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Indholdsfortegnelse



Denne analyse er udarbejdet for at afdække styrkeområder
- samt vurdere på hvilke områder, der er behov for at skabe forbedringer. 

Rapporten er et diagnostisk værktøj, designet til på en hurtig og effektiv måde at klarlægge potentialerne -
samt hvilke eventuelle indsatsområder der kan fokuseres på.

Er feedback troværdig?
Feedbacken er baseret på andres opfattelse. Når den enkelte giver feedback ser de tingene fra 'egen
synsvinkel' - de er selv  'en del af billedet'. En feedbackrapport er derfor hverken en objektiv beskrivelse
eller 'sandheden'! Vores erfaring er, at feedback fra respondenter med et praktisk erfaringsgrundlag fra
deres dagligdag, giver operationel, konkret og ærlig tilbagemelding. 

Brug rapporten med henblik på at blive opmærksom på eller bekræftet i, hvor det går godt - og hvor der er
potentiale for forbedringer.
Brug rapporten som oplæg til en konstruktiv dialog med medarbejderne - omkring en fælles effektiv
indsats for forbedringer.
Feedback er en gave - som du selv beslutter, om du vil modtage!

Datagrundlaget

Følgende respondenter har givet feedback:
- Type A (2)
- Type B (2)
- Type C (1)

Følgende svarskala er anvendt:
0: Helt uenig
1: Uenig
2: Delvis uenig
3: Både/og
4: Delvis enig
5: Enig
6: Helt enig
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Få udbytte af analysen



Ud fra den samlede feedback på alle områder er der opstillet en vurdering af det samlede potentiale for
forbedringer.
Til   50% - Meget stort potentiale for forbedringer
50 - 65% - Stort potentiale for forbedringer
66 - 75% - Mellemstort potentiale for forbedringer
76 - 85% - Mindre potentiale for forbedringer
Til 100% - Begrænset potentiale for forbedringer

Meget stort potentiale for forbedringer
- Udtryk for at der ikke er udviklet en effektiv tilgang til løsning af problemstillingerne
- Der er ofte brug for ekstern støtte og hjælp til at løse problemerne

Stort potentiale for forbedringer
- Udtryk for, at 'I er på vej' - eller måske er 'kommet på afveje'
- Der er flere områder, som skal styrkes, for at opnå en acceptabel samlet performance

Mellemstort potentiale for forbedringer
- Udtryk for at organisationen er effektiv på flere måleområder
- Det er dog måleområder, der skal arbejdes fokuseret på at forbedre

Mindre potentiale for forbedringer
- Udtryk for god performance - der er udviklet effektivitet indenfor de fleste måleområder
- Men det er stadig muligt at skabe forbedringer - oftest omkring detaljerne

Begrænset potentiale for forbedringer
- Udtryk for høj Performance - `Stjerneniveau`
- Opgaver og udfordringer håndteres effektivt - hold fokus på fastholdelse af styrkerne.
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Samlet performance



På de følgende sider vises rapportens resultatet med  "Trafiklys".
Trafiklysene giver et hurtigt overblik over, hvor der ser ud til at være størst behov for at sætte ind.

Følgende grænsesnit er anvendt.
>  80%    = Grøn
50 - 80% = Gul
< 50%      = Rød

Tolkning
Er der "Gønne spor" - såvel vandret som lodret.
Er der "Røde spor" - vandret som lodret.
Er der "Grønne spor" - som overrasker?
Er der "Røde spor" - som overrasker?

Måleområder

A: Type A
B: Type B
C: Type C
D: Alle

Type A Type B Type C Alle

Følgende grænsesnit er anvendt.
>  80%    = Grøn
50 - 80% = Gul
< 50%      = Rød
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Trafiklys

Mål

Planlægning

Handlekraft

Innovation og udvikling

Forandringsevne

Læring

Kommunikation

Samarbejdet i teamet

Samarbejde med øvrig organisation

Normer og regler

Koordinering

Møder



Et hovedområde er... 
Et hovedområde dækker over flere delområder med fælles træk.
Alle delområder er vægtet ens.

Optælling
- Graferne giver overblik over respondenternes svar - fordelt på hver hovedområde
- Graferne opsummerer svarene for hver enkelt respondentgruppe.
- For hver respondentgruppe beregnes resultatet som gennemsnittet af alle svarene fra gruppen.

Tolkning
- Hvad overrasker positivt - på hvilke områder, og hvorfor?
- Er der områder med lav feedback - hvilke og hvorfor?

