










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 
förutsättningar

Bättre samverkan 
med chef.

Bidra på APT

Stötta
och coacha



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 
förutsättningar

Bättre samverkan 
med chef.

Bidra på APT

Stötta
och coacha



Projekt Lokalt stöd

= Vi jobbar med att stärka våra friskfaktorer



Uddevalla Energis arbete med 

friskfaktorer 



Vem är jag? 



Vi laddar Uddevalla 
med positiv energi.

Fjärrvärme

Renhållning

Fiber

Energitjänster

Elhandel

Elnät

Pellets



• Vi vill med stöd av friskfaktorerna skapa ett 

gemensamt arbetssätt och synsätt över 

hela Uddevalla Energi och närma oss vårt 

mål i att bli ”ett” Uddevalla Energi där man 

trivs och mår bra över tid. 

• Skapa gemensamma arbetssätt för att 

stärka det vi gör bra och göra det bättre.

• Vi ville ta chansen att få hjälp att ytterligare 

stärka vårt arbete med de ”mjukare” 

delarna av arbetsmiljön. 

• Vi hade till stor del ett bra utgångsläge men 

vi har höga ambitioner. (Vår Vision Sveriges 

mest attraktiva energibolag).

Vi sökte stöd från 
Suntarbetsliv för att:



Redan under ansökningsstadiet sattes det ihop 

en arbetsgrupp bestående av HMS-

samordnare, HR-chef, HR-specialist, 

kommunikatör och en av våra 

affärsområdeschefer. 

Vi planerade 6 stycken Workshops och tog 

tillfället i akt och bjöd in alla chefer och 

skyddsombud. Men också projektledare och 

arbetsledare m.m. som är ledare i vardagen. 

Samtidigt som vi hade en arbetsgrupp i ett av 

våra affärsområden som var pilot där vi också 

hade workshops med hjälp av resursteamet. 

Så här började vi



Ett gediget program vid uppstarten 



• ”Vad är detta för något?” 

• Få cheferna trygga i att hålla WS kring 

mjuka frågor. Flera hade gärna haft ex HR 

med.

En av våra chefer: ”Lika självklart att 

jobba på detta sätt som förebyggande 

arbete på vårt elnät.”

Utmaningar



Beslutat av ledningen att alla i hela koncernen 

ska arbeta utifrån friskfaktorerna vilket 

stärker vårt arbetsgivarvarumärke internt. 

Omfattande uppstart första månaderna. 

Vi arbetar koncernövergripande i samma 

tempo. Alla får en gemensam metod för att få 

in OSA m.m. i vår vardag. 

Strukturerade främjande och förebyggande 

dialoger kontinuerligt. 

Gemensamt språk för det förebyggande och 

främjande arbetet. 

Framgångsfaktorer



• Engagemang från medarbetare och 

chefer

• Mycket fokus på påverkanscirkeln. ”Vad 

kan jag själv påverka och våra 

beteenden”

• Integrera friskfaktorerna i det vi redan gör 

Framgångsfaktorer



• Vi är professionella och arbetar utifrån forskning och 

en gemensam struktur som alla ledare och 

skyddsombud utbildats inom.

• Vi engagerar våra medarbetare att vara delaktiga i sin 

arbetsmiljö och påverka sin vardag för att på bästa 

sätt leverera i vår gemensamma kretsloppskedja för 

Uddevallaborna.

• Det är resurssmart att vi arbetar med förebyggande 

underhåll av våra medarbetares arbetsmiljö och hälsa.

• Vi är inkluderande när vi arbetar för ett Uddevalla 

Energi där alla känner sig välkomna.

Genom friskfaktorarbetet 
lever vi våra värderingar



• Vi pratar om och lyfter det vi gör bra och 

funderar tillsammans på hur vi kan bli 

ännu bättre!

• Gemensam struktur som underlättar 

arbetet framåt

• Vi pratar påverkanscirkeln och konkreta 

beteenden

• Gemensamt material för strukturerade 

dialoger inom hela koncernen

Slutsatser/Vad är det 
viktigaste med 
friskfaktorerna? 



Om diskussioner tappar tråden, att som ledare 

vara trygg i att parkera de frågor som lämpar sig 

bättre i ett annat forum och hanterar det där.

Prata process och inte projekt. Långsiktigt tänk 

och plan – så här jobbar vi nu och framöver. Att 

man börjar arbetet och ser det som något som 

ska finnas med i vardagen.

Göra det enkelt för cheferna att kunna 

genomföra det– förbereda workshopsmaterial. 

Göra det svårt för dem att undvika det – genom 

att göra det i samma tempo i hela 

organisationen. Inte ta över – HR finns som stöd 

i bakgrunden. 

En varning och ett par tips 



Tidsplan arbete framåt friskfaktorer

• 8 stycken workshop med fokus på respektive friskfaktor 

• Workshop med respektive arbetsgrupp varannan månad (ca 

1-1,5 h).

• Den första med intro av alla friskfaktorer och 

kommunikation och återkoppling. 

• Varje ny workshop startar med att följa upp 

åtgärderna/aktiviteterna från föregående workshop. 

Uddevalla Energis friskfaktorarbete

Friskfaktor 1 Kommunikation och återkoppling + intro av alla friskfaktorer 
och dess definitioner

Maj 2022

Friskfaktor 2 Prioritering av arbetsuppgifter September 2022

Friskfaktor 3 Kompetensutveckling hela karriären November  2022

Friskfaktor 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen Januari 2022

Friskfaktor 5 Tidiga insatser och arbetsanpassning Mars 2023

Friskfaktor 6 Rättvis och transparent organisation Maj 2023

Friskfaktor 7 Ledarskap och medarbetarskap närvarande, tillitsfullt och 
engagerat 

September 2023

Friskfaktor 8 Delaktighet och påverkansmöjligheter November 2023

Kom ihåg att 
kika i enkäten 
allt eftersom 



Friskfaktorarbetet integrerat i det vi gör. Lika 

självklart med risk som frisk. 

Under 2022 har vi haft hälften av alla 

friskfaktorer som workshops på APT med 

främst fokus på dialog. 2023 fortsätter detta 

arbetet med resten av friskfaktorerna.

Uppföljning av aktiviteterna/förhållningssätten 

i arbetsgruppen.

Varje chef har en energibuddie.  

Intern praktik hos kollegan. 

Utveckla on- och offboarding med hjälp av 

vårt nya HR-system. 

Hur arbetar vi vidare med 
friskfaktorerna 2023?



Uppföljning av friskfaktorerna

Vad kom vi fram till då och hur 
går det för oss?



Tack! Lycka till med ert 

friskfaktorarbete!



TACK!



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
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