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Indholdsfortegnelse



Det er almindelig kendt at arbejdsglæde og høj performance ofte er sammenhængende.
Compass360 er et diagnostisk værtøj, designet til at hjælpe dig med at styrke din performanceudvikling, og
samtidig øge tilfredshed og arbejdsglæde.

At give og modtage feedback kan være vanskeligt
Det kan være svært at skulle give andre direkte feedback, og tingene bliver derfor ofte ikke sagt. Som den
der har behov for feedback, kan man derfor heller ikke arbejde målrettet på at styrke egen performance.
Problemer kan forblive uberørte i årevis, og tappe en for både energi og arbejdsglæde.

UdviklingsKompas er udviklet til at hjælpe andre med at give dig relevant feedback, så du kan arbejde
målrettet og systematisk med at identificere styrker og udviklingsområder.

Datagrundlaget i Compass360
- Rapporten er udarbejdet på grundlag af de svar som du og dine respondenterne har givet.
- Respondenternes feedback er afgivet som: Hvor ofte du udviser den pågældende adfærd.
- Dine respondenter har givet feedback på Hvad de ser - og ikke på hvad de mener eller tror.

Indikatorer og kompetencer
- Hvert af de udsagn, der er afgivet feedback på - er en adfærdsindikator.
- Et antal adfærdsindikatorer beskriver tilsammen en kompetence.

Er din feedback troværdig?
Feedbackrapporten giver overblik over dine styrker og svagheder - set med de menneskers øjne, som har
givet dig feedback. Da disse mennesker samarbejder med dig til daglig, giver rapporten måske en mere
præcis tilbagemelding end du før har modtaget.

Husk at din feedback er baseret på andres opfattelse af din adfærd. Altså på hvordan andre "oplever" din
adfærd set i en bestemt sammenhæng. Når den enkelte giver feedback ser de tingene fra "egen
synsvinkel" - de er selv "en del af billede".
En feedbackrapport er derfor hverken en objektiv beskrivelse eller "sandheden" - HUSK at læse din
feedback i den sammenhæng!

Du kan være uenig i din feedback - men det ændrer ikke ved, at det er sådan andre oplever dig. Derfor har
det heller ingen værdi at være uenig med andre i deres feedback. Brug i stedet din feedbackrapport, som
oplæg til en konstruktiv dialog med dine respondenter.
Feedback er en gave - som du selv beslutter, om du vil modtage!

Følgende antal respondenter har givet feedback:
- Selv (1)
- Leder (1)
- Kollega (5)
- Medarbejder (5)
- Samarbejdspartner (10)

Følgende svarskala er anvendt:
0: Næsten aldrig
1: Sjældent
2: Af og til
3: Oftest
4: Altid
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Få udbytte af din feedback



Grafen viser din samlede feedback på alle kompetencer - 100% svarer til topscore på alt.

Vurderingsskala:
Til   50% - Utilfredsstillende performance
50 - 65% - Lav performance
66 - 75% - Acceptabel performance
76 - 85% - God performance
Til 100% - Særdeles god performance

Utilfredsstillende Performance
- Der er ikke udviklet en effektiv tilgang til løsning af opgaverne

Lav performance
- Der er flere områder som skal styrkes, for at opnå en acceptabel samlet performance
- Der er behov for  udviklingstiltag. Du er "på vej" - eller måske "kommet på afveje".

Acceptabel performance
- Der er udviklet gode kompetencer på enkeltområder
- Men det er stadig kompetencer, der skal fokuseres på forbedring af

God performance
- Der er udviklet stærke kompetencer indenfor de fleste kompetencer
- Det er evt. stadig muligt at forbedre marginalerne (= undersøg på indikatorniveau)

Særdeles god performance
- `Stjerneniveau` - Kompetencerne er højt udviklet, og der er godt samspil mellem områderne
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Samlet Performance



Radargrafen viser de 12 kompetencer, opdelt i de fire farver.
Røde: "Compete" kompetencer - 
Gule: "Create" kompetencer -
Grønne: "Collaborate kompetencer -
Blå: "Control" kompetencer -
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Radargraf - Kompetencer



Denne grafiske opstilling giver et hurtigt overblik over alle områder.
Skilleværdierne for "trafiklysene" er:
Under 50% af samtlige respondenters feedback = Rød
Mellem 50 og 80% af samtlige respondenters feedback =Gul
Over 80% af samtlige respondenters feedback =Grøn

