
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Samhällsförändring och social hållbarhet 180 hp

Arbetsplatsambassadörsprojektet

En kvalitativ studie om projektets påverkan på den
psykosociala arbetsmiljön

Rebecka Thorbjörnsson Andersson, Mattias Petersson

Sociologi 15 hp

Halmstad 2017-06-21



 

   

 

Abstrakt 

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka om projektet med arbetsplatsambassadörer har 

förbättrat den psykosociala hälsan på två organisationer i Hallands län. Det vi undersökte var om 

projektet lett till en förbättring gällande inkludering, arbetsmiljö samt hälsa på arbetsplatserna. För 

att besvara uppsatsens frågeställning har kvalitativa semistrukturerade intervjuer gjorts med en 

hermeneutisk ansats. Intervjuerna har tolkats och transkriberats för att på bästa sätt kunna besvara 

frågeställningen och resultatet har analyserats med hjälp av vetenskaplig forskning samt 

sociologiska teorier. De teorier som använts är Robert Putnams socialt kapital, Charles Mills, 

personliga bekymmer och allmänna problem, Randall Collins interaktionsritualer och slutligen 

David McHugh och Paul Thompsons Human Relations och Human Resources Management. 

Studiens resultat visar vikten av att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön och att båda 

organisationerna är nöjda med sitt deltagande och arbete mot en bättre arbetsplats med mindre 

långtidssjukskrivningar och en starkare gemenskap.  

 

Nyckelord: Arbetsplatsambassadör, hälsa, gemenskap, arbetsmiljö, integration, socialt kapital 

 

Abstract 

The purpose of this candidate essay is to examine if the project workplace ambassador has 

improved the psychosocial health at two organizations in Hallands county. We examined if the 

project has led to an improvement in including, working environment and health at the workplace. 

To answer the essays questions we have chosen qualitative semi-structured interviews with a 

hermeneutic approach. The interviews have been deciphered and transcribed in the best way to 

answer the question of the study and the result have been analyzed with help of scientific research 

and sociological theories. The theories that been used is Robert Putnams theory social capital, 

Charles Mills personal problems and public issues, Randall Collins interaction ritual chains and 

finally David McHugh and Paul Thompsons Human Relations and Human Resource Management. 

The results of the study show importance of working with the psychosocial working environment 

and that both organizations is pleased with the participation and the work towards a better 

workplace with less long-term sick and a stronger solidarity.  

 

Keywords: Workplace ambassador, health, solidarity, working environment, integration, social 

capital   



 

   

 

Förord 

Vi vill tacka våra informanter för deras deltagande och engagemang i examensarbetet och 

Samordningförbundet Halland som lyssnade på våra idéer och lät oss skriva om deras projekt om 

arbetsplatsambassadörer i Halland. Vi vill även framföra ett stort tack till vår handledare Henrik 

Stenberg som har hjälpt oss att nå våra mål under examensarbetets gång.  

 

Rebecka Andersson, Mattias Petersson 21-06-2017, Halmstad   
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1. Inledning 
Sjukskrivningarna i Sverige har under de senaste åren ökat. När regeringen beslutade att avskaffa 

den bortre gränsen för sjukförsäkring1 ökade gruppen långtidssjukskrivna markant. Från att i 

oktober 2009 gå ifrån 1.500 personer till att tillslut bli 16.400 långtidssjukskrivna i oktober 2016 

(SVT 2017). I en artikel i Svenska dagbladet som publicerades 28 januari 2017 påvisas att 

sjukfrånvaron är en dyr historia för företag och samhället i stort. Det beskrivs hur arbetsrelaterad 

stress och annan psykisk ohälsa är Sveriges nya folksjukdom. Långtidssjukskrivningar är en stor 

kostnad för samhället och även individen kan få betala ett högt pris vid en sjukskrivning (SVD 

2017). Att återgå till arbete efter en långtidssjukskrivning kan vara problematisk för en individ som 

under en längre tid stått utanför arbetsmarknaden. Under tiden som individen varit sjukskriven kan 

mycket ha förändrats på arbetsplatsen. Detta kan upplevas som stressigt och individen riskerar även 

att mista den dagliga sociala gemenskapen som en arbetsplats kan innebära (Arbetslöshetskassan 

2017).  

 

Relaterat till den ökade stressen och ohälsa på arbetsplatser beskrivs vikten av att cheferna tar 

ansvar för sina anställda. Genom att ta sitt ansvar och se till så att de anställda inte upplever stress 

når även företag en ekonomisk vinning då kostnaderna från sjukskrivningar minskar. En bra 

arbetsmiljö bidrar dessutom till att de anställda trivs och känner glädje och engagemang för sitt 

arbete (SVD 2017).  

 

Statistik ifrån försäkringskassan påvisar att Hallands län under senaste åren haft mindre 

sjukpenningsdagar2 jämfört med resten av Sverige. Sjukpenningsdagarna för december månad 2016 

låg Halland på 9,81 dagar i snitt jämfört med övriga Sverige som hade 10,84 dagar. 

Försäkringskassan har som mål att sjukpenningdagarna skall ligga på 8,8 dagar, något som ännu 

inte är uppnått. Det framgår även att de som är sjukskrivna ofta är sjukskrivna en längre tid, ca 46 

% av de som har ett ärende hos försäkringskassan har varit sjukskrivna i över 90 dagar i Hallands 

län jämfört med övriga Sverige där det är ca 49 %. Det är ca 13 % i Hallands län som är sjukskrivna 

i mer än 365 dagar och det är ca 15 % i övriga Sverige (Mailkonversation, Försäkringskassan 

Halland 2017) 

 

I tidningen Dagens nyheter beskrivs hur Sverige är på väg in i en högkonjunktur och arbetslösheten 

förväntas att sjunka. Sysselsättningen väntas öka starkt och det beräknas en ökning på 140.000 

                                                 
1 Den bortre gränsen för sjukförsäkringen innebär att individer endast får ersättning i två och ett halvt år.  
2 Antal dagar individen är frånvarande ifrån arbetet efter de 14 första dagarna som arbetsgivaren betalar ut. 
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personer under 2016 och 2017 (Dagens nyheter 2017). Den rådande högkonjunkturen gör att 

samhällets resurser måste utnyttjas på bästa möjliga sätt då det finns ett behov av arbetskraft. Det 

gör det ännu viktigare för företag och organisationer att våga satsa på att ta in praktikanter och ge 

dem chansen då all arbetskraft behövs. Att låta en individ som under längre tid stått utanför på 

arbetsmarknaden arbetsträna eller praktisera förbättrar alltså inte bara individens livsvillkor utan det 

kan även vara till hjälp för arbetsplatsen och samhället.      

Samordningsförbundet i Halland har tagit sig an denna uppgift genom att utbilda 

arbetsplatsambassadörer runt om i Hallands län. En arbetsplatsambassadör skall arbeta med den 

psykosociala arbetsmiljön för att förbättra hälsan på arbetsplatsen och skapa ett rehabiliterings 

inriktat arbetsliv för tidigare sjukskrivna eller arbetslösa.  

 

Vikten av social sammanhållning och goda relationer till individer i ens närhet är något som Robert 

Putnam (2000) tar upp i hans teori om socialt kapital. Putnam menar att individer känner tillit och 

gemenskap i det kollektiva samhället. Ett samhälle som präglas av socialt kapital kännetecknas av 

att medborgarna litar på varandra och känner en gemenskap (Putnam 2000:22-23). Därav ser vi 

vikten av att en individ skall ha ett tillräckligt socialt kapital i sitt liv och inte minst på sin 

arbetsplats. Social sammanhållning är en viktig del för att alla på arbetsplatsen skall få en möjlighet 

att känna sig delaktiga, känna gemenskap och bli uppskattade för sitt arbete. Samtidigt som det är 

viktigt för den anställda att själv kunna vara med och påverka och ha frihet i sitt arbete. Detta är 

förenligt med arbetsplatsambassadörsprojektet mål att alla individer skall känna sig inkluderade i 

arbetslivet oavsett om de är praktikanter eller långtidssjukskrivna som arbetstränar. Vi är utifrån 

detta intresserade av att studera om ett projekt likt arbetsplatsambassadörsprojektet kan bidra till en 

ökad sociala sammanhållning och det kan få alla att känna sig inkluderade på sin arbetsplats.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om projektet med arbetsplatsambassadörer lett till en 

förbättring på arbetsplatserna gällande den psykosociala arbetsmiljön och inkludering av 

nyanställda, praktikanter och tidigare sjukskrivna. Detta sker genom att attityder och upplevelser av 

projektet undersöks hos chefer, arbetsplatsambassadörer, medarbetare och en praktikant. Uppsatsen 

bygger på ett projekt som har som mål att granska om kunskaper genom 

arbetsplatsambassadörsutbildningarna har lett till att arbetsplatserna tagit emot fler praktikanter och 

långtidssjukskrivna än tidigare och om den psykosociala arbetsmiljön har förbättrats.  
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1.2 Frågeställning 

Har arbetsplatsambassadörernas arbete lett till att organisationernas psykosociala arbetsmiljö 

förbättrats och upplevs organisationerna som mer inkluderande?  

2. Bakgrund och tidigare forskning 
I detta kapitel presenterar vi en kort bakgrundsbeskrivning gällande Samordningsförbundet och 

arbetsplatsambassadörsprojektet. Vidare presenteras en liknande studie om praktikanter ifrån 

Kävlinges kommun. Avslutningsvis presenteras tidigare forskning som är aktuell för vår studie.  

 

2.1 Samordningsförbundet Halland 

Samordningsförbundet i Halland startade hösten 2010 och började finansiera insatser 2011. 

Samordningsförbundet samarbetar med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Halland 

och Hallands sex kommuner (Arbetsplatsambassadör 2017). Förbundets styrelse har formulerat 

syftet med deras arbete på följande vis ”Samordningsförbundet i Halland arbetar för att utveckla 

samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering så att individer ökar förmågan till arbete och egen 

försörjning samt för att medverka till etter inkluderande arbetsliv” - (Arbetsplatsambassadör 2017) 

 

Samordningsförbundets främsta mål är att hjälpa de individer som hamnat mellan stolarna. De vill 

att arbetsplatser i Halland skall arbeta mot ett bättre arbetsklimat och stötta arbetsplatserna till att bli 

bättre. De vill även att projektet med arbetsplatsambassadör skall leda till att sjuktalen i 

kommunerna sänks genom att öka förståelsen på arbetsplatser om sjukdomar, sjukskrivningar samt 

vägen tillbaka till arbete. Förbundets huvuduppdrag är att hjälpa den enskilda individen till ett bättre 

liv, att utveckla metoder så att myndigheter ska samarbetat på ett enkelt sätt samt att ta vara på 

kunskaper och sprida dem till flera. De inriktar sig framförallt på att hjälpa unga vuxna i åldern 18-

29 som står utanför arbetslivet, långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa och långtidsberoende av 

försörjningsstöd (Arbetsplatsambassadör 2017).  

 

2.1.1 Arbetsplatsambassadör 

Ett av samordningsförbundets pågående projekt är att utbilda arbetsplatsambassadörer i Halland. 

Konceptet med arbetsplatsambassadör har Samordningsförbundet hämtat ifrån Kävlinge kommun 

som har utbildat över 500 arbetsplatsambassadörer sedan 2001 (Kävlinge 2017). 

Arbetsplatsambassadören har som uppgift att arbeta med arbetsplatsens miljö och för att välkomna 

nya medarbetare och praktikanter samt hjälpa de som har svårt på arbetsmarknaden till ett arbete. 

Samordningsförbundets mål är att arbetsplatsambassadörer ska leda till ett mer inkluderande 
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arbetsliv, där de vill hjälpa de som länge har stått utanför arbetsmarknaden och ”hamnat mellan 

stolarna”.  

Arbetsplatsambassadören är oftast en medarbetare som är extra intresserad av människor och frågor 

som rör den psykosociala arbetsmiljön. För att bli certifierad arbetsplatsambassadör ska den 

anställde gå en utbildning som består av två heldagar och fem halvdagar med föreläsningar och 

övningar. Utbildningen är till för att ge dem extra kunskap för att bemöta praktikanter och de som 

arbetstränar på ett bra sätt, utbildningen ger kunskaper om kommunikation/samtalsteknik, 

kroppsspråk, härskartekniker, stress, ohälsa, attityder och värderingar. Genom att ha 

arbetsplatsambassadörer vill företagen skapa en trygg och hjälpande hand för praktikanter, nya på 

jobbet och personer som till exempel arbetstränar efter sjukskrivning.  

