K A R T L Ä G G N I N G AV V E R K S A M H E T
OCH ARBETSMILJÖ
De flesta företag och organisationer kommer någon gång till en punkt när man
känner att arbetet har stagnerat och/ eller att flytet saknas. Ibland kan det
kännas som att något inte riktigt fungerar och det påverkar hela organisationen.
Det svåra kan vara att sätta fingret på vad det beror på. I dessa lägen är det bra
att göra någon form av kartläggning/ analys av situationen. Alltför många
gånger vidtas åtgärder utan att man har problembilden klar för sig. Detta leder
bara till onödiga kostnader och onödigt spill av engagemang och energi.
Målgrupp
Kartläggningen kan genomföras på individ, grupp och organisationsnivå. Den är lämplig som
verktyg för alla företag och organisationer.
Syfte och mål
PrioMotivera arbetar enbart med evidensbaserade och vedertagna kartläggningsverktyg.
Kartläggningarna syftar till att ringa in problemen/ störningarna för individen och/ eller i
verksamheten och arbetsmiljön. Genom dessa får man ett bra underlag att utgå från när det
gäller att vidta fortsatta åtgärder. I slutändan är målet att förbättra arbetsmiljön, öka hälsan,
effektiviteten och kvalitén. Dessutom sker en utveckling för både individ och företag.
PrioMotivera föreslår lämpligt kartläggningsverktyg utifrån situation och problematik. Exempel
på kartläggningsverktyg som kan användas är SMC-profiler samt Kasam-dialogen.
Metod/ innehåll
Inledningsvis förankras den planerade kartläggningen i organisationen. Varje medarbetare
svarar på en webbenkät som sedan sammanställs i en gemensam grafisk profil. Utifrån
resultatet av analysen utarbetar vi förslag till fortsatta åtgärder som sedan återkopplas till
uppdragsgivaren och i nästa steg till alla övriga berörda. Därefter påbörjas ett
utvecklingsarbete över tid. Utifrån analysens resultat utarbetas en handlingsplan för det
fortsatta arbetet. Framtagandet av handlingsplan sker i dialog med uppdragsgivaren.
Tidsåtgång och kostnad
Enligt offert. Omfattningen är beroende på antal medarbetare och utvecklingsbehov.
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