


Ökad trivsel och utveckling genom medvetet 
ledarskap ger fantastiska resultat!
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Sweplex webbstöd har allt du behöver 
för att självständigt träna, utvecklas och 
inspireras direkt i din dagliga ledarroll

Genom Sweplex enkla 
vägledning och de bästa 
ledartipsen skapar du ny 
energi och motivation till 
dina medarbetare.
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På startdagen får 
ledaren ett start-mail 
som vidarebefordras 
till direktunderställda 
medarbetare, som enkelt 
genomför utvärdering 
från sin smartphone, 
dator eller surfplatta. 

(Tar max 10 minuter)

Sweplex språkstöd:
Svenska, engelska, norska, danska, finska, tyska, 
franska, spanska, portugisiska, polska och ryska. 
Fler språk tillkommer kontinuerligt och vid behov.
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Det här får du som chef/ledare: 

• Personliga nulägesbilder med     
 återkoppling från dina medarbetarna 

• Smart webbstöd med inbyggda     
 erfarenheter och kloka tips 

• Märkbara resultat och  
 konkret utveckling

"Med Sweplex webbstöd tränar och utvecklar du medvetet 
beteenden som främjar dina medarbetares trivsel, inspiration 
och personliga utveckling"
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L O G G A  U T

Redigera konto
!

v2.1.416Copyright© 1993-2018 Sweplex AB

Du är inloggad som Exempelchefen
" N U L Ä G E S B I L D L E D A R F Ö R M Å G A I N S P I R E R A  &  U T V E C K L A A K T I V I T E T E R

+ Klicka för att visa historik

avaktivera redigera

avaktivera redigera

avaktivera redigera

avaktivera redigera

avaktivera redigera

Exempelchefen loggade senast in 2018-06-29 08:47.

Ledarförmåga - Skapa Trivsel

Ledarförmåga - Skapa Utveckling

Vad upplever du Exempelchefen är bäst på?

Vad upplever du är viktigast för Exempelchefen att förbättra?

Medarbetarnas upplevelse av Trivsel & Utveckling

Vad anser du är viktigast att förbättra för din enhet eller i verksamheten?

Pågående aktiviteter

Träna ledarförmåga

6. Ger mig beröm och uppskattning

Se till att berömma mina medarbetare personligt ansikte mot ansikte. 

Reflektera varje fredag på vilka som fått beröm och vilka jag "missat" och varför. 

Aktiv i 97 dagar hittills i denna perioden och 97 dagar totalt i alla perioder.

5. Påverkar med övertygelse

Se till att vara påläst inför presentation och beslutsfattande. Fundera i förväg på vilka beslut som behöver fattas i konsensus. 

Inför möten reflektera över om det tas upp frågor där jag vill se till att ha en stark övertygelse.

Aktiv i 97 dagar hittills i denna perioden och 97 dagar totalt i alla perioder.

9. Visar mig förtroende inom mitt ansvarsområde

Öka kunskapen om medarbetarnas befintliga ansvarsområden. Fundera på om nya behöver fördelas ut. Var noggrann med att inte ta 
över eller inkräkta på någon annans ansvarsområde.

Reflektera i min kommunikation med medarbetarna om frågan berör någon annans ansvarsområde.

Aktiv i 97 dagar hittills i denna perioden och 97 dagar totalt i alla perioder.

13. Sätter utmanande mål i samverkan

Utgångspunkten för detta arbete blir de kommande MU samtalen. Viktigt att få fram tydliga och avstämningsbara mål. Uppföljning och

styrning.

Schemalägg tider för uppföljning av medarbetarnas mål och lägg in i Outlook. 

Aktiv i 97 dagar hittills i denna perioden och 97 dagar totalt i alla perioder.

19. Engagerar sig i min personliga utveckling

Fundera en gång per kvartal om det finns något annat än det som diskuterats vid MU samtal att föreslå för medarbetaren som ligger i 
linje med medarbetarnas personliga utveckling.

Lägg in tid för detta en gång per kvartal i Outlook.

Aktiv i 97 dagar hittills i denna perioden och 97 dagar totalt i alla perioder.