 

2.1.2 Praktikanterna och välmåendet 

Sven Marklunds examensarbete ”Praktikanterna och välmåendet” berör synen på långtidsarbetslösa 

praktikanter på arbetsplatsen. Uppsatsen beskriver Kävlinge kommuns projekt med 

arbetsplatsambassadörer. Förhoppningen med utbildningen är att företag ska våga ta emot 

långtidsarbetslösa praktikanter och underlätta för dem att genomföra en lyckad praktik hos 

företagen samt öka praktikantens välmående. Målet är att de utbildade arbetsplatsambassadörerna 

ska inspirera medarbetarna att ändra eventuellt negativa attityder och skapa ett bättre arbetsklimat 

genom att förmedla sin kunskap om exempelvis stress, ohälsa och diagnoser. Genom 

semistrukturerade intervjuer undersöks attityder gentemot praktikanter på arbetsplatser som gått 

utbildningen och de som inte gått utbildningen. I uppsatsen visar det sig att de som genomgått 

utbildningen ser mer till praktikantens utveckling och menar att det är bra att ställa krav på 

praktikanten så att de kan utvecklas. De som inte gått utbildningen verkar inte tänka på att kraven är 

för praktikantens skull. En annan skillnad var att företagen med utbildning tycker att det är deras 

ansvar att få in praktikanten i arbetsgemenskapen och de företagen utan utbildning anser att det är 

upp till praktikanten att ta initiativ för att komma in i gruppen. Det fanns frågor där inställningen till 

praktikanter var lika men i det stora hela kunde de med utbildning visa på en större förståelse för 

praktikantens eventuellt svåra situation.  

 

2.3 Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer tidigare forskning att presenteras utifrån vetenskapliga artiklar som berör 

sjukskrivningar, praktikanter, arbetslöshet samt arbetsplatsers arbete med hälsa. Slutligen i kapitlet 

kommer en sammanfattning och redogörelse för val av artiklar.  
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2.3.1 Social support outside work and return to work among women on long-term sick 

leave working within human service organizations (2015)  

Ann-Charlotte Dalheim, Ingela Rydström, Lotta Dellve och Linda Ahlströms artikel berör vikten av 

socialt stöd under en längre tids sjukskrivning och forskningen är genomförd i Sverige. Att ha 

möjligheten rent fysiskt och psykiskt att arbeta är något många individer tar för givet. Att ha 

chansen till att arbeta innebär styrka, välmående och inkludering i samhället. Det finns dock 

individer som p.g.a psykisk eller fysisk sjukdom inte kan arbeta heltid eller är långtidssjukskrivna 

(Dalheim et.al 2015:187-192).  

 

Långtidssjukskrivning är något som tillför lidande för individ och familj samt en problematik för 

arbetsplatser och samhälle. Artikeln visar vikten av att individen har ett starkt socialt kapital för att 

fortare ta sig tillbaka till arbetet. Idag arbetar samhället allt mer för att individen skall sköta sin 

rehabilitering själv för att så snabbt som möjligt kunna återvända till arbetet vilket innebär att 

individer måste ha ett socialt nätverk både i den privata sfären men även inom arbetet. Studien visar 

vikten av att ha ett stöd ifrån arbetsplatsen men även ifrån familjen och att det sociala kapitalet har 

en stor påverkan på långtidssjukskrivna. De människor som har stöd ifrån hemmet eller har ett stort 

socialt kapital som kan bidra med råd och hjälp kommer fortare tillbaka till sitt arbete (Dalheim 

et.al 2015:187-188).    

 

2.3.2 Does the availability of vocational qualifications through work assist social inclusion? 

Artikeln handlar om hur en arbetsbaserad praktik kan bidra och leda till social inkludering. Studien 

som artikeln är baserad på är ett nationellt forskningsprojekt i Australien från 2007-2008 där 

kvaliteten på praktik inom finans- och rengöringsindustrin undersöks. Materialet insamlades genom 

intervjuer med chefer, arbetstagare och utbildningssamordnare på företagen (Smith, A & Smith, E 

2011:587, 592). 

 

Artikeln beskriver hur arbete och utbildning kan vara en nyckel för individer och grupper som har 

bristande förmåga att delta i sociala, ekonomiska och politiska sammanhang att inkluderas i 

samhället. Arbetsplatsen och praktiken ses inte bara som ett sätt för lärande utan det ses även som 

en plats för social integrering. Det redovisas framförallt hur socialt utsatta ungdomar kan behöva ett 

extra stöd och hjälp av vuxna på deras praktikplats för att socialt inkluderas (Smith, A & Smith, E 

2011:588-592). Praktikanter som upplevt ett utanförskap och haft det svårt i skolan berättade hur de 

genom praktiken kände sig mer stolta över att de klarade av sina arbetsuppgifter. En annan fördel 

som togs upp med praktik var att det ger individerna en möjlighet att utvecklas och eventuellt 

klättra ännu högre i organisationen. Sammanfattningsvis kan man utläsa att praktik har många 
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fördelar och är ett bra utbildningssätt för personer som kommer ifrån svåra sociala och ekonomiska 

förhållanden (Smith, A & Smith, E 2011:587,594-599).  

 

2.3.3 The contribution of supervisor behaviour to employee psychological well-being  

Brad Gilbreath & Philip G. Benson (2004) artikel beskriver hur handledare kan påverka anställdas 

psykiska välbefinnande. Författarna beskriver hur det i tidigare forskning påvisats ett samband 

mellan en handledares beteende och de anställdas välmående. De menar dock att de anställdas 

välbefinnande i tidigare forskning inte kunnat skiljas ifrån andra variabler och författarna skapade 

därför en enkät för att oberoende av andra variabler kunna mäta uppfattningen av handledares 

beteende (Gilbreath & Benson 2004:255-256). Deras hypotes var att ett positivt beteende hos en 

handledare kan bidra till att psykisk ohälsa minskar hos de anställda. Hypotesen testades genom att 

167 män och kvinnor inom olika organisationer och yrken i USA besvarade deras enkät. Resultatet 

bekräftade deras hypotes då handledares beteende hade en stor påverkan på de anställdas psykiska 

välbefinnande oberoende av variabler så som ålder, hälsa, stöd hemifrån, stöd från människor på 

arbetsplatsen och stressfulla händelser i livet. Handledares beteende uppfattades av många anställda 

som avgörande för deras psykiska och fysiska hälsa (Gilbreath & Benson 2004:257, 261-262).   

Det beskrivs i artikeln hur en arbetsplats psykosociala förhållanden som socialt stöd, kontroll och 

rollkonflikter kan kopplas till bland annat sjukfrånvaro, depression och utbrändhet. Det beskrivs 

även hur den psykosociala arbetsmiljön och de anställdas välbefinnande kan främjas genom en 

handledare med ett positivt beteende. Slutligen redogörs det för hur arbetsgivare, handledare och 

arbetstagare kan gynnas av välutvecklade insatser för att förbättra handledares beteende gentemot 

anställda (Gilbreath & Benson 2004:255-258,264).   

 

2.3.4 Does sickness absence increase the risk of unemployment? 

Patrik Hesselius (2007) har genomfört en studie i Sverige för att se om sjukfrånvaro kunde leda till 

att individen blev arbetslös. Det framgår att arbetare som ofta är sjuka innebär en börda för 

arbetsgivaren då de måste ersätta individens arbetsposition samt att arbetsgivaren måste betala ut en 

ersättning vid sjukfrånvaro. Trots att sjukdagar är till för att individer skall använda dessa i 

tillfriskningssyfte kan arbetsgivaren se dem som en kostnad och en mindre produktiv anställd. Detta 

kan leda till att individen blir arbetslös (Hesselius 2007:289). Det påpekas även i forskningen att det 

inte endast är arbetsplatsen som kan komma att skadas av arbetslösheten utan även inkomsten för 

den enskilda individen. Resultatet i forskningen visar ett samband mellan många sjukdagar och 

arbetslöshet, dock visar empirin att det finns ett samband mellan förekomsten av sjukdagar och inte 

antalet dagar i sträck som individen är sjukskriven. Individen löper alltså mindre risk att bli 

arbetslös vid en långtidssjukskrivning än om individen ofta är frånvarande ifrån arbetet korta 
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perioder men flera gånger per år (Hesselius 2007:292). Empirin som framtogs för forskningen visar 

även att anställda som har sjukfrånvaro under företagets nedgångar löper en större risk för att bli 

arbetslösa. Detsamma gäller om de korta sjukskrivningarna ägt rum i flera år samt om det är en 

lågkonjunktur i hela landet (Hesselius 2007:304-305). 

 

2.3.5 Better health at work? An evaluation of the effects and cost–benefits of a structured 

workplace health improvement programme in reducing sickness absence 

I Storbritannien 2011 förlorades ca 131 miljoner arbetsdagar p.g.a sjukskrivningar och skador. Det 

framgår i artikeln att sjukskrivningar och skador i stor utsträckning kommer ifrån arbetet och därför 

är det av stor vikt att arbetsplatser tar sitt ansvar och arbetar för mindre sjukskrivningar i framtiden. 

Artikeln påvisar att det har framtagits program för arbetsplatser för att reducera sjukskrivningar och 

skador på arbetsplatsen som visat sig fungera (Braun et.al 2014:138). Det var först när Better Health 

at Work Award (2009) började dela ut utmärkelser till närliggande småföretag där de blev erbjudna 

ett strukturerat program som arbetar med att förändra arbetsmiljön och livsstilsinventioner startade 

(Braun et.al 2014:139). Programmet som erbjöds innehöll olika former av hjälp till individer med 

till exempel nikotinberoende, hjälp att välja en bättre kost, rapportering och utredningar vid 

sjukskrivningsfall eller sjukdom samt utbildningar och skapandet av policys som motarbetar 

mobbning etc. (Braun et.al 2014:139-140). Resultatet visade att de företag som fått ta emot Better 

Health at Work Award minskade sina sjukskrivningskostnader och tjänade in £3 vilket i svensk 

valuta blir 33 kr per dag. Det var 232 organisationer som fick vara med i programmet där 

majoriteten såg en positiv förbättring genom minskade sjukdagar hos personalen. Denna forskning 

påvisar vikten av att arbetsplatsen stöttar de som är sjukskrivna samt arbetar dagligen med frågor 

som berör arbetsmiljön samt ser till att de anställda mår bra och trivs på sin arbetsplats (Braun et.al 

2014: 140-142). 

 

2.3.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

De artiklar som använts till tidigare forskning berör på olika sätt vårt ämne och är av stort intresse 

för vår kandidatuppsats. Den första vetenskapliga artikeln som beskrivs ovan valdes för att den 

berör individens sociala kapital samt att den visar att arbetet påverkar hälsan positivt. Artikeln 

hjälper oss att skapa en ökad förståelse för vikten av att en individ besitter ett socialt kapital för att 

må bra på arbetet såväl som i privatlivet.  Den andra vetenskapliga artikeln berör ämnet praktikanter 

och visar vikten av att arbetsplatsen tar väl hand om sina praktikanter. Artikeln visar vikten att få in 

praktikanter på arbetsplatsen men även vikten för individen att få chansen till ett socialt 

inkluderande i samhället. Denna artikeln hjälper oss att förstå vikten av arbetsplatsambassadörernas 

arbete med att inkludera praktikanter i arbetslivet och vikten av att ta emot dem på ett bra sätt. 
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Artikel nummer tre valdes för att forskningen visar vikten av att handledare finns till för 

praktikanter på arbetsplatsen samt att de kan öka välmående på arbetsplatsen. Vi kunde även finna 

likheter mellan arbetsplatsambassadörernas arbete och handledarens arbete och även denna artikeln 

hjälpte oss att få en ökad förståelse för arbetsplatsambassadörernas viktiga arbete för en trivsam 

arbetsmiljö. Den fjärde vetenskapliga artikeln valdes för att tydliggöra att individen, arbetsplatsen 

och samhället påverkas av sjukskrivningar och kan i vissa fall leda till att individen blir arbetslös, vi 

ansåg dock att det var viktigt att belysa att det inte var de långtidssjukskrivna som var i riskzonen 

för att bli arbetslös utan de korta sjukskrivningarna. Artikeln berör sjukskrivningar, arbetsmiljö 

samt hälsa och är därför aktuell för vår studie. Den sista vetenskapliga artikeln som valdes förklarar 

vikten av en god hälsa på arbetet samt att ett arbete med hälsa och välmående kan leda till pengar i 

slutändan. Denna artikeln valdes för att belysa vikten av att alla skall må bra på sitt arbete, vilket 

även är förenat med arbetsplatsambassadörsprojektets mål.  

