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VARFÖR PULS-

MÄTNINGAR SLÅR UT DE 

TRADITIONELLA 

MEDARBETAR-

UNDERSÖKNINGARNA



Nu skrotar vi de traditionella 
medarbetarundersökningarna en gång för alla! 
Pulsmätningar har varit på tapeten länge men 

ändå klamrar många organisationer sig fast vid 

de stora långsamma mätningarna. Argumenten är 

många, vi hör allt från att ”tiden inte finns till” att 
”medarbetarundersökningen har fungerat bra hittills”. 

Kanske finns det en rädsla att förändra. Nedan 
listar vi varför organisationer tjänar på att byta till 

pulsmätningar och varför vi ska lägga de ålderdomliga 

mätningarna på hyllan.

Mät oftare och se samband! 

Genom att ta pulsen på hur er organisation har 

det, oftare än en gång per år, kan ni se mönster. 

Förstå vilka perioder under året som medarbetarna 

har det tuffast och behöver extra stöd. Utgå från 
organisationens övriga planering och väv naturligt in 

mätningarna -gärna när ni ändå skall samlas. Dessa 

mätningar kan ge både djupare inblick och nya insikter 

kring vad medarbetarnas verkliga utmaningar är. 

Att mäta flera gånger per år får även medarbetarna 
att känna att organisationen bryr sig och gör att ni 

kontinuerligt kan sätta ljuset på det som är viktigt. 

Frekventa mätningar skapar möjligheter för en 

företagskultur som ständigt utvecklas. Det skapar en 

öppnare dialog där man vågar och vill tala om vad som 

behövs göras för att kunna prestera på topp.
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Förebygg och arbeta proaktivt genom att upptäcka 
problem i tid. 

Genom att mäta ofta hinner ni agera på varningssignaler. 

Ta fram utvecklingsplaner och strategier innan det är 

försent! Att implementera förändringar blir inte lika svårt 

eftersom problemen inte har fortlöpt lika länge som de 

kunde ha gjort om ni endast skulle mäta en gång per år. 

Ligg i framkant och bli ett av framtidens företag genom att 

förstå att vi är sociala varelser. Pulsmätningar möjliggör 

att arbeta proaktivt med strategisk HR.

Fokusera på de områden som är viktigast för er.  

När man tar pulsen flera gånger per år bör man varje 
gång mäta om förutsättningarna för prestation finns 
på plats och emellanåt lägga till olika fokusområden. 

Fokusområden kan vara: arbetsmiljö, ledarskap eller 

kundlojalitet. Våga välja bort frågor och visa vad ni lägger 

fokus på just nu genom era mätningar. Lägg sedan era 

insatser där de behövs som mest, för att bli den bästa 

möjliga högpresterande organisationen ni kan vara. 
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Följ upp er företagskultur och HR-insatser 
oftare. 

Med fler mätningar följer möjligheten till fler korta 
men viktiga uppföljningar. Genom att koppla 

uppföljningen till andra delar av verksamheten ni 

mäter och följer upp, kan ni se till att förändringar 

sker på rätt plats och vid rätt tillfälle. Detta är ett 

ständigt arbete om ni vill ha resultat. Se till att era 

medarbetare känner sig trygga i att de har det stöd 

som behövs för att börja agera på sina resultat på 

egen hand. Se till att varje mätning följs upp och 

agera på resultaten som en del av helheten och inte 

som något separat.
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KICKI

MOLIN
GRUNDARE

Kicki Molin, grundare av YESbox Talent, 

har ett ben i analys och det andra i 
beteendevetenskap. Hon brinner för att arbeta 
med modernt ledarskap och kommunikation 
i kombination med digitala verktyg som kan 
skapa bestående motivation och lönsamhet. 
Kicki använder gärna sin bakgrund som 

elitidrottare i simning och Modern Femkamp 
och erfarenhet från förändringsledning som 

Sverige-chef under två uppköp, för att utveckla 
sina kunder.

Kicki får ofta höra att hon är en energibomb! 
Hennes erfarenheter är unika då 

hennes utbildning i både statistik och 
beteendevetenskap kombinerar varandra 

så väl. Hon har förmånen att få arbeta med 
mycket kompetenta konsulter med samma 

värderingar, tro och syn på drivkrafter.
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