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Kære Medarbejder i JAKON 
 
 
Som du måske ved, er vi i Bülow Management i gang med at se lidt på, hvordan I i JAKON gennem tiden har gennemført 
udviklingsprojekter – nogle af dem hed BYGSOL, BYGLOK og Logistik På Byggepladsen. 
 
Vi ser lidt på hvad formålet var, hvordan det gik undervejs, hvad der kom ud af det, og hvordan I i dag bruger tingene i Jeres projekter. 
 
Alt dette gør vi for senere at se på, hvordan man fremover kan få endnu mere ud af denne slags udviklingsprojekter til gavn for Jeres 
kunder, Jeres samarbejdspartnere og Jer selv. 
 
I den forbindelse har vi brug for din og dine kollegers hjælp, hvorfor vi håber at flest mulige svarer på dette spørgeskema, som vi bruger i 
analysen. 
 
Svendeklubben og Ledelsen i Jakon har hjulpet med at lave nogle af spørgsmålene. 
 
Din besvarelse er fuldt fortrolig, og vi i Bülow Management fortæller ikke ting til ledelsen eller andre, der kan gøre, at man kan se, hvem 
der har besvaret hvad. 

 
Med venlig hilsen og god fornøjelse 

Jan Wittrup 
Bülow Management A/S 

 
 
 
    ___________________________________ 

                      Navnet på din nærmeste Byggeleder (skriver du her) 

Svarprocent 

Svarfrist: 15. maj 2013 
  

Spørgeskemaet består af  3 dele. 

 

Første del er kun for dem, der har 

været med i et udviklingsprojekt. 

 

Anden del er for ALLE. 

 

Tredje del er for ledere. 

UGESEDDEL 

 

Du skal skrive + 0,5 time på din ugeseddel på flg. 

 

SAGSNR………….: 99936 
AKTIVITETSNR. : Medarbejdernr. 
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 Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? 

 I ringe 

grad 
Nogen grad I høj grad 

Ved 

ikke 

Ingen 

betydning 

Nogen 

betydning 

Afgørende 

betydning 

Ved 

ikke 

I vores gruppe er der en, der 
har ansvaret for, at vi følger 
vores plan 

                                               

Min nærmeste leder skaber et 
klart overblik over opgaven 

                                               

Instruktion 
 
Skemaerne er delt op i en rød og en blå svar-kolonne. 
 
Du skal sætte ét kryds i hver kolonne således, at der sættes 2 kryds ud for hvert spørgsmål. 
 
Det vil sige, at du skal sætte ét kryds i én af de 5 firkanter i kolonnen ”Din grad af oplevelse” – og ét kryds i én af de 5 
firkanter i kolonnen ”Hvor stor betydning har det for dig”. 
 
”Din grad af oplevelse” handler om, hvorledes du oplever udsagnet i dag. 
 
”Hvor stor betydning…”, handler om, hvad spørgsmålet betyder for dig i dit daglige arbejde. 
 
EKSEMPEL  
 

Forklaringer 
 
”Min nærmeste leder” 
• Den person der har skrevet under på forsiden 
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Del 1: Besvares af respondenter med kendskab til minimum et udviklingsprojektprojekt. Du bedes derfor krydse af 

herunder hvilke(t) projekt du har deltaget i. Besvares ”Ingen”, starter du besvarelsen på side 13. 

 
 
 
 
 
 
 
MÅLING AF:  Tilfredshed 

BYG LOK  

(Danmarks Pædagogiske 

Universitet) 

BYG SOL  

(Stark) 

Logistik på byggepladsen  

(Tryg Vestas) 
Ingen 

    

 Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? 

 Meget utilfreds Middel Meget tilfreds Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning 
Afgørende 

betydning 
Ved ikke 

1. Hvor tilfreds er du alt i alt med de(t) 
udviklingsprojekt(er) du har 
deltaget i i din tid i Jakon A/S? 

 

                                               

2. Hvor tilfreds er du med opstarten af 
de(t) udviklingsprojekt(er) du har 
deltaget i i din tid i Jakon A/S? 
 

                                               

3. Hvor tilfreds er du med 
implementeringen af de(t) 
udviklingsprojekt(er) du har 
deltaget i, i din tid i Jakon A/S? 

 

 

                                               

4. Hvor tilfreds er du med resultatet af 
de(t) udviklingsprojekt(er) du har 
deltaget i i din tid i Jakon A/S? 
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MÅLING AF: Motivation 
 

 Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? 

 Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning 
Afgørende 

betydning 
Ved ikke 

5. Jeg ville anbefale Jakon A/S at 
opstarte lignende 
udviklingsprojekter i fremtiden… 
 

                                               

6. Jeg har lyst til at deltage aktivt, 
såfremt Jakon A/S opstarter 
lignende udviklingsprojekter i 
fremtiden… 
 

                                               

7. Udviklingsprojektet/-projekterne 
jeg har deltaget i i Jakon A/S har 
været tiden og pengene værd… 
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MÅLING AF:  Information  

 Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? 

 Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning 
Afgørende 

betydning 
Ved ikke 

8. Jeg følte mig tilstrækkeligt 
informeret omkring indsatser og 
målsætninger for 
udviklingsprojektet/-projekterne i 
opstartsfasen 

                                               

9. Jeg oplevede, at nye medarbejdere 
blev grundigt introduceret til 
udviklingsprojektet/-projekterne.. 

                                               

10. Efter udviklingsprojektet/-
projekterne evalueres der åbent, 
således at alle med interesse heri 
kan få overblik over 
udviklingsprojektets/-projekternes 
udbytte 

                                               

11. Jeg følte mig tilstrækkeligt 
informeret omkring status på 
udviklingsprojektet/-projekterne 
mens dette/disse blev 
gennemført... 
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MÅLING AF:  Samarbejde  

 Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? 

 Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning 
Afgørende 

betydning 
Ved ikke 

12. Koordineringen af vores arbejde 
med andre faggrupper under 
udviklingsprojektet/-projekterne 
var rigtig god… 

                                               

13. Konsulenterne i forbindelse med 
udviklingsprojektet/-projekterne 
bidrog til et godt samarbejde 
mellem alle parter… 
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MÅLING AF:  Opfølgning  

 Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? 

 Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning 
Afgørende 

betydning 
Ved ikke 

14. På udviklingsprojektet/-projekterne 
oplevede jeg, at mine ledere var 
gode til at følge op på vores 
aftaler… 

                                               

15. På udviklingsprojektet/-projekterne 
oplevede jeg, at mine kolleger var 
gode til at følge op på vores 
aftaler… 

 

                                               

16. Mine ledere var gode til at forklare 
os alle, hvordan 
udviklingsprojekterne skulle passe 
ind i det daglige arbejde… 
 

                                               

17. Der videndeles mellem hver 
afdeling, til gavn for fælles 
indlæring i forbindelse med 
udviklingsprojektet/-projekterne… 

 

 

                                               

18. På uddannelsesprojekterne 
evalueres forløbene altid 
systematisk efterfølgende? 
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MÅLING AF:  Tid 

  

 Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? 

 Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning 
Afgørende 

betydning 
Ved ikke 

19. I starten af 
udviklingsprojektet/projekterne 
følte jeg, at der var sat tid af til, at 
alle kunne lære de nye metoder 
tilstrækkeligt… 
 

                                               

20. Under projektgennemførslen havde 
vi tid til at evaluere i forhold til 
udviklingsprojektets/projekternes 
målsætninger 
 
 

                                               

21. Efter udviklingsprojektet/-
projekterne er der tid til, at have 
fokus på de metoder vi lærte… 
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MÅLING AF: Personlig og faglig udvikling 

  

 Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? 

 Meget utilfreds Middel Meget tilfreds Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning 
Afgørende 

betydning 
Ved ikke 

22. Hvor tilfreds er du med 
udviklingsprojektets/-projekternes 
bidrag til din personlige og faglige 
udvikling? 
 

                                               

23. Hvor tilfreds er du med 
planlægningen og gennemførsel af 
din oplæring i forbindelse med 
udviklingsprojektet/-projekterne? 
 
 

                                               

24. Hvor tilfreds er du med 
opfølgningen på din oplæring i 
forbindelse med 
udviklingsprojektet/-projekterne? 
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MÅLING AF: Nærmeste leder 

  

 Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? 

 
I meget ringe 

grad 
Middel I meget høj grad Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning 

Afgørende 

betydning 
Ved ikke 

25. I hvor høj grad har din nærmeste 
leder involveret dig i forbindelse 
med planlægningen af 
udviklingsprojektet/-projekterne? 
 
 

                                               

26. I hvor høj grad formår din 
nærmeste leder at motivere dig i 
forhold til din del af 
udviklingsprojektet/-projekterne? 
 
 

                                               

27. I hvor høj grad fulgte din nærmeste 
leder op på udviklingsprojektets/-
projekternes målsætninger f.eks. 
gennem fredagsmøder? 
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MÅLING AF: Værktøjer 

  

 Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? 

 
I meget ringe 

grad 
Middel I meget høj grad Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning 

Afgørende 

betydning 
Ved ikke 

28. I hvor høj grad mener du, at du 
gennem udviklingsprojektet/-
projekterne fik nogle brugbare 
værktøjer til gavn for din dagligdag? 
 
 

                                               

29. I hvor høj grad brugte du disse 
værktøjer under 
udviklingsprojektet/-projekterne? 
 
 

                                               

30. I hvor høj grad har du gjort brug af 
disse værktøjer efter 
udviklingsprojektets/-projekternes 
afslutning? 
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MÅLING AF:  Udbytte 

 

 

 

 

  

 Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? 

 
I meget ringe 

grad 
Middel I meget høj grad Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning 

Afgørende 

betydning 
Ved ikke 

1. I hvor høj grad har 
udviklingsprojektet/-projekterne 
været med til at skabe en forhøjet 
kvalitet i forbindelse med 
byggeriet? 
 

                                               

2. I hvor høj grad har 
udviklingsprojektet/-projekterne 
gavnet produktiviteten i forbindelse 
med byggeriet? 
 

                                               

3. I hvor høj grad har 
udviklingsprojektet/-projekterne 
gavnet din personlige 
arbejdsglæde? 
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Del 2: Besvares af alle 
 

MÅLING AF: Planlægning  

 Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? 

 Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning 
Afgørende 

betydning 
Ved ikke 

1. Vi er meget opmærksomme på at 
overholde vores aftaler med 
hinanden hos Jakon A? 

                                               

2. Jeg er altid godt informeret om min nye 

opgaver inden jeg går i gang med den? 
                                               

3. Nye medarbejdere introduceres altid 

grundigt til vores metoder for 

planlægning og styring? 
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MÅLING AF: Inddragelse 

  

MÅLING AF: Samarbejde 

 

 Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? 

 Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning 
Afgørende 

betydning 
Ved ikke 

1. Jeg har medbestemmelse og/eller 
indflydelse i arbejdsgangene 
(materialer, leveranceplaner, 
udførelse osv.)? 

 

                                               

2. Faggrupperne involveres altid i 
procesplanlægningen på vores 
projekter? 
 

                                               

 Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? 

 Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning 
Afgørende 

betydning 
Ved ikke 

3. Jeg oplever, at vi løbende forbedrer 
vores samarbejde mellem 
medarbejdere/teams internt i Jakon 
A/S? 

 

                                               

4. Jeg oplever, at vi løbende får et 
mere udbytterigt samarbejde med 
eksterne faggrupper?  
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MÅLING AF: Personlige og faglig udvikling 

 

MÅLING AF: Nærmeste leder 

 

 Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? 

 Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning 
Afgørende 

betydning 
Ved ikke 

5. Løbende tiltag hos Jakon A/S gør, at 
mine personlige som faglige 
kompetencer forbedres? 

 

                                               

 Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? 

 Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning 
Afgørende 

betydning 
Ved ikke 

6. Jeg bliver altid taget med på råd af 
nærmeste leder i forhold til 
planlægning af en forestående 
opgave eller ved ændringer? 

 

                                               

7. Min nærmeste leder følger op på, 
hvordan vi anvender hjælpe 
redskaber som ex. svendemappe og 
procestidsplaner? 
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MÅLING AF: Forbedringsfokus 

 Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? 

 Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning 
Afgørende 

betydning 
Ved ikke 

8. Mine kolleger og jeg taler altid om, 
hvordan vi kan forbedre 
samarbejdet, både internt i Jakon 
og med de andre fag på 
byggepladsen? 
 
 

                                               

9. Vi laver løbende en skriftlig 
opsamling på vores erfaringer, ex. 
som et ERFA blad 
 
 

                                               

10. Når vi i Jakon finder nye og bedre 
måder at arbejde på, er vi dygtige 
til at sikre, at det bliver indarbejdet 
i alle teams 
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MÅLING AF: Værktøjer  

 Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? 

 Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning 
Afgørende 

betydning 
Ved ikke 

11. Vi anvender altid processkemaer på 
vores projekter 

 

                                               

12. Vi bruger rullende tidsplaner eller 
procestidsplaner på vores projekter 
 

                                               

13. På vores projekter har vi fokus på 
affaldssortering… 

 

 

                                               

14. Vi laver altid kildesortering på vores 
projekter, ex. når en lastbil 
ankommer, så sorteres materialer 
på stedet 

 

                                               

15. På vores byggepladser laver vi altid 
fysisk afmærkning af, hvor 
materialer skal stå… 
 

                                               

16. På vores byggepladser opsættes 
altid en stander med påskriften: " 
Rod på pladsen koster kassen" 

 

 

                                               

17. Der er hos Jakon A/S et stort fokus 
på orden og ryddelighed  
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MÅLING AF: Værktøjer  

 Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? 

 Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning 
Afgørende 

betydning 
Ved ikke 

18. På vores projekter er der 
udarbejdet kørselsvejledning for, 
hvem der må være hvor 

 

                                               

19. Vi får altid udleveret en 
svendemappe med beskrivelser og 
tegninger ved nye opgaver 
 

                                               

20. Der anvendes en særlig "Huske 
seddel" eller tjekliste som hjælp til 
at starte projekterne rigtigt op 

 

 

                                               

21. Vi får altid de nødvendige tekniske 
hjælpemidler stillet til rådighed? 
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MÅLING AF: Møder  

 Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? 

 Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning 
Afgørende 

betydning 
Ved ikke 

22. Vi afholder fredagsmøder jævnligt 
på vores byggepladser 

 

                                               

23. Fredagsmøderne er vigtige og 
meget værdifulde for os 
 

                                               

24. Vi forholder os altid til sikkerhed på 
vores ugemøder 

 

 

                                               

25. Formændene på vores pladser 
afholder altid koordineringsmøder 
(typisk om mandagen)… 
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MÅLING AF: Udbytte 

 Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? 

 
I meget ringe 

grad 
Middel I meget høj grad Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning 

Afgørende 

betydning 
Ved ikke 

26. Jeg oplever, at vi har fået en større 
arbejdsglæde hos Jakon A/S 
generelt… 

 

                                               

27. Jeg oplever en øget 
fællesskabsfølelse hos Jakon A/S 
 
 

                                               

28. Jeg oplever, at vi har en stor 
åbenhed blandt alle medarbejdere, 
på tværs af hierarkier… 

 

 

                                               

29. Jeg oplever en høj grad af tillid 
blandt mine kollegaer internt? 

 

                                               

30. Jeg oplever en høj grad af respekt 
blandt mine kollegaer internt? 
 

                                               

31. Jeg oplever en høj grad af tillid 
blandt alle faggrupper på vores 
projekter? 

 

 

                                               

32. Jeg oplever en høj grad af respekt 
blandt alle faggrupper på vores 
projekter? 

 

                                               

33. Jeg oplever et forbedret samarbejde 
generelt hos Jakon A/S 
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Del 3: Besvares af ledere (er du ikke leder bedes du gå til baggrundsspørgsmål på side 23) 

 

 Din grad af oplevelse Hvor stor betydning har det for dig? 

 Meget uenig Middel Meget enig Ved ikke Ingen betydning Nogen betydning 
Afgørende 

betydning 
Ved ikke 

1. Jeg bliver systematisk 
præsenteret for resultaterne af 
udviklingsprojekter, som jeg ikke 
selv har deltaget i… 

 

                                               

2. Jeg har løbende indført nye 
måder at arbejde på, der 
stammer fra udviklingsprojekter 
jeg ikke selv har deltaget i… 
 
 

                                               

3. Hvis jeg har brug for hjælp til at 
komme i gang med nye 
initiativer, der bygger på 
erfaringer fra andre teams, ved 
jeg, hvem der kan hjælpe… 

 

                                               

4. Det er let for mig, at få 
kvalificeret hjælp til at 
introducere nye metoder, som 
stammer fra udviklingsprojekter 
jeg ikke selv har været med i… 

 

                                               

5. Der er en tydelig forventning fra 
mine ledere til, at jeg indarbejder 
nye arbejdsmetoder, som har 
haft en positiv virkning andre 
steder i virksomheden… 
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6. Der er tydelige krav til os alle ang. 
nye arbejdsmetoder, som 
ledelsen ønsker hele firmaet skal 
arbejde efter… 

 

                                               

7. Vi har løbende opsamling og 
evaluering af vores indsatser i 
relation til udviklingsprojekter… 
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Baggrundsspørgsmål 
 
 

1. Hvor mange år har du været ansat i Jakon A/S? 
 
 
 
 
 
 
2. Under hvilken aflønningsform er du ansat? 
 
 
  

Under 1 år 1 - 4 år 5 - 10 år 11 – 20 år Over 20 år 

     

Funktionær         Akkord Både funktionær og akkord 
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3. Alder: 
 
 
 
 
 
 
4. Stillingsbetegnelse: 
 
 

Under 26 år 26 - 40 år 41 - 50 år 51 – 60 år Over 60 år 

     

Lærling Svend Formand Teamleder Anden 

       _____________ 
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2 Forord 

I byggebranchen er der historisk set opstartet en række udviklingsprojekter, der har til formål at 

gavne kvalitet, produktivitet, arbejdsglæde og økonomi med henblik på at skabe læring og 

indsigt til gavn for byggesektoren fremadrettet. Ikke alle udviklingsprojekter er dog endt med at 

blive etableret effektivt i den daglige drift, hvilket gør, at mange gode initiativer har en tendens 

til langsomt at løbe ud i sandet.  

Denne analyserapport har til formål at undersøge de tre udviklingsprojekter BygLOK, BygSOL og 

Logistik på Byggepladsen for at afdække tilfredsheden med udviklingsprojekterne og deres 

resultater og de væsentligste indsatsområder. Derudover analyseres sammenhængen mellem 

indsatsområderne og tilfredsheden med udviklingsprojekterne gennem en relationsanalyse. 

Derigennem vil man i fremtidige udviklingsprojekter i højere grad kunne fokusere på de 

parametre, som målbart har den største signifikante indvirkning på udbyttet, tilfredsheden og 

motivationen i forhold til udviklingsprojekterne.  

2.1 Metode 
Rapporten er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaindsamling gennemført blandt Jakons 

medarbejdere i uge 20 2013. Spørgeskemaet er opdelt i tre dele hhv. del 1, der fokuserer 

specifikt på udviklingsprojekterne og respondenternes holdning dertil (som besvares af 

respondenter med kendskab til minimum et udviklingsprojekt), del 2 der fokuserer på den 

daglige drift i Jakon og derfor besvares af alle og endeligt del 3 som fokuserer specifikt på 

lederne og deres holdning til udviklingsprojekterne.  

Spørgerammen er udfærdiget på baggrund af en række individuelle - og fokusgruppeinterviews 

med relevante medarbejdere i forbindelse med analysens overordnede formål. Gennem disse 

interviews er der gjort en række erfaringer i forhold til respondenternes opfattelse af 

udviklingsprojekterne og den daglige drift i Jakon, som danner baggrund for spørgerammen.  

Analysen giver bl.a. indsigt i: som giver Jakon A/S bedre mulighed for at: 

 Respondenternes mening omkring 
udviklingsprojekterne i forbindelse med 
hhv. analysefase, udviklingsfase, 
implementeringsfase og den daglige drift 

 Fremtidig villighed blandt respondenterne 
til at deltage i udviklingsprojekter 

 Sammenhæng mellem indsatser, udbytte, 
tilfredshed og motivation i forbindelse 
med udviklingsprojekter 

 

 Planlægge de rigtige indsatser i fremtidige 
udviklingsprojekter på baggrund af 
dokumenterbar viden 

 Sikre størst muligt udbytte i forbindelse 
med fremtidige udviklingsprojekter 

 Forretningsudvikle (nytænkning og 
innovation) 

 Styrke kompetenceudvikling blandt ledere 
og medarbejdere  

 Skabe høj medarbejdertilfredshed, 
effektivitet, arbejdsglæde og endeligt 
økonomiske resultater 
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3 Overordnede resultater 

3.1 Svarstatistik 

Svarandel Svar Sum

Projektdeltagelse 33

Ingen projektdeltagelse 143

176

 

Der er i perioden uddelt 225 spørgeskemaer, og der er opnået en svarprocent på 78 %. Dette er 

meget tilfredsstillende og giver derigennem et stærkt grundlag for en valid analyse med stor 

generaliserbarhed. 33 respondenter har deltaget i et udviklingsprojekt.   