Uppgifter

Svenska

Avdelningschef 
? Så här tolkar du din Nulägesbild. Visa/ dölj Tabeller och kommentarer:

1. Är viljestark
och beslutsam
1. Är viljestark
och beslutsam

10. Är kompetent inom
sitt ansvarsområde

10. Är kompetent inom
sitt ansvarsområde

9. Visar mig
förtroende
inom mitt

ansvarsområde

9. Visar mig
förtroende
inom mitt

ansvarsområde

8. Är
rättvis

och sätter
tydliga gränser

8. Är
rättvis

och sätter
tydliga gränser

7. Hanterar besvärliga
situationer med känsla

och förnuft

7. Hanterar besvärliga
situationer med känsla

och förnuft

6. Ger mig beröm
och uppskattning
6. Ger mig beröm
och uppskattning

5. Påverkar
med övertygelse

5. Påverkar
med övertygelse

4. Tar sig
tid att lyssna

och förstår mig

4. Tar sig
tid att lyssna

och förstår mig

3. Lever upp
till sina
löften

3. Lever upp
till sina
löften

2. Förblir lugn i
stressiga situationer

2. Förblir lugn i
stressiga situationer

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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Verksamhet Exempelbolaget

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 1 1 4 1 1 74%

2 1 1 4 4 91%

3 2 1 4 3 88%

4 1 1 3 2 3 83%

5 2 1 2 3 1 1 69%

6 2 2 1 2 2 1 65%

7 1 6 1 2 84%

8 1 1 6 1 1 76%

9 1 3 3 3 88%

10 1 1 5 1 2 78%

Enhet Avdelningschef 

Ledare Exempelchefen

80%2018-08-09 10 (11)

77%2017-10-30 13 (13)

Klicka på valfritt påstående i cirkeldiagrammet så visas
resultatet separat och du får en vägledande text i
tabellen för att utveckla din ledarförmåga.

11. Har ett stort behov av
att skapa resultat

11. Har ett stort behov av
att skapa resultat

20. Genomför beslut20. Genomför beslut

19. Engagerar
sig i min

personliga
utveckling

19. Engagerar
sig i min

personliga
utveckling

18. Delegerar
ansvar och

befogenheter
inom tydliga

ramar

18. Delegerar
ansvar och

befogenheter
inom tydliga

ramar

17. Ser till helheten
för verksamheten

17. Ser till helheten
för verksamheten

16. Ger oss och inte bara sig själv
äran för våra framgångar

16. Ger oss och inte bara sig själv
äran för våra framgångar

15. Ger mig
nyttig återkoppling

15. Ger mig
nyttig återkoppling

14. Ger mig
stöd och följer

upp mål

14. Ger mig
stöd och följer

upp mål

13. Sätter
utmanande
mål i
samverkan

13. Sätter
utmanande
mål i
samverkan

12. Är positiv
och optimistisk

12. Är positiv
och optimistisk

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Copyright © Sweplex AB, All Rights Reserved.

Verksamhet Exempelbolaget

Enhet

Ledare Exempelchefen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 1 1 1 2 4 1 78%

12 1 1 1 3 2 2 78%

13 1 1 1 6 1 69%

14 1 1 1 5 2 68%

15 1 1 1 2 4 1 67%

16 3 2 5 92%

17 1 3 2 4 89%

18 2 1 4 3 76%

19 1 1 1 2 4 1 66%

20 1 4 4 1 85%

Avdelningschef

77%2018-08-09 10 (11)

74%2017-10-30 13 (13)

Klicka på valfritt påstående i cirkeldiagrammet så visas
resultatet separat och du får en vägledande text i
tabellen för att utveckla din ledarförmåga.

Överblick

lyssna och coacha

Vara rättvis, hög moral, att lyssna. Behålla lugnet när oväntade saker inträffar.