 

3. Teoretisk och begreppslig referensram  
I detta kapitel kommer vi att presentera våra valda teorier och kort förklara deras huvudsakliga 

syfte. Vi kommer att utgå ifrån organisationsteorierna Human Relations och Human Resource 

Management hämtat ifrån Paul Thompson och David Mchugh bok om Att arbeta i organisationer 

(2009), Charles Whright Mills begreppspar allmänna problem och personliga bekymmer, Robert 

Putnams vidareutveckling av Pierre Bordieus begrepp socialt kapital och slutligen Randall Collins 

teori om Interaktionsritualer.  

 

3.1 Human Relations och Human Resource Management  

Human Relations och Human Resource Management har ett intresse för den mänskliga faktorn och 

anställningsfrågor och därför skiljer sig organiseringen ifrån Taylorismen (McHugh & Thompson 

2009:44). Under HR fick arbetstagarna förmåner i form av försäkringar, hälsovård, pension och 

sociala förmåner något som inte existerat under tidigare organisering som Taylorismen. Grundaren 

till Taylorismen var Fredric Taylor som utformade ett system för att arbetet skulle organiseras på ett 

effektivt sätt och för en ökad kontroll av arbetsprocessen. Taylorismen gick ut på att 

företagsledningen bestämde allt i organisering och planering av arbetet och arbetstagarna skulle 

endast vara produktiva i sitt arbete. Taylor trodde att ekonomiska motiv räckte för att få arbetarna 

motiverade men kritiserades för att han glömde ta till vara på den mänskliga faktorn (McHugh & 

Thompson 2009:34-37).  

 

Genom Human Resource Management utvecklades en tvåvägskommunikation där arbetsgivaren 

vidarebefordrade information till de anställda för att gynna ett samarbete. De anställda hade även  
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möjligheten att föra fram sitt budskap vilket var positivt för att eliminera och minska missförstånd 

mellan ledningen och de anställda (McHugh & Thompson 2009:50). McHugh & Thompson 

beskriver hur HRM är ett vedertaget begrepp när människor i dagens samhälle talar om hur 

ledningar är mer inriktade på den mänskliga faktorn. HRM är en vidareutveckling av HR där 

programmen främst ville förbättra arbetsvillkoren där välfärdssekreterare, arbetsråd, 

personalavdelningar och fackförbund växte fram för att arbeta med de anställdas rättigheter 

(McHugh & Thompson 2009:51).  

 

Till skillnad från Taylorism där arbetsgivarna styrde allt präglades HR och HRM av 

kommunikation, demokratiskt ledarskap, samarbete och social integration. HR och HRM har en 

gemensam värdegrund men den sistnämnda ses som lite ”hårdare” då den är mycket mer inriktad på 

systematiska instrument som kan stödja organisatorisk förändring genom mätning av mänskliga 

förmågor och prestationer. Dessa arbetssätt och teorier har påverkat dagens arbetsliv då bland annat 

personalavdelningar har vuxit, även fackförbunden har blivit större och arbetsgivare har nu 

anställningsregler och kollektivavtal att förhålla sig till. Arbetsgivare och företag tvingas på så sätt i 

dagens samhälle att ta större hänsyn till den mänskliga faktorn (McHugh & Thompson 2009:44-46, 

49-51).  

 

Det finns en gemensam värdegrund för HR och HRM där det ligger en betoning på integration av 

personliga frågor i den övergripande affärsstrategin. Inom dessa organisationsteorier ser man de 

anställda som resurser och personalfrågor är i centrum (McHugh & Thompson 2009:51).  

David McHugh och Paul Thompson beskriver även hur det genom HRM växte fram en omvandling 

av anställningsrelationerna som till stor del började baseras på de anställdas engagemang och 

deltagande. En annan del var att det blev allt vanligare för högpresterande arbetspraktiker att få 

tryggare anställningar. Genom HRM blev det även vanligare med mindre arbetsgrupper och 

teamarbete där kvalitet och ständig förbättring stod i fokus. Det fanns med detta en avsikt att 

omstrukturera anställningsrelationerna från ett system med industriella relationer och låg tillit till ett 

system med mer individuella relationer som byggde på tillit och gemenskap. Det byggde på mer 

individuella relationer mellan arbetsgivare och anställda samtidigt som det skulle finnas en direkt 

kommunikation mellan företag och personal (McHugh & Thompson 2009:52). Utöver att 

relationerna mellan arbetsgivare och anställda skulle bli starkare syftade HRM även på att de 

anställda skulle skapa starkare sociala band sinsemellan. Det beskrivs även hur fackets betydelse 

har minskat genom att arbetsgivare och anställda har en mer direkt kommunikation och utvecklat 

mer individuella relationer där personalen mer ses som en resurs (McHugh & Thompson 2009:52).   
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3.2 Allmänna problem och personliga bekymmer  

Charles Wright Mills (1984) beskriver i sin bok Den sociologiska versionen vikten av att förstå att 

en individs livshistoria och samhällets historia hänger ihop. För att förstå den ena delen måste man 

även sätta sig in i den andra delen. Individen påverkas av de ramar och den närmiljö som hon lever i 

och samhället påverkas av historien och det som sker i samtiden. Det som oftast glöms bort är att 

individen påverkas av den samhälleliga strukturen som råder under den tidsperiod som individen 

befinner sig i. Fakta som finns om de olika epokerna i vår tid påvisar även fakta om människan som 

levde under dessa tider. Till exempel under industrialiseringen förändrades livsöden för många 

individer i takt med att samhället förändrades (Mills 1984:23). Mills skriver att människan sällan är 

medveten om det komplicerade sambandet mellan individer och samhälle, vilket även leder till att 

hon inte är medveten om vilken människan hon kan komma att bli i den samhälleliga utvecklingen 

(Mills 1984:23-26). För att förklara samspelet mellan individen och samhället används begreppen 

personliga bekymmer och allmänna problem (Mills 1984:26).  

 

Personliga bekymmer är inom ramarna för individens relationer och närliggande liv. De personliga 

bekymren står i relation till de uppenbara relationerna som individen har runt om kring sig till 

exempel familj och arbete, dessa relationer är individen medveten om och har en direkt koppling 

till. Ett bekymmer kan betraktas som en privatsak, de ramar som individen befinner sig och lever 

efter kan vara hotad, till exempel en relation, vilket enligt Mills klassas som en privat sak och ses 

som ett personligt bekymmer (Mills 1984:27). Ett allmänt problem berör de ramar som individen 

inte har en direkt koppling till, de berör inte hennes inre liv. De allmänna problemen berör 

strukturen och organisationer som finns på en strukturell nivå alltså över de personliga relationerna. 

De allmänna problemen täcker den strukturella nivån och det sociala och historiska livet (Mills 

1984:27). Ett problem är något som indirekt påverkar individen, det är en allmän angelägenhet, till 

exempel något som allmänheten lägger stor vikt vid kan vara hotat och då ses det som ett allmänt 

problem. Ett allmänt problem kan till exempel vara att en institution går igenom en kris. Mills 

skriver att det är viktigt att förstå tidsepoken och de trender som är centrala för den tid som skall 

studeras. Mills skriver även att för att förstå de personliga bekymren måste man se bortom dem och 

söka sig till de allmänna problemen för att få en förståelse. För att förstå sambandet mellan 

personliga bekymmer och allmänna problem måste man sätta det i relation till varandra (Mills 

1984:27-28). 

 

3.3 Socialt kapital 

Socialt kapital berör de relationer som individen har i sitt kontaktnät. Robert Putnam (2000) 

beskriver begreppet socialt kapital som de relationer som individen har med andra individer. Det 
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sociala kapitalet består av alla relationer som individen har till exempel grannar, släkt och 

arbetskollegor (Putnam 2000:22). Det sociala kapitalet kan bestå av både nära och icke nära 

relationer men alla är lika viktiga för individen. Det sociala kapitalet som Putnam anser vara 

viktigast för ett välbefinnande samhälle och individ är bonding och bridging. Bonding beskriver 

oftast en homogen grupp och är exkluderande för de som inte tillhör gruppen. Exkluderingen beror 

på att den homogena gruppen vill bevara sin homogenitet. En grupp som utgör sitt sociala kapital 

genom bonding kan till exempel vara en familj eller en etnisk grupp. Det sociala kapitalet i bonding 

består av individens sociala psykologiska stöd. Bonding består av tillit och solidaritet och är 

avgörande för individens välmående (Putnam 2000:22). Bridging kan ses om motsatsen till bonding 

där gruppen är inkluderande och deras främsta kännetecken är att de förespråkar 

gränsöverskridande möten där acceptansen för olikheter är hög och omfattar människor över 

gränser, olika religioner och sociala olikheter. Bridging finns i de större sammanhangen för 

individen och är av stor vikt för individens tillgångar till information och resurser. Bonding kan 

individen använda sig av vid sökande efter arbete eller liknande tjänster (Putnam 2000:22-23). 

 

Putnam förespråkar bonding och bridging då de hänger ihop genom att en individ som inte besitter 

bonding antagligen inte heller har ett stort bridging kapital. I de nära relationerna som består av 

bonding kapital skapas självförtroende och tillit som individen behöver för att bygga upp sitt 

bridging kapital. Putnam förklarar det som att en medborgare i ett samhälle som har bonding kapital 

har bättre förutsättningar för att ordna de kollektiva problemen som finns i samhället. Putnam 

skriver att vikten av det sociala kapitalet är ovärderligt både för individen men även för det 

kollektiva samhället. Det är det sociala kapitalet som får samhället att hållas vid liv och vikten av 

tillit och gemenskap från bonding och bridging är då av stor vikt (Putnam 2000:303).  

 

I Putnams mening finns det ett samband mellan det sociala kapitalet och människans hälsa. De 

människor som har ett stort socialt kapital har även större förutsättningar för att integrera sig i 

närsamhället vilket genererar en positiv psykisk och fysisk hälsa (Putnam 2000:337). Putnam 

skriver att en individ som är integrerad i samhället löper en mindre risk för att bli sjuk eller lida av 

psykisk ohälsa, till exempel utbrändhet. Familjeband, vänner, socialt kapital och aktivt deltagande i 

fritidsaktiviteter och i det närliggande samhället förebygger individens hälsa (Putnam 2000:244).  

 

3.4 Interaktionsritualer  

Randall Collins (2005) beskriver med sin teori om Interaction Ritual Chains hur sociala möten och 

interaktioner är centrala för hur människan fungerar och hur samhället är uppbyggt. 

Interaktionsritualer beskriver han som sociala möten där minst två personer närvarar fysiskt på 
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samma plats, det finns en tydlig barriär mot de utomstående som inte ingår i interaktionsritualen, de 

som deltar delar fokus på samma objekt eller aktivitet och de delar en gemensam sinnesstämning 

och emotionell upplevelse. Lyckade interaktionsritualer kan leda till en gruppsolidaritet, 

gemenskap, entusiasm, självförtroende, kollektiv upprymdhet, delade moraliska känslor och 

skapande av gemensamma symboler som representerar gruppen (Collins 2005:48-49). Han 

beskriver även att det inte är alla interaktionsritualer som är lyckade utan att vissa ritualer kan vara 

plågsamma och helt fallera. Han menar dock att de misslyckade ritualerna är lika viktiga i vårt 

vardagsliv då vi inte kan förvänta oss att alla sociala möten skall ge oss samma typ av emotionella 

energi (Collins 2005:51).  

 

Collins är inspirerad av Emilé Durkheim och hans tankar om gruppsolidaritet. Han menar likt 

Durkheim att det är genom gemensamma sociala ritualer som samhället hålls samman. Genom 

social möten och upprepade interaktionsritualer skapas en gruppsolidaritet och det är denna 

gruppsolidaritet som gör att samhället har en social struktur och blir som en enhet (Collins 2005:40-

41). En av de positiva sakerna med interaktionsritualer som Collins lyfter fram är emotionell energi. 

Genom lyckade interaktionsritualer får individerna en emotionell energi, denna energin bidrar till en 

god känsla hos individerna i gruppen och kan vara under olika lång tid. Lyckade interaktionsritualer 

kan även bidra till en känsla av sammanhang och gemenskap. Collins menar dock att graden av 

emotionell energi kan variera i de olika typerna av ritualer och det kan även skilja i upplevelsen 

mellan olika individer. En individ kan i ett socialt sammanhang uppleva en hög emotionell energi 

medan en annan individ kan uppleva en låg emotionell energi eller saknar den helt (Collins 

2005:105-108).   