Kompetencer

A: Selv
B: Leder
C: Kollega
D: Medarbejder
E: Samarbejdspartner
G: Alle

Kompetencegrupper:
Røde kompetencer
Gule kompetencer
Grønne kompetencer
Blå kompetencer

Selv Leder Kollega Medarbejder Samarbejdspartner Alle

Under 50% = Rød
50% - 80% = Gul
Over 80% = Grøn

Nihil Nomen - 6 / 45

"Trafiklys"

Handlekraft

Gennemslagskraft

Konfliktorientering

Innovativ

Forandringsagent

Energi

Skabe tillid

Relationer

Lytte

Analytisk evne

Ansvarlighed

Økonomisk bevidsthed



Egen vurdering + Gennemsnit af alle respondentgrupper
Spindelvævsgrafen viser alle kompetencegrupper.
Spindelvævsgrafen viser gennemsnit af resultatet fra alle respondentgrupper.

Analyse 
Afstanden mellem linierne viser forskelle mellem egen vurdering og respondentgruppernes feedback.
Er der områder med store forskelle - eller er der feedback, der ikke er som forventet?

Selv
Alle
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Spindelvævsgraf - kompetencer



Egen vurdering + Alle respondentgrupper vist enkeltvis
Spindelvævsgrafen viser alle kompetencegrupper.
Spindelvævsgrafen viser resultatet fra alle respondentgrupper.
Spindelvævsgrafen giver et overblik over differencer imellem respondentgruppernes 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?

Selv
Leder
Kollega
Medarbejder
Samarbejdspartner
Benchmark/mål
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Spindelvævsgraf - kompetencer



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

Kompetencer:
1: Relationer
2: Ansvarlighed
3: Skabe tillid
4: Energi
5: Lytte
6: Konfliktorientering
7: Analytisk evne
8: Økonomisk bevidsthed
9: Gennemslagskraft
10: Handlekraft
11: Forandringsagent
12: Innovativ

Kompetencegrupper
Røde kompetencer
Gule kompetencer
Grønne kompetencer
Blå kompetencer

Selv Leder Kollega Medarbejder Samarbejdspartner Alle
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Kompetencer - Sorteret efter score

1 Relationer 3,7 3,3 3,9 3,5 3,8 3,7

2 Ansvarlighed 3,7 3,0 3,6 3,5 3,8 3,6

3 Skabe tillid 2,7 1,7 3,7 3,7 3,7 3,6

4 Energi 4,0 3,0 3,8 3,4 3,6 3,6

5 Lytte 3,0 2,7 3,4 3,3 3,5 3,4

6 Konfliktorientering 3,3 3,0 3,5 3,1 3,5 3,4

7 Analytisk evne 2,7 2,7 3,7 2,8 3,5 3,3

8 Økonomisk bevidsthed 2,3 3,3 2,9 3,5 3,4 3,3

9 Gennemslagskraft 3,3 2,3 2,7 3,0 3,6 3,2

10 Handlekraft 1,7 2,3 3,2 3,0 3,3 3,1

11 Forandringsagent 3,0 2,3 2,9 2,8 3,4 3,1

12 Innovativ 3,3 2,7 3,3 2,7 3,1 3,0



Ofte er det bestemte kompetencer, som  har indflydelse på Performance.
Dette rapportelement viser kompetencer, som er vigtige for din samlede performance.

En kompetencer er...
Kompetencer kan defineres som: Viden, kundskaber og færdigheder.
Eller som: Evnen til at udføre bestemte opgaver, eller til at kunne håndtere bestemte typer situationer.

Dine kompetencer baserer sig på din erfaring, din måde at forholde sig til løsningen af opgaverne på, og
din evne til en korrekt vurdering og bedømmelse af hvad der er rigtig at gøre i en bestemt situation. 

Graferne
- Hver graf viser en kompetence - defineret ved et antal adfærdsindikatorer
- Adfærdsindikatorerne er de udsagn respondenter har givet feedback på

Optælling & Resultat
- Graferne opsummerer din feedback for hver enkelt respondentgruppe: (dig selv, din leder, kollegaer mv.)
- For hver respondentgruppe beregnes feedbacken som gennemsnittet af alle indikatorer i gruppen.

Tolkning
- Er der overensstemmelse mellem din selvopfattelse - og andres opfattelse?
- Hvad overrasker positivt - på hvilke områder, og hvorfor?
- Er der områder med lav feedback - hvilke og hvorfor?

