
Webinar om

IT-løsningen for den 

fællesoffentlige 

ledelsesevaluering



Program 

 Velkomst 

 Intro til den fællesoffentlige ledelsesevaluering

 Brugerrejsen med IT-løsningen

 IT-løsningen live

 Spørgsmål fra jer

 Afrunding



Billede- og videofunktionen 

er slået fra

Webinaret optages 

med henblik på at gøre 

det tilgængeligt

Stil gerne spørgsmål i 

chatten

Skriv dit navn og 

organisation

Mute-funktion er slået 

til

REC



Den fællesoffentlige 

ledelsesevaluering  



Ledelse virker først, når andre 

opdager det



Men det er ikke alle, der ved, hvordan 
andre opfatter dem 

Ledelsesmæssigt nærvær:

• Jeg kan få fat på min leder, når jeg 

har brug for det.

• Min leder engagerer sig i mit 

arbejde.

• Min leder engagerer sig i min 

trivsel på arbejdspladsen.

Ledere, der oplever at være mere 
nærværende, end deres medarbejdere 
oplever dem

Leder vurderer sig selv til 4, medarbejderne vurderer lederen til 3 
SOA =1 



Hvorfor er det vigtigt? 

 At vide, hvordan ens ledelse opfattes af andre, 

er en forudsætning for at kunne arbejde med 

den. 

 Men andres opfattelse er ikke sandheden eller 

en beskrivelse af, hvordan man er.

 Forskning viser, at ledere, der ved hvordan de 

opleves, opleves som bedre ledere af deres 

medarbejdere.

 Vores egne data viser, at self-other agreement  

(SOA) hænger sammen med jobtilfredshed 

(korrelationen er -0,53)

Og til de nørdede: (Heidemeier og Moser 2009: 353, Fleenor et al., 2010: 1005, 
Atwater og Brett, 2005, Bass og  Yammarino 1991)



 At understøtte ledelsesudvikling for den enkelte leder og de 

offentlige organisationer. 

 At bidrage til debatten om offentlig ledelse. 

 At understøtte forskning i offentlig ledelse i Danmark.

 Meget mere information på www.ledelsesevaluering.dk.  

Formålet med en fællesoffentlig 
ledelsesevaluering

http://www.ledelsesevaluering.dk/


Organisations-

udvikling 

Beslutning og 
design

Involvering og 
forberedelse

Gennemførelse 
af spørgeskema-
undersøgelsen 

Dialog, 
opfølgning og 

ledelsesudvikling

Ledelsen beslutter at 

gennemføre en 

ledelsesevaluering med 

forankring i eksisterende 

strategi eller ledelsesgrundlag 

afklares 

Dialog i relevante 

lederfora om 

proces og 

ledelsestemaer

Medarbejdere 

informeres om formål, 

proces og 

ledelsestemaer

Teknisk opsætning af 

spørgeskema-

undersøgelsen

Leder selv, medarbejdere, 

leders leder, lederkollegaer 

mv. besvarer spørgeskemaet 

Lederen modtager en 

rapport og 

resultaterne 

tilbagelæses til 

lederen

Dialog med 

medarbejdere og 

evt. sideordnede 

ledere

Leder vælger et 

fokusområde for sin 

ledelsesudvikling

Dialog med 

egen leder

Værktøjet omfatter hele evalueringsprocessen



I kan finde alle vores materialer på 

https://ledelsesevaluering.dk/

https://ledelsesevaluering.dk/


IT-løsningen for den 

fællesoffentlige

ledelsesevaluering



Hvorfor benytte IT-løsningen? 

 IT-løsningen er skræddersyet til at understøtte den 

fællesoffentlige ledelsesevaluering

 Temaer/spørgsmål ligger allerede i systemet som en ”plug-

and-play” løsning. 

 Det er nemt og hurtigt at generere rapporter.

 Indholdet i rapporterne lægger op til dialog og udvikling.

 Det er nemt at dele data med Kronprins Frederiks Center 

for Offentlig Ledelse, hvis I ønsker det. 



Hvordan gennemfører I en 

ledelsesevaluering i IT-løsningen?

Fase 1 

Opsætning af 
organisationen

Fase 2

Opsætning af 
spørgeskemaer

Fase 3

Udsendelse af 
spørgeskemaer

Fase 4

Opsætning og 
generering af 

rapporter



Fase 1. Oprettelse af organisationen 



Vejledningsmateriale



Skabeloner

 Skabelon til import af organisationshierarkiet: 

Hierarkiet består af informationer om organisationens 

afdelinger og deres indbyrdes relationer til hinanden.

 Skabelon til import af respondentinformation: 

Informationer om de medarbejdere og ledere, der 

skal indgå i undersøgelsen. 



Fase 2. Opsætning af spørgeskemaer

 To faste elementer, der altid er med i spørgeskemaet: 

1. Fælles spørgsmål (om overordnet oplevet ledelse og 

jobtilfredshed).

2. Baggrundsspørgsmål. 

 En række fleksible elementer, som I skal tage stilling til: 

1. Ledelsestemaer.

2. Spørgsmål om lederens kontekst.

3. Åbne kommentarfelter. 

4. Lokale spørgsmål. 



Opsætning af spørgeskemaer 



Opsætning af spørgeskemaer 



Fase 3. Udsendelse af spørgeskemaet 

Udarbejde invitationsmails, afslutningsmails og påmindelsesmails. 

Udsende spørgeskemaerne. 



Udsendelse af spørgeskemaet
Invitationsmail

Afslutningsmail

Påmindelsesmail



Udsendelse af spørgeskemaet



Udsendelse af spørgeskemaet



Fase 4. Opsætning og generering af rapporter

Min 
Ledelsesevaluering

Aggregeret 
ledelsesevaluering Afdelingssammenligning



Opsætning og generering af rapporter



Opsætning og generering af rapporter



Opsætning og generering af rapporter



Tidsrøvere

Fase 1 

Opsætning af 
organisationen

Fase 2

Opsætning af 
spørgeskemaer

Fase 3

Udsendelse af 
spørgeskemaer

Fase 4

Opsætning og 
generering af 

rapporter

At indsamle data og udfylde Excel-
filerne (organisationshierarkiet og 

respondentinformationerne).

At opsætte forskellige temaer 
på tværs af organisationen. 

At opsætte lokale spørgsmål. 

At skræddersy 
udsendingen. 

At omforme rådata.



Hvordan får jeg hjælp til IT-løsningen? 

Brugervejledning

Navigationssedler

EG support

Tilkøb ekstra hjælp/oplæring 
i systemet fra EG

Ledelsesevaluering.dk

Vi arbejder på at få produceret 
vejledningsvideoer



Hvordan kommer I i gang?

I kan benytte rammeaftalen, som Medarbejder- og 

Kompetencestyrelsen har indgået med EG. 

Læs mere på ledelsesevaluering.dk

https://ledelsesevaluering.dk/it-loesningen/brug-af-it-loesningen


Hvad koster det? 

 Brug af IT-løsningen kræver en brugerlicens 
til systemet EG SafetyNet. 

 Prisen inkluderer brugsret til system og 
support. Prismodellen er struktureret efter 
en trappemodel, hvor prisen afhænger af 
antal respondenter.

Brugerorganisationers vederlag for brug af systemet

1 års brugerlicens til maksimalt:

0-500 respondenter: 2.500,00 kr.

501-1.000 respondenter: 9.700,00 kr.

1.001-2.000 respondenter: 11.100,00 kr.

2.001-5.000 respondenter: 16.200,00 kr.

5.001-10.000 respondenter: 23.800,00 kr.

10.001-20.000 respondenter: 28.700,00 kr.

20.001-50.000 respondenter: 75.200,00 kr.



Kontakt

 Hvis du har spørgsmål til den fællesoffentlige ledelsesevaluering, 
er du velkommen til at kontakte lektor ved Kronprins Frederiks 
Center for Offentlig Ledelse Caroline Howard Grøn 
på ledelsesevaluering@au.dk.

 Hvis du har spørgsmålet til IT-løsningen, er du velkommen til at 
kontakte EG her: EG SafetyNet - Ledelsesevaluering

mailto:ledelsesevaluering@au.dk
https://eg.dk/it/eg-safetynet/hr/ledelsesevaluering/


Lad os se systemet live 



Tak for nu!