En rød tråd?
- Er der respondentgrupper, der generelt svarer lavere eller højere end andre?
- Er det bestemte områder, hvor der er lav eller høj feedback på?
- Er evt. mål i overensstemmelse med omgivelsernes feedback?
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Søjlegrafer - Hovedområder 



Røde måleområder
Mål, Planlægning, Handlekraft

A: Type A
B: Type B
C: Type C
D: Alle

Svarskala:
0: Helt uenig
1: Uenig
2: Delvis uenig
3: Både/og
4: Delvis enig
5: Enig
6: Helt enig

Type A Type B Type C Alle

Type A Type B Type C Alle
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Søjlegrafer - Hovedområder 

Mål 5,20 4,20 5,00 4,80

Planlægning 4,70 4,70 3,60 4,33

Handlekraft 4,90 4,40 3,60 4,30

Mål

Planlægning

Handlekraft



Gule måleområder
Innovation og udvikling, Forandringsevne, Læring

A: Type A
B: Type B
C: Type C
D: Alle

Svarskala:
0: Helt uenig
1: Uenig
2: Delvis uenig
3: Både/og
4: Delvis enig
5: Enig
6: Helt enig

Type A Type B Type C Alle

Type A Type B Type C Alle
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Søjlegrafer - Hovedområder 

Innovation og udvikling 5,20 4,30 3,60 4,37

Forandringsevne 4,70 4,40 2,60 3,90

Læring 4,60 3,60 3,60 3,93

Innovation og udvikling

Forandringsevne

Læring



Grønne måleområder
Kommunikation, Samarbejdet i teamet, Samarbejde med øvrig organisation

A: Type A
B: Type B
C: Type C
D: Alle

Svarskala:
0: Helt uenig
1: Uenig
2: Delvis uenig
3: Både/og
4: Delvis enig
5: Enig
6: Helt enig

Type A Type B Type C Alle

Type A Type B Type C Alle
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Søjlegrafer - Hovedområder 

Kommunikation 4,30 3,60 1,20 3,03

Samarbejdet i teamet 4,70 3,40 2,80 3,63

Samarbejde med øvrig organisation 5,00 5,10 5,20 5,10

Kommunikation

Samarbejdet i teamet

Samarbejde med øvrig organisation



Blå måleområder
Normer og regler, Koordinering, Møder

A: Type A
B: Type B
C: Type C
D: Alle

Svarskala:
0: Helt uenig
1: Uenig
2: Delvis uenig
3: Både/og
4: Delvis enig
5: Enig
6: Helt enig

Type A Type B Type C Alle

Type A Type B Type C Alle
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Søjlegrafer - Hovedområder 

Normer og regler 3,90 3,40 2,40 3,23

Koordinering 4,30 4,30 4,00 4,20

Møder 5,50 4,90 5,00 5,13

Normer og regler

Koordinering

Møder



Spindelvævsgrafen viser alle målområder.
Spindelvævsgrafen viser resultatet fra alle respondentgrupper.
Spindelvævsgrafen giver et hurtigt overblik over differencer imellem forskellige gruppers feedback.

Analyse 
Afstanden mellem linierne viser forskellene i respondentgruppernes feedback.
Er der områder med store forskelle - eller er der feedback der ikke er som forventet?
Det er ofte mest interessant at se på resultatet for de områder, der indgår i disse områder.
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Spindelvæv - Måleområder



Spindelvævsgrafen viser alle målområder.
Spindelvævsgrafen viser resultatet fra selv vurderingen, og alle respondenter samlet i en gruppe.
Spindelvævsgrafen giver et hurtigt overblik over differencer imellem forskellige gruppers feedback.

Analyse 
Afstanden mellem linierne viser forskellene i respondentgruppernes feedback.
Er der områder med store forskelle - eller er der feedback der ikke er som forventet?
Det er ofte mest interessant at se på resultatet for de områder, der indgår i disse områder.
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Spindelvæv - Måleområder



Oplistning af samtlige måleområder - i sorteret rækkefølge.
Listen er sorteret efter respondenternes samlede feedback.
Listen viser altså ikke gaps!

Kompetencer
1: Møder
2: Samarbejde med øvrig organisation
3: Mål
4: Innovation og udvikling
5: Planlægning
6: Handlekraft
7: Koordinering
8: Læring
9: Forandringsevne
10: Samarbejdet i teamet
11: Normer og regler
12: Kommunikation

Type A Type B Type C Alle
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Måleområder - sorteret efter score

1 Møder 5,5 4,9 5,0 5,1

2 Samarbejde med øvrig organisation 5,0 5,1 5,2 5,1

3 Mål 5,2 4,2 5,0 4,8

4 Innovation og udvikling 5,2 4,3 3,6 4,4

5 Planlægning 4,7 4,7 3,6 4,3

6 Handlekraft 4,9 4,4 3,6 4,3

7 Koordinering 4,3 4,3 4,0 4,2

8 Læring 4,6 3,6 3,6 3,9

9 Forandringsevne 4,7 4,4 2,6 3,9

10 Samarbejdet i teamet 4,7 3,4 2,8 3,6

11 Normer og regler 3,9 3,4 2,4 3,2

12 Kommunikation 4,3 3,6 1,2 3,0



Denne rapport er bygget op omkring de måleområder, som er afgørende for den samlede performance.

