
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Målet med föreläsningen 
•     Få förståelse för vikten av feedback 
•     Insikt kring hur du reagerar när du får feedback 
•     Komma igång och våga börja ge och ta feedback 

 
 

 
Insikt Coachande frågor, uppmaningar och tips 
 
1. Utgå från feedbacktrappan, på vilket steg befinner du dig som oftast? 
2. När gav du senast feedback till någon? Om du svarar nej på frågan så utmanar jag dig att 

faktiskt ge feedback till någon i ditt nästa möte. 
3. När fick du senast feedback som utvecklade dig? Reflektera vad du tog med dig av den. 
4. En uppmaning: Be tre personer i din närhet om konstruktiv feedback, gärna av den mer 

utmanande och tuffa sorten. 
5. Försök att förstå och förändra ditt beteende. 
6. Pröva att nästa gång du får feedback, tacka motparten för att hen tog sig tid att vilja 

förbättra dig. 
 

 
 
 
 

 
I föreläsningen FEEDBACK både inspirerar och utmanar Camilla Mattsson oss att ta ett steg 
utanför vår komfortabla zon. Hur reagerar du på feedback? Tycker du att det är svårt att ge ditt 
team återkoppling? Tänker du att det är viktigt att ha en öppen feedbackkultur? De flesta 
upplever ett visst obehag när man ska lyssna på synpunkter på vad jag gör eller kanske inte gör. 
Samtidigt är det vederlagt att det är få metoder som utvecklar individer och organisationer så 
mycket som ett bra feedbackklimat. Förutsättningen är förstås att alla både vill ge och ta emot 
återkoppling. Det är även en stor fördel när man förstår varför och hur man reagerar i dessa 
situationer med t.ex. förklaringar eller rent av att man förkastar. Om du verkligen vill utvecklas 
och om du verkligen vill utveckla ditt team, ta då den kvart det tar att lyssna igenom 
föreläsningen. Om du redan är bekant med feedbacktrappan, lyssna ändå. Du kommer sannolikt 
bli inspirerad att utveckla er feedbackkultur ännu mer. 
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