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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande kvalitativa studie var att undersöka hur sändares kommunikation av 

återkoppling till mottagare upplevdes av sändare respektive mottagare. 

Undersökningsgruppen bestod av åtta deltagare tillhörande två undergrupper, fyra sändare och 

fyra mottagare där varje sändare hade en arbetsmässig koppling till en av mottagarna. Fokus 

låg på deltagarnas subjektiva upplevelser av återkopplingssituationer i arbetet och utgick från 

tre teoretiska teman; kanal, innehåll och tydlighet. Det insamlade materialet analyserades 

genom en hybrid av deduktiv och induktiv tematisk analys. Resultatet visade att både sändare 

och mottagare av återkopplingen upplevde den fysiskt närvarande kanalen som den starkaste, 

effektivaste och mest förekommande. Sändarna upplevde att de gav en mer innehållsrik och 

frekvent förekommande återkoppling än vad mottagarna upplevde att de fick. Mottagarna 

upplevde återkopplingen som tydligast när sändarna använde sig av ett beskrivande underlag. 

Nyckelord: kommunikation, återkoppling, kommunikationsproblem, sändare, mottagare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Title: Communication at feedback; transmitter and receiver experiences at communicated 

feedback situations. 

Abstract 

The objective of this qualitative study was to examine the experience of the transmitter and 

the receiver of the given communicated feedback from transmitter to receiver. The interview 

participants consisted of eight participants belonging in two subgroups, four transmitters and 

four receivers where each transmitter had a workwise connection to one of the receivers. The 

focus of this study was on the participants subjective experiences in feedback situations at 

work and based on three theoretical themes; channel, content and clarity. The results were 

analyzed by a hybrid model of deductive and inductive thematic analysis. The result showed 

that both the transmitter and the receiver experience the physical presence as the strongest, 

most effective and most occurring channel. The transmitters felt that they provided a more 

comprehensive and a more frequent feedback than the recipients felt that they got. The 

receivers perceived feedback as most clear when the transmitters used a descriptive 

foundation during feedback situations. 

Keywords: communication, feedback, communication problems, transmitter, receiver.  
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Introduktion 

 

Forskning om hur chefer på effektivaste sätt bör kommunicera med sina medarbetare i 

återkopplingssituationer bedrivs och tyder på att en effektiv återkoppling är avgörande för att 

kunna förbättra de anställdas resultat (Gigante, Dell & Sharkey, 2011). 

  Tidigare studier pekar även på ett positivt samband mellan en fungerande 

kommunikation och de anställdas engagemang gentemot organisationen (Varona, 1996). 

Erikson (2011) belyser att en väl fungerande kommunikation genom alla led är en 

förutsättning för en organisations överlevnad samt att allt större krav ställs på den interna 

kommunikationens effektivitet.  

  En effektiv kommunikation mellan de anställda på en arbetsplats kan minska risken för 

missförstånd vilket i sig främjar arbetsflödet, men forskning angående hur den 

kommunicerade återkopplingen från ledare upplevs av medarbetare saknas fortfarande.  

 Kommunikationsteori och problem vid kommunikation 

Weavers (1949) kommunikationsteori beskriver kommunikation som överföring av ett 

meddelande från en sändare till en mottagare, denna teori är utformad för att använda 

kommunikationskanaler på effektivaste sätt. Kommunikation beskrivs som en linjär process 

som börjar med att en sändare vidarebefordrar en informationskälla via en signal till 

mottagaren som tar emot och tolkar signalen. Weaver (1949) belyser vidare tre problemnivåer 

som kan riskera att budskapet går förlorat vid kommunikation: 

  Nivå A beskriver ett tekniskt problem och handlar om hur exakt signalen överförs från 

sändaren till mottagaren. Överföring av en signal sker via en kanal som exempelvis telefon, 

personlig kontakt eller skrift. Signalen kan störas av så kallat brus, vilket innebär allt som 

påverkar kanalen i negativ bemärkelse. Detta brus kan exempelvis vara en bullrig ljudmiljö 

eller tidsbrist vid fysiska möten eller en dålig mottagning vid telefonkontakt. Dessa 

omständigheter bidrar till att kanalen försvagas och i värsta fall blir obrukbar. Studien 

anknyter till detta kommunikationsproblem genom att undersöka hur sändare respektive 

mottagare av kommunicerad återkoppling upplever den valda kanalen 

  Nivå B beskriver ett semantiskt problem och handlar om huruvida signalen från 

sändaren uttrycker den önskade betydelsen av informationen till mottagaren. Studien anknyter 

till detta kommunikationsproblem genom att undersöka hur sändare respektive mottagare 

upplever den kommunicerade återkopplingens innehåll.  
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  Nivå C beskriver ett effektivitetsproblem och fokuserar på hur effektivt mottagarens 

beteende påverkas av sändarens signal. Studien anknyter till detta kommunikationsproblem 

genom att undersöka hur sändare respektive mottagare upplever den kommunicerade 

återkopplingens tydlighet. 

Vad är återkoppling och varför är det viktigt?   

Återkoppling är ett verktyg för att förbättra den framtida prestationen hos en anställd och bör 

beröra uppnådda prestationer, framtida mål, uppmuntra positiva beteenden samt identifiera 

och korrigera områden som kan förbättras. Behovet av återkoppling är störst hos dem som 

inte har så mycket erfarenhet och inte är medvetna om sina starka respektive svaga sidor. Om 

ingen återkoppling utförs kan det ofta tolkas som ett godkännande av ett beteende, utan 

återkoppling blir det därför svårt att förändra och förbättra beteenden och prestationer då 

människor sällan själva drar slutsatsen att de utövar ett oönskat beteende (Gigante, Dell & 

Sharkey, 2011).  

  Både produktivitet och arbetstillfredsställelse ökar av kontinuerlig och beskrivande 

återkopplingen mellan chef och medarbetare. Den ultimata konstellationen för att öka dessa 

komponenter är att chefen ger medarbetaren daglig målsättning och muntlig återkoppling i 

kombination med en tydlig beskrivning av medarbetarens prestation i form av en överskådlig 

bild (Wilk & Redmon, 1997).    

  En återkoppling kan vara kort och relaterad till direkta arbetssituationer eller mer 

formell då tid har avsatts för återkoppling, dock kan just brist på tid för återkoppling vara en 

barriär. Ett effektivt sätt för sändaren att vara tydlig är att sändaren ger mottagaren 

återkoppling direkt efter ett önskat eller oönskat beteende för att uppmuntra önskvärda 

beteenden eller korrigera icke önskvärda beteenden. Ytterligare ett sätt för sändaren att vara 

tydlig i återkopplingssituationer är att använda ordet återkoppling för att få mottagaren att 

förstå syftet med samtalet (Gigante, Dell & Sharkey, 2011). 