 

3.5 Sammanfattning av teorier 

Valet av organisationsteorierna Human Relations och Human Resource Management gjordes för att 

få insikt om hur organisationerna kan påverkas beroende på hur deras organisation arbetar och är 

uppbyggd. Teorierna valdes även för att visa hus organisationerna arbetar med ett HR-arbete och 

den mänskliga faktorn. Arbetsplatsambassadörernas arbete ser vi som ett aktivt HR-arbete som 

berör den psykosociala arbetsmiljön och därför passar teorierna om HR och HRM in för att besvara 

vår frågeställning. Begreppsparet allmänna problem och personliga bekymmer valdes för att se 

vikten av att ett personligt bekymmer kan bli ett allmänt problem och tvärt om. Om individerna mår 

dåligt på arbetsplatsen påverkas organisationen i sin helhet. Detta tankesätt hjälper oss att förstå 

vikten av arbetsplatsambassadörernas arbete med den psykosociala arbetsmiljön och att alla skall 

känna sig inkluderade på arbetsplatsen. Mår individerna bra i organisationen generar det en bättre 

arbetsmiljö. Putnams begrepp socialt kapital förklarar hur människan arbetar dagligen för att måna 
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om sin inre krets samt ger en förståelse för hur människor skall samarbeta i samhället. Vi valde 

denna teori då vi även kunde se kopplingar mellan vårt material och begreppen bonding och 

bridging samt vad de kan ha för påverkan på en arbetsplats och för individen. Socialt kapital valdes 

även för att tydliggöra vikten av att alla individer känner sig inkluderade i gemenskapen som en 

organisation kan innebära. Randall Collins teori om interaktionsritualer valdes då den stärker vår 

förförståelse om att individen påverkas av de interaktioner individen deltar i och är beroende av en 

gemenskap och sammanhållning som skall finnas på en arbetsplats. Vi ser att 

arbetsplatsambassadören har en viktig roll i att inkludera samtliga på arbetsplatsen så att de känner 

sig delaktiga i de interaktionsritualerna som sker på arbetsplatsen. 

4. Metod 
I metodkapitlet presenteras vilken metodologisk ansats som vi använt oss av i vår uppsats. Det 

redogörs även för vår förförståelse, metodval, tillvägagångssätt, urval, etiska aspekter och slutligen 

kommer en analysmetod att redovisas. Metodkapitlet är till för att ge läsaren en inblick i hur studien 

har genomförts och vilka utgångspunkter som legat till grund för uppsatsen. 

4.1 Metodologisk ansats  

Den metodologiska ansats som legat till grund för uppsatsen är Hermeneutiken. Hermeneutiken 

betyder tolkningskonst och började verka redan under antiken (Birkler 2008:100). Det var dock 

under 1870-talet som begreppet började användas flitigt av de stora filosoferna. Det var under 

denna period som upplevelsen började beskrivas som fundamental och något som alltid fanns med i 

forskningen och hade en stor vikt (Alvesson & Sköldberg 2008:196). Hermeneutik som 

metodansats innebär att forskarnas tidigare kunskap och förförståelse är accepterad. Den 

hermeneutiska ansatsen har en förståelse och en acceptans för att en forskare sällan bemöter ett 

ämne som ett blankt papper. Hermeneutiken lägger stor vikt vid förståelsen om att se händelser och 

upplevelser utifrån kontexter (Gilje & Grimen 2007:179,185). I hermeneutiken hamnar det 

upplevande subjektet i fokus när den sociala verkligheten tolkas. Hermeneutiken är intresserad av 

att undersöka hur människor vet samt upplever saker och är medveten om att människor vet saker i 

en kontext tillsammans med andra människor. Det är därför även centralt att studera det 

intersubjektiva samspelet mellan människor. Utöver detta handlar Hermeneutiken lika mycket om 

att forskarna själva vet saker och det är därför viktigt att poängtera att forskaren inte kan bortse 

ifrån ens egen förförståelse (Sjöberg & Wästerfors 2008:102-103).     

 

En viktig aspekt för att nå förståelsen inom hermeneutiken är även att se vikten av 

förståelsehorisonten. Förståelsehorisonten består av individens förförståelse och fördomar som 

samlas ihop till en horisont. Allt som människan tolkar har ursprung i sin horisont och utgår ifrån 
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det individen tidigare har upplevt eller har fördomar om. Genom att horisonten betingar alla 

tolkningar som individen gör betingar horisonten även individens sätt att vara och agera på i alla 

situationer (Birkler 2008:102-103). I och med att vi redan har en förförståelse och förkunskap om 

långtidssjukskrivna och praktikanters situation tog vi hänsyn till vår förståelsehorisont och ansåg att 

en hermeneutiskt ansats passade oss bäst. Hermeneutiken har varit en utgångspunkt för oss när vi 

försökt skapa en förståelse för arbetsplatsambassadörsprojektet och praktikanternas situation genom 

tolkningar av informanternas tankar, handlingar och känslor.  

 

Den hermeneutiska cirkeln är ett känt begrepp inom hermeneutiken och innebär vikten av att förstå 

delarna och helheten (Alvesson & Sköldberg 2016:193). Cirkeln syftar till förståelseprocessen, 

tanken bakom cirkeln är att individen förstår det den förstår utifrån den kunskap hen redan har alltså 

förståelsehorisonten. Detta fenomen benämns även genom att individen kan söka förståelse genom 

delar för att förstå helheten eller förstå delarna genom helheten (Birkler 2008:103). Vi har utgått 

ifrån den hermetiska cirkeln när vi tolkat delarna av vår insamlade empiri för att lättare kunna skapa 

en helhetsbild av vårt sociala fenomen arbetsplatsambassadörer och en inkluderande arbetsplats. 

Genom att vi studerat och analyserat helheten har vi skapat oss en förståelse för varje informants 

upplevelse. I vår studie har vi använt teorier och tidigare forskning som delar samt sett varje 

informant som en del och hela studien som cirkeln. Informanternas historia bygger upp den empiri 

och förståelse som söks genom uppsatsen för att vi skall få en förståelse för vad projektet har lett till 

på arbetsplatserna. 

 

4.2 Förförståelse  

Förförståelsen är central för att tolka den värld vi lever i. Även om vi tolkar något utifrån samma 

beskrivning, kan vi tolka saker olika då det sker mot en bakgrund av förförståelse som vi tar för 

given. Vi använder oss av våra fördomar, förkunskaper och förförståelse för att förstå vår omvärld 

och allt vi tokar sker utifrån vår förståelsehorisont vi bär mer oss sedan tidigare (Birkler 2008: 101-

103). Detta innebär att vi inte kan bortse ifrån den förståelsehorisont vi bär med oss och den 

förförståelse vi har om projektet arbetsplatsambassadörer och praktikanters ofta utsatta position.  

Vi har även en förkunskap i ämnet genom att vi har läst på om vad arbetsplatsambassadörsprojektet 

innebär och hur projektet i Kävlinges kommun har fallit ut. Genom tidigare forskning och 

bakgrundsinformation har vi utvecklat en förkunskap om hur långtidssjukskrivna och praktikanter 

kan hamna i en socialt utsatt position på sina arbetsplatser. Vi har även en förkunskap och en 

förförståelse om vårt sociala fenomen genom att vi fick delta på en introduktion där 

arbetsplatsambassadörsutbildningen presenterades. På introduktionen redovisades upplägget för 

utbildningen bland annat av samordningsförbundet, redan utbildade arbetsplatsambassadörer, 
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arbetsförmedlingen och försäkringskassan som talade om sjuktal vilket utökade vår förförståelse om 

arbetsplatsambassadörer. Sist men inte minst har vi en förförståelse för praktikanternas utsatta 

situation då vi bägge två har varit praktikanter eller nya på arbetet och blivit bemötta på ett dåligt 

sätt och saknat en god handledning.    

 

4.3 Kvalitativ metod 

Det finns två olika sätt att finna data på, kvalitativ och kvantitativ metod (Ahrne & Svensson 

2011:11). Alvesson och Sköldberg (2016) skriver att de två metodsätten inte behöver utesluta 

varandra utan kan ibland komplettera varandra. Vid användning av den kvantitativa metoden berörs 

empiri som går att mäta till exempel antal, vikt eller längd etc. och används i forskning om till 

exempel medianlängden i Sverige. Den kvantitativa metoden kännetecknas av att sträva efter 

kvantitet och generaliserbarhet. För att uppnå detta krävs det en viss mängd data som till exempel 

kan vara besvarade enkäter. Kvalitativ forskningsmetod innebär att forskaren vill förstå världen 

ifrån informantens synvinkel. Kvalitativ forskning kan till exempel användas vid forskning som 

söker mer djupgående svar och subjektiva upplevelser, forskaren kan då gå in på djupet genom 

intervjuer för att nå empirin. Kvalitativ forskning söker en djupare kunskap och förståelse utifrån 

informanterna och intervjuer är den vanligaste formen av kvalitativ metod (Alvesson & Sköldberg 

2016:17-19). Den empiri som samlas in kallar Edmund Husserl för livsvärld och vill nå kunskapen 

om hur människor anpassar sig efter sin vardag och kan berör upplevelser, bilder, smak etc. och 

används till forskning som berör upplevelser till exempel hur människor upplever sina 

arbetsförhållanden (Dalen 2007:11). I den kvalitativa metoden får forskaren en större möjlighet att 

tolka sitt material samt att forskaren kan på ett mer mångfaldigt sätt konstruera materialet (Alvesson 

& Sköldberg 2016:17). Målet inom kvalitativ forskning är att få en insikt om informantens 

upplevelser av fenomen som berör individen i sitt vardagliga liv och förstå deras sociala verklighet 

(Dalen 2007:11).   

 

Då denna uppsats bygger på empiri som genererats utifrån en frågeställning som berör upplevelser 

av arbetsmiljö, känslan av gemenskap, hälsa samt synen på praktikanter valdes en kvalitativ metod. 

För att samla in empirin till studien valde vi semistrukturerade intervjuer för att nå informanternas 

upplevelse om förändringarna som skett sedan arbetsplatsambassadörsprojektet inleddes. Vi valde 

intervju som arbetssätt för att få möjligheten att nå insikten om hur informanterna upplever sin 

situation samt försöka få en inblick i hur informanternas verklighet ser ut (Dalen 2007:11). Valet av 

semistrukturerad intervju gjordes då vi som intervjuare har som mål att få våra frågor besvarade, 

genom att ha en semistrukturerad intervjuguide har vi gjort frågor som berör de ämnen som vi 

undersöker men informanten har möjlighet att prata fritt om sin upplevelse samt att vi har möjlighet 
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att ställa följdfrågor för att förtydliga eller reda ut våra frågetecken som berör informantens svar 

(Dalen 2007:29-32).Vi ansåg även att en semistrukturerad intervju gav oss som intervjuare 

möjligheten att anpassa våra frågor efter situationen. Genom användandet av semistrukturerade 

intervjuer får vi en bred kunskap om ämnet och en större förståelse då informanterna har möjlighet 

att förklara mer ingående och förklara kontexter som gör att vår förståelse om situationen eller 

ämnet ökar (Ahrne & Svensson 2011:40-41).  

 

4.4 Urval och tillvägagångssätt  

Vårt första möte med Samuel var på en gästföreläsning på Högskolan i Halmstad där han var och 

föreläste om Samordningsförbundet Halland, vi tog senare kontakt med honom och frågade om vi 

fick skriva vårt examensarbete utifrån projektet med arbetsplatsambassadörer. Vi fick ett 

godkännande och träffades sedan på ett möte där vi bytte idéer om uppsatsens fokus. Vi fick även 

delta på en konferens för att få en inblick i ämnet och träffa några av de som varit med i projektet 

och de arbetsplatsambassadörer som är färdigutbildade. Genom kontakten med Samuel fick vi 

kontakt med hans kollega Fredrik. Vi fick telefonnummer till en PA-konsult3 som varit delaktig i 

projektet och hen gav oss vidare kontaktuppgifter till informanterna som deltagit i projektet. Efter vi 

fått telefonnummer till våra informanter gick arbetet bra, vi kunde snabbt bestämma tider för 

intervjuer och arbetsplatsambassadörerna på organisationerna hjälpte oss att få kontakt med de 

andra anställda inför intervjuerna. 