Graferne
- Graferne viser resultatet af den afgivne feedback
- Hver graf viser et område - defineret ved et antal indikatorer

Optælling & Resultat
- Graferne opsummerer feedbacken for hver enkelt respondentgruppe.
- For hver respondentgruppe beregnes feedbacken som gennemsnittet af alle indikatorer i gruppen.

En rød tråd?
- Hvad overrasker positivt - på hvilke områder, og hvorfor?
- Hvad overrasker negativt - på hvilke områder, og hvorfor?
- Er der respondentgrupper der giver lavere eller højere feedback end andre?
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Søjlegrafer - Måleområder



Mål

A: Type A
B: Type B
C: Type C
D: Alle

Svarskala:
0: Helt uenig
1: Uenig
2: Delvis uenig
3: Både/og
4: Delvis enig
5: Enig
6: Helt enig

Type A Type B Type C Alle

Type A Type B Type C Alle
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Søjlegrafer - Måleområder

Alle er involveret i fastlæggelse af teamets mål 4,50 2,50 3,00 3,33

Alle har fokus på teamets mål 5,00 5,00 4,00 4,67

Vi tager jævnligt teamets mål op til debat 5,50 5,00 6,00 5,50

Vi anvender teamets mål i det daglige 5,50 4,50 6,00 5,33

Vi sammenholder vore resultater med vore mål 5,50 4,00 6,00 5,17

Alle er involveret i fastlæggelse af teamets mål

Alle har fokus på teamets mål

Vi tager jævnligt teamets mål op til debat

Vi anvender teamets mål i det daglige

Vi sammenholder vore resultater med vore mål



Planlægning

A: Type A
B: Type B
C: Type C
D: Alle

Svarskala:
0: Helt uenig
1: Uenig
2: Delvis uenig
3: Både/og
4: Delvis enig
5: Enig
6: Helt enig

Type A Type B Type C Alle

Type A Type B Type C Alle
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Søjlegrafer - Måleområder

Vi planlægger - før vi går i gang med løsning af en opgave 6,00 5,50 6,00 5,83

Vi har nedskrevet vore handlingsplaner 4,50 5,00 4,00 4,50

Vi anvender vore handlingsplaner i det daglige 4,50 4,50 1,00 3,33

Vi overholder vore handlingsplaner 4,00 4,50 1,00 3,17

Vi kender virksomhedens samlede plan 4,50 4,00 6,00 4,83

Vi planlægger - før vi går i gang med løsning af en opgave

Vi har nedskrevet vore handlingsplaner

Vi anvender vore handlingsplaner i det daglige

Vi overholder vore handlingsplaner

Vi kender virksomhedens samlede plan



Handlekraft

A: Type A
B: Type B
C: Type C
D: Alle

Svarskala:
0: Helt uenig
1: Uenig
2: Delvis uenig
3: Både/og
4: Delvis enig
5: Enig
6: Helt enig

Type A Type B Type C Alle

Type A Type B Type C Alle
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Søjlegrafer - Måleområder

Vi går i gang på eget initiativ 5,50 4,00 5,00 4,83

Vi tør tage en risiko 5,00 4,50 3,00 4,17

Alle involveres aktivt i problemløsning 4,50 3,50 3,00 3,67

Teamet når de aftalte mål 5,00 5,50 4,00 4,83

Vi overholder tidsfrister 4,50 4,50 3,00 4,00

Vi går i gang på eget initiativ

Vi tør tage en risiko

Alle involveres aktivt i problemløsning

Teamet når de aftalte mål

Vi overholder tidsfrister



Innovation og udvikling

A: Type A
B: Type B
C: Type C
D: Alle

Svarskala:
0: Helt uenig
1: Uenig
2: Delvis uenig
3: Både/og
4: Delvis enig
5: Enig
6: Helt enig

Type A Type B Type C Alle

Type A Type B Type C Alle
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Søjlegrafer - Måleområder

Vi søger at fremme nye ideer i teamet 4,50 4,00 3,00 3,83

Vi påskønner når nogen kommer med nye ideer 5,00 4,50 3,00 4,17

Vi overvejer om en god løsning kan anvendes andre steder 5,50 4,00 3,00 4,17

Vi gør ikke kun som vi "plejer" når vi møder problemer 5,50 3,50 3,00 4,00

Jeg har selv bidraget med forslag til forbedringer indenfor sidste måned 5,50 5,50 6,00 5,67

