
Filmerna producerades ursprungligen i projektet Helikoopter som finansierades  
av Europeiska Strukturfonden och drevs under 201602 - 201806. Filmerna har  
utvecklats och uppdaterats samt en nyproducerad film har tillkommit i projekten 
Socialt Entreprenörskap Norrbotten och Socialt Entreprenörskap Västerbotten som 
finansieras av Tillväxtverket samt Region Norrbotten och Region Västerbotten.

Fördjupning - 
Ledarskap och 
kommunikation
Material för vidare läsning



Tips för feedback

Feedback handlar både om att ge och få återkoppling. Vi går först igenom bra saker att tänka på 

när du ger feedback och sedan bra saker att tänka på när du tar emot feedback.

Att tänka på när du ger feedback

Det finns två olika sätt att skilja på vilken avsikt du har med feedback när du ger den.  

Fundera på vilken avsikt just du har med din feedback innan du ger den. 

Ett: Du som ger feedback vill stödja en annan persons utveckling. 

Två: Du vill tillgodose dina egna behov och önskemål om ett förändrat beteende. 

Annonsera att feedbacken kommer, så inte mottagaren blir chockad. Det behöver inte vara mer 

avancerat än att du talar om Nu vill jag ge dig feedback eller frågar Är du redo för att höra min 

återkoppling?

Tänk på feedbacken som en gåva till den som mottar din feedback. 

Använd dig av jag-budskap och koppla den till något konkret. Till exempel: När du pratar så fort, 

blir jag stressad, vilket gör att jag inte lyssnar på dig. Jag skulle hellre vilja att du pratade i lägre 

tempo. Du påpekar beteendet (vad), med vilken känsla du reagerade på beteendet, vilken konse-

kvens det får för relationen och till sist alternativ, vad du hellre skulle vilja se för beteende, alltså 

konstruktiv feedback. 

Feedback



Att tänka på när du får feedback

Här illustrerar vi det som kallas för feedback-trappan som beskriver olika möjliga responser hos 

den som får feedback. 

De första tre stegen handlar om att slå ifrån sig feedback. 

Första steget är att fullständigt förkasta feedbacken med attityden Detta berör inte mig. En vanlig 

reaktion är t ex Nej. Så kan det inte vara! 

I andra steget erkänner en aktuella sakförhållanden så som Jag kom för sent men tar själv inget 

ansvar utan skyller ifrån sig och uttrycker sig med Men det berodde på förra mötet som drog  

över i tid.

Det tredje steget innebär att inte förneka fakta, men omedelbart bemöta feedbacken med andra, 

kompletterande perspektiv. Ett slags försvar där en gömmer sig bakom fakta. Visst har vi levere-

rat senare än överenskommet, men om du läser det finstilta på sid 8 så ser du varför.

De sista två stegen är fri från försvarsreaktioner och fokuserar istället på att försöka  

förstå feedbacken.

Det fjärde steget handlar om en ärlig vilja att förstå feedbacken. Exempelvis: Kan du  

förklara en gång till. Jag vill verkligen förstå hur du upplevde situationen.

I det sista och femte steget tar en lugnt och sakligt ställning till feedbacken och bestämmer sig  

för om en ska ändra beteende eller fortsätta agera som förut.

Förkasta

Helt fel! Så var 
det inte!

Jo, visserligen.
Men det var ju
inte mitt fel!

Jo, men enligt
regelbokens§17 
så är det ju OK!

Jag hör vad du 
säger. Tack för 
din feedback.

Gör ett eget
medvetet val.

Försvara

Slår ifrån sig Tar till sig

Förklara

Förstå

Förändra


