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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns skillnader i uppfattning av feedback 

(positiv, negativ och kvalité) beroende på om den kom från chef, medarbetare, vårdtagare 

eller anhörig inom äldreomsorgen. Ett ytterligare syfte var att undersöka vilken feedbackkälla 

som bäst predicerar generell arbetstillfredsställelse. Studien genomfördes på sju äldreboenden 

där 87 anställda deltog. De mätinstrument som användes i studien var FES-skalan som mätte 

de olika aspekterna av feedback, samt Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) som 

mätte arbetstillfredsställelse. Resultatet visade att källan chef predicerade generell 

arbetstillfredsställelse bäst av de fyra källorna, samt att det var aspekten kvalité som bidrog 

mest i modellen. Positiv feedback från vårdtagare och negativ feedback från chef skattades 

högst. Resultatet visade även att den interna reliabiliteten för samtliga feedbackaspekter inom 

varje källa var god. Avslutningsvis visade resultatet att inre arbetstillfredsställelse skattades 

högre än yttre arbetstillfredsställelse.  

 

Nyckelord: Arbetstillfredsställelse, feedback, äldreomsorg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

 

The purpose with this study was to examine whether there were differences in the perceptions 

of feedback (positive, negative and quality) depending on whether it came from the 

supervisor, co-workers, patients, or family members in nursing homes. A further aim was to 

examine which feedback-source that best predicts job satisfaction. The study was conducted 

on seven nursing homes where 87 employees participated. The instruments used in the study 

were FES-scale that measured the different scales of feedback, and the Minnesota Satisfaction 

Questionnaire (MSQ) which measured job satisfaction. The results showed that the source 

supervisor predicted overall job satisfaction best of the four sources, and that the aspect 

quality contributed most to the model. Positive feedback from patients and negative feedback 

from supervisor was rated highest. The results also showed that the internal reliability for all 

the feedback aspects of each source was good. In conclusion, the results showed that internal 

job satisfaction was rated higher than external job satisfaction. 

 

Title: Whose feedback is most important for employees in elderly care to experience job 

satisfaction? 

 

Keywords: Job satisfaction, feedback, eldercare. 
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Introduktion 

 

Vems feedback är viktigast för att personal inom äldreomsorgen ska känna sig tillfredsställda 

i sitt arbete? Det är välkänt att vi i dagens samhälle får allt sämre arbetstillfredsställelse, men 

med feedback kan vi öka arbetsglädjen (Jansson & Nilsson, 2010). 

Øiestad (2005) definierar feedback som, när en avsändare förmedlar ett meddelande i 

form av budskap (feedback) till mottagaren, som handlar om mottagaren. Ilgen, Fisher och 

Taylor (1979) samt König (2007) menar att feedback är en viktig framgångsfaktor då det 

bidrar till att få en effektiv verksamhet samt att personalen känner sig tryggare och mer 

motiverade. De menar vidare att det är en del av den allmänna naturliga kommunikation som 

finns på verksamheter som kan förmedlas både verbalt och icke verbalt. Feedback är ett 

välkänt begrepp och har stor betydelse inom många områden i samhället. Ett flertal studier 

visar att det finns ett positivt samband mellan feedback och ökade prestationer hos anställda 

(Kang, Oah & Dickinson, 2003). Ilgen et al. (1979) menar vidare att det finns olika typer av 

källor som ger feedback, exempelvis medarbetare och chef, som fungerar som en motiverande 

funktion och är viktigt för en individs lärande och utveckling. De har möjligheten att från ett 

objektivt perspektiv se en individs prestationer och bedöma den. Viktigt är då att mottagaren 

har möjlighet att ta till sig den feedback som ges. Även Ilgen och Moore (1987) har sett att 

återkoppling från feedback har visat sig vara viktig för individen när de ser den som 

användbar för att kunna nå sina mål och prestera på en uppgift. Ett skäl till att människor vill 

ha feedback, menar Hepper och Carnelly (2010), kan vara att feedback ger information om 

styrkor och svagheter som personen har. Ett intressant resultat som Whitaker, Jason, Dahling 

och Levy (2007) fann i sin studie var att feedback från chef anses viktigare än feedback från 

medarbetare. Detta grundar sig dels på skillnader i auktoritet, dvs. att det bara är chef som har 

befogenhet att utvärdera arbetstagaren, men även att feedback från chef är relaterat till 

individens personliga prestationer, medan feedback från medarbetare relaterar till 

arbetsmässiga prestationer.  

I linje med Ilgen et al. (1979) menar Steelman, Levy och Snell (2004) att det inom en 

organisation finns två huvudsakliga källor av feedback; den som ges från chef samt den som 

ges från medarbetare. För detta har de utvecklat FES-skalan som mäter olika aspekter av 

feedback. Steelman et al. (2004) menar att det finns sju aspekter av feedback vilka är 

källtrovärdighet, kvalité på feedback, framförande av feedback, positiv feedback, negativ 

feedback, källtillgänglighet samt främjande av feedback. I denna studie kommer tre av dessa 

aspekter att undersökas, positiv feedback, negativ feedback samt kvalité på feedback. Positiv 

http://www.adlibris.com/se/sok?q=Guro%20%C3%98iestad
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feedback är den feedback som ses som fördelaktig, exempelvis komplimanger. För att 

feedback skall anses som positiv skall den även stämma överens med hur mottagaren 

uppfattar att den är berättigad till det. Negativ feedback är feedback som mottagaren ser som 

icke-fördelaktig. Även här skall mottagaren känna sig berättigad till den negativa feedback 

som ges, i form av exempelvis kritik. För att höja kvalitén på feedback menar Steelman et al. 