Vi søger at fremme nye ideer i teamet

Vi påskønner når nogen kommer med nye ideer

Vi overvejer om en god løsning kan anvendes andre steder

Vi gør ikke kun som vi "plejer" når vi møder problemer

Jeg har selv bidraget med forslag til forbedringer indenfor sidste måned



Forandringsevne

A: Type A
B: Type B
C: Type C
D: Alle

Svarskala:
0: Helt uenig
1: Uenig
2: Delvis uenig
3: Både/og
4: Delvis enig
5: Enig
6: Helt enig

Type A Type B Type C Alle

Type A Type B Type C Alle
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Søjlegrafer - Måleområder

Vi er hurtige til at erkende behov for forandring 4,50 3,50 2,00 3,33

Vi er positive når der skal igangsættes forandringer 4,50 4,50 2,00 3,67

Vi er hurtige til at omstiller os til nye opgaver og metoder 4,50 4,50 2,00 3,67

Alle i teamet er forandringsparate 4,50 4,00 2,00 3,50

Jeg har selv bidraget til at sætte forandringer i gang 5,50 5,50 5,00 5,33

Vi er hurtige til at erkende behov for forandring

Vi er positive når der skal igangsættes forandringer

Vi er hurtige til at omstiller os til nye opgaver og metoder

Alle i teamet er forandringsparate

Jeg har selv bidraget til at sætte forandringer i gang



Læring

A: Type A
B: Type B
C: Type C
D: Alle

Svarskala:
0: Helt uenig
1: Uenig
2: Delvis uenig
3: Både/og
4: Delvis enig
5: Enig
6: Helt enig

Type A Type B Type C Alle

Type A Type B Type C Alle
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Søjlegrafer - Måleområder

Vi samler op på, det vi har lært af en opgave 5,00 3,50 3,00 3,83

Alle i teamet lærer gerne fra sig 4,50 3,50 3,00 3,67

Vi har erfaringsudveksling med andre teams, afdelinger mv. 4,00 3,00 5,00 4,00

Vi giver altid viden videre til andre, når vi har været på kurser mv. 4,50 3,00 3,00 3,50

Mangler et teammedlem kvalifikationer - laves en uddannelsesplan 5,00 5,00 4,00 4,67

Vi samler op på, det vi har lært af en opgave

Alle i teamet lærer gerne fra sig

Vi har erfaringsudveksling med andre teams, afdelinger mv.

Vi giver altid viden videre til andre, når vi har været på kurser mv.

Mangler et teammedlem kvalifikationer - laves en uddannelsesplan



Kommunikation

A: Type A
B: Type B
C: Type C
D: Alle

Svarskala:
0: Helt uenig
1: Uenig
2: Delvis uenig
3: Både/og
4: Delvis enig
5: Enig
6: Helt enig

Type A Type B Type C Alle

Type A Type B Type C Alle
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Søjlegrafer - Måleområder

Vores kommunikation er konkret og klar 4,00 3,50 1,00 2,83

Kommunikationen i teamet er åben og ærlig 4,50 3,50 2,00 3,33

Vi er gode til at lytte til hinanden - aktiv lytning 4,00 3,50 1,00 2,83

Vi er gode til at give konstruktiv feedback 4,50 3,50 1,00 3,00

Vi checker at kommunikation er "modtaget" og forstået 4,50 4,00 1,00 3,17

Vores kommunikation er konkret og klar

Kommunikationen i teamet er åben og ærlig

Vi er gode til at lytte til hinanden - aktiv lytning

Vi er gode til at give konstruktiv feedback

Vi checker at kommunikation er "modtaget" og forstået



Samarbejdet i teamet

A: Type A
B: Type B
C: Type C
D: Alle

Svarskala:
0: Helt uenig
1: Uenig
2: Delvis uenig
3: Både/og
4: Delvis enig
5: Enig
6: Helt enig

Type A Type B Type C Alle

Type A Type B Type C Alle
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Søjlegrafer - Måleområder

Vi hjælper og støtter hinanden i teamet 4,50 4,50 3,00 4,00

Vi er gode til at give ros 5,00 2,50 3,00 3,50

Vi stoler på hinanden i teamet 4,00 3,00 3,00 3,33

Vi tager det op, hvis der opstår dårlige relationer 5,50 3,50 4,00 4,33

Vi respekterer og udnytter hinandens forskellighed 4,50 3,50 1,00 3,00

Vi hjælper og støtter hinanden i teamet

Vi er gode til at give ros

Vi stoler på hinanden i teamet

Vi tager det op, hvis der opstår dårlige relationer

Vi respekterer og udnytter hinandens forskellighed



Samarbejde med øvrig organisation

A: Type A
B: Type B
C: Type C
D: Alle

Svarskala:
0: Helt uenig
1: Uenig
2: Delvis uenig
3: Både/og
4: Delvis enig
5: Enig
6: Helt enig

