
Öka feedback i organisationer

Inledning

Med över 30 år som chef/ledare har jag, i denna redan 
givna presentation för Roi’s HR-FORUM den 12-15 april 
2021, samlat de erfarenheter som alltid kommer upp som 
de största hindren för att lyckas öka graden av feedback i 
organisationer.  

Det finns fler hinder, men detta är den samlade essensen. 
Erfarenheterna kommer från mitt UGL-handledarskap 
(utveckling av grupp och ledare), egna chefsbefattningar 
samt som företagscoach i förändrings- och 
resultatprocesser. 

Viktigt: se inte mina erfarenheter som rätt och fel utan som 
inspiration och tankeväckare. 

Om ni inte var med och lyssnade så var varsam med 
tolkningar av innehållet i denna powerpoint, då det krävs en 
kontext bakom många av punkterna. 

K O N T A K T

Fredrik Wall
Email: fredrik.wall@danji.se
Tel: 076 050 83 75



Agenda
• Inledning 
• Feedback
• Feedback och individen
• Feedback och organisationen
• Tips!
• Avslutning
• Ev frågor
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Feedback

På det bra eller 
dåliga beteendet?

Kommer det att bli bra?

Kommer en BKK* att fungera väl?

För mycket eller för lite?

Tänk om…….?

Ska jag inte göra som vanligt? 
Det brukar ju bli bra.

Kommer jag att göra någon ledsen?

*Beteende – känsla - konsekvens

Det kanske inte är rätt 
läge? Jag väntar lite…
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Feedback och individen

Gör det enkelt och mindre svårt!
Feedback är kommunikation, rätt och slätt.

Håll feedback levande i organisationen genom täta 
planerade utvärderingar, annars stelnar förändringsdegen 
och den blir svår att jobba med om du bara tar fram den 
någon gång om året. Feedback möjliggör Välmående –
Engagemang – Prestation — Resultat och ökad psykologisk 
trygghet. 
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Feedback och individen
Rätt och fel.
Individen lägger av olika orsaker (ofta av rädsla) mer fokus på ”rätt och fel”.
Tänker: Det måste ju bli rätt när jag ger feedback. 
Ta bort prestationsångest genom att tvätta bort ”rätt och fel”! Feedback är kommunikation, punkt!

Rätt tid.
Rätt tid för vem? Mottagaren eller givaren?  
Vem vill tacka nej om man får frågan. — Har du tid för feedback?
Rätt tid är tidigt! För båda parter. Syftet och verkan avgör mer än bara rätt tid för mottagaren. 
Risken med att tänka rätt tid för mottagaren blir att feedbacken rinner ut i sanden.

Övermotiverande.
Utbrända feedbackgivare är inte ovanligt.
Motivera — Motivera — Motivera — Hot (dvs tydlig konsekvens på nöd).
Motivera på grundkänslorna glädje och nyfikenhet.
Hot kopplas till grundkänslorna skam (exkludering) och rädsla (minskat inflytande).
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Feedback och individen

”Nu har jag noterat att det är sjätte gången du är sen till mötena. Du 
har fått feedback på vägen som talat om vikten av att du faktiskt är i 
tid. Det gör mig både arg och ledsen att du inte ställer upp på våra 
gemensamma överenskommelser. Så nästa gång du kommer till ett 
möte och du är inte tid, så är dörren låst, vilket innebär att du inte 
kommer vara med på mötet.”

Exempel på feedback som går på skam och/eller rädsla 
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Feedback och individen

Positiv eller negativ feedback
För vem? Ta dig inte rätten att bestämma hur din feedback ska landa/kännas. 
Feedback skall ges neutralt och inte känsloladdat.
Hur bra lyssnar vi när vi får höra? ”Du kanske blir ledsen nu men…” ”Ta nu inte detta personligt.” 
Risken med att förebygga med en värdering blir att fokus hamnar på rätt/fel känslan istället för budskapet.
Givarens feedbacken blir otydlighet/spretig  för att undvika att mottagaren blir arg/ledsen.  
Stor grad av empati ges efter feedbacken genom att exempelvis säga. — Hur landade feedbacken?

En sak i taget
Risken med att ge dig på många områden är att vi ger mottagaren mandatet att själv bestämma 
vad man lyssnar till. 
Otydligheten när det omedvetna skjuter in kompensationsfeedback för att lindra/plocka ner.    
Människor är olika och lyssnar olika till både ord och händelser. 
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Feedback och individen sammanfattning

• Rätt och fel
• Rätt tid
• Övermotiverande
• Positiv eller negativ feedback
• En sak i taget
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Hur får man igång det, hållbart över tid?
Praktiska verktyg
Mod och dedikerad tid
Chefens ansvar
Coachning som feedback
Träningsläger för alla

Feedback och organisationen/teamet

Fredrik Wall     Danji AB     0760-508375     fredrik.wall@danji.se



FEEDBACKTRAPPAN

Feedbacktrappan beskriver en persons mognadsgrad i att ta 
emot feedback.