Projekt Svar Sum

BYG LOK 11

BYG SOL 16

Logistik på byggepladsen 14

Ingen 143

184

 

Der er en nogenlunde lige fordeling af respondenter fra hvert udviklingsprojekt. Som det kan 

ses, har nogle medarbejdere deltaget i mere end et udviklingsprojekt. Derudover har 64 af 

respondenterne tilkendegivet, at de har gennemført en form for uddannelse i løbet af de 

seneste tre år jf. nedenstående tabel.  

Uddannelse indenfor de seneste tre år? Svar Sum

Ja 64

Nej 83

147

 

På næste side præsenteres respondenternes demografiske og jobmæssige baggrund. 
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3.2 Demografisk information 

Hvor mange år har du været ansat i Jakon A/S? Svar Sum

Under 1 år 28

1-4 år 43

5-10 år 52

11-20 år 29

Over 20 år 6

158

 

 

Alder Svar Sum

Under 26 år 19

26 - 40 år 60

41 - 50 år 39

51 - 60 år 37

Over 60 år 4

159

 

Stillingsbetegnelse Svar Sum

Lærling 5

Svend 112

Formand 17

Teamleder 6

Anden 18

158

 

 

 

 

Aflønningsform Svar Sum

Funktionæraflønning 74

Akkordaflønning 16

Funktionær og akkord 11

Akkord/timeløn 56

157
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3.3 Scores 

Til vurdering af analyseresultaterne benyttes nedenstående niveauinddeling. Denne inddeling 

stammer fra EPSI, som er den førende best practice standard indenfor spørgeskemaanalyser på 

europæisk plan.  

 

Kilde: EPSI Pan European Benchmark pr. 2011  

De overordnede scorer for hhv. del 1, del 2 og del 3 præsenteres i følgende tabeller.  

Del 1) Overordnede scorer for de 33, respondenter der har deltaget i et udviklingsprojekt. Som 
det kan ses, er del 1 opdelt i hhv. resultatparametre og indsatsparametre. Resultatparametrene 
er her Tilfredshed, Motivation og Udbytte som udgør det, man gennem udviklingsprojekterne 
ønsker at opnå. Indsatsparametrene er beskrevet ved de øvrige 7 emner. Der scores overordnet 
3,73 på resultatparametrene og 3,31 på indsatsparametrene.  

 

 

Antal 

spørgsmål
Score

Resultater og 

indsatser

Tilfredshed 4 3,68

Motivation 3 3,86

Udbytte 3 3,64

Samarbejde 2 3,59

Opfølgning 5 3,29

Tid 3 3,33

Udvikling 3 3,24

Nærmeste 

leder
3 3,03

Værktøjer 3 3,62

Information 4 3,05

3,73

3,31
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Del 2) Alle medarbejdere har besvaret denne del. Her udgør Udbytte den eneste 
resultatparameter. De 8 øvrige emner dækker indsatsparametrene. Der scores overordnet 3,35 
på resultatparametrene og 3,10 på indsatsparametrene. 

 

Del 3) Indeholder alene besvarelser på de 7 spørgsmål, der er stillet udelukkende til ledere. Den 
overordnede scorer er her 2,86.  

Antal 

spørgsmål
Score

Leder 7 2,86

 

  

Antal 

spørgsmål
Score

Resultater og 

indsatser

Udbytte 8 3,35 3,35

Inddragelse 2 3,22

Samarbejde 2 3,01

Udvikling 1 3,20

Nærmeste 

leder
2 2,85

Forbedringsfo

kus
3 2,66

Værktøjer 11 3,18

Møder 5 3,22

Planlægning 4 3,42

3,10
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3.4 Scores – Projekt 

Del 1) Nedenfor ses de gennemsnitlige scorer på hver parameter for hvert udviklingsprojekt. 

Gennemsnittet på det enkelte projekt stammer fra de respondenter, som faktisk har deltaget på 

projektet.  

 

Del 2) Nedenfor ses besvarelserne opdelt i udviklingsprojekter for del 2. Gennemsnittet på det 

enkelte projekt stammer fra de respondenter, som faktisk har deltaget på projektet. Besvarelse 

fra respondenter, som ikke har deltaget på et udviklingsprojekt, er under kolonnen ”Ingen 

projektdeltagelse”.

 

Antal 

spørgsmål
Byg LOK BYG SOL

Logistik på 

Byggepladsen

Tilfredshed 4 3,64 3,77 3,57

Motivation 3 3,70 3,94 3,81

Udbytte 3 3,85 3,73 3,38

Samarbejde 2 3,94 3,69 3,42

Opfølgning 5 3,46 3,39 3,23

Tid 3 3,63 3,47 3,31

Udvikling 3 3,38 3,35 3,30

Nærmeste 

leder
3 3,17 3,04 3,03

Værktøjer 3 3,68 3,74 3,61

Information 4 3,20 3,17 3,02

Antal 

spørgsmål
Byg LOK BYG SOL

Logistik på 

Byggepladsen

Ingen 

projektdeltagelse

Udbytte 8 3,53 3,73 3,60 3,28

Inddragelse 2 3,50 3,44 3,32 3,17

Samarbejde 2 3,28 3,22 3,22 2,95

Udvikling 1 3,73 3,75 3,86 3,06

Nærmeste 

leder
2 3,45 3,25 3,39 2,72

Forbedringsfo

kus
3 2,89 2,90 3,08 2,61

Værktøjer 11 3,77 3,34 3,48 3,12

Møder 5 3,39 3,63 4,08 3,11

Planlægning 4 3,86 3,77 3,63 3,35



Bülow Management A/S ©  [10] 

Del 3) Scorer opdelt på hvert udviklingsprojekt for ledere. Gennemsnittet på det enkelte projekt 

stammer fra de respondenter, som faktisk har deltaget på projektet. Besvarelse fra 

respondenter, som ikke har deltaget på et udviklingsprojekt, er under kolonnen ”Ingen 

projektdeltagelse”.  

 

 

  

Antal 

spørgsmål
Byg LOK BYG SOL

Logistik på 

Byggepladsen

Ingen 

projektdeltagelse

Leder 7 3,64 3,03 2,88 2,89
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3.5 Scores – aflønningsform 

Del 1) Tabellen herunder viser fordelingen af besvarelser ift. aflønningsform.  

 

Del 2) Tabellen herunder viser fordelingen af besvarelser ift. aflønningsform.  

 

 

 

Antal 

spørgsmål
Funktionær Akkord

Både 

funktionær 

og akkord

Akkord/

timeløn

Tilfredshed 4 3,71 4,50 4,00 3,94

Motivation 3 4,00 5,00 4,00 3,50

Udbytte 3 3,65 4,67 3,33 3,25

Samarbejde 2 3,79 3,50 3,50 4,33

Opfølgning 5 3,29 3,60 3,70 3,10

Tid 3 3,13 4,67 3,33 3,92

Udvikling 3 3,21 5,00 4,00 3,17

Nærmeste 

leder
3 2,87 3,67 3,83 2,69

Værktøjer 3 3,83 4,33 4,33 3,33

Information 4 3,07 4,25 3,25 3,31

Antal 

spørgsmål
Funktionær Akkord

Både 

funktionær 

og akkord

Akkord/

timeløn

Udbytte 8 3,51 3,16 3,24 3,16

Inddragelse 2 3,49 2,24 3,45 2,99

Samarbejde 2 3,17 2,71 2,62 3,03

Udvikling 1 3,30 2,67 3,09 3,27

Nærmeste 

leder
2 3,03 2,68 3,00 2,46

Forbedringsfo

kus
3 2,79 2,34 2,63 2,55

Værktøjer 11 3,31 2,71 3,20 3,04

Møder 5 3,36 2,80 2,99 3,03

Planlægning 4 3,51 2,98 3,57 3,31
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Del 3) Tabellen herunder viser fordelingen af besvarelser ift. aflønningsform.  

 

  

Antal 

spørgsmål
Funktionær Akkord

Både 

funktionær 

og akkord

Akkord/

timeløn

Leder 7 3,39 2,36 2,79 2,67



Bülow Management A/S ©  [13] 

 

3.6 Top og bund 5 

I det følgende præsenteres top og bund 5 for hhv. scorer og betydning for del 1 og 2.  

3.6.1 Del 1 

Herunder fremgår de spørgsmål, som har opnået hhv. højeste scorer og betydning i del 1. 

 

 

 

  

Rang Spm nr. Score

1 6 4,07

2 1 3,93

3 15 3,93

4 5 3,89

5 19 3,77

Jeg har lyst til at deltage aktivt, såfremt Jakon A/S 

opstarter lignende udviklingsprojekter i fremtiden…

Hvor tilfreds er du alt i alt med de udviklingsprojekter 

du har deltaget i i din tid i Jakon A/S?

På udviklingsprojekterne oplevede jeg, at mine kolleger 

var gode til at følge op på vores aftaler…

Jeg ville anbefale Jakon A/S at opstarte lignende 

udviklingsprojekter i fremtiden…

I starten af udviklingsprojekterne følte jeg, at der var 

sat tid af til, at alle kunne lære de nye metoder 

tilstrækkeligt…

Top 5 - Score

Spørgsmål

Rang Spm nr. Score

1 19 4,15

2 12 4,15

3 13 4,04

4 15 4,04

5 27 4,00

I hvor høj grad fulgte din nærmeste leder op på 

udviklingsprojekternes målsætninger f.eks. gennem 

fredagsmøder?

Top 5 - Betydning

Spørgsmål

I starten af udviklingsprojekterne følte jeg, at der var 

sat tid af til, at alle kunne lære de nye metoder 

tilstrækkeligt…

Koordineringen af vores arbejde med andre faggrupper 

under udviklingsprojekterne var rigtig god…

Konsulenterne i forbindelse med udviklingsprojekterne 

bidrog til et godt samarbejde mellem alle parter…

På udviklingsprojekterne oplevede jeg, at mine kolleger 

var gode til at følge op på vores aftaler…
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Herunder fremgår de spørgsmål, som har opnået laveste scorer og betydning i del 1. 

 

 

  

Rang Spm nr. Score

1 24 2,71

2 10 2,79

3 9 2,81

4 21 2,84

5 17 2,88

Hvor tilfreds er du med opfølgningen på din oplæring i 

forbindelse med udviklingsprojekterne?

Efter udviklingsprojekterne evalueres der åbent, 

således at alle med interesse heri kan få overblik over 

udviklingsprojekternes udbytte

Jeg oplevede, at nye medarbejdere blev grundigt 

introduceret til udviklingsprojekterne..

Bund 5 - Score

Spørgsmål

Efter udviklingsprojekterne er der tid til, at have fokus 

på de metoder vi lærte…

Der videndeles mellem hver afdeling, til gavn for fælles 

indlæring i forbindelse med udviklingsprojekterne…

Rang Spm nr. Score

1 3 3,38

2 2 3,48

3 10 3,54

4 1 3,62

5 11 3,64

Hvor tilfreds er du med indførelsen af de 

udviklingsprojekter du har deltaget i, i din tid i Jakon 

A/S?

