
 
 

PL Organistationsutveckling 2013-09-19 

 
Förarbete inför nästa utbildningstillfälle  
360 Återkoppling 
 
Intervjuer med personer runt omkring dig för att få en s k 360o bild av hur ditt 
ledarskap upplevs. 
 
Bakgrund 
En viktig del i personlig utveckla är att själv reflektera över det 
egna ledarskapet och att även ge andra en möjlighet att ge 
återkoppling till dig som ledare.  
 
Syftet med återkopplingen är att du skall få en bild av hur andra 
upplever ditt ledarskap och sedan kunna jämföra detta med din 
egen bild av ditt ledarskap. Återkopplingen sker genom 
personliga intervjuer med din chef, kollegor och medarbetare. Börja processen med 
ett samtal med dig själv. Hur skulle du själv svara på nedanstående frågor. 
 
Under perioden fram till nästa utbildningstillfälle skall du intervjua ett antal personer 
och be dem svara på några frågor om hur de uppfattar ditt ledarskap. Lyssna på vad 
de har att säga utan att gå i försvarsposition, låt dem bara berätta och anteckna vad 
de har att säga. Du får självklart fråga och be om förklaringar om du inte förstår vad 
de menar eller ställa följdfrågor om du vill veta mer. Du ska försöka undvika att 
försvara och förklara dig. Detta är ett bra tillfälle att träna aktivt lyssnande och att ta 
in feedback. 
 
Svaren/Anteckningarna tar du med till nästa kurstillfälle då du kommer att få arbeta 
med och reflektera kring det du hört.  
 
Du skall intervjua din chef, kollega samt några av dina medarbetare (personer som 
arbetar i de grupper du leder/har lett). Du skall också själv svara på frågorna. 
Du väljer själv personer vars uppfattning om ditt ledarskap du är intresserad av att 
få höra mera om.  
 
Chef har du förmodligen en men du kan också välja att intervjua tidigare chefer eller 
chefer i andra funktioner, t ex om du arbetar i en matrisorganisation så kan du ju 
vara underställd olika chefer. 
 
När det gäller kollegor och medarbetare så väljer du sådana som du tror är beredda 
att ge dig svar. Detta skall ju inte upplevas som ett ”förhör” där människor tvingas 
svara utan som ett givande samtal för er båda. 
 
Du skall fråga: 

- minst en chef (lägg gärna in det som en del i samtalet med din chef) 
- minst 1 kollega (sådana som arbetar på samma nivå som du) 
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- minst 3 personer som rapporterar till dig 
- dig själv, glöm inte att svara på frågorna själv först 

 
 
Intervjun 
Börja intervjun med att beskriva ditt syfte med frågorna. 
 
”Jag går ett Ledarutvecklingsprogram i syfte att utveckla mitt ledarskap ytterligare. 
För att jag skall kunna göra det på bästa sätt är det viktigt att jag förstår hur mitt 
ledarskap uppfattas idag. Jag tror att du är en sådan person som kan hjälpa mig att få 
en bild av detta. Jag hoppas att du vill göra det och därigenom hjälpa mig skapa en 
grund för min fortsatta utveckling. Jag ber dig vara så ärlig som möjligt för då får jag 
en säkrare grund att stå på i det fortsatta utvecklingsarbetet” 
 
”Det finns inget som är rätt eller fel – jag vill ha din subjektiva uppfattning om hur 
du upplever mitt ledarskap!” 
 
”Det är ett antal frågor och det tar mellan 20 och 30 minuter” 
 
Se frågorna som ett stöd och inspiration. Du kan självklart lägga till eller ta bort 
frågor så att det stämmer för dig.  Tänk på att vara nyfiket utforskande och ställ 
följdfrågor. 
 

1. Vilka är mina starka sidor som person och ledare? 
2. Hur påverkar mina starka sidor dig? 
3. Vid vilka tillfällen använder jag mina starka sidor så mycket att de istället blir 

hindrande? 
4. Vilka andra beteenden hos mig kan skapa frustration hos dig? 
5. Vilka värderingar uppfattar du att jag känner starkt för? 
6. Beskriv mitt ledarskap genom att använda en metafor; en bil, ett djur, en 

växt, en maträtt eller en annan bild som du tycker passar och berätta varför? 
7. Vad uppskattar du mest hos mig? 
8. I vilka situationer tycker du att jag kommer bäst till min rätt? 
9. När är min arbetsprestation på topp? 
10. Vad tycker du att jag skall fokusera på i min framtida utveckling av mitt 

ledarskap? 
11. Vill du lägga till något som du tror jag skulle ha nytta av att höra? 
12. Om du skulle ge mig ett råd vad skulle det vara? 

 
 

Anteckna svaren och ta med dem till nästa del i utbildningen. 
 
Lycka till! 
 
 
 


