


Varför gör vi det här?
Introduktion

Sätta engagemang och välmående på den dagliga agendan

• Trigga en kontinuerlig dialog mellan medarbetare, team och 
chef

• Lyfta värdet av medarbetarnas välmående i nivå med andra 
affärsnära nyckeltal

Ge mer ägarskap och utrymme för individer 
och teams

• Ger personligt ägarskap av engagemang och nöjdhet

• Ger alla på företaget en chans att göra sin röst hörd

• Gör det möjligt för team att sätta sina egna frågor & triggers



Ett agilt och pulsat upplägg med realtidsrapporter
- leder till mer proaktiva åtgärder

Hur vi gör detta: Flexibel puls

Frågor

Resultat

Aktivitet

Traditionella 
enkäter



Korta, pulsade frågor i 
mobilen

Hur det fungerar

&frankly fungerar som plattform för dialog 
mellan chefer och medarbetare. Frågor

skickas ut genom verktyget till &franklys
app till din telefon eller till din inbox på

datorn.



Alla resultat finns tillgängliga i appen eller på webben

Hur det fungerar

Så funkar det

Alla resultat nås, när som helst, via portalen eller appen.

Resultat presenteras för varje grupp i organisationen. 
Vem som får se vad definieras av systemadministratören i 
din organisation.



Svara via app eller via e-mail

Hur det funkar

När du får ett konto i &frankly blir du 
automatiskt ”webbanvändare” vilket innebär 
att du får notiserna via mail.

Om / när du har laddat ner och loggat in i 
appen, får du notiser enbart via mobilen.

Ditt val.



Frågor på organisationsnivå kan kombineras med frågor på team 
nivå

Hur det fungerar

• Kombinera frågor för hela organisationen med teamspecifika frågor eller fördjupande frågor

• Managers kan själva schemalägga

• Enkelt att ändra frågor och schemaläggning baserat på nya behov och utmaningar

Organisationsnivå

Avdelningar

Grupper



Som team kan du skapa egna frågor

Din chef kan med input från teamet, skapa egna 
frågor som passar teamets specifika behov och 
handlingsplaner.

Hur det fungerar

Hur det fungerar



Tre olika sätt att gå från insikt till handling
Hur det fungerar

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?”



Tre olika sätt att gå från insikt till handling
Hur det fungerar

Tracking Fördjupning Action



Användare är alltid helt anonyma 
i &frankly

Tekniska förutsättningar

Våra principer

• Du kan alltid lita på att &frankly skyddar er när det kommer till 
integritet och anonymitet. Managers kan inte se 
medarbetarnas personliga svar. 

• För att försäkra integriteten av medarbetarna, finns det en 
gräns för minsta antalet svar som krävs för att visa resultat:
- Minst 3 svar för genomsnittliga resultat
- Minst 3 svar för spridning av resultat
- Minst 3 svar för kommentarer och öppna frågor
(Denna gräns kan alltså vara högre satt för just din organisation, 
men aldrig lägre än 3)

• Mer information: https://www.andfrankly.com/sv/din-integritet/



Du har alltid access till dina egna individuella svar

Personliga svar kan du se i appen. Du kan även logga in 
på www.andfrankly.com för att se dina svar.

På detta vis kan du följa din egen svarskurva!

Hur det fungerar



Standard symboler för att svara på frågor
Hur det fungerar

Kommentar Inget svar Skicka



Vad är nästa steg?
Ladda ned appen!

Vad är nästa steg?



Making people smile, and companies thrive