(2004) att det är viktigt att den är konsekvent över tid och är användbar. Innehållet i kvalitén 

ses som kritisk för att arbetstagaren skall motta och respondera på bästa möjliga sätt. I sin 

studie fann Steelman et al. (2004) att negativ feedback var mer förekommande från chef än 

från medarbetare, där han även tar upp begreppet ”feedback environment” vilket kan förklaras 

som den dagliga interaktion och feedback som ges och tas mellan chef-medarbetare samt 

medarbetare-medarbetare. Sandkvist och Sverin (2013) finner i sin studie att det föreligger 

skillnader i uppfattningen av feedback beroende på om den kommer från chef eller 

medarbetare. Resultatet i deras studie visar att kvalitét på feedback och positiv feedback 

skattas högre när den kommer från medarbetare än från chef. För aspekten kvalité antar de att 

detta kan bero på att medarbetare har högre kvalité på sin feedback. För negativ feedback 

visades ingen signifikant skillnad vilket de antar kan grunda sig i att positiv feedback är 

lättare att ge än negativ feedback, speciellt mellan medarbetare. 

Bloom och Hautaluoma (1987) menar att verksamheter som jobbar med ett effektivt 

feedbackarbete bör ge bättre relationer, förbättrad arbetsprestation, ökad tillförlitlighet till 

verksamheten samt skapa en fortgående feedbackprocess inom verksamheten. Utifrån detta 

ansåg vi att det var intressant att utveckla FES-skalan så att den, förutom feedback från chef 

och medarbetare, även innehöll frågor om positiv, negativ och kvalité på feedback för 

källorna vårdtagare och anhöriga inom äldreomsorgen. 

Begreppet arbetstillfredsställelse syftar till att förklara skillnaden mellan den mängd 

belöning som ges och den mängd belöning som bör ges till en arbetstagare (Kaufmann & 

Kaufmann, 2010). Studier har visat att ökad arbetstillfredställelse ger ökad arbetsprestation 

och av den anledningen är hög arbetstillfredsställelse viktigt för verksamheters lönsamhet och 

utveckling (Liu & White, 2011). Personal inom äldreomsorgen skattar ofta låg 

arbetstillfredsställelse, vilket ofta är relaterat till stressig arbetsmiljö och smärta (Eriksson, 

2013). En lösning för att höja arbetstillfredsställelsen, menar Eriksson (2013), skulle kunna 

vara att få personalen att känna sig mer hörd och uppmärksammad, men även att de får dela 

med sig av egna erfarenheter. I en studie gjort av Thulin (1987, referat i Larsson, 1996), 

framkommer det att anställda på såväl äldreboenden som i öppenvården främst får visad 

uppskattning på sitt utförda arbete från vårdtagarna. En annan intressant notering i studien är 



 
 

3 
 

att personal på äldreboenden anser att de får minst visad uppskattning från ledning och chef. 

Eriksson (2013) belyser problemet med att personal inom äldreomsorgen är en utsatt 

yrkesgrupp med hög arbetsbelastning, som ofta har låg arbetstillfredsställelse. Vidare skiljer 

Weiss, Dawis, England och Lofquist (1967) på inre och yttre arbetstillfredsställelse. Inre 

arbetstillfredsställelse syftar till i vilken utsträckning en arbetstagare känner att organsationen 

lever upp till dennes värderingar, samt att arbetstagaren känner trygghet och känner sig 

värdefull i sitt arbete. Yttre arbetstillfredsställelse, å andra sidan, syftar till organisatoriska 

aspekter så som lön och karriärsutveckling etc. Inre och yttre arbetstillfredsställelse bildar 

tillsammans generell arbetstillfredsställelse. 

Att ge positiv feedback till de anställda antas vara nödvändigt för att höja och bevara 

medarbetarnas arbetstillfredsställelse (König, 2007; Lam, Yik, & Schaubroeck, 2002). Vidare 

menar Lam et al. (2002) att positiv feedback stärker arbetstagarens ansträngningsnivåer samt 

medför att de känner sig värdefulla, medan negativ feedback i sin tur kan resultera i låg 

arbetstillfredsställelse där arbetstagaren kan känna ångest och förtvivlan. Det finns ett flertal 

studier som påvisar sambandet mellan positiv feedback och arbetstillfredsställelse (Anseel & 

Lievens, 2007; Jansson & Nilsson, 2010; Sparr & Sonnentag, 2008). Anseel och Lievens 

(2007) påvisar specifikt den feedback som kommer från chef och den positiva upplevelse det 

genererar. Fortsatt menar Sparr och Sonnentag (2008) att det är speciellt viktigt att kvalitén på 

en ledares sätt att leverera feedback är hög, då det ökar välbefinnandet hos arbetstagarna samt 

att feedback från chef skiljer sig från den feedback som ges från medarbetare.  

I dagsläget finns inte så mycket forskning gällande sambandet mellan feedback från 

vårdtagares anhöriga och arbetstillfredsställelse, vilket vi finner intressant att studera då de 

starkt berörs av hur äldreboendena fungerar (Socialstyrelsen, 2007). Vidare föreslår Sandkvist 

och Sverin (2013) mer forskning om arbetstillfredsställelse tillsammans med FES-skalan, då 

hittills lite forskning har gjorts, främst mellan medarbetare. Detta är även något Steelman et 

al. (2004) föreslår, men tillägger att det även kan utvecklas till att se på hela arbetsgrupper 

och team. En av Kommunals rapporter visar att det är av betydelse för den inre motivationen 

att undersöka vikten av feedback från chefer, arbetskamrater samt vårdtagare pga. att en stor 

andel personal väljer att inte arbeta kvar. Detta beror på att arbetsvillkoren blir allt sämre, 

exempelvis underbemanning, tungt arbete och psykosocial belastning, vilket gör 

äldreomsorgen till en viktig grupp att undersöka (Wondemeneh, 2013).  
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Syfte 
 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns skillnader i uppfattning av feedback 

(kvalité, positiv, negativ) beroende på om den kom från chef, medarbetare, vårdtagare eller 

anhörig inom äldreomsorgen. Ett ytterligare syfte var att undersöka vilken feedbackaspekt 

samt vilken källa, som bäst predicerar arbetstillfredsställelse. 