  Den effektivaste återkopplingskanalen har visat sig vara formella återkopplingssamtal 

mellan sändare och mottagare. Ledare i organisationer bör få ökad förståelse för vikten av 

inplanerade utvecklings- och återkopplingssamtal där fokus ligger på medarbetarens 

individuella prestationer. Denna typ av återkoppling kan leda till ökad arbetsprestation om 

återkopplingen tas emot på ett positivt sätt. Dessa samtal bör enligt denna studie prioriteras 

och utövas oftare istället för att chefer ger sina medarbetare återkoppling genom 

slentrianmässiga kommentarer (Tuytens & Devos, 2012).   
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Kommunikativa problem vid återkoppling 

För en effektiv kommunikation och återkoppling är det viktigt att budskapet flödar genom rätt 

val av kanal (Erikson, 2011) och Weaver (1949) understryker att en väl fungerande kanal är 

en förutsättning för kommunikation samt att tekniska problem kan riskera att budskapet går 

förlorat.  Forskning stödjer att återkopplingens utformning och val av kanal är viktigt för att 

mottagaren ska påverkas på ett, för sändaren eller organisationen, önskvärt sätt (Gigante, Dell 

& Sharkey, 2011). Vilken kanal som är mest lämpad för att användas i varje enskild 

återkopplingssituation beror på situation och budskap. Sändarens val av kanal bör grundas på 

återkopplingens syfte. En återkoppling med ett lärande och utvecklande syfte drar fördel av 

att använda sig av en fysisk närvarande, muntlig kanal mellan sändare och mottagare (Baralt, 

2013) vilket stöds av forskning som visar att muntlig återkoppling kan bidra till omedelbara 

och ihållande förändringar (Kaufman, Codding, Markus, Tryon, & Kyse, 2013). Skriftlig 

återkoppling från sändaren kan, av mottagaren, upplevas som effektiv och konkret men kan 

även ge negativa upplevelser som oro vid skriftliga påminnelser om bristande färdigheter 

samt att den personliga interaktionen mellan sändare och mottagare går förlorad (Arthur & 

Gfroerer, 2002).  

  Mottagaren har lättare att ta till sig innehållet av positiv återkoppling än av negativ 

återkoppling vilket anknyter till det semantiska problem som Weaver (1949) beskriver om 

huruvida mottagaren tillgodoser sig informationen från sändaren. Positiva förstärkare som 

bekräftelse, uppskattning och beröm är i många fall mer effektivt än negativ kritik för att 

förändra andras beteenden (Andersson & Klintrot, 2009). Positiv återkoppling upplevs även 

av mottagaren som mer tydlig i större utsträckning än negativ återkoppling (Morran, 

Robinson & Stockton, 1985) vilket kan relateras till det effektivitetsproblem Weaver (1949) 

beskriver då positiv återkoppling gynnar tydligheten och gör det lättare för medarbetaren att 

praktiskt applicera det kommunicerade budskapet på arbetsutförandet och därmed motverka 

detta effektivitetsproblem. 

  Ett känt problemområde i kommunikationssammanhang är att sändaren och mottagaren 

påverkas av individ- och situationsrelaterade faktorer. De individrelaterade faktorerna består 

av till exempel kön, utbildning och status medan de situationsrelaterade faktorerna, som styrs 

av sammanhanget för kommunikationen, exempelvis kan vara miljö, kultur eller tid. Dessa 

faktorer kan skapa ett så kallat brus vilket i sig påverkar kommunikationen negativt. Detta 

brus avser allt som hindrar det avsedda budskapet från sändaren att nå mottagaren på önskat 

sätt (Ekenvall, 1996) och kan även anses som ett tekniskt problem utifrån Weavers (1949) 
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teori.   

  Andersson och Klintrot (2009) beskriver det faktum att ett budskap kan ha olika 

betydelser för olika individer ”Ett vanligt exempel hemifrån är att be någon diska. För vissa 

innebär det att diska, punkt. För andra innebär det att diska, torka, ställa in och torka 

diskbänken.” (s. 15). Denna typ av missförstånd kan relateras till det effektivitetsproblem som 

Weaver (1949) beskriver då otydliga instruktioner kan riskera att ett effektivitetsproblem 

uppstår mellan sändare och mottagare vid återkopplingssituationer på grund av skilda 

uppfattningar av samma begrepp. Andersson och Klintrot (2009) belyser vidare att ordvalen 

från sändaren i en återkopplingssituation har stor betydelse för mottagarens förutsättning att ta 

till sig betydelsen av budskapet. Att sändaren uttrycker egenskaper som till exempel 

”säljande” eller ”slarvig” är inte en tillräckligt tydlig beskrivning av önskvärda eller icke 

önskvärda beteenden för mottagaren i ett återkopplingssyfte. Sändaren bör istället fokusera på 

att beskriva det direkta beteendet, vad mottagaren i praktiken gör som är ett önskvärt eller ett 

icke önskvärt beteende. Återkopplingen bör vara individualiserad och påverkningsbar för att 

mottagaren ska känna sig sedd och kunna se möjligheten att förändra sitt beteende eller kunna 

ta till sig beröm.   

 Vid kommunikation finns risk för att ett semantiskt brus uppstår om sändaren uttrycker 

sig med vaga begrepp eller redovisar oklara tankegångar vilket kan resultera i att mottagaren 

går miste om innebörden i samtalet (Ekenvall, 1996). Denna typ av brus berör det semantiska 

problemet utifrån Weavers (1949) teori då innehållet lätt kan misstolkas samt det 

effektivitetsproblem teorin beskriver då sändarens budskap kan framstå som otydligt och 

därmed svårt för mottagaren att ta till sig. 

  Relationen mellan chef och medarbetare kan ha en påverkan på hur återkopplingen 

upplevs av medarbetaren. En god relation mellan chef och medarbetare har visat sig korrelera 

med den anställdes positiva reaktion på den givna återkopplingen från chef till medarbetare 

(Elicker, Levy & Hall, 2006). Ekenvall (1996) menar att om sändaren framkallar starka 

negativa känslor hos mottagaren kan ett så kallat psykologiskt brus uppstå vilket medför en 

stor risk att budskapet i kommunikationen går förlorat. Detta psykologisa brus kan appliceras 

på Weavers (1949) teori och klassas då som ett tekniskt problem.  

Medarbetarundersökning 

En organisation vars medarbetarundersökning, författarna till denna studie fick ta del av, 

visade låga resultat vid frågor som berörde given återkoppling från chef till medarbetare. 
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Författarnas intresse väcktes för att undersöka hur chefens kanal, innehåll och tydlighet vid 

återkopplingen till medarbetarna uppfattades av chefen, som utgjorde sändare av 

återkoppling, och medarbetaren, som utgjorde mottagare av återkoppling. 

Syfte 

Kommunikation och återkoppling var de områden som denna studie berörde. Fokus låg på hur 

chefer och medarbetare upplevde återkopplingen som gavs av chef till medarbetare. Genom 

att inrikta sig på problemnivåer vid kommunikation som utgick från Weavers (1949) teori 

skulle upplevelsen av återkoppling för sändare respektive mottagare undersökas.  

