


Vi har ett stort frågebibliotek…

Vårt bibliotek består av 217 
frågor

Känn dig inte överväldigad; 
använd våra sökord eller
välj områden i sökfältet.



…och förskapade frågepaket

Alla paket har en beskrivning och
ett syfte med en rekommenderad
frekvens.

Hittar du inte vad du söker? 
Skapa ett eget paket!



Situation 1: Om du vill mäta motivationsnivån bland medarbetarna och se 
så att de inte är för stressade.

Measure and trigger engagement

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Engagement KPI: Varannan månad. Håll koll på den övergripande
engagemangsnivån och jämför mellan olika grupper.

Wellbeing Pulse: Varannan vecka under en kortare tidsperiod

Health in depth: Om du noterat att ni har problem med stress, skicka ut vårt paket för att födjupa förståelsen kring
vad som kan förbättras. En gång för att ta tempen, en gång för att följa upp! - har det förbättrats?

Energizers: Känner du dig modig? Lägg in något ROLIGT på schemat! ☺



Situation 2: Vi har problem med ledarskapet och vill förstå vad vi 
kan förbättra

Measure and trigger engagement

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Engagement KPI: Varannan månad

Leadership in depth: En gång för att ta temoen, en gång för uppföljning – har ni förbättrats?

Colleagues in depth: Varannan månad. Försök att inte lägga för mycket fokus på chefen, 
vad kan vi göra bättre I vårt team?



Situation 3: Jag vill täcka flertal områden kring engagemang som
pulsar frekvent

Engagement KPI

Measure and trigger engagement

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Leadership

Personal development

Wellbeing

Cooperation

Kvartalsvis puls för samtliga paket



Situation 4: Vi håller på med ett förändringsprojekt i vår
organisation och jag vill säkerställa att alla är med på banan

Change tracking: Kvartalsvisa mätningar för att se så att alla är med på banan

Measure and trigger engagement

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Diagnose engagement drivers: Kvartalsvis. Säkerställ att drivkraften bakom engagemang är på
plats, medan ni fokuserar på förändringen

Snabbfråga: Ibalnd. Tillexempel, efter en stor informationsgenomgång angående förändringen, följ
upp så att informationen täckte det som behövdes



Tre olika sätt att gå från insikt till handling

Kontinuerlig mätning ser 

till att ni rör er I rätt 

riktning både som team 

och organisation

Tracking

Få en bättre förståelse för 

utmaningar och vad som 

driver medarbetarnas 

engagemang inom olika 

områden

Fördjupning

Bli mer proaktiv i ert 

arbete för att skapa en 

stark laganda och 

företagskultur. Välj vilka 

beteenden ni vill trigga

Action

“Varför så låga resultat?
..hur förbättrar vi?”Kommer vi närmare vårt mål?” “Hur triggar vi teamet I rätt riktning?”



Visste du att du kan schemalägga frågor för olika delar av
organisationen?

• Kombinera företagsövergripande frågor med teamspecifika.

• Chefer kan schemalägga egna frågor.

• Det är enkelt att ändra frågor och schemaläggning när det behövs.

Företag

Avdelning

Teams

Measure and trigger engagement


