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Svarprocent

10 systemer og 

analyseplatforme

Ca. 80.000 brugere

11

netværk

Ca. 200 deltagere

232 e-

læringskurser

Ca. 34.000 kursister

25 %

2019: 25 %

3 rådgivnings-

funktioner

Ca. 150 brugere

21 %

2019: 31 %

55 %

2019: 28 %

27 %

Ikke inkluderet i 2019

*Gennemsnit er uvægtede, svarprocent er vægtede. 

Gennemsnit
3,6

2019: 3,7

4,1

2019: 4,3

4,0

2019: 3,8

4,2

Ikke inkluderet i 2019

Samlet opgørelse*

Ca. 115.000 brugere

35 %

2019: 25 %

4,0

2019: 4,0

Den gennemsnitlige tilfredshed med Økonomistyrelsens ydelser er 4,0 på en skala fra 1-5

KAPITEL 1 – OVERBLIK



4

* 1 er ‘meget utilfreds’, og 5 er ‘meget tilfreds’.

**Systemer har to processpørgsmål: 3,8 for driftsstabilitet, 3,2 for brugervenlighed

Anm.: Gennemsnit er uvægtede For ‘Samlet opgørelse’ betyder det, at gennemsnit for kategorier er lagt sammen og delt med antallet af gennemsnit.

Fakta om Brugertilfredshedsundersøgelsen 2020

4,1
3,2

4,2 4,1 4,1

3,9

3,8

4,2 4,1 4,0

4,1

3,6

4,3 4,3 4,0

4,0

3,6

4,1 4,2
4,0

Systemer*Samlet opgørelse Netværk Rådgivning E-læringskurser

Brugervenligheden af systemer er det område, hvor tilfredsheden 

med Økonomistyrelsens ydelser er lavest

Proces**Generel tilfredshed Faglighed AnbefalingCa. 40.000 brugere af 10 systemer/analyseplatforme, 11 netværk, 232 

e-læringskurser og 3 rådgivningsfunktioner har svaret på undersøgelsen

Den gennemsnitlige tilfredshed er 4,0 på tværs af alle evalueringer. 

Skalaen går fra 1-5*, hvor 4 svarer til ”tilfreds”

Den generelle tilfredshed er højest for netværk og rådgivning, mens 

den er lavest for systemer

Faglighed på netværk og rådgivning er de områder, hvor tilfredsheden 

med Økonomistyrelsens ydelser er højest

KAPITEL 2 – OVERORDNEDE KONKLUSIONER

Oversigt over tilfredshed med Økonomistyrelsens ydelserKonklusioner om tilfredsheden med Økonomistyrelsens ydelser
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Brugertilfredshedsundersøgelsens baggrund og formål

Baggrund for brugertilfredshedsundersøgelsen

I 2019 gennemførte Økonomistyrelsen for første gang en 

tværgående brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugerne 

i staten. Denne er gennemført igen i 2020. 

• I årets undersøgelse evalueres to nye systemer og tre nye 

netværk

• Undersøgelsen indeholder i år data fra evalueringerne af 

Økonomistyrelsens rådgivningsfunktioner, som evalueres i 

løbet af året

• Undersøgelserne for de systemer og ydelser, som evalueres 

årligt, blev gennemført i oktober 2020, mens de løbende 

evalueringer er gennemført på tværs af 2020

• Grundet COVID-19 er tilstedeværelseskurser ikke 

undersøgt i år. Derudover er antallet af afholdte workshops 

begrænset, og disse inkluderes derfor ikke i rapporten

KAPITEL 3 – BAGGRUND OG METODE

Formål med brugertilfredshedsundersøgelsen

• At inddrage de brugere der til dagligt anvender de systemer 

og ydelser, som Økonomistyrelsen tilbyder

• At få en indsigt i brugernes tilfredshed, så vi kan forbedre, 

udvikle og målrette systemer og ydelser, så de giver mest 

mulig værdi for brugerne

• At se måle tilfredsheden fra år til år, så vi kan analysere 

udviklingen og effekten af de initiativer vi tager for løbende 

at forbedre os
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Undersøgelsen bygger på en række kvantitative og kvalitative spørgeskemaer 

Brugernes tilfredshed måles ved spørgeskemaer

• Opbygningen af spørgeskemaerne følger samme struktur, 

som blev anvendt i 2019 (se figur til højre)