   Studiens syfte var att undersöka hur sändarens givna återkopplings kanal, innehåll, och 

tydlighet upplevdes av både sändaren och mottagaren. 

Frågeställning 

Hur upplever sändaren och mottagaren den, av sändaren, givna återkopplingens kanal, 

innehåll och tydlighet? 

 

Metod 

 

Deltagare och urval 

Urvalet till studien var ett ändamålsenligt urval (Merriam, 2009). Syftet med studien var att 

undersöka hur sändare och mottagare av återkoppling upplevde den, av sändaren, givna 

återkopplingen. Urvalet bestod av personer som arbetade tillsammans och hade en 

arbetsmässig relation till varandra som chef och medarbetare. Undersökningsgruppen 

utgjordes av fyra rektorer och fyra biträdande rektorer där kriterierna för deltagande i studien 

var att samtliga skulle arbeta inom kommunal sektor och att varje biträdande rektorer skulle 

ha en direkt arbetsmässig koppling till en av de deltagande rektorerna. Undersökningsgruppen 

bestod av två undergrupper, sändare och mottagare, där rektorerna utgjorde sändare av 

återkoppling och biträdande rektorerna utgjorde mottagare av återkoppling. Åldersspannet på 

deltagarna var mellan 42-58 år, tre män och fem kvinnor deltog i studien och samtliga 

deltagare hade akademisk utbildningsnivå.  
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Material och datainsamlingsmetod  

Författarna formade utifrån problemnivåerna ur Weavers (1949) kommunikationsteori tre 

deduktiva teman som legat till grund för studiens inriktning och forskningsområde.  

Problemnivå A beskrev ett tekniskt problem som handlade om hur exakt signalen överfördes 

från sändare till mottagare. Utifrån denna problemnivå formades temat kanal där författarna 

undersökte hur sändare och mottagare av återkoppling upplevde kanalen som återkopplingen 

tillämpades genom.  

Problemnivå B beskrev ett semantiskt problem som handlade om huruvida signalen uttryckte 

den önskade betydelsen av informationen. Utifrån denna problemnivå formades temat 

innehåll där författarna undersökte hur sändare och mottagare av återkoppling upplevde den 

givna återkopplingens innehåll och vad återkopplingen upplevdes handla om. 

Problemnivå C beskrev ett effektivitetsproblem som fokuserade på hur effektivt mottagarens 

beteende påverkades av sändarens signal. Utifrån denna problemnivå formades temat 

tydlighet där författarna undersökte hur sändare och mottagare av återkoppling upplevde den 

givna återkopplingens tydlighet.  

  Studien var en intervjustudie av kvalitativ karaktär. Val av metod grundades i att 

författarna ville fånga undersökningsgruppens upplevelse av återkopplingens kanal, innehåll 

och tydlighet. Utifrån denna utgångspunkt valdes semistrukturerade intervjuer som instrument 

för datainsamling (Merriam, 2009). Semistrukturerade intervjuer gav intervjupersonerna 

utrymme att utveckla sina resonemang i sina svar på frågorna samt att intervjuaren gavs frihet 

att utveckla och komma med relevanta följdfrågor (Hayes, 2000). Intervjuerna har utgått från 

två intervjuguider, den ena riktade sig till sändaren av återkoppling och den andra till 

mottagaren av återkoppling (se Bilaga 1 och 2).  

  Frågorna i intervjuguiderna skapades med syfte att uttömma information gällande 

Weavers (1949) tre teman (se figur 1) och utformades utifrån Merriam (2009) där vikt lades 

på att skapa intervjufrågor som fångade varje intervjupersons upplevelse gällande dessa teman 

i återkopplingssammanhang. För att väcka tankar, åsikter och reflektion hos deltagarna fanns 

tre frågor som behandlade återkoppling eller kommunikation på ett generellt plan, två frågor 

utgjorde grund för information gällande val av kanal för återkopplingen, tre frågor utgjorde 

grund för information gällande innehållet i återkopplingen, fem frågor utgjorde grund för 

information gällande tydligheten i återkopplingen och tre frågor utgjorde grund för att kunna 

lokalisera eventuella problem som rörde återkopplingen. De tre frågorna som inriktade sig på 

eventuella problemområden hade inte till syfte att utgöra något eget tema utan till uppgift att 
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uttömma mer information gällande de deduktiva temana som redan existerade. 

Intervjuguidernas validitet testades genom att författarna genomförde två pilotintervjuer 

vardera med intervjupersoner som inte var kopplade till urvalsgruppen, detta gjordes i syfte 

att undersöka frågornas lämplighet och tydlighet. Efter dessa pilotintervjuer genomfördes 

mindre korrigeringar gällande vissa formuleringar för att tydliggöra intervjufrågorna. 

Intervjuguiderna innehöll till slut 16 frågor vardera.  

 

Figur 1. Intervjuguidernas frågeindelning 

Tillvägagångssätt  

Via en kontaktperson på kommunhälsan gjordes ett ändamålsenligt urval (Merriam, 2009) 

genom att sju utvalda rektorer inom kommunal sektor fick en inbjudan via e-post att delta i 

studien. I inbjudan framgick det att deltagande innebar att ställa upp på en intervju samt 

engagera en biträdande rektor i respektive rektors arbetslag, inbjudan innehöll även 

information om studiens forskningsområde, anonymitet och att författarna behövde 60 

minuter till sitt förfogande för att genomföra intervjun. Av dessa sju rektorer var det fyra som 

tackade ja. Därefter var dessa fyra rektorer, tillsammans med författarna, delaktiga i processen 

att hitta fyra biträdande rektorer som var villiga att delta i studien och dessutom hade en direkt 

arbetsmässig koppling till respektive deltagande rektor. Dessa förfrågningar utfärdades via e-

post och telefonkontakt. 

  Intervjuerna hölls på respektive deltagares arbetsplats, detta för att underlätta 

deltagandet för respektive intervjuperson. En av författarna intervjuade medan den andra 

författaren förde anteckningar, den författare som förde anteckningar fick inbjudan att komma 
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med eventuella kompletterande frågor innan intervjun avslutades. För att försöka bemöta 

deltagarna på ett likvärdigt sätt utfördes samtliga intervjuer med rektorer av den ena 

författaren och samtliga intervjuer med biträdande rektorer av den andra författaren. 

Författarna hade ambitionen att genomföra intervjuerna med rektor och biträdande rektor 

under samma arbetsdag i syfte att undvika att rektorn och biträdande rektorn samtalade med 

varandra om vilka frågor som ställdes under intervjun och på så sätt påverka varandra. Detta 

lyckades i tre av fyra fall, då en rektor och dennes biträdande rektor intervjuades med en 

veckas mellanrum på grund av deltagarnas arbetsschema.  