 

Frågeställningar 
 

1) Har de tillagda feedbackkällorna från vårdtagare och anhörig hög reliabilitet? 

2) Finns det skillnader i hur man uppfattar positiv feedback, negativ feedback samt 

kvalité på feedback beroende på vilken källa den kommer ifrån (chef, medarbetare, 

vårdtagare eller anhörig)? 

3) Vilken feedbackkälla och vilka aspekter inom källan predicerar generell 

arbetstillfredsställelse bäst? 

4) Finns det skillnad i hur personalen skattar inre och yttre arbetstillfredsställelse? 

 

 

Metod 

Deltagare och urval 

För denna studie tillämpades ett strategiskt urval där deltagarna var personal anställda inom 

kommunal äldreomsorg. Enkäten (se bilaga 2) delades ut till ungefär 400 anställda på sju 

äldreboenden där 87 anställda (22 %) deltog i undersökningen. Snittåldern för gruppen var 46 

år, den yngsta var 22 år och den äldsta 65 år. I gruppen var 76 personer (88 %) kvinnor och 10 

personer var män. Av deltagarna hade 80 personer en tillsvidareanställning, 4 personer 

vikariat samt att 1 person hade en visstidsanställning. Medelvärdet av anställningstiden var 22 

år. 

 

Material 

Enkäten inleddes med demografiska frågor om ålder, kön samt anställningstid. Sedan följde 

totalt 71 påståenden varav de 20 första mätte arbetstillfredsställelse utifrån det validerade 

frågeformuläret MSQ, översatt till svenska av Nystedt, Sjöberg och Hägglund (1999). Skalan 

är en 5 gradig Likertskala där respondenten skattar sig själv mellan 1 ”Jag är mycket missnöjd 



 
 

5 
 

med denna aspekt av mitt jobb” och 5 ”Jag är mycket tillfredsställd med denna aspekt av mitt 

jobb”. Utifrån de 20 påståenden som mäter kriterievariabeln generell arbetstillfredställelse, 

mäter 12 påståenden inre arbetstillfredsställelse, 6 påståenden yttre arbetstillfredsställelse, 

samt 2 kompletterande påståenden som mäter den fysiska arbetsmiljön och samarbetet mellan 

medarbetarna. De 20 frågorna tillsammans, mäter generell arbetstillfredsställelse. Denna skala 

har god reliabilitet och validitet (Fields, 2002; Weiss et al., 1967). Resterande 51 frågor 

handlade om feedback i tre aspekter (positiv feedback, negativ feedback, kvalité på feedback) 

med hjälp av FES-skalan, utformad av Steelman et al. (2004) med svensk översättning av 

Jansson och Nilsson (2010). Utifrån dessa tre aspekter fanns svarsalternativ från två källor i 

FES-skalan, chef och medarbetare. Vi har vidareutvecklat ytterligare två källor bestående av 

vårdtagare samt anhörig utifrån samma påståenden som för chef och medarbetare. För detta 

användes en 7-gradig Likertskala där 1 innebar ”Håller inte med alls” och 7 innebar ”Håller 

med fullständigt”.  Utifrån svaren på enkäten, för samtliga källor, skapades medelvärden för 

varje feedbackaspekt, samt medelvärden för inre, yttre och generell arbetstillfredsställelse. 

Enkäten avslutades med en öppen fråga där deltagarna gavs möjlighet att komplettera med 

övriga tankar om feedback på arbetsplatsen. 

 

Tillvägagångsätt 

Innan enkäten delades ut till verksamheterna genomfördes en pilotstudie för att se om den 

gick att förstå samt se hur lång tid den tog att besvara. Verksamhetsansvariga på de sju 

äldreboendena kontaktades med en förfrågan om att dela ut enkäter till deras personal. 

Samtliga verksamhetsansvariga gavs information om studiens syfte och studiens 

användningsområde samt tiden för att besvara enkäterna. I dialog med verksamhetansvariga 

bestämdes tid då enkäterna, missivbreven och svarslådorna skulle lämnas på respektive 

avdelning, samt när inhämtningen av enkäterna skulle ske. Verksamhetsansvariga 

informerade sin personal om studien samt uppmuntrade om att delta via mail och möten. 

Därefter fick den personal som ville delta i studien fylla i en enkät och sedan lämna den i en 

förseglad svarslåda. 

 

Design och dataanalys 

Reliabilitetstestet Cronbachs alfa testades för samtliga källor och feedbackaspekter för att se 

om mätinstrumenten var reliabla. Tre ANOVOR för upprepade mätningar genomfördes med 

svaren på aspekterna positiv feedback, negativ feedback samt kvalitét. Mauchly´s test visade 

att de ingående variablerna i varje beroendemått inte var symmetriska och därför korrigerades 
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frihetsgraderna med Greenhouse-Geisser. Frihetsgraderna redovisas i heltal. En 

korrelationsanalys genomfördes för att undersöka korrelationen mellan prediktorvariablerna. 

Ansatsen i uppsatsen var explorativ och därför valde vi att göra en Backward 

regressionsanalys som innebar att modellen valde bort den variabel som hade lägst signifikans 

för att modellen skulle få högre effektstorlek inom respektive källa. Feedbackaspekterna 

användes som prediktorer och generell arbetstillfredsställelse som kriterievariabel. Två frågor 

i enkäten, ”Jag får sällan beröm från chef/arbetskamrater/vårdtagare/anhörig” samt ”Den 

information kring arbetsprestationen jag får från min chef/arbetskamrater/vårdtagare/anhöriga 

är i allmänhet inte särskilt användbara”, inverterades. T-test genomfördes för att se om det 

fanns någon skillnad mellan inre och yttre arbetstillfredsställelse på undersökningsgruppen. 

Signifikansnivån för studien sattes till p<.05. Samtliga analyser utfördes i SPSS 20.0. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Samtliga deltagare har frivilligt valt att delta i studien där de gavs information om 

tillvägagångssättet via ett missivbrev (se bilaga 1). I missivbrevet fick deltagarna även ta del 

om information om studiens syfte samt att de enskilda svaren skulle hanteras konfidentiellt. 