Type A Type B Type C Alle

Type A Type B Type C Alle

Demorapport - 23 / 37

Søjlegrafer - Måleområder

Vi koordinerer vores indsats med andre teams 4,50 4,50 6,00 5,00

Vi kommunikerer godt med andre teams i organisationen 5,00 5,00 5,00 5,00

Vi drager nytte af specielle evner i de andre teams 5,50 5,00 6,00 5,50

Vi ændrer egen planlægning for at imødekomme andre teams
behov

4,00 5,50 4,00 4,50

Vi kan se vort eget teams rolle, som en del af organisationen 6,00 5,50 5,00 5,50

Vi koordinerer vores indsats med andre teams

Vi kommunikerer godt med andre teams i organisationen

Vi drager nytte af specielle evner i de andre teams

Vi ændrer egen planlægning for at imødekomme andre teams
behov

Vi kan se vort eget teams rolle, som en del af organisationen



Normer og regler

A: Type A
B: Type B
C: Type C
D: Alle

Svarskala:
0: Helt uenig
1: Uenig
2: Delvis uenig
3: Både/og
4: Delvis enig
5: Enig
6: Helt enig

Type A Type B Type C Alle

Type A Type B Type C Alle
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Søjlegrafer - Måleområder

Vi har fælles holdning til hvordan et team skal arbejde 4,50 3,50 2,00 3,33

Vi har beskrevet, hvordan opgaverne skal løses 4,50 4,00 4,00 4,17

Vi har beskrevet, hvordan problemer skal løses 3,50 4,00 3,00 3,50

Vi har fælles værdier/"spilleregler", som er nedskrevet 3,50 3,00 1,00 2,50

Vi har aftalt hvordan vi skal handle ved uenighed 3,50 2,50 2,00 2,67

Vi har fælles holdning til hvordan et team skal arbejde

Vi har beskrevet, hvordan opgaverne skal løses

Vi har beskrevet, hvordan problemer skal løses

Vi har fælles værdier/"spilleregler", som er nedskrevet

Vi har aftalt hvordan vi skal handle ved uenighed



Koordinering

A: Type A
B: Type B
C: Type C
D: Alle

Svarskala:
0: Helt uenig
1: Uenig
2: Delvis uenig
3: Både/og
4: Delvis enig
5: Enig
6: Helt enig

Type A Type B Type C Alle

Type A Type B Type C Alle
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Søjlegrafer - Måleområder

Vi er gode til at koordinere opgaverne 4,50 3,50 5,00 4,33

Der er intet dobbeltarbejde i teamet 3,50 3,00 4,00 3,50

Der er ikke ressourcemangel i teamet 5,00 4,50 4,00 4,50

Opgavefordelingen er fornuftig - alle har lige meget at lave 4,50 5,50 3,00 4,33

Arbejdet udføres med et minimum af spildtid 4,00 5,00 4,00 4,33

Vi er gode til at koordinere opgaverne

Der er intet dobbeltarbejde i teamet

Der er ikke ressourcemangel i teamet

Opgavefordelingen er fornuftig - alle har lige meget at lave

Arbejdet udføres med et minimum af spildtid



Møder

A: Type A
B: Type B
C: Type C
D: Alle

Svarskala:
0: Helt uenig
1: Uenig
2: Delvis uenig
3: Både/og
4: Delvis enig
5: Enig
6: Helt enig

Type A Type B Type C Alle

Type A Type B Type C Alle
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Søjlegrafer - Måleområder

Vi har en dagsorden for vore møder – og følger den 6,00 5,00 6,00 5,67

Vi er bevidste om hvilke resultater vi skal nå på vore møder 5,50 5,50 6,00 5,67

Alle bidrager aktivt på møderne 5,50 5,00 4,00 4,83

Alle kan komme til orde, og kan tale færdig på møderne 5,50 5,00 3,00 4,50

Der følges op på trufne beslutninger på møderne 5,00 4,00 6,00 5,00

Vi har en dagsorden for vore møder – og følger den

Vi er bevidste om hvilke resultater vi skal nå på vore møder

Alle bidrager aktivt på møderne

Alle kan komme til orde, og kan tale færdig på møderne

Der følges op på trufne beslutninger på møderne



Listen viser de ti spørgsmål - hvor der er afgivet højest feedback.
Listen er sorteret efter respondenternes samlede feedback.
Listen viser altså ikke gaps!

