Weekliprocessen

Weekli är ett verktyg som ger svar på hur
organisationen mår. Medarbetarna svarar på
10 st frågor varje vecka kring hur de upplever sin
arbetsplats, utifrån olika dimensioner som t.ex
arbetsmiljö, värderingar, samarbete och ledning,
sin hälsa, välbefinnande och krav i arbetet.

Ber man medarbetarna att svara på frågor varje
vecka skapar det också förväntningar på att
förändringar ska ske och att ledningen tar tag i sådant
som man angett som förbättringsområden. Vi stöttar
ledare med hur man kan gå vidare för att ta fram en
handlingsplan som ska leda till förändring.
Vi kallar den Weekli-processen och den bygger på
Nuläge, Önskat läge och Handingsplan.

Workshop
När ni kommit igång med Weekli och
medarbetarna har fått svara på frågor i ett
antal veckor är det vår rekommendation att
genomföra en workshop med medarbetarna
där man går igenom nuläge och ett önskat läge.
Tips
Fokusera på en skala per workshop.
Innan workshopen
Som förberedelse för workshopen ska du som
chef gå igenom vilka skalor som har låga
värden i ditt team och vad som kan vara
orsaken till detta.

• Orsaker på organisationsnivå?
• Orsaker relaterade till arbetsmetodik?
• Orsaker som kan finnas i organisationskulturen?
• Orsaker på individnivå?
• Orsaker kopplad till mitt ledarskap?
• Andra orsaker?

Workshop
När du som chef har reflekterat över resultaten
från Weekli-undersökningarna är det dags att
kalla till en workshop.

Tips på hur Workshopen kan läggas upp:
Nuläget
Hur tar det låga värdet sig uttryck?
Vid vilka tillfällen uppkommer det?
Vilka konsekvenser får det?

Önskade läget
Hur vill vi ha det i vår vardag?
Vad skulle det betyda för mig/oss om det var så?

Efter Workshopen
Ta fram en handlingsplan
tillsammans i gruppen.

• Vad ska göras?
• Önskad effekt?
• Vem?
• När?
• Uppföljning?
• Kostnad?

Weekli-processen är till för er som vill börja
arbeta proaktivt med organisationsutveckling.
Weekli är ett kraftfullt verktyg som kan lyfta er
organisation genom att visa på var det finns
förbättringspotential och vilka områden som ni
behöver fokusera på i ert utvecklingsarbete.

Lycka till!

