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I en studie av Dale Carnegie Training uttryckte medarbetarna 
att deras engagemang och känslor på arbetsplatsen i hög 
grad påverkas av den närmsta chefens beteende och attityd. 
Chefer som vill undvika att få oengagerade medarbetare 
måste därför kunna ge feedback och konstruktiv kritik på ett 
positivt sätt, utan att förolämpa någon. En effektiv chef uppnår 
detta främst genom att ge feedback som uppmuntrar och 
stärker medarbetarna. 

Huvudsyftet med att ge feedback är inte bara att låta 
medarbetaren ta del av förbättringar som behöver göras, som 
relaterar till företagets organisatoriska mål, utan också för 
att medarbetaren ska fortsätta att känna sig motiverad och 
engagerad. Ibland är dock korrigerande åtgärder nödvändiga. 
Många chefer tycker det är svårt att hantera misstag och 
konflikter. 

“   När du hanterar misstag, hjälp personen att behålla sin värdighet, samtidigt 
som du ger förslag på idéer för problemlösning och förbättringar. 

– Dale Carnegie
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Definiera tydliga mål.
Människor i dagens företag har mer inflytande över sin 
arbetssituation än någonsin tidigare. Däremot kan det under 
en beslutsprocess eller i samband med förändringar ske 
misstag. Chefer måste redan från början kommunicera vilka 
resultat som förväntas, de måste även coacha i tid under 
den pågående förändringen och agera snabbt om det sker 
ett misstag. Konstruktiv feedback är ett verktyg som du 
kan använda för att hantera medarbetares misstag utan att 
förolämpa dem och det motiverar även medarbetaren att ta 
bättre beslut och skapa bättre resultat.

Var förberedd.
Ta reda på fakta och samla in nödvändig information. 
Försäkra dig om att du har alla fakta och att du vet lite om 
personen före mötet. Se även bortom fakta och försök att 
förstå den andra personens synvinkel och syfte. Var empatisk 
och visa att du har full förståelse för situationen. 

Inled med att visa empati och ge bekräftelse.
När du inleder med att tala om att du förstår situationen, 
visar du att du verkligen vill förstå och har förtroende för 
medarbetaren. Få medarbetaren att känna sig betydelsefull 
genom att berätta på vilket sätt du ser att medarbetarens 
styrkor bidrar till teamet och företaget. Använd ”och” istället 
för ”men” när du går över till att ge konstruktiv feedback.

Tips på hur du ger konstruktiv feedback 
som motiverar dina medarbetare utan
att förolämpa dem
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3 “Försök att 
se saken från 

den andra 
personens 

synvinkel.”

– Dale Carnegie
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Hänvisa till misstaget. 
Ta omgående itu med en situation som har uppstått. Fokusera på problemet, inte 
på personen. Låt din attityd och ditt beteende spegla hur du vill att den andra 
personen ska bemöta situationen. Tala tyst och lugnt. Då är det  mer troligt att 
den andra personen också gör det. Kommunicera att handlingen var felaktig, inte 
personen som utförde den. Om medarbetaren är villig att ta ansvar för misstaget, 
ge honom/henne en möjlighet att förklara och lyssna för att förstå.

Skapa delaktighet.
Syftet är att rätta till problemet och att minska risken för att det ska upprepas. 
Låt medarbetaren vara delaktig i problemanalysen och beslutsprocessen. Om 
medarbetaren tar ansvar för misstaget, ställ effektiva frågor, lyssna och coacha 
honom/henne i hur man gör korrigeringsåtgärder och uppmuntra till att ge 
förslag som rättar till situationen.

Ge konstruktiv feedback.
Fokusera på personen. Om man har betett sig på ett olämpligt sätt eller tagit
dåliga beslut kan självförtroendet få sig en törn. Chefen behöver hjälpa 
medarbetaren att få perspektiv på situationen och intyga att hen är viktig för 
organisationen. Fortsätt att motivera, engagera och stärka medarbetaren för att 
undvika att hen tappar viljan och modet att våga ta egna initiativ. Intyga återigen 
att medarbetaren är värdefull för teamet och företaget. Var professionell, vänlig 
och öppen mot dina medarbetare.

Visa förtroende.
Genom att chefen visar att hen har fortsatt förtroende för medarbetaren, 
vinner chefen ett åtagande hos honom eller henne, vilket ofta stärker och 
skapar engagemang i hela teamet. Medarbetaren förstår då att det är viktigt för 
chefen att medarbetaren utvecklas och lyckas bra i sitt arbete. Det ömsesidiga 
förtroendet ökar och kommunikationen och den gemensamma arbetsmiljön 
förbättras.
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