Att han genomför det som beslutats

Lugn, rättvis och förtroendeingivande

Lugn, sansad, visar förtroende,pragmatisk

kan ej svara på denna fråga

Lugn och metodisk

Inspirerande ledarskap

skapa mer samarbete

Att hitta tid för att gå runt och prata med medarbetarna, kanske besöka projekt. Bygga förtroende

Inget just nu

Delegera och ta hjälp

Styra medarbetare åt rätt håll

kan ej svara på denna fråga

Leda i samverkan, nyttja sina chefer för att tillsammans leda verksamheten

21. Jag har utmanande och
stimulerande arbetsuppgifter
21. Jag har utmanande och
stimulerande arbetsuppgifter

30. Jag känner mig stolt
över att arbeta här

30. Jag känner mig stolt
över att arbeta här

29. Min
enhet har ett

öppet och
ärligt klimat

29. Min
enhet har ett

öppet och
ärligt klimat

28. Jag
känner till

verksamhetens
mål

28. Jag
känner till

verksamhetens
mål

27. Min enhet
samverkar bra med

andra enheter

27. Min enhet
samverkar bra med

andra enheter

26. Jag känner mig uppskattad
och värdefull

26. Jag känner mig uppskattad
och värdefull

25. Jag trivs med
mina arbetskamrater

25. Jag trivs med
mina arbetskamrater

24. Jag
har rätt
förutsätt-

ningar för
att utföra

mitt arbete
på bästa sätt

24. Jag
har rätt
förutsätt-

ningar för
att utföra

mitt arbete
på bästa sätt

23. Jag har
möjlighet till
personlig
utveckling

23. Jag har
möjlighet till
personlig
utveckling

22. Jag känner att jag
blir respekterad

för mitt arbete

22. Jag känner att jag
blir respekterad

för mitt arbete

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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Verksamhet Exempelbolaget

Enhet

Ledare Exempelchef

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21 3 4 3 90%

22 3 3 4 91%

23 1 4 3 2 82%

24 1 1 1 3 2 2 77%

25 1 1 1 7 90%

26 1 1 1 5 2 78%

27 1 2 1 1 2 3 72%

28 1 1 1 1 2 4 81%

29 1 1 4 1 3 80%

30 1 4 5 94%

Avdelningschef 

84%2018-08-09 10 (11)

85%2017-10-30 13 (13)

Klicka på valfritt påstående i cirkeldiagrammet så visas
resultatet separat och du får en vägledande text i
tabellen för att utveckla din ledarförmåga.

Transparens

Förenkla målen och tätare avstämning

Vi behöver bli mer strategiska i val av uppdrag och rekryteringar.

Mer direkt kontakt från chefer istället för att få info från kollegor

Samarbete med övriga avdelningar och affärsområden

ta hand om våra kollegor

Ett öppnare ledarskap där vi får lov att lära oss av våra misstag, ledarskap är mycket mera än att administrera beläggning och

rekrytering

PÅPÅ
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L O G G A  U T

Redigera konto
!

v2.1.416Copyright© 1993-2018 Sweplex AB

Du är inloggad som Exempelchefen
" N U L Ä G E S B I L D L E D A R F Ö R M Å G A I N S P I R E R A  &  U T V E C K L A A K T I V I T E T E R

+ Klicka för att visa historik

avaktivera redigera

avaktivera redigera

avaktivera redigera

avaktivera redigera

avaktivera redigera

Exempelchefen loggade senast in 2018-06-29 08:47.

Ledarförmåga - Skapa Trivsel

Ledarförmåga - Skapa Utveckling

Vad upplever du Exempelchefen är bäst på?

Vad upplever du är viktigast för Exempelchefen att förbättra?

Medarbetarnas upplevelse av Trivsel & Utveckling

Vad anser du är viktigast att förbättra för din enhet eller i verksamheten?

Pågående aktiviteter

Träna ledarförmåga

6. Ger mig beröm och uppskattning

Se till att berömma mina medarbetare personligt ansikte mot ansikte. 

Reflektera varje fredag på vilka som fått beröm och vilka jag "missat" och varför. 

Aktiv i 97 dagar hittills i denna perioden och 97 dagar totalt i alla perioder.

5. Påverkar med övertygelse

Se till att vara påläst inför presentation och beslutsfattande. Fundera i förväg på vilka beslut som behöver fattas i konsensus. 

Inför möten reflektera över om det tas upp frågor där jag vill se till att ha en stark övertygelse.

