
När ska vi som kollegor ge varandra feedback? 

Generellt 

Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. 
Man måste också bedöma läget angående dagsformen för individen. Det kan vara något 
tillfälligt – man kan ha en dålig dag helt enkelt.  

När något behöver korrigeras eller kan förbättras. När de som skall ge känner att de vill det 
och ser ett behov.   

Efter noggrann eftertänksamhet från rätt person 

Face to face är att föredra eftersom det skrivna ordet kan missförstås. 

Ta det med personen direkt 

Viktigt att förmedla att uppgifter kan lösas på olika sätt. Viktigt inse att inget är rätt eller fel, 
ibland är det bara olikheter och handlar inte om feedback. 

Om det inte påverkar mitt arbete kanske man inte behöver kommentera det? 

Måste vara "äkta" 

Feedback vävs in i det dagliga arbetet. 

När det finns möjlighet att påverka. 

Feedback han ges när som helst, beroende på situation och hur den framförs. En bra sak kan 
vara att ha ett forum för att ge feedback. 

Mycket revirtänkande i Akademin som kanske gör att det blir svårare att ge feedback. En 
hierarki. 

I arbetsvardagen, inte med alla småsaker 

Se till sak och inte person 

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte 
situationen.  
 

Det är allas ansvar med feedback, vi är också varandras arbetsmiljö. 
 

Ledarskapet är mycket viktigt och en viktig del i arbetsklimat och kulturen på arbetsplatsen 
och hur man ser på feedback. 
 

Det ges för lite feedback. Om man aldrig får feedback vet man inte och lever i osäkerhet om 
man gör något bra eller dåligt. Ännu viktigare nu med ny organisation att ge feedback när det 
är lite rörigt/ gungigt. 

Korrigerande feedback 



Man kanske skall tänka efter före man ger korrigerande feedback.  

Ges så snart det är möjligt och vid behov och där det är relevant 

Bra att ta det direkt om man inte går i affekt 

När det finns möjlighet att påverka. 

När kollegor gör något som inte är rutinmässigt 

Korrigerande feedback kommer ofta i det pågående arbetet – det är lättare att ge det då 
kanske? Man måste skilja på feedback i pågående arbetet och det som inte är i den konkreta 
situationen, den konstruerade feedbacken (på nåt som redan skett). Situationsbunden vs 
konstruerad feedback. Den situationsbundna är det upparbetade, hur-processen är bestämd. 
Det konstruerade är utanför hur-gör-vi-jobbet-ramarna.  
 

Bekräftande feedback  

Kan ges så ofta som möjligt – alltid! 

Man kan ge både spontant och med eftertanke.  

Vi tror att det ibland kan vara så att chefen ger bekräftande feedback genom att lägga på sin 
medarbetare fler arbetsuppgifter.  

Vi borde göra det jämt. Men gör vi inte det också? Vi ger mycket feedback kolleger 
emellan. Kanske ofta att det stannar vid "bra jobbat". Ibland kan det tyvärr bli som en 
jargong och då betyder det inget. Man ger inte så ofta feedback avdelningar 
emellan. 
 
Vad är viktigt att tänka på när det gäller feedback till en kollega? 

Ge feedback vid rätt tillfälle, på rätt plats, var tydlig, och fråga om lov om möjligt?! 

Tänk på hur och när du säger det samt att man inte väntar för länge. Förvissa dig om att det du 
säger förstås. 

Var beredd på något tillbaka. 

Man kan institutionalisera feedback i gruppen 

Använd gärna metoden Two Stars and a Wish – förmedla två bra saker och en önskan vid 
samma tillfälle. 

Ge korrigerande feedback enskilt. Det måste vara eftertänksamt, genomtänkt och konstruktivt. 

Angående ett konkret beteende som går att förändra, inte vid minsta lilla grej. Uppgifter kan 
faktiskt lösas på olika sätt. Öga mot öga, inte via mejl, i synnerhet inte vid korrigerande 
feedback. 

Det är bra om mottagaren är förberedd på korrigerande feedback. 



Använd jag-budskap. Säg det på rätt sätt, och tänk på ditt röstläge. 

Intentionen är att höja personen till att växa, inte för att sänka. Får ej uppfattas som påhopp. 

Att man vill väl, att feedbacken är ärlig och att det känns som om det kommer från hjärtat.  
Tillit och empati är viktigt.     

Använd de olika steg som presenterades i föreläsningen. Börja med beteendet och gå vidare 
till känslan. 

Ha koll på hur kollega vill ha feedback 

Lätt att ge sina närmaste kollegor feedback när det är något bra. Svårare att ge korrigerande 
feedback, det är ju dem man ska umgås med och vill ha det trevligt med. Kan vara lika svårt 
som att ge korrigerande feedback till en chef. Det beror dock på om det är i en 
överenskommen situation.  