  Intervjun inleddes med att tacka intervjupersonen för att denne tog sig tid att delta i 

studien samt varierande småprat för att skapa ett avslappnat klimat. Därefter fick varje 

intervjuperson frågan om det gick bra att intervjun spelades in via ljudupptagning på en 

mobiltelefon, efter godkännande från respektive intervjuperson spelades intervjun in i syfte att 

utesluta risken att gå miste om viktig data samt skapa de bästa förutsättningarna för 

transkribering och analys av det insamlade materialet (Merriam, 2009). Intervjupersonen i 

fråga fick sedan information om att ljudupptagningen skulle raderas efter transkribering av 

intervjun, att deltagandet i studien var anonymt samt rätten till att när som helst avbryta 

intervjun. Intervjuaren informerade även deltagaren om att författarna inte var ute efter några 

riktiga eller felaktiga svar på frågorna som skulle ställas utan att det var deltagaren upplevelse 

av det aktuella ämnet som var av intresse. Det förklarades därefter för intervjupersonen att en 

av författarna skulle hålla i intervjun och att den andra skulle föra anteckningar och före 

intervjuns avslut få möjlighet att ställa eventuella kompletterande frågor. Efter frågan om 

intervjupersonen hade några övriga frågor eller funderingar innan intervjun påbörjades tog 

intervjufrågorna vid.  

  Intervjuerna tog mellan 17- 38 minuter att genomföra. Materialet från varje intervju 

transkriberades ordagrant kort efter intervjutillfällena och därefter raderades 

ljudupptagningsfilerna. 

Dataanalys 

Studiens insamlade material har analyserats genom en hybrid av deduktiv och induktiv 

tematisk analys. Den tematiska struktureringen har utgått från tre deduktiva teman och utifrån 

dem har induktiva kategorier identifierats under analysens gång (Yin, 2011).        

  Författarna skapade en databas genom att sammanställa anteckningar från intervjuerna 

och transkribera de inspelade genomförda intervjuerna.  
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  För att få ett så verklighetstroget resultat som möjligt och därmed öka studiens validitet 

har författarna använt sig av bedömningstriangulering (Merriam, 2009). Arbetet utfördes och 

analyserades inledningsvis enskild av författarna. Därefter jämförde och diskuterade 

författarna tillsammans sina analyser för att gemensamt komma fram till studiens resultat. En 

författare remonterade den ena undergruppen och den andra författaren remonterade den 

andra för att sedan sammanställa remonteringarna tillsammans. Remonteringen av databasen 

utfördes genom att transkriberingarna skrevs in i matristabeller för att ge en överskådlig bild 

över all insamlad data. Efter remonteringen utförde författarna enskilt en demontering av 

matristabellerna, genom att bryta ner matristabellerna och sortera ut de väsentliga delarna. 

Därefter gjorde författarna en gemensam demontering. Genom att diskutera sina enskilda 

demonteringar kunde författarna gemensamt färglägga datamaterialet med olika färger som 

stod för olika koder beroende på innebörden av informationen från intervjupersonerna. 

Genom de olika färgkoderna kunde svaren placeras in i studiens tre teman. Dataanalysen var 

en icke-linjär process och krävde att författarna åtskilliga gånger gick tillbaka från 

remontering och demontering till databasen i syfte att granska råmaterialet och upptäcka 

induktiva kategorier (Yin, 2011). Därefter tolkades materialet, tolkningar av studien bygger 

på analysens sista demontering vilket också utgör grunden för studiens resultat och 

diskussion.  

Forskningsetiska överväganden 

Samtliga deltagare hölls anonyma i studien och författarna har varit noggranna med att 

ingenting som framkom i studien skulle kunna spåras till någon enskild deltagare. Författarna 

har exempelvis ändrat enstaka ord i valda citat utan att förändra citatets innebörd för att 

skydda deltagarnas anonymitet. Deltagandet i studien var frivilligt och intervjudeltagarna fick 

information om studiens syfte och metod; om att de skulle hållas anonyma i studien samt att 

de kunde avbryta intervjun när de så önskade. Ljudfilerna som spelades in raderades direkt 

efter transkribering och all insamlad data har behandlats konfidentiellt (Hayes, 2000). 
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Resultat 

 

De åtta intervjupersonernas svar från de semistrukturerade intervjuerna redovisas nedan där 

undersökningsgrupperna sändare och mottagare presenteras separat utifrån de deduktiva 

temana kanal, innehåll och tydlighet. Utifrån dessa deduktiva teman redovisas de induktiva 

kategorier som framträtt under dataanalysen för respektive undersökningsgrupp.  

  För sändarna framträdde det under analysen totalt nio induktiva kategorier (se figur 2) 

och för mottagare totalt sex induktiva kategorier (se figur 3).  

 

 

Figur 2. Deduktiva teman och induktiva kategorier för sändare. 
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Figur 3. Deduktiva teman och induktiva kategorier för mottagare. 

Kanal – Sändarens upplevelse 

 Fysiska möten 

Samtliga sändare upplevde att den huvudsakliga kanalen för återkoppling skedde vid fysiska 

inplanerade möten med mottagaren. Denna kanal upplevdes som den starkaste kanalen då 

risken för missförstånd mellan sändare och mottagare ansågs vara minst vid användning av 

denna kanal. Dessa formella möten kunde till exempel vara medarbetarsamtal eller 

lönesamtal. Majoriteten av sändarna ville utveckla en mer frekvent förkommande rutin och 

prioritera återkoppling mer men uttryckte att tiden inte räckte till. Samtliga sändare upplevde 

att de utfärdade spontan återkoppling till mottagaren i det vardagliga arbetet, ”Men sen så 

tycker jag nästan det viktigare är ju inom den här vardagliga situationen, eftersom vi arbetar 

ganska nära varandra så kan man ju liksom hela tiden ha en dialog om hur man ska göra” 

(Sändare 1). 

 Teknisk kommunikation 

De flesta sändare försökte undvika teknisk kommunikation vid återkoppling men medgav att 

telefonkontakt eller e-post kunde förekomma vid mindre återkopplingsärenden. Detta kunde 

exempelvis vara när sändaren ville bekräfta någonting med ett ”ok” eller skriva ”bra jobbat!” 
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vid en lyckad arbetsprestation. Många sändare upplevde denna kanal som svagare då risken 

för missförstånd upplevdes som större när ett budskap framgick i text.  

Kanal- Mottagarens upplevelse 

  Fysiska möten 

Samtliga mottagare upplevde att återkopplingen från sändaren främst skedde vid formella 

fysiska möten som medarbetarsamtal eller lönesamtal och majoriteten upplevde denna kanal 

som väl fungerande då det är ett inplanerat möte som utförs rutinmässigt, i regel en gång om 

året. De flesta mottagare uttryckte en önskan om fler formella fysiska återkopplingstillfällen 

men uttryckte förståelse för att det kunde vara svårt att genomföra på grund av sändarens och 

mottagarens stora arbetsbörda. Majoriteten av mottagarna upplevde att spontan återkoppling 

inte förkom i vardagen, vilket är något dessa mottagare saknade. Dessa mottagare nämnde att 

återkoppling i vardagen endast förkom om mottagaren efterfrågade det från sändaren ”Den är 

inte så frekvent förekommande, egentligen skulle man kunna säga att den sker en gång per år 

i våra medarbetarsamtal. Sen kan det vara mer att jag kommer och frågar” (Mottagare 1). 