Aktiv i 97 dagar hittills i denna perioden och 97 dagar totalt i alla perioder.

9. Visar mig förtroende inom mitt ansvarsområde

Öka kunskapen om medarbetarnas befintliga ansvarsområden. Fundera på om nya behöver fördelas ut. Var noggrann med att inte ta 
över eller inkräkta på någon annans ansvarsområde.

Reflektera i min kommunikation med medarbetarna om frågan berör någon annans ansvarsområde.

Aktiv i 97 dagar hittills i denna perioden och 97 dagar totalt i alla perioder.

13. Sätter utmanande mål i samverkan

Utgångspunkten för detta arbete blir de kommande MU samtalen. Viktigt att få fram tydliga och avstämningsbara mål. Uppföljning och

styrning.

Schemalägg tider för uppföljning av medarbetarnas mål och lägg in i Outlook. 

Aktiv i 97 dagar hittills i denna perioden och 97 dagar totalt i alla perioder.

19. Engagerar sig i min personliga utveckling

Fundera en gång per kvartal om det finns något annat än det som diskuterats vid MU samtal att föreslå för medarbetaren som ligger i 
linje med medarbetarnas personliga utveckling.

Lägg in tid för detta en gång per kvartal i Outlook.

Aktiv i 97 dagar hittills i denna perioden och 97 dagar totalt i alla perioder.

Uppgifter

Svenska

Avdelningschef 
? Så här tolkar du din Nulägesbild. Visa/ dölj Tabeller och kommentarer:

1. Är viljestark
och beslutsam
1. Är viljestark
och beslutsam

10. Är kompetent inom
sitt ansvarsområde

10. Är kompetent inom
sitt ansvarsområde

9. Visar mig
förtroende
inom mitt

ansvarsområde

9. Visar mig
förtroende
inom mitt

ansvarsområde

8. Är
rättvis

och sätter
tydliga gränser

8. Är
rättvis

och sätter
tydliga gränser

7. Hanterar besvärliga
situationer med känsla

och förnuft

7. Hanterar besvärliga
situationer med känsla

och förnuft

6. Ger mig beröm
och uppskattning
6. Ger mig beröm
och uppskattning

5. Påverkar
med övertygelse

5. Påverkar
med övertygelse

4. Tar sig
tid att lyssna

och förstår mig

4. Tar sig
tid att lyssna

och förstår mig

3. Lever upp
till sina
löften

3. Lever upp
till sina
löften

2. Förblir lugn i
stressiga situationer

2. Förblir lugn i
stressiga situationer

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Copyright © Sweplex AB, All Rights Reserved.

Verksamhet Exempelbolaget

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 1 1 4 1 1 74%

2 1 1 4 4 91%

3 2 1 4 3 88%

4 1 1 3 2 3 83%

5 2 1 2 3 1 1 69%

6 2 2 1 2 2 1 65%

7 1 6 1 2 84%

8 1 1 6 1 1 76%

9 1 3 3 3 88%

10 1 1 5 1 2 78%

Enhet Avdelningschef 

Ledare Exempelchefen

80%2018-08-09 10 (11)

77%2017-10-30 13 (13)

Klicka på valfritt påstående i cirkeldiagrammet så visas
resultatet separat och du får en vägledande text i
tabellen för att utveckla din ledarförmåga.

11. Har ett stort behov av
att skapa resultat

11. Har ett stort behov av
att skapa resultat

20. Genomför beslut20. Genomför beslut

19. Engagerar
sig i min

personliga
utveckling

19. Engagerar
sig i min

personliga
utveckling

18. Delegerar
ansvar och

befogenheter
inom tydliga

ramar

18. Delegerar
ansvar och

befogenheter
inom tydliga

ramar

17. Ser till helheten
för verksamheten

17. Ser till helheten
för verksamheten

16. Ger oss och inte bara sig själv
äran för våra framgångar

16. Ger oss och inte bara sig själv
äran för våra framgångar

15. Ger mig
nyttig återkoppling

15. Ger mig
nyttig återkoppling

14. Ger mig
stöd och följer

upp mål

14. Ger mig
stöd och följer

upp mål

13. Sätter
utmanande
mål i
samverkan

13. Sätter
utmanande
mål i
samverkan

12. Är positiv
och optimistisk

12. Är positiv
och optimistisk

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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Verksamhet Exempelbolaget