Hvor tilfreds er du med opstarten af de 

udviklingsprojekter du har deltaget i i din tid i Jakon 

A/S?

Efter udviklingsprojekterne evalueres der åbent, 

således at alle med interesse heri kan få overblik over 

udviklingsprojekternes udbytte

Hvor tilfreds er du alt i alt med de udviklingsprojekter 

du har deltaget i i din tid i Jakon A/S?

Jeg følte mig tilstrækkeligt informeret omkring status 

på udviklingsprojekterne mens disse blev gennemført...

Bund 5 - Betydning

Spørgsmål
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3.6.2 Del 2 

Herunder fremgår de spørgsmål, som har opnået hhv. højeste scorer og betydning i del 2. 

 

 

 

  

Rang Spm nr. Score

1 53 4,21

2 60 3,99

3 68 3,90

4 54 3,89

5 50 3,88

På vores byggepladser opsættes altid en stander med 

påskriften: " Rod på pladsen koster kassen"

Fredagsmøderne er vigtige og meget værdifulde for os

Top 5 - Score

Spørgsmål

Jeg oplever en høj grad af respekt blandt mine 

kollegaer internt?

På vores projekter har vi fokus på affaldssortering…

Der er hos Jakon A/S et stort fokus på orden og 

ryddelighed

Rang Spm nr. Score

1 58 4,66

2 64 4,51

3 35 4,49

4 54 4,48

5 34 4,47

Vi får altid de nødvendige tekniske hjælpemidler stillet 

til rådighed?

Jeg oplever, at vi har fået en større arbejdsglæde hos 

Jakon A/S generelt…

Jeg er altid godt informeret om mine nye opgaver inden 

jeg går i gang med den?

Der er hos Jakon A/S et stort fokus på orden og 

ryddelighed

Vi er meget opmærksomme på at overholde vores 

aftaler med hinanden hos Jakon?

Top 5 - Betydning

Spørgsmål
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Herunder fremgår de spørgsmål, som har opnået laveste scorer og betydning i del 2. 

 

  

Rang Spm nr. Score

1 46 1,87

2 57 2,32

3 52 2,33

4 62 2,49

5 47 2,50

Formændene på vores pladser afholder altid 

koordineringsmøder (typisk om mandagen)…

Når vi i Jakon finder nye og bedre måder at arbejde på, 

er vi dygtige til at sikre, at det bliver indarbejdet i alle 

teams

Vi laver løbende en skriftlig opsamling på vores 

erfaringer, ex. som et ERFA blad

Der anvendes en særlig "Huske seddel" eller tjekliste 

som hjælp til at starte projekterne rigtigt op

På vores byggepladser laver vi altid fysisk afmærkning 

af, hvor materialer skal stå…

Spørgsmål

Bund 5 - Score

Rang Spm nr. Score

1 46 3,07

2 48 3,45

3 49 3,59

4 52 3,65

5 53 3,74

Vi laver løbende en skriftlig opsamling på vores 

erfaringer, ex. som et ERFA blad

Vi anvender altid processkemaer på vores projekter

Vi bruger rullende tidsplaner eller procestidsplaner på 

vores projekter

På vores byggepladser laver vi altid fysisk afmærkning 

af, hvor materialer skal stå…

På vores byggepladser opsættes altid en stander med 

påskriften: " Rod på pladsen koster kassen"

Spørgsmål

Bund 5 - Betydning
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4 Relationsanalyse 

Som en del af analysen er der foretaget en analyse af hvilke indsatser, der har størst indflydelse 

på medarbejdernes samlede udbytte, tilfredshed og motivation (for del 1), og udbytte isoleret 

set (del 2).  

4.1 Introduktion til relationsanalysen 

Undersøgelsen er bygget op omkring en model, der beskriver hvilke underliggende faktorer, der 

har størst indflydelse på resultatparametrene. Formålet er at sikre, at der rettes fokus på de 

områder, hvor forbedringer skaber øgede resultater. Dette gøres ved hjælp af en 

relationsanalyse, der vha. statistik analyserer sammenhængene mellem de relevante 

parametre. Ikke alle parametre konkluderes at have signifikant indvirkning på analysens 

resultater. Dette betyder imidlertid ikke, at de udeladte parametre ikke er væsentlige, men det 

betyder, at der ikke kan måles en entydig sammenhæng mellem de udeladte parametre og de 

inkluderede resultatparametre.  

4.2 Relationsanalysen del 1 

Analysen er gennemført for de 33 medarbejdere, der har deltaget i projekter.  

 

Indsatsparametre med signifikant indflydelse på udbytte: 

1) Information (0.49); relationsanalysen viser her, at en forbedring på 1 enhed på 

Information vil aflede en stigning på Udbytte med 0.49.  

2) Værktøjer (0.45); har stor indflydelse på udbyttet, og vil derfor aflede en stigning på 

0.45 samlet på udbytte ved en forbedring på 1 enhed ift. værktøjer.  

3) Nærmeste leder (0.38); også stor indflydelse på udbytte. Her vil en forbedring på 1 

enhed på Nærmeste leder aflede en stigning på 0.38 på Udbytte.  

Indsatsparametre med signifikant indflydelse på tilfredshed: 
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1) Information (0.69); Information har meget stor indvirkning på tilfredsheden i 

forbindelse med udviklingsprojekterne. Her forbedres Tilfredshed med 0.69 hvis 

information forbedres med samlet 1 enhed. 

2) Værktøjer (0.20); Mindre men fortsat signifikant indvirkning på tilfredsheden 

forbindelse med udviklingsprojekterne. Vil forbedre tilfredshed med 0.20 hvis Værktøjer 

forbedres med 1 enhed.  

Indsatsparametre med signifikant indflydelse på motivation: 

Ingen indsatsparametre har direkte målbar signifikant indvirkning på motivationen i forbindelse 

med udviklingsprojekterne. Dog har parametrene information, værktøjer og nærmeste leder 

indirekte signifikant indvirkning på motivationen gennem hhv. udbytte og tilfredshed. Dermed 

kan man ved at prioritere indsatsparametrene information, værktøjer og nærmeste leder 

forbedre motivationen gennem en øget tilfredshed og et øget oplevet udbytte.  

 

4.3 Relationsanalyse del 2 

 

I del to har samtlige medarbejdere deltaget. Her er det målt, at parametrene planlægning, 

værktøjer og samarbejde har signifikant indvirkning på det generelle udbytte. 

  

Planlægning

Værktøjer

0.30

Samarbejde 0.21 Udbytte
(41 %)

0.22
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4.4 Prioritetskort 

4.4.1 Introduktion til prioritetskort  

Efter de forskellige parametres effekt på medarbejdertilfredsheden, motivationen samt 

udbyttet er kortlagt, er det relevant at spørge om: Hvor gode er vi til at levere dét, der er 

vigtigt? 

 

 

 

Prioritetskortet kan bruges til at se, hvorvidt der er balance mellem indsatser og resultater.  

Tankegangen er følgende: Vi har ikke mulighed for at bruge vores ressourcer på alle områder, 

og derfor skal vi vælge dem, der er de vigtigste. Omvendt skal vi ikke bruge ressourcer på noget, 

der ikke skaber værdi for medarbejderne.  

Hvordan kan prioritetskortet bruges? 

Grundlæggende kan der siges at være 4 grupperinger, som parametrene kan falde i: 

 

 

4.4.1.1 Tolkning i de 4 udfaldsrum 

Gruppering 1 - Kommunikér 

Parametre med en score over gennemsnittet, men med lav effekt på enten 

udbytte/tilfredhed/motivation (afhængig af, hvilket prioritetskort man kigger på). Det bør 
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udnyttes, at man i denne parameter har en styrke (høj score), men at det ikke viser stor effekt 

på resultatet – dette kan gøres ved, at man over for medarbejderne, kommunikerer disse 

parametre. Dette kan medvirke til, at medarbejderne bliver mere opmærksomme på denne 

styrke, og effekten forstørres. 

Gruppering 2 - Vedligehold 

Parametre med scorer over gennemsnittet og med høj effekt på resultatparameteren. 

For disse parametre er det vigtigt, at den allerede gode indsats vedligeholdes eller måske 

styrkes. Disse parametre er med til at trække udbyttet/tilfredsheden/motivationen op.  

Gruppering 3 - Overvåg 

Parametre med scorer under gennemsnittet og med lav effekt på resultatparameteren.  

Disse parametre bør overvåges, da deres lave scoringer betyder, at en stigning i vigtighed vil 

betyde et fald i udbyttet/tilfredsheden/motivationen. 

Gruppering 4 - Prioritér 

Parametre med scorer under gennemsnittet og med høj effekt på resultatparameteren. 

For disse parametre er der tale om målrettet forbedrende indsats. Disse parametre skal 

prioriteres, da de kan medføre betydelige stigninger i udbyttet/tilfredsheden/motivationen. 

I det følgende er der, på baggrund af analysens resultater, opstillet fire prioritetskort for Jakon 

A/S – tre for del 1 (udbytte, tilfredshed og motivation) – og et for del 2 (udbytte). 

Bemærk, at prioritetskortet kun indeholder de parametre i modellen, der har betydning for 

enten resultatet. X-aksen viser parametrenes effekt på enten resultatet og Y-aksen viser 

gennemsnitsscoren for medarbejdernes besvarelser.   
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4.4.2 Prioritetskort – del 1 

4.4.2.1 Udbytte 

 

4.4.2.2 Tilfredshed 
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4.4.2.3 Motivation 
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5 Del 1 

I afsnit 5 præsentes de overordnede scorer og betydning for samtlige spørgsmål i forbindelse 

med del 1, som var besvaret af de respondenter, der har deltaget i ét eller flere 

udviklingsprojekter. 

5.1 Tilfredshed 

 

 

 

 

 

 

Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

1
Hvor tilfreds er du alt i alt med de udviklingsprojekter du har deltaget i i din 

tid i Jakon A/S?
3,93 3,62

2
Hvor tilfreds er du med opstarten af de udviklingsprojekter du har deltaget 

i i din tid i Jakon A/S?
3,69 3,48

3
Hvor tilfreds er du med indførelsen af de udviklingsprojekter du har 

deltaget i, i din tid i Jakon A/S?
3,59 3,38

4
Hvor tilfreds er du med resultatet af de udviklingsprojekter du har deltaget 

i i din tid i Jakon A/S?
3,52 3,66

3,68 3,53Gennemsnit
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Hvor tilfreds er du alt i 
alt med de 

udviklingsprojekter du 

har deltaget i i din tid i 
Jakon A/S?

Hvor tilfreds er du med 
opstarten af de 

udviklingsprojekter du 

har deltaget i i din tid i 
Jakon A/S?