En rød tråd?
- Er der respondentgrupper, der giver lavere eller højere feedbcak end andre?
- Er det bestemte typer af kompetencer du får lav eller høj feedback på?
- Er din selvvurdering i overensstemmelse med omgivelsernes feedback?
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Kompetencer



Handlekraft

A: Selv
B: Leder
C: Kollega
D: Medarbejder
E: Samarbejdspartner
G: Alle

Svarskala::
0: Næsten aldrig
1: Sjældent
2: Af og til
3: Oftest
4: Altid

Selv Leder Kollega Medarbejder Samarbejdspartner Alle

Selv Leder Kollega Medarbejder Samarbejdspartner Alle
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Kompetencer

Formulerer klare mål i forbindelse med
delegering

2,00 2,00 3,33 3,00 3,13 3,06

Kan give ansvar og beføjelse fra sig -
uddelegerer

2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,94

Følger op på uddelegerede opgaver 1,00 3,00 3,25 3,00 3,75 3,39

Formulerer klare mål i forbindelse med
delegering

Kan give ansvar og beføjelse fra sig -
uddelegerer

Følger op på uddelegerede opgaver



Spredning

Svar N/A 0 1 2 3 4

Kommentarer

Kommentarer fra Kollega
Nihil Nomens handlekraft viser sig især, når...:

Kommentarer fra Medarbejder
Nihil Nomens handlekraft viser sig især, når...:

Kommentarer fra Samarbejdspartner
Nihil Nomens handlekraft viser sig især, når...:
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Kompetencer

Formulerer klare mål i forbindelse med delegering C C E
E

A B D
E

C C D
D D E
E E E
E

C D E
E

Kan give ansvar og beføjelse fra sig - uddelegerer C E E A B D
E E E

C C C
C D D
D E E

D E E
E

Følger op på uddelegerede opgaver C E E A D B C C
C D D
D E E

C D E
E E E
E E

Tingene er altid gennemarbejdet, men NN har ikke langt fra ord til handling.

der er tale om driftsopgaver, både de løbende opgaver og de mere spændende, udviklingsprægede opgaver. For de
mere komplekse opgaver sker uddelegering typisk efter en "modningsperiode."

Der feks er et projekt som skal udføres da Nihil er god til at styre processen efter projektstyring med klart defineret 
deadlines og målsætninger.

Nihil er godt til at skærer ind til benet og få ting til at ske og har dermed en stor eksekveringsevne, men det skyldes 
dels at hun selv påtager sig mange opgaver. På det operationelle plan er Nihil god til at uddelegere og det er mit 
indtryk at folk forstår hvad hun ønsker.  Derimod tror jeg at Nihil med fordel i forhold til taktiske og strategiske 
opgaver med fordel kan skabe større inddragelse af hendes afdeling og på sigt dermed uddelegerer langt flere 
opgaver og dermed tage presset lidt af sig selv.

Langt bedre til det end jeg. Af og til skal der produceres solid dokumentation og businesscases også for mindre
projekter...

Det at Nihil sider som leder for det tekniske afdeling i Stednavn har noget at sige at tingene skal ske hvis 
afdelingen skal fungere. Nihil er bevidst at hun kan ikke gøre det alene og at et velfungerende team er nøglen til 
det. Selvom hver især medarbejder sider med deres egne opgaver har hun fuld overblik i disse. En proaktivitet på 
Miljøområdet karakteriser Nihil. Hun vil mere end bare at tingene fungere, de skal fungere på en rigtig for miljøet 
måde.

det føles trygt at overlade et ansvar.

Nihil tager initiativ til løsning af opgaverne. Er meget grundig og undersøgende, og opsøger den viden og 
assistance hun har brug for.

Nihil vil rigtig gerne ha handling...

hun arbejder med områder, hvor hun arbejder på, at opnår yderligere erfaring.

Som samarbejdspart kender jeg ikke tilstrækkeligt Nihils evne til at uddelegere, men jeg kender hendes evne til at 
handle på problemer og til at bede om hjælp. Hun beder om hjælp men har også selv forslag til løsning, som kan 
ende med at blive løsningen.

Nihil selv kan være lidt i tvivl om den bedste vej at gå og gerne vil høre andres løsningsforslag eller hun ser, at 
uddelegering er den eenste måde at få en kollega til at fungere optimalt (jeg er lidt i tvivl om dette er overlagt eller 
intuitivt).



