










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



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
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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



Nuläge

Vad behöver vi 
fortsätta, börja och sluta 

göra - för att bättre 
nå dit vi vill?

Gör inte mer – gör annorlunda

Önskat läge



Projekt Lokalt stöd

= Vi jobbar med att stärka våra friskfaktorer



AFA-dagen 221115
Carin Svan och Elisabeth Olofsson,

Personalavdelningen



Ansökan till Suntarbetsliv

Ett hållbart Upplands-Bro
- kommunen som ger plats

HEP  – Helhetssyn, Engagemang och 
Professionalitet



Våra utmaningar (ansökan)

• Hög belastning de senaste åren

• Hårt tempo – osäkerhet, otydlighet, rädsla, tryck på ledarskapet, brister i 
kontroll och skyddsutrustning

• Hög sjukfrånvaro

• Att utveckla arbetsmiljöarbetet



Arbetet med friskfaktorer

1) Vad vill vi uppnå? 3) Vad ska vi göra? 2) Hur är det då?

• Friskare och gladare Aktiviteter Trygghet
arbetsplatser Systematik

• Ett hållbart ledar- Energifullt
och medarbetarskap Hållbart

• Fokus på friskfaktorer, HEP
dialog och arbetsglädje

• Lägre sjukfrånvaro



Hur gjorde vi? Var började vi?

• Tidigare samarbete med Suntarbetsliv

• Förankrat beslut i kommunledningen. Kommundirektör väldigt engagerad. 
Kommunstyrelsen stod bakom ansökan.

• Tidig plan för kommunikation ut i organisationen.

• Intranätet, kanal personal, Cesam, direktmail.

• Planerade hela programmet direkt.

• APT-material till alla chefer för att informera medarbetarna om 
friskfaktorarbetet.



Framgångsfaktorer
• Utsåg processledare och arbetsgrupp 

direkt. Delvis dubblering i rollerna.

• Processledarens tid prioriterades till 
uppdraget.

• Hyfsat lång planeringsfas.

• Började med de kontor som ville. Övriga 
två flyttades till höstterminen

• Bra samarbete med Resursteamet

• Nytt arbetssätt med pulsmätningar under 
perioden. Frågor om friskfaktorer.



Utmaningar

• Tiden (som alltid)

• Chefer som inte deltog och visade att det var viktigt. Flera chefer gjorde som 
sin chef…

• Tempot i WS:n var lite lågt inledningsvis och vi tappade en del där. Arbetet är 
förenat med viss förvirring

• Svårigheterna i att förmedla en helhetsbild (”Ska jag göra något mer?”)



Framgångsfaktorer för egna workshops
• Möjligheten att anknyta till Upplands-Bro

• Fysiska möten

• Kontorscheferna=styrgrupp. De är på!

• Hyfsat lång planeringsfas

• Gick från 7 till 5 workshops. 3 tim/workshop

• Ger varje workshop vid 3 tillfällen

• Lagt mycket tid för reflektion under workshopparna

• Har spelregler för workshopparna







Utmaningar för egna workshops

• Att binda ihop med allt annat vi gör inom området arbetsmiljöarbetet

• ”Ska jag göra något mer?”

• Tiden (som alltid)



Effekter av att arbeta med 
arbetsmiljöfrågorna

• Pratar mer om arbetsmiljö och nämner friskfaktorer tydligare i olika 
sammanhang

• Man använder begreppen helt annorlunda

• SAM i Stratsys. En egen modul numera.

• Flera förstår hur viktigt det är med ett systematiskt arbetssätt

• Friskare medarbetare



Viktigaste med friskfaktorarbetet

• Det är ett proaktivt arbete med 
positiva förtecken

• Bidrar till ett förändrat 
förhållningssätt till arbetsmiljö

• Ger ett gemensamt språk

• Fungerar som ett filter i vardagliga 
situationer



Slutsatser och effekter

• Vinner mycket på att kunna visa att arbetsmiljö är ett helhetsarbete

• Vi behöver flera arenor för att reflektera tillsammans

• Fördel att HSO och cheferna deltar tillsammans

• Underlättar för cheferna med färdiga paket



Hur har det gått?

• Sjukfrånvaron

• Inspektionen



Varning och ett gott exempel

• Underskatta inte att det här är ett förändringsarbete…Inte bara för att det tar tid 
utan främst för att det tar tid innan man förstår vad det går ut på

• Nyheter på Intranätet om goda exempel – Hövlighet, effektiv kontra effektfull 
och långsiktighet i arbetet



– Delaktighet och återkoppling är viktiga pusselbitar för att skapa 
en bra arbetsmiljö.

– Friskfaktorer var en ögonöppnare för mig och hela teamet.

– Istället för att lappa och laga går man direkt till rotorsaken.

Julia Englund, redovisningschef

Hanna Rydstedt Nencioni, kultur- och fritidschef

Tomas Tapper, driftchef VA



Ett enda tips

Tänk ut en plan som är realistisk och 
arbeta långsiktigt.



Fortsatt arbete under 2023

• Ge alla 5 workshops igen. 

• Inspelningar för intranätet.

• Arbeta igenom ett antal dokument 
så att friskfaktorerna synliggörs.

• Ett omtag med arbetssättet med 
pulsmätningar.



Vill du nå oss?

Carin Svan

E-post: carin.svan@upplands-bro.se

Elisabeth Olofsson

E-post: elisabeth.olofsson@upplands-bro.se

mailto:carin.svan@upplands-bro.se
mailto:elisabeth.olofsson@upplands-bro.se


Frågor?



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