Vidare framgick även att enkätstudien låg till grund för vårt examensarbete, att de kommer få 

ta del av det färdiga resultatet samt att de var välkomna att kontakta oss och vår handledare 

för övriga frågor. För att öka konfidentialiteten i undersökningen var insamlingslådorna 

förseglade för att minimera risken att se en annan deltagares svar (Vetenskapsrådet, 2004). 

Vidare fanns även en framsida på enkäten som ytterligare ett sätt att försäkra deltagaren om 

att dennes svar inte är synligt för övriga deltagare. 

 

 

Resultat 

 

Cronbachs Alfa visade att den interna reliabiliteten för samtliga feedbackaspekter inom varje 

källa var god, då alla värden överskred .60 (se Tabell 1). 

För att undersöka om det fanns skillnader mellan de tre feedbackaspekterna från de fyra 

källorna, chef, medarbetare, vårdtagare samt anhöriga, genomfördes tre inompersons-

ANOVOR. Tabell 1 visar medelvärden och standardavvikelser för feedbackaspekterna i de 

fyra källorna. Analysen visade en huvudeffekt av Positiv feedback F(3,231)=11.80, 

p<.01,2=.13. Bonferroni uppföljningstest visade att positiv feedback från vårdtagare 
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skattades högst samt att det var en signifikant skillnad till de övriga källorna (p<.01 i samtliga 

jämförelser). Däremot framkom inga skillnader mellan de övriga jämförelserna. Analysen 

visade även en huvudeffekt av Negativ feedback F(3,219)=33.17, p<.01,
2
=.31. Bonferroni 

uppföljningstest visade att negativ feedback från chef skattades högst och skiljde sig 

signifikant från vårdtagare och anhörig (p<.01), men inte från medarbetare (p>.75). Det 

framkom även en signifikant skillnad för negativ feedback mellan medarbetare och vårdtagare 

samt mellan medarbetare och anhörig (p<.01 i båda fallen). För de övriga jämförelserna fanns 

inget signifikant resultat. Analysen mellan källorna i kvalité på feedback visade ingen 

signifikant skillnad. 

 
Tabell 1. Cronbachs alfa (), medelvärde (M) samt standardavvikelser (SD) för de tre aspekterna positiv, negativ 

samt kvalité på feedback (skala 1-7) i de fyra olika källorna. N=87 

  

Aspekt  Chef    Medarbetare       Vårdtagare       Anhörig 

 

 SD SD SD          SD 

 

Positiv     .76 4.34    1.35             .85      4.94    1.18     .77      5.44    1.09             .83     4.71    1.28  

Negativ    .88 5.02    1.46         .84      4.76    1.28            .85      3.36    1.43             .92     3.46    1.65 

Kvalité     .91 4.69    1.41         .87      5.12    1.25     .77      4.81    1.27             .81     4.90    1.32 

 

 

För att undersöka vilken feedbackkälla och vilka aspekter inom källan som bäst 

predicerar generell arbetstillfredsställelse gjordes fyra regressionsanalyser. Analysen för chef 

visade att positiv feedback och kvalité på feedback, bäst predicerar arbetstillfredsställelse 

F(3,69)=19.90, p<.01, och förklarade 44 % av variansen i arbetstillfredsställelse (R
2

adjusted 

=.44). I analysen för källan medarbetare visades en mulitkollinaritet (se Tabell 3) mellan 

kvalité på feedback och positiv feedback då de överskred .80. Vi valde därför att ta bort 

kvalité då den inte var signifikant. Resultatet för medarbetare F(2,75)=5.01, p<.01 visade att 

positiv och negativ feedback förklarade 9 % av variansen i arbetstillfredsställelse 

(R
2

adjusted=.09). Resultatet för vårdtagare F(3,70)=2.24, p<.01 visade att negativ feedback 

förklarade 5 % av variansen i arbetstillfredsställelse och resultatet för anhöriga F(3,73)=2.25, 

p<.09 visade att positiv feedback och kvalité på feedback förklarade 5 % av variansen i 

arbetstillfredsställelse (R
2

adjusted=.05). I Tabell 2 visas den modell som förklarar variansen i 

arbetstillfredsställelse bäst för respektive källa. För källan chef bidrog aspekten kvalité mest. 

Aspekten negativ feedback bidrog mest i källorna medarbetare och vårdtagare. För källan 

anhörig bidrog positiv feedback mest. 
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Feedback från chef bidrog mest av källorna till att förklara förändringen i 

arbetstillfredsställelse, därefter bidrog feedback från medarbetare. Minst bidragande till att 

förklara förändringen i arbetstillfredsställelse var feedback från vårdtagare och anhörig. 

 

Tabell 2. Predicering av generell arbetstillfredsställelse genom fyra multipla regressionsanalyser. N=87 

Källa      B    SE B        Sig.    R
2
 

 

Chef 

Positiv    .33     .06   .14   .02  

Kvalité    .40     .06   .17   .01  

Modell               .46 

 

Medarbetare 

Positiv    -.24     .05   -.11   .04 

Negativ    .30     .05    .13   .01 

Modell               .12 

 

Vårdtagare 

Negativ    .24     .04    .09   .04 

Modell               .09 

  

Anhörig 

Positiv    -.32     .06   -.13   .03 

Kvalité    .26     .06    .11   .07 

Modell                .09 

 

Not. Multikollinaritet uppstod mellan positiv och kvalité för källan medarbetare där kvalité plockades bort. För 

källan chef utgick negativ, för källan vårdtagare utgick både positiv och kvalité och för källan anhörig utgick 

negativ. 
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Tabell 3. Pearson korrelation (r) mellan prediktorvariablerna.  