En mottagare upplevde däremot att återkoppling ofta förekom i det vardagliga mötet med 

sändaren. 

 

 Teknisk kommunikation 

Majoriteten av mottagarna upplevde att återkoppling av aktuella, mindre ärenden var vanligt 

förekommande via telefon, e-post och SMS och de flesta upplevde denna kanal som effektiv 

och väl fungerande när ett mindre omfattande budskap kommunicerades.  

Innehåll - Sändarens upplevelse 

 Återkopplingens karaktär 

Flertalet sändare upplevde att de gav återkoppling till mottagaren som var relaterad till 

individens prestation då detta ansågs vara lärande och utvecklande för mottagaren. 

En sändare upplevde att återkopplingen som gavs till mottagaren var av mer generell karaktär 

och handlade om hur det gick för arbetsgruppen och därmed inte lyfte fram mottagarens 

individuella insats, sändaren uttryckte dock att en mer individrelaterad återkoppling till 

mottagaren skulle vara att föredra ”…det blir lite sånt där allmänt, allmänt om hur det går 

liksom. Det blir inte så personligt och….lite så kan jag tycka.” (Sändare 2). 
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  Utvärdering av mottagarens arbetsinsats 

Majoriteten av sändarna upplevde att återkopplingen kretsade kring att utvärdera mottagarnas 

arbetsinsats, de ämnen som behandlades var till exempel hur mottagaren av återkopplingen 

var som ledare och presterat i sitt arbete samt hur mottagaren tänkt under dessa prestationer. 

 Uppmuntran, bekräftelse och stöd  

Sändarna upplevde att återkopplingen som gavs till mottagarna syftade till att ge uppmuntran 

och stöd i arbetet, i synnerhet vid svåra ärenden. Samtliga sändare upplevde att de fokuserade 

på att lyfta fram det positiva i mottagarens arbetsutövande och bekräfta lyckade arbetsinsatser 

”Pushar man och säger dom här sakerna på dom positiva sakerna så fortsätter det ju, det 

sprider sig. Om jag vill förändra ett arbetssätt till exempel då är det ju hela tiden det jag ska 

prata om” (Sändare 3).  

 Majoriteten upplevde att de ifrågasatte det som, enligt sändaren, utförts mindre bra i 

arbetet. En sändare hade uppfattningen att negativ återkoppling inte bör presenteras för 

mottagaren utan att all återkopplingen bör inrikta sig på det positiva “Jag har inte svårt 

egentligen att berätta för någon att den har gjort någonting tokigt eller dåligt men jag är lite 

rädd för det för det är så sällan jag har sett att det bär frukt.”(Sändare 2). 

 Mål och resultat 

Samtliga av sändarna upplevde att återkopplingen handlade om huruvida målen för 

verksamheten var uppfyllda eller inte. Med målen syftade sändarna på elevernas resultat och 

hur mottagarna skulle arbeta för att eleverna skulle nå så långt som möjligt. En sändare 

upplevde att återkopplingen till mottagaren utgick från lagar och förordningar och underströk 

vikten av att förhålla sig till dessa. 

 Övriga aktuella frågeställningar 

Majoriteten av sändarna av återkopplingen upplevde att innehållet i den återkoppling som 

gavs till mottagarna kretsade kring det som händer på arbetsplatsen, detta kunde exempelvis 

gälla aktuella elev-, föräldra- eller personalärenden på respektive mottagares arbetsplats och 

hur mottagaren bemöter dessa ärenden. 
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Innehåll - Mottagarens upplevelse 

 Återkopplingens karaktär 

Några mottagare upplevde att den återkoppling som gavs av sändaren relaterade till deras 

individuella insatser i arbetet. En mottagare upplevde att den återkoppling som gavs av 

sändaren endast var av generell karaktär och uttryckte även önskemål om en mer 

individrelaterad återkoppling. En annan mottagare uttryckte önskemål om mer bekräftelse på 

att arbetsuppgifterna utfördes korrekt. 

  Mål och resultat 

Samtliga mottagare upplevde att återkopplingen från sändaren utgick från verksamhetens mål, 

de resultat som uppnåtts samt lönekriterier. Majoriteten av mottagarna nämnde att fokus låg 

på ekonomiska mål som till exempel att hålla budget ”Det är ju bara det vi pratar om i 

skolan. Jobbar man i skolan får man vara beredd på att så är det. Mål och resultat” 

(Mottagare 2). 

 Övriga aktuella frågeställningar 

Återkopplingens innehåll upplevdes av majoriteten av mottagarna som relevant då den 

behandlade aktuella frågeställningar och händelser i verksamheten som exempelvis tagna 

beslut, elev- eller föräldraärenden  

Tydlighet - Sändarens upplevelse 

 Hur sändaren uttrycker sig 

Majoriteten av sändarna upplevde att återkopplingen till mottagaren tydliggjordes genom att 

formulera sitt budskap så rakt och ärligt som möjligt. En sändare uttryckte att återkopplingen 

till mottagaren inte var tillräckligt tydlig. 

 Sammanfattning och uppföljning 

Majoriteten av sändarna upplevde att de genom att sammanfatta återkopplingen kunde 

försäkra sig om att informationen uppfattats korrekt av mottagaren ”…så försöker man ju 

också på samma sätt knyta ihop någonting, ’Hur har du uppfattat det här som jag har sagt 

nu?’ att man ställer sådana frågor” (Sändare 4). 
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Genom att följa upp ämnet för den aktuella återkopplingen vid ett senare tillfälle ansåg 

majoriteten av sändarna att återkopplingen än mer tydliggjordes. En sändare påpekade dock 

att bristen på tid i många fall förhindrade denna typ av uppföljning. 

 Tydlighet - Mottagarens upplevelse 

 Sändarens tillvägagångssätt 

De flesta mottagare upplevde sändaren som tydlig då det gällde att kommunicera tagna beslut 

och när lönekriterier låg som grund för återkopplingen. En mottagare upplevde att sändaren 

alltid var tydlig, detta mycket för att sändaren var bra på att hålla fokus på det återkopplingen 

handlade om samt att följa upp det aktuella ämnet vid ett senare skede.  

Majoriteten av mottagarna upplevde att återkopplingen från sändarna kunde bli otydlig genom 

att sändaren uttryckte sig abstrakt, hade bristande kunskap gällande ämnet eller att sändaren 

inte vågade uttrycka sin åsikt ”Vi tolkar det som att det är någonting bra men det är inte så 

ofta som hen säger ’men det där var ju jäkligt bra jobbat!” (Mottagare 3). 

