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spelat ut sin roll?
I de flesta företag satsar vd på att ge feedback till sina medar-
betare och medar betarna ger också feedback till vd:n Men 
är det dags att i stället satsa på  meningsfulla samtal som inte 

 bygger på prestation utan på relation.
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F
eedback är ett koncept 
som sedan länge varit 
en viktig del i många 
företagskulturer. Orga
nisationskonsulten 
Eva Hamboldt, som är 

expert på neuroledarskap, menar att 
det nu är dags att göra en vetenskaplig 
revolution mot traditionell feedback.

– Det är ett koncept som helt enkelt 
inte hör hemma i mänsklig kommuni
kation. Bland annat för att de effekter 
vi tror att feedback ska skapa uteblir, 
men också för att människors upp
levelser av feedback för det mesta är 
negativa, säger hon. 

Eva Hamboldt menar att feedback 
inte förbättrar individers prestation 
och det inte finns något som visar på 
att det främjar organisatorisk fram
gång. 

– Snarare riskerar feedback att 
skapa otrygga relationer och arbets
klimat präglade av stress, rädsla och 
skam.

FEEDBACKREVOLUTIONEN
I boken ”Feedbackrevolutionen” 
tar Eva Hamboldt ett nacksving på 
begreppet feedback och presenterar 
sin egenutvecklade modell ”Menings
fulla samtal” som handlar om att föra 
samtal som har fokus på relation, sna
rare än på prestation, vilket är grund
stommen i traditionell feedback. 

– Syftet med modellen är att sam
talen ska kännas värdefulla för alla 
inblandande, och kunna skapa möten 
med djupare mening kring det som 
är mellanmänskligt, berättar Eva 
 Hamboldt.

Hon betonar att det inte är en ”gör 
så här”modell. Den beskriver heller 
inte en kronologisk turordning för 
hur man genomför ett samtal, som 
tidigare kommunikations
modeller genom historien 
har gjort. 

Modellen innefattar fem fokusom
råden, eller perspektiv, som man kan 
välja i ett samtal. Dessa är:

1.  Att reflektera – kring mig själv, andra och 
sammanhanget.

2. Att inkludera andra i mitt perspektiv.

3.  Att nyfiket utforska andras perspektiv – 
och att se helheten.

4. Att visa uppskattning.

5. Att formulera tacksamhet.

– Modellen är menad för att skapa 
så goda förutsättningar som möjligt 
för att båda parter i ett samtal ska 
uppleva att samtalet handlar om ett 
gemensamt utforskande. 

1. ATT REFLEKTERA – KRING MIG SJÄLV, 
ANDRA OCH SAMMANHANGET
Eva Hamboldt konstaterar att i dagens 
arbetsliv med högt tempo är det lätt 
hänt att man glömmer bort att ge 
utrymme åt det egna tänkandet. 

– När vi reflekterar styr vi vår 
uppmärksamhet inåt snarare än 
utåt och skapar förutsättningar 
för att fokusera mer på att förstå 
våra egna reaktioner och bättre 
förstå vad vi själva vill och hur jag 
behandlar mig själv. Vi kan också 
komma till insikt om hur vi påver
kat en situation eller person, säger 
Eva Hamboldt.

Reflektion kan skapas när som helt 
till exempel mitt inne i ett samtal.

– Det är också viktigt att ha spon
tana samtal med sig själv.

2. ATT INKLUDERA ANDRA I MITT PER-
SPEKTIV- OCH ATT SE HELHETEN
Hon betonar vikten av att i ett samtal 

också berätta hur jag ser på 
saken.

– När vi delar med oss 
av historier från våra 

liv, både glädjeämnen 
och sorg, ger vi andra 
en möjlighet att rela
tera, och att förstå och 

möta oss med empati. 
Vi skapar tydlighet 

och förutsägbarhet samt 
bygger relation. 

På så sätt skapas en delad upp
levelse och man får möjlighet att bygga 
en gemensam historia. Ett tryggt sam
manhang där olikheter accepteras och 
förenas.

3. ATT NYFIKET UTFORSKA ANDRAS 
PERSPEKTIV
I ett samtal måste båda parter känna 
sig trygga och känna engagemang. Eva 
Hamboldt konstaterar att när vi försö
ker se varandras perspektiv genom att 
ställa frågor som inte har några givna 
svar, utan enbart utgår från en vilja att 
förstå varandras upplevelser, styr vi 
bort från projiceringar och antagan
den om varandra. 

– Vi gör då en viktig sak i rela
tionsbyggandet, vi ser världen som 
den andra personen ser den. Därmed 
ser vi den andre. Det är en avancerad 
tankemässig aktivitet för hjärnan som 
lönar sig, eftersom vi bygger relation 
och ger varandra autonomi.

4. ATT VISA UPPSKATTNING 
– Vi är ”knarkare” på bekräftelse. 
Att bekräfta varandra genom att visa 
uppskattning är belönande för vår 
hjärna. Det skapar trygghet genom att 
vi bekräftar varandras status, säger 
Eva Hamboldt. 

Det skapar också visshet om att den 
andres upplevelse av oss är positiv. 

– Något vi oavbrutet behöver få 
höra. Det bygger tillit och skapar enga
gemang och gör att vi vill ta ansvar för 
vårt agerande gentemot andra.

5. ATT FORMULERA TACKSAMHET
Eva Hamboldt menar att genom att 
fokusera på tacksamhet och bejaka 
det goda hjälper vi vår hjärna att rikta 
uppmärksamheten bort från negati
vitet. 

– Att medvetet rikta fokus på 
tacksamhet bygger nya, eller stärker 
befintliga, banor i hjärnan som leder 
till ökad förmåga att känna tacksam
het och meningsfullhet. Vi kan möta 
andra med mer ödmjukhet samt bli 
mer positivt inställda och öppna för 
att se på situationer med mindre affekt 
och mer nyfikenhet, avslutar hon.

LARS WESTERLUND

I boken ”Feedbackrevolu
tionen” tar Eva Hamboldt 
ett nacksving på begreppet 
feedback och presenterar 
sin egenutvecklade modell 
”Meningsfulla samtal”.
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