CP     CN       CK         MP        MN        MK        VP        VN       VK          AP            AN         AK 

CP  1      

CN .45**     1 

CK .77**  .55**      1 

MP -.25*  .11   -.20         1 

MN .20       .49**    .26*        .18           1 

MK -.11     .22*   -.06       .80**     .20  1 

VP .14  .24*    .13       .27*       .10        .32**       1 

VN .45**  .31**    .51**    -.09          .18         -.03        .16          1 

VK .22  .24*    .33**    -.11          .15  .07         .43**     .41**       1 

AP -.13  .23*    -.12       .13         -.03 .16          .26*     -.11          .11            1 

AN -.07  .18    -.03       .16          .05 .12          -.07       .14         -.05          .46**          1 

AK .11  .35**    .06       .06         .27*        .18          .27*     -.06         .40**       .60**        .35**          1 

** p<.01  

*p<.05 

Not: CP= Chef positiv, CN= Chef negativ, CK= Chef kvalité, MP= medarbetare positiv, MN= medarbetare 

negativ, MK= medarbetare kvalité, VP= vårdtagare positiv, VN= vårdtagare negativ, VK= vårdtagare kvalité, 

AP= anhörig positiv, AN= anhörig negativ, AK= anhörig kvalité. 

 

T-test genomfördes för att se om det förelåg någon skillnad i hur den undersökta 

gruppen upplevde inre och yttre arbetstillfredsställelse. Resultatet t(79)=10.11, p<.01 visade 

signifikant skillnad då gruppen hade högre inre arbetstillfredsställelse (m=3.72) än yttre 

arbetstillfredsställelse (m=3.03). 

 

 

Diskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns skillnader i uppfattning av feedback 

(kvalité, positiv, negativ) beroende på om den kom från chef, medarbetare, vårdtagare eller 
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anhörig hos personal inom äldreomsorgen. Positiv feedback skattades högst från vårdtagare 

och skiljde sig från de övriga källorna. Negativ feedback skattades högst från chef och visade 

signifikant skillnad från vårdtagare och anhörig. Vidare fanns även skillnad på negativ 

feedback där feedback från medarbetare skattades högre än feedback från vårdtagare och 

anhörig. Det uppstod inga signifikanta skillnader mellan källorna för aspekten kvalité. 

Ytterligare ett syfte med studien var att undersöka vilken källa samt vilken feedbackaspekt 

inom källan som bäst predicerar arbetstillfredsställelse. Resultatet visade att modellen för 

källan chef predicerade generell arbetstillfredsställelse bäst av de fyra källorna, samt att det 

var aspekten kvalité som bidrog mest i modellen. För källorna medarbetare och vårdtagare 

bidrog negativ feedback mest, samt att för källan anhörig bidrog positiv feedback mest. 

Avslutningsvis visade resultatet att inre arbetstillfredsställelse skattades högre än yttre 

arbetstillfredsställelse. 

 

Resultatdiskussion 

För att en skala ska anses som reliabel menar Aron, Aron och Coups (2009) att alfavärdena 

helst ska ligga på en skala mellan =.60 och =90. Ett intressant resultat i vår studie är att de 

två källor vi lagt till, vårdtagare och anhörig, visade god reliabilitet med alfavärden som ligger 

mellan och =.92 för de olika aspekterna. Resultatet innebär att mätinstrumentet hade 

hög intern konsistens, dvs. de olika delarna kan sägas mäta samma sak. 

Resultatet i vår studie visar att positiv feedback från vårdtagare skattades högst av 

respondenterna. Detta är i linje med Thulins studie (1987, referat i Larsson, 1996), som visade 

att anställda inom äldreomsorgen främst upplever uppskattning från vårdtagarna. Däremot 

skiljer det sig från Sundkvist och Sverins (2013) studie, som visade att positiv feedback är 

högst från medarbetare. Skillnaden kan grundas i att anställda inom äldreomsorgen värderar 

vikten av att känna sig betydelsefull i sitt arbete för vårdtagarna. Detta styrks även i vårt 

resultat som visade att inre arbetstillfredsställelse skattades högre än yttre 

arbetstillfredsställese och överensstämmer med vad Weiss et al. (1967) konstaterar gällande 

inre arbetstillfredsställelse, att personalen känner trygghet på sin arbetsplats samt känner sig 

värdefulla i sitt arbete. 

I likhet med studien utförd av Steelman et al. (2004), visar även resultatet i föreliggande 

studie att negativ feedback var mer förekommande från chef än från medarbetare. Enligt 

Steelman et al. (2004) är resultatet anmärkningsvärt, då det finns större tillgänglighet för 

medarbetare att ge negativ feedback till varandra, än för chefer att ge negativ feedback till 

medarbetarna. Det antas bero på att medarbetare är bättre insatta i det dagliga arbetet än vad 
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en chef är, men även att de spenderar mer tid med varandra än vad chefen gör med 

medarbetarna. 

Resultatet i föreliggande studie visade att källan chef predicerade generell 

arbetstillfredsställelse bäst av de fyra källorna, samt att det var aspekten kvalité som bidrog 

mest i modellen.  I Jansson och Nilssons (2010) studie framkom däremot att kvalité på 

feedback från medarbetarna var mest central för arbetstillfredsställelse. En anledning till 

skillnaden mellan resultaten kan vara att vår undersökningsgrupp och verksamhet skiljer sig 

från deras, då vi har studerat äldreomsorg och de har studerat bankmiljö, dvs. chefskapet ser 

olika ut på verksamheterna och kan ha betydelse för hur personalen upplever kvalité på 

feedback. Steelman et al. (2004) konstaterade att det är lättare för personalen att ta till sig 

feedback om den framförs hänsynsfullt, vilket tolkas som kvalité på feedback. Att feedback 

framförs hänsynsfullt kan ha olika betydelser om den framförs från chef eller en medarbetare. 