Enhet

Ledare Exempelchefen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 1 1 1 2 4 1 78%

12 1 1 1 3 2 2 78%

13 1 1 1 6 1 69%

14 1 1 1 5 2 68%

15 1 1 1 2 4 1 67%

16 3 2 5 92%

17 1 3 2 4 89%

18 2 1 4 3 76%

19 1 1 1 2 4 1 66%

20 1 4 4 1 85%

Avdelningschef

77%2018-08-09 10 (11)

74%2017-10-30 13 (13)

Klicka på valfritt påstående i cirkeldiagrammet så visas
resultatet separat och du får en vägledande text i
tabellen för att utveckla din ledarförmåga.

Överblick

lyssna och coacha

Vara rättvis, hög moral, att lyssna. Behålla lugnet när oväntade saker inträffar.

Att han genomför det som beslutats

Lugn, rättvis och förtroendeingivande

Lugn, sansad, visar förtroende,pragmatisk

kan ej svara på denna fråga

Lugn och metodisk

Inspirerande ledarskap

skapa mer samarbete

Att hitta tid för att gå runt och prata med medarbetarna, kanske besöka projekt. Bygga förtroende

Inget just nu

Delegera och ta hjälp

Styra medarbetare åt rätt håll

kan ej svara på denna fråga

Leda i samverkan, nyttja sina chefer för att tillsammans leda verksamheten

21. Jag har utmanande och
stimulerande arbetsuppgifter
21. Jag har utmanande och
stimulerande arbetsuppgifter

30. Jag känner mig stolt
över att arbeta här

30. Jag känner mig stolt
över att arbeta här

29. Min
enhet har ett

öppet och
ärligt klimat

29. Min
enhet har ett

öppet och
ärligt klimat

28. Jag
känner till

verksamhetens
mål

28. Jag
känner till

verksamhetens
mål

27. Min enhet
samverkar bra med

andra enheter

27. Min enhet
samverkar bra med

andra enheter

26. Jag känner mig uppskattad
och värdefull

26. Jag känner mig uppskattad
och värdefull

25. Jag trivs med
mina arbetskamrater

25. Jag trivs med
mina arbetskamrater

24. Jag
har rätt
förutsätt-

ningar för
att utföra

mitt arbete
på bästa sätt

24. Jag
har rätt
förutsätt-

ningar för
att utföra

mitt arbete
på bästa sätt

23. Jag har
möjlighet till
personlig
utveckling

23. Jag har
möjlighet till
personlig
utveckling

22. Jag känner att jag
blir respekterad

för mitt arbete

22. Jag känner att jag
blir respekterad

för mitt arbete

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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Verksamhet Exempelbolaget

Enhet

Ledare Exempelchef

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21 3 4 3 90%

22 3 3 4 91%

23 1 4 3 2 82%

24 1 1 1 3 2 2 77%

25 1 1 1 7 90%

26 1 1 1 5 2 78%

27 1 2 1 1 2 3 72%

28 1 1 1 1 2 4 81%

29 1 1 4 1 3 80%

30 1 4 5 94%

Avdelningschef 

84%2018-08-09 10 (11)

85%2017-10-30 13 (13)

Klicka på valfritt påstående i cirkeldiagrammet så visas
resultatet separat och du får en vägledande text i
tabellen för att utveckla din ledarförmåga.

Transparens

Förenkla målen och tätare avstämning

Vi behöver bli mer strategiska i val av uppdrag och rekryteringar.

