
Posisjon AS leverer ledelsesinformasjon, analyse og strategisk rådgiving for virksomheter over hele landet. 
Dette inkluderer undersøkelser for å kartlegge medarbeidere, kunder, marked og merkevarer.

Vi oppfordrer alle til å følge myndighetenes råd og anbefalinger.

Kontakt oss:

Victor Andersen, daglig leder
915 15 004 / va@posisjon.no

Børre Gundersen, rådgiver
915 91 030 / bg@posisjon.no

Hvordan påvirker koronakrisen dine medarbeidere
og bedriftens produktivitet?



posisjon.no

FJERNLEDELSE, HJEMMEKONTOR, USIKKERHET OG PERMITTERINGER 
HAR BLITT DEN NYE HVERDAGEN FOR DE FLESTE

Dette reiser en rekke spørsmål rundt tema som akkurat nå er avgjørende for de fleste 
virksomheter:

§ Opplever dine ansatte å bli sett og ivaretatt? 
§ Klarer de å opprettholde nødvendig produktivitet og service? 
§ Kan din bedrift gjennomføre effektive tiltak for å øke fremtidstroen og motivasjonen i 

organisasjonen?

Posisjon AS og HMS-tjenesten Orkladal har i samarbeid utviklet en spørreundersøkelse som 
gir virksomheter styrings- og ledelsesinformasjon tilpasset den krevende situasjonen vi er i.



RASK GJENNOMFØRING. 
LAV KOSTNAD.

Undersøkelsen er standardisert, krever svært liten innsats av både deg og dine 
medarbeidere, og kan gjennomføres på kort varsel. Kartleggingen gir deg rask og 
faktabasert innsikt i forhold som akkurat nå kan være avgjørende for virksomheten. 
I tillegg vil du få mulighet til anonymisert sammenligning av tilstanden opp mot 
øvrige bedrifter som gjennomfører samme undersøkelse.

Posisjon sørger for at undersøkelsen gjennomføres i henhold til anerkjent metode. 
Resultater og anbefalinger presenteres i et videomøte. 

Prisen for undersøkelsen inkludert videomøte er satt til lave 20.000, - (eks. mva.) 
fordi vi tror det nå er viktig å ta vare på folk og holde hjulene i gang.

Posisjon og HMS-tjenesten Orkladal er tilgjengelig for eventuell oppfølging eller 
støtte i gjennomføring av tiltak.

Informasjon
Samarbeid

Hygiene

Konflikt

Oppgaver

Utstyr

StøtteHjelp

Tilgjengelighet

Karantene

Permittering

Fleksibel fakturering: Vi er beredt til å strekke oss langt for å hjelpe dere og finne løsninger som 
passer bedriftens betalingsevne akkurat nå. Ta kontakt, så finner vi en løsning.



EKSEMPEL PÅ RESULTATER*

64/100

Hvor fornøyd er du med 
muligheten til å få utført 
dine arbeidsoppgaver i 
dag?

Hvor fornøyd er du med 
ledelsens håndtering av 
situasjonen rundt COVID-19? 81/100
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Jeg vet hva arbeidsgiver forventer med tanke
på min arbeidsmengde

Jeg vet hvilke arbeidsoppgaver jeg skal jobbe
med

Jeg får tilstrekkelig informasjon om ting som
angår min jobb

Kommunikasjonen fungerer bra med mine
kolleger

Kommunikasjonen fungerer bra med min
nærmeste leder

Jeg utfører mine daglige arbeidsoppgaver på
en god måte

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om din jobbsituasjon akkurat nå? 

*Anonymiserte resultater basert på datainnhenting i Trøndelag i uke 12-13 2020

Ikke 
godt nok

Svært bra



EKSEMPEL PÅ RESULTATER*

79/100
Jeg har tilgang til 
utstyret jeg trenger 
for å utføre jobben

Jeg kan konsentrere meg 
om jobben

74/100

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om 
det å ha hjemmekontor? 

Bra

Akseptabelt

Har du opplevd konflikt eller 
uenighet med en eller flere 
kolleger den siste uken?
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Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand:
Min arbeidsgiver gir meg god hjelp og informasjon 
rundt permitteringsregler

68/100

Ikke 
godt nok

*Anonymiserte resultater basert på datainnhenting i Trøndelag i uke 12-13 2020



Posisjon AS leverer ledelsesinformasjon, analyse og strategisk rådgiving for virksomheter over hele landet. 
Dette inkluderer undersøkelser for å kartlegge medarbeidere, kunder, marked og merkevarer.

Vi oppfordrer alle til å følge myndighetenes råd og anbefalinger.

Kontakt oss:

Victor Andersen, daglig leder
915 15 004 / va@posisjon.no

Børre Gundersen, rådgiver
915 91 030 / bg@posisjon.no

Har du spørsmål, eller ønsker du å vite mer om 
hvordan vi kan hjelpe deg?