Svarskala:
0: Helt uenig
1: Uenig
2: Delvis uenig
3: Både/og
4: Delvis enig
5: Enig
6: Helt enig

Type A Type B Type C Alle
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Top & Bund - Spørgsmål

1 Vi planlægger - før vi går i gang med løsning af en opgave 6,0 5,5 6,0 5,8

2 Vi er bevidste om hvilke resultater vi skal nå på vore møder 5,5 5,5 6,0 5,7

3 Jeg har selv bidraget med forslag til forbedringer indenfor sidste måned 5,5 5,5 6,0 5,7

4 Vi har en dagsorden for vore møder – og følger den 6,0 5,0 6,0 5,7

5 Vi drager nytte af specielle evner i de andre teams 5,5 5,0 6,0 5,5

6 Vi kan se vort eget teams rolle, som en del af organisationen 6,0 5,5 5,0 5,5

7 Vi tager jævnligt teamets mål op til debat 5,5 5,0 6,0 5,5

8 Jeg har selv bidraget til at sætte forandringer i gang 5,5 5,5 5,0 5,3

9 Vi anvender teamets mål i det daglige 5,5 4,5 6,0 5,3

10 Vi sammenholder vore resultater med vore mål 5,5 4,0 6,0 5,2



Listen viser de ti spørgsmål - hvor der er afgivet lavest feedback.
Listen er sorteret efter respondenternes samlede feedback.
Listen viser altså ikke gaps!.

Svarskala:
0: Helt uenig
1: Uenig
2: Delvis uenig
3: Både/og
4: Delvis enig
5: Enig
6: Helt enig

Type A Type B Type C Alle
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Top & Bund - Spørgsmål

1 Vi har fælles værdier/"spilleregler", som er nedskrevet 3,5 3,0 1,0 2,5

2 Vi har aftalt hvordan vi skal handle ved uenighed 3,5 2,5 2,0 2,7

3 Vores kommunikation er konkret og klar 4,0 3,5 1,0 2,8

4 Vi er gode til at lytte til hinanden - aktiv lytning 4,0 3,5 1,0 2,8

5 Vi er gode til at give konstruktiv feedback 4,5 3,5 1,0 3,0

6 Vi respekterer og udnytter hinandens forskellighed 4,5 3,5 1,0 3,0

7 Vi checker at kommunikation er "modtaget" og forstået 4,5 4,0 1,0 3,2

8 Vi overholder vore handlingsplaner 4,0 4,5 1,0 3,2

9 Vi anvender vore handlingsplaner i det daglige 4,5 4,5 1,0 3,3

10 Alle er involveret i fastlæggelse af teamets mål 4,5 2,5 3,0 3,3



Dette afsnit viser de bemærkninger respondenter har givet, som supplement til deres feedback.
Teksten er gengivet nøjagtig som dine respondenter har afgivet den.

Denne del giver måske en mere direkte tilbagemelding end før har modtaget.
Erfaringsmæssigt går denne del af rapporten `til hjertet` - mens tal og grafer taler til `hjernen`.
At modtage feedback i form af det andre har formuleret med deres egne ord - er for nogen en stærk
oplevelse.
Læs derfor kommentarerne med `distance` - og vurder dem nøgternt.

Feedback er ikke objektiv
Feedback er ikke objektiv, og man kan derfor - måske med rette - være uenig i feedbacken.
Men husk også - at det ændrer ikke ved at det er sådan andre oplever det.

Sammenhold kvalitative og kvantitative feedback
Sammenhold de skriftlige kommentarer med den `kvantitative` feedback som den er vist i graferne.
Er der overensstemmelse mellem de kommentarer som er afgivet - og det som graferne viser?
Hvor er der overensstemmelse - og hvor ikke? 

Husk, at feedback er en gave - som du selv beslutter, om du vil modtage!

Mål

Kommentarer fra Type A

 Vores målrettethed i teamet er især god når...:

Kommentarer fra Type B

 Vores målrettethed i teamet er især god når...:

Kommentarer fra Type C

 Vores målrettethed i teamet er især god når...:

Planlægning

Kommentarer fra Type A

 Vores planlægning er især god når...:
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Supplerende kommentarer 

Vi udveksler erfaringer
Fejrer vores successer
Kigger på muligheder for salg
Sammenhæng mellem marketing og salg

Vi står sammen og hjælper hinanden .. Kender Målet og hvorfor og vejen dertil..:-) 
Og ikke at forglemme en gullerod at gå efter hjælper også . Et fælles mål til en fælles oplevlese er godt for teamet .

til hvert salgsmøde ser på hvor vi er i forhold til vores mål/budget/incentives mm.