 

Vårt urval består av två organisationer där vi har intervjuat två chefer, tre arbetsplatsambassadörer, 

fyra medarbetare och en praktikant. Tanken bakom valet av dessa informanter var att vi ville få en 

bredare inblick i arbetsplatsambassadörens arbete med psykosociala frågor. Vi ville även se om det 

skiljer sig i upplevelser och attityder om projektet beroende på vilken position informanten har i 

organisationen. Vi valde att studera två olika organisationer då vår förförståelse sa att beroende på 

vilket yrke individen har kan uppfattningen och upplevelsen av arbetet med den psykosociala hälsan 

se olika ut. Från början hade vi en vision om att intervjua en organisation inom byggsektorn och en 

inom servicesektorn då vi hade vissa förutfattade meningar om att den psykosociala arbetsmiljön 

skulle skilja sig inom dessa två sektorer. På grund av tidsbrist hann vi inte leta upp dessa specifika 

organisationer och vi valde därför att fokusera på arbetsplatsambassadörernas arbete och roll på de 

organisationerna vi kom i kontakt med. Vi valde även två olika organisationer för att kunna se om 

arbetsplatsambassadörernas arbete skiljer sig i de olika organisationerna. 

                                                 
3 Arbetar som stöd för chefen på organisationen och arbetar med alla förekommande personalfrågor på 

förtaget 



 

   

 17 

 

 

Vårt första urval gjordes genom att vi tog kontakt med arbetsplatsambassadören på 

livsmedelsbutiken. Detta urval kallas för icke slumpmässigt urval och innebär att vi tog kontakt 

med den personen som vi lättast fick tag i på egen hand (Infovoice 2017). Resterande informanter 

på denna arbetsplats fick vi genom arbetsplatsambassadören och kunde inte påverka urvalet i mer 

än att välja vilken befattning de skulle ha. Intervjuerna skedde på chefens arbetsrum som vi sedan 

fick låna när vi skulle fortsätta med de resterande intervjuerna. Arbetsplatsambassadören frågade 

oss vilka vi skulle vilja intervjua och då sa vi att vi utöver honom ville intervjua chefen, en 

praktikant och två medarbetare. Detta ordnade han och informanterna fick komma in till chefens 

rum där vi presenterade oss och berättade hur intervjun skulle gå till. Vi var noga med att alltid 

presentera oss och vart vi kom ifrån samt vad syftet var med intervjun. Vi informerade även om 

anonymitet och frågade efter samtycke för att få spela in intervjuerna. 

 

Den andra organisationen vi var på fick vi vår första kontakt med arbetsplatsambassadören som 

sedan kontaktade sin chef, medarbetare och arbetsplatsambassadör som arbetade på en annan 

avdelning som ville ställa upp på intervjuer. När vi kom till arbetsplatsen fick vi sätta oss i ett rum 

där det var tyst och avskilt ifrån de andra. På denna arbetsplats arbetar inte chefen i samma hus som 

organisationen låg i vilket gjorde att vi fick boka en tid via en av arbetsplatsambassadörerna vid ett 

senare tillfälle. Intervjun med chefen på den andra organisationen utfördes på samma sätt som de 

andra intervjuerna. Vi valde att ta den första kontakten som Fredrik skickade och detta blev då ett 

bekvämlighetsurval (Infovoice 2017). Vårt urval av informanter gjordes via Samordningsförbundet 

som var en gatekeeper för oss, vilket innebär att vi fick hjälp via en så kallad ”dörr öppnare” för att 

nå våra informanter (Ahrne & Svensson 2011:94). Att använda sig av en gatekeeper innebär att 

någon annan hjälper oss med att få till exempel telefonnummer till den grupp som vi ville studera. I 

detta fallet var samordningsförbundet den som hade den första kontakten med organisationerna och 

hjälpt oss in i fältet med arbetsplatser som deltagit i projektet (Sjöberg & Wästerfors 2008:30). 

 

Innan vi startade med intervjuerna bestämde vi att vi skulle göra hälften av intervjuerna var samt att 

det var en av oss som var huvudintervjuaren för att det inte skulle bli rörigt. Den som inte 

intervjuade satt och skrev i ett block och fick flika in med frågor när den kände att något var oklart. 

Vi bestämde på förhand vem som skulle intervjua vem och vi delade upp intervjuerna jämt vid 

intervjutillfällena då vi intervjuade i några timmar i sträck. Eftersom att vi båda tycker att det är 

jobbigt att höra sig själv inspelad valde vi att transkribera varandras intervjuer vilket även gjorde att 
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den som satt bredvid och förde anteckningar kunde anteckna små saker som kan komma att ha en 

betydelse längre fram i resultatet. 

 

Vår upplevelse av intervjuerna var positiv och vi tycker att intervjuerna gick bra. Det märktes på 

informanterna att de tycker det var svårt att veta vem de skulle se på under intervjuerna vilket vi 

hade kunnat underlätta genom att sitta närmare varandra så att de kunde tala till oss båda samtidigt. 

Vi valde även att göra alla fem intervjuer på samma dag på de olika organisationerna vilket gjorde 

att vi lätt hade kunnat tappa fokus. Dock var det bra att ha alla intervjuer efter varandra då vi fick en 

snabb väg in i helhetsbilden och eftersom att all information låg färskt i minnet kunde vi använda 

oss av de tidigare informanternas intervjuer för att få en djupare förståelse för de andra 

informanternas intervjuer. Något vi märkte under intervjuerna var att ordet praktikant kunde ha två 

betydelser, dels de som kommer från skolan och skall praktisera och dels de som arbetstränar 

utifrån projektet. Detta borde vi varit tydliga med från början så att vi hade försäkrat oss om att vi 

talar om samma sak. Förslagsvis skulle vi lagt in det i vår presentation som vi hade innan 

intervjuerna började.  

 

4.5 Reliabilitet och Validitet  

Reliabilitet handlar om att se ifall studien är tillförlitlig och skulle ge samma resultat ifall den 

upprepas. I en kvalitativ studie handlar det om att forskaren skall försöka se till att de uppgifter som 

kommer fram i undersökningen är pålitliga. Det krävs då att vi som forskare inte missförstått den 

person som intervjuas, utan att vem som helst skall kunna tolka uppgifterna på samma sätt om 

undersökningen upprepas (Eliasson, 2013:14-15). Vi ser att det blir svårt att ha en hög reliabilitet i 

vår studie då det är subjektiva tankar, känslor och tolkningar vi är intresserade av att undersöka. Vi 

ser här att det kan bli problematiskt att upprepa studien då subjektiva tankar, känslor och tolkningar 

utifrån olika förståelsehorisonter och kontexter förändras. Vi menar dock att reliabiliteten i empirin 

ökar då båda två deltar och kan tolka intervjuerna så att det kan presenteras på ett så tillförlitligt sätt 

som möjlig. När vi analyserade vårt material diskuterade vi varandras tolkningar av materialet för 

att förstå intervjupersonernas upplevelser, tankar och känslor på ett likvärdigt sätt.     

 

Validitet handlar om att se ifall studien är trovärdig och har inom samhällsvetenskapen kommit att 

gälla om en metod undersöker vad den påstår sig undersöka. Att validera handlar om att kritiskt 

granska sitt material så att det verkligen undersöker det som man utifrån studiens upplägg avsätter 

att undersöka. Validitet är en fråga om att använda sig av rätt teorier, begrepp och metoder för att på 

bästa sätt kunna undersöka det sociala fenomenet och besvara frågeställningarna (Kvale & 

Brinkmann 2014:295-297). Vi funderade innan insamlingen av empiri vilken metod som skulle 
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passa bäst för oss och som skulle undersöka det vi var intresserade av att undersöka, det vill säga 

upplevelsen av projektet om arbetsplatsambassadörer lett till ett mer inkluderande arbetsliv. Vi 

funderade även på vilka teorier som passade bäst för analys när våra frågeställningar skulle 

besvaras. Utefter detta utformade vi en intervjuguide som skulle kunna hjälpa oss att få svar på vårt 

syfte, frågeställningar och som undersökte det vi ville ha svar på. Efter att materialet samlades in 

såg vi ännu tydligare vilka teorier som var bäst lämpade för att lyfta fram och analysera vårt 

material. 

 

4.6 Analysmetod 

Vi valde att spela in våra intervjuer på mobilerna för att sedan lägga över det på datorn för att 

transkribera materialet. När vi transkriberade materialet utgick vi ifrån vår intervjuguide och skrev 

svaren under frågorna. Detta gjorde vi för att lättare kunna jämföra respektive fråga med de andra 

informanternas svar. När transkriberingen var klar färgkodade vi materialet för att se vilka teorier 

som passade in till respektive svar. Genom att vi färgkodade materialet kunde vi även se likheter 

och skillnader mellan våra informanter och deras organisation vilket underlättade i skrivandet av 

resultatet (Kvale & Brinkmann 2014:242-243).  

 

När vi började skriva uppsatsen bestämde vi utifrån Richard Swedbergs (2014) teori om att kunna 

teoretisera måste man kunna se varje situation för sig själv. Swedberg nämner även vikten av att 

förstå att människan teoretiserar varje situation varje dag. Han skriver att teoretisera innebär att 

forskaren måste ha kunskapen om vad som är socialt eller inte för att kunna se om det finns en 

betydelse i det inför forskningen och materialet. Swedberg skriver även att för att kunna teoretisera 

måste forskaren ha en god kunskap om olika sociala teorier för att på ett korrekt sätt kunna använda 

den. Den viktigaste biten är att forskaren kan sina teorier och att hen på ett självständigt sätt kan 

bygga upp teorier, kombinera dem samt ta bort det som inte är relevant (Swedberg 2014: 139,186-

187). Vi använde oss av Swedbergs tankesätt för att hitta de teorierna som passade bäst för att 

analysera vår empiri.  

 

4.7 Etiska överväganden  

De etiska aspekterna är viktiga för att ha en god kvalité på sin forskning. Etiken berör viktiga 

förhållningssätt till studien och hur den skall utföras. Vetenskapsrådet har skapat riktlinjer till 

forskaren som skall följas vid forskningsutföranden. En forskare måste alltid vara hederlig med den 

utförda forskningen och sitt resultat. En forskare får aldrig plagiera, förvränga, förfalska eller 

vilseleda resultatet i sin formning utan måste acceptera resultatet som det är. En forskare som 

använder sig av forskningsfusk kan utsätta människor och djur för fara och risker vilket leder till att 
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synen på forskare och forskning kan förändras till det negativa. De två sistnämnda riktlinjerna gör 

att forskning måste publiceras så att andra forskare kan läsa och ta del av materialet. Efter 

publikationen kan forskningen ses som vetenskaplig (Vetenskapsrådet 2017).  

 

Vid använde oss av intervju som metod och då är det viktigt att se till de etiska aspekterna redan i 

början av arbetet. Vid skapandet av syftet till undersökningen är det av stor relevans att överväga att 

forskningen inte kommer att skada någon utan skall endast leda till förbättringar (Kvale & 

Brinkman 2014:97-98). När intervjuerna väl är igång är det viktigt att intervjuaren även här tänker 

på de etiska aspekter. När intervjun sker är det viktigt att få samtycke till att spela in och att se till så 

att informanten känner sig bekväm i situationen. Detta gjorde vi genom att före varje intervju 

startade förklarade vi vad vi skulle ha materialet till samt att vi berättade att de är anonyma och att 

de får hoppa över de frågor de inte vill eller kan svara på. Vi frågade även om vi fick spela in och 

berättade att det enbart syftade till att vi skulle kunna koncentrera oss på intervjun samt att vi skulle 

använda oss av materialet i uppsatsen. 

Forskarens roll i intervjusituationen är också viktigt, till exempel kan de uppstå situationer där 

informanterna säger saker som de sedan ångrar och vill ta bort eller att de säger något som kan 

avslöja deras anonymitet. Då är det viktigt att vi som forskare sätter respondenterna i första hand 

och tar bort det som kan avslöja dem eller det dem ångrar att dem har sagt.  

När vi analyserade materialet tog vi hänsyn till konfidentielliteten och använde oss av fiktiva namn 

så att respondenterna är anonyma. Vi har även tagit beslutet om att endast nämna förskola och 

livsmedelsbutik i Halland för att bibehålla anonymiteten hos deltagarna.  

 

5. Resultat  
I detta avsnitt kommer vi presentera det empiriska materialet som har samlats in genom 

semistrukturerade intervjuer. Vi har utgått från två organisationer i Halland som har utbildade 

arbetsplatsambassadörer. Materialet kommer att presenteras genom underrubriker samt teman.  

