
 
 
 

 

När hem- & 
distansarbetet 
ökar är det förstås 
viktigare än 
någonsin att hålla 
koll på att era 
medarbetare 
verkligen mår bra! 
 

Vi mäter åt er 
Med vår tjänst Nöjd 
Medarbetare ger vi er 
kontroll. Varje månad. 
Genom att låta era 
anställda fylla i en enkel 
digital enkät. Svaren ges i 
skalan 1 till 5. 
 
Enkäten mailas ut och fylls 
i på dator, platta eller i 
mobilen. 
 
Vi tar in svaren (två 
påminnelser ingår) och 
sammanställer dem i en 
snygg, tydlig rapport. Till 
det datum ni vill ha 
rapporten. Varje månad. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Rapporterna 
Ni väljer om svaren skall 
vara öppna/anonyma. 
(För er uppföljnings skull 
rekommenderar vi 
öppna svar.) Rapporten 
ni får varje månad 
innehåller: 
 
• Respons på hur era 
medarbetare mår. 
• Diagram som visar vad 
medarbetarna har satt 
för betyg per fråga. 
• Kommentarer som 
anställda skrivit. 
• Median- & medelvärde. 
• Varje medarbetares 
svar (om öppna svar). 

 

 

 

 
 

 

Proaktivt 
Ni får varje månad en 
bekräftelse på att era 
anställda har det bra. 
Eller en tidig signal om 
att något inte är lika bra 
som tidigare. På så sätt 
har ni möjlighet att 
agera och vidta åtgärder 
tidigt.  
 
Ni väljer vilka frågor ni 
vill ha med i Nöjd Medar-
betare. Vi rekommen-
derar mellan 5 och upp 
till max 10 frågor.  
 
Det skall vara enkelt och 
snabbt att svara.   

 

 
 

 
 

 

 
Pris 
Tjänsten Nöjd Medar-
betare har en månads-
avgift på 75 kr/ med-
arbetare samt 49 kr/fråga 
ni väljer att ha med i 
undersökningarna. 
 
Väljer ni t.ex. 6 frågor och 
har 30 anställda blir det 
2.544 kr/månad. 
 
(Engångs upplägg-
ningsavgift 1.990 kr.) 
 
Köp till: Rullande 12-mån 
diagram 199 kr/mån. 
Fler än 50 medarbetare, begär offert.  

 

För mer information: https://karlstadbusinesscenter.se/tjanster eller info@karlstadbusinesscenter.se 

Nöjd Medarbetare 
Bry er om era medarbetare. Varje månad. 

Har ni medarbetare på distans? 
Bry er om hur de anställda har det. Och hur de mår. 

mailto:kontakt@nyaek.se

