
Lathund för resultat



Lathund

Resultaten i 

&frankly

Dashboard En översikt

Individuella frågor Presentera resultaten

Heatmap Prioritera rätt

Actions Gå från insikt till handling

Mer kunskap och inspiration!



Få en snabb översikt av resultaten

1. Se på första frågan, klicka vidare till höger

2. Klicka på Se Benchmarks / Snitt / 

Spridning / Kommentarer

3. Scrolla ner för att se KPIer och

Svarsfrekvens

För mer information klicka här!

Dashboard

Dashboard > Välj grupp

https://andfrankly.zendesk.com/hc/sv/articles/360018706139-Dashboard


Presentera resultaten för hela
gruppen

Individuella frågor

1. Välj Vem (grupp) / Vad (pulsundersökning) / När

2. Scrolla ned för att se alla svar

3. Expandera för att presentera

...Om du vill så kan du även Exportera undersökningen

till PPT/Excel och PDF

För mer information klicka här!

Resultat > Individuella frågor

https://andfrankly.zendesk.com/hc/sv/articles/360004163832-Var-kan-jag-hitta-resultatet-


Vilka frågor bör vi prioritera?

1. Välj rätt grupp och puls

2. Filtrera bort det du inte behöver och

sortera för att få en förenklad bild

3. Med hjälp av färgen på kartan kan du se 

vilka resultat som är höga och låga

För mer information klicka här! 

Heatmap

Resultat > Heatmap

https://andfrankly.zendesk.com/hc/sv/articles/360017036120-Vad-%C3%A4r-Heatmap-


Från insikt till handling - Vad ska 
vi göra nu?

Actions

Gå till Dashboard > Välj action som du vill arbeta med

För mer info om funktionen Actions, klicka här eller inspiration 

om hur du kan reflektera och diskutera här!

Actions

https://andfrankly.zendesk.com/hc/sv/articles/360016173899-Vad-%C3%A4r-Actions-
https://andfrankly.zendesk.com/hc/sv/articles/360028794092-Reflektera-diskutera-och-f%C3%B6lj-upp-p%C3%A5-resultatet


Från insikt till handling - Vad ska 
vi göra nu?

Actions

För att få en överblick över alla actions > Gå till 

Actions/Actionplan

För mer inspiration Actions > Actionbiblioteket

För mer info om funktionen Actions, klicka här eller inspiration 

om hur du kan reflektera och diskutera här!

Actions

https://andfrankly.zendesk.com/hc/sv/articles/360016173899-Vad-%C3%A4r-Actions-
https://andfrankly.zendesk.com/hc/sv/articles/360028794092-Reflektera-diskutera-och-f%C3%B6lj-upp-p%C3%A5-resultatet


Mer kunskap och inspiration!
Mer om engagemang!

www.andfrankly.com

• Gå till &frankly > Kunskapsbibliotek

• Chefsträningar finns på webben i Chefens 
användarguide

• Prenumerera på People First eller lyssna 

på vår podcast med samma namn

• Webinar och inspiration finns i vår FAQ

https://andfrankly.zendesk.com/hc/sv/categories/360001309512-Chefens-anv%C3%A4ndarguide
https://www.andfrankly.com/sv/people-first
https://andfrankly.zendesk.com/hc/sv/categories/360003075859-Knowledge-and-inspiration