• Der er udarbejdet individuelle spørgeskemaer tilpasset  

den enkelte ydelse eller det enkelte system

• Alle spørgeskemaerne har samme svarskala for at sikre 

sammenlignelighed på tværs af evalueringerne (fra 1 til 5, 

hvor 1 er til ‘meget utilfreds’, og 5 er til ‘meget tilfreds’)

• Spørgsmål vedr. faglighed omhandler blandt andet 

understøttelsen af egne opgaver

• Spørgsmål vedr. proces omhandler blandt andet 

brugervenlighed og sagsbehandlingstid

• I tillæg til de tværgående spørgsmål har vi spurgt ind til 

specifikke spørgsmål, som relaterer sig særligt til det 

enkelte system eller ydelse

Generel tilfredshed

1

Faglighed

2

Proces

3

Anbefaling til relevant kollega

4

Forbedringsforslag

5

Struktur på tværs af alle spørgeskemaerne

Anm.: Pkt. 4 i struktur ”Anbefaling til relevant kollega” er ikke inkluderet i surveys vedr. systemer/analyseplatforme.

KAPITEL 3 – BAGGRUND OG METODE
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3,0

4,0

3,4

4,0

3,6 3,6
3,9 3,8 3,7

3,4

4,0

3,6

3,0

3,6
3,9

4,0
3,8 3,7

3,5

4,1

3,7

3,1

3,7

4,1 4,0 3,9 3,8

3,1

2,2

3,5

RejsUdAlle systemer

(vægtet)

CAMPUS Statens 

eRekruttering

IndFakNavision Stat Statens 

Lønløsning

Statens BI - LDV Statens 

Koncernsystem

Statens 

Budgetsystem

Statens HR

2019

2020 uden SHR og SBS

2020

Anm.: Gennemsnit er uvægtede medmindre andet er angivet.

3,7

3,6 

Nye systemer i 2020

Gns. for alle

systemer (uvægtet)

3,8

Generel stigning i tilfredshed med systemer siden 2019 – dog scorer nye systemer lavere

Brugerne af Statens eRekruttering, Navision Stat og Statens 

Lønløsning er de mest tilfredse brugere målt på generel tilfredshed

Syv ud af otte af de systemer, som også blevet evalueret i 2019, er gået 

frem i generel tilfredshed

KAPITEL 4 - SYSTEMER

Sammenligning af generel tilfredshed i 2019 og 2020 for systemer
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3,7 4,0 3,6 3,5 3,6 4,4 3,7 3,7 3,8 4,0 3,1

3,2
3,7

3,2
2,6

3,4

4,0
3,8 3,6 3,4 2,7

2,0

3,8
4,1

4,1
3,8

4,0

4,0
4,1 3,9 3,8

3,0

3,5

3,6

4,1
3,7

3,1

3,7

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

3,1

2,2

3,6

4,1

3,7

3,1

3,7

4,1
4,0

3,9 3,8

3,1

2,2

På tværs 

af alle 

systemer

CAMPUS SHRNavision 

Stat

Statens 

BI-LDV

RejsUd SBSIndFak SeR SLS SKS

Generel tilfredshed SupportBrugervenlighedFaglighed Driftsstabilitet

Samlet har systemer højest tilfredshed med driftsstabilitet og lavest med brugervenlighed

Antal

besvarelser
20.077 1.273 5.419 6.794 4.602 119 558 863 329 99 21

Svarrate 25 % 23 % 26 % 24 % 30 % 22 % 26 % 17 % 31 % 42 % 44 %

Brugerne er mindst tilfredse med brugervenligheden på 

tværs af systemerne som i gennemsnit scorer 3,2

Brugertilfredshedsundersøgelsen har udvidet rækken af systemer, 

som bliver evalueret, til 10 systemer

Statens HR (SHR) og Statens Budgetsystem (SBS) er for første 

gang inkluderet i undersøgelsen

Statens e-Rekruttering, Navision Stat og Statens Lønløsning har 

den højeste generelle tilfredshed, mens Statens HR har den laveste

Brugerne er mest tilfredse med driftsstabiliteten på tværs af 

systemerne som i gennemsnit scorer 3,8

KAPITEL 4 - SYSTEMER

Detaljeret oversigt over tilfredshed med Økonomistyrelsens systemer

Anm.: Gennemsnit er uvægtede medmindre andet er angivet. Svarrate er vægtet.