Vad är bra feedback? 

Ärlig, konkret och tydlig feedback, med korrekta fakta, som inte kan gå att missförstå. Be 
gärna att personen i fråga berättar tillbaka vad feedbacken handlat om. 

Lämna om möjligt feedback i positiv anda. Förklara varför det är viktigt för dig och vilken 
känsla som föranleder feedbacken. 

Lämna konkret feedback på saker som personen har möjlighet att förändra.   

Allt ifrån att vara utvecklande till att bara vara ryggdunk är bra feedback. Det behöver inte 
vara så utvecklat alltid. 

Det handlar om hur man framför det, oavsett om det är bra eller dålig feedback, men finns det 
tillit och förändringsbenägenhet i gruppen är det mycket lättare. 

Feedback som stärker personens självkänsla men som också hjälper till att förbättra 
arbetssättet, dvs feedback som hjälper att utvecklas/uppnå förändring. 

Feedback kan bli ett kunskapsspridande kring hur saker faktiskt fungerar och kan samtidigt 
döda sanningar som inte stämmer med verkligheten. Det är fantastiskt bra att sprida feedback 
för att skapa en bra arbetsmiljö.  

Viktigt att få feedback i olika roller i livet och i olika situationer. Alla 
yrkesroller/arbetskulturer har olika sätt att hantera detta och att det skall kännas naturligt.  

Kan feedback vara dålig, och i så fall på vilket sätt? 

Enkelriktad och otydlig feedback vid fel tillfälle med fel tonläge som inte bygger upp utan 
river ned relationer eller arbetssätt. 

Feedback som ges vid fel tillfälle, som ej är genomtänkt och som inte ger möjlighet till 
förändring.  

När man inte skiljer på beteende och person. Då blir det dåligt både för den som ger och den 
som tar emot. 



Feedback som är anklagande, vid illa valt tillfälle, när det inte tillför eller förbättrar något, när 
den inte vägs upp med positiv feedback är dåligt. 

Man skall inte säga hur någon skall göra, utan ställa frågan hur skulle du kunna göra i stället. 

Man kan inte förändra någon annan, man kan ändra sin egen syn på saken.  

Om feedbacken inte är empatisk kan det leda till sämre självkänsla.  

Om det upprepas för ofta och utan att det finns något bakom. Kan kännas oäkta då 

När någon ger korrigerande feedback är det extra viktigt med timingen – inte en fredag 
eftermiddag… 

Hur kan vi skapa förutsättningar och en miljö där det är okej att ge varandra feedback? 

Börja med små steg, fråga efter feedback från närmsta kollegan som man redan har förtroende 
för. Försök lämna mer bekräftande feedback till kollegorna. 

Börja med att bygga upp ett förtroende och en relation. Utvecklingssamtal kan vara en bra 
grund för årlig feedback om förtroende finns.  

Börjar göra det så det blir ett naturligt inslag. Det förutsätter att man känner trygghet och 
tillhörighet. 

Kan man verkligen skapa en sådan miljö fullt ut? Det beror lite hur man är som människa. 

Man måste känna varandra, känna trygghet och kunna prata om det. 

Tänk på var och hur feedbacken levereras. Skapa en kultur där man berömmer varandra där 
också andra kan höra. Alla behöver förbättring 

Det är viktigt att chefen skapar ett klimat och förutsättningar för gruppen att utvecklas och bli 
bekväma i sitt feedbackande. Det är också viktigt att alla i gruppen är med på att vilja 
utveckla detta. 

Börja med enklare och daglig feedback. Om man börjar med positiv feedback så kanske den 
korrigerande feedbacken kommer med automatik.  

Börja i fikarummet, skapa en trevlig miljö, skapa trygghet och tillhörighet för att våga ge 
feedback 

Man måste kunna ta feedback själv för att kunna ge – det ligger mycket hos individen. 

Splittrade tjänster gör att det kan vara svårt att se om någon gör ett bra arbete och ställer större 
krav på oss medarbetare att ge det vid tillfälle. Att sitta i en grupp som jobbar med det man 
själv jobbar med gör att vi kan skapa goda miljöer för att ge feedback. Grupptillhörighet men 
också fysisk placering är viktigt för att lyckas med detta. 

Skapa lösningsfokuserade möten. Tolka regelverk så att alla vet hur man skall utföra arbetet. 

Gör tydliga prioriteringar i arbetsgruppen. Enas om vilken verksamhet som är viktigast och 
varför. 



Vi som individer måste veta hur vi skall ta emot feedback och värdera feedback. 

Se till att själv ge mycket bekräftande feedback! 

