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Det finns lika många sätt att använda Auntie på som det finns företagskulturer och användare. I denna guide delar vi med oss av några av de sätt som
våra kundorganisationer använder Auntie på, såväl som vilka metoder som de har funnit användbara. Du kan lära dig mera om våra kunders upplevelse
och hur Auntie har påverkat olika arbetsplatser här.
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för att förbättra anställdas välmående och motståndskraft

Förebyggande stöd med låg tröskel för mental
hälsa
Detta är den vanligaste anledningen till att företaget börjar använda
Auntie. Sjukfrånvaro på grund av mentala hälsoproblem börjar öka
och allt fler organisationer börjar se behovet av att ha ett holistiskt
tänk kring anställda på arbetsplatsen. Välmående anställda är
drivkraften bakom en framgångsrik organisation. Det förebyggande
stödet med låg tröskel från Auntie motverkar att utmaningar eskalerar
till att bli överväldigande problem.

1 Stöttar tillväxt

Även en högpresterande anställd kan bli överväldigad när ett
företag växer snabbt, särskilt om deras jobbeskrivning förändras
samtidigt. Det finns ett behov av att snabbt lära sig nya färdigheter,
anpassa sig till nya kollegor, marknader och kunder. Auntie hjälper
till med stress, överprestationer och sömnlösa nätter som är
kopplat till tillväxtfaser, samtidigt som det hjälper var och en av de
anställda att hitta sin egen riktning i en organisation som ständigt
förändras.
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Under förvandling och förändring

När en mer etablerad organisation går igenom en storskalig
förvandling eller när de måste omstrukturera organisationen, så är det
ofta en stressig period som känns osäker för de anställda. Auntie
hjälper de anställda att hitta en ny riktning och behålla motivationen i
en situation som har förändrats. Om uppsägningar blir nödvändigt ger
Auntie stöd till både de anställda som stannar kvar i verksamheten
och till de som har sagts upp. Aunties tjänster kan också erbjudas som
en del av ett outplacement-paket för att hjälpa den anställda att ta
nästa steg i livet.

3 För chefer och arbetsledare4
Auntie erbjuder stöd och hanteringsfärdigheter för chefer och
arbetsledare i olika situationer. En ny chef kan till exempel känna sig
osäker på sin nya roll och sina kunskaper, medan en mer van ledare
kan kämpa med att föra in sina värderingar i sitt ledarskap. Nästan alla
ledare behöver dessutom extra stöd i tuffa situationer vid någon
tidpunkt i sin karriär. Auntie kan även användas för att stärka en chefs
förståelse för vad ledande och att leda ett team omfattar, och för att
tydligare se vad det innebär att vara en bra ledare.
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Ett verktyg för tidigt stöd

Auntie är ett fantastiskt verktyg för ledare och HR, och tjänsten kan
användas som en del av den tidiga stödmodellen. När den används
som ett verktyg för tidigt stöd kan HR och/eller chefen
rekommendera Auntie till anställda som upplever utmaningar i sitt
arbetsliv, privatliv eller som visar symptom på psykisk ohälsa.
Eftersom chefer och HR-avdelningar inte kan förväntas ge
professionellt stöd till anställda som befinner sig i flera olika
livssituationer, så är Aunties tjänster ett konkret verktyg som är lätt att
implementera. Tidigt stöd är även mer kostnadseffektivt, eftersom det
är lättare att hantera utmaningar i ett tidigt stadie innan utmaningarna
de står inför har börjat påverka den anställdas arbetsförmåga.

5 Att stötta ett arbetslag i kris

Auntie kan även användas för att stötta ett team i kris. Situationer där
Auntie kan användas för att stötta anställda i en svår situation
inkluderar svåra mellanmänskliga relationer inom teamet, mobbning
på arbetsplatsen, utmanande situationer i produktionen eller någon
annan anledning som har lett till att teamet går igenom någonting
svårt. Ett Auntie-proffs kommer att hjälpa till att hitta nya aspekter
och lösningar för att normalisera situationen.
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Sätt att använda Auntie i en organisation

Öppet för alla anställda1 Genom en arbetsledare eller HR2
Anställda kan registrera sig anonymt på den företagsspecifika
registreringssidan när de märker att de behöver stöd för sin mentala
hälsa, motivation, självbestämmande, en svår livssituation, sömn, att
hantera förändring eller stress. För många anställda sänker det
tröskeln när de kan registrera sig själva och vara anonyma, och det är
därför mer sannolikt att de söker stöd i en tidig fas. När Auntie erbjuds
på detta sätt till de anställda, så visar det dessutom ett förtroende och
att arbetsgivaren bryr sig om sina anställda på ett holistiskt sätt.

En del av våra kundorganisationer föredrar att registreringen till
Auntie går genom en arbetsledare eller HR-avdelningen. I detta fall
kan arbetsledaren eller HR ge länken till registreringssidan när den
anställda frågar, eller genom att erbjuda tjänsten till anställda som
de ser kommer att kunna hjälpas av tjänsten.
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Genom HR-avdelningen3

Genom företagshälsovården4

En del företagskunder som använder Auntie har policies där
registreringen för tjänsten går genom HR-avdelningen. Det ger HR en
övergripande bild över hur det står till i verksamheten.

Det finns ofta en högre tröskel när anställda ska använda
företagshälsovårdens tjänster och det är anledningen till att vi
rekommenderar att Aunties tjänster erbjuds separat från
företagshälsovården. Men företagshälsovården kan rekommendera
Aunties tjänster till en anställd i situationer där Auntie kan vara ett
mer lämpligt alternativ. Dessutom hänvisar Auntie-proffs alltid till
hälsovården om de anser att den anställda behöver långvarigt
och/eller medicinskt stöd.

Börja med en pilot5
Aunties tjänster börjar ofta som en pilot där tjänsterna testas inom en
begränsad grupp innan den lanseras till hela organisationen.
Pilotgruppen kan formas genom att välja en specifik grupp såsom ett
projektlag, ledare, riskgrupper baserat på en undersökning om
välmående, etc. Den kan även formas genom att den som registrerar
sig först får vara med. Organisationen får en rapport med feedback
och resultat efter pilotfasen. Rapporten kan användas för att fatta
beslutet om användningen av tjänsten ska utvidgas och användas
under en längre period.

Hur använder Auntie sig av
Auntie?

 Auntie är ett gäng med engagerade proffs som vill krossa all stigma runt
psykisk ohälsa och göra stöd med låg tröskel tillgängligt för alla. Vi är en
mångfaldig grupp från olika bakgrunder och med olika livssituationer, och
precis som alla andra går vi ibland genom svåra stunder. Vi kan tappa bort oss
själva i hur spännande vårt jobb är, eller så kan något oförväntat hända i våra
personliga liv.

Hos Auntie får våra medarbetare registrera sig för tjänsten när de vill, utan att
några frågor ställs. Vi rekommenderar även att alla använder minst ett Auntie-
paket per år som ett förebyggande verktyg och som en möjlighet att
reflektera över sitt välmående. Vi känner att det är det bästa sättet att
garantera att våra talangfulla och hårt arbetande kollegor kan känna att de
har det stöd och de verktyg de behöver för att lyckas och känna sig nöjda.