 Några mottagare uttryckte att sändaren skulle kunna bli mer tydlig genom att 

sammanfatta, stämma av och bekräfta mottagarens arbete mer frekvent. 

 

 Diskussion 

 

Huvudresultat 

Syftet med denna studie var att undersöka hur sändare och mottagare upplever den, av 

sändaren, givna återkopplingens kanal, innehåll och tydlighet. Urvalet bestod av åtta 

individer, fyra sändare och fyra mottagare där varje sändare hade en arbetsmässig koppling 

till en av mottagarna och i arbetsrelaterade situationer utfärdat återkoppling till denne. Studien 

genomfördes med en kvalitativ metod. Resultaten visade att upplevelsen av den kanal som 

tillämpas vid återkoppling överensstämmer mellan sändare och mottagare där båda 

undersökningsgrupperna upplever den fysiska formella kanalen som starkast, mest 

förekommande och väl fungerande. Spontan återkoppling upplevdes av sändarna förkomma i 

det vardagliga arbetet medan de flesta av mottagarna upplever att det inte förkom någon 

spontan återkoppling i vardagliga arbetssituationer vilket de flesta av mottagarna även 

uttryckte att de saknade. Gällande återkopplingens innehåll upplevde sändarna innehållet i 
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den givna återkopplingen som mer innehållsrikt då sändarna upplevde att återkopplingen 

bearbetade mål och resultat; var bekräftande, uppmuntrande och stöttande; utvärderade 

mottagarens arbetsinsats; behandlade aktuella frågeställningar samt var individuellt inriktad 

medan mottagarna främst upplevde återkopplingen som mål- och resultatinriktad men att 

återkoppling om aktuella frågeställningar även förekom. Sändarna upplevde att de följer upp 

given återkoppling med respektive mottagare och på så sätt tydliggör budskapet. Mottagarna 

upplevde inte denna uppföljning av given återkoppling i samma utsträckning som sändarna då 

endast en mottagare uttryckte det som vanligt förekommande. Båda undersökningsgrupperna 

upplevde att bristen på tid var något som förhindrade en frekvent återkoppling, vilket var 

något som de flesta av sändarna och mottagarna uttryckte en önskan om möjligheten att 

avsätta mer tid till. 

Resultatdiskussion 

 Kanal 

Nivå A i Weavers teori (1949) beskriver ett tekniskt problem vid kommunikation, det vill 

säga den kanal som kommunikationen flödar igenom. Återkopplingens kanal visar sig 

upplevas på samma sätt av sändarna som av mottagarna där båda undersökningsgrupperna 

upplever att den främsta kanalen vid återkoppling är det formella fysiska mötet som i regel 

sker en gång per år i medarbetar- eller lönesamtalet. Enligt Baralt (2013) anses det fysiskt 

närvarande samtalet vara den starkaste kanalen för återkoppling och Weaver (1949) menar att 

en väl fungerande kanal är en förutsättning för att budskapet från sändare till mottagare inte 

ska gå förlorat. Majoriteten av mottagarna uttrycker en önskan om fler formella 

återkopplingstillfällen men är medvetna om att tiden är en stor barriär för detta vilket tidigare 

forskning även påpekat (Gigante, Dell & Sharkey, 2011). Studiens resultat angående 

mottagarnas önskan om fler formella samtal med sändarna är något som sändarna av 

återkopplingen bör notera med hänvisning till studien som visar att formella samtal som 

utövas ofta kan leda till ökad arbetsprestation (Tuytens & Devos, 2012). Sändarna upplever 

att de ger spontan återkoppling i det vardagliga arbetet vilket endast en mottagare uppgav att 

den fick. Detta resultat indikerar att sändarnas utövande av återkoppling inte går i linje med 

tidigare forskning då ett sätt att öka en medarbetares produktivitet och arbetstillfredsställelse 

är just kontinuerlig målsättning genom daglig, muntlig återkoppling från chef till medarbetare 

(Wilk & Redmon, 1997). Teknisk kommunikation som exempel telefon och e-post upplever 
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både sändare och mottagare förekommer vid återkoppling angående aktuella ärenden, denna 

kanal anses av mottagarna fungera medan sändarna är mer kritisk då de anser att risken för 

missförstånd ökar, speciellt vid skriftlig kommunikation. Enligt forskning kan skrift via 

teknisk kommunikation vara rätt kanal att använda sig av i enskilda fall då skriftlig 

återkoppling, som inte anmärker på individuella svagheter, kan upplevas som både effektiv 

och konkret (Arthur & Gfroerer, 2002). Resultaten visar i huvudsak att sändarna och 

mottagarna upplever att de formella fysiska och tekniska återkopplingskanalerna som används 

fungerar väl och därmed att det inte råder ett tekniskt problem som Weaver (1949) beskriver. 

Resultaten indikerar dock på att det i vissa fall existerar ett tekniskt problem som Weaver 

(1949) pekar på när det gäller spontana återkopplingssituationer då sändarna upplever att de 

ger mottagarna spontan återkoppling vilket majoriteten av mottagarna inte upplever att de får. 

En förklaring kan vara att det uppstått ett brus som stört återkopplingskanalen vilket har lett 

till att mottagarna inte uppfattat att en återkoppling har skett. Detta brus kan ha berott på 

missförhållanden vid fysiska möten i vardagen som exempelvis tidsbrist eller störande 

ljudmiljö och resulterat i en misslyckad kommunikation. 

 Innehåll  

Nivå B i Weavers (1949) teori beskriver ett semantiskt problem som inriktar sig på om 

budskapet i kommunikationens innehåll når mottagaren. Sändarna och mottagarna upplever 

båda att innehållet i den givna återkopplingen kretsar kring mål och resultat samt aktuella 

frågeställningar. Sändarna upplever även att den givna återkopplingen handlar om att ge 

uppmuntran, bekräftelse och stöd samt utvärdera mottagarens arbetsinsats. Den uppmuntran 

som sändarna upplever att de ger stöds av Anderson och Klintrot (2009) som menar att 

återkoppling ska innehålla positiva förstärkare i syfte att kunna förändra eller bevara ett 

beteende. Majoriteten av mottagarna upplever däremot inte att återkopplingen från sändaren 

innehåller vare sig uppmuntran, bekräftelse eller stöd, inte heller någon utvärdering av 

mottagarens arbetsinsats upplevs förekomma utöver det årliga lönesamtalet. Det betonas dock 

från flera mottagare att mål och resultat som rör ekonomiska frågor är det som präglar 

återkopplingssituationerna med sändaren och några av mottagarna uttrycker en brist på 

individualiserad återkoppling. Enligt Anderson och Klintrot (2009) bör återkoppling vara 

individualiserad och påverkningsbar för att återkopplingen ska kunna vara utvecklande och 

användbar för mottagaren. Resultatet indikerar att det i vissa fall råder ett, enligt Weaver 

(1949) semantiskt problem, i den givna återkopplingen från sändaren då den av majoriteten av 
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mottagarna inte upplevs innehålla uppmuntran, bekräftelse och stöd eller utvärdering av 

mottagarens arbetsinsats.  