Hvor tilfreds er du med 
indførelsen af de 

udviklingsprojekter du 

har deltaget i, i din tid i 
Jakon A/S?

Hvor tilfreds er du med 
resultatet af de 

udviklingsprojekter du 

har deltaget i i din tid i 
Jakon A/S?

Total

Betydning
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Hvor tilfreds er du alt i alt med 
de udviklingsprojekter du har 
deltaget i i din tid i Jakon A/S?

Hvor tilfreds er du med 
opstarten af de 

udviklingsprojekter du har 
deltaget i i din tid i Jakon A/S?

Hvor tilfreds er du med 
indførelsen af de 

udviklingsprojekter du har 
deltaget i, i din tid i Jakon A/S?

Hvor tilfreds er du med 
resultatet af de 

udviklingsprojekter du har 
deltaget i i din tid i Jakon A/S?

1 2 3 4 5
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5.2 Motivation 
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Jeg ville anbefale Jakon A/S at opstarte 
lignende udviklingsprojekter i fremtiden…

Jeg har lyst til at deltage aktivt, såfremt 
Jakon A/S opstarter lignende 

udviklingsprojekter i fremtiden…

Udviklingsprojekterne jeg har deltaget i i 
Jakon A/S har været tiden og pengene 

værd…
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Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

5
Jeg ville anbefale Jakon A/S at opstarte lignende udviklingsprojekter i 

fremtiden…
3,89 3,96

6
Jeg har lyst til at deltage aktivt, såfremt Jakon A/S opstarter lignende 

udviklingsprojekter i fremtiden…
4,07 3,89

7
Udviklingsprojekterne jeg har deltaget i i Jakon A/S har været tiden og 

pengene værd…
3,63 3,81

3,86 3,89Gennemsnit
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Jeg ville anbefale Jakon A/S at 
opstarte lignende 

udviklingsprojekter i 

fremtiden…

Jeg har lyst til at deltage aktivt, 
såfremt Jakon A/S opstarter 

lignende udviklingsprojekter i 

fremtiden…

Udviklingsprojekterne jeg har 
deltaget i i Jakon A/S har været 

tiden og pengene værd…

Total

Betydning
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5.3 Udbytte 
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I hvor høj grad har udviklingsprojekterne 
været med til at skabe en forhøjet kvalitet i 

forbindelse med byggeriet?

I hvor høj grad har udviklingsprojekterne 
gavnet produktiviteten i forbindelse med 

byggeriet?

I hvor høj grad har udviklingsprojekterne 
gavnet din personlige arbejdsglæde?
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Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

31
I hvor høj grad har udviklingsprojekterne været med til at skabe en forhøjet 

kvalitet i forbindelse med byggeriet?
3,65 3,85

32
I hvor høj grad har udviklingsprojekterne gavnet produktiviteten i 

forbindelse med byggeriet?
3,52 3,88

33
I hvor høj grad har udviklingsprojekterne gavnet din personlige 

arbejdsglæde?
3,76 3,92

3,64 3,88Gennemsnit
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I hvor høj grad har 
udviklingsprojekterne været 
med til at skabe en forhøjet 

kvalitet i forbindelse med 
byggeriet?

I hvor høj grad har 
udviklingsprojekterne gavnet 
produktiviteten i forbindelse 

med byggeriet?

I hvor høj grad har 
udviklingsprojekterne gavnet 
din personlige arbejdsglæde?

Total

Betydning
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5.4 Samarbejde 
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Koordineringen af vores arbejde med andre faggrupper under 
udviklingsprojekterne var rigtig god…

Konsulenterne i forbindelse med udviklingsprojekterne bidrog til 
et godt samarbejde mellem alle parter…
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Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

12
Koordineringen af vores arbejde med andre faggrupper under 

udviklingsprojekterne var rigtig god…
3,58 4,15

13
Konsulenterne i forbindelse med udviklingsprojekterne bidrog til et godt 

samarbejde mellem alle parter…
3,60 4,04

3,59 4,10Gennemsnit
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Koordineringen af vores arbejde med andre 
faggrupper under udviklingsprojekterne var 

rigtig god…

Konsulenterne i forbindelse med 
udviklingsprojekterne bidrog til et godt 

samarbejde mellem alle parter…

Total

Betydning
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5.5 Opfølgning 
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På udviklingsprojekterne 
oplevede jeg, at mine ledere 

var gode til at følge op på 
vores aftaler…

På udviklingsprojekterne 
oplevede jeg, at mine 

kolleger var gode til at følge 
op på vores aftaler…

Mine ledere var gode til at 
forklare os alle, hvordan 

udviklingsprojekterne skulle 
passe ind i det daglige 

arbejde…

Der videndeles mellem hver 
afdeling, til gavn for fælles 

indlæring i forbindelse med 
udviklingsprojekterne…

På uddannelsesprojekterne 
evalueres forløbene altid 

systematisk efterfølgende?

1 2 3 4 5

 

  

Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

14
På udviklingsprojekterne oplevede jeg, at mine ledere var gode til at følge 

op på vores aftaler…
3,36 3,93

15
På udviklingsprojekterne oplevede jeg, at mine kolleger var gode til at 

følge op på vores aftaler…
3,93 4,04

16
Mine ledere var gode til at forklare os alle, hvordan udviklingsprojekterne 

skulle passe ind i det daglige arbejde…
3,28 3,90

17
Der videndeles mellem hver afdeling, til gavn for fælles indlæring i 

forbindelse med udviklingsprojekterne…
2,88 3,67

18
På uddannelsesprojekterne evalueres forløbene altid systematisk 

efterfølgende?
3,00 3,73

3,29 3,85Gennemsnit
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På udviklingsprojekterne 
oplevede jeg, at mine 
ledere var gode til at 

følge op på vores 
aftaler…

På udviklingsprojekterne 
oplevede jeg, at mine 
kolleger var gode til at 

følge op på vores 
aftaler…

Mine ledere var gode til 
at forklare os alle, 

hvordan 

udviklingsprojekterne 
skulle passe ind i det 

daglige arbejde…

Der videndeles mellem 
hver afdeling, til gavn for 

fælles indlæring i 

forbindelse med 
udviklingsprojekterne…

På 
uddannelsesprojekterne 
evalueres forløbene altid 

systematisk 
efterfølgende?

Total

Betydning
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5.6 Tid 
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I starten af udviklingsprojekterne følte jeg, 
at der var sat tid af til, at alle kunne lære de 

nye metoder tilstrækkeligt…

Under projektgennemførslen havde vi tid til 
at evaluere i forhold til 

udviklingsprojekternes målsætninger

Efter udviklingsprojekterne er der tid til, at 
have fokus på de metoder vi lærte…

1 2 3 4 5

 

  

Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

19
I starten af udviklingsprojekterne følte jeg, at der var sat tid af til, at alle 

kunne lære de nye metoder tilstrækkeligt…
3,77 4,15

20
Under projektgennemførslen havde vi tid til at evaluere i forhold til 

udviklingsprojekternes målsætninger
3,38 3,92

21
Efter udviklingsprojekterne er der tid til, at have fokus på de metoder vi 

lærte…
2,84 4,00

3,33 4,03Gennemsnit
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I starten af 
udviklingsprojekterne følte jeg, 

at der var sat tid af til, at alle 

kunne lære de nye metoder 
tilstrækkeligt…

Under projektgennemførslen 
havde vi tid til at evaluere i 

forhold til 

udviklingsprojekternes 
målsætninger

Efter udviklingsprojekterne er 
der tid til, at have fokus på de 

metoder vi lærte…

Total

Betydning
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5.7 Udvikling 
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Hvor tilfreds er du med 
udviklingsprojekternes bidrag til din 

personlige og faglige udvikling?

Hvor tilfreds er du med planlægningen og 
gennemførsel af din oplæring i forbindelse 

med udviklingsprojekterne?

Hvor tilfreds er du med opfølgningen på din 
oplæring i forbindelse med 

udviklingsprojekterne?

1 2 3 4 5

 

  

Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

22
Hvor tilfreds er du med udviklingsprojekternes bidrag til din personlige og 

faglige udvikling?
3,71 3,85

23
Hvor tilfreds er du med planlægningen og gennemførsel af din oplæring i 

forbindelse med udviklingsprojekterne?
3,31 3,75

24
Hvor tilfreds er du med opfølgningen på din oplæring i forbindelse med 

udviklingsprojekterne?
2,71 3,68

3,24 3,76Gennemsnit
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Hvor tilfreds er du med 
udviklingsprojekternes bidrag 

til din personlige og faglige 

udvikling?

Hvor tilfreds er du med 
planlægningen og 

gennemførsel af din oplæring i 

forbindelse med 
udviklingsprojekterne?

Hvor tilfreds er du med 
opfølgningen på din oplæring i 

forbindelse med 

udviklingsprojekterne?

Total

Betydning
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5.8 Nærmeste leder 
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I hvor høj grad har din nærmeste leder 
involveret dig i forbindelse med 

planlægningen af udviklingsprojekterne?

I hvor høj grad formår din nærmeste leder 
at motivere dig i forhold til din del af 

udviklingsprojekterne?

I hvor høj grad fulgte din nærmeste leder 
op på udviklingsprojekternes målsætninger 

f.eks. gennem fredagsmøder?

1 2 3 4 5

 

  

Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

25
I hvor høj grad har din nærmeste leder involveret dig i forbindelse med 

planlægningen af udviklingsprojekterne?
2,89 3,70

26
I hvor høj grad formår din nærmeste leder at motivere dig i forhold til din 

del af udviklingsprojekterne?
3,07 3,78

27
I hvor høj grad fulgte din nærmeste leder op på udviklingsprojekternes 

målsætninger f.eks. gennem fredagsmøder?
3,12 4,00

3,03 3,83Gennemsnit
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I hvor høj grad har din 
nærmeste leder involveret dig i 

forbindelse med 

planlægningen af 
udviklingsprojekterne?

I hvor høj grad formår din 
nærmeste leder at motivere 

dig i forhold til din del af 

udviklingsprojekterne?

I hvor høj grad fulgte din 
nærmeste leder op på 
udviklingsprojekternes 

målsætninger f.eks. gennem 
fredagsmøder?

Total

Betydning
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5.9 Værktøjer 
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I hvor høj grad mener du, at du gennem 
udviklingsprojekterne fik nogle brugbare 

værktøjer til gavn for din dagligdag?

I hvor høj grad brugte du disse værktøjer 
under udviklingsprojekterne?

I hvor høj grad har du gjort brug af disse 
værktøjer efter udviklingsprojekternes 

afslutning?