Til salgsmøder, når vi taler om planlægning af salgssamtalen hos kunden.
Vi har et klart budskab om, hvor vi skal hen.
Gode redskaber til brug hos kunden
Langsigtet planlægning og hvilke forventninger der er



Kommentarer fra Type B

 Vores planlægning er især god når...:

Handlekraft

Kommentarer fra Type A

 Vores handlekraft er især god når...:

Kommentarer fra Type B

 Vores handlekraft er især god når...:

Innovation og udvikling

Kommentarer fra Type B

 Innovation og udvikling kunne styrkes ved at...:

Kommentarer fra Type A

 Innovation og udvikling er især god når...:

Kommentarer fra Type B

 Innovation og udvikling er især god når...:

Forandringsevne

Kommentarer fra Type B

 Teamets forandringsevne kunne styrkes, hvis vi...:
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Supplerende kommentarer 

vi kender meningen ......

vi er velinformeret fra ledelse og " klædt på " fra markedting, så vi har den baggrundsviden den enkelte opgave
kræver , så vi kan forberede os ordentligt.

Vi kan være handlekraftige med en god mavefornemmelse af, at der er styr på tingene
At der er opbakning fra baglandet
At vi er bevidste om hvilke muligheder vi har for handlekrfat

vi står sammen :-)

Vi har en markedtingafdeling,som fremstår meget proffesionelt , og vi kunne lære noget af dem mht. samarbejde ,
lytte til og bruge hinanden , den helt store udfordring er det kollegiale samarbejde i salgsteamet.

Man har mulighed for at imødekomme kundeønsker, der går i en ny eller anderledes retning

når man bliver hørt og respekteret . og ikke mindst bliver brugt :-)

Er gode til at lytte til hinanden,og bruger hinandens forskellighed til at nå fælles mål,



Kommentarer fra Type C

 Teamets forandringsevne kunne styrkes, hvis vi...:

Kommentarer fra Type A

 Teamets forandringsevne er især god når...:

Kommentarer fra Type B

 Teamets forandringsevne er især god når...:

Læring

Kommentarer fra Type B

 Læringen i teamet kunne øges ved at...:

Kommentarer fra Type A

 Læringen i teamet er især god når...:

Kommunikation

Kommentarer fra Type C

 Kommunikationen i teamet kunne blive bedre, hvis vi...:

Kommentarer fra Type A

 Kommunikationen i teamet er især god når...:
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Supplerende kommentarer 

tænker positivt om de nye udfordringer og ser muigheder frem for begrænsninger.

Man kan mærke, at der er gejst og ingen holder sig tilbage
Forandringen kan ske i et tempo hvor alle kan være med
Man kender baggrunden og formålet med forandring

vi får meningen med forandringen med ......

Have mere fokus på samarbejde,

God steming
Tid til at snakke og erfaringsudveksle

lytter til hinanden og giver hinanden taletid og går foran med en positiv indstilling til tingene.

Når ledelsen giver en halvlegs melding om, hvad man er igang med og hvornår man kan forvente en udmelding
Når man fortæller åbent, hvad der sker
Hvad er vores strategi og hvad vi må sige til kunder



Kommentarer fra Type B

 Kommunikationen i teamet er især god når...:

Samarbejdet i teamet

Kommentarer fra Type B

 Samarbejdet i teamet kunne styrkes ved at...:

Kommentarer fra Type C

 Samarbejdet i teamet kunne styrkes ved at...:

Kommentarer fra Type A

 Samarebjdet i teamet er især godt når...:

Kommentarer fra Type B

 Samarebjdet i teamet er især godt når...:

Samarbejde med øvrig organisation

Kommentarer fra Type A

 Samarbejdet med øvrig organisation er især god når...:

Kommentarer fra Type B

 Samarbejdet med øvrig organisation er især god når...:
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Supplerende kommentarer 

Det er tid.........

Dette er nok teamets største udfordring, der er ikke fuld tillid hele rækken rundt, Det er vigtigt med stærkere styring af
teamet, og fastsættelse af værdier . Gensidig respekt for hinanden, ærlighed.

vi respekterer hinanden for den vi er og det arbejde vi udfører.

Når vi kan støtte hinanden i daglige udfordringer med kunder og arbejdopgaver
Ved sociale arrangementer
Spørge hinanden til råds om faglige ting

vi igen har tid til at lytte til hinandens ideer og oplevleser . At få lært af hinandens oplevelser . Rose hinanden ......

Vi kan samarbejde om at imødekomme kundebehov
Opbakning til nye ideer og tiltag

tiden ....... at der er tid til at lytte på hinandens oplevelser fra marken hvor kunderne er og tid til at få en gennemgang
og forståelse af div materialer . Tankerne bag hvorfor tingene er , kan give den gode forståelse så det er nemmer at
sælge ind til vores kunder ....

Super samarbejde med markedting, takket være deres proffesionalisme.



