
Hjälper organisationer att hitta det som behöver utvecklas



ArbetsmiljöProfilen® ger en allsidig beskrivning 
av både den psykosociala och 

den fysiska arbetsmiljön

– hjälpmedel vid systematiskt 
arbetsmiljöarbete

VALIDITET OCH RELIABILITET
Profilen har hög validitet och reliabilitet. Genom 
ArbetsmiljöProfilen® erhålls en strukturerad nuläges-
analys som ger underlag för det systematiska arbets-
miljöarbetet och som kan följas upp regelbundet.

HAP INDEX
ArbetsmiljöProfilen® redovisar HAP index, den hälso-
samma arbetsplatsen. HAP index visar signifikant på 
samspelet mellan faktorer i den psykosociala arbets-
miljön och upplevd fysisk och psykisk hälsa samt ett 
antal stressreaktioner.

BÄTTRE ARBETSMILJÖ
Med hjälp av ArbetsmiljöProfilen® kan man enkelt 
och överskådligt finna de områden som bör utveck-
las och förbättras för att skapa en bättre arbetsmiljö.
ArbetsmiljöProfilen® kartlägger bl a kommunikation, 
gemenskap, samspel och ledningsklimat på arbets-
platsen.

GENOMFÖRS ANONYMT
ArbetsmiljöProfilen® genomförs anonymt och resul-
taten presenteras på gruppnivå samt totalt för hela 
organisationen. Möjlighet till inmatning via Internet 
finns.

ArbetsmiljöProfilen®  får endast genomföras av certifierad konsult.

”Primärvården Skaraborg har använt 
Arbetsmiljöprofilen regelbundet 
sedan f lera år. Vi har funnit att den 
är ett väl fungerande instrument för 
både nulägesanalys, behovsinvente-
ring och utvärdering efter genom-
förda förändringar.  Framför allt 
fungerar Arbetsmiljöprofilen mycket 
bra som uppföljningsinstrument i 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Erfarenheten är att Profilen möjlig-
gör ett långsiktigt processarbete 
som både ledare och medarbetare är 
delaktiga och engagerade i.  
Arbetsmiljöprofilen motiverar ti l l 
en nödvändig dialog kring starka 
sidor och utvecklingsområden och 
underlättar framtagande av adekvata 
handlingsplaner. 
Mycket positivt är att Arbetsmiljö-
profilen inte bara fokuserar på 
utvecklingsområden utan också 
identif ierar de områden som är väl 
fungerande i verksamheten. 
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
är att ”undersöka, genomföra och 
följa upp verksamheten på ett sådant 
sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet 
förebyggs och en til lfredsställande 
arbetsmiljö uppnås”. Vår modell 
bygger på att våra rutiner för SAM 
förändras på initiativ från ledning, 
verksamhet och anställda. Arbets-
miljöprofilen är ett utmärkt sätt att 
få underlag för sådana förändringar 
från de anställda. Genom att regel-
bundet kartlägga arbetsmiljön på 
detta sätt och ta fram, genomföra och 
följa upp handlingsplaner utifrån 
resultatet säkras det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.
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