Konklusioner om tilfredsheden med Økonomistyrelsens systemer
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3,0

4,0

3,4

4,0

3,6 3,6
3,9 3,8 3,7

4,3
4,7 4,5 4,5

4,1

4,7
4,3

3,7
4,3

4,0 4,24,0 4,0
4,3 4,3

3,8

4,6
4,3 4,1 4,2

3,0

4,5 4,4

Alle netværk

(vægtet)

Økonomi-

chefnetværk 

2

Netværk for 

departementale 

økonomichefer

Økonomi-

chefnetværk 

3

Netværk for 

Statens 

Indkøbskategorier

Økonomi-

direktør-

netværk

Økonomi-

chefnetværk 

1

Økonomi-

medarbejder-

netværk 2

Økonomi-

medarbejder-

netværk 1

BI-netværket Netværket 

for Advanced 

Analytics

Netværk for 

tilskudsregler

Netværk for 

udbudsjurister 

med få års 

erfaring

Netværk for 

erfarne 

udbudsjurister

2019

2020

Antal 

besvarelser
195 3 5 5 4 8 8 - 115 18 - 6 13 10

Svarrate 21 % 15 % 39 % 36 % 21 % 53 % 31 %

Ikke 

inkluderet 

i 2020

17 % 40 %

Ikke 

inkluderet 

i 2020

23 % 45 % 38 %

4,3

4,1 

Gns. for alle 

netværk (uvægtet)

Anm.: Gennemsnit er uvægtede medmindre andet er angivet. Svarrate er vægtet. 

Den generelle tilfredshed med netværk er overordnet høj men er faldet fra 2019 til 2020

Nye netværk i 2020

KAPITEL 5 - NETVÆRK

Sammenligning af generel tilfredshed i 2019 og 2020 for netværk
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4,2 4,0 4,3 4,3 4,5 4,4 4,0 4,2 4,5
3,0

4,6 4,3

4,2 4,0
4,5 4,3 4,5 4,6

4,3 4,1 4,2

3,0

4,4
4,1

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

4,0 4,1
4,2

3,3

4,6
4,4

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

4,6

4,3 4,1
4,2

3,0

4,5
4,4

Økonomi-

medarbejder-

netværk

Netværk for 

økonomi-

direktører

BI-netværk Netværk for 

udbudsjurister 

med få års 

erfaring

På tværs 

af netværk

Økonomichef-

netværk 3

Netværk for 

departementale 

økonomichefer

Økonomichef-

netværk 2

Økonomichef-

netværk 1

Netværk for 

Advanced 

analytics

Netværk for 

tilskudsregler

Netværk for 

erfarne 

udbudsjurister

Tilfredshed Faglighed Proces Anbefaling

På tværs af alle netværk er deltagerne særligt tilfredse med fagligheden i 

netværkene, som scorer mellem 3,3 og 4,8 i tilfredshed

Netværk scorer højt på tværs af parametre men særligt fagligheden har en høj tilfredshed

Deltagerne er samlet set tilfredse med de elleve netværk på tværs af 

generel tilfreds, faglighed, proces og hvorvidt de vil anbefale netværket

Netværk for tilskudsregler har den laveste gennemsnitlige tilfredshed, 

og måler samlet 3,0 svarende til ‘hverken tilfreds eller utilfreds’

Økonomichefnetværk 3 og Netværk for udbudsjurister med få års 

erfaring har de mest tilfredse deltagere og måler hhv. 4,6 og 4,5

KAPITEL 5 - NETVÆRK

Detaljeret oversigt over tilfredshed med Økonomistyrelsens netværk
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Anm.: Gennemsnit er uvægtede

Rådgivningsydelserne har samlet en høj tilfredshed og særligt faglighed scorer højt

4,1 4,5 3,7 4,1

4,1
4,6

3,7 3,7

4,3
4,6

4,0
4,3

4,2

4,5

4,0
4,2

Rådgivning på 

tværs af ØS

Rådgivningsenheden

Statens indkøb

Rådgivning om 

Kontraktstyring

Statsregnskabs 

rådgivning

Tilfredshed Faglighed AnbefalingSagsbehandlingstid

Rådgivningsenheden Statens indkøbs brugere er mest 

tilfredse med en gennemsnitlig generel tilfredshed på 4,5

Brugerne er mest tilfredse med fagligheden i rådgivningen, 

hvor tilfredsheden spænder fra 4,0 til 4,6

Brugerne er mindst tilfredse med sagsbehandlingstiden, hvor 

tilfredsheden spænder fra 3,7 til 4,6 

Rådgivning om kontraktstyring har den laveste tilfredshed 

målt på tværs – men med en generel tilfredshed på 4,0

575 brugere er blevet spurgt ind til de tre rådgivningsfunktioner, 

og 157 brugere har svaret, hvilket giver en svarrate på 27 pct.

