
Vill du bli en attraktiv arbetsgivare?
Har du som chef någon gång funderat hur din organisation mår? Eller hur dina medarbetare
känner inför att de ska gå på jobbet?  Hur vore det att få det på papper den känslan som du bär
på, att det faktiskt stämmer? 

Här finns möjligheten att se er organisation i spegeln, för att skapa ännu bättre förutsättningar
för bättre resultat. 
 
Arbetsgivare har enligt arbetsmiljölagen ansvaret att följa upp arbetsmiljön, både den fysiska
men även den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Mäta luftkvalité och se till ergonomin
ses ofta som en självklarhet, men när det kommer till de mjukare frågorna så som välmående
och hur det hänger ihop med hur organisationen är strukturerad, kan det oftast kännas
knivigare. Du vet att det är otroligt viktigt, men samtidigt är det svårt. Kunskapen kanske
saknas eller så finns inte tiden till att göra en ordentlig genomgång som faktiskt ger resultat. 

Den här tjänsten hjälper dig att ta det arbetsgivaransvar du är ålagd att göra enligt
arbetsmiljölagen,  samtidigt som du får tid till att göra annat. Det kommer resultera i att du får
en mer ärlig, tillförlitlig bild över hur er arbetsplats mår, vad ni kan göra för att den ska
fortsätta må bra och vad ni kan göra för att den ska må bättre. Det eftersom att kartläggningen,
rapporten och åtgärdsförslagen görs av en extern part med objektiva ögon och som inte är chef
eller HR-avdelning. 
 
Om ni satsar på en kartläggning inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan ni spara
pengar inom sjukfrånvaro, rekryteringsprocesser och nyanställningar. Eftersom du satsar på
dessa frågor, kommer du bli en mer attraktiv arbetsgivare på arbetsmarknaden, och när du ska
nyanställa någon, kommer du få mer kvalificerade sökande på tjänsterna. 

Ni bestämmer hur ingående kartläggningen ska vara. 
Ordinarie pris är från: 2100 kr (exkl. moms)/medarbetare. 

Tjänsten till det priset inkluderar: 
        

 Snabbenkät
        Förmöte med planering 
        Kartläggnig med enkäter till medarbetare 
        Intervju med chef
        Sammanställning/rapport 
        Åtgärdsförslag

Är du beredd att spegla din verksamhet? 
Få en tydlig bild och bli en attraktiv arbetsgivare? 
Gör gärna snabbenkäten så tar jag kontakt med dig!
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Medium-förslaget

Basförslaget

Enkät till medarbetare
Intervju med närmaste

chef

Sammanställning
Rapport,

Åtgärdsförslag
Muntlig genomgång för ledning

Ingen uppföljningSnabbenkät
Förmöte

Planering
Informationsbrev till

medarbetare

Enkät till medarbetare
Intervju med chef

 
 

+ validerad enkät
+ gruppintervju med

medarbetare
+ intervju med

ledningsorganisationen

Sammanställning
Rapport,

Åtgärdsförslag
Muntlig presentation för ledning

 
+ muntlig presentation till

medarbetare
+ föreläsning om organisatorisk

och social arbetsmiljö
 

+ Uppföljning
efter sex - nio

månader

Snabbenkät
Förmöte

Planering
Informationsbrev till

medarbetare
 

+ inledande träff med
medarbetare

Snabbenkät
Förmöte

Planering
Informationsbrev till

medarbetare
 
 

++ inledande workshop

Enkät till medarbetare
Intervju med chef
+ validerad enkät

+ intervju med
ledningsorganisationen

+ gruppintervju med medarbetare
 

++ individuella intervjuer med
utvalda medarbetare

++ statistik från före över
sjukfrånvaro

Sammanställning/Rapport,
Presentation för chef och ledning

Åtgärdsförslag
+muntlig presentation även till

medarbetare

++ anpassad föreläsning om
organisatorisk och social

arbetsmiljö
++ stödsamtal till medarbetare

efter kartläggningen

TELEFONNUMMER
076 80 59 700

EMAIL
SocionomkonsultCLK@gmail.com

WEBSITE
www.skclk.com

Advanced 

+ Uppföljning efter sex
månader

 
 
 
 
 

++ en mer genomgående
uppföljning efter ett år

ordinarie pris ca 7200 SEK / medarbetare (exkl. moms) 

ordinarie pris:ca 4300 SEK / medarbetare (exkl. moms)

Ordinarie pris: ca 2100 SEK / medarbetare (exkl. moms)

Den mest djupgående analysen som ger er ett komplett underlag att utgå ifrån.  

Är en grundläggande analys, som ger er ett trovärdigt underlag att arbeta utifrån.

Ska ge er en analys med ett visst djup och ett fylligt underlag att arbeta vidare med. 
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