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Få inspiration med Garuda Best practice
med Garuda Best practice får du inspiration og idéer til anvendelsesmuligheder med Garudas profilværktøjer. Kata-
loget er udarbejdet med henblik på at skabe yderligere værdi for vores brugere i processerne omkring rekruttering, 
medarbejder- og lederudvikling samt udvikling af teams.

Mange brugere af Garudas profilværktøjer har gennem tiden udtrykt et ønske om konkret vejledning i arbejdet med kvalifice-
rede HR-processer; et ønske vi imødekommer med vores Best Practice-katalog. Siden den første udgave udkom i 2011, har vi 
oplevet en stigende interesse for profilværktøjernes mange forskellige anvendelsesmuligheder. Det har ansporet os til at ind-
samle nyt materiale og videreudvikle vores Best Practice – så der nu er helt friske idéer og inspiration at hente.

Vi er glade for at kunne stille dette katalog til rådighed, til fri afbenyttelse for alle brugere af Garudas værktøjer. Her finder du 
tilegnet viden og erfaringer samt konkrete forslag og metoder til hvordan Garudas profilværktøjer kan udnyttes bedst muligt. 
Materialet er bl.a. indsamlet fra vores brugere, og mange af øvelserne er derfor allerede afprøvede og anbefalede.

Garuda Best Practice skal opfattes som oplæg, forslag og muligheder der kan fungere som afsæt til dit eget arbejde med HR-
processer; benyt kataloget som et opslagsværk når du har brug for inspiration eller yderligere kvalificering. Garudas profil-
værktøjer rummer naturligvis mange andre anvendelsesmuligheder som vi hellere end gerne drøfter med dig. 

Har du spørgsmål til materialet, eller ligger du selv inde med beskrivelser, idéer, øvrige anvendelsesmuligheder m.m. som du 
ønsker at dele med andre brugere af Garudas værktøjer, er du mere end velkommen til at kontakte os.

indholdsForteGnelse
procesoplæg
•	 Strategiudvikling	og	-implementering
•	 Kommunikation,	samarbejde	og	konflikthåndtering
•	 Egen	rolle	og	udvikling	som	HR-partner,	coach	og	rådgiver
•	 Lederudvikling	
•	 FokusKort	

input fra brugerne
•	 Rekruttering
•	 Medarbejder-	og	lederudvikling
•	 Teamudvikling
•	 Supplerende	overvejelser,	idéer	og	noter

hjælpeværktøjer
•	 FokusKort
•	 Plakater
•	 Fokus-modellen-dialogkort
•	 Interviewguide
•	 Karakteristika	på	Fokus-modellen
•	 PowerPoint

Karakteristika på Fokus-modellen

Beskrivelse af de fire fokusområder på teams

sammenhængen mellem fokus og beskæftigelse
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1. Strategiudvikling og -implementering
Formål

•	 At	synliggøre	og	italesætte	potentielle	styrker	og	faldgruber	i	ledergruppens	forskellighed	i	forbindelse	med	strategiud-
vikling og -implementering.

•	 At	styrke	ledergruppens	evne	til	at	kommunikere	om	og	udnytte	synergien	i	gruppen	i	en	strategiudviklingsproces	således	
at processen bliver mere konstruktiv, innovativ, sjov, frigjort, undersøgende og åben og dermed sikrer et bedre resultat og 
stærkere tilslutning.

Forberedelse

•	 Alle	deltagere	har	udfyldt	og	fået	tilbudt	personlig	tilbagemelding	på	FokusProfilen	samt	overvejet	styrker	og	udfordringer	
i strategiforløbet.

•	 Der	er	udarbejdet	en	samlet	GruppeProfil	på	teamet.
•	 Forløbet	kan	med	fordel	udbygges	ved	at	hver	enkelt	deltager	udfylder	en	KompetenceProfil.

proces

ca. tid Fremgangsmåde metoder og redskaber

Kl. 09.00 Velkomst, formål og indhold

Kl. 09.15 ledelsens præstation i et strategiforløb
•	 Hvordan	sikrer	den	enkelte	og	teamet	en	optimal	

proces/et optimalt resultat?
•	 Hvilke	andre	forudsætninger	skal	være	tilstede?

Interessentperspektivet:  
Medarbejderes,	aktionærers	og	kunders	anbefalinger.

Kl. 10.15 anvendelse af Fokusprofilen i forløbet
•	 Introduktion	til	profiler
•	 Individuel	runde,	bidrag	og	udfordringer
•	 Hvilke	styrker	og	udfordringer	har	vi	som	team?
•	 Hvordan	sikrer	vi	en	konstruktiv	synergiudnyttelse?
•	 Hvordan	vil	vi	måle/evaluere	herpå	igennem	forlø-

bet?

PowerPoint: 
Introduktion til Fokus-modellen og plakater.

Opdeling i 4 grupper:
•	 Hvordan	irriterer	og	demotiverer	kolleger	jer	bedst	i	

kommunikation og samarbejde?
•	 Hvordan	skaber	kolleger	mest	energi	og	motivation	

hos jer i kommunikation og samarbejde? 

Kl. 13.00 plan for strategiudvikling
•	 …

procesoplæG
Fire oplæg til konkrete hr-processer samt et oplæg til procesøvelser med Garudas procesværktøj FokusKort.

Procesoplæggene	er	baseret	på	FokusProfilen	og	KompetenceProfilen.	Oplæggene	giver	dig	inspiration	til	hvordan	du	med	
disse profilværktøjer kan strukturere arbejdet med blandt andet strategiudvikling og -implementering og lederudvikling. Øv-
rige profilværktøjer kan også anvendes; du bør altid inden opstart vurdere hvilket eller hvilke af Garudas profilværktøjer der 
passer bedst til den proces du skal i gang med. 

Brug oplæggene som afsæt for gennemførelse af udviklingsprocesser tilpasset den virksomhed, organisation, afdeling, grup-
pe	og/eller	individuelle	medarbejder	du	beskæftiger	dig	med.	Lav	om	eller	byg	videre	på	vores	oplæg	–	og	fortæl	os	gerne	
om dine oplevelser og erfaringer med at anvende Garuda profilværktøjer i HR-processer.

Vi henviser i øvrigt til Garudas etiske retningslinjer.
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2.	Kommunikation,	samarbejde	og	konflikthåndtering
Formål
•	 At	synliggøre	og	italesætte	potentielle	styrker	og	udfordringer	i	gruppens	kommunikation,	samarbejde	og	opgaveløsning.
•	 At	styrke	og	udvikle	gruppens	evne	til	at	kommunikere	og	samarbejde	om	opgaver,	arbejdsmiljø	og	performance.

