
Qualtrics med SAP SuccessFactors
Hvordan knytte X og O data sammen



Hvem er jeg

Jan Marsli
EX konsulent

• Utdannet innen organisasjonspsykologi

• 25 års erfaring som HR konsulent (IBM Watson Talent, Korn Ferry og WTW)

• Arbeidet i Europa, Midt Østen, Asia, Afrika og USA
• Ekspertise

• Talent, Leder og organisasjonsutvikling
• Medarbeideropplevelse og arbeidskultur

Eksempler på organisasjoner jeg har hjulpet med Experience Management



Agenda
§ Litt konseptuelt
§Qualtrics muligheter og 

funksjoner
§ Integrasjon med SAP 

SuccessFactors

SBN Webinar 29 April går vi 
litt videre: «hvordan starter 
vi med Qualtrics»



Qualtrics er en lytte (undersøkelse), handling og 
analyse teknologi. Qualtrics er eid av SAP og 

integrer med SAP og SuccessFactors.

Qualtrics plattformen er en leder innen 
markedsføring  (CX, BX og PX) og

EX: Employee Experience

Customers
(C data)

eXperience
(X data)

Operational
(O data)



Mange spør ofte; Hvordan 
engasjerer vi ansatte?



Er det egentlig noen som starter en ny jobb 
som ikke er engasjerte?

Kilde: Dongrey & Rokade.
IMPLICATION OF TENURE ON EMPLOYEE ENGAGEMENT: A REVIEW. Open Access Journal of Humanities
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Ansiennitet

1 år

74%

2 år

65%

10 år

67%

En bør kanskje oftere spørre seg…
Hva er det i organisasjoner som gjør
at ansatte mister engasjementet?



Relevans Forutsigbarhet Kontroll
Arbeid som gir mening og hvor du føler 

du er med på å skape verdi
Fravær av usikkerhet. En arbeidsplass 

hvor du kan planlegge og se muligheter
Autonomi til å ta avgjørelser som tar 

deg mot egne og organisasjonens mål

Trygghet Respekt Balanse
Nok fysisk, økonomisk og psykologisk 

trygghet
Å bli behandlet rettferdig uansett hvem 

du er
En fleksibel men balansert arbeidsplass 

hvor helse og alle dine selv har plass

Å lytte til ansatte (EX) for å forstå arbeidsopplevelsen – men like 
viktig er hvordan vi designer arbeidsplassen (HXM)
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People Analytics

Kilde: SAP.



HR teknologi og prosesser som støtter produktivitet har utslag på 
medarbeider engasjement

Kilde: SAP Qualtrics.

Teknologi drevne 
prosesser som
hjelper ansatte være 
mer produktive

Engasjement

91%

Teknologi drevne 
prosesser som ikke 
leder til økt 
produktivitet

Engasjement

24%



HR

Hva er 
Qualtrics



Et komplett lytte-, analyse- og handlingsverktøy

Hent validerte verktøy fra mal eller definer 
dine egne (med tilgang til spørsmål 

database)

Integrer med SuccessFactors for 
automatisk filter og organisasjonshierarki.

Kan bli konfigurerte til deres brand og 
visuelle utrykk

Resultat dashboard som kan tilpasses (og 
begrenses) forskjellige bruker grupper

Enkel dashboard design via dra og slipp 
konfigurasjon av Widgets

Intern/historisk sammenligning og ekstern 
forankring i normativ data (300+ spørsmål)

Innebygd analyse i Widgets eller avansert 
analyse i StatsIQ ad-on

Tekst analyse, med avansert analyse via 
TextIQ ad-on

Dashboard navigasjon tillater filtrering, 
eksport til PowerPoint eller Excel 

Integrert handling system med 
handlingsanbefalinger

Ad-on for samarbeid mellom ledere og 
ansatte rundt handlingsplaner og ideasjon

Oversikt for HR or ledere over 
handlingsplanlegging etter enhet, tema osv.