 

5.1 Presentation av organisationer och informanter  

5.1.1 Livsmedelsbutiken 

Den första organisationen som vi undersökte var en livsmedelskedja där vi intervjuade personal i en 

av butikerna i Halland. Det finns över 200 livsmedelsbutiker inom samma kedja i hela Sverige där 

huvudkontoret ligger i Göteborg. Butikerna är uppdelade i olika regioner där det finns cirka 15 

butiker i varje region och en regionchef inom respektive region. Den butiken vi inriktade oss på 

består av en butikschef, tre mellanchefer och övriga anställda. På denna arbetsplats är det ca 35 
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anställda med varierande kontrakt och arbetstider. En del av personalen arbetar endast vi behov som 

extraarbetare till exempel vid högtider. Butikschefen tillsammans med de tre mellancheferna bildar 

en ledningsgrupp och ansvarar över att arbetet skall fungera på arbetsplatsen.  

 

Den första informanten var butikschefen Lars. Han har arbetat som butikschef i två år där han har 

en strategisk roll och är ytterst ansvarig för att verksamheten skall gå ihop. Informant två var 

Anders som sedan en tid tillbaka är utbildad arbetsplatsambassadör. Anders har arbetat på 

arbetsplatsen i två år och har ett extra ansvar för att arbetsmiljön skall fungera. Vår tredje informant 

var Nils som var en av medarbetarna men hade även ett ansvar som skyddsombud och har arbetat 

på arbetsplatsen i 10 år. Elin var vår fjärde informant och har arbetat på arbetsplatsen i 11 år och 

hennes huvuduppgift var att arbeta i kassan. Den sista informanten på livsmedelsbutiken var Patrik 

som i tre månader praktiserat och arbetstränat i butiken. Hans huvuduppgift är att packa upp varor i 

hyllorna.  

 

5.1.2 Förskolan 

Den andra organisationen som vi intervjuade personal på var en förskola i Hallands län. 

Organisationen är kommunalt ägd och detta innebär att förskolechefen har två chefer över sig sedan 

är det politiker samt barn och ungdomsnämnden som beslutar och styr organisationen. Det är 

politikerna och barn och ungdomsnämnden som sätter mål och riktlinjer som cheferna och 

förskolan måste förhålla sig till. Förskolan består av en chef, 15 pedagoger, 3 köksarbetare samt en 

lokalvårdare. Förskolan är uppdelad i två olika avdelningar där ena avdelningen består av barn 

mellan åldrarna 1-3 och den andra avdelningen består av äldre barn i åldrarna 3-5.     

 

Den första informanten på förskolan var förskolechefen Maja som arbetat där i 1,5 år. Hennes 

arbetsuppgifter är främst att organisera, leda, utvärdera och driva arbetet på förskolan. Informant 

nummer två Sofia har arbetat som pedagog i 7 år och är även utbildad arbetsplatsambassadör. Hon 

arbetar på avdelningen med de äldre barnen där hennes främsta arbetsuppgift att arbeta pedagogiskt 

med barnen. Den tredje informanten var Stina som i 1,5 år arbetat i köket på förskolan. Stina delar 

tillsammans med sina två andra kollegor ansvaret för köket och utöver detta är hon utbildad 

arbetsplatsambassadör. Fjärde informanten var Ines som arbetar på avdelningen med yngre barn. 

Hon har jobbat på förskolan i 5 år och arbetar som pedagog. Den sista informanten var Vera som 

arbetat på förskolan 6 år och är förskolelärare på avdelningen med äldre barn. 
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5.2 Presentation av empiri  

5.2.1 Organisationernas arbetsmiljö och förändringar i arbetssätt 

När vi frågade om det skett några större förändringar i arbetssätt och i ledarskap var svaren 

varierande beroende på hur länge informanten hade arbetat i butiken. Nils som arbetat i butiken i 

över 10 års tid upplevde att mycket har förändrats under åren han arbetat där. Han berättade att han 

just nu hade sin fjärde butikschef och att de olika butikscheferna skapat sina egna uppfattningar om 

hur butiken ska drivas och de har gett olika direktiv. Lars berättade att det blev hans uppgift att se 

över hur organisationen fungerade och se vilka som var lämpliga för de olika uppgifterna när han 

tillträdde som butikschef.  

 

Mitt sätt är att försöka se på det ifrån en annan synvinkel och folk som kanske inte varit 

så betrodda innan eller haft låg tillit har jag försökt lyfta upp och få andra tjänster och 

på så sätt öka engagemanget - Lars  

 

Samtliga informanter säger att arbetsmiljön är mycket bra i butiken där det finns en gemenskap 

både mellan yngre och äldre där de månar om varandra. Elin berättar att det främst är den sociala 

biten som är viktig för henne och att det är roligt att komma till jobbet då hon har sina vänner på 

arbetsplatsen. Butikschefen Lars berättar att han tycker att det är viktigt att arbetsgruppen går och 

fikar och äter frukost tillsammans för att kunna bibehålla en god stämning och arbetsmiljö. 

 

Informanterna på förskolan beskriver att det har skett förändringar på deras arbetsplats dels för att 

de har bytt chef och då medföljer det förändringar samt att skolan är ny vilket gör att de ständigt är 

under en utvecklingsprocess. Samtliga informanter ansåg att arbetsmiljön fungerade bra på 

arbetsplatsen. Dock påpekades avståndet mellan avdelningarna som ett hinder för samarbetet och 

gemenskapen på förskolan. 

 

5.2.2 Arbetsplatsambassadörsprojektet 

Butikschefen Lars berättar att han tyckte att projektet lät spännande och att de tog upp frågor som 

de ville vidareutveckla inom organisationen och anmälde därför intresse om att delta i 

utbildningarna. Anders berättar att han blev utvald som arbetsplatsambassadör och att det syftar till 

att man skall kunna ta hand om dem som kommer till arbetet som till exempel praktikanter. Han 

menar även att han fått en roll kopplat till arbetsmiljön och individernas välmående i butiken. Han 

berättar att det mest givande har varit att få lära sig bland annat om sjukdomar och diagnoser likt 

ADHD och att han igenom detta fått en annan förståelse för vissa individers beteende. 
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Som utbildad arbetsplatsambassadör har det blivit lättare att förstå andra individer och 

framför allt se tecken på ohälsa eller om det är så att det är någon som mår dåligt… jag 

har även lärt mig att läsa av olika personlighetstyper och vad de har för roll i gruppen. - 

Anders 

 

Anders är mycket positiv till projektet och tror även att hans kollegor är positiva till projektet även 

om de inte har så mycket inblick i vad projektet egentligen handlar om. De övriga medarbetarna 

som intervjuades hade inte heller någon direkt kunskap om vad en arbetsplatsambassadörs roll var  

men var positiva till det lilla de hört. Vi ser betydelsen av att chefen, vilket i detta fallet är Lars, är 

engagerad i projektet och ger ambassadören förutsättningar för att arbeta med frågor som bland 

annat berör arbetsmiljön och individernas välmående.  

 

För min del har arbetsplatsambassadören en väldigt stor roll i det för jag tror att de kan 

skapa ett bättre arbetsklimat, jag tror även att de kan bidra till en sänkt sjukfrånvaro 

vilket vi har ett stort fokus på. Det kan vara ett bra sätt att förebygga ohälsa i butiken. - 

Lars  

 

Det märks att både Lars och Anders tror mycket på projektet men de berättar att de behöver bli 

bättre på att sprida information om projektet och att de måste fortsätta att arbeta för att 

arbetsplatsambassadörens roll i butiken skall bli tydligare. Projektet syftar till exempel på att 

ambassadören skall kunna bli en länk mellan chef och anställda och ha ett extra ansvar för att ta 

emot praktikanter. Detta har dock inte utvecklats än då praktikanten Patrik inte har någon direkt 

kännedom om att det finns en utbildad arbetsplatsambassadör i butiken. I denna butik arbetar 

Anders aktivt med frågor som berör människans hälsa samt frågor och ämnen som de berört vid 

arbetsplatsambassadörsprojektet.  

 

Förskolechefen Maja känner att det är skönt att ha en arbetsplatsambassadör som tar hand om de 

psykosociala frågorna på arbetsplatsen och även ansvarar för dessa vid arbetsplatsträffarna. Maja 

säger att hon har kunnat lyssna och ta in andra viktiga aspekter under mötet då 

arbetsplatsambassadörerna har ansvarat för vissa delar. Maja beskriver 

arbetsplatsambassadörsprojektet som: ”…istället för att släcka bränder kan man förebygga och 

ligga steget före och det är tanken att man kan göra det med en arbetsplatsambassadör”. Stina som 

var en av arbetsplatsambassadörerna på förskolan berättar att hon har lärt sig mycket och att hon har 

fått inblick i många olika funktionsnedsättningar och fått lära sig hur man har ett svårt samtal. Hon 

upplever att det har blivit en markant skillnad på arbetsplatsen sedan deltagandet i projektet, de har 



 

   

 24 

börjat samarbeta mer och ha gemensamma möten ihop. Sofia uppskattade att hon hade en annan 

arbetskamrat som också fick möjligheten att gå utbildningen vilket har ökat samarbetets mellan dem 

samt att deras chef har förstått vikten av det och gett dem tid att arbeta med sin kunskap. Sofia 

beskriver sin erfarenhet inom projektet som mycket positiv: 

 

Jättebra, man har lärt sig mycket inte bara att vara en arbetsplatsambassadör utan även 

hur jag själv tänker i vissa situationer och hur jag agerar, jag lägger märke till mer saker 

i och med att man har gått igenom många olika moment i utbildningen.- Sofia  

 

Ines berättar att hon inte vet så mycket om projektet men att hon ser hur inspirerad Sofia är. Hon har 

uppmärksammat resultat av projektet på arbetsplatsen då arbetsplatsambassadörerna har fått hålla i 

frågor om gemenskap och vad förskolan kan göra bättre. Hon berättar även att det är tack vara Sofia 

som arbetsplatsen har ändrats till det bättre genom att hon har ordnat att hela förskolan försöker att 

äta frukost tillsammans på fredagarna samt att avdelningarna försöker att vara ute tillsammans 

ibland. Samtliga informanter berättar att de har sett en positiv förändring på arbetsplatsen sedan 

deltagandet i projektet. De berättar att de tunga sakerna som varit svåra att prata om har tagits upp 

till ytan och arbetats med och att personalen har börjat räkna med alla och inkluderat alla på 

arbetsplatsen. Det spelar inte någon roll på vilken avdelning man arbetar på eller om man arbetar i 

köket, man är ändå inkluderad. De anser att arbetsplatsen har blivit mer öppen och att förståelsen 

för varandra har ökat. Praktiskt sätt arbetar de med lärdomen från projektet genom en klimatanalys 

där medarbetarna får säga vad som är bra och dåligt på arbetsplatsen. Stina nämner dock att hon 

tycker att de borde få arbeta mer med det som de har lärt sig på de olika utbildningarna och hoppas 

att det kommer att finnas tid för det i framtiden.  

 

5.2.3 Deltagande och inkludering  

Informanterna berättar att de har möjligheten att vara med och påverka på sin arbetsplats då de 

bland annat har möte varje dag där alla har möjligheten att lyfta de punkter de vill ta upp. Elin 

berättar att butikschefen Lars uppmuntrar till att de skall komma och prata om det är något de vill 

ändra på eller om det är något som fungerar sämre. Hon betonar här vikten av att ha en chef som 

lyssnar på sina anställda. Nils och Anders berättar att de känner att de har en extra möjlighet att 

kunna påverka vad som händer på arbetsplatsen i och med deras roller som skyddsombud respektive 

arbetsplatsambassadör. Praktikanten Patrik berättar att även han känner att han kan vara med och 

påverka och komma med synpunkter om vad som kan förbättras trots att han inte arbetat så länge på 

arbetsplatsen. Ett praktiskt exempel på när medarbetarna kan vara med och påverka är på deras 

arbetsplatsmöten som är kvart i 12 varje dag där alla har möjligheten att komma med synpunkter. 
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Butikschefen Lars menar att han även kan vara med och påverka sina högre chefer och behöver han 

hjälp finns det alltid någon att vända sig till. Han berättar att det finns vissa begränsningar vad han 

kan göra då butiken ingår i en större organisation men att det även kan ses som något positivt att det 

finns vissa ramar att förhålla sig till. Lars betonar även vikten av att prata med individerna enskilt 

och i grupp.  

