










Fack och arbetsgivare är överens

Avsiktsförklaring för friska arbetsplatser i kommunal sektor 2022-2023

1. Kunskapssatsning friskfaktorer

2. Stärkt dialog och inflytande

3. Uppföljning av pandemins påverkan på arbetsmiljöarbetet



Hur få till ett mer främjande arbetssätt?
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FÖREBYGGANDE FRÄMJANDE

Friskfaktorerna 
vägleder oss till ett mer 
främjande arbetssätt!



Kompetensutveckling 
hela arbetslivet

Delaktighet 
och inflytande

Tidiga insatser
och arbetsanpassning

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

i vardagen

Rättvis 
och transparent 

organisation

Ledarskap
närvarande, tillitsfullt 

och engagerat 

Kommunikation 
och återkoppling

Prioritering 
av arbetsuppgifter 

Ange på en skala 1-10 hur svag/stark respektive 
friskfaktor är i nuläget. Ju mörkare färg, desto starkare 
är respektive friskfaktor.



Friskfaktor: Kommunikation och återkoppling

•Öppet och tillåtande samtalsklimat

• Fungerande kommunikationsvägar och forum 

• Lyssnande

•Återkoppling på beteenden

• Fokus på sak, inte person 

Kommunikation 
och återkoppling



Nuläge

Vad behöver vi 
fortsätta, börja och sluta 

göra - för att bättre 
nå dit vi vill?

Gör inte mer – gör annorlunda

Önskat läge



Närvarande, 
tillitsfullt och 

engagerat 
ledarskap

Rättvis och 
transparent 
organisation

Kommunika-
tion och 

återkoppling

Delaktighet 
och 

påverkans-
möjlighet

Prioritering 
av arbets-
uppgifter

Kompetens-
utveckling 

hela 
karriären

Rehabiliterings-
arbete för kort-

och långtids-
sjukskrivning

Systematiskt 
arbetsmiljö-

arbete i 
vardagen

Ledning

1:a linjens 
chefer

HR

Skydds-
ombud

Med-
arbetare

Alla behöver hjälpas åt
i friskfaktorarbetet! 

Är det tydligt vem som 
behöver göra vad?

Skapa 
förutsätt-
ningar

Beteende 1
Beteende 2
…

Beteende 1
Beteende 2
…

Insatser
Aktiviteter
Beteenden



Projekt Lokalt stöd

= Vi jobbar med att stärka våra friskfaktorer



Bjurholm satsar friskt!



Mål
• Skapa delaktighet i processen och arbetsmiljöarbetet

• Skapa arbetssätt för att stärka det vi gör bra och göra det 

bättre

• Sänka sjukfrånvaron

• Uppnå en friskare och mer hälsosam organisation där 

chefer och medarbetare upplever välbefinnande



Hur började vi..

• Skattningar

• Delaktighet och inflytande

• Närvarande, tillitsfullt och engagerat  ledarskap

• Arbetsplatsträffar

• Årlig utvärdering

• → Val av friskfaktor



•Friskfaktorer på olika nivåer

•Mäter genom HME

•Intranät – Hejja oss! 

•Påbörjat arbetet om lokalt 

samverkansavtal

•Posters på toaletter
•Struktur för uppföljning

•Arbetsgrupp

•Arbetsmaterial/folders/posters

•Styrdokument och rutiner 

•Digitala skyddsronder och skyddsronder digitalt

•Struktur på apt

•Kommunchef har gjort film om ledningsgrupp

•Stöd vid samtal kring psykisk ohälsa





• Covid och distansarbete

• Anpassning av arbetsmaterialet

• Få med alla på tåget – chef och medarbetare

• Hitta en struktur för uppföljning

• Att få medarbetare till arbetsgruppen

• En naturlig del i vardagen



En röd tråd

• Att våra nämndsordföranden varit engagerade

• Engagerad kommunchef

• Chefs och arbetsledarträffar

• En punkt på apt



Full fart framåt!

• Chefoskopet

• Värdegrundsarbete

• Systemstöd för arbetsmiljöarbetet

• Medarbetardagar

• Arbetsplatsträffar

• Naturlig del i allt vi gör!



✓ Vi lyfter det vi gör bra!

✓ Struktur som underlättar arbetet framåt

✓ Vi pratar beteende – Tydligare HUR

✓ Arbetet med arbetsplatsträffar

✓ Ett stöd i samtalet i hela organisationen 



Frågor och svar



SAM – En metod och en friskfaktor

Systematiskt
arbetsmiljöarbete

i vardagen



SAM OSA Friskfaktorer
Metod för att ständigt förbättra Arbetsmiljöområde Målbild för hur en organisation ser 

ut när den funkar väl



Friskfaktorer, OSA och SAM – exempel 

Risk- och frisk-
bedömning

Friskfaktorerna som
mål för OSA 

Friskfaktorerna in i 
medarbetar-

undersökningar

Regelbundna 
PULS-mätningar

Årshjul för SAM
och samverkan med 

friskfaktorer

Friskfaktorer i
verksamhetsplanen

Uthållighet och samverkan



Exempel på att skapa systematik

Hässleholms kommun
Chefsnätverk med fokus på 
friskfaktorarbetet

Nordmalings kommun
Utvecklat arbetsplatsträffarna. 
Fokus på dialog istället för 
information

Svedala kommun
Friskfaktorkunskap ingår i  
chefsintroduktionen

Västerviks kommun
Utvärderar möten med hjälp 
av friskfaktorerna

Nordanstigs kommun
Arbetsmiljö- respektive 
verksamhetsfrågor på olika 
möten



Projekt inom Suntarbetsliv

Digitala utbildningskonferenser om friskfaktorer2023

Fortsatt stöd för lokalt arbete med friskfaktorer:

• Digitala verktyg

• Utbildning (fördjupning)

• Rådgivning

2023-2026



Friskfaktorstarten – stöd att komma igång

https://www.suntarbetsliv.se/verktyg/friskfaktorstarten/


Friskfaktorstarten – stöd att komma igång

• Kunskap om varje friskfaktor



Friskfaktorstarten – stöd att komma igång

• Kunskap om varje friskfaktor

• Material för att leda workshop



Friskfaktorstarten – stöd att komma igång

• Kunskap om varje friskfaktor

• Material för att leda workshop

• Inventering inför att stärka era 
friskfaktorer



Friskfaktorstarten – stöd att komma igång

• Kunskap om varje friskfaktor

• Material för att leda workshop

• Inventering inför att stärka era 
friskfaktorer

• Reflektionsfrågor om hur ni gör och 
agerar i vardagen



4 medskick till dig

1. Partsgemensamt

2. Avsiktsförklaring

3. Börja gör!

4. Friskfaktorstarten




