Hur mår medarbetarna på distans?
Med Improveit’s medarbetarenkät tar du reda på hur dina medarbetare mår när de jobbar hemifrån.
Ett kostnadseffektivt verktyg som hjälper dig att följa upp ditt ansvar som arbetsgivare.
Under Covid-19 har distansarbete ökat markant. Det innebär utmaningar inom både den psykosociala och
fysiska arbetsmiljön och ställer höga krav på ledarskap, proaktivitet, flexibilitet, kommunikation och digitala
förutsättningar. Improveit har 20 års erfarenhet av datainsamling i form av enkätundersökningar och har tagit
fram en medarbetarenkät specifikt för de som distansarbetar under Covid-19.
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Andel som jobbar
hemifrån nu jämfört
med 2% före Covid-19*

Nästan hälften av de tillfrågade
tycker att distansarbete går ut
över teamkänslan*

Tycker att relationen
till kollegorna har
församrats*

Kommer fortsätta jobba på
distans när man återgår till sina
arbetsplatser på heltid igen*

Enkäten
Frågorna fokuserar på fyra områden: fysisk arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö, ledarskap samt kommunikation. Vi vet att regelbunden mätning, med tydliga resultat och uppföljning gör att du som arbetsgivare
kan vara proaktiv. Arbetsmiljön är ett gemensamt ansvar mellan arbetsgivare och medarbetare och enkäten
gör det enkelt för dina medarbetare att följa upp sitt ansvar.

PRIS

< 30 anställda - från 500 kronor/månad - Startkostnad 2 000 kronor
< 100 anställda - från 1 000 kronor/månad - Startkostnad 2 000 kronor

Så funkar det
Enkäten skickas ut via mejl eller
sms. Du väljer själv hur ofta, vår
rekommendation är 1–4 gånger per
månad. Bäst resultat får du genom
kontinuerlig mätning så att du kan
följa utvecklingen inom respektive
område, samt se var du eventuellt
behöver följa upp med vidare åtgärder. Du ser också var styrkorna
finns och hur de kan implementeras
på fler områden.

Utveckling
Mycket bra

Mycket dåligt

Jan

Fysisk arbetsmiljö

Feb

Mars

April

Psykosocial arbetsmiljö
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Maj

Ledarskap

Juni

Juli

Kommunikation