Utöver feedbackaspekten kvalité bidrog även positiv feedback till modellen för källan 

chef och positiv feedback från chef tillsammans med kvalité på feedback hos chef, förklarade 

46 % av variansen i arbetstillfredsställelse. Whitaker et al. (2007) menar att feedback från 

chef relateras till personliga prestationer och Ilgen och Moore (1987)  menar att individer ser 

feedback som ett viktigt verktyg för sin prestation och möjlighet att nå sina mål. Då detta är 

bidragande faktorer till att uppnå arbetstillfredsställelse, kan den positiva feedbacken från 

chef, tillsammans med kvalité på chefens feedback, användas som verktyg för att uppnå 

arbetstillfredsställelse. 

Analysen av källan medarbetare visade att ju mindre positiv feedback personalen fick, 

desto högre blev arbetstillfredsställelsen. En tolkning av detta resultat kan vara den negativa 

korrelation som framkom mellan positiv feedback från chef och positiv feedback från 

medarbetare (r=-.25) (se Tabell 3), dvs. när en chef ger mycket positiv feedback minskar den 

feedback som medarbetarna ger varandra. Den andra bidragande feedbackaspekten i modellen 

för medarbetare var negativ feedback, som tillsammans med positiv feedback förklarade 12 % 

av variansen för upplevd arbetstillfredsställelse. Med resultatet av aspekten negativ feedback 

kan man återigen dra paralleller till Steelman et al. (2004) som menar att medarbetarna har 

större tillgänglighet att ge negativ feedback till sina medarbetare pga. att de spenderar stor del 

av arbetstiden tillsammans. 

Analysen av källan vårdtagare visade att det var aspekten negativ feedback som bidrog 

mest till ökad arbetstillfredsställelse. Lams et al.s’ (2002) studie visade motsatsen, att negativ 

feedback kan resultera i låg arbetstillfredsställelse, där arbetstagaren kan känna ångest och 

förtvivlan. Det kan antas bero på att den negativa feedbacken inte ges på ett konstruktivt sätt. 
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I källan vårdtagare visades en signifikant, positiv korrelation mellan negativ feedback och 

kvalité på feedback (r=.35) (se Tabell 3). En tolkning av resultatet kan vara att även negativ 

feedback ses som bra, i den meningen att den blir konstruktiv. På så vis får personalen 

återkoppling på vad som gjorts mindre bra, vilka misstag som begåtts, samt att de tar lärdom 

och utvecklas av det. 

I källan anhörig visade resultatet att ju mindre positiv feedback personalen får, desto 

högre blir arbetstillfredsställelsen. På grund av detta ger inte FES- skalan någon förklaring till 

resultatet, gällande aspekten positiv feedback i källan anhörig. Den bör testas igen för att se 

om resultatet förändras. Vårt resultat visade även att kvalité på feedback bidrog till modellen 

för källan anhörig, vilket visar på att den anses viktig för personalens arbetstillfredsställelse. 

 

Metoddiskussion 

Genom tillägget av de två källorna vårdtagare och anhörig innehöll enkäten totalt 71 

påståenden. Att svarsfrekvensen blev låg kan möjligtvis bero på att enkäten ansågs vara för 

lång och tidskrävande, speciellt då tid är en bristvara inom den undersökta gruppen. 

Svarsfrekvensen hade också kunnat bli annorlunda om enkäten hade skickats ut via webb och 

inte som pappersenkät. En annan anledning till den låga svarsfrekvensen kan också bero på att 

vi själva inte fick möjlighet att gå runt och presentera studien för de anställda pga. respekt för 

vårdtagarnas boendesituation och privatliv. En mer personlig kontakt med de anställda hade 

kunnat resultera i en högre svarsfrekvens. FES-skalan med de två tillagda källorna uppvisade 

god reliabilitet. För att säkerställa validiteten i mätinstrumenten bör den testas fler gånger, på 

olika typer av anställda inom vårdsektorn. Frågorna i enkäten hade samma ordning samt var 

kategoriserade och uppdelade i respektive källa (se bilaga 2), vilket kan ha påverkat resultatet.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Som nämnts tidigare, vore det intressant att undersöka feedbackskalorna utifrån enbart de två 

nya källorna vårdtagare och anhöriga på en annan del av vårdsektorn. Vidare kan man även 

undersöka de resterande fyra feedbackskalorna (källtrovärdighet, framförande av feedback, 

källtillgänglighet och främjande av feedback) från FES-skalan, på våra två kompletterande 

källor. För att komplettera enkäten kan även intervjuer genomföras.  

 Kommunals rapporter visade att majoriteten av de som vill sluta sitt arbete inom 

äldreomsorgen är under 35 år (Wondemeneh, 2013). Därför är ett ytterligare förslag till 

fortsatt forskning att dela in undersökningsgruppen i två ålderskategorier för att se om det är 

skillnad mellan åldersgrupper i vilken feedbackkälla och vilka aspekter inom källan som bäst 
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predicerar generell arbetstillfredsställelse. Wright och Hamilton (1978) menar att äldre i 

arbetslivet upplever högre grad av arbetstillfredsställelse än unga, medan Hochwarter, Ferris, 

Perrewé, Witt och Kiewitz (2001) däremot påstår att arbetstillfredsställelsen är som en U-

formad kurva, där den är högst vid början av karriären och för de äldre inom arbetslivet, 

medan den sjunker i mitten av arbetslivet. Då vårt medelvärde för anställningstid låg på 22 år, 

dvs. i mitten av arbetslivet, skulle detta vara intressant att undersöka närmare.  Vidare kan 

man även dela in undersökningsgruppen i olika grupper baserat på anställningsform, för att se 

om det finns skillnader i feedback och arbetstillfredsställelse. Ett ytterligare förslag är att 

undersöka om det föreligger skillnader i feedback och arbetstillfredsställelse mellan privat och 

offentlig vårdsektor, då intresset samt kontakten med vårdtagare och anhöriga kan skilja sig åt 

mellan dessa två organisationer. 
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Bilaga 1 

Vill du delta i en undersökning om 

feedback och arbetstillfredsställelse? 
 

Syftet med denna enkätstudie är att undersöka feedback och 

arbetstillfredställelse.  

