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Exempel på friskfaktorer 

Här är en lista på olika friskfaktorer, det vill säga olika saker som gör att man mår bra på jobbet.  

Det är viktigt att inse att hur man mår på jobbet beror på många olika saker, både på hur organisationen fungerar, hur 

arbetsgruppen ser ut och vilka arbetsuppgifter man har. Men det beror också på hur man har det i sitt privatliv och hur 

samhället ser ut.  

Vad är friskfaktorer på din arbetsplats? Vilka fattas? 
Organisationen 
• Närvarande chef i det dagliga arbetet 
• Korta beslutsvägar 
• Tydliga riktlinjer och budskap 
• Tydlig struktur med tydliga mål 
• Tydlig kommunikation i hela organisationen av personalpolitiken 
• Feedback från chefen / beröm när man gjort något bra 
• Balans mellan krav och resurser 
• Lyhörd chef, med förståelse för anställdas arbetssituation 
• Möjlighet till utbildning och utveckling 
• Friskvård i arbetet 
• Gemensam värdegrund 
 
Arbetsgruppen 
• Alla hjälps åt mot gemensamt mål 
• Rak och respektfull kommunikation (feedback) 
• Trivsel, att kunna umgås utanför arbetet om man vill 
• Tillåtande atmosfär: känna förtroende och tillit till varandra 
• Arbetsdisciplin 
• HUMOR: att skratta ”med” och inte ”åt” 
• Social empati: Att kunna dela glädje, framgång, allvar och sorg 
• Solidaritet och gemenskap 
• Gemensam värdegrund 
 
Arbetsuppgiften 
• Inflytande: möjlighet till delaktighet och påverkan och ett eget ansvar gällande sitt arbetes form och innehåll 
• Varierande och omväxlande arbetsuppgifter 
• Kontinuerlig utveckling 
• Tillvaratagen kompetens genom nya utmaningar 
• Meningsfulla arbetsuppgifter 
• Känna stolthet över det arbete man utför 
• Rimliga arbetstider  ( dygnsvila, relation till arbetsmängd) 
• Inflytande över arbetstidens förläggning 
• Rimlig arbetsbelastning 
• Välmotiverad lön och löneförmåner 
• Överrensstämmelse mellan krav och tillgängliga resurser 
• Fungerande utrustning 
• Bra fysisk arbetsmiljö 
• Mer stöd och mindre kontroll 
 
Individen 
• TID till fritidsliv och tid för sig själv 
• Relationer med vänner och familj 
• Fysisk och psykisk hälsa 
• Anhörigas hälsa 
• Ekonomisk trygghet 
• Barnens utveckling 
• Fysisk träning 
• Kost 
 
Samhälle / omgivande livsmiljö 
• Boende: billigt och bra 
• Välfungerande kommunikationer 
• Fungerande samhällsfunktioner: förskola, skola, värdig äldrevård- och    omsorg, bra sjukvård. 
• Attityd och normbildning 