Förändra (Mitt val)
Förstå

Förklara
Försvara

Förkasta

Ökar min självinsikt och förståelse för eget beteende

Letar orsaker hos andra och min omgivning för att undgå eget ansvar

Trappan ger snabb förståelse/reflektion för hur jag både tar emot och ger feedback. 
Trappan ger teammedlemmar förutsättning att snabbare hjälpa varandra att kliva upp på 
gröna trappsteg. 
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Johari fönster hjälper 
medarbetare att förstå vikten 
av tillit. För att öka 
tilliten/trygghet behöver jag 
både våga berätta och fråga. 
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Chefens ansvar

• Det börjar med cheferna och det är chefernas ansvar att driva.
• Hjälp cheferna att släppa prestationsångesten på att vara föredömen i sättet ge feedback.
• Tidigt är bättre än ”bra”.
• Beröm tidigt framsteg.
• Det fungerar precis på samma sätt som gåvor och chefer är de som behöver ge mest.
• Chefer ska tänka större. Ibland fastnar vi på egna behov istället för bolaget/teamets behov. 

Feedback och organisationen/teamet
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”Coaching is unlocking a person´s potential to  
maximize their own performance. It is helping 

them to learn rather than teaching them.”
John Whitmore, 1996

Coachning som feedback
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Nya områden att  ge feedback på

1 2 3

MÅL HANDLING UTFALL
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Exempel. Coachning som feedback på mål, handling och/eller utfall

§ Vilket mål är viktigast för dig?
§ Vad får dig att peka ut just 

det?
§ Vad innebär det för dig att 

uppnå målet?
§ Vad finns det för risker?
§ Vad kan du välja bort?
§ Så hur ser din topp 3 

prioritering ut på målen?
§ Vad är det första du tar tag i?
§ Hur kommer det att kännas 

när du när målen?

Stina har en icke motiverande 
kommunikations stil
§ Hur säker är du på att nå målen på 

en skala 1-10?
§ 7!
§ Vem är du beroende av?
§ Är det affärskritiskt att dina 

kollegor är topp motiverade
§ JA!
§ Vem behöver du vara för att det 

ska hända?
§ På vilket sätt behöver du 

kommunicera för att de ska bli 
topp motiverade?

§ Vad kommer du att göra nytt 
eller annorlunda?

Att coacha på mål Att coacha på handling Att coacha på utfall

Vid avvikelse:
§ För att nå målet nästa gång. vad 

behöver du göra annorlunda?
§ Vilka är dina största lärdomar?
§ Vem tar du hjälp av?
§ När tar du hjälpen?
Vid måluppfyllnad:
§ Vad kommer du att göra 

annorlunda nästa gång?
§ Ingenting!
§ Vad får dig att säga det?
§ På vilket sätt utvecklar det dina 

medarbetare?
§ Finns det något du kan göra 

annorlunda nästa gång för att 
även utveckla dina 
medarbetare?

Kalle har svårt att prioritera! Kalle har svårt att be om hjälp!
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Träningsläger

• Kör träningsläger ett kvartal. Gör det klart i organisationen att vi tränar feedback. 
• Budskapet är att vi gör succé om vi gör, prövar och vågar oavsett resultatet. 
• Träna, träna, träna. Uthållighet är nyckeln. 
• Dedikerad tid på möten. 5-10 min för uppföljning. Goda exempel, lärdomar med mera. 
• Idrottsmetaforen. Finns inget lag som lyckas när det gäller om de inte tränar 

regelbundet. På träningen provar vi spelsystem och egen utveckling. Trillar vi inte då så 
lär vi oss inget. Det ska bränna till och det ska kännas i modets muskel. 

Feedback och organisationen/teamet
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TIPS!

• Se över personalhandboken. På vilket sätt hjälper den till inom området feedback?
• Psykologisk trygghet. Finns den inte överallt, börja där den finns och sprid de goda exemplen. 
• Träningsläger. Nämner den igen. Denna metafor hjälper de mer tveksamma att våga och börja.
• Framgångskultur i organisationer. Prioritera 3 områden som kommer göra affärskritisk skillnad 

om ni ger feedback på dessa områden. Se sida 18. 
• Bekräfta andras situation för att snabbare få ett lyssnande beteende. Se sida 19
• Uthållighet. Det är ett nötande och den som orkar hålla ut trots motgångar lyckas. 
• När man kört fast. Vänta inte för länge innan ni berättar konsekvensen utveckling eller 

avveckling. Generellt går det för lång tid innan detta sker. Sida 20
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• Tillit/förtroende för varandra
• Tydliga individuella ställningstagande
• Drivkraft och entusiasm för sina mål
• Samarbete med fokus på helheten 
• Känsla av att ha ett sammanhang
• Proaktivitet/reaktivitet
• Lärande – vilja lära/vilja lära ut
• Fokus på lösningar inte problemen
• Inga bortförklaringsmodeller

• Tydlig prioriteringsförmåga
• Uthållighet
• Förmåga att växla ledarskapet 
• Våga gå utanför sin komfortabla zon
• Vilja till att ta ansvar och tydliga åtagande
• Kundfokus
• Tränar emotionell intelligens
• Hög grad av feedback
• Stark kommunikationskraft

Framgångskultur i organisationer
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Bekräfta
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När man kört fast

Avveckla

Med tydlig tidsplan
Tydligt identifierade hjälpinsatser

LUST/NÖD

Utveckla

Med tydlig tidsplan
Tydligt identifierade hjälpinsatser

LUST/NÖD
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K O N T A K T

Fredrik Wall
Email: fredrik.wall@danji.se
Tel: 076 050 83 75

Ni är varmt välkomna att höra av er med frågor 
eller funderingar kring denna presentation och 
hinder/möjligheter i er organisation. 