Forberedelse
•	 Alle	deltagere	har	udfyldt	og	fået	tilbudt	personlig	tilbagemelding	på	FokusProfilen/BasisProfilen	og	overvejet	styrker	og	

udfordringer i forhold til kommunikation og samarbejde.
•	 Deltagerne	har	haft	mulighed	for	at	stille	individuelle	spørgsmål	og	reflektere	over	egen	FokusProfil.
•	 Der	er	udarbejdet	en	samlet	GruppeProfil	på	teamet.

proces

ca. tid Fremgangsmåde metoder og redskaber

Kl. 09.00 Velkomst, formål og indhold

Kl. 09.15 Forventninger 
•	 Forventninger,	ønsker	og	bidrag. 

•	 Refleksion,	plenum	og	flip
•	 2-3	væsentligste	ønsker	og	forventninger	på	flip
•	 1-2	bidrag
•	 Kolbs	læringscirkel

Kl. 09.45 præsentation
•	 Præsentation	af	sidemanden
•	 Centrale	principper	for	læring	og	udvikling.

2	minutters	forberedelse.
•	 Præsenter	dén	vigtigste	styrke	hos	sidemanden.
•	 Spørg	pågældende:	Er	du	enig	–	vil	du	selv	vælge	en	

anden	styrke?

Kl. 10.15 introduktion til kommunikation og samarbejde
•	 Centrale	principper	for	den	gode	kommunikation,	

samarbejde	og	konflikthåndtering
•	 Udvikling	og	læring	–	individuelt	og	i	team
•	 Metoder	og	redskaber.

•	 Perspektiv	og	bagage	(system	og	individ)
•	 AI	(Appreciative	Inquiry)
•	 Konflikttrappen.

Kl. 11.30 Kommunikation og samarbejde i afdelingen
•	 Styrker?
•	 Ønsker	til	forandring?
•	 Hvad	skal	kendetegne	afdelingen,	
•	 Opgaveløsninger	og	service	udadtil?

Arbejdsplanche,	plakater	og	PowerPoint 
	–	styrker,	forandringer,	fremtid.

Hver	deltager	producerer	2-3	kort	for	hvert	spørgsmål.

Kl. 13.00 energizer
•	 Undgå	stigmatisering.
•	 Hvordan	bidrager	I	bedst	til	kommunikation	og	

samarbejde?
•	 Hvordan	kan	I	være	vanskelige	at	forstå?

Grupper	kan	f.eks.	opdeles	i:
•	 Introvert-ekstrovert
•	 Københavnere,	jyder,	fynboer,	DK/US/UK	osv.
•	 Nummer	i	søskendeflokken.
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3.	Egen	rolle	og	udvikling	som	HR-partner,	coach	og	rådgiver
Formål
•	 At	være	bevidst	om	egne	styrker,	udfordringer	og	mentale	modeller	som	HR-partner,	coach	og	rådgiver.
•	 At	kunne	anvende	sine	styrker,	udfordringer	og	mentale	modeller	proaktivt.

Forberedelse
•	 Alle	deltagere	har	udfyldt	og	fået	tilbudt	personlig	tilbagemelding	på	FokusProfilen	eller	KompetenceProfilen	og	overvejet	

egne styrker og udfordringer som HR-partner, coach og rådgiver.

proces

ca. tid Fremgangsmåde metoder og redskaber

Kl. 09.00 Velkomst, formål og indhold

Kl. 09.30 definition af roller
•	 Egen	og	andres	forståelse	af	rollen.
•	 Hvilke	kompetencer,	værdier	mv.	er	der	brug	for?

Oplæg
•	 FokusProfilen	–	de	fire	fokusområder
•	 Styrker	og	udfordringer
•	 Mentale	modeller.

Kl. 11.00 rolle og profil som hr-partner, coach og  
rådgiver
•	 Hvordan	får	du	disse	unikke	kompetencer,	værdier	

mv.	kommunikeret	ud	igennem	det	du	gør	–	også	
til andre profiler?

To og to
•	 Forbered	og	gennemfør	en	coachsession.
•	 Karl	Tomms	spørgemodel.

Kl. 13.15 skriv et postkort
•	 Fortæl	hvad	du	har	ændret	som	du/andre	glædes	

over, og som har givet værdi.

•	 Skriv	et	postkort	til	dig	selv	som	du	modtager	med	
posten om tre uger.

•	 Alternativt,	udfyld	gameplanner.

Kl. 14.00 evaluering og læring

ca. tid Fremgangsmåde metoder og redskaber

Kl. 13.30 Garuda Fokusprofil
•	 Gennemgang	af	FokusProfilens	karakteristika
•	 Hvordan	kan	den	enkelte	og	teamet	bruge	FokusPro-

filen	i	udvikling	af	kommunikation	og	samarbejde?
•	 Interview	i	teams	–	lytte-	og	spørgeteknik
•	 Opsamling.

Opdeling	i	4	farver:	
•	 Hvordan	irriterer/demotiverer	andre	os	i	kommunika-

tion og samarbejde?
•	 Hvordan	hjælper/motiverer	andre	os	i	kommunikation	

og samarbejde? 

Udlevering	af	FokusProfil:
•	 Individuel	tid	med	mulighed	for	sparring
•	 Tre	styrker	og	1-2	udfordringer
•	 AI-interview	i	teams.

Kl. 15.30 afsæt til næste workshop
•	 Hvilke	forandringer	skal	ske?
•	 Hvordan	kan	hver	deltager	bidrage?
•	 Hvordan	støtter	og	hjælper	vi	hinanden?

•	 ”Gør	det	første	først”	
•	 Prioriteringsredskab
•	 Rum	for	læring
•	 Hver	deltager	vælger	egen	indsats	og	fremlægger	i	

plenum.

Kl. 16.30 evaluering og læring
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4. Lederudvikling
Formål
•	 Afklaring	af	egne	styrker	og	udviklingsområder	som	leder	hvad	angår	management	og	leadership.
•	 At	anvende	ovennævnte	afklaring	til	at	udforme	en	handlingsplan	for	egen	udvikling	–	sammen	med	et	træningsforløb,	

coaching etc. 

Forberedelse
•	 Deltagerne	har	gennemført	KompetenceProfilen	og	eventuelt	en	SpejlProfil,	fået	tilbagemelding	og	overvejet/drøftet			

styrker og udviklingsområder som leder.
•	 Processen	kan	med	fordel	udvides	med	anvendelse	af	’Strategisk	fokus’,	et	hjælpeværktøj	fra	Garuda.	
•	 Processen	kan	gennemføres	med	brug	af	Lederens	Mentale	Scorekort	som	rummer	handlings-	og	udviklingsplaner.

proces

ca. tid Fremgangsmåde metoder og redskaber

2 t lederudviklingsplan
•	 Eksempel	–	se	nedenstående.