1 2 3 4 5

 

  

Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

28
I hvor høj grad mener du, at du gennem udviklingsprojekterne fik nogle 

brugbare værktøjer til gavn for din dagligdag?
3,62 3,96

29 I hvor høj grad brugte du disse værktøjer under udviklingsprojekterne? 3,64 3,93

30
I hvor høj grad har du gjort brug af disse værktøjer efter 

udviklingsprojekternes afslutning?
3,59 3,74

3,62 3,88Gennemsnit
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I hvor høj grad mener du, at du 
gennem udviklingsprojekterne 
fik nogle brugbare værktøjer til 

gavn for din dagligdag?

I hvor høj grad brugte du disse 
værktøjer under 

udviklingsprojekterne?

I hvor høj grad har du gjort 
brug af disse værktøjer efter 

udviklingsprojekternes 

afslutning?

Total

Betydning
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5.10 Information 
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Jeg følte mig tilstrækkeligt 
informeret omkring indsatser og 

målsætninger for 
udviklingsprojekterne i 

opstartsfasen

Jeg oplevede, at nye 
medarbejdere blev grundigt 

introduceret til 
udviklingsprojekterne..

Efter udviklingsprojekterne 
evalueres der åbent, således at 
alle med interesse heri kan få 

overblik over 
udviklingsprojekternes udbytte

Jeg følte mig tilstrækkeligt 
informeret omkring status på 
udviklingsprojekterne mens 

disse blev gennemført...

1 2 3 4 5

 

  

Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

8
Jeg følte mig tilstrækkeligt informeret omkring indsatser og målsætninger 

for udviklingsprojekterne i opstartsfasen
3,39 3,89

9
Jeg oplevede, at nye medarbejdere blev grundigt introduceret til 

udviklingsprojekterne..
2,81 3,70

10
Efter udviklingsprojekterne evalueres der åbent, således at alle med 

interesse heri kan få overblik over udviklingsprojekternes udbytte
2,79 3,54

11
Jeg følte mig tilstrækkeligt informeret omkring status på 

udviklingsprojekterne mens disse blev gennemført...
3,21 3,64

3,05 3,69Gennemsnit
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Jeg følte mig tilstrækkeligt 
informeret omkring 

indsatser og målsætninger 

for udviklingsprojekterne i 
opstartsfasen

Jeg oplevede, at nye 
medarbejdere blev 

grundigt introduceret til 

udviklingsprojekterne..

Efter udviklingsprojekterne 
evalueres der åbent, 
således at alle med 

interesse heri kan få 
overblik over 

udviklingsprojekternes 
udbytte

Jeg følte mig tilstrækkeligt 
informeret omkring status 
på udviklingsprojekterne 

mens disse blev 
gennemført...

Total

Betydning
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6 Del 2 

I dette afsnit præsenteres de overordnede scorer og betydninger for samtlige spørgsmål for del 

2, som var besvaret af alle respondenter. 

6.1 Udbytte 

 

 

Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

64
Jeg oplever, at vi har fået en større arbejdsglæde hos Jakon A/S 

generelt…
3,00 4,51

65 Jeg oplever en øget fællesskabsfølelse hos Jakon A/S 3,03 4,26

66
Jeg oplever, at vi har en stor åbenhed blandt alle medarbejdere, på tværs 

af hierarkier…
3,18 4,18

67 Jeg oplever en høj grad af tillid blandt mine kollegaer internt? 3,88 4,40

68 Jeg oplever en høj grad af respekt blandt mine kollegaer internt? 3,90 4,33

69 Jeg oplever en høj grad af tillid blandt alle faggrupper på vores projekter? 3,37 4,03

70
Jeg oplever en høj grad af respekt blandt alle faggrupper på vores 

projekter?
3,30 4,10

71 Jeg oplever et forbedret samarbejde generelt hos Jakon A/S 3,11 4,17

3,35 4,25Gennemsnit
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Jeg oplever, at vi har 
fået en større 

arbejdsglæde hos 

Jakon A/S generelt…

Jeg oplever en øget 
fællesskabsfølelse hos 

Jakon A/S

Jeg oplever, at vi har 
en stor åbenhed blandt 
alle medarbejdere, på 

tværs af hierarkier…

Jeg oplever en høj grad 
af tillid blandt mine 
kollegaer internt?

Total

Betydning
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Jeg oplever, at vi har fået en 
større arbejdsglæde hos Jakon 

A/S generelt…

Jeg oplever en øget 
fællesskabsfølelse hos Jakon A/S

Jeg oplever, at vi har en stor 
åbenhed blandt alle 

medarbejdere, på tværs af 
hierarkier…

Jeg oplever en høj grad af tillid 
blandt mine kollegaer internt?
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Jeg oplever en høj grad af 
respekt blandt mine kollegaer 

internt?

Jeg oplever en høj grad af tillid 
blandt alle faggrupper på vores 

projekter?

Jeg oplever en høj grad af 
respekt blandt alle faggrupper 

på vores projekter?

Jeg oplever et forbedret 
samarbejde generelt hos Jakon 

A/S
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Jeg oplever en høj 
grad af respekt blandt 

mine kollegaer 

internt?

Jeg oplever en høj 
grad af tillid blandt 
alle faggrupper på 

vores projekter?

Jeg oplever en høj 
grad af respekt blandt 

alle faggrupper på 

vores projekter?

Jeg oplever et 
forbedret samarbejde 
generelt hos Jakon A/S

Total
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6.2 Inddragelse 
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Jeg har medbestemmelse og/eller indflydelse i arbejdsgangene 
(materialer, leveranceplaner, udførelse osv.)?

Faggrupperne involveres altid i procesplanlægningen på vores 
projekter?
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Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

38
Jeg har medbestemmelse og/eller indflydelse i arbejdsgangene 

(materialer, leveranceplaner, udførelse osv.)?
3,50 4,13

39 Faggrupperne involveres altid i procesplanlægningen på vores projekter? 2,94 4,03

3,22 4,08Gennemsnit
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Jeg har medbestemmelse og/eller indflydelse i 
arbejdsgangene (materialer, leveranceplaner, 

udførelse osv.)?

Faggrupperne involveres altid i 
procesplanlægningen på vores projekter?

Total

Betydning



Bülow Management A/S ©  [36] 

6.3 Samarbejde 
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Jeg oplever, at vi løbende forbedrer vores samarbejde mellem 
medarbejdere/teams internt i Jakon A/S?

Jeg oplever, at vi løbende får et mere udbytterigt samarbejde 
med eksterne faggrupper?
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Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

40
Jeg oplever, at vi løbende forbedrer vores samarbejde mellem 

medarbejdere/teams internt i Jakon A/S?
3,02 4,00

41
Jeg oplever, at vi løbende får et mere udbytterigt samarbejde med 

eksterne faggrupper?
3,01 3,92

3,01 3,96Gennemsnit
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Jeg oplever, at vi løbende forbedrer vores 
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Jeg oplever, at vi løbende får et mere 
udbytterigt samarbejde med eksterne 

faggrupper?

Total

Betydning
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6.4 Udvikling 
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Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

42
Løbende tiltag hos Jakon A/S gør, at mine personlige som faglige 

kompetencer forbedres?
3,20 4,18

3,20 4,18Gennemsnit
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Løbende tiltag hos Jakon A/S gør, at mine personlige som faglige kompetencer forbedres?

Total

Betydning
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6.5 Nærmeste leder 
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Jeg bliver altid taget med på råd af nærmeste leder i forhold til 
planlægning af en forestående opgave eller ved ændringer?

Min nærmeste leder følger op på, hvordan vi anvender hjælpe 
redskaber som ex. svendemappe og procestidsplaner?
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Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

43
Jeg bliver altid taget med på råd af nærmeste leder i forhold til 

planlægning af en forestående opgave eller ved ændringer?
3,10 4,20

44
Min nærmeste leder følger op på, hvordan vi anvender hjælpe redskaber 

som ex. svendemappe og procestidsplaner?
2,60 3,86

2,85 4,03Gennemsnit
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anvender hjælpe redskaber som ex. 
svendemappe og procestidsplaner?

Total

Betydning
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6.6 Forbedringsfokus 
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Mine kolleger og jeg taler altid om, hvordan 
vi kan forbedre samarbejdet, både internt i 

Jakon og med de andre fag på 
byggepladsen?

Vi laver løbende en skriftlig opsamling på 
vores erfaringer, ex. som et ERFA blad

Når vi i Jakon finder nye og bedre måder at 
arbejde på, er vi dygtige til at sikre, at det 

bliver indarbejdet i alle teams
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Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

45
Mine kolleger og jeg taler altid om, hvordan vi kan forbedre samarbejdet, 

både internt i Jakon og med de andre fag på byggepladsen?
3,61 4,12

46
Vi laver løbende en skriftlig opsamling på vores erfaringer, ex. som et 

ERFA blad
1,87 3,07

47
Når vi i Jakon finder nye og bedre måder at arbejde på, er vi dygtige til at 

sikre, at det bliver indarbejdet i alle teams
2,50 3,95

2,66 3,71Gennemsnit

0

1

2

3

4

5

Mine kolleger og jeg taler altid 
om, hvordan vi kan forbedre 
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Jakon og med de andre fag på 
byggepladsen?

Vi laver løbende en skriftlig 
opsamling på vores erfaringer, 

ex. som et ERFA blad

Når vi i Jakon finder nye og 
bedre måder at arbejde på, er 

vi dygtige til at sikre, at det 

bliver indarbejdet i alle teams

Total

Betydning
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6.7 Værktøjer 

 

 

 

Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

48 Vi anvender altid processkemaer på vores projekter 2,52 3,45

49 Vi bruger rullende tidsplaner eller procestidsplaner på vores projekter 3,08 3,59

50 På vores projekter har vi fokus på affaldssortering… 3,88 4,06

51
Vi laver altid kildesortering på vores projekter, ex. når en lastbil 

ankommer, så sorteres materialer på stedet
3,21 3,78

52
På vores byggepladser laver vi altid fysisk afmærkning af, hvor materialer 

skal stå…
2,33 3,65

53
På vores byggepladser opsættes altid en stander med påskriften: " Rod 

på pladsen koster kassen"
4,21 3,74

54 Der er hos Jakon A/S et stort fokus på orden og ryddelighed 3,89 4,48

55
På vores projekter er der udarbejdet en kørselsvejledning for levering af 

materialer og affald…
2,96 3,78

56
Vi får altid udleveret en svendemappe med beskrivelser og tegninger ved 

nye opgaver
3,03 4,25

57
Der anvendes en særlig "Huske seddel" eller tjekliste som hjælp til at 

starte projekterne rigtigt op
2,32 3,88

58 Vi får altid de nødvendige tekniske hjælpemidler stillet til rådighed? 3,59 4,66

3,18 3,94Gennemsnit
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Total

Betydning
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6.8 Møder 
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Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

59 Vi afholder fredagsmøder jævnligt på vores byggepladser 2,78 4,04

60 Fredagsmøderne er vigtige og meget værdifulde for os 3,99 4,13

61 Vi forholder os altid til sikkerhed på vores ugemøder 3,09 4,10

62
Formændene på vores pladser afholder altid koordineringsmøder (typisk 

om mandagen)…
2,49 4,03

63 Hvis jeg beder om en MUS samtale bliver dette overholdt… 3,76 4,24

3,22 4,11Gennemsnit
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6.9 Planlægning 
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arbejdsmiljø på byggepladsen er 

i top…

1 2 3 4 5

 

  

Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

34
Vi er meget opmærksomme på at overholde vores aftaler med hinanden 

hos Jakon?
3,75 4,47

35
Jeg er altid godt informeret om mine nye opgaver inden jeg går i gang 

med den?
3,00 4,49

36
Nye medarbejdere introduceres altid grundigt til vores metoder for 

planlægning og styring?
3,23 4,11

37 Firmaets holdning til arbejdsmiljø på byggepladsen er i top… 3,72 4,46

3,42 4,38Gennemsnit
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arbejdsmiljø på 

byggepladsen er i top…

Total

Betydning



Bülow Management A/S ©  [45] 

7 Del 3 (leder) 

I dette afsnit præsenteres alle scorer og betydninger på de konkrete spørgsmål ift. del 3, som 

alene er besvaret af ledere. 

