
Ett pulsmätningsverktyg som i realtid mäter ditt, 
ditt teams och din organisations engagemang, 
välmående och utveckling.

Välkommentill

Introduktion för Medarbetare



Succeed  
Together 

Syftet med Winningtemp är att ni medarbetare ska ha en 
plattform där ni kan göra er röst hörd. Enplattform där ni 
kan lyfta vad som fungerar bra och vad ni önskar att 
utveckla – och detta heltanonymt.



Tack vare ditt engagemang att besvara de enkla frågor som skickas ut kommer 
du bidra till både dittteams samt din organisations utveckling – och således 
även till din egen personliga utveckling.Frågorna som du kommer att besvara är 
samtliga baserade på forskning där Winningtempsamarbetar med Göteborgs 
Universitet.



Exempel på frågor som du kommer att besvara:

Är du entusiastisk över ditt job?

Samarbetar du och dina kollegor med varandra för 
att utveckla ideer eller arbetssätt?

Du svarar med stöd av fyra olika smileygubbar som går från ”Instämmer inte 
alls” till ”Instämmerhelt”. Du har även möjlighet att lämna en fritextkommentar 
om du önskar att tydliggöra för dinledare vad du menar:

Anonymous

Jag tycker vi kan göra mer för att skapa mångfald.



Dessa svar sammanställs sedan och en temperaturkommer att visas som både 
du, dina kollegor ochdin ledare kan följa i realtid. Temperaturen kommeratt 
visas som en total temperatur där ett genomsnittpå samtliga svar visas, samt 
uppdelat på nio olikakategorier:

Ledarskap, Arbetsglädje,Meningsfullhet, Autonomi, 
Arbetssituation,Delaktighet, Personlig Utveckling, 
Teamkänslaoch Engagemang.

Exempel på temperaturen kan se 
ut, i detta fallinom kategorin 
Meningsfullhet.

Temperaturen som visas tack vare dina och dina kollegors svar kommer sedan 
att ligga somunderlag för diskussion. Genom att aktivt arbeta i Winningtemp 
ges således möjligheten att delaupplevelser och reflektioner, likaså 
framgångsfaktorer och utmaningar. Detta kommer att bidratill ökad 
kommunikation och ett mer öppet klimat där hälsa och välmående är ett 
naturligt inslagpå agendan.

Avslutningsvis,Stort 
grattis att du tillhör en 
organisation som bryr 
sig om sina medarbetare – 
ochvälkommen till 
Winningtemp!



Prenumerera på våra tips 
och trix!

Prenumera

Hur du kommer igång med 
Winningtemp:

Du får ett aktiveringsmejl där du skapar ditt eget lösenord. Använd din e-
postadress som användarnamn.

Du loggar alltid in på  eller via vår applikation, vilken 
du finner på eller . Vid första inloggningen kommer 
du att få en fråga om du tillåter push-notifieringar.Det är viktigt att du 
klickar på att tillåta detta för att framöver kunna få notifieringar i systemet.

app.winningtemp.com
Google Play App Store

Sekretesspolicy:
Observera att alla svar och data kring upplevelse av arbetssituation är anonyma 
och kan inte ses av någon iWinningtemp. Presentation av organisationens 
temperatur görs endast på gruppnivå och kan inte spåras tillenskild individ.



Läs gärna mer på: winningtemp.com/privacy-notice

https://share.hsforms.com/1hmvw8kSPQ6KOD56T3DMFTw3bazz
http://app.winningtemp.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winningtemp.app&gl=se
https://apps.apple.com/us/app/winningtemp/id1492288067
http://winningtemp.com/privacy-notice

