
Hvad hvis du kunne forbedre medarbejder 
engagement og performance -
Hver dag?



Connect med mig på LinkedIn

Kort introduktion til Stephanie

Stephanie Semay Bäckström
Partner og ansvarlig for LEAD People Analytics & Insights.

Nordic director, Beaconforce
Ekstern underviser på Aarhus Universitet 

Cand. Psych. 

sb@lead.eu

Tidligere: 
Forskningsassistent på Aalborg Universitet.

Konsulent hos Udviklingskonsulenterne.
Stifter og coach ved Center for Coaching.

Profil
Stephanie er ansvarlig for LEAD People Analytics & Insights og har 
mange års erfaring med både at designe målinger og 
opfølgningsprocesser samt afholdelsen af coaching feedback 
sessioner på alle leder- og medarbejderniveauer. Det er vigtigt for 
Stephanie at inddrage den nyeste research og viden i hendes 
arbejde – og hjælpe med at skabe ny viden i hendes felt baseret på 
hendes erfaring og research. Hun skriver løbende evaluerings 
artikler i anderkendte journaler (25 artikler/bogkapitler siden 
2014). Personligt er Stephanie tilstedeværende og troværdig i sine 
præsentationer og coaching.

Erfaring
Hun har tidligere arbejdet i forskellige konsulent huse og er stifter 
af Center for Coaching på Aalborg Universitet, hvor hun har sikret 
udvikling og supervision af 27 coaches som har gennemført mere 
end 200 gratis coaching sessioner for både ledere og medarbejdere 
indenfor halvandet år. Hun er certificeret LVI coach gennem Kaiser 
Leadership Solutions, USA (Leadership Versatility).
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Stephanie udgiver løbende artikler om ledelsesevaluering:

2018, 360-graders feedback som udviklingsdynamo på et 
universitet, Dansk Psykologisk Forlag.
2018, Drop spørgeskemaet og spring direkte til udvikling, 
Børsen Ledelse
2017, Når skoleledelsen skal måles og vejes, LIM
2017, Øg svarprocenten i din næste måling, DPF
2017, “Tænk ud af boksen, når ledelse skal evalueres”, 
Uddannelse og Udvikling
2016, “Lad os måle på ledelse – men hvorfor? Og hvordan?”,
HR Chefen
2015, “Få mest muligt ud af din ledelsesevaluering”, Væksthus 
for Ledelse
Bäckström, S., Sørensen, N.H. & Bertelsen, M. (2015),“Stigende 
kompleksitet i lederjobbet skal afspejles i ledelsesevalueringen”, 
HR Chefen
2015, “Undgå værdiløse svar når ledere evaluerer hinanden”, 
Væksthus for ledelse
2015, “Den traditionelle ledelsesevaluering trænger til en 
makeover”, Dansk Psykologisk Forlag
Bäckström, S. & Molly-Søholm, T. (2015), “Evaluer ledere med 
Leadership Pipeline”, Lederne – Danmarks største 
lederorganisation
2015, “Gør ledelsesevalueringen til et strategisk 
styringsredskab”, Væksthus for ledelse
2014, “Undgå misvisende ledelsesevalueringer!”, Væksthus for 
ledelse

Uddannelsesbaggrund 
Hun har en kandidatgrad i psykologi med speciale 
i forretningspsykologi. Hun har desuden studeret 
på kandidat studiet KAiO (Konsulent Arbejde i 
Organisationer). 

Certificeret i adskillige test/profil værktøjer:
Hogan, Myers-Briggs type indikator (JTI/MBTI), 
NEO-PI-R, LVI360 (Leadership Versatility Index), 
Effekt-profil (Leadership Group Profiling Tool). 
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https://lead.eu/wp-content/uploads/2013/08/T%C3%A6nk-ud-af-boksen-n%C3%A5r-ledelse-skal-evalueres.pdf


1. Vær skarp på formålet.

2. Tænk data bredere.

3. Vær nysgerrig og kritisk.

4. Datainformeret ledelse er ikke 
kun for lederen – men den 
samlede kultur.

5. Pak din konfliktskyhed væk.

5 opmærksomhedspunkter i at arbejde datainformeret

Børsen artikel - Bäckström & Kjeldsen, 2019



Målstyring Årlig vurdering af præstation Tunge
spørgeskemaer

Engagement og performance i dag



*: Krifa (2018): Wilke undersøgelse, Krifa – MU-samtaler. 
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Problemet eksisterer også i Danmark



Beaconforce
En realtids løsning der kombinerer kunstig og 
emotionel intelligens for at skabe et motiverende 
arbejdsmiljø, der forbedre engagement og 
performance.
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Vurder
- 2 spørgsmål om dagen.

- Anonym.

- Frivillig. 

- Personlig.

Resultater
- +80% frivillig adoption.



Analyser
- Praktisk dashboard til 

medarbejdere og ledere.

- Indblik i engagement på 

individniveau 

Resultater
- 98.35% præcision (+1000 

interviews)



- Realtid

- Handlingsrettede anbefalinger til 

medarbejdere og ledere.

Rådgiv

Resultater
- Sundere medarbejderudskiftning. 

Færre sygedage.

- Forbedret stres håndtering.



Ager
- Mål effektiviteten af handlinger. 

- Luk det forbedrede 

performance loop. 

Resultater
- Muliggør performance forbedringer. 

- Forbedret 1:1 dialog.

- Positive vaner og forbedret 

organisationskultur.



Topledelsen / HR

Fordele

Mellemledelse
Følg kontinuerligt med i engagement på team og individ niveau og målret 1:1 dialoger og 

udviklingssamtaler der reducerer stres og øger performance. 

Medarbejder
Målrettet refleksion over eget arbejde der gør udviklingssamtaler til en informeret tovejs 

dialog.

1.

2.

3.



Et uddrag af offentlige danske organisationer på 
Beaconforce



Det siger offentlige organisationer om Beaconforce

Medarbejder:
”Dialogerne handler pludselig om hverdagspraksis, 
og det er en stor forbedring fra den årlige 
trivselsmåling og MUS. Man får vendt det rigtige”.

Medarbejder:
”De kortere intervaller mellem samtalerne med 
min daglige leder giver stor værdi”.

Skoleleder, SkoleCenter Hirtshals:
”Man kan ikke lade være med at følge med på 
dashboardet.  Det giver en super god 
opmærksomhed”.

Uddannelseschef, Anklagemyndigheden:
”Beaconforce giver et bedre udgangspunkt for 
samtalerne om engagement, da man ved, hvad 
man skal snakke om”.



Beaconforce hos Holbæk Kommune

”Beaconforce har givet os et nyt og konstruktivt supplement til 
vores MUS-samtaler, vores 1:1 samtaler mellem leder og 
medarbejder samt til den løbende (u)formelle snak om engagement 
tæt på den praktiske hverdag”.

“De daglige spørgsmål har skabt god refleksion over eget arbejde, 
og har givet anledning til nye dialoger mellem leder og 
medarbejder, men også internt mellem medarbejderne”.

“Som lederværktøj giver det (appen) et godt og hurtigt indblik på 
flowniveauet, både i teamet og hos det enkelte medarbejder”.

Peter Joensen – Afdelingsleder, HR - Holbæk Kommune



LinkedIn

Facebook http://www.lead.eu/

http://www.lead.eu/