Kommentarer fra Type C

 Samarbejdet med øvrig organisation er især god når...:

Normer og regler

Kommentarer fra Type C

 Normer og regler i teamet kunne styrkes ved at...:

Kommentarer fra Type B

 Normer og regler i teamet er især væsentlige når...:

Koordinering

Kommentarer fra Type A

 Vores koordinering er især god når...:

Kommentarer fra Type B

 Vores koordinering er især god når...:

Møder

Kommentarer fra Type A

 Vores møder er især gode når...:

Kommentarer fra Type B

 Vores møder er især gode når...:
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Supplerende kommentarer 

vi arbejder efter fælles mål. Lytter og forstår hinandens behov og arbejdsopgaver.

vi skriver regler ned og arbejder efter dem alle i teamet.

der er gyngende grund, så man ved hvor man kan henvende sig for hjælp og  støtte

langtidplanlægningen er tilgængelig og man har mulighed for at koordinere og planlægge
Alle byder ind med en indsats

vi ved hvad der skal laves og tingene til opgaverne er der

Dagsorden følges og planlægges efter, de behov vi har for info og træning
Der er tid til at gå afklaret alt, så man føler sig 110% klar

Der er tid :-) god stemning og alle bidrager . det syntes jeg der er mulighed for.......syntes nok et er mest tiden der
mangler til det jeg vil kalde " tid hvor fri tanke og ideer ofte kommer"

Alle overholder vores mødekultur



Kommentarer fra Type C

 Vores møder er især gode når...:
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Supplerende kommentarer 

vi lytter til hinanden og respektere møderegler som at række fingeren op, holde mobilen slukket  og deltage aktivt
inkl. lytning.



Dette afsnit viser de kommentarer respondenterne har givet, som afslutning på deres svar.
Teksten er gengivet nøjagtig som respondenterne har skrevet den.
Farveskifttet indikerer feedback fra ny respondent.

Feedback er ikke objektiv
Feedback er ikke objektiv, og man kan derfor - måske med rette - være uenig i feedbacken.
Men husk også - at det ændrer ikke ved, at det er sådan respondenterne oplever det.
Erfaringsmæssigt går denne del af anlysen `til hjertet` - mens tal og grafer taler til `hjernen`.
Læs derfor kommentarerne med `distance` - og vurder dem nøgtern og velovervejet.

Sammenhold kvalitative og kvantitative svar
Sammenhold de skriftlige kommentarer med den `kvantitative` svar i tabeller og grafer.
Er der overensstemmelse mellem kommentarer, som er afgivet af enkeltpersoner, og det som alle har
`sagt` i graferne. Hvor er der overensstemmelse - og hvor ikke?

Vor stærkeste side er...

Type A

Type B

Type C

Vort største udviklingsområde er...

Type A

Type B

Type C
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Afsluttende kommentarer

Samspil mellem salg og marketing
Kunderelationer
Kæderelationer

Vores forselligheder . Vil vil gerne sælge og nå målene der er sat. Arbejder gerne mere end "det der forventes "

Firmaets gode navn , vores gode produkter, og os som enkeltpersoner.

vores forskellighed, dynamik i teamet

Positionering af vores hudpleje på apotekerne
Salgsteamet

mere tid til at "hjælpe " hinanden

kollegialt samarbejde. udvikling af stærke enkeltpersoner/individualister. til fantastiske holdspillere !!

respekterere hinanden for den vi er. Være bedre til at forholde os til de forskellige profiler, som vi har, og tænke over
hvordan vi kommunikere med hinanden. Tænke positivt og udnytte den dynamik der er i teamet til noget konstruktivt
og målrettet.



Tolkning
- Er der mønstre i respondenternes feedback? (= bestemte karakteristika som går igen)
- Er der bestemte respondentgrupper, der har givet signifikant højere eller lavere feedback end andre?

Positive overraskelser
- Hvad overrasker mest i positiv retning?

Uventede udviklingsbehov
- Er der områder hvor der er opnået væsentlig lavere score end forventet?

Behov for mere feedback?
- Har virksomheden behov for mere feedback på de områder hvor der antydes udviklingsbehov?
- Bed respondenterne om konkrete eksempler på de områder hvor de har givet lavere feedback end
forventet
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Analyse - Mønstre & Spor



Du har nu været igennem feedbackrapporten - og sikkert allerede gjort dig mange overvejelser.
Det er nu det hårde arbejde begynder - når du skal i gang med at realisere `Fra Hvad til Hvordan`

Forhindringer frem for forandringer
- Mange ser begrænsningerne frem for mulighederne
- Mange har for store forventninger til hvor meget de kan ændre - og hvor hurtigt det kan ændres.

Nærmeste udviklingszone
- Find områder hvor det er let at komme i gang - eller hvor du måske allerede er i gang
- Find de områder det er let at tage fat på

Kom hurtigt i gang
- Find områder hvor du kan gå i gang straks
- Find områder hvor du selv kan beslutte - er uafhængig af andre

Hjælpere & Modstandere 
- Hvem kan støtte dig - hvem er dine `hjælpere`?
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Handlingsplan - Fra Hvad til Hvordan


