
 
 
 

 
 
 
Business-case for GoDialog  
 
 
1. Metode 
 
De tal, der anvendes i business-casen, stammer fra en spørgeskemaundersø-
gelse, der omfatter 42 ledere og 108 medarbejdere, der anvender GoDialog. 
Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget umiddelbart efter afslutningen af med-
arbejdernes 2. MUS-forløb med GoDialog.  
 
Ledere og medarbejdere er blevet bedt om at angive, hvor meget tid de har an-
vendt på forberedelsen til MUS, på MUS-samtalen og på opfølgningen før og efter 
ibrugtagning af GoDialog. De er endvidere blevet bedt om at notere årsagen til 
de forskelle i tidsforbruget, de måtte have oplevet.  
 
Endelig er 10 HR-partnere, der er har erfaring med at implementere GoDialog 
blevet interviewet om processen og deres eget tidsforbrug. 
 
Undersøgelsen er naturligvis behæftet med usikkerhed, herunder:  

• At respondenternes angivelse af deres tidsforbrug til papirbaseret MUS for-
udsætter, at de kan huske, hvordan deres papir-MUS forløb for 14 måne-
der siden. 

• At de virksomheder, som vælger at anvende GoDialog, alt andet lige prio-
riterer HR-processer højere end andre virksomheder. 

• At de undersøgte virksomheder alle havde en meget stor andel videnmed-
arbejdere. 

 
Respondenternes angivelse af deres tidsforbrug til papirbaseret MUS er sammen-
holdt med en undersøgelse1, der er foretaget i 2006 for Foreningen af Personale-
chefer i Danmark (i dag Dansk HR). Der er på alle væsentlige punkter overens-
stemmelse mellem det tidforbrug, som ledere og medarbejdere i Competence-
houses undersøgelse oplyser, at de anvendte på papirbaseret MUS før de overgik 
til GoDialog og det tidsforbrug, som ledere og medarbejdere i Foreningen af Per-
sonalechefer i Danmark angiver, at de anvender på papirbaseret MUS. 

                                       
 
1 
https://static1.squarespace.com/static/55f6da0fe4b0af5177372e8b/t/571f60f3c6fc085e8
3143d60/1461674229044/Medarbejdersamtaler_2006.pdf 

Competencehouse 
Symbion Science Park 
Fruebjergvej 3 
2100 København Ø 
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2. Tidsforbrug til MUS  
 
Målinger af tidsforbruget til MUS ved anvendelse af GoDialog sammenholdt med 
papirbaseret MUS viser, at der anvendes mindre tid på forberedelsen, på udar-
bejdelsen af udviklingsplan og på opfølgningen og at HR-medarbejdere bruger 
mindre tid på at facilitere MUS-processen. 
 

• Både ledere og medarbejdere sparer 8 minutter på ikke at skulle lede ef-
ter samtalenoter og udviklingsplan fra forrige MUS, fordi disse automatisk 
overføres til det nye samtaleskema i GoDialog.  
 

• Lederne anvender mere tid på at gennemgå samtaleskemaet.  
 
Det skyldes, at lederen ved indkaldelsen til MUS skal klikke på de samtale-
emner, som lederen særligt ønsker at drøfte med medarbejderen. Lederen 
anbefales endvidere at tilføje kommentarer til et eller flere af samtaleem-
nerne. Ledernes gennemsnitlige merforbrug til forberedelsen er vurderet 
til 10 minutter 
 

• Længden af selve samtalen ændres ikke ved overgang til GoDialog.  
 
Ledere og medarbejdere der brugte halvanden time på papirbaseret MUS 
anvender efter ibrugtagning af GoDialog også halvanden time, ligesom de 
der kun brugte 45 minutter fortsætter med de korte samtaler, efter de har 
taget GoDialog i anvendelse. 
 

• Tiden til at udarbejde en udviklingsplan og et referat, herunder sikre god-
kendelse og journalisering/arkivering, reduceres med 13 minutter for så-
vel leder som medarbejder.  
 
Det skyldes, at man ved anvendelse af GoDialog ved afslutningen af sam-
talen i fællesskab på meget simpel vis opretter/tilretter udviklingsaftaler 
og referat, som automatisk samles i et PDF-dokument. PDF-dokumentet 
indeholder en godkendelsesdato, lederens navn, medarbejderens basis-
data (navn, fødselsdato, faggruppe, enhed), nye udviklingsaftaler og et re-
ferat, hvis et sådant er udarbejdet.  
 

• Lederes og medarbejderes tid til at følge op på MUS-aftaler (og aftaler der 
indgås mellem MUS) reduceres med 20 minutter for ledere og 14 minut-
ter for medarbejdere ved at anvende GoDialog.  
 
