
Låt oss presentera hemligheten bakom "den NYA 
Medarbetarundersökningen" som UTVEcklar en 
företagSkultur som fokusera på kvalitet och framgång. 

quicksearch såg ett 
problem i att långa 
tråkiga medarbetar- 
enkäter inte var så 
effektiva...

fanns det ett 
bättre sätt att 
Mäta intern 
effektivitet & 
lojalitet?

Quicksearch fann att NPS 
passade utmärkt även 
internt. då kallas det 
Employer Net Promoter 
Score (ENPS). enkäten var 
enkel Och var starkt 
länkat till lojalitet...

...Tänk om man 
bara ställde 

några få 
frågor...
löpande?

..."skulle du rekommendera vår arbetsplats 
till en bekant eller kollega?"

i mätningen används en 0-10 gradig 
skala där medarbetarna svarar i tre 
kategorier, "Ambassadörer", "Passivt 
nöjda" och "kritiker"… 

Ambassadörer...

...är mer ENGAGERADE I  
företaget, motiverade 
att arbeta och stannar! 

Ni måste 
bara arbeta 

här!!!

…är entusiastiska, OCH 
rekommenderar Arbetsplatsen, 
samt ERA PRODUKTER, till andra.

   PASSIVT           
    NÖJDA...

Dessa medarbterare 
bryr sig inte om er. 
de är varken starkt 
lojala eller 
missnöjda och är 
därför inte med i 
eNPS-värdet.

"Så här mäter man personal" bygger på fredrich reicheild 
teorier om Net promoter score (nPS), SUSAN WHEELERS 
TEORIER OM TEAM SAMT quicksearchS grundare J. 
MALMBERGS interna marknadsföringsteorier.

WOW!
I 

LIKE!

Puuuh...!

…ger gott rykte och 
hjälper dig rekrytera 
talanger! 



Kritiker... min chef är en %
(/&/%#€=(

...tycker att det mesta är 
fel, vill ha högre lön, 
klagar ofta och pratar 
negativt om er...De är 
livsfarliga för ert rykte!!!
...OCH ER FÖRETAGSKULTUR!

1. e-mail 
skickas till 
anställda! 

Hur mäter 
man då?

Här är matematiken:       
enps = andelen 
Ambassadörer minus 
Kritiker

eNPS är alltså ett nyckeltal 
för rekommendationsvilja...

Här har vi de tre 
största  

förbättringarna 
detta kvartal.

de 5 senaste 
rekryteringarna 
har toppbetyg!

varje 
rekrytering, 
introduktion, 
PU-samtal 
och exit ger 
ett eNPS-
nyckeltal...

Ahh...nu vet 
jag vad som 
motiverar 
mitt team!

En del arbetar med 
eNPS genom alla hr 
processer.

World class 
företag har net 
promoter score 
högre än 50...en 
del som apple, 
harley davidsson 
har högre än 70.

Dom lever alla 
efter den gyllene 
regeln: "behandla 
andra som du själv 
vill bli behandlad".

eNPS är mest framgångsrikt som ett 
kontinuerligt verktyg...över tiden

WOW! eNPS 
upp 5%

Resultat: högre 
eNPS = nöjdare och 
mer motiverade 
medarbetare...

...OCH LOJALARE             
KUNDER!!!

eNPS börjar nu bli 
ett vedertaget 
nyckeltal...både 
internt och 
externt.

www.quicksearch.se eller ring: 035 - 100 330

100 är 
max...

2. Korta 
Frågor om 
arbetet!

3. Frågorna 
Skickas när KÄNSLAN 
"ÄR FÄRSK" LÖPANDE 
ÖVER ÅRET!

4. alltid med en 
eNPS fråga!!! 

SKILLNADEN 
ÄR ATT VI NU 
HAR LÖPANDE 

KOLL!


