
SWEREA 
ENGAGEMANG

Arbeta systematiskt med att öka 
medarbetarnas engagemang!



Swerea engagemang

Engagerade medarbetare blir alltmer en nödvändighet 
i alla organisationer, för att säkra kvalitet och service 
till kunderna, för att få hög takt i utvecklingen och för 
att kunna attrahera nya, kvalificerade medarbetare. 
Men vad får era medarbetare att engagera sig? 

Det får inte hänga på att ledarna är tillräckligt inkännande och 
karismatiska – få av oss är det i tillräcklig grad utan rätt stöd. 
Genom att arbeta systematiskt kan ni tillsammans bygga en 
stimulerande och engagerande miljö. Medarbetarna vill inget 
hellre än att bidra till organisationens framgång, ni behöver 
bara ge rätt förutsättningar. Vår metod hjälper er att göra just 
det!

Ta tempen på organisationen
En webbenkät hjälper er att med små insatser få en detaljerad 
bild av hur högt engagemanget är i olika delar av organisa-
tionen. Enkäten visar hur man ser på förutsättningarna inom 
de tio temaområden, som visas i bilden till höger.

Analysera och prioritera
Med enkäten som grund genomför vi en workshop tillsam-
mans med ledningen och ytterligare nyckelpersoner. Vi identi-
fierar områden i verksamheten som har stor potential och 
goda möjligheter att utvecklas. Goda sidor i organisationens 
kultur och styrkor som finns är minst lika viktiga som de brister 
vi hittar.

Metoden ger effekt och utvecklar er som ledare och ni kommer att uppleva processen kul och givande.
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Identifiera och genomför aktiviteter
I följande workshoppar, en eller flera, prioriterar vi tillsammans 
konkreta insatser, med ansvarsfördelning och tidsplanering. 
Aktiviteterna sker i små steg så att man orkar genomföra 
dem, och vi hjälper till att följa upp så att de verkligen genom-
förs.

Följ upp och utvärdera
Till slut utvärderar vi både process och resultat, genom en ny 
webbenkät och en avslutande workshop. Ni beslutar om 
justeringar och kompletterande insatser och kommer fram till 
hur ni vill fortsätta att arbeta med frågorna. 



 

Act (fortsatt)
Genomför
• Förbättra vidare
• Nya åtgärder
• Gör på nytt sätt

Utvärdera
Vad har vi lärt?

Enkät till
• medarbetare
• ledare

Vad tycker 
medarbetarna?

Besök
Intervjuer

Varför är det 
som det är?

Företagets
historia

Vad har man
redan gjort?

Inspiration
Teori kring 
motivation

Vad vet andra?

Uppföljande
enkät

Medarbetarnas
bild av effekter?

Check (6-12 mån)
Stöd & driv på
• Undersök, fråga, lyssna
• Lös underhandsproblem
• Slutför åtgärder

Följ upp
Hur gick det? Annat som pågår i 

organisationen

Prioritera
Vad gör vi?

Do (3-6 mån)

Genomför
• Åtgärda enligt plan
• Driv  på  tydligt
• Bygg på befintligt

Plan (1-2 mån)

Undersök
• Förankra
• Samla data
• Sök alternativ

Förstå
Var står vi?

Förbered
• Besluta
• Välj deltagare

Bilden ovan visar det upplägg vi föreslår för ert arbete att öka engagemanget. Ni arbetar själva mellan 
workshopparna och fortsätter efteråt. Vår insats för detta upplägg kostar 95 000 kr plus omkostnader. Eller 
kanske vill du träffa oss för inspiration och kunskapsinhämtning i ledningsgruppen en dag inför ett beslut att 
eventuellt gå vidare. Diskutera ert upplägg med oss och begär en offert.
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