Gennemslagskraft

A: Selv
B: Leder
C: Kollega
D: Medarbejder
E: Samarbejdspartner
G: Alle

Svarskala::
0: Næsten aldrig
1: Sjældent
2: Af og til
3: Oftest
4: Altid

Selv Leder Kollega Medarbejder Samarbejdspartner Alle

Selv Leder Kollega Medarbejder Samarbejdspartner Alle
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Kompetencer

Er ikke bange for konfrontationer 3,00 2,00 2,80 3,00 3,70 3,24

Tager konflikter uden at tøve 3,00 2,00 2,40 2,80 3,40 2,95

Kan sige andre imod, når de tager fejl 4,00 3,00 3,00 3,20 3,80 3,43

Er ikke bange for konfrontationer

Tager konflikter uden at tøve

Kan sige andre imod, når de tager fejl



Spredning

Svar N/A 0 1 2 3 4

Kommentarer

Kommentarer fra Kollega
Nihil Nomens evne for gennemslagskraft viser sig især, når...:

Kommentarer fra Medarbejder
Nihil Nomens evne for gennemslagskraft viser sig især, når...:

Kommentarer fra Samarbejdspartner
Nihil Nomens evne for gennemslagskraft viser sig især, når...:
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Kompetencer

Er ikke bange for konfrontationer B C D
D

A C C
C C D
E E E

D D E
E E E
E E E

Tager konflikter uden at tøve C B C D
D E E

A C C
C D D
E E

D E E
E E E
E

Kan sige andre imod, når de tager fejl D B C C
C C C
D D E
E

A D D
E E E
E E E
E E

NN kommer ikke fra branchen og bidrager derfor også med nye vinkler og løsninger på kendte og nye  
problemstillinger.

Konfronterende tilgang er vel ikke den rette betegnelse ! Men begejstringen over innovative løsninger kan
overskygge erkendelsen af, at brancher som helhed i adskillige år har søgt at finde innovative løsninger inden for
eget fagområde.

Jeg syntes generelt ikke, at Nihil har en konfronterende tilgang. Hun er direkte og resultatorientret, men forsøger at 
opnå sine mål gennem samarbejde. Nihil er en loyal person, men vil faktisk konkludere modsat af spøgsmålet, at 
Nihil  trods stor loyalitet formår at sige sin mening også selvom den er modsatrettet end den person hun er i dialog 
med, men altid respektfuldt.

Altid åben for en diskussion om nye måder at gøre tingene på. Det er ikke altid sikkert at det lykkes men jeg kan
godt lide at vi har diskussionen

Jeg synes ikke Nihil har en konfronterende tilgang. Derfor synes jeg ikke at hun byrde dæmpe noget. :-) 
Hun er god til at skabe en professionel intimitet hvor der er plads til åbenhed, ærlighed og som fremmer nye ideer.

der udelukkende fokuseres på kritik.

Nihil opsøger nye måder at gøre tingene på - og bidrager med sine tanker og ideer til at udvikle hendes 
arbejdsplads og de omgivelser i hvilke hun agerer.

120 % innovation - ser nye muligheder og samarbejdsformer.

Ingen erfaringer hermed

Nihil har umiddelbart IKKE en unødig konfronterende tilgang og derfor kan jeg ikke svare på dette spørgsmål.

Jeg opfatter ikke Nihil som konfronterende overfor mennesker men overfor systemer og fastlåste holdninger. Set 
udefra kan det nogle gange være svært at se, om der er en prioritering i alle opgaver eller de bare kommer til fra 
andre f.eks. ledelse og derfor som udgangspunkt er vigtige. (som for så mange af os).

Nihil kan med sit høje energiniveau let virke frygtindgydende og dominerende, især på usikre medarbejdere, men 
jeg tror ikke det er et alvorligt problem



Konfliktorientering

A: Selv
B: Leder
C: Kollega
D: Medarbejder
E: Samarbejdspartner
G: Alle

Svarskala::
0: Næsten aldrig
1: Sjældent
2: Af og til
3: Oftest
4: Altid

Selv Leder Kollega Medarbejder Samarbejdspartner Alle

Selv Leder Kollega Medarbejder Samarbejdspartner Alle
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Kompetencer