 Tydlighet 

Nivå C i Weavers (1949) teori beskriver ett effektivitetsproblem som skildrar återkopplingens 

tydlighet. Majoriteten av sändarna upplevde att de var tydliga genom att vara raka i sin 

kommunikation samt sammanfatta och följa upp återkopplingen vid ett senare skede. Denna 

uppföljning av återkopplingen bekräftades inte av de flesta mottagare som upplevde att 

uppföljning av återkoppling var något sändarna kunde bli bättre på för att bli mer tydliga. 

Mottagarna upplevde sändarna som tydliga när de kommunicerade tagna beslut eller då 

lönekriterier låg till grund för återkopplingen. Detta är i linje med forskning om att 

återkopplingen är tydlig då mottagaren får återkoppling i kombination med en överskådlig 

bild av sin prestation (Wilk & Redmon, 1997). Det semantiska brus som nämns av Ekenvall 

(1996), innebär att budskapet i kommunikationen kan gå förlorat om sändaren uttrycker sig 

med vaga ord eller oklara tänkegångar, bekräftas vara ett effektivitetsproblem av några 

mottagare som upplever att sändaren ibland är abstrakt eller inte vågar uttrycka sin åsikt. 

Anderson och Klintrot (2009) understryker vikten av att sändaren väljer rätt ord i 

återkopplingssituationer då rätt ordval har visat sig vara en avgörande aspekt för sändarna att 

vara tydliga samt ge mottagaren bästa möjliga förutsättning att tolka budskapets innehåll 

korrekt. Resultatet indikerar att det effektivitetsproblem som Weaver (1949) beskriver råder 

när sändaren uttrycker sig abstrakt, inte framhäver sina åsikter eller inte sammanfattar och 

följer upp återkopplingen.  

 Denna studie har bidragit till ökade kunskaper om att sändare i återkopplingssituationer 

ofta upplever att de ger mer spontan och frekvent återkoppling än vad mottagaren upplever att 

de får. Sändare upplever återkopplingen som ges som mer innehållsrik och utvecklande än 

vad de flesta mottagare, i denna studie, upplever att återkopplingen är. Denna kunskap kan 

vara av nytta för sändare och mottagare av återkoppling inom alla branscher och 

organisationer.    

  Genom att vara medveten om kommunikationens problemområden (Weaver, 1949) kan 

sändare av återkoppling få en möjlighet att undvika dessa och utföra en effektiv återkoppling i 

den bemärkelsen att mottagaren tar emot återkopplingen på ett för sändaren eller 

organisationen önskvärt sätt. Studiens resultat bekräftar Wilk och Redmon (1997) forskning 

som hävdar att den ultimata kombinationen för att förhindra Weavers (1949) 
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kommunikationsproblem och generera upplevelsen, för både sändare och mottagare, av en 

effektiv återkoppling är att sändaren frekvent använder en muntlig, fysisk närvarande kanal 

med ett individuellt anpassat innehåll som förtydligas med en överskådlig bild över 

mottagarens prestationer och mål.  

Metoddiskussion 

Valet av en kvalitativ metod grundade sig i att författarna på ett mer djupgående plan 

intresserade sig för att undersöka individernas subjektiva upplevelse av 

återkopplingssituationer. Valet av en semistrukturerad intervjuguide baserades på 

förhoppningen om att intervjupersonerna skulle vilja dela med sig av sina upplevelser och 

åsikter till författarna. Den semistrukturerade intervjuguiden var även ett viktigt stöd för 

intervjuaren som tilläts följa upp intervjupersonens svar och tack vare intervjuguiden lätt 

kunde återgå och fortsätta med intervjuguidens frågor och säkerställa att samtliga frågor blev 

besvarade. Att den ena författaren intervjuade och den andra antecknade var ett gynnsamt val 

då intervjupersonen endast behövde fokusera på den ena författaren. Författaren som höll 

intervjun kunde även ha fullt fokus på intervjupersonen och intervjufrågorna då denna 

författare hade möjligheten att avstå från att anteckna samt att författaren som antecknade 

kunde följa upp och få mer uttömmande svar innan intervjun avslutades. Ett sätt för att 

försöka bemöta intervjupersonerna på ett likvärdigt sätt var att en författare intervjuade en 

undergrupp och den andra författaren intervjuade den andra undergruppen. Det går däremot 

inte att utesluta att undergrupperna kan ha påverkats olika då författarna av denna studie är 

oerfarna intervjuare och omedvetet kan ha påverkat intervjupersonerna svar. Författarnas 

bedömning är däremot att studiens tillförlitlighet är stor då författarna har försökt att beakta 

sin subjektivitet kritiskt och inte förvränga innehållet i några data under hela studiens process. 

Det ska dock tilläggas att en helt opartisk syn på datamaterialet är något författarna har strävat 

efter och inte anser sig uppnått då total opartiskhet av många forskare anses vara en utopi 

(Merriam, 2009). 

 En svårighet under intervjuerna var att förtydliga begreppet återkoppling då det 

engelska uttrycket ”feedback” även används i det svenska vardagsspråket. Av denna 

anledning hade de första intervjufrågorna med generell inriktning till uppgift att spegla 

intervjupersonens uppfattning gällande återkoppling och diskutera innebörden i begreppet så 

de resterande frågorna i intervjuguiden gav relevanta svar för studiens syfte. En annan 

svårighet var att ställa frågor som var direkt kopplade till studiens deduktiva teman och 
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samtidigt var tillräckligt öppna för att inte styra intervjupersonens svar och tankegångar. En 

del av intervjuguidens frågor förväntades tillhöra ett tema men kunde i efterhand placeras in i 

ett annat tema vilket försvårade analysen samt att två frågor inte uttömde den information som 

författarna förväntade sig. 

  Pilotintervjuerna som genomfördes innan intervjuerna gav författarna tillfälle att träna 

på att intervjua samt möjligheten till att revidera och tydliggöra frågorna i intervjuguiden. 

  Validiteten styrks ytterligare av att studiens resultat bekräftar tidigare forskning på 

området kommunikation och återkoppling (Weavers, 1949; Wilk & Redmon, 1997).   

  En kritisk aspekt som minskat urvalsgruppernas anonymitet är att författarnas 

kontaktperson inom den kommunala sektorn var delaktig i arbetet att få tag på 

intervjupersoner. Likaså minskade möjligheten till anonymitet genom att de fyra första 

intervjupersonerna som tackade ja till deltagande i studien fick vara delaktiga i processen av 

att hitta de resterande fyra intervjupersonerna. Författarna har däremot inte någon anledning 

att tro att urvalet snedvridigts eller att intervjupersonerna har tagit skada av hjälpen från 

kontaktpersonen eller intervjupersonerna. Samtidigt hade arbetet att få tag intervjupersoner 

som hade en arbetsmässig koppling till varandra inte varit en möjlighet utan denna hjälp. 