Hela gruppen måste ta hand om en ny person för att klimatet ska etableras. Ge information om 
feedback för ny personal vid introduktion. Var välkomnande! Viktigt att prata OM feedback, 
hur vi arbetar med varandra när det gäller feedback. Särskilt med nyanställda, det finns en 
annan ton ofta med de närmaste kollegorna som man jobbat med i många år, med nya måste 
detta diskuteras mer. 
   
Hur skapar vi ett klimat där tröskeln är låg? Genom att bjuda på sig själv, men inte kräva det 
av andra. 
 

Vad är viktigt att tänka på när det gäller feedback mellan medarbetare och chef/mellan 
chef och medarbetare?  

Att inte bara ge feedback vid utvecklingssamtal utan kontinuerligt under året.  

En chef måste komma med innehåll i gruppen för att kunna ge styrning och bli delaktig i det 
dagliga arbetet. Man får inte glömma att det är en ojämn maktbalans. Chefens ord väger 
väldigt tungt. Vad gäller feedback från medarbetare till chef beror detta mycket på hur chefen 
är. Det kan finnas viss rädsla i frågan. Man måste som medarbetare känna att man vågar säga 
till sin chef. 

Viktigt att chefens feedback innehåller lösningsförslag  

Om det är positiv feedback kan man gärna ta det i grupp, men tänk på att fördela feedbacken 
per person över tid.  Är det korrigerande feedback bör den ske i enrum och inte ges i affekt. 

Det är skillnad på spontan feedback och institutionaliserad feedback. 

Utvecklingssamtal är ofta ett bra tillfälle. Det blir en helhet mellan positivt och negativt. Ska 
vara en stående punkt på ett medarbetarsamtal kring hur just alla på ett individuellt plan vill 
ha och vilka behov man har av feedback. Det kan handla om arbetsuppgifter, personlig 
utveckling, utmaningar, nya områden etc. 

Skilj mellan sak och person, produkt och beteende. Viktigt att chefen/medarbetaren skapar en 
kultur där det finns möjligheter för feedback. 

Det är viktigt att man vågar ge feedback åt båda håll, dvs att även chefen får feedback av sina 
medarbetare.  

Det ligger ett större ansvar på chefen än medarbetarna att öppna upp för ett öppet klimat 
gällande feedback och föregå med goda exempel.  

Behöver det vara någon skillnad i när och hur man kan ge sin feedback till en chef respektive 
kollega? Det borde inte vara det. Det handlar mer om att ha ett så öppet klimat som möjligt 
och ha en chef som är bra på att ge och ta feedback. Avdelningscheferna måste ha en tydlig 
kommunikation mellan sig angående vad som behövs eller hur viktigt saker är i VS för att 
kunna stötta Akademierna. 

Viktigt att ge mycket feedback efter stressiga situationer. 



Att alla befinner sig över nivå 1 i modellen som presenterades på föreläsningen. 

Hur vågar jag som medarbetare ge min chef feedback? Har vi ett tillåtande klimat idag 
där detta är möjligt? 

För att våga ge korrigerande feedback till chefer måste man känna att miljön är trygg, att man 
är på samma fysiska nivå (dvs ej kontorsstolen), känna att chefen lyssnar, inte tittar på 
klockan, svarar i mobiltelefonen eller liknande. 

Det är stor skillnad från chef till chef. Det är väldigt personberoende och det är ett stort 
avstånd till sin chef på vissa ställen efter omorganisationen. 

Ja, vi har ett tillåtande klimat men frågan är svår då det är väldigt personbundet. 

Ju mer personligt desto svårare 

Det är viktigt ha en relation till sin chef och att kunna träffa hen regelbundet. Det kan bli lite 
känsligt… 

Det är lättare att säga vad man tycker när man slutar… 

Det beror på var medarbetaren står i feedbacktrappan, men gruppen tycker att det finns 
tillåtande klimat för feedback. 

Om det är svårt att ge feedback kan gruppen ge feedback gemensamt. Vi är olika avdelningar 
med olika grader av tillåtande klimat. Det är väldigt individuellt huruvida chefen bjuder in 
och är mottaglig för feedback. 

Vi tror att det är tillåtande klimat, men att det inte förekommer så mycket. Många chefer har 
inte den utbildningen när det gäller beteendevetenskap.  

Det är ett givande och tagande - får man feedback så ger man tillbaka. 

Vissa medarbetare arbetar mycket över avdelnings- och akademigränser, så feedback är 
viktigt där också. Allmänt/Överlag känner vi inte att det finns ett tillåtande klimat hos oss. 

"Säger man inget så måste man tro att det är bra" 

Det är inte så lätt att ge feedback. Det är något vi inte gör så ofta.  