Enkäten består av ett antal påståenden och tar ca 10-15 minuter att besvara. Ditt 

deltagande är frivilligt, resultatet kommer enbart att redovisas gruppvis och inga 

enskilda svar kommer att kunna identifieras. Enskilda svar kommer ej att 

rapporteras till organisationen.  

Enkäten ligger här nedanför bredvid den provisoriska svarslådan. När du har 

besvarat enkäten lämnar du den i den provisoriska lådan som är märkt med 

”lämna din enkät här”. Enkäten kommer att samlas in under v14-15.  

Vi är två studenter från Högskolan i Gävle som studerar Personal- och 

arbetslivsprogrammet. Resultatet av denna enkätstudie kommer att utgöra 

grunden för vårt examensarbete. Du kommer ha möjlighet att ta del av resultatet 

efter avslutad studie. 

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss: 

Frida Carlsson  frida_carlsson88@hotmail.com 

Stina Nordin   stinamarienordin@gmail.com 

 

Handledare: 

Eva Boman                                              eva.boman@hig.se 
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Bilaga 2 

 
 

 

 

En enkätstudie om feedback och 

arbetstillfredsställelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

Kön 
   Man 
   Kvinna 

 

Hur gammal är du? 

_______år 

 

Vad har du för anställning? 
   Tillsvidare 

   Visstid 

   Vikarie 

 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

_______år 

 
 

Markera det påstående som passar bäst in på dig när det gäller ditt arbete. 
   

   

 

 

 

 

 
 

a) Att vara sysselsatt 

hela tiden 

 

b) Möjligheten att få 

arbeta ensam 

 

c) Att få arbeta med  

olika uppgifter från tid 

till annan 

 

d) Den sociala 

positionen i samhället 

som följer med mitt 

jobb 

 

e) Sättet som min chef 

behandlar underställda 

på 

 

f) Min närmsta chefs 

kompetens i att fatta 

beslut 

 

g) Att få arbeta med 

uppgifter som inte 

strider mot min 

övertygelse 

 

h) Anställnings- 

tryggheten 

 

i) Möjligheten att få 

göra ett jobb som 

andra har nytta/glädje av 

Jag är mycket 

missnöjd med 

denna aspekt 

av mitt jobb 

Jag är 

missnöjd 

med denna 

aspekt av mitt 

jobb 

Jag kan inte bestämma 

om jag är tillfredsställd 

eller ej med denna 

aspekt av mitt jobb 

Jag är 

tillfredsställd 

med denna 

aspekt av mitt 

jobb 

Jag är mycket 

tillfredsställd 

med denna 

aspekt av mitt 

jobb 

     

     

 

     

    

    

 
 
 

 
 

 

     

     

     

     



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j) Möjligheten att få 

tala om för andra vad 

de ska göra 

 

 

k) Att få arbeta med 

uppgifter där min 

förmåga och 

kompetens kommer 

till uttryck 

 

 

l) Vårdboendets policy 

och behandling av 

sina anställda 

 

 

m) Lönen 

 

 

n) Möjligheten att 

kunna avancera i yrket 

 

 

o) Friheten att själv få 

ta ansvar och fatta 

beslut 

 

 

p) Möjligheten att få 

pröva egna idéer om 

hur arbetet ska utföras 

 

 

q) Den fysiska 

arbetsmiljön 

 

 

r) Samarbetet mellan 

mina arbetskamrater 

 

 

s) Den uppmärksamhet 

och ”belöning” jag får 

för att göra ett bra jobb 

 

 

t) Känslan av att mitt 

arbete ger resultat/har 

bestående värde 

 

Jag är mycket 

missnöjd med 

denna aspekt 

av mitt jobb 

Jag är 

missnöjd 

med denna 

aspekt av mitt 

jobb 

Jag kan inte bestämma 

om jag är tillfredsställd 

eller ej med denna 

aspekt av mitt jobb 

Jag är 

tillfredsställd 

med denna 

aspekt av mitt 

jobb 

Jag är mycket 

tillfredsställd 

med denna 

aspekt av mitt 

jobb 

     

    
 

     

     

     

     

     

     

  
  

   

     

     



 
 

 
 

 

 

Ringa in den siffran som bäst stämmer överens med just din uppfattning. 

 

 

Nedan följer påståenden om feedback från din chef 
 

       1 innebär håller inte med alls 

       7 innebär håller med fullständigt 

 

 

1. När jag gör ett bra arbete på jobbet,  1     2     3     4     5     6     7 

berömmer min chef min prestation 

 

2. Jag får sällan beröm från min chef  1     2     3     4     5     6     7 

 

3. Vanligtvis låter min chef mig få    1     2     3     4     5     6     7 

veta när jag gör ett bra arbete på jobbet 

 

4. Jag får ofta positiv feedback   1     2     3     4     5     6     7  

från min chef 

 

5. När jag inte möter deadlines   1     2     3     4     5     6     7 

får jag höra det av min chef 

 

6. Min chef berättar för mig när   1     2     3     4     5     6     7   

min arbetsprestation inte möter  

organisationens normer 

 

7. Vid tillfällen när mina     1     2     3     4     5     6     7 

arbetsprestationer är under vad 

som är förväntat av mig,  

berättar min chef det för mig 

 

8. När jag begår misstag på jobbet,   1     2     3     4     5     6     7 

berättar min chef det för mig 

 

9. Jag har tilltro till den feedback   1     2     3     4     5     6     7 

min chef ger mig 

 

10. Min chef ger mig     1     2     3     4     5     6     7 

användbar feedback 

om mina arbetsprestationer 

 

11. Den prestationsrelaterade   1     2     3     4     5     6     7 

feedback jag får från min chef 

är användbar 

 

12. Jag värdesätter den feedback   1     2     3     4     5     6     7 

min chef ger mig 

 

13. Feedback jag får från min   1     2     3     4     5     6     7 

chef hjälper mig att göra 

mitt jobb 

 
14. Den information kring    1     2     3     4     5     6     7 

arbetsprestationer jag får från 

min chef är i allmänhet inte 

särskilt användbar 



 
 

