










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?

EFTERHJÄLPANDE/
ÅTERSKAPANDE

O
R

G
A

N
IS

A
TI

O
N

G
R

U
P

P
IN

D
IV

ID

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

Se över APT.
Bättre samverkan 

med skyddsombud.

Bättre samverkan 
med chef.

Bidra på APT

Stötta
och coacha
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Alla behöver hjälpas åt
i friskfaktorarbetet! 

Är det tydligt vem som 
behöver göra vad?

Skapa 
förutsättningar

Bättre samverkan 
med chef.

Bidra på APT



Projekt Lokalt stöd

= Vi jobbar med att stärka våra friskfaktorer



Oskarshamns kommun

Friskfaktorerna och vårt arbete



Vi sökte till Suntarbetsliv för att:

• Det verkade så himla bra

• Vi kunde och ville avsätta tid, pengar och resurser

• Vi upplevde att Friskfaktorerna var ”spot on”

• Vi hade draghjälp av Kommunals företrädare

• Vi såg att arbetet skulle jacka i våra andra delar 



Så här började vi

• Socialförvaltningen – WS med Suntarbetsliv

• Spred sig i organisationen – Räddningstjänsten 

snabbt ut

• Nästan hela HR var delaktiga 

• Stor samverkan från början med fackliga 

• Cheferna efterfrågade hjälp/stöttning tidigt



Hur jobbar vi idag?

• Kick-off dagar på förvaltningsnivåer

• En egen sida för friskfaktorerna på intranätet 

• Stor efterfrågan om att få stöd från HR

• Stående punkt på APT, förvaltningsledningar och 

många samverkansgrupper

• Kopplar friskfaktorerna till medarbetarenkäten



Kompetensutveckling

hela arbetslivet
Rättvis och transparent 

organisation

Delaktighet och 

inflytande
Kommunikation och 

återkoppling

Systematiskt 

arbetsmiljöarbete i 

vardagen

Prioritering av 

arbetsuppgifter
Tidiga insatser och 

arbetsanpassning

Närvarande, tillitsfullt

och engagerat ledarskap

• Meningsfulla APT • Psykisk påfrestande 

arbetsuppgifter 
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• Själv kunna prioritera 

arbetsuppgifter



Kompetensutveckling

hela arbetslivet
Rättvis och transparent 

organisation

Delaktighet och 

inflytande
Kommunikation och 

återkoppling

Systematiskt 

arbetsmiljöarbete i 

vardagen

Prioritering av 

arbetsuppgifter
Tidiga insatser och 

arbetsanpassning

Närvarande, tillitsfullt

och engagerat ledarskap

• Alla skickar in punkter till 

dagordningen i tid

• Vi ser till att alla kommer 

till tals under mötet

• Positiv runda 

• Följs upp: Kontinuerligt 

• Kontakt med EC

• Möjlighet till 

företagshälsovård

• Följs upp: Vid nästa APT 

F
R

IS
K

F
A

K
T

O
R

Å
T

G
Ä

R
D

E
R

• Utgå från brukarens 

behov

• Ligger i arbetets natur att 

inte alltid själv kunna 

prioritera

• Ta hjälp av chef 

• Följs upp: Vid behov 



Utmaningar under vägen

• Personer bytte arbetsställen

• Upplevelse av armarna i kors – ”hur ska du lösa detta chefen”

• Covid som ökade – alla kunde inte delta vid alla Workshops



Framgångsfaktorer

• Att Kommunal var så måna om att använda Suntarbetsliv

• Att så många kunde delta – lika många chefer som 

skyddsombud

• Att man delade framsteg med varandra

• Att man kunde ta hjälp av varandra – inte uppfinna nya hjul

• Tron på framgång med friskfaktorerna

• KSAU – friskfaktorerna är en stående punkt för politiken

• Verksamhetsledningen – alltid friskfaktorer på agendan

• Arbetsmiljöpolicyn – reviderad med hänsyn till friskfaktorerna

• Årsbokslutet – vad man gjort och vilka effekter det har fått



Hur jobbar vi vidare?

• Friskfaktorerna ska finnas med i introduktioner

• Ledardag – goda exempel delas mellan cheferna

• Workshop – att vara en god arbetsgivare

• Se över kommunövergripande – strategisk handlingsplan behöver 

utvecklas



Effekter av att arbeta med arbetsmiljöfrågor

• Mer engagemang i arbetsgrupper – positiva rundor

• Tipsar varandra

• Närmre samarbete chef – SO

• Ekonomiska effekter – mindre sjukskrivningar

• Större brukarfokus när man jobbar med friskfaktorer



Slutsatser

• Varit en lärorik resa

• Det är svårt att gå från kunskap till att själva börja göra

• Engagemanget från medarbetarna – få med sig alla

• Många nya kontakter som knutits inom organisationen

• Väl överens om att detta är viktiga frågor

• Att jobba med friskfaktorerna har stor påverkan på 

arbetsmiljön och ger friskare arbetsplatser.



Det viktigaste med friskfaktorerna

• Att börja tänka främjande

• Att man börjar arbetet och ser det som något som ska finnas med i 

vardagen

• Använda sin friskfaktorglasögon i det dagliga arbetet.



Ett enda tips

• APT-kit som är lätta att använda för hela organisationen och som man 

kan få prova på själv som chef och skyddsombud. 



En varning och ett gott exempel

• Räkna med att det tar tid även i förberedelsefasen

• Stötta upp verksamheternas ledningsgrupp/chefsgrupp + SO och gör 

några övningar som en ”Kick-off”



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




