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I  s in  grundform  betyder  f eedback  at  g ive
føde  t i l bage .

Føden  kan  man  t ygge  på ,  og  spy t te  ud ,  hv i s
i kke  den  smager ,  men  føden  producerer  en

e f te r smag .

HVAD ER FEEDBACK?

Det er langt fra nogen hemmelighed, at feedback er et af de bærende

elementer bag god ledelse. Og jeg er sikker på at du som leder er (relativt) god

til at give tilbagemeldinger på dine medarbejderes arbejde. 

Men hvordan er organisationens fælles tilgang til feedback? Er kulturen at det

er tydeligt vigtigt at give og modtage tilbagemeldinger– om ledelse, produkter,

services og medarbejdere i hinandens afdelinger? Eller er I altid hurtigt videre

til næste presserende opgave?

Der er uanede definitioner

på feedback, fx denne

grundform til højre:

HVORFOR FEEDBACK?

I 2018 blev der foretaget en større undersøgelse af feedbackkulturen på

danske virksomheder. Næsten alle adspurgte ledere var enige om, at feedback

er en bærende forudsætning for god performance. Alligevel svarede 85% af

lederne, at feedback ikke var noget, de var opmærksomme på at dyrke i det

daglige, da ’opgaven altid er vigtigere’.

”Det er som om vi havner i de samme udfordringer igen og igen, når vi

gennemfører store projekter. Et mønster. Men vi får heller aldrig, sådan formelt,

talt om hvad problemet egentlig er og besluttet hvad vi skal gøre anderledes

næste gang. Som om vi blot accepterer mønsteret”.

Sådan fortæller Martin, der arbejder i en større dansk virksomhed.



 

Hvorfor er det så svært?

Det korte svar er: ”Fordi vi ikke har en feedbackkultur, hvor vi tør stille de

dybdegående spørgsmål på tværs af afdelinger”. 

Mange danske ledere ønsker ikke at gå ind over andre lederes

forretningsområder. De passer deres egen afdeling og tænker muligvis ”Det er

ikke mit bord”. Men hvad nu hvis denne tankegang er et udtryk for den

konfliktskyhed der ligger i at bevæge sig ind på andres domæner og være

nysgerrig? Og frygten for at andre ledere gør det samme på mit område?

 

Konstruktiv og destruktiv feedback

Du har sikkert hørt om ”konstruktiv feedback”, og det handler på ingen måde om

det du siger, men kun om hensigten med det du siger og gør i forbindelse med

din feedback.

Feedback kan både være positiv og negativ, men det er hensigten med din

feedback, der afgør om den er konstruktiv. Hvis hensigten er at hjælpe

organisationen til at nå målene, så er der tale om en konstruktiv tilgang.

Destruktiv feedback handler på den anden side om at

fremme dig selv og dine egne evner, eller om at udstille kolleger eller

medarbejdere.



TØR I STILLE DE SKARPE
SPØRGSMÅL?
Kig på de 6 spørgsmål nedenfor og vurder dine svar på en skala fra 1 (lav) til 5

(høj). Du kan naturligvis ikke entydigt vurdere organisationens feedbackkultur,

men hvilke svar mon ville komme frem hvis ledergruppen svarede anonymt på

spørgsmålene? Spørgsmålene er udviklet af den amerikanske blind-spot-

psykolog Robert Kegan.

1.    I hvilket omfang deler medarbejdere forretningsmæssige problemer og

personlige kompetencemæssige udfordringer? 

2.    I hvilket omfang anerkender og deler organisationens ledere deres

(mulige) bidrag til problemer? 

3.    I hvilket omfang bliver fejl opfattet som muligheder for læring? 

4.    I hvilket omfang udfordrer medarbejdere og ledere hinanden på tværs

af afdelinger?

5.    I hvilket omfang er der tydelige og anvendte processer for både

medarbejdere og ledere i forhold til at deltage i forbedringen af processer?

6.    Efter afslutningen af et projekt, i hvilket omfang modtager hver

projektmedarbejder feedback om den måde han/hun har tilgået projektet?

EN FÆLLES TILGANG TIL FEEDBACK?
Når en ny og mere værdifuld feedbackkultur skal udvikles, er det vigtigt at

holde 3 udviklingsområder for øje.       

De 6 spørgsmål øverst sætter spot på hver af de 3 punkter nedenfor og alt

efter hvad svarene er, vil vi arbejde med det eller de områder, der har lavest

score i testen.

1.    Er der i vores organisation en sund og tryg kultur for at få øje på og dele

fejl?

2.    Hvordan er tilliden blandt medarbejdere og ledere – og på tværs af

afdelinger?

3.    Hvilke formelle, anvendte processer indfanger og arbejder med fejl og

uhensigtsmæssige mønstre?



HVEM ER JEG?

Jeg brænder for at arbejde med udvikling af mennesker. Påvirke andre til at

turde gå nye veje, til at stå ved hvem de er og til at turde bede om hjælp. Jeg

er uddannet cand.merc og har 10 års erfaring som leder i Aarhus Kommune,

Undervisningsministeriet, og har i Vestas faciliteret udviklingsforløb i bl.a.

Singapore, Indien og US. 

De seneste år har jeg udviklet mine kompetencer med masterclasses i psykologi

samtidig med utallige kurser indenfor skyggeledelse, kreativitet og

gruppepsykologi. Alt sammen fordi jeg tror på at vi kan nå længere som

ledergruppe - bedre kvalitet, mere effektivitet, klarere retning og i særdeleshed

et samarbejde der er præget af dybde, ærlighed og muligheden for at være til

stede som dem vi er. Hvis vi tør.

NÆSTE SKRIDT?

Måske er det på jeres næste ledelsesseminar, I

skal sætte spot på jeres feedbackkultur for at

komme ud af gentagne mønstre?

Hvis du er nysgerrig efter at høre mere om

hvordan et forløb kan foregå i ledergruppen i

din organisation, så ring eller skriv. Læs også om

andre typer forløb på min hjemmeside
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“Hvis  du  drømmer  om  powerpo intop læg,  at  kunne  bl i ve  i  din
comfor tzone  og  mul igheden  for  at  besvare  en

bunke  emai l  imens ,  så  l ad  være  med  at  booke  E lsebeth”

    Chr is t ina ,  l eder