Qualtrics EX – Øyeblikk som betyr noe

Kandidat
opplevelse

Onboarding
undersøkelse

Medarbeiderundersøkelse 360 prestasjon eller
kompetanse evaluering

Ad-hoc 
undersøkelser

Exit
Undersøkelse

Analyse og
rapportering

Handlingsplan
verktøy



I øyeblikket resultater
• Enkel design og oppsett av brukerversjoner
• Automatisk hierarki og filter informasjon fra SAP 

SuccessFactors

Integrert analyse
• Intern og ekstern sammenligning
• Gap-analyse
• Korrelasjonsanalyse
• Tekstanalyse

Stats og TextIQ tilleggsmoduler
• Generell statistisk rapportering
• Statistisk sammenligning og korrelasjon
• Avansert analyse f. eks. regresjon
• Automatisert tekstanalyse og kategorisering

Medarbeiderundersøkelse eksempel dashboard



Eksempel på handlingsplaner med råd og støtte per tema

Handlingsplaner med råd og støtte per tema

• Hvordan tolk spørsmålet

• Refleksjoner hva resultatet på spørsmålet kan bety

• Lære resurser rundt temaet spørsmålet omhandler

• 3-4 (eller mer) forslag til handlinger

• Kommentarer og input fra andre

• Delegasjon av handling

• Oversikt over handlingsplaner for direkte og indirekte rapporter,
samt HR oversikt av total (Handling Respons Rate)
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Resultat

Annerkjennelse for god prestasjon

Regelmessige feedback fra linjeleder

Samarbeid med markedsføring

Tilgang til produkt informasjon

Samarbeid innad i teamet

Hvilke opplevelser (X) driver salgs prestasjon (O)

Relevant rapportering: Widget med SF or annen data integrert i analyse
- Regresjonsanalyse på salgsprestasjon



Eksempler på hvordan Qualtrics integrerer med SAP 
SuccessFactors

Forenkle prosesser som rapporteringshierarki eller porsjonere ut tema fra store tunge undersøkelser og spør til rett tid. 

Demografisk og filter informasjon til analyse

Employee 
Central

Invitasjonsliste og Rapporteringshierarki

Masterdata

Endring imasterdata
Ny rolle, tilbake fra foreldrepermisjon, fra 
individuell til kollektiv bidragsyter osv automatisk
starter en undersøkelse i Qualtrics

Eksempel Employee Central:

Employee 
Central

Benefits

LearningRecruiting

Performance

Onboarding



Onboarding eksempel: Bruk av Qualtrics «Workflows» and «Actions»

Feedback sendes kontinuerlig og automatisk til handlingseiere basert på tema, for eksempel:

Forventninger

Feedback til
rekrutering

Rolle

Feedback til
linjeleder og HRBP

Opplæring

Feedback til 
opplæringsteam



Prosess, feedback og handling i øyeblikket hvor det betyr noe

Eksempel på integrasjon mellom Qualtrics og SAP SuccessFactors Performance modul:

Prestasjons-
samtale 

fullført og 
utviklingsmål
satt i SAP SF
(eller annet 

verktøy)

Automatisk 
Qualtrics feedback 

undersøkelse til 
ansatt

Samtale forstått: 
JA

Klarhet i 
utviklingsmål: NEI

Workflows og 
action i 

Qualtrics 
sender varsel 
til HR BP og 

eller Linjeleder

Performance
modul i SAP

SuccessFactors

Typisk medarbeiderundersøkelse
spørsmål:

«Har du klarhet i hva som forventes
av deg for at du skal prestere?»

Hvordan mottas dette 6 måneder 
senere? Kan noen gjøre noe med 
det da?

Feedback legges i «master 
dashboard» slik en slipper å 

spørre i 
medarbeiderundersøkelse, 
men kan bruke det som en 

del av det «årlige 
resultatet» allikevel



SBN Webinar 29 April
• Hvordan kommer vi i gang og bygger opp et lytteprogram med Qualtrics og SAP som:

• Er enklere å håndtere en den «store undersøkelsen» (eller de mange små pulser)
• Hvordan blir dette et program som naturlig leder til handling
• Hvordan bruker HR dette i sin digitalisering og HXM strategi