Klimatet är OK men vi kanske är dåliga på det? 

Hur kan jag som medarbetare framföra vilken slags feedback jag vill ha av min chef? 

Under utvecklingssamtal och avstämningsmöten. 

Kommunicera mera och säg hur du vill ha det, men man skall väl inte kunna välja bort kritik 
som medarbetare? Givetvis bör all feedback ha balans mellan kritisk och positiv 
kommunikation.  

Öppen dörr hos chef 

Får man aldrig veta att man gör fel tror man att man gör rätt. 



Man blir mer uppmärksam efter korrigerande feedback. 

Det är bra att ha ett samtal hur arbetsförhållandet ska se ut, som båda är med på. Att båda har 
samma förväntningar på varandra. 

Det är lättare när man får en ny chef, att säga hur man själv tycker. Det är svårare när man 
kommer ny till en befintlig organisation och får ta den kultur som är 

Bättre kultur krävs – en gruppkultur, men det måste först växa fram med stöd från cheferna? 

Man måste som person uttala om man har behov av att få feedback eller inte. Säga om man 
vill ha feedback från sina kollegor men inte chefen t.ex. Är det ok att säga att man inte vill ha 
feedback från chefen för man inte tycker att den är insatt? 
 

Hur kan vi tillgodose olika individers behov av feedback? 

Individen har stort eget ansvar att kommunicera detta till chefen i t.ex. utvecklingssamtal.  

Cheferna måste kunna läsa av om feedback behövs till en hel grupp eller individuellt. Beror 
på hur gruppen ser ut, om alla jobbat ihop länge, om någon är ny osv. 

Lära känna varandra och våra respektive behov och ge feedbacken på olika sätt beroende på 
person 

Prata öppet om frågan i arbetsgruppen och i tvärgrupper. 

Vara lyhörda och tänka på personkemi. Ge så mycket positiv feedback som möjligt för då blir 
det lättare att även komma med korrigerande. 

Det ligger ett större ansvar hos chefen för att få till en ingång och skapa rätt miljö,  

Alla har en skyldighet att se till att alla får feedback, alla i gruppen ska vara med/delaktiga.  

Borde man kräva av individer som inte vågar ge feedback själva eller som inte uttrycker sina 
åsikter att göra det? 

Tänk individanpassat och inte utifrån hur jag själv vill ha det. 

Det är bra att känna sina medarbetare. Man behöver tänka igenom kritiken beroende på vem 
man säger den till. 

Förslag 

Skapa en feedback-kultur mellan olika avdelningar och akademier genom att en eller flera 
personer från t.ex. Campusservice och IT, Bibliotek etc. är med på avdelningsmöte, fikaraster 
eller liknande. 

En grupp utsedd av ledningen ska finnas för att ge stöd åt verksamheten vid övergången då 
det uppstår svårigheter då de f.d. institutionerna har olika arbetssätt i dagsläget. 

Det finns ett uppdämt behov av att prata med varandra om likheter och olikheter över 
avdelningsgränser i smågrupper. Skapa mer prattid! 



Högskolans värdegrund måste fylla med innehåll 

Vi hoppas att den här dagen gör att det jobbas mycket på det här på chefsnivå och inte bara 
bland medarbetare och att cheferna utgör goda exempel. 

Det finns exempel på kollegial handledning, sammanhang då kollegor deltar och ger 
feedback. Då har man öppnat upp för att få feedback.  

Frågor 

Vi ser svårigheter i en stor organisation för chefen att ha koll på individen. Chefen sitter i ett 
kontor i en annan byggnad och man träffas kanske bara en gång/vecka. Den fysiska 
placeringen är viktig för att bli en grupp. Först då ses man för informella samtal, fikar ihop 
osv. Abetsrotation inom högskolan är positivt, att man kan röra sig internt mellan avdelningar 
ska uppmuntras. Hur löser HB detta? 
 
I vår nya organisation med akademier och en organisation för verksamhetsstöd så är det 
viktigt med kommunikation och utbyte mellan VS och akademier eftersom individer som 
arbetar i VS har samarbete och funktioner även i och för akademier. Flera i vår grupp har 
redan erfarit krockar med VS-aktivitet och upptaktsdagar på akademierna. Andra erfarenheter 
i den nya organisationen har varit att hitta rätt chef för att kunna ge feedback i en fråga/vem 
man ska vända sig till. Vem kan man få feedback av och vem ska man ge feedback? 
Var kan vi som kommer från olika delar i VS, men ändå med gemensamma erfarenheter i våra 
möten med studenter ge feedback kring detta. Det gäller gemensamma erfarenheter som rör 
studenternas lärandesituation och annat av praktisk karaktär för att studierna ska fungera 
tillfredsställande och "flyta på". 