Mer direkt kontakt från chefer istället för att få info från kollegor

Samarbete med övriga avdelningar och affärsområden

ta hand om våra kollegor

Ett öppnare ledarskap där vi får lov att lära oss av våra misstag, ledarskap är mycket mera än att administrera beläggning och

rekrytering

PÅPÅ

L O G G A  U T

Redigera konto
!

v2.1.416Copyright© 1993-2018 Sweplex AB

Du är inloggad som Lars Fransén
" N U L Ä G E S B I L D L E D A R F Ö R M Å G A I N S P I R E R A  &  U T V E C K L A A K T I V I T E T E R

Byt aktiv verksamhet Administrera WSP Management

Redigera verksamhet

Ny svarsinsamling

Övergripande administration

Aktiva svarsinsamlingar

Skapa ny verksamhet

Sidekiq

Abba

ACE Energi & Klimat AB

ÅF

Bliva Buss i Sverige AB

Cross Design AB

DEMO Sweplex AB

Filtrera

+ Klicka för att visa historik

avaktivera redigera

avaktivera redigera

avaktivera redigera

avaktivera redigera

avaktivera redigera

Jens Gasslander loggade senast in 2017-03-29 08:47.

Ledarförmåga - Skapa Trivsel

Ledarförmåga - Skapa Utveckling

Vad upplever du Jens är bäst på?

Vad upplever du är viktigast för Jens att förbättra?

Medarbetarnas upplevelse av Trivsel & Utveckling

Vad anser du är viktigast att förbättra för din enhet eller i verksamheten?

Pågående aktiviteter

Träna ledarförmåga

6. Ger mig beröm och uppskattning

Se till att berömma mina medarbetare personligt ansikte mot ansikte.

Reflektera varje fredag på vilka som fått beröm och vilka jag "missat" och varför.

Aktiv i 1001 dagar hittills i denna perioden och 1001 dagar totalt i alla perioder.

5. Påverkar med övertygelse

Se till att vara påläst inför presentation och beslutsfattande. Fundera i förväg på vilka beslut som behöver fattas i konsensus.

Inför möten reflektera över om det tas upp frågor där jag vill se till att ha en stark övertygelse.

Aktiv i 1001 dagar hittills i denna perioden och 1001 dagar totalt i alla perioder.

9. Visar mig förtroende inom mitt ansvarsområde

Öka kunskapen om medarbetarnas befintliga ansvarsområden. Fundera på om nya behöver fördelas ut. Var noggrann med att inte ta

över eller inkräkta på någon annans ansvarsområde.

Reflektera i min kommunikation med medarbetarna om frågan berör någon annans ansvarsområde.

Aktiv i 1001 dagar hittills i denna perioden och 1001 dagar totalt i alla perioder.

13. Sätter utmanande mål i samverkan

Utgångspunkten för detta arbete blir de kommande MU samtalen. Viktigt att få fram tydliga och avstämningsbara mål. Uppföljning och

styrning.

Schemalägg tider för uppföljning av medarbetarnas mål och lägg in i Outlook.

Aktiv i 1001 dagar hittills i denna perioden och 1001 dagar totalt i alla perioder.

19. Engagerar sig i min personliga utveckling

Fundera en gång per kvartal om det finns något annat än det som diskuterats vid MU samtal att föreslå för medarbetaren som ligger i

linje med medarbetarnas personliga utveckling.

Lägg in tid för detta en gång per kvartal i Outlook.

Aktiv i 1001 dagar hittills i denna perioden och 1001 dagar totalt i alla perioder.

Uppgifter

Svenska

Avdelningschef Stockholm
? Så här tolkar du din Nulägesbild. Visa/ dölj Tabeller och kommentarer:

1. Är viljestark
och beslutsam
1. Är viljestark
och beslutsam

10. Är kompetent inom
sitt ansvarsområde

10. Är kompetent inom
sitt ansvarsområde

9. Visar mig
förtroende
inom mitt

ansvarsområde

9. Visar mig
förtroende
inom mitt

ansvarsområde

8. Är
rättvis

och sätter
tydliga gränser

8. Är
rättvis

och sätter
tydliga gränser

7. Hanterar besvärliga
situationer med känsla

och förnuft

7. Hanterar besvärliga
situationer med känsla

och förnuft

6. Ger mig beröm
och uppskattning
6. Ger mig beröm
och uppskattning

5. Påverkar
med övertygelse

5. Påverkar
med övertygelse

4. Tar sig
tid att lyssna

och förstår mig

4. Tar sig
tid att lyssna

och förstår mig

3. Lever upp
till sina
löften

3. Lever upp
till sina
löften

2. Förblir lugn i
stressiga situationer

2. Förblir lugn i
stressiga situationer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Verksamhet WSP Management

Enhet

Ledare Jens Gasslander

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 1 1 4 1 1 74%

2 1 1 4 4 91%

3 2 1 4 3 88%

4 1 1 3 2 3 83%

5 2 1 2 3 1 1 69%

6 2 2 1 2 2 1 65%

7 1 6 1 2 84%

8 1 1 6 1 1 76%

9 1 3 3 3 88%

10 1 1 5 1 2 78%

Avdelningschef Stockholm

80% 2016-10-09 10 (16)

77% 2015-10-30 13 (16)

Klicka på valfritt påstående i cirkeldiagrammet så visas
resultatet separat och du får en vägledande text i
tabellen för att utveckla din ledarförmåga.

11. Har ett stort behov av
att skapa resultat

11. Har ett stort behov av
att skapa resultat

20. Genomför beslut20. Genomför beslut

19. Engagerar
sig i min

personliga
utveckling

19. Engagerar
sig i min

personliga
utveckling

18. Delegerar
ansvar och

befogenheter
inom tydliga

ramar

18. Delegerar
ansvar och

befogenheter
inom tydliga

ramar

17. Ser till helheten
för verksamheten

17. Ser till helheten
för verksamheten

16. Ger oss och inte bara sig själv
äran för våra framgångar

16. Ger oss och inte bara sig själv
äran för våra framgångar

15. Ger mig
nyttig återkoppling

15. Ger mig
nyttig återkoppling

14. Ger mig
stöd och följer

upp mål

14. Ger mig
stöd och följer

upp mål

13. Sätter
utmanande
mål i
samverkan

13. Sätter
utmanande
mål i
samverkan

12. Är positiv
och optimistisk

12. Är positiv
och optimistisk

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19 1 1 1 2 4 1 66%

19. Engagerar sig i min personliga
utveckling

Skapar:
Ökar förtroendet mellan dig som ledare och varje
medarbetare.
Ni lär känna varandra, och du som ledare blir
engagerad i varje medarbetares unika behov av
personlig utveckling.

Vägledning:
Håll personliga samtal med varje medarbetare,
oftare tills ni känner varandra. Men minst 1 gång
om året t.ex. vid medarbetarsamtal.
Ta reda på vad medarbetaren har för ambitioner
att utvecklas och anpassa delegering och mål för
lämplig personlig utveckling.

77% 2016-10-09 10 (16)

74% 2015-10-30 13 (16)

-

-

-

-

Klicka på valfritt påstående i cirkeldiagrammet så visas
resultatet separat och du får en vägledande text i
tabellen för att utveckla din ledarförmåga.

Överblick

lyssna och coacha

Vara rättvis, hög moral, att lyssna. Behålla lugnet när oväntade saker inträffar.

Att han genomför det som beslutats

Lugn, rättvis och förtroendeingivande

Lugn, sansad, visar förtroende,pragmatisk

kan ej svara på denna fråga

Lugn och metodisk

Inspirerande ledarskap

skapa mer samarbete

Att hitta tid för att gå runt och prata med medarbetarna, kanske besöka projekt. Bygga förtroende