 

 

 

 

Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

72
Jeg bliver systematisk præsenteret for resultaterne af udviklingsprojekter, 

som jeg ikke selv har deltaget i…
2,32 3,60

73
Jeg har løbende indført nye måder at arbejde på, der stammer fra 

udviklingsprojekter jeg ikke selv har deltaget i…
2,40 3,55

74
Hvis jeg har brug for hjælp til at komme i gang med nye initiativer, der 

bygger på erfaringer fra andre teams, ved jeg, hvem der kan hjælpe…
2,91 4,00

75
Det er let for mig, at få kvalificeret hjælp til at introducere nye metoder, 

som stammer fra udviklingsprojekter jeg ikke selv har været med i…
2,84 4,00

76

Der er en tydelig forventning fra mine ledere til, at jeg indarbejder nye 

arbejdsmetoder, som har haft en positiv virkning andre steder i 

virksomheden…

3,22 4,00

77
Der er tydelige krav til os alle ang. nye arbejdsmetoder, som ledelsen 

ønsker hele firmaet skal arbejde efter…
3,46 4,03

78
Vi har løbende opsamling og evaluering af vores indsatser i relation til 

udviklingsprojekter…
2,85 3,79

2,86 3,85Gennemsnit

0

1

2

3

4

5

Jeg bliver systematisk 
præsenteret for resultaterne 
af udviklingsprojekter, som 

jeg ikke selv har deltaget i…

Jeg har løbende indført nye 
måder at arbejde på, der 

stammer fra 

udviklingsprojekter jeg ikke 
selv har deltaget i…

Hvis jeg har brug for hjælp til 
at komme i gang med nye 
initiativer, der bygger på 

erfaringer fra andre teams, 
ved jeg, hvem der kan 

hjælpe…

Det er let for mig, at få 
kvalificeret hjælp til at 

introducere nye metoder, 

som stammer fra 
udviklingsprojekter jeg ikke 

selv har været med i…

Total

Betydning

0

1

2

3

4

5

Der er en tydelig forventning 
fra mine ledere til, at jeg 

indarbejder nye 

arbejdsmetoder, som har haft 
en positiv virkning andre 
steder i virksomheden…

Der er tydelige krav til os alle 
ang. nye arbejdsmetoder, som 
ledelsen ønsker hele firmaet 

skal arbejde efter…

Vi har løbende opsamling og 
evaluering af vores indsatser i 

relation til 

udviklingsprojekter…

Total

Betydning



Bülow Management A/S ©  [46] 

 

 

0%
10%

20%
30%

40%

50%
60%

70%
80%

90%

100%

Jeg bliver systematisk 
præsenteret for resultaterne af 

udviklingsprojekter, som jeg ikke 
selv har deltaget i…

Jeg har løbende indført nye 
måder at arbejde på, der 

stammer fra udviklingsprojekter 
jeg ikke selv har deltaget i…

Hvis jeg har brug for hjælp til at 
komme i gang med nye 

initiativer, der bygger på 
erfaringer fra andre teams, ved 

jeg, hvem der kan hjælpe…

Det er let for mig, at få 
kvalificeret hjælp til at 

introducere nye metoder, som 
stammer fra udviklingsprojekter 
jeg ikke selv har været med i…

1 2 3 4 5

0%
10%

20%

30%
40%

50%
60%

70%

80%
90%

100%

Der er en tydelig forventning fra mine 
ledere til, at jeg indarbejder nye 

arbejdsmetoder, som har haft en positiv 
virkning andre steder i virksomheden…

Der er tydelige krav til os alle ang. nye 
arbejdsmetoder, som ledelsen ønsker hele 

firmaet skal arbejde efter…

Vi har løbende opsamling og evaluering af 
vores indsatser i relation til 

udviklingsprojekter…

1 2 3 4 5

 

 



 

     Passion for Excellent Ledelse og Organisation 

 

11.3 interviewskema 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bülow Management 



BYG – HANDLEKRAFT 
JAKON A/S 
 
InterviewGuide 

Dato for interviewets gennemførelse:       /           2013 

Præsentation: 

 

_______________________________________                  ____________________________________ 

Navn på den der interviewes   Navn på interviewer 

 

Stilling:                             Evt. anden  stilling under projektet:  

 

o Logistik på Byggepladsen 

o BYGLOK  Hvilket projekt har vedkommende deltaget i? 

o BYGSOL                   (som dette interview omfatter) 

 

Formål med interviewet 

JAKON har gennem årene gennemført en række udviklingsprojekter. 

JAKON´s ledelse har nu besluttet at gennemføre en analyse af – i samarbejde med Bülow Management -  

oplevelserne med og effekten af flere af disse projekter. 

Jeg skal derfor tale med dig og flere af dine kolleger om, på hvilken måde I har oplevet disse projekter – 

både før, under og efter projektet. 

Herefter laver vi en spørgeskemaanalyse, hvor alle ansatte i JAKON får mulighed for at komme med deres 

oplevelser. 

Det hele skal bruges til at lave et udviklingsprojekt efter sommerferien, som skal hjælpe JAKON til både at 

få endnu mere ud af de gennemførte projekter og til at blive endnu bedre til at få effekt af fremtidige 

udviklingsprojekter. 



Og her har vi brug for din hjælp. 

Før projektets opstart 
Hvis du tænker tilbage på opstarten af udviklingsprojektet, hvad kan du så huske derfra? 

 

Hvad var formålet med projektet? 

 

På hvilken måde fik du og dine kolleger informationer om projektet? 

 

Hvad var ledelsens rolle i opstarten af projektet? 

 

Hvad var din rolle i opstarten af projektet? 

 

Hvad synes du fungerede godt ifm opstarten? 

 

Hvad synes du kunne have fungeret bedre? 

 

På hvilken måde? 

Under projektet 
På hvilken måde var du involveret i projektets gennemførelse? 

 

Hvad oplevede du af gode ting? 

 

Hvad oplevede du af knapt så gode ting? 

 

Hvad kunne have været gjort anderledes? 

 



Hvilken effekt ville dette have haft? 

 

Hvad var ledelsens rolle under gennemførelsen? 

 

Hvad gjorde ledelsen godt? 

 

Hvad gjorde ledelsen knapt så godt? 

 

Hvad kunne ledelsen have gjort anderledes? 

 

Hvad ville effekten have været af dette? 

 

Hvis der var eksterne konsulenter tilknyttet – hvad var så deres rolle? 

 

Hvad var godt ved konsulenternes bidrag? 

 

Hvad var knapt så godt? 

 

Hvad kunne de have gjort anderledes? 

 

Hvad var godt ved dig og dine kollegers adfærd? 

 

Hvad var knapt så godt? 

 

Hvad kunne I have gjort anderledes? 

 



Hvad ville effekten have været af dette? 

 

På hvilken måde fik I informationer om projektet undervejs? 

 

På hvilken måde kunne informationsniveauet have været bedre? 

 

Hvad ville effekten have været af det? 

 

Hvilke ting synes du der kunne være relevante at komme ind på her ifm gennemførelsen af projektet? 

Efter projektets gennemførelse 
Hvad viste resultatet af projektet? 

 

Hvilke indsatser kom der ud af projektet? 

 

På hvilken måde blev I informeret om effekten af projektet? 

 

På hvilken måde blev I informeret om de fremtidige indsatser? 

 

Hvad var lederens rolle efter projektets gennemførelse? 

 

Hvad var din rolle efter projektets gennemførelse? 

 

Hvad er gået godt? 

 

Hvad er grunden til dette? 

 



Hvad er gået knapt så godt? 

 

Hvad er grundet til dette? 

 

Hvis du skulle nævne 5 synlige effekter fra projektet, hvad ville det så være? 

   

   

   

   

  

 

På hvilken måde kan man opleve det? 

 

Hvis du skulle nævne nogle effekter som udelukkende handler om effekten på kundens oplevelse af JAKON, 

hvad vil du så nævne? 

 

På en skala fra 1 – 5, hvor 5 er bedst – hvor godt mener du, det er gået med dette projekt ift Jeres dagligdag 

1    -    2    -    3    -    4    -    5 

 

Hvis du skulle komme med 3 anbefalinger til ledelsen ifm med fremtidige udviklingsprojekter, hvad skulle 

de så være? 

   

   

   

 

Hvad tror du er grunden(ene) til, at en del udviklingsprojekter i andre virksomheder går anderledes end 

man havde forventet? 

 

Hvilke andre ting mener du kunne være relevante at tage med fremadrettet ift dine oplevelser med dette 

projekt? 



BYG – HANDLEKRAFT 
JAKON A/S 
InterviewGuide 2 IndsatsFokus 

Dato for interviewets gennemførelse:       /           2013 

Præsentation: 

 

_______________________________________                  ____________________________________ 

Navn på den der interviewes   Navn på interviewer 

 

Stilling:                             Evt. anden  stilling under projektet:  

 

o Logistik på Byggepladsen 

o BYGLOK  Hvilket projekt har vedkommende deltaget i? 

o BYGSOL                   (som dette interview omfatter) 

 

Formål med interviewet 

JAKON har gennem årene gennemført en række udviklingsprojekter. 

JAKON´s ledelse har nu besluttet at gennemføre en analyse af – i samarbejde med Bülow Management -  

oplevelserne med og effekten af flere af disse projekter. 

Jeg skal derfor tale med dig og flere af dine kolleger om, på hvilken måde I har oplevet disse projekter – 

både før, under og efter projektet. 

Herefter laver vi en spørgeskemaanalyse, hvor alle ansatte i JAKON får mulighed for at komme med deres 

oplevelser. 