 

Jag tycker det är viktigt att vi inte alltid är i en stor grupp utan att jag också pratar med 

enskilda individer under dagen och lyssnar av hur klimatet är… jag försöker vara nere 

och verka så mycket som möjligt i arbetsgruppen. -Lars 

 

Alla informanter på förskolan är överens om att de får vara med och påverka sin arbetsplats. Anita 

berättar att hon inte är rädd för att säga vad hon tycker och fråga till exempel chefen om 

förändringar eller ge förslag på förbättringar. Hon berättar att det har ett öppet klimat och att de är 

medvetna om att allt inte går att ändra på då ekonomin inte tillåter det. Sofia beskriver situationen 

som att de alltid kan komma med förslag till sin chef, de har även olika grupper som de kan vara 

med och arbeta i, till exempel schemagruppen eller barnplaceringsgruppen. Då får de som vill vara 

med och engagera sig samt att dem får vara med och påverka organisationen. De som väljer att inte 

vara med i dessa grupper kan delta på arbetsplatsträffarna och få sina åsikter hörda där. Maja 

berättar att förskolan ägs av kommunen och är därför politiskt styrd. Detta medför att förändringar 

kan ske då olika politiska partier kan ha olika syn på hur förskolans skall styras och lämna olika 

direktiv. Detta gör att det kan ske stora förändringar vid till exempel ett val och regeringsskifte.  

 

Butiken har genom åren tagit emot praktikanter på löpande band och under de senaste två åren har 

antalet praktikanter ökat. Lars berättar att de tagit emot olika typer av praktikanter och bland annat 

långtidssjukskrivna som en längre tid varit utan sysselsättning. Lars säger också att de genom 

arbetsplatsambassadörsprojektet har känt att de kan och vet hur de ska ta emot och bemöta 

praktikanter vilket lett till ett ökat antal. Han säger att det är han som chef som har det yttersta 

ansvaret för praktikanten men att det finns planer på att arbetsplatsambassadören skall få en roll i att 

introducera nyanställda och praktikanter. Anders berättar hur personalen försöker integrera 

praktikanterna så snabbt som möjligt och anpassa arbetsuppgifterna så att praktikanterna skall klara 

av dem på ett bra sätt. Praktikanten Patrik berättar att han främst brukar fråga sin handledare men 

att han inte har några problem med att fråga vilken medarbetare som helst. Detta är ett tecken på att 

han känner sig välkommen och som en i teamet då han vågar fråga vem som helst.  
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Vi anpassar arbetsuppgifterna efter individen…känner vi att individen klarar samma 

arbetsuppgifter som en medarbetare skall de få chansen att göra det…- Lars  

  

Hur mycket ansvar praktikanten kan få i butiken beror på hur mycket ansvar praktikanten vill ta och 

har kunskap för att ta. Elin berättar att det är 3-4 kollegor som har börjat som praktikanter och sedan 

fått en fast anställning varav en av dem blivit kassaledare. Det finns alltså stora möjligheter för 

praktikanter att få minst lika mycket ansvar som en medarbetare så länge det passar individen. 

Patrik berättar att hans främsta uppgift är att fylla på i hyllorna i butiken så att det är välfyllt. Han 

känner dock inget behov av att ta på sig något extra ansvar då han i dagsläget inte får betalt. 

Samtliga informanter betonar vikten av att nyanställda och praktikanterna skall känna sig välkomna 

på arbetsplatsen och känna sig behövda.  

 

Det är jätteviktigt att få med dem i gemenskapen även om de bara är här tillfälligt och är 

praktikanter…de måste känna att de är en i teamet och det tycker jag funkar jättebra 

faktiskt…de som har hand om praktikanterna verkar väldigt måna om att få in dem i 

gemenskapen -Elin 

 

Samtliga informanter berättade att de var positivt inställda till att de tar emot så många praktikanter 

på arbetsplatsen och de upplevde även att övriga kollegor var positivt inställda till praktikanterna. 

När vi frågade om synen på praktikanter förändrats i och med deltagandet i projektet menade 

informanterna Nils, Elin, Anders och Lars att synen på praktikanter blivit ännu mer positiv. Anders 

berättade även att han fått en förändrad syn på praktikanters eventuella svårigheter att komma in på 

en arbetsplats och menar att det är ett budskap han försöker sprida till sina kollegor. Patrik beskriver 

att han blivit bra bemött under sin praktik och att han känner sig som en del av gemenskapen som 

finns i butiken. Han upplever inte att han blivit annorlunda bemött som praktikant utan att han ses 

som en vanlig medarbetare.  

 

”Jag känner att jag har ett socialt engagemang och att det är viktigt att man tar ansvar i 

samhället och hjälper folk utifrån…kanske hjälper någon som i många år har saknat 

sysselsättning. Det är klar att det blir en kostnad för samhället men kan man göra den 

personens liv roligare genom att hjälpa dem ut i arbete så hjälper jag gärna till med det” 

- Lars  

 

Förskolan är en övningsförskola vilket innebär att de tar emot högskolepraktikanter. I och med att 

de redan tar emot många högskolestudenter har de inte kunnat ta emot praktikanter i annan 
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befattning som till exempel arbetstränar. Alla informanter berättar att chefen har det huvudsakliga 

ansvaret för praktikanterna. Sofia berättar att de har talat om att hon skall få ett ansvar för 

praktikanterna framöver och nu har Sofia ett ansvar tillsammans med personalen på avdelningen. 

Maja berättar att praktikanten även får en handledare som skall ha ansvar för praktikanten om det 

skulle uppstå oklarheter. En praktikant på förskolan kan ha olika uppgifter, hos Stina i köket blir 

praktikanternas huvudsakliga uppgift oftast att ordna salladen  och att hjälpa till med specialkost. 

När praktikanten är på en av barnavdelningarna är deras huvudsakliga uppgift att vara med barnen. 

Ines berättar att praktikanter ibland kan få ansvara för att duka, tvätta eller mellanmålen. Alla 

informanter är överens om att ansvaret en praktikant kan få beror på individen som praktiserar. 

 

Sen är det väldigt individuellt vad personen är i sin utveckling också som kommer hit, 

är det en som är väldigt framåt och vill visa på att man har ett ledarskap och kan leda en 

barngrupp så är det klart att man kan släppa det till att du kan hålla en samling eller du 

kan du ta det experimentet ute eller leda några lekarna. - Maja 

 

Alla informanterna uppfattar sina kollegor som positivt inställda på praktikanter och deras 

mottagande av praktikanter. De är även överens om att praktiken är viktigt för alla för att få komma 

ut i arbetslivet och se hur det fungerar. Ines berättar att de har fått mycket positiv feedback från 

praktikanterna som har varit på förskolan och att de berättar att de känner sig välkomna och som en 

i gänget. Majoriteten av informanterna tror att den positiva feedbacken kan beror på att de alltid tar 

emot nyanställda och praktikanter med öppna armar och är välkomnande. Maja berättar att de 

arbetar för att nyanställda och praktikanter skall få en bra start på deras arbetsplats. Hon berättar att 

hon har skickat ett uppdrag till elevhälsan på en skola som skall komma fram till förslag om hur 

man skall ta emot nya som kommer till arbetsplatsen på bästa sätt.  

 

5.2.4 Gemenskap och social sammanhållning 

Samtliga informanter från butiken beskriver att det finns en mycket god sammanhållning och 

gemenskap på deras arbetsplats. Nils beskriver att de är en stor blandning på åldrarna hos de 

anställda men att de trots detta har en mycket bra social sammanhållning. Vi frågade även 

informanterna hur de trodde att det var för nya att komma in och ta del av gemenskapen som finns 

på arbetsplatsen och där berättade bland annat Elin att de försökte ta hand om alla nya lite extra 

mycket så att alla skall känna sig inkluderade i gemenskapen. Detta är något som bekräftas av 

praktikanten Patrik som berättar att de tog emot honom väl när han kom som ny och han kände sig 

snabbt som en i gänget. Anders berättar att han känner att han i och med 

arbetsplatsambassadörsutbildningen har en ökad kunskap i hur han ska ta emot och välkomna nya 
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till arbetet. Butikschefen Lars tror att det kan vara extra lätt att komma in i gemenskapen på deras 

arbetsplats i och med att de arbetar inom ett serviceyrke där det gäller att vara social och trevlig i 

bemötandet av kunder menar även till vis del att det är upp till individen att ta sig in i gemenskapen.  

 

Informanterna beskriver också vikten av att det skall finnas en gemenskap och social 

sammanhållning på arbetsplatsen för att man skall kunna trivas och orka gå till arbetet. Detta 

trycker praktikanten Patrik på extra mycket då han anser att det är viktigt att trivas på sitt arbete för 

att göra ett bra jobb och må bra.  

 

Det hjälper till med humöret…det gör att arbetsuppgifterna inte känns så tunga…om jag 

inte känner mig utfryst känner jag mig mer motiverad till att göra ett bra jobb. Trivs 

man inte så vill man inte komma hit…men hit vill man ju komma - Patrik  

 

Gemenskapen på förskolan visade sig genom att informanterna var överens om att deras arbetsplats 

är fylld av glädje, gemenskap och roliga aktiviteter. Deras goda gemenskap på arbetsplatsen har lett 

till att de även träffas och umgås utanför arbetet. Vera och Maja berättar om en app som företag kan 

ladda ner för att utmana varandra i olika motionsutmaningar. Detta har gjort att dem har börjat tävla 

mot varandra och finner både gemenskap och intressen ihop. Några av informanterna påpekar även 

att det är viktigt att acceptera att alla inte har samma möjlighet eller vilja till att följa med på saker 

utanför arbetets men att det är viktigt att även dem känner sig inkluderade och medräknade. De har 

fått en ökad förståelse för varandra och förstått att kommunicera med varandra är viktigt. 

 

5.2.5 Stress, återhämtning, långtidssjukskrivningar och hälsan på arbetsplatsen  

De anställda på livsmedelsbutiken upplever att arbetstempot är lagom högt men att det under vissa 

perioder likt högtider kan vara extra stressigt. De beskriver att det är en jämn arbetsfördelning och 

att de ställer upp för varandra vilket gör att den allra värsta stressen uteblir. De berättar även att de 

får tid att återhämta sig efter dessa stressiga perioder då deras scheman gör att de lediga dagarna 

oftast faller väl in. Den enda som upplever att det kan vara stressigt är Lars men han betonar 

samtidigt att det är roligt när det händer saker då dagarna går snabbare. 

 

Informanterna på förskolan berättar att det kan vara stressigt framför allt på den äldre barnsidan 

men att de är duktiga på att ta ner tempot till ett mindre stressigt tempo genom att dela upp barnen 

och de vuxna i mindre grupper, det kan även vara ett högt tempo vid inskolning. Ines berättar att: ”I 

höstas fick vi en vikare anställd i vår stressigaste period, annars hade vi nog inte rätt ut det för det 

var så hög belastning. Vi fick behålla henne en bra bit in i terminen så vi kunde landa i arbetet”. 



 

   

 29 

Maja berättar att hennes chefsarbete innebär ett högt tempo då det är brett och komplext uppdrag. 

Hon känner sig stressad och har en känsla av att hon inte alltid räcker till och skulle gärna vilja vara 

ute mer bland barngrupperna. Maja berättar att när hon är sjuk eller är på semester är det ingen 

annan som går in och gör hennes arbete utan det ligger på hög när hon kommer tillbaka och detta 

känner hon stress över. Hon berättar att hon kan lösa detta genom att sitta hemma och arbeta på till 

exempel helger och kvällar. 

 
 

Lars berättar att det inte har varit många långtidssjukskrivningar på arbetsplatsen sedan han blev 

butikschef för 2 år sedan. Vad det kan bero på är han inte helt säker på men han tror att det kan bero 

på att arbetsmiljön är så pass god på arbetsplatsen. Lars tror även att det kan bero på att de har 

många praktikanter som arbetar i butiken. De hjälper till och avlastar personalen och han tror på så 

sätt att personalen inte blir lika stressade och mår bättre. Elin berättar att hon för några år sedan 

varit långtidssjukskriven. Hon beskriver att personalen ringde kontinuerligt när hon var sjuk, detta 

uppskattade hon väldigt mycket och hon berättar också att det var en väldigt stor glädje att komma 

tillbaka till arbetsplatsen då alla bemötte henne på ett bra sätt. Hon beskriver att det inte var någon 

skam att vara sjukskriven och komma tillbaka men tror att det kan vara det på vissa arbetsplatser 

som inte har en lika stark gemenskap. Elin som arbetat i butiken i 11 år säger att hälsan har blivit 

mycket bättre på arbetsplatsen de senaste 2-3 åren men kan inte säga om detta beror på att 

arbetsplatsambassadörsprojektet eller att de faktiskt har fått en ny chef. Övriga informanter 

upplever också att arbetsplatsen är välmående där hälsan bara har blivit bättre och bättre. På frågan 

”Har hälsan förändrats sen du börjat arbeta här?” svarade Patrik följande: 

 

Jag skulle nog säga det lite grann, den har nog blivit bättre, jag var nedstämd under en 

lång tid men jag har blivit gladare och mer positiv. - Patrik  

 

Informanterna på förskolan berättar att de inte har någon som är långtidssjukskriven hos dem. Vera 

tror att det kan bero på att de är ett en nystartad förskola som endast funnits i sju år. Hon tror att de 

kämpar på ett annorlunda sätt nu när huset är nytt. Hon berättar att hon inte tror att det finns några 

gamla konflikter i väggarna som ligger och gnager utan alla jobbar i samma nya lokaler och att det 

arbetar och vill åt samma håll. Ines berättar även vikten av att vara glad och positiv inför barnen. 