KAPITEL 6 - RÅDGIVNING

Detaljeret oversigt over tilfredshed med rådgivningsfunktioner

Brugernes gennemsnitlige tilfredshed ligger over 4,0 på alle 

fire parametre for de tre rådgivningsfunktioner

Antal

besvarelser
157 68 74 15

Svarrate 27 % 26 % 26 % 65 %

Konklusioner om tilfredsheden med Økonomistyrelsens rådgivning
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3,8 3,9 3,8
3,6

4,0 4,0 4,0
4,1

Faglighed: Fagligt 

indhold

Generel tilfredshed: 

Udbytte af kursus

Proces: Navigations- og 

interaktions-muligheder

Anbefaling til andre

Der særligt sket en stigning i, hvorvidt folk vil anbefale kurserne til 

andre, med en stigning på 0,5 fra 2019 til 2020

20202019

Generel høj tilfredshed med e-læringskurser og med en generel stigning siden 2019

Den generelle tilfredshed med e-læringskurserne er 4,0, hvilket er 0,2 

point højere end i 2019

55 pct. af de brugere, som har gennemført et eller flere e-læringskurser 

har svaret på undersøgelsen

Evalueringerne er fordelt på 232 forskellige e-læringskurser i 

CAMPUS og 19.640 brugersvar

KAPITEL 7 – E-LÆRING

Gennemsnitlig tilfredshed i 2019 og 2020 for e-læringskurserKonklusioner om tilfredsheden med Økonomistyrelsens e-læringskurser

I gennemsnit der høj tilfredshed på alle parametre med et 

gennemsnit på 4,0 eller over
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Brugertilfredshedsundersøgelsens resultater skal sikre løbende forbedringer

KAPITEL 8 – INITIATIVER PBA. RESULTATER

Brugernes input og forbedringsforslag giver os 

mulighed for at forbedre vores ydelser og systemer

• På tværs af undersøgelsen har vi modtaget mere end 5.000 

fritekstbesvarelser, hvor brugerne er kommet med forslag til, 

hvad vi kan gøre endnu bedre i systemer og ydelser.

• På baggrund af undersøgelsen er der igangsat en intern 

udviklingsproces, som undersøger, hvordan vi kan 

imødekomme ønskerne på den korte og den lange bane

• Brugervenlighed er et væsentlig opmærksomhedspunkt på 

tværs af både systemer og rådgivningsydelser. Det skal være 

let at benytte både systemer og vores tilbud om rådgivning

• Den nuværende situation med hjemmearbejde har medført, at 

bl.a. deltagere i netværk har givet feedback på brugen af 

virtuelle møder, som stiller større krav til formen på møderne 

og bevarelsen af tid til uformel sparring

• Nogle tiltag kan eksekveres med det samme, fx opdaterede 

hjemmesidetekster, mens andre tiltag kræver en yderligere 

analyse og udvikling med et brugerrettet fokus

Vedvarende fokus på brugerinddragelse1

Brugertilfredshedsundersøgelsen har igen i år sat streg under 

vigtigheden med kontinuerlig brugerinddragelse. På tværs af alle 

evalueringer har brugerne givet input, som nu skal bringes i spil

Fokus på brugervenlighed i systemerne2

Vi skal fortsat arbejde med brugervenligheden i vores systemer. 

Det betyder bl.a., at RejsUd arbejder på lancering af en app, og at 

SBS arbejder for forbedring af brugergrænsefladen.

Rådgivning af høj kvalitet og endnu bedre svartider3

Rådgivningsfunktionerne har høj tilfredshed, men der arbejdes med 

at sikre en endnu højere kvalitet. Erfaringsopsamling og yderligere 

sparring blandt rådgivere kan bidrage hertil. Derudover arbejdes 

der med at sikre endnu bedre svartider og advisering af brugeren.

Tre overordnede forbedringsområder er identificeret 

pba. brugertilfredshedsundersøgelsens besvarelser