Inget just nu

Delegera och ta hjälp

Styra medarbetare åt rätt håll

kan ej svara på denna fråga

Leda i samverkan, nyttja sina chefer för att tillsammans leda verksamheten

21. Jag har utmanande och
stimulerande arbetsuppgifter
21. Jag har utmanande och
stimulerande arbetsuppgifter

30. Jag känner mig stolt
över att arbeta här

30. Jag känner mig stolt
över att arbeta här

29. Min
enhet har ett

öppet och
ärligt klimat

29. Min
enhet har ett

öppet och
ärligt klimat

28. Jag
känner till

verksamhetens
mål

28. Jag
känner till

verksamhetens
mål

27. Min enhet
samverkar bra med

andra enheter

27. Min enhet
samverkar bra med

andra enheter

26. Jag känner mig uppskattad
och värdefull

26. Jag känner mig uppskattad
och värdefull

25. Jag trivs med
mina arbetskamrater

25. Jag trivs med
mina arbetskamrater

24. Jag
har rätt
förutsätt-

ningar för
att utföra

mitt arbete
på bästa sätt

24. Jag
har rätt
förutsätt-

ningar för
att utföra

mitt arbete
på bästa sätt

23. Jag har
möjlighet till
personlig
utveckling

23. Jag har
möjlighet till
personlig
utveckling

22. Jag känner att jag
blir respekterad

för mitt arbete

22. Jag känner att jag
blir respekterad

för mitt arbete

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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Verksamhet WSP Management

Enhet

Ledare Jens Gasslander

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21 3 4 3 90%

22 3 3 4 91%

23 1 4 3 2 82%

24 1 1 1 3 2 2 77%

25 1 1 1 7 90%

26 1 1 1 5 2 78%

27 1 2 1 1 2 3 72%

28 1 1 1 1 2 4 81%

29 1 1 4 1 3 80%

30 1 4 5 94%

Avdelningschef Stockholm

84% 2016-10-09 10 (16)

85% 2015-10-30 13 (16)

Klicka på valfritt påstående i cirkeldiagrammet så visas
resultatet separat och du får en vägledande text i
tabellen för att utveckla din ledarförmåga.

Transparens

Förenkla målen och tätare avstämning

Vi behöver bli mer strategiska i val av uppdrag och rekryteringar.

Mer direkt kontakt från chefer istället för att få info från kollegor

Samarbete med övriga avdelningar och affärsområden

ta hand om våra kollegor

Ett öppnare ledarskap där vi får lov att lära oss av våra misstag, ledarskap är mycket mera än att administrera beläggning och

rekrytering

PÅPÅ  

Klicka på valfritt påstående 
för enkel vägledning, smarta 
tips och erfarenhetsstöd.
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CEO Alexander Rosenlew Orthex Group
”Sweplex webbstöd är en mycket bra metod för våra ledare i 
Finland, Sverige, Norge och Danmark att kontinuerligt träna 
sina ledarbeteenden direkt i den dagliga verksamheten. Jag 
kan också i nulägesbilden se hur samtlig personal i våra fabriker 
och den decentraliserade organisationen trivs, presterar och 
utvecklas i samklang med olika chefers ledarskicklighet.”

VD Katharina Arvidsson, ICA Maxi Västervik
”Nulägesbilden med medarbetarnas anonyma värderingar 
är ett prioriterat underlag för ledarnas beteendeträning och 
medarbetarnas arbetsmiljö. Ett underlag för öppna och 
inspirerande diskussioner mellan medarbetarna. Jag ser nyttan 
av att ha flera utvärderingar under året, där ledarna får 
återkoppling på sin personliga utveckling och nya nulägesbilder 
för sin kontinuerliga beteendeträning.”

Referenser
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Om Sweplex AB
Företaget grundades 1993 av Ronny Fransén och ägs idag i sin helhet av Lars Fransén.

Sweplex webbstöd har utvecklats med interna resurser och bygger på allmänmänskliga behov med stöd av aktuell 
forskning och jordnära ledarerfarenheter. Sedan 2007 är Sweplex en lättillgänglig molntjänst som ständigt förfinas 
och förenklas genom ny teknik och nya erfarenheter från ledare som framgångsrikt använder metoden över hela 
Norden, delar av Europa och i Nordamerika.

Efter en stark utvecklingsperiod har vi nu nått vår vision att skapa ett hjälpmedel med exklusivt webbstöd där ledare 
utvecklar sig själva, sina medarbetare och verksamheten helt på egen hand. 

— För oss och våra samarbetspartners är 
kravet på att Sweplex webbstöd förblir 
enkelt, lätt att använda och kommer många 
ledare till nytta en inspirerande drivkraft. 

Vi tror på det goda ledarskapet som stödjer 
varje medarbetares strävan att uppnå ett 
meningsfullt och innehållsrikt liv.

VD Lars Fransén
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Mer information, STARTA NU och kontakt 
hittar du på www.sweplex.com

Prova oss    

kostnadsfritt!