Hon betonar att det är enklare att vara glad och positiv om man har trevliga arbetskamrater som bryr 

sig och frågar hur man mår när man kommer till sitt arbete. Hon säger även att deras humör 

avspeglas på barnen och föräldrarna och är personalen glada blir barn och föräldrar också glada.  
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Chefen berättar att det är lite olika beroende på situationen om vem som har kontakt med dem som 

är långtidssjukskrivna. Hon berättar att hon har ett ansvar att ha kontakt med dem men även att 

personalavdelningen på kommunen har ett ansvar. Sofia berättar att de brukar höra av sig till sina 

arbetskamrater om de är hemma och är sjuka samt att de ibland samlar ihop pengar och skickar en 

blomma. Chefen berättar att hon talar med de som varit sjukskrivna och ser över situationen om hur 

dem vill återintegreras på arbetsplatsen. Det kan handla om att börja på 50 %. Maja påpekar även 

att läkarens åsikt i detta är mycket viktig att ta hänsyn till och följa. Ines berättar att hon tror att det 

är krävande att vara sjukskriven en längre period då den sociala biten försvinner och man får inte 

den dagliga dosen av det sociala umgänget. Vera berättar att hon tror att det kan vara en omställning 

att komma tillbaka till arbetet då den som varit sjukskriven kanske tror att allt är som vanligt när 

den kommer tillbaka men att det faktiskt kan ha skett lite förändringar under tiden. De flesta av 

informanterna är överens om att de tror att en som varit sjukskriven är glad för att få komma 

tillbaka och tycker att det skall bli skönt att få tillbaka till rutiner i vardagen.  

 

Maja tror att den psykosociala hälsan har förbättrats sedan projektet, hon tror att det har mycket 

med arbetsplatsambassadörerna att göra då de är positiva till sådana saker och tar det på allvar. 

Sofia tror att hälsan har förbättrats för att alla känner sig mer delaktiga och att de mår bättre för att 

de känner gemenskap. Vera tycker att hennes medarbetare verkar medvetna om sin hälsa och inte 

enbart när det gäller träning utan även vikten av att unna sig något ibland.  

 

…överlag det är många som är aktiva och tränar och håller på och många som äter 

medvetet, vad kan man prioritera för att må bra det kan lika gärna vara att man träffas 

och tar ett glas vin också, det är också hälsa. - Vera  

 

5.3 Sammanfattning av resultat  

Sammanfattningsvis anser informanterna på livsmedelsbutiken att deras arbetsplats är en bra 

arbetsplats och att de tycker att det är roligt att gå till arbetet. Det är en positiv inställning till 

arbetsmiljön på deras arbetsplats och de anser att kommunikation är bra. Dock beskriver 

informanterna att arbetstempot kan vara högt ibland och speciellt över högtider. Även chefen Lars 

betonar att det kan vara stressigt ibland men att han tycker att det är roligt. De berättar att det har en 

stor möjlighet att vara med och påverka arbetsplatsen, även praktikanten berättar att han känner att 

han kan vara med och påverka arbetsplatsen. Anders som gick utbildningen berättar att de behöver 

bli bättre på att förmedla sin lärdom till de andra på arbetsplatsen och speciellt till de nyanställda då 

praktikanten Patrik inte visste att det fanns en arbetsplatsambassadör. Alla informanterna på 

livsmedelsbutiken tycket att sammanhållningen och gemenskapen var god. Chefen i butiken tror att 
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deras låga långtidssjukskrivna kan beror på att de har praktikanter som hjälper ordinarie i sitt 

dagliga arbete vilket kan underlätta bördan. Dock är det några informanter som inte kan avgöra om 

den goda hälsa på arbetsplatsen har kommit i samband med projektet.  

 

På förskolan finns det många aspekter som måste tillgodoses då det har skett många förändringar 

under de senaste åren. Några informanter upplever att det geografiska avståndet mellan 

avdelningarna påverkar deras samarbete och gör att de blir uppdelade. På förskolan berättar 

informanterna att de har en stressig period vid inskolning av nya elever och chefen på förskolan 

berättat att när hon är sjuk eller på semester är det ingen som går in och gör hennes arbete vilken 

kan resultera i att hon ibland får göra arbete på kvällar eller helger, detta kan hon ibland känna en 

stress över. De berättar också att de kan vara med och påverka sin arbetsplats dock är de beroende 

av de politiska riktlinjerna som bestäms av sittande parti vilket kan påverka och förändra deras 

arbetsplats beroende på vilket parti som leder Sverige. På denna arbetsplats berättar informanterna 

att de inte vet så mycket om projektet mer än att arbetsplatsambassadörerna har gått utbildningen 

och tyckte att det var intressant. De understryker att de tycker att det har förändrats till det positiva 

på arbetsplatsen och att de kan prata om tunga saker som de inte kunde tidigare. Gemenskapen har 

även ökat på denna förskola då de har startat en tävling mot varandra som gör att de har något 

gemensamt. 

6. Sociologisk analys 
I detta kapitel kommer vi analysera vår insamlade empiri med hjälp av tidigare forskning och vårt 

teoretiska ramverk. Genom analysen kommer vi besvara studiens syfte och frågeställningar.  

 

6.1 Organisationernas Human Resource Management arbete 

I resultatet framgår det att chefen på livsmedelsbutiken tycker att det är positivt att ingå i en större 

organisationskedja eftersom han kan få hjälp med styrning av organisationen. Det finns en 

personalavdelning på huvudkontoret som hjälper Lars med frågor gällande sin personal. Lars ser 

även brister och svårigheter med att ingå i en större organisation då det finns vissa regler och 

policys som han måste förhålla sig till som chef på livsmedelsbutiken. Förskolan är kommunalt ägd 

och ingår även den av det skälet i en större organisation, detta gör att även Maja har regler och 

policys som hon måste arbeta efter. Maja berättar att hon påverkas av dessa riktlinjer och beskriver 

hur regelverket kan begränsa vad förskolan har för möjligheter att genomföra. Kommunens och 

livsmedelsbutikens personalavdelningar är en del av ett HR- och HRM-arbete. En annan del är 

chefernas och arbetsplatsambassadörernas arbete med att integrera personalfrågor i praktiken. 
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Arbetsplatsambassadörens arbete med den psykosociala arbetsmiljön kan ses som en utveckling av 

ett aktivt HR-arbete och en hjälp för organisationernas personalavdelning. 

 

I empirin framgår det att cheferna Lars och Maja arbetar mycket med personalfrågor och den 

psykosociala hälsan. Detta är förenat med de idéer som finns inom organisationsteorierna HR och 

HRM som betonar att organisationers styrning ska vara allt mer inriktade på personalfrågor och 

personalens välmående. Genom HRM utvecklades även en tvåvägskommunikation där de anställda 

kan vara med och påverka cheferna och organisationens arbetssätt. Lars arbetar med detta på 

livsmedelsbutiken då de varje dag har möten där samtliga anställda får vara med och lyfta sina 

åsikter om arbetet och synpunkter på arbetets villkor. På förskolan arbetar Maja också utifrån 

tanken att personalen skall få vara med att påverka på sin arbetsplats och arbetsplatsambassadören 

Sofia lyfter personalens frågor på arbetsplatsträffarna. Deltagandet i projektet 

arbetsplatsambassadör är i sin helhet ett tecken på att cheferna på organisationerna värnar om sin 

personal då det är meningen att arbetsplatsambassadören skall kunna bli en länk mellan personal 

och chefer. Arbetssättet HRM går ut på att bygga upp ömsesidiga relationer mellan arbetsgivare och 

anställda. Förutom relationen mellan arbetsgivare och anställda syftar HRM till att stärka 

relationerna mellan de anställda inom organisationen. HRM:s tanke om att relationerna mellan 

anställda skall stärkas är även förenat med arbetsplatsambassadörsprojektets mål om att samtliga 

individer skall känna sig inkluderade på sin arbetsplats och samtliga informanter berättar att de är 

måna om att alla skall kunna ta del av gemenskapen på arbetsplatserna. 

Arbetsplatsambassadörsprojektet kan tolkas utifrån de uppfattningar som framkommer vara ett steg 

i rätt riktning för ett utvecklat HR och HRM-arbete. Detta då projektet i hög grad synliggör och 

värdesätter de ”mjuka” personalfrågor som arbetssätten HR och HRM lägger stort fokus på.  

 

6.2 Arbetsplatsambassadörernas arbete för ett starkare socialt kapital 

Robert Putnam (2000) visar att tillgången till socialt kapital är en viktig orsak till individers goda 

hälsa. Samtliga informanter trycker på vikten av att ha en god gemenskap och en social 

sammanhållning på sin arbetsplats. Elin säger att hennes umgänge består av hennes arbetskamrater 

och ser sin arbetsplats som viktig då den bidrar till hennes sociala umgänge. Intervjumaterialet visar 

att det finns starka relationer mellan arbetskollegor som med Putnams begrepp kan förstås som 

bonding. Bonding innebär att individen har tillgång till ett socialt stöd ifrån en väl etablerad grupp 

som har gemenskap och känner tillit till varandra. Båda arbetsplatserna arbetar dagligen med att 

stärka den sociala sammanhållningen och gemenskapen och i detta arbete har 

arbetsplatsambassadören en viktig roll. Ambassadören har ett ansvar för att det skall finnas en god 

gemenskap och att samtliga på arbetsplatsen skall bli inkluderade. Denna uppfattning är spridd på 
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arbetsplatserna då de anställda berättar att de är måna om varandra och att alla skall känna sig 

inkluderade på arbetsplatsen. 

Putnams motsatsbegrepp till bonding är bridging som kännetecknas av gränsöverskridande möten 

där acceptansen för skillnader är hög och omfattar människor med sociala olikheter. 

Arbetsplatsambassadören har en stor roll i arbetet med bridging då ambassadören är en länk mellan 

olika arbetsgrupper och en länk till chefen. Arbetsplatsambassadören har genom utbildningarna fått 

en annan förståelse för sociala olikheter såväl som kulturella skillnader och kan på så sätt vara den 

som hjälper en individ in i en redan sammansvetsad grupp som kännetecknas av bonding. 

Arbetsplatsambassadören Anders berättar hur han bland annat fått en ökad förståelse för individer 

med diagnoser som ADHD. I detta fallet kan Anders vara en tillgång och förklara för övriga 

kollegor om individens problematik så att de även kan nå en acceptans för individens beteende och 

släppa in individen i bonding-gemenskapen. Sofia som är arbetsplatsambassadör på förskolan 

berättar även hon att hon har fått en annan förståelse för människors sociala olikheter i och med 

arbetsplatsambassadörsprojektet och inte minst hur det kan vara att komma som ny på en 

arbetsplats. Hon beskriver därför vikten av att hon och hennes kollegor ser till att nyanställda och 

praktikanter välkomnas och integreras in i gemenskapen. Genom att arbeta med bridging kan nya 

former av bonding uppstå, en gemenskap som ör öppen för nytillkomna genom vidare bridging.  

 

Braun et al. (2014) beskriver programmet Better Health at Work som går ut på att utbilda personal i 

viktiga frågor som berör hälsa och arbetsmiljö. Syftet med detta program kan liknas med projektet 

om arbetsplatsambassadörer där bådas mål är att skapa en inkluderande och välmående arbetsplats. 

 

6.3 Socialt kapital och lyckade interaktionsritualer  

Putnams (2000) begrepp bonding pekar på något som är viktigt för individen då de nära relationerna 

kan hjälpa bland annat den som är sjukskriven att må bättre. Det sociala kapitalet har stor betydelse 

för individen då både bonding och bridging relationer och ett stort socialt kapital kan bidra till en 

bättre hälsa samt en kortare sjukskrivningstid. Genom att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön 

på arbetsplatsen förebygger