Det hele skal bruges til at lave et udviklingsprojekt efter sommerferien, som skal hjælpe JAKON til både at 

få endnu mere ud af de gennemførte projekter og til at blive endnu bedre til at få effekt af fremtidige 

udviklingsprojekter. 

Og her har vi brug for din hjælp. 



 

     Passion for Excellent Ledelse og Organisation 

 

11.4 interviewskema 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bülow Management 



1. Hvilke konkrete indsatser/værktøjer kom der ud af projektet(erne) 

a.   

b.   

c.   

d.   

e.   

f.   

g.   

 

 

2. På hvilken måde kan jeg – hvis jeg kommer ud på et projekt – se dette? 

a.   

b.   

c.   

 

  

3. På hvilken måde holder I på pladserne fast i det I lærte undervejs i projektet/projekterne? 

a.   

b.   

c.   

d.   

e.   

 

  

4. Hvad gør ledelsen i dag konkret for at sikre, at I får gjort de ting i lærte/besluttede? 

a.   

b.   

c.   

d.   

 

 

5. Hvad ser du som de(n) største successer ifm projektet/projekterne? 

a.   

b.   

c.   

 

  

6. Hvad ser du som de(n) største barriere(r) for at få succes fremover med udviklingsprojekter i 

JAKON? 

a.   

b.   

c.   



Mulige indsatser fra rapportmateriale: 

BYGSOL 

 Opstartsseminarer ifm projekter 

 De 7 strømme ”Trimmet Byggeri” se nedenfor 

 Rullende planer 

 Formand laver ugeplan – Teamleder laver 6-ugersplan 

 Inddragelse af bygherre 

 Fredagsmøder 

 Formandsmøder 

 Sikkerhed på ugemøder – proaktiv adfærd 

 Adgangsveje  

 Samarbejde – holdninger til  

 

Forklaring til ”De 7 strømme” 

De 7 strømme, som udgør de 7 forudsætninger for at kunne gennemføre en  

aktivitet, så den er sund. Kun sunde aktiviteter kan indarbejdes i ugeplanerne, så principielt kan der ikke 

gennemføres aktiviteter, der ikke er gjort  

sunde. Eller med andre ord har man ikke styr på forudsætningerne for at  

gennemføre aktiviteten, så kommer den ikke til udførelse. De 7 strømme eller forudsætninger udgøres af: 

- At de ydre forhold er opfyldt (bygherrebeslutninger, myndigheder, vejret m.v.).Side 12 
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- At der er plads. 

- At den forudgående aktivitet er sund. 

- At der er tilstrækkelige og rigtige informationer til stede (tegninger, beskrivelser m.v.). 

- At det fornødne mandskab er til stede. 

- At de fornødne materialer er til stede ( evt. leveranceplaner m.v.) 

- At det fornødne materiel er til stede. 

· Forhindringslisten som udspringer af periodeplanen, og som beskriver  

hvilke af de 7 forudsætninger, der mangler at blive opfyldt, før aktiviteterne  

er gjort sunde og kan indgå i ugeplanen. 



Billede af ”De 7 strømme”. 

·  

 

BYGLOK 

 Reducere spildtid 

Sund fornuft sat i system – en mønsterbyggeplads 

 Udbudsmateriale vedr. bygherrens krav til møsterbyggepladsen 
o Faste rammer er aftalt via udbudsmaterialet vedr. samarbejde om byggepladsens 

organisering, drift og vedligeholdelse. Planlægning af styring af plads, projektgranskning 
fælles i faggrupper 

o Nøglepersoner udpeget som ex. pladsleder, proceskoordinator, formænd, sjakbajs. De har 
også til opg. at forberede og medvirke til gennemførsel af ugentlige fællesmøder 

 Manual 
o Er retningslinje for områder, der ønskes kvalitetssikret og målt på. ”byggepladsens 

standarder”.  

 Skemaer 
o Processkemaer: opliste aftalte områder, anvendes af nøglepersoner, notere status for 

områdernes standard 
o Tilstandsrapporter: Offentliggøres for hele pladsen (samlet status fra processkemaer), 

anvendes på ugentlige læringsmøder 
o ERFA-blad: mere end dokumentation af problem/erfaring. Forbedring/fornyelsen beskrives 

og gøres klar til ”Fælles Læresætninger” 
 

 

 

 

 



Logistik på ByggePladsen 

 Øget effektivitet – hvordan måltes/måles dette 

 Fredagsmøder  

 Involvering i planlægningsfasen 

 Procestidsplaner 

 Lean indbygges i projekterne 

 Øget fællesskabsfølelse 

 Affaldsbegrænsning 

 Kildesortering 

 Sorteringsvejledning 

 Hvid stander med påskriften ”Rod på pladsen koster kassen”  

 Orden og ryddelighed 

 Oplagringsbåse 

 Kørselsvejledning 

 Teamadfærd  

 Zoneopdelt byggeplads 

 Tjekliste for opstart af et projekt 

  



 

     Passion for Excellent Ledelse og Organisation 

 

11.5 interviewskema 3 (fokusgruppeinterview) 
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1. Introduktion (10 min): 0800:0810  

a. Præsentation af os og Bülow Management (Per og Rasmus) 

b. Præsentation af vores proces indtil nu – husk at nævne den store åbenhed 

c. Formålet med fokusgruppen 

i. Input til analysefase 

ii. Hvad har I oplevet ifm udviklingsprojekter (før, under og efter projektet) 

iii. Hvad er effekterne af de gennemførte udviklingsprojekter 

iv. Grundlag for spørgeskema (kvantitativ analyse) 

d. Anonymitet ift. Jakon. Vi videregiver oplysninger som en del af vores rådgivning, men 

der er ingen garantier for at alle forslag og ideer føres ud i livet – selvom de 

garanteret er gode. 

e. Inspirer hinanden – I kommer fra forskellige dele af Jakon. Ingen forkerte svar – vi vil 

gerne høre jeres meninger. Vi er også interesserede I forskellighederne i jeres 

meninger, så det er helt okay, at have forskellige holdninger og opfattelser. 

 

2. Præsentationsrunde (20 min): 0810:0830  

a. Navn 

b. Hvad arbejder du med? Jobfunktion/ansvarsområde. 

c. Din del af Jakon – kort præsentation 

d. Hvor længe har du været i Jakon 

e. Hvilke(t) projekt(er) har du været involveret i?  

 

3. Vigtige faktorer (40 min): 0830 : 0910 

 

(FLIP OVER) 

Hvad mener du om Jakons evne til at gennemføre udviklingsprojekter? 

 

Hvad synes du om informationsfasen før end projekterne starter? 

 

Hvad synes du om opstarten af udviklingsprojekterne? 

 

Hvad synes om forløbet ifm gennemførelsen af udviklingsprojekterne? 

 

Hvad synes du om de resultater I har opnået ifm udviklingsprojekterne 

 

Hvad har effekten været for hel JAKON? 

 

PAUSE 10 min: 0910 : 0920  

 

4. Ledelsens rolle (Flipover) (40 min): 0920 : 1000  

 

Hvad kendetegner ledelsens rolle før udviklingsprojekterne starter? 

 

Hvad kunne ledelsen med fordel gøre anderledes? 

 

Hvad kendetegner ledelsens rolle under gennemførelse af udviklingsprojekterne? 

 

Hvad kunne ledelsen gøre anderledes? 

 

Hvad kendetegner ledelsens rolle efter gennemførelsen af udviklingsprojekterne? 

 

Hvad kunne ledelsen gøre anderledes? 

 

Hvilke mål har været gældende for de enkelte projekter? 

 

Hvordan gik det med resultaterne? 
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På hvilken måde evalueres udviklingsprojekter 

På hvilken måde får andre end de i projektet involverede kendskab til formål,     

metoder, resultater m.v. 

 

5. Kvantitativ analyse (40 min)  1000 : 1040 

 

(FLIP OVER) 

 

   Hvad kunne med fordel indgå i en sådan analyse 

 

 

                     Hvilke spørgsmål mener I de fleste medarbejdere vil kunne svare på 

 

                     Eksempler på spørgsmål: 

 

I Jakon får vi god gavn af at deltage i Udviklingsprojekter (eks. BYGSOL, LOGISTIK på                      

Byggepladsen, BYGLOK)   

 

Vi får de nødvendige informationer, når vi starter et udviklingsprojekt op? 

 

Vi involveres på god måde i de enkelte udviklingsprojekter? 

 

Vi kender formålet med det enkelte udviklingsprojekt, før det startes op? 

 

Vi kender resultaterne af de enkelte udviklingsprojekter? 

 

Vi får alle gavn af de enkelte udviklingsprojekters resultater?     

  

 

Opsamling 1040 : 1100 

 

 

   Hvad fik ud af i dag 

 

   Hvad mangler vi at komme ind på 

 

   Hvad gør vi (BM) nu 

 

   Tak for Jeres hjælp 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Specifikke emner (inspiration fra interviews) 

 Informationer før projekter 

 

 Mål for projekterne 

 

 Konsulenternes viden 

 

 Konsulenternes adfærd 

 

 Konsulenternes rolle ifm implementering 

 

 Ledernes rolle (daglige ledelse) 

o Før opstart 

o Under projektet 

o Efter projektet 

 

 Evaluering af projekter 

 

 Gøre resultater til standarder 

 

 Funktionær- / Akkordlønnede 

 

 Ejerskab til projekterne efter afslutning 

 

 Øverste ledelses adfærd irt udviklingsprojek-

ter 

 

 Træningsmetoder (form, indhold, 

undervisere, sted) 
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PÅSTANDE  der evt kan efterprøves under interviewet: 

 

Vi er undervejs i vores interviews kommet i nærheden af flg. påstande: 

 

 

 Det er kun de involverede ledere, der interesserer sig for udviklingsprojektet 

o Hvad siger I til denne påstand og hvad kan være årsagen hertil? 

 

 Det har ingen konsekvenser ikke at gennemføre de anbefalede indsatser efter et 

udviklingsprojekt 

o Hvad siger I til denne påstand og hvad kan være årsagen hertil? 

 

 De akkordlønnede er ikke så interesserede i at deltage i udviklingsprojekter 

o Hvad siger I til denne påstand og hvad kan være årsagen hertil? 

 

 Den øverste ledelse brænder ikke for udviklingsprojekterne når de er gennemført 

o Hvad siger I til denne påstand og hvad kan være årsagen hertil? 

 

 Udviklingsprojekter gennemføres mest for at sikre beskæftigelse i ”svage” perioder 

o Hvad siger I til denne påstand og hvad kan være årsagen hertil? 

 

 Udviklingsprojekterne er for teoretiske og langt væk fra vores kultur og virkelighed 

o Hvad siger I til denne påstand og hvad kan være årsagen hertil? 

 

 


