos individen genom givande och tagande av feedback. Intervjupersonerna 
menar att de gärna ger och tar emot positiv feedback, men upplever att de bör bli bättre på att 
även ge negativ och konstruktiv feedback. Resultatet visar också att samtliga intervjupersoner 
upplever att det sociala stödet från medarbetarna på arbetsplatsen är viktigt för att känna 
arbetsglädje. Arbetsglädjen möjliggör att feedback blir ett konstant inslag i arbetsdagen. Rent 
spekulativt kan föreliggande studie appliceras på andra yrkeskategorier än yrket lärare. 
     Det finns aspekter i studien som kan kritiseras och som kan utvecklas om liknande studie 
skulle upprepas. En av dessa aspekter gäller intervjuguiden där det går att ifrågasätta om temat 
arbetstillfredsställelse är relevant för resultatet då det finns för lite forskning att tillgå samt dess 
likhet med begreppet arbetsglädje. Det går även att ifrågasätta användningen av begreppet 
arbetstillfredsställelse i föreliggande studie då det, av intervjupersonerna, kopplas till eleverna 
samt deras egen upplevelse av sin arbetsprestation. Eftersom syftet rör ett medarbetarperspektiv 
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anses detta, av dessa skäl, inte relevant. En annan aspekt som kan ifrågasättas i föreliggande 
studie är att intervjupersonerna som ställde upp ingick i den yttre bekantskapskretsen. Detta kan 
ha skapat felkällor i resultatet och det bör därför beaktas. En tredje aspekt är att det finns lite 
forskning rörande feedback och dess inverkan på en individs emotionella tillstånd. I framtida 
forskning skulle det därför vara intressant att se på feedback ur ett emotionellt perspektiv och hur 
individen upplever feedback känslomässigt. Det skulle även vara intressant att se om feedback 
har en begränsning där den inte längre blir effektiv eller fungerar.  
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         Figur 2. Kommunikationsprocessens modell (Robbins & Hunsaker, 2009).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 

	  

 
INTERVJUGUIDE 

BAKGRUND (öppningsfrågor) 
(man/kvinna, yrkesroll, ålder) ��� 

Hur länge har du arbetat här?  
Kan du berätta lite om ditt arbete?  

FEEDBACK 

Vad är feedback för dig? 
Hur och från vem vill du helst få feedback?  
Vad händer inom dig när du får feedback?  
Hur upplever du att det är att ge andra människor feedback?  
Hur skulle du kunna utveckla ditt eget sätt att ge feedback? 

ARBETSGLÄDJE 

Vad är arbetsglädje för dig? 
Vad tycker du kännetecknar en attraktiv arbetsplats? 
På vilket sätt kan feedback ge arbetsglädje hos dig? 
Vad är det som är roligt med att jobba här? 

ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE 

Vad är arbetstillfredsställelse för dig? 
Kan du beskriva en arbetsdag och fundera över när du känner störst tillfredsställelse på 
arbetet? 
På vilket sätt ger feedback tillfredsställelse hos dig? 

UTVECKLING AV EGEN FEEDBACKKOMPETENS 

Hur utvecklas du av feedback?  
Vad känner du att du behöver för att ta till dig feedback (tid, reflektion, utbildning)? 
Vad tror du att återkoppling på feedback kan tillföra dig som person? 
Skulle du kunna berätta om något tillfälle där du känt att du utvecklats som människa? 
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INFORMATIONSBLAD 
 
 
Hej! 
 
Vi heter Malin Gustafsson och Catarina Isacson och går tredje året på Psykologi-programmet - 
inriktning arbete, på Högskolan i Halmstad. I höst skall vi skriva vår C-uppsats. Syftet med 
uppsatsen är att få en större förståelse för begreppet feedback i arbetslivet och hur det i sin tur 
kan ge möjlighet till ökad arbetsglädje hos arbetstagarna. 
 
Vi skickar det här brevet till Dig eftersom vi hoppas att Du vill hjälpa oss i vårt arbete. Vi söker 
åtta personer som har möjlighet att ställa upp på intervjuer om ca 30-45 minuter vardera. Vi 
avser att intervjua åtta personer från åtta olika verksamheter. 
 
Det är frivilligt att ställa upp, alla uppgifter behandlas konfidentiellt och inga namn kommer att 
nämnas i uppsatsen. Det finns också möjlighet att läsa uppsatsen i efterhand. 
 
Vår handledare på Högskolan i Halmstad är Lotta Linge, docent i psykologi.  
Hennes e-post är lotta.linge@hh.se.  
Om Ni har några frågor är Ni välkomna att kontakta henne eller oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
Malin Gustafsson – malin.catrin@gmail.com 
Catarina Isacson – catarinaisacson@hotmail.com 
 
 
 