Det skyldes den automatiske opfølgningsfunktion, hvor den ansvarlige for 
en aftale får en reminder-mail, når deadline nærmer sig og hvis deadline 
bliver overskredet. Mailen indeholder en opfordring til at gøre status for 
aftalen med et direkte link til aftalen. Når en medarbejder ændrer en af-
tale, får lederen automatisk besked om, at der er foretaget en ændring og 
hvori ændringen består. Hvis det er lederen, der ændrer en aftale, er det 
omvendt medarbejderen, der orienteres med mail.  
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• HR-medarbejderes tid til at facilitere og analysere den årlige MUS-proces 
reduceres med 52 timer, der dækker over et spænd på mellem 38 til 62 
timer.  
 
Reduktionen skyldes: 

o at det er enkelt at redigere samtaleskemaer 

o at HR ikke skal udsende samtaleskemaer 

o at HR ikke skal bruge tid på at undersøge om MUS er sat i gang, om 
alle medarbejdere har fået udviklingsplaner, om udviklingsplanerne 
er godkendte 

o at HR ikke skal tjekke om der bliver fulgt op på indgåede aftaler og 
om virksomhedens udviklingsplaner bliver arkiveret. 
 

• HR-medarbejderne anvender til gengæld gennemsnitlig 16 timer pr. år på 
nye opgaver.  De nye opgaver omfatter vejledning primært af ledere i 
hvordan de anvender GoDialog og analyser af de ”ekstra” statistikker (fx 
statistik over valgte samtaleemner), som GoDialog har.  

 
 

3. Besparelse ved brug af GoDialog  
 
Den gennemsnitlige tidsbesparelse ved at overgå fra papirbaseret MUS til GoDia-
log kan jf. afsnit 2 beregnes til: 
 

• 31 minutter (+8-10+13+20) for ledere pr. afholdt MUS 

• 35 minutter (+8+0+13+14) for medarbejdere pr. afholdt MUS 

• 36 timer (+52-16) for HR-medarbejdere pr. år 
 
Forudsættes det, at værdien af den tid, der frigøres ved at anvende GoDialog, 
svarer til ledernes og medarbejdernes løn i det pågældende tidsrum opnås føl-
gende besparelser: 
 

• Pr. leder: (31min x 6,662 kr./min)  = 206,46 kr. pr. afholdt MUS 

• Pr. medarbejder: (35min X 4,073 kr./min) = 142,49 kr. pr. afholdt MUS 

• Ledere og medarbejdere: 206,46 kr.+141,26 kr. = 349 kr. pr. afholdt 
MUS 

• HR-afdelingens medarbejdere: (36t x 259,474 kr./t) = 9.431 kr. pr. år. 
 

                                       
 
2 Beregningen er baseret på DJØF’s lønstatistik (https://www.djoef.dk/r-aa-dgivning/l-oe-n/l-oe-
ntjek.aspx) for kontorchefer ansat i staten. 
3 Beregningen er baseret på DJØF’s lønstatistik og HK-stats for lønstatistik (https://www.loenover-
blik.dk) for medarbejdere ansat i staten. Det er forudsat at 10% af medarbejderne er konsulenter, 
75% er fuldmægtige og 15% er HK’ere. 
4 Beregningen er baseret på DJØF’s lønstatistik. Det er forudsat, at 50% af HR-medarbejderne er 
fuldmægtige og 50% konsulenter. 
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4. Businesscase for anvendelse af GoDialog-MUS 
 
I tabel 1 nedenfor er besparelserne ved at anvende GoDialog-MUS (jf. afsnit 3) 
og udgifterne til at anskaffe og anvende GoDialog angivet. 
 
Med udgangspunkt i tabel 1 kan Return On Investment efter 1 år beregnes til: 
 

• 46%5 for virksomheder med 50 brugere  
 

• 58%6 for virksomheder med 250 brugere  
 

• 62%7 for virksomheder med 500 brugere  
 
 

 
    
   Tabel 1 
   Udgifter og besparelser forbundet med GoDialog-MUS 
 

 Antal afholdte MUS 

 50 250 500 

Oprettelse -11.200 kr. -25.200 kr. -51.450 kr. 

Årlig licens  -7.200 kr. -36.000 kr. -62.250 kr. 

1. års omkostninger -18.400 kr. -61.200 kr. - 113.700 kr. 

Årlig lønbesparelse +26.881 kr. +96.681 kr. +183.931 kr. 

1. års besparelse +8.481 kr. +35.481 kr. +70.231 kr. 

Følgende års besparelser +19.681 kr. +60.681 kr. +121.681 kr. 

 
 
 
 
 
 

 

                                       
 
5 (26.881 kr. - 18.400 kr.) x 100 /18.400 kr. 
6 (96.681 kr. - 61.200 kr.) x 100 /61.200 kr. 
7 (183.931 kr. – 113.700 kr.) x 100 /113.700 kr. 


