SMS

ar
Hejsan! Hur h
din arbetsdag
varit idag?

Hur tycker du att
dagens kundevent
fungerade?

Hur trivs dina medarbetare?
En medarbetarenkät en gång om året lämnar mycket att önska –
det är arbetssituationen från dag till dag som räknas. För ett långsiktigt arbetsmiljöarbete krävs regelbundna avstämningar med dina
medarbetare.
Som arbetsgivare har du ett ansvar att skapa förutsättningar för
en hälsosam arbetsmiljö. Vi erbjuder ett enkelt verktyg där du kan
fånga upp hur dina medarbetare upplever sin arbetssituation
regelbundet. Genom en enkel sms-enkät kan du skapa en hållbar arbetsmiljö och ta action på förbättringspunkter innan det
är för sent.
Så funkar det
Vår sms-enkät är ett av marknadens mest effektiva och flexibla system för att mäta medarbetarnas upplevelse över tid. Dina medarbetare får ett sms med en länk till en webbenkät där de besvarar en eller flera
frågor om dagens/veckans upplevelse direkt efter avslutad arbetsdag. Resultaten erhålls i realtid och kan
följas via vår webbportal och/eller via rapporter direkt till din mejl veckovis.
Skräddarsytt innehåll
Grundtanken med vår enkät är att medarbetarna ska få möjlighet att besvara frågor kring sin arbetssituation i direkt anslutning till arbetsdagen. Enkäterna är anonyma och går att anpassa helt utifrån era
behov och du väljer själv hur ofta enkäten skickas ut – dagligen eller en gång i veckan. Du bestämmer också
hur många frågor enkäten ska bestå av och hur frågorna ska vara uppbyggda. Systemet kan även anpassa
frågor efter de svar som respondenten avger – skulle en medarbetare exempelvis svara att hen är missnöjd
med dagen följer systemet upp med en fråga om varför.

1.

Medarbetaren får ett sms med
en länk till enkäten.

LIGG STEGET FÖRE

2.

3.

Medarbetaren svarar på en eller flera frågor.
Svaren kan ges i form av smileys,
femgradig skala eller reglage.

Med regelbundna avstämningar upptäcker du utmaningar i tid.
Du kan agera när det behövs och skapa långsiktiga resultat
utifrån medarbetarnas input.

RESULTAT

Följ resultatet i realtid eller
genom veckovisa rapporter.

Du få resultat i realtid via vår webbportal där du enkelt
och överskådligt följer processen. Webbportalen ger dig
också möjlighet att arbeta vidare med resultatet genom
att göra urval, jämförelser och skapa rapporter.