 
 

 

 

 

Nedan följer påståenden om feedback från dina medarbetare 
 

        1 innebär håller inte med alls 

        7 innebär håller med fullständigt 

 

 

1. När jag gör ett bra arbete på jobbet,   1     2     3     4     5     6     7 

berömmer mina arbetskamrater min prestation 

 

2. Jag får sällan beröm från mina arbetskamrater  1     2     3     4     5     6     7 

 

3. Vanligtvis låter mina arbetskamrater mig få   1     2     3     4     5     6     7 

veta när jag gör ett bra arbete på jobbet 

 

4. Jag får ofta positiv feedback    1     2     3     4     5     6     7  

från mina arbetskamrater 

 

5. När jag inte möter deadlines    1     2     3     4     5     6     7 

får jag höra det av mina arbetskamrater 

 

6. Mina arbetskamrater berättar för mig när  1     2     3     4     5     6     7   

min arbetsprestation inte möter  

organisationens normer 

 

7. Vid tillfällen när mina      1     2     3     4     5     6     7 

arbetsprestationer är under vad  

som är förväntat av mig,  

berättar mina arbetskamrater det för mig 

 

8. När jag begår misstag på jobbet,    1     2     3     4     5     6     7 

berättar mina arbetskamrater det för mig 

 

9. Mina arbetskamrater ger mig     1     2     3     4     5     6     7 

användbar feedback 

om mina arbetsprestationer 

 

10. Den prestationsrelaterade    1     2     3     4     5     6     7 

feedback jag får från mina arbetskamrater 

är användbar 

 

11. Jag värdesätter den feedback    1     2     3     4     5     6     7 

mina arbetskamrater ger mig 

 

12. Feedback jag får från mina    1     2     3     4     5     6     7 

arbetskamrater hjälper mig att göra 

mitt jobb 

 
13. Den information kring     1     2     3     4     5     6     7 

arbetsprestationer jag får från  

mina arbetskamrater är i allmänhet 

inte särskilt användbar 

  



 
 

 
 

 

Nedan följer påståenden om feedback från vårdtagarna 
 

     

1 innebär håller inte med alls 

         7 innebär håller med fullständigt 

 

 

1. När jag gör ett bra arbete på jobbet,    1     2     3     4     5     6     7 

berömmer vårdtagarna min prestation 

 

 

2. Jag får sällan beröm från vårdtagarna    1     2     3     4     5     6     7 

 

 

3. Vanligtvis låter vårdtagarna mig få     1     2     3     4     5     6     7 

veta när jag gör ett bra arbete på jobbet 

 

 

4. Jag får ofta positiv feedback     1     2     3     4     5     6     7  

från vårdtagarna 

 

 

6. Vårdtagarna berättar för mig     1     2     3     4     5     6     7 

när jag inte lever upp till mina    

arbetsrutiner 

    

 

7. Vid tillfällen när mina       1     2     3     4     5     6     7 

arbetsprestationer är under vad 

som är förväntat av mig,  

berättar vårdtagarna det för mig 

 

 

8. När jag begår misstag på jobbet,     1     2     3     4     5     6     7 

berättar vårdtagarna det för mig 

 

 

9. Vårdtagarna ger mig       1     2     3     4     5     6     7 

användbar feedback 

om mina arbetsprestationer 

 

 

10. Den prestationsrelaterade     1     2     3     4     5     6     7 

feedback jag får från vårdtagarna 

är användbar 

 

 

11. Jag värdesätter den feedback     1     2     3     4     5     6     7 

vårdtagarna ger mig 

 

 

12. Feedback jag får från      1     2     3     4     5     6     7 

vårdtagarna hjälper mig att göra 

mitt jobb 

 
 

13. Den information kring      1     2     3     4     5     6     7 

arbetsprestationer jag får från 

vårdtagarna är i allmänhet 

inte särskilt användbar 



 
 

 
 

 

Nedan följer påståenden om feedback från vårdtagarnas anhöriga 
 

        1 innebär håller inte med alls 

        7 innebär håller med fullständigt 

 

1. När jag gör ett bra arbete på jobbet,   1     2     3     4     5     6     7 

berömmer vårdtagarnas anhöriga 

min prestation 

 

 

2. Jag får sällan beröm från vårdtagarnas   1     2     3     4     5     6     7 

anhöriga 

 

 

3. Vanligtvis låter vårdtagarnas anhöriga mig   1     2     3     4     5     6     7 

få veta när jag gör ett bra arbete på jobbet 

 

 

4. Jag får ofta positiv feedback    1     2     3     4     5     6     7  

från vårdtagarnas anhöriga 

 

 

6. Vårdtagarnas anhöriga berättar för   1     2     3     4     5     6     7 

mig när jag inte lever upp till mina  

arbetsrutiner 

    

 

7. Vid tillfällen när mina      1     2     3     4     5     6     7 

arbetsprestationer är under vad 

som är förväntat av mig,  

berättar vårdtagarnas anhöriga det för mig 

 

 

8. När jag begår misstag på jobbet,    1     2     3     4     5     6     7 

berättar vårdtagarnas anhöriga det för mig 

 

 

9. Vårdtagarnas anhöriga ger mig     1     2     3     4     5     6     7 

användbar feedback 

om mina arbetsprestationer 

 

 

10. Den prestationsrelaterade    1     2     3     4     5     6     7 

feedback jag får från vårdtagarnas 

anhöriga är användbar 

 

 

11. Jag värdesätter den feedback    1     2     3     4     5     6     7 

vårdtagarnas anhöriga ger mig 

 

 

12. Feedback jag får från     1     2     3     4     5     6     7     

vårdtagarnas anhöriga hjälper mig att  

göra mitt jobb 

 
 

13. Den information kring     1     2     3     4     5     6     7 

arbetsprestationer jag får från 

vårdtagarnas anhöriga är i allmänhet 

inte särskilt användbar 



 
 

 
 

 

 

Finns det något du vill tillägga angående feedback på arbetet? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 