  Observationer eller fokusintervjuer hade kunnat vara andra metoder att använda sig av 

som skulle kunna gynna studiens syfte. Men då återkoppling bör vara individuell och kan vara 

väldigt personlig så fanns det en risk att författarna skulle ha varit en störande faktor för både 

sändare och mottagare om författarna hade fått deltagit och observerat under en 

återkopplingssituation. Fokusintervjuer hade kunna få fram djupare diskussioner kring ämnet 

men innebär även en risk för att deltagarna i grupperna påverkar varandra och kanske inte 

våga uttrycka sin åsikt. Därför står författarna fast vid att semistrukturerade intervjuer 

lämpade sig bäst för studiens syfte. 

Fortsatt forskning  

Tidigare forskning har behandlat problem vid kommunikation samt hur återkoppling bör 

tillämpas för att vara effektiv. Denna studie behandlar hur den givna återkopplingen upplevs 

av sändare och mottagare. Ett förslag på fortsatt forskning kan gälla det psykologiska brus 

som uppstår mellan personer i kommunikationssammanhang och hur det påverkar 

återkopplingen (Ekenvall, 1996). Detta skulle enligt författarna ur ett chef- och 

medarbetarperspektiv vara av intresse för ledare i organisationer då relationen mellan dessa 

parter kan vara avgörande för huruvida information och budskap kring arbetssituationer når 
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fram till mottagaren eller inte.  

     Hur det semantiska brus som Ekenvall (1996) nämner påverkar återkoppling är ett 

annat förslag för fortsatt forskning då observationer och utvärdering av 

återkopplingssituationer skulle kunna ge en indikation på hur man som ledare på effektivaste 

sätt kommunicerar med sin medarbetare under återkopplingssituationer.  

  Forskning skulle även kunna utgå från en fysisk kanal och fokusera på nivå B och C 

utifrån Weavers (1949) kommunikationsteori. Genom observationer och intervjuer skulle 

forskningen på ett djupgående plan kunna analysera konsekvenserna för hur sändaren 

uttrycker sig, med ord och kroppsspråk, och hur detta påverkar kommunikationen i 

återkopplingssituationerna.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide till sändare 

Tack för att du ställer upp som deltagare i vårt examensarbete om ledarskap, kommunikation 

och återkoppling.  

Är det okej om vi spela in intervjun? Ljudupptagningen kommer att transkriberas och därefter 

att raderas. Du kommer att vara anonym i studien och ingenting du säger ska kunna leda 

tillbaka till just dig. Du har när som helst rätt att avbryta eller hoppa över en fråga. 

Det finns inget rätt eller fel på dina svar utan vi är intresserade av din upplevelse i ämnet. 

Vi är två här idag för att vi gör studien ihop och den ena kommer att ställa frågorna medans 

den andra antecknar och får komma med frågor på slutet. 

Känns det okej? Har du några frågor innan vi börjar? 

 

Forskning har visat att återkoppling är en förutsättning för medarbetare att kunna utvecklas i 

sin arbetsroll. Men vi undrar: 

1. Vad tycker du inkluderas i begreppet återkoppling? 

 

2. Hur skulle du definiera en effektiv återkoppling? 

 

3. Hur använder du dig av återkoppling i ditt arbete? 

 

4. Hur skulle du beskriva kommunikationen mellan dig och din biträdande rektor?  

 

5. Hur skulle du beskriva den återkoppling du ger till biträdande rektorer? 

 

6. Hur gör du för att kommunicera din målbild till biträdande rektor? 

 

7. Vad ligger fokus på under en återkopplingssituation? 
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8. Hur presenterar du positiv feedback? 

 

9. Hur presenterar du negativ feedback? 

 

10. Hur kan du urskilja att ditt budskap från återkopplingen gått fram på rätt sätt? 

 

11. Upplever du några hinder i kommunikationen vid återkopplingssituationer med 

biträdande rektor? 

 

12. Hur gör du för att vara tydlig i en återkopplingssituation med biträdande rektor? 

 

13.  Hur skulle du beskriva innehållet i återkopplingssituationer med biträdande rektor? 

 

14. På vilka grunder gör du ditt val av kanal för återkoppling med biträdande rektor? 

 

15. Finns det någonting som du skulle vilja utveckla eller förändra kring 

återkopplingssituationerna? 

 

16. Hur mycket feedback anser du är önskvärt att ge till biträdande rektor? 

 

Tack så mycket för ditt deltagande! 
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Bilaga 2 

Intervjuguide till mottagare 

Tack för att du ställer upp som deltagare i vårt examensarbete om ledarskap och återkoppling.   

 

Är det okej om vi spela in intervjun? Ljudupptagningen kommer att transkriberas och därefter 

att raderas. Du kommer att vara anonym i studien och ingenting du säger ska kunna leda 

tillbaka till just dig. Du har när som helst rätt att avbryta eller hoppa över en fråga. 

 

Det finns inget rätt eller fel på dina svar utan vi är intresserade av din upplevelse i ämnet. 

Vi är två här idag för att vi gör studien ihop och den ena kommer att ställa frågorna medans 

den andra antecknar och får komma med frågor på slutet.  

Känns det okej? Har du några frågor innan vi börjar? 

 

Forskning har visat att återkoppling är en förutsättning för medarbetare att kunna utvecklas i 

sin arbetsroll. Men vi undrar: 

1. Vad tycker du inkluderas i begreppet återkoppling? 

 

 

2. Hur skulle du definiera en effektiv återkoppling? 

 

 

3. Hur tar det sig återkoppling i uttryck för dig i ditt arbete? 

 

 

4. Hur skulle du beskriva kommunikationen mellan dig och rektorn? 

 

 

5. Hur skulle du beskriva den återkoppling du får av rektorn? 

 

 

6.  Hur upplever du att rektorn kommunicerar sin målbild? 

 

 

7. Vad upplever du att fokus ligger på under återkopplingssituationer med rektorn? 

 

 

8. Hur upplever du att positiv feedback presenteras av rektorn? 
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9. Hur upplever du att negativ feedback presenteras av rektorn? 

 

 

10. Gör rektorn något för att bekräfta att du förstått budskapets innehåll i en 

återkopplingssituation? 

 

 

11. Upplever du några hinder i kommunikationen i återkopplingssituationen med rektorn? 

 

 

12. Hur upplever du tydligheten från rektorerna i en återkopplingssituation? 

 

 

13. Hur upplever du innehållet i en återkopplingssituation med rektorn? 

 

 

14. Berätta gärna lite om de val av kanaler som rektorn väljer för återkoppling? 

 

 

15. Finns det någonting som du skulle vilja utveckla eller förändra kring 

återkopplingssituationerna? 

 

 

16. Hur mycket feedback anser du är önskvärt att få av rektorn? 

 

Tack så mycket för ditt deltagande! 

 

 