Udviser handlekraft 4,00 3,00 3,60 3,00 3,80 3,52

Skaber synlige resultater 3,00 3,00 3,60 3,20 3,30 3,33

Omsætter ide til handling 3,00 3,00 3,20 3,20 3,30 3,24

Udviser handlekraft

Skaber synlige resultater

Omsætter ide til handling



Spredning

Svar N/A 0 1 2 3 4

Kommentarer

Kommentarer fra Kollega
 Nihil Nomen burde dæmpe sin konfronterende tilgang, når...:

Kommentarer fra Medarbejder
 Nihil Nomen burde dæmpe sin konfronterende tilgang, når...:

Kommentarer fra Samarbejdspartner
 Nihil Nomen burde dæmpe sin konfronterende tilgang, når...:
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Kompetencer

Udviser handlekraft D D B C C
D E E

A C C
C D D
E E E
E E E
E E

Skaber synlige resultater D E A B C
C D D
E E E
E E

C C C
D D E
E E E

Omsætter ide til handling D E A B C
C C C
D D E
E E E
E

C D D
E E E
E

Generelt er NN godt ladet op med positiv energi og går til arbejdsopgaver med entusiasme. Kan måske have en 
tendens til at miste interessen, hvis opgaven kompliceres eller hvis der går bureaukrati i projektet.

der er nye og vigtige opgaver at løse - gerne med fokus på bæredygtighed eller miljø.

Hun sidder i en forsamling hvor hun altid er i godt humør og viser energi og lyst til at bidrage til processen.

Det har jeg egentlig allerede svaret på. Når Nihil brænder for noget kommer hun altid med 120% og det har en 
afsmittede virkning på andre.

se tidligere

iab.

En gevinst for ethvert selskab. :-)

Livlig jo tak :o)

stor energi - som samtidig bygger på en væsentlig kompetence: Realitetstestning

umiddelbart lige inden deadline.

Planlægger, instruerer og følger i detaljer op på et meget stort antal projekter



Innovativ

A: Selv
B: Leder
C: Kollega
D: Medarbejder
E: Samarbejdspartner
G: Alle

Svarskala::
0: Næsten aldrig
1: Sjældent
2: Af og til
3: Oftest
4: Altid

Selv Leder Kollega Medarbejder Samarbejdspartner Alle

Selv Leder Kollega Medarbejder Samarbejdspartner Alle
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Kompetencer

Skaber nye løsninger 3,00 3,00 3,40 2,60 3,00 3,00

Skaber et arbejdsklima, der fremmer nye
ideer

3,00 2,00 3,40 2,80 3,20 3,10

Søger anderledes løsninger på kendte
problemstillinger

4,00 3,00 3,20 2,80 3,10 3,05

Skaber nye løsninger

Skaber et arbejdsklima, der fremmer nye
ideer

Søger anderledes løsninger på kendte
problemstillinger



Spredning

Svar N/A 0 1 2 3 4

Kommentarer

Kommentarer fra Kollega
 Nihil Nomens innovative evner viser sig især ved at...:

Kommentarer fra Medarbejder
 Nihil Nomens innovative evner viser sig især ved at...:

Kommentarer fra Samarbejdspartner
 Nihil Nomens innovative evner viser sig især ved at...:
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Kompetencer

Skaber nye løsninger D D E E
E

A B C
C C D
D E E
E E

C C D
E E E

Skaber et arbejdsklima, der fremmer nye ideer B D E
E

A C C
C D D
D D E
E E E

C C E
E E E

Søger anderledes løsninger på kendte problemstillinger C D D
E E E

B C C
D D E
E E

A C C
D E E
E E

NN er altid klar til at lytte til synspunkter og ideer. Kan måske have en tendens til, ikke at ændre sit standpunkt i løbet 
af samtalen.

lytte, tænke, ræsonnere, lære .....

Komme med mange gode ideer og kan give forskellige vinkler på en sag eller løsning.

Nihil er en god lytter. Det betyder, at Nihil els er god til at stille de kritiske spørgsmål og dels god til at tage ideer 
videre og omsætte dem til innovative tiltag i hendes egen afdeling. Jeg oplever Nihil som tilbageholdende kritisk til 
nye ideer. Hvilket jeg anser som en styrke, Hun udfordre ideer på en konstruktiv måde, men så snart hun er "blevet" 
overbevist tager hun ideen fuldt til sig, som havde det været hendes egen.

Meget tilfredsstillende som det er. Af og til skal man lige bede om ordet for at i sin fulde sammenhæng at forklare
hvad man mener, men det er helt ok :-)

give plads til gensidig refleksion og opfølgning.

Selvom Nihil har en holdning og mening og ynder at tale, så giver hun ligeledes luft til at andre får ordet.

hun har forholdsvis stor tålmodighed.

hun er med på "kill my darlings" - ting udvikler sig undervejs og Nihil er med på både uprøvede veje og 
angrebsvinkler også selvom hun ikke selv har fostret ideen.

Hun fanger ideer og fostrer også selv en del ideer og ser mulighederne og er aldrig bange for at give sig i kast med
udfordringerne



Feedback vinduet er en grafisk fremstilling af:
Forholdet imellem din selvvurdering - og den feedback du har modtaget fra andre.

Hvor der er overensstemmelse mellem andres feedback og din selvvurdering - vil punkterne falde i:
- Bekræftede styrker - Øverste højre kvadrat
- Erkendte udviklingsområder - Nederste venstre kvadrat

Hvor der ikke er overenstemmelse mellem andres feedback og din selvvurdering - vil punkterne falde i:
- Den Blinde Plet - Øverste venstre kvadrat
- Mulige styrker - Nederste højre kvadrat

Hvor der ikke er signifikant forskel mellem andres feedback og din egen vurdering - falder punkterne i
midtzonerne. Det er resultater med en score på over 50% og under 80% - af mulig score.
Midtzonerne kan læses som "Gul Zone" - hvis resultatet er på vej mod "Rød Zone".

1: Handlekraft 2: Gennemslagskraft
3: Konfliktorientering 4: Innovativ
5: Forandringsagent 6: Energi
7: Skabe tillid 8: Relationer
9: Lytte 10: Analytisk evne
11: Ansvarlighed 12: Økonomisk bevidsthed
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Feedbackvindue



Listen viser de ti spørgsmål, hvor dine respondenter har givet dig højest feedback. 
Listen er sorteret efter den samlede feedback fra alle respondenter.
Listen viser altså ikke gaps!

Svarskala::
0: Næsten aldrig
1: Sjældent
2: Af og til
3: Oftest
4: Altid

Selv Leder Kollega Medarbejder Samarbejdspartner Alle
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Top og Bund - Spørgsmål

1 Er til at stole på 4,0 3,0 4,0 3,6 3,9 3,8

2 Er nærværende under en samtale 2,0 2,0 4,0 3,8 3,8 3,8

3 Skrider til handling, når der opstår
akutte situationer

4,0 3,0 3,6 3,8 3,9 3,8

4 Holder fast i sine værdier 3,0 3,0 3,8 3,2 4,0 3,7

5 Misbruger ikke følsomme/personlige
oplysninger

4,0 4,0 4,0 3,8 3,5 3,7

6 Er altid en livlig person 4,0 3,0 3,8 3,8 3,7 3,7

7 Holder hvad der er lovet 3,0 3,0 3,8 3,4 3,8 3,7

8 Altid fuld af energi 4,0 3,0 3,8 3,4 3,8 3,7

9 Mener at der skal være plads til alle 3,0 3,0 3,6 3,6 3,6 3,6

10 Lytter aktivt - stiller afklarende
spørgsmål

3,0 1,0 3,6 3,8 3,6 3,5



Listen viser de ti spørgsmål, hvor dine respondenter har givet dig lavest feedback. 
Listen er sorteret efter den samlede feedback fra alle respondenter.
Listen viser altså ikke gaps!

Svarskala::
0: Næsten aldrig
1: Sjældent
2: Af og til
3: Oftest
4: Altid

Selv Leder Kollega Medarbejder Samarbejdspartner Alle
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Top og Bund - Spørgsmål

1 Får andre til at se, hvordan de kan
bidrage til et projekt

3,0 2,0 2,8 2,8 3,0 2,9

2 Har øje for hvad der motiverer andre 3,0 2,0 2,6 2,8 3,3 2,9

3 Kan give ansvar og beføjelse fra sig -
uddelegerer

2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 2,9

4 Tager konflikter uden at tøve 3,0 2,0 2,4 2,8 3,4 3,0

5 Skaber nye løsninger 3,0 3,0 3,4 2,6 3,0 3,0

6 Checker udgifter periodisk 1,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

7 Søger anderledes løsninger på kendte
problemstillinger

4,0 3,0 3,2 2,8 3,1 3,0

8 Formulerer klare mål i forbindelse med
delegering

2,0 2,0 3,3 3,0 3,1 3,1

9 Skaber et arbejdsklima, der fremmer
nye ideer

3,0 2,0 3,4 2,8 3,2 3,1

10 Omsætter ide til handling 3,0 3,0 3,2 3,2 3,3 3,2



Gap analysen sammenholder din egen vurdering med respondenternes - på spørgsmålsniveau.
Rapporten viser alle Gap, hvor blot en af respondentgrupperne udviser et signifikant Gap.
Spørgsmål hvor der ikke er signifikant forskel (Gap mindre end 0,5) -  vises ikke.
Gap-analysen består af to lister - det `Postive Gap` og det `Negative Gap`.

Forholdet mellem de to Gap-lister
- Er der få eller mange punkter i de to Gap-lister - hvorfor?
- Er der væsentlig forskel mellem antal  Positive Gap og antal  Negative Gap - hvorfor?

Positive Gap
Listen herunder viser en rangordnet liste over de største Positive Gap.
- Et positivt Gap indikerer - at andre har vurderet dig højere end du selv
- De største Positive Gap - svarer til dine styrkeområder

- Er der Positive Gap der overrasker?
- Hvordan kan styrkeområderne udnyttes bedre fremover?

Kompetencegrupper:
Røde kompetencer
Gule kompetencer
Grønne kompetencer
Blå kompetencer
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Gap analyse

Følger op på uddelegerede opgaver 1,0 +2,0 +2,3 +2,0 +2,8 +2,4

Checker udgifter periodisk 1,0 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0

Er nærværende under en samtale 2,0 0,0 +2,0 +1,8 +1,8 +1,8

Kan bevare overblikket over en sag eller
opgave

2,0 +1,0 +1,6 +0,6 +1,4 +1,2

Formulerer klare mål i forbindelse med
delegering

2,0 0,0 +1,3 +1,0 +1,1 +1,1

Kan give ansvar og beføjelse fra sig -
uddelegerer

2,0 0,0 +1,0 +1,0 +1,0 +0,9

Holder fast i sine værdier 3,0 0,0 +0,8 +0,2 +1,0 +0,7

Holder hvad der er lovet 3,0 0,0 +0,8 +0,4 +0,8 +0,7

Mener at der skal være plads til alle 3,0 0,0 +0,6 +0,6 +0,6 +0,6

Lytter aktivt - stiller afklarende spørgsmål 3,0 -2,0 +0,6 +0,8 +0,6 +0,5

Er åben overfor andres tanker og
meninger

3,0 -1,0 +0,4 +0,6 +0,6 +0,5

Kan tænke en sag eller opgave igennem 3,0 0,0 +0,8 0,0 +0,6 +0,5

Roser og opmuntrer 3,0 0,0 +0,4 -0,2 +0,8 +0,4

Vurderer de økonomiske konsekvenser
af beslutninger og handlinger

3,0 0,0 0,0 +0,6 +0,7 +0,4

Er omkostningsbevidst 3,0 +1,0 -0,2 +0,8 +0,4 +0,4

Skaber synlige resultater 3,0 0,0 +0,6 +0,2 +0,3 +0,3

Kan analysere komplekse informationer i
en problemstilling

3,0 -1,0 +0,6 -0,2 +0,6 +0,3

Respekterer andres mening - uanset
uenighed

3,0 -1,0 +0,2 0,0 +0,7 +0,3

Er ikke bange for konfrontationer 3,0 -1,0 -0,2 0,0 +0,7 +0,2



Negative Gap
Listen herunder viser en rangordnet liste over de største Negative Gap.
- Et Negativt Gap indikerer - at andre har vurderer dig lavere end du selv
- De største Negative Gap - indikerer potentielle indsatsområder

- Er der Negative Gap der overrasker?
- Hvordan kan udviklingsområderne styrkes?

Kompetencegrupper:
Røde kompetencer
Gule kompetencer
Grønne kompetencer
Blå kompetencer
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Gap analyse

Søger anderledes løsninger på kendte
problemstillinger

4,0 -1,0 -0,8 -1,2 -0,9 -1,0

Tager mange initiativer 4,0 -1,0 -0,2 -1,0 -0,7 -0,7

Siger fra, når beslutninger får
uhensigtsmæssige konsekvenser

4,0 -1,0 -0,6 -0,8 -0,4 -0,6

Kan sige andre imod, når de tager fejl 4,0 -1,0 -1,0 -0,8 -0,2 -0,6

Udviser handlekraft 4,0 -1,0 -0,4 -1,0 -0,2 -0,5

Altid fuld af energi 4,0 -1,0 -0,2 -0,6 -0,2 -0,3

Misbruger ikke følsomme/personlige
oplysninger

4,0 0,0 0,0 -0,2 -0,5 -0,3

Er altid en livlig person 4,0 -1,0 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3

Skrider til handling, når der opstår akutte
situationer

4,0 -1,0 -0,4 -0,2 -0,1 -0,2

Er til at stole på 4,0 -1,0 0,0 -0,4 -0,1 -0,2

Får andre til at se, hvordan de kan
bidrage til et projekt

3,0 -1,0 -0,2 -0,2 0,0 -0,1

Har øje for hvad der motiverer andre 3,0 -1,0 -0,4 -0,3 +0,3 -0,1

Tager konflikter uden at tøve 3,0 -1,0 -0,6 -0,2 +0,4 0,0

Skaber et arbejdsklima, der fremmer nye
ideer

3,0 -1,0 +0,4 -0,2 +0,2 +0,1

Er ikke bange for konfrontationer 3,0 -1,0 -0,2 0,0 +0,7 +0,2

Respekterer andres mening - uanset
uenighed

3,0 -1,0 +0,2 0,0 +0,7 +0,3

Kan analysere komplekse informationer i
en problemstilling

3,0 -1,0 +0,6 -0,2 +0,6 +0,3

Er åben overfor andres tanker og
meninger

3,0 -1,0 +0,4 +0,6 +0,6 +0,5

Lytter aktivt - stiller afklarende spørgsmål 3,0 -2,0 +0,6 +0,8 +0,6 +0,5



Dette afsnit viser de afsluttende kommentarer dine respondenter har givet dig.
Teksten er gengivet nøjagtig som dine respondenter har skrevet den.
Denne del af din feedbackrapport giver dig måske en mere direkte tilbagemelding end du før har
modtaget. Erfaringsmæssigt går denne del af feedbackrapporten `til hjertet` - mens tal og grafer taler til
`hjernen`.

Feedback er ikke objektiv
At modtage feedback i form af det andre har formuleret med deres egne ord - er for mange en stærk
følelsesmæssig oplevelse. Læs derfor kommentarerne med `distance` - og vurder dem nøgtern og
velovervejet.
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 dig.

Sammenhold kvalitative og kvantitative feedback
Sammenhold de skriftlige kommentarer med den `kvantitative` feedback i grafer.
Er der overensstemmelse mellem de kommentarer som er afgivet af enkeltpersoner, og det som alle har
`sagt` i graferne. Hvor er der overensstemmelse - og hvor ikke?
Husk at feedback er en gave, som du selv beslutter om du vil modtage...

Denne person bør blive ved med at...

Kollega

Medarbejder

Samarbejdspartner
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Afsluttende spørgsmål og kommentarer

søge udfordringer

Have gå på mod til alle opgaver. Være tolerant og have høj grad af integritet.

Langt hen af vejen skal Nihil fortsætte med at være den person hun er, da hun har mage rigtig gode egeskaber.

Være så energisk og positiv da det giver en positiv afsmitning på kollegaer og medmennesker.

have en anerkendende tilgang.

være lyttende i sin adfærd, respektfuld og kunne tage beslutninger

at være så energisk som hun er
at være åben, sjov og til stede 
at være positiv
at være spørgende og lyttende
at have det forhold til medarbejdere som hun har

- engagere sig med hoved og hjerte (fra det helt lokale til det globale niveau)
- være præcis, direkte og kærlig i sin kommunikation
- være del af et hold
- være realistisk omkring egne og andres ressourcer - også for ikke at brænde ud på det store engagement
- tro på sig selv og andre kapacitet til innovation

Sige tingene direkte og være ærlig i ledelsesstilen.

Udvise stort engement og fortsætte den positive indgangsvinkel.

arbejde med uddelegering.

være nysgerrig og fortsat udvikle sig selv og andre

være i godt humør og være åben overfor udfordringer.



Du har nu været igennem din feedbackrapport - 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 for forandringer
- Mange ser begrænsningerne fremfor 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 falder dig let at tage fat på

Kom hurtig i gang
- Find områder hbvor 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`?
- Hvor vil du møde modstand - hvem er dine `modstandere`?
- Hvilke hindringer kan du allerede nu forudse - og hvordan vil du tackle dem?
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Handlingsplan - Fra Hvad til Hvordan




