
Hur stor del av tiden är det du som pratar (i %)? ___________________________%

Hur många instruktioner ger du? _____________________________

Hur tydliga är dina instruktioner?
Otydliga    Inte så           Bra           Väldigt         Över-

tydliga                             tydliga tydliga

Hur mycket informerar du? ____________________________%

Hur tydligt är ditt sätt att informera?
Otydligt        Inte så Bra           Väldigt         Över-

tydligt                             tydligt tydligt

Hur många frågor ställer du? _____________________________

Hur bra svar får du på dina frågor?
Inga svar    Ganska         Bra     Meningsfulla   Väldigt  

alls           meningslösa                                        bra          

Hur många gånger ger du återkoppling? _____________________________

Hur många gånger säger du att de gjort något bra? _____________________________

Hur uppfattar medarbetarna din återkoppling?
Inte alls       OK              Bra           Väldigt         Toppen  

bra          
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Hur tydlig känns starten på ditt möte?
Helt         Otydlig          OK            Tydlig        Väldigt  

otydlig                                                                  tydlig

Hur väl har du förberett dig?
Helt         Inte så           Ok       Förberedd     Väldigt  

oförberedd      förberedd förberedd

Hur väl har deltagarna förberett sig?
Helt         Inte så           Ok         Förberedda    Väldigt  

oförberedda      förberedda förberedda

Hur känns strukturen på ditt möte?
Otydlig      Inte så           Bra           Väldigt         Över-

tydligt                             tydlig           tydlig

Hur känns tempot på ditt möte?
Outhärdligt         För              Bra              Högt         Alldeles  

långsamt        långsamt tempo          tempo för snabbt

Hur meningsfullt känns ditt möte för deltagarna?
Helt         Inte så          Ok       Meningsfullt    Väldigt  

meningslöst      givande givande

Vad är känslan hos deltagarna när ditt möte är klart? _____________________________

______________________________________________________________________________

Vad skulle du sätta för betyg på mötet ur ett arbetsledande perspektiv (0-10) _______________?
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Allmänna frågor
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