•	 Garuda	KompetenceProfil	og	evt.	SpejlProfil
•	 Styrker	og	udviklingsområder
•	 Lederudviklingsplan.

coaching og/eller lederudviklingsforløb

Vision og strategi

udfordringer
(dit	område)

spejlprofil og evt. 
trivselsanalyse

motivation og
drivkræfter

Kompetence-
profilen udviklingsplan
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FokusKort
FokusKort er en anderledes metode til at synliggøre forskelligheder hos den enkelte samt i teamet/afdelingen med 
udgangspunkt i Garudas Fokus-model. du kan læse om FokusKort under hjælpeværktøjer på side 12.

Anvendelsen	af	FokusKort	bidrager	blandt	andet	til	at:
•	 øge	den	enkelte	medarbejders	bevidsthed	om	egen	arbejdsmæssig	adfærd	og	den	indflydelse	vi	hver	især	har	på	hinan-

den
•	 øge	forståelsen	for	og	viden	om	kollegers	arbejdsmæssige	adfærd
•	 skabe	rammen	for	et	bedre	samarbejde
•	 skabe	bevidsthed	om	den	enkeltes	arbejdsopgaver	og	præferencer
•	 skabe	et	fælles	sprog	i	teamet/afdelingen.

Forberedelse
Vi	anbefaler	generelt	at	du	introducerer	Fokus-modellen	inden	I	går	i	gang.	Du	kan	med	fordel	benytte	Garudas	standardmate-
rialer	i	form	af	plakater,	PowerPoint-præsentation	eller	lignende	til	at	forklare	ud	fra.	

Er	der	tale	om	målgrupper	som	ikke	tidligere	har	stiftet	bekendtskab	med	Garudas	profilværktøjer	eller	andre	personprofiler,	
kan det være en god idé at afsætte tid til en generel beskrivelse heraf samt at informere om processens forløb. På den måde 
kan	du	forebygge	konflikter	og	tilbageholdenhed.

Med	teams	eller	grupper	som	allerede	har	udfyldt	en	FokusProfil	eller	BasisProfil	samt	modtaget	en	personlig	tilbagemelding	
på egen profil, kan du med det samme gå i gang med introduktion til processen.

eksempler på procesøvelser med FokusKort
Giv	hver	deltager	ét	sæt	FokusKort	(ét	sæt	=	40	kort).	Deltagerne	kigger	hurtigt	på	hvert	enkelt	korts	ord/udsagn	og	forholder	
sig til om ”det er mig”, eller ”det er ikke mig”. Hver spiller lægger herefter sine kort i to bunker – en ”det er mig”-bunke og en 
”det er ikke mig”-bunke.

Hver deltager vælger mindst fem kort fra ”det er ikke mig”-bunken og sætter ord på hvorfor de ikke identificerer sig med korte-
nes ord/udsagn, over for en kollega.

Hver deltager vælger mindst to kort fra sin ”det er ikke mig”-bunke som han eller hun kunne tænke sig at arbejde på at ”blive 
lidt mere af” – f.eks. i forhold til vedkommendes arbejdsopgaver. Medbring eventuelt disse ord/udsagn til MUS.

Der	medfølger	flere	eksempler	på	procesøvelser	når	du	køber	FokusKort.
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input Fra BruGerne
–	og	andre	gode	eksempler
Vi modtager løbende gode input, forslag og idéer fra konsulenter, ledere og andre som anvender Garudas profilværk-
tøjer – til forskellige hr-processer og i forskellige kontekster, organisationer og virksomheder/offentlige institutioner.  

Vi har her udvalgt og sorteret nogle af de bidrag vi har fået den seneste tid. Bemærk at der ikke er tale om færdige, gennem-
arbejdede procesoplæg, og Garuda garanterer ikke for alle idéernes værdi eller anvendelighed i de kontekster du arbejder i. 
Nedenstående skal tjene som inspirerende indspark til det fortsatte arbejde med at udvikle de måder hvorpå vi arbejder med 
mennesker og skaber en åben og ligeværdig dialog om vores forskellige egenskaber og ressourcer.

Ligger	du	inde	med	en	god	idé,	en	skitse	eller	model,	et	procesoplæg	eller	noget	andet	som	kunne	have	værdi	for	andre	bru-
gere af Garudas værktøjer, så kontakt os gerne. 

Ved rekruttering fra organisatorisk strategisk niveau og ned til funktionærniveau 
anbefales	det	at	anvende	KompetenceProfilen,	MedarbejderProfilen	eller	Gar-
udaProfilen – som giver mulighed for at få en dialog i gang omkring 16 relevante 
adfærdstræk.

Processen	kan	gribes	an	på	flere	måder,	blandt	andet:
•	 Ansøger	udfylder	profil	og	får	tilbagemelding	hos	HR	alene	eller	i	overvæ-

relse af den kommende nært forestående leder eller eventuelt et ansættelses-
udvalg. 

•	 Såfremt	ansøger	og	HR	er	alene	i	første	omgang,	kan	HR	skrive	et	”person-
ligt” referat af profiltilbagemeldingssamtalen eller mundtligt give et referat 
og dermed give input til spørgsmål som det vil være relevant at ansættelses-
udvalget går i dybden med ved næste samtale med ansøgeren.

•	 De	udfyldte	profiler	på	de	ansøgere	der	er	med	i	slutudvælgelsen,	kan	med	
fordel benchmarkes med hinanden så man tydeliggør eventuelle adfærdsfor-
skelle.

•	 Den	nært	forestående	leder	kan	med	fordel	også	udfylde	en	Kompetence-
Profil og få tilbagemelding hos HR. Dennes profil benchmarkes nu med den 
valgte kandidat hvorefter det er meget relevant at rådgive/coache lederen 
omkring hvordan den nye medarbejder ledes bedst muligt ud fra de to profi-
ler.

I	rekrutteringssituationer	kan	konsulenten	klæde	ansøgeren	på	til	at	kunne	præ-
sentere sin egen profil. Herpå giver ansøger selv respons til ansættelsesudvalget, 
og	konsulenten	hører	med	(kan	evt.	supplere).	Alternativt	kan	konsulenten	afrap-
portere	sammen	med	kandidaten	som	lytter	med.	Efterfølgende	gennemføres	en	
tilbagemelding på profilen sammen med ansættelsesudvalget.

Konsulenten	kan	give	tilbagemelding	til	ansættelsesudvalget,	med	den	grafiske	
profil	printet	i	plakatstørrelse.	Såfremt	der	er	flere	kandidater,	hænger	profilerne	
ved siden af hinanden, og det er konsulentens opgave at synliggøre forskellene 
og styrkerne kandidaterne imellem.

nøgleord: tilbagemelding, 
ansættelsesudvalg 

profilværktøj: Kompetenceprofilen, 
Garudaprofilen, 

medarbejderprofilen

nøgleord: tilbagemelding, 
modsigelser, ansættelsesudvalg 

profilværktøj: Kompetenceprofilen, 
Garudaprofilen, 

medarbejderprofilen

nøgleord: tilbagemelding, 
ansættelsesudvalg

profilværktøj: Kompetenceprofilen, 
Garudaprofilen, 

medarbejderprofilen

Rekruttering
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Ved rekruttering af ufaglærte, timelønsmedarbejdere eller elever er det meget 
relevant	at	anvende	FokusProfilen.

1. Man	kan	vælge	at	lade	alle	ansøgere	inden	første	samtale	udfylde	en	Fo-
kusProfil og inddrage tilbagemeldingen på denne i jobsamtalen. Dette vil 
kvalificere samtalen og give et klarere billede af personens adfærd i arbejds-
mæssig sammenhæng.

2. FokusProfilerne	på	relevante	medarbejdere	kan	benchmarkes	og	derved	
sammenlignes på hvert enkelt adfærdstræk. 

Uanset hvilket af Garudas profilværktøjer man anvender til en rekruttering, vil det 
være relevant at udfylde en JobProfil inden processen påbegyndes, og hermed 
klarlægge hvad det er for en type person man ønsker at ansætte. På den måde 
undgår man at falde i den typiske ”fælde” og kun sikre sig at ansøgeren opfylder 
de faglige kvalifikationer, og man kan sikre at vedkommende faktisk passer ind i 
organisationens psykiske arbejdsmiljø, kultur og stemning.

Deltagerne lister deres opgaver op i afdelingen eller teamet hvorefter disse farve-
lægges	efter	de	fire	fokusområder	i	Fokus-modellen	–	hhv.	grå,	blå,	grøn	og	rød.	
Efterfølgende	sammenlignes	listen	med	opgaver	med	deltagernes	FokusProfiler	
og/eller	FusionsProfiler.	

Tag	en	dialog	om	hvorvidt	den	enkelte	deltager	sidder	med	de	rigtige	opgaver	i	
dagligdagen, og herudover hvilke opgaver der kan give trivsel i det daglige ar-
bejde.
Denne øvelse kan laves både på individ- og teamniveau.

FokusProfilen	kan	anvendes	i	forbindelse	med	MUS.	Forinden	samtalen	bedes	
medarbejderne	udfylde	FokusProfilen	som	de	–	også	forinden	samtalen	–	får	udle-
veret.	Til	selve	samtalen	bruges	resultaterne	fra	FokusProfilen	til	evaluering,	aftaler	
om kompetenceudvikling samt aftaler om mål og opgaver.

KompetenceProfilen	kan	anvendes	på	kommende	talenter,	for	eksempel	under	
opstart	af	et	talentudviklingsprogram.	Efter	profilen	er	udfyldt,	afholdes	en	sam-
tale hvor talentet, lederen og en HR-konsulent deltager. Samtalen har fokus på 
udvikling samt forpligtelser for talentet og lederen. På baggrund af dette starter et 
talentudviklingsforløb hvori der indgår en opfølgende samtale i forhold til udvik-
lingsplanen. Senere laves en ny udviklingsplan, og sidenhen indkaldes også til en 
ny	opfølgningssamtale.	Forløbet	kan,	alt	efter	retning,	udvides	med	SpejlProfiler.

I	forbindelse	med	teamudvikling	kan	FokusProfilen	anvendes	i	erhvervslivet	såvel	
som sportsverdenen. Sportsprofiler kan for eksempel bruges til sparring i er-
hvervslivet – specielt i forhold til de enkelte farver hvorudfra teamet sammensæt-
tes, som metafor til at synliggøre forskelligheder på en utraditionel måde.

nøgleord: tilbagemelding, 
adfærd, benchmarking

profilværktøj: Fokusprofilen

nøgleord: personlighed, 
psykisk arbejdsmiljø, kultur

profilværktøj: Jobprofil

nøgleord: arbejdsopgaver, synlig-
gørelse af behov for forskellighed 

profilværktøj: Fokusprofilen, 
Basisprofilen, Fusionsprofilen

nøgleord: mus, udvikling
profilværktøj: Fokusprofilen

nøgleord: talentudvikling
profilværktøj: Kompetenceprofilen, 

Garudaprofilen, Fusionsprofilen

nøgleord: sport og erhvervslivet 
profilværktøj: Fokusprofilen

Medarbejder- og lederudvikling

Teamudvikling
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FusionsProfilens	fokusdel	bruges	samlet	i	teamet.	Her	er	det	muligt	for	de	delta-
gende	at	drøfte	deres	individuelle	styrker	og	udfordringer.	Indfaldsvinklen	kan	
eksempelvis	være	at	medarbejderne	”gætter”	hinandens	fokusområder.	Efter-
følgende får den enkelte deltager en individuel tilbagemelding på adfærdstræk-
kene.

Før	en	teamudviklingsdag	udarbejdes	der	profiler	på	alle	teammedlemmer	samt	
lederen.	På	selve	dagen	sker	først	en	gennemgang	af	FokusProfilen	hvor	det	på-
gældende	team	inddrages	med	eksempler	fra	deres	dagligdag.	Efterfølgende	går	
teamet i grupper og laver cases hvor der skal sættes en farve/et fokusområde på 
de implicerede personer. Dette ender ud i en fælles gennemgang af resultaterne.

Herpå går teamet endnu engang ud i grupper og løser cases som nu skal udleves 
via	skuespil	der	vises	for	hele	teamet.	Først	nu	får	deltagerne	udleveret	deres	re-
spektive profiler, og de får vist den samlede teamprofil. Dagen ender ud med en 
debat	omkring	eventuelle	udfordringer	internt	og	eksternt	grundet	TeamProfilen	
og	FokusgruppeProfilen.	
 

Efter	at	have	fået	en	tilbagemelding	på	FokusProfilen	får	deltagerne	i	et	team	til	
opgave at prioritere deres arbejdsopgaver i ”yes-opgaver”, ”okay-opgaver” og 
”øv-opgaver”. Denne øvelse gøres først individuelt på papir, hvorefter resultatet 
drøftes	i	teamet.	I	teamet	kan	der	så	evt.	være	mulighed	for	at	bytte	arbejdsopga-
ver ud fra den enkeltes styrker. 

Alle	deltagere	i	et	team	får	en	FokusProfil	og	en	individuel	tilbagemelding.	Deref-
ter samles gruppen. Deltagerne skal i første omgang gætte hinandens profiler ud 
fra styrker og udfordringer. Deltagerne fortæller herpå om deres egen individuelle 
profil.	Efterfølgende	skriver	alle	deres	egne	opgaver	på	en	post-it	og	sætter	dem	
på	én	samlet	profil	ud	fra	egen	vurdering	af	farven.	Til	slut	startes	en	fælles	dialog	
omkring hvilke opgaver der skaber bedst energi hos den enkelte.

Til	start	gennemgås	teamets	fælles	og	individuelle	FokusProfiler.	Gennem	dialog	
skabes	indsigt	i	farvernes/fokusområdernes	indflydelse	på	hinanden.	Der	afsæt-
tes op mod 2-4 timer hertil. 

Herpå	sker	der	et	skift	fra	teori	til	praktik:	Gruppen	går	nu	om	bord	på	et	”chartret	
historisk sejlskib” som ”besætning” – kaptajn, matros, kok mv. – og løser alle 
opgaver om bord. Profiler træder tydeligt i karakter, og der evalueres/coaches 
løbende på opgaveløsningen. Der arbejdes ud fra en tidsramme på 8-10 timer til 
denne del. 

Til	sidst	går	gruppen	i	land	og	laver	fælles	plan	for	hvordan	erfaringer	omsættes	til	
handlinger i teamets dagligdag.

Hver	medarbejder	og	leder	har	på	forhånd	udfyldt	FokusProfilen.	På	mødet	star-
tes der med at ”gætte” hvor den enkeltes fokusområde ligger. Derefter kommer 
profilerne på bordet, anonyme, og man gætter på hvem konkrete profiler tilhører. 

Profilernes tilhørsforhold afsløres, og hver person får taletid om sin egen profil. 
Desuden får kollegerne lejlighed til at spørge til og kommentere på den enkeltes 
profil. Denne øvelse giver god forståelse for definitioner, forskelligheder, mulighe-
der i ansvar samt opgaver i afdelingen.

nøgleord: teamudvikling, 
individuelle styrker og udfordringer, 

fokus på forskellighed
profilværktøj: Fusionsprofilen

nøgleord: teamudvikling, 
cases, skuespil

profilværktøj: Fokusprofilen, 
Basisprofilen, Fusionsprofilen

nøgleord: arbejdsopgaver, 
prioritering af fokus, uddelegering

profilværktøj: Fokusprofilen, 
Basisprofilen, Fusionsprofilen

nøgleord: styrker og udfordringer
profilværktøj: Fokusprofilen

nøgleord: rollespil
profilværktøj: Fokusprofilen

nøgleord: Gætteleg
profilværktøj: Fokusprofilen
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nøgleord: Kend dine kolleger
profilværktøj: Fokusprofilen

nøgleord: Brainstorming 
og problemløsning

profilværktøj: Fokusprofilen

I	forbindelse	med	en	social	aktivitet,	f.eks.	en	leders	jubilæum,	fremlægger	de	
tilstedeværende kort deres profil og indtegner deres fokus i de fire felter med 
fokusområder,	så	man	kan	se	sammensætningen	i	afdelingerne.	Efterfølgende	
tales	der	om	forebyggelse	af	konflikter,	kendskab	til	hinanden,	tillid,	åbenhed	og	
glæde.	Afsluttende	kan	lederen	fremlægge	sin	profil.	

Prøv	”cafémetoden”	til	blandt	andet	brainstorming	og	problemløsning.	Tradi-
tionelt er metoden opbygget med en problemstilling eller et emne pr. café som 
deltagerne	flytter	sig	rundt	i	mellem	efter	et	fast	mønster.	En	anden	mulighed	er	at	
man løser samme problemstilling ved alle borde men fra forskelligt fokusområde. 
Det	vil	sige	at	man	har	en	café	i	hver	af	de	fire	farver	i	Fokus-modellen.

Supplerende	overvejelser,	idéer	og	noter
Idéer	til	aktiviteter	der	kan	sætte	farver/fokusområder	i	spil:
•	 Lav	en	lagkage,	byg	et	tårn,	byg	et	LEGO-hus	med	have.
•	 I	grupper:	Lav	et	program	til	temadag	ud	fra	farverne.
•	 Byg	en	appelsinkanon:	Ved	hjælp	af	to	lightere	og	en	dåse	hårlak	skal	I	få	en	appelsin	ud	på	100	meter	på	en	time.	Et	godt	

råd koster 10 minutter.
•	 Giv	hver	medarbejder	en	LEGO	Duplo-figur,	sammensat	af	fire	klodser	i	de	fire	fokusområders	farver,	til	at	placere	på	skri-

vebordet. Øverste klods har den farve som vedkommende har mest fokus på, næstøverste klods den farve hvor vedkom-
mende har næstmest fokus osv.

Det kan være en god ide at skære tingene ud i pap. Sæt f.eks. skilte med farverne på bordene eller på folks tøj. 

Det	er	vigtigt	at	tage	tid	til	snak	og	refleksion	som	opfølgning	på	øvelser:	
•	 Hvorfor	skete	dette	og	hint?	
•	 Hvem	reagerede	hvordan?
•	 Hvad	kan	vi	lære	heraf?	I	forhold	til	hverdagen?
•	 Hvad	gav	succes?	
•	 Hvad	var	ikke	hensigtsmæssigt?

Opskriften	på	sammensætning	af	succesfulde	teams	bør	sammenholdes	med	de	opgaver	der	skal	løses.

Er	det	bedste	team	at	have	en	af	hver	farve?	Nej,	det	handler	om	bevidsthed	om	styrker	og	svagheder.

Det	kan	være	svært	at	holde	fast	i	og	videreudvikle	på	resultaterne	fra	teambuildingdage.	Følg	evt.	op	med	medarbejdersam-
taler	og	gruppeudviklingssamtaler.	En	anden	mulighed	er	at	indføre	en	”fokuspilot”	der	er	ansvarlig	for	at	udviklingen	fortsæt-
ter, og som fastholder fokus på emnerne fra udviklingsdagene.
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hJælpeVærKtøJer

ud over Best practice tilbyder Garuda forskellige materialer som du kan bruge til at kvalificere, udvikle og variere din 
anvendelse af Garudas profilværktøjer. 

Hjælpeværktøjerne kan være nyttige i en række HR-processer, herunder rekruttering på forskellige niveauer, coaching samt 
udvikling af individer såvel som teams. Har du brug for yderligere hjælpeværktøjer, er du altid velkommen til at kontakte os.

FokusKort 

Sæt	Fokus-modellen	i	spil	–	bogstaveligt	talt.	FokusKort	består	af	fem	sæt	a	40	
kort	(i	alt	200	kort).	Et	sæt	indeholder	ti	kort	for	hver	af	de	fire	farver/fokusområ-
der	i	Fokus-modellen,	hver	med	et	udsagn	knyttet	til	det	givne	fokusområde.	

Formålet	med	FokusKort	er	at	give	brugere	en	alternativ	metode	til	at	synliggøre	
forskelligheder	hos	den	enkelte	eller	i	teamet/afdelingen.	Kortene	bidrager	
blandt	andet	til	at:
•	 øge	den	enkelte	medarbejders	bevidsthed	om	og	forståelse	for	egen	og	kol-

legers arbejdsmæssige adfærd
•	 skabe	rammen	for	et	bedre	samarbejde
•	 skabe	bevidsthed	om	den	enkeltes	arbejdsopgaver	og	præferencer
•	 skabe	et	fælles	sprog	i	teamet/afdelingen.

Der	medfølger	forskellige	eksempler	på	procesøvelser	når	du	køber	FokusKort.	

En	æske	FokusKort	koster	kr.	750,-	ekskl.	moms.	
FokusKort	findes	på	dansk	og	engelsk.

Plakater

Få	et	anderledes	redskab	som	har	vist	sig	at	være	utrolig	populært	hos	vores	brugere.	Dette	sæt	
bestående af tre plakater viser de fire leder-/personlighedstyper – integratoren, udvikleren, 

grunderen og resultatskaberen – i tre forskellige situationer; i ”lykkehjørnet”, under pres, og 
når udfordringen skal løses. 

Plakaternes humoristiske illustrationer giver sammen med fokusområdernes karakte-
ristika et inspirerende og konstruktivt afsæt for en dialog om personlighedstyper-

nes meget forskellige tilgange til arbejdsopgaver, kommunikation, forandring, 
problemløsning,	konflikter	m.m.

Få	op	til	fem	sæt	plakater	gratis	pr.	virksomhed/organisation.
Plakaterne findes på dansk, norsk, svensk og engelsk.
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Det kan være en stor hjælp at have noget håndgribeligt at tale ud fra, for eksempel i forbindelse 
med	coaching	og	MUS.	Dette	kort	i	A5-størrelse,	trykt	på	kraftigt,	blankt	papir,	er	et	praktisk	

redskab	som	giver	dig	Fokus-modellen	på	den	ene	side	og	et	overblik	over	de	fire	person-
lighedstyper	på	den	anden.	Oplagt	at	bruge	på	tomandshånd	til	en	dialog	om	personligt	
fokus, styrker og udfordringer. 

Få	op	til	ti	kort	gratis	pr.	virksomhed/organisation.	Kortet	findes	på	dansk	og	engelsk.

Garudas	Interviewguide	består	af	200	interviewspørgsmål	som	relaterer	til	de	16	personlighedstræk	i	KompetenceProfilen	og	
GarudaProfilen. Guiden kan også benyttes som inspiration til anvendelsen af MedarbejderProfilen.

Fordelene	ved	at	anvende	en	interviewguide	er	mange:

•					Interviewspørgsmålene	er	gennemtænkte	og	relevante	for	at	kortlægge	en	specifik	egenskab.
•					Forberedte	spørgsmål	giver	mulighed	for	en	struktureret	og	ligeværdig	dialog	som	giver	samtlige	kandidater	samme	

forudsætninger.
•					Du	sparer	tid	i	forbindelse	med	tilbagemelding	da	du	ikke	skal	udarbejde	spørgsmål	fra	bunden.
•					Et	stort	udvalg	af	interviewspørgsmål	giver	større	mulighed	for	fordybning	i	egenskaberne.

Interviewguiden	er	gratis	for	certificerede	brugere.
Interviewguiden	findes	på	dansk,	svensk	og	engelsk.

Karakteristika	på	Fokus-modellen

Hvad karakteriserer kommunikation, begrænsninger, motivation og 
styrker	hos	grunderen,	integratoren,	resultatskaberen	og	udvikleren?

Få	sat	en	lang	række	udsagn	på	de	fire	fokusområder	med	denne	pdf	der	
fungerer som et godt afsæt for en dialog om forskelligt fokus og individu-
elle tilgange til arbejdsopgaver.

Bestil	pdf’en	på	garuda.dk,	eller	find	oversigten	over	karakteristika	på	Fokus-
modellen her i Best Practice.

PowerPoint
Skal du udarbejde præsentationsmateriale om Garudas profilværktøjer, kan du tage afsæt i vores standardpræsentationer. Vi 
har	generelle	PowerPoint-skabeloner	samt	skabeloner	specifikt	til	hvert	af	vores	profilværktøjer.

Bestil et eller flere hjælpeværktøjer
Kontakt	Garuda	på	87	46	86	00	eller	garuda@garuda.dk.	

Fokus-modellen-dialogkort

Interviewguide
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KaraKteristiKa på FoKusmodellen
nøgleord fordelt på de fire fokusområder

•  Vil se beviser

•  Hænger sig i detaljer

•  Ser begrænsningerne

•  Har det svær med forandringer

•  Kan være ufleksibel og stædig

•  Hænger fast i regler og vaner

•  Eksperimenterer ikke

•  Vil være meget sikker i sin sag

•  Søger hele tiden at være i kontrol

•  Være ansvarlig for kvalitet

•  Arbejde med detaljer

•  At have veldefinerede rammer

•  At vide hvad der forventes

•  Kende tidsplaner og målsætninger

•  At have styr på fakta

•  En tryg arbejdssituation

•  At der er planer for fremtiden

•  Faste rutiner

•  Men – fakta er

•  Lad os holde os til emnet

•  Vi behøver en plan

•  Hvem er det der bestemmer

•  Statistikken viser

•  Er det nu sikkert

•  Jeg har regnet meget på det

•  Hvad er planen

•  Jamen, det er ikke tilladt

•  Giver/følger instruktioner

•  Holder sig til fakta

•  Tager sig tid til planlægning

•  Har styr på detaljer 

•  Går op i kvalitet

•  Er grundig

•  Ingen forhastede beslutninger

•  Den sikre vej frem

•  Systematisk

KOMMUNIKATION BEGRÆNSNINGER

STYRKER MOTIVATION

KOMMUNIKATION BEGRÆNSNINGER

STYRKER MOTIVATION

•  Konsensussøgende

•  Siger ikke sin mening

•  Viger uden om konflikter

•  Svarer e
er folks forventninger

•  Kan være meget tolerant

•  Megen snak og lidt handling

•  Viser ikke autoritet

•  Vil gerne behage

•  Tilpasser sig

•  Den åbne dialog

•  De hyggelige omgivelser

•  Teamwork

•  At være fælles om ansvaret

•  At tage ansvar for det gode samvær

•  At hjælpe dem der har behov

•  At være det sociale midtpunkt

•  Når der er tid til at snakke

•  Anderkendelse og accept

•  Hvorfor gør vi ikke

•  Lad os samles og snakke om det

•  Jo flere vi er, jo bedre

•  Jeg tror jeg forstår dig

•  Hvordan har du det

•  Det har jeg også oplevet

•  Jeg hører hvad du siger

•  Mener du virkelig

•  Jamen, nu skal du bare høre

•  Viser medmenneskelig interesse

•  Giver andre opmærksomhed

•  Opmuntre og giver komplimenter

•  Udviser respekt

•  Søger det positive i andre

•  Tager mæglerens rolle

•  Hjælper andre med svære beslutninger

•  Er uformel

•  Er loyal
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KOMMUNIKATION BEGRÆNSNINGER

STYRKER MOTIVATION

•  Overambitiøs

•  Jager ting igennem

•  Kræver meget af andre

•  Kan være dominerende

•  Tromler egne ideer frem

•  Tager store risici

•  Bliver overfladisk når det går stærkt

•  Holder sig ikke til planerne

•  Bøjer gerne reglerne

•  At se sig selv som vinder

•  Konkurrence og resultater

•  Høje mål

•  Indflydelse og ansvar

•  Belønning og ære

•  At blive udfordret

•  At vise at man kan

•  At være blandt de bedste

•  At overskride grænser

•  Den som våger, vinder

•  Vi kan sagtens nå det

•  Bare følg eer mig

•  Du skal bare gi’ den gas

•  Vi gir alt hvad vi har i os

•  Man må være klar til at kæmpe

•  Jeg hader at tabe

•  Vi er her for at vinde

•  Kom nu…

•  Ambitiøs

•  Har klare mål

•  Er uden omsvøb

•  Roser effektivitet og resultater

•  Går direkte eer målet

•  Tøver ikke

•  Vil vinde

•  Finder løsninger og udveje

•  Alt kan lade sig gøre

KOMMUNIKATION BEGRÆNSNINGER

STYRKER MOTIVATION

•  Kan være uorganiseret

•  Er impulsiv

•  Har for mange ting i gang ad gangen

•  Løse ender

•  Har ikke styr på detaljerne

•  Fleksibel, men rastløs

•  Konstant i bevægelse og laver ting om

•  Kan mangle jordforbindelse

•  Elsker at tale om sine ideer

•  At der er nye muligheder

•  Intellektuelle udfordringer

•  Kreative opgaver

•  Store frihedsgrader

•  Vide rammer

•  Ambitiøse projekter

•  At være nyskabende

•  At udtænke og formulere koncepter

•  At tænke overordnet og strategisk

•  Det kan sagtens lade sig gøre

•  Ideen bag det hele er…

•  Det er spændende at undersøge

•  Det klarer vi senere

•  Det er der mange muligheder i

•  Jamen hør lige her…

•  Jeg har en ide…

•  Det kan vi sagtens komme udenom

•  Det er ikke set før

•  Entusiastisk

•  Kreativ

•  Forandringsstimulator

•  Ser muligheder

•  Udfordre med ideer

•  Sprænger grænser

•  Tænker/snakker i koncepter og ideer

•  Tager ikke tingene så tungt

•  Er ikke bange for udfordringer
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BesKriVelse aF de Fire FoKusområder på teams

Grunderteamet
Grunderteamet lægger vægt på grundighed, detaljer og systematik. Det har 
behov for klart definerede og velbeskrevne arbejdsopgaver og ansvarsområder. 
Grunderteamet vil oftest løse opgaverne i overensstemmelse med de udstukne 
retningslinjer. 

Teamet	træffer	helst	kun	beslutninger	på	grundlag	af	sikre	og	klare	facts	og	holder	
igen	hvis	der	er	usikkerhed	omkring	beslutningsgrundlaget.	Forandringer	kan	i	
første	omgang	møde	modstand	da	teamet	finder	tryghed	i	det	velkendte.	Teamet	
tager sjældent selv initiativ til forandringer. 
 
Grunderteamet	arbejder	loyalt,	og	de	fleste	opgaver	følges	helt	til	dørs,	ned	til	
mindste detalje. Dette gælder også rutineopgaver. Under tidspres kan man op-
leve at teamet ønsker at prioritere kvalitet og at gøre opgaven helt færdig frem for 
overholdelse af deadlines.

Grunderteamet arbejder tålmodigt og lader sig sjældent rive med af pludselige 
indskydelser. Dets opgave/rolle i organisationen er at sikre helheden i forhold til 
for hurtige og usikre beslutninger.

En	udfordring	for	grunderteamet	kan	være	en	tendens	til	indbyrdes	at	kæmpe	kampe	om	detaljer	og	dermed	skabe	frustra-
tion/uoverensstemmelser	i	gruppen.	Ligeledes	kan	et	grunderteam	hænge	sig	i	hvem	der	har	begået	en	fejl,	og	hvem	der	har	
ret.

Kommunikation
Grunderteamets	måde	at	kommunikere	på	baseres	på	fakta	og	grundige	beskrivelser.	Teamet	kommer	omhyggeligt	og	krono-
logisk omkring en problemstilling. Dele af kommunikationen springes nødigt over idet alle detaljer opfattes som væsentlige og 
som	en	forudsætning	for	at	forstå	helheden.	Kommunikationen	kan	være	tidskrævende.	

Den optimale kommunikation til teamet bør tage afsæt i ovenstående. Herudover bør man være opmærksom på at for lange 
og indskudte sætninger kan hæmme forståelsen. Det er en fordel at være specifik og konkret og komme rundt om alle detaljer.

motivation
Grunderteamet motiveres af en veletableret ansvarsfordeling og at der er etableret klare retningslinjer for arbejdsopgaver. De 
motiveres af ro og stabilitet i opgaveløsningen. Der skal gives tid til detaljer og til at sikre kvaliteten.
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Integratorteamet
Integratorteamet	har	fokus	på	sociale	relationer,	samarbejde,	
at	arbejde	for	konsensus	og	forståelse,	at	undgå	konflikter	og	
løse dem samt at mægle og integrere.

Integratorteamet	lægger	vægt	på	at	opmuntre,	rose	og	støtte	
hinanden og at tage hensyn til den enkeltes værdier, holdnin-
ger	og	meninger.	Teamet	vil	forsøge	at	være	åbent,	tillidsfuldt	
og positivt og udvise tålmodighed og retfærdighed. Det vil 
søge konsensus omkring beslutningerne.

Integratorteamet	sigter	efter	at	skabe	et	miljø	hvor	der	er	
plads og tid til at tale om tingene, og hvor man undgår kon-
flikter	og	uenighed;	et	miljø	hvor	folk	kan	samles	til	en	fælles	
indsats og opleve et fælles ansvar, og hvor alle bliver inddra-
get i beslutningerne så ingen føler sig forbigået.

Integratorteamet	lægger	også	vægt	på	at	beslutninger	ikke	blot	er	rigtige,	men	også	opleves	som	retfærdige.

Nye arbejdsopgaver skal aftales i dialog med teamet hvor der gives god tid og plads til den enkelte. Uenighed vil blive søgt 
bilagt gennem mægling og kompromisser i ”sociale forekomster”.

Integratorteamets	arbejdsfacon	er	baseret	på	dialog	og	involvering.	Følelser	spiller	en	rolle	for	beslutninger	og	valg	af	arbejds-
metode. Der gives plads til det enkelte gruppemedlems individuelle oplevelser når en problemstilling diskuteres. Det er vigti-
gere at nå til enighed end at overholde en deadline. Der er en høj grad af tolerance så længe det opleves som retfærdigt.

En	udfordring	for	integratorteamet	kan	være	at	ting	kan	tage	relativt	lang	tid.	Konfliktfyldte	beslutninger	skaber	store	frustratio-
ner og vil blive søgt undgået og/eller udskudt. Når organisationen er under pres, kan integratorteamet nærmest reagere ved 
lammelse og have svært ved at gå ind i en rationel, ikke følelsesladet dialog om løsninger.

Kommunikation
Integratorteamets	kommunikation	vil	være	løst	struktureret	og	styret	af	følelser.	Medlemmerne	af	teamet	vil	være	meget	op-
mærksomme på at søge accept og vil bruge spørgsmål mere end konstateringer. Man giver i teamet meget plads til hinanden 
og vil ved uenighed tage en mæglende tilgang.

Den optimale kommunikation til teamet bør tage afsæt i ovenstående. Der kan med fordel afsættes god tid til dialogen i inte-
gratorteamet.

motivation
Integratorteamet	motiveres	af	et	godt	samarbejdsklima	hvor	man	støtter	og	anerkender	hinanden.	Opmærksomhed	og	venlig-
hed fra andre er vigtige faktorer i det daglige samarbejde.
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Udviklerteamet
Udviklerteamets fokus er på udvikling, forandring, innovation 
og langsigtede strategier samt udforskning og udvikling af nye 
koncepter og metoder.

Udviklerteamet vil helst beskæftige sig med et langsigtet fokus 
og udviklingen af de overordnede koncepter og strategier.

Udviklerteamet lægger til stadighed vægt på at finde kreative 
løsninger	og	afprøve	og	diskutere	nye	muligheder.	Teamet	
elsker at eksperimentere og inspireres meget af hinandens tan-
ker og idéer. Visioner og idéer vendes hele tiden, og teamet 
elsker nye udfordringer. 

Udviklerteamet lader sig ikke begrænse af eksisterende regler 
og rammer. Det er forandringsparat og løber gerne en risiko. 

Teamet	er	hele	tiden	på	vej,	det	bliver	begejstret	og	skifter	ofte	
retning.

Nye	arbejdsopgaver	stilles	så	der	er	store	frihedsgrader	med	plads	til	at	afprøve	egne	idéer	og	træffe	selvstændige	beslutnin-
ger.	Overdrevet	strukturerede	opgaver	vil	ikke	blive	løst	ordentligt	fordi	teamet	vil	forsøge	at	videreudvikle	opgaven.

Udviklerteamets arbejdsfacon er baseret på nysgerrighed, gensidig inspiration og forandringsparathed. 

En	udfordring	for	udviklerteamet	kan	være	manglende	fokus	på	de	kortsigtede	mål.	Der	tænkes	mange	nye	tanker,	men	langt-
fra	alle	bliver	gennemført	da	implementeringsfasen	er	det	mindst	interessante.	Teamet	kan	bevæge	sig	i	mange	forskellige	
retninger, og hvert gruppemedlem tager især ejerskab og er stolt over egne ideer. Der vil være mange diskussioner, og team-
ets medlemmer vil have svært ved at blive enige.

Kommunikation
Udviklerteamets	kommunikation	vil	være	kendetegnet	ved	en	løs	struktur	og	skiftende	emner.	Emnerne	er	meget	fremadret-
tede og vil ofte handle om visioner og idéer. De enkelte gruppemedlemmer vil bruge meget energi på at overbevise andre om 
egne idéer.

Den	optimale	kommunikation	til	udviklerteamet	bør	tage	højde	for	ovenstående.	En	arbejdsopgave	stilles	ved	at	formulere	et	
problem uden selv at præsentere løsningen.

motivation
Udviklerteamet motiveres af et arbejdsklima med store frihedsgrader og stor mental aktivitet hvor medlemmerne tilskyndes til 
at kaste sig ud i udfordringer.
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Resultatskaberteamet
Resultatskaberteamet har fokus på kortsigtede mål, 
konkrete ”nu og her”-opgaver, opnåelse af umiddelbare, 
synlige resultater og generelt resultatorienteret arbejde.

Teamet	lægger	stor	vægt	på	at	alle	yder	en	målrettet	og	
resultatorienteret	indsats.	Og	det	er	vigtigt	at	alle	til	en-
hver	tid	udnytter	ressourcerne	og	tiden	effektivt	til	at	opnå	
indiskutable resultater.

Resultatskaberteamet sætter fokus på resultater og opstil-
ler	gerne	høje	og	konkrete	mål	for	sig	selv	og	andre.	Team-
ets medlemmer vil helst være sammen med målrettede og 
resultatorienterede kolleger. 

Resultatskaberteamet er kendetegnet ved at tingene skal 
gå hurtigt, og der er en generel utålmodighed i gruppen. 
Deadlines	nås!	Teamet	er	meget	rettet	mod	de	kortsigtede	
mål hvor præstationen kan måles, og man har i teamet 
meget	fokus	på	effektivitet.

Nye arbejdsopgaver stilles så kort og præcist som muligt. Resultatet af den enkelte opgave skal kunne måles. 

Resultatskaberteamets	arbejdsfacon	er	baseret	på	individualitet	og	hurtighed.	Konkurrenceelementet	spiller	en	væsentlig	rolle	
for dette team, og håneretten tilhører vinderne.

En	udfordring	for	resultatskaberteamet	kan	være	at	der	skabes	en	modvilje	fra	andre	grupper	på	grund	af	teamets	kontante	og	
direkte facon. Der fokuseres mere på at være færdig til tiden end på at sikre et højt kvalitetsniveau. Det strategiske, langsigtede 
fokuseres der kun lidt på. Hvis opgavens succeskriterium ikke er tydeligt, mister teamet interesse og fokus.

Kommunikation
Resultatskaberteamet er kendetegnet ved meget direkte og kontante typer der ikke giver meget plads til undskyldninger og 
udenomssnak. De taler hurtigt og holder sig til emnet. Medlemmerne af teamet bliver hurtigt utålmodige i mødesammenhæn-
ge. De kan være konfronterende i dialogen med andre og hinanden. Der bruges ikke unødig tid på hinanden.

Den optimale kommunikation til resultatskaberteamet bør tage højde for ovenstående. Man bør undgå en lang og grundig 
information.

motivation
Resultatskaberteamet	motiveres	af	konkurrence	og	klare	succeskriterier.	Dets	succeser	skal	synliggøres	i	organisationen.	Egen	
gevinst	betyder	mere	end	teamets	gevinst.	Teamet	motiveres	af	at	være	de	bedste.	Opgavens	sværhedsgrad	synliggøres	idet	
”vi er de bedste”. 
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eGne noter

Tilføj	dine	egne	spørgsmål,	refleksioner,	erfaringer	m.m.	


