Svaroverblik ved undersøgelser
I svaroverblik kan du se resultater fra en given undersøgelse og for de enheder du har adgang til.
Du kan se på hele enheden eller blot en enkelt enhed. Du kan klikke dig helt ned på den enkelte
besvarelse på den enkelte enhed.
Du skal være opmærksom på, at i enkelte tilfælde kan svaroverblikket ikke altid sammenlignes med
rapporten.
 Rapporten er en personlig evaluering, som viser ALLE, der har vurderet dig. Se vejledning.
 Svaroverblik viser et samlet overblik for den enhed eller de enheder du har adgang til. Hvis
der er medarbejdere i en enhed, der skal evaluerer en anden leder, kan svaroverblik ikke
sammenlignes med din personlige rapport. Dog kan den sammenlignes, hvis du sætter
flueben i ”kun mine medarbejdere”.
Du åbner SafetyNet på forsiden af HR-portalen, under ”Skyd genvej”. Klik på fanen
”Ledelsesevaluering”, peg på menupunktet ”Spørgeskemaer” og klik på ”svaroverblik”

Under spørgeskema vælger du den relevante undersøgelse:

Sæt flueben i ”kun mine medarbejdere”. Klik herefter på ”Søg”. Du vil her få et svaroverblik på
dem som har vurderet dig.
Se det totale resultat for hele enheden, hvis du har adgang til flere enheder
Hvis du ønsker at se svar fra hele enheden, kan du vælge den ønskede arbejdsplads (rettighederne
afgør hvor mange arbejdspladser du kan se). Udover den ønskede arbejdsplads skal du sætte
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flueben ud for ” Inkluder underafdelinger”. Derved får du hele arbejdspladsen med. I dette tilfælde,
skal der ikke sættes flueben i ”kun mine medarbejdere”.

Vælg en enkelt enhed, hvis du har adgang til flere enheder
Hvis du ønsker at se svar for en enkelt enhed, kan du vælge den ønskede arbejdsplads ved at
klikke dig ned i hierarkiet. I dette tilfælde, skal der ikke sættes flueben i ”kun mine medarbejdere”.
Du får nu resultatet fra undersøgelsen:

Der er to faner hvorpå der er resultater:
- Grupper
- Spørgsmål
Grupper:
Du får præsenteret et gennemsnitligt resultat fra undersøgelsen ud fra de overordnede emner
Spørgsmål:
Du får præsenteret svarfordelingen på hvert spørgsmål

2

Det er muligt at folde svaroverblikket yderligere ud ved at klikke på

udfor hvert emne.

Klik på farven i bjælken og du får en liste/oversigt over de medarbejdere der f.eks. har svaret ”i
meget høj grad”.

Ved spørgsmål eller problemer kontakt HR-Centret, Helle Planck Larsen, hellepla@htk.dk eller Helle
Mølleskole, hellemoe@htk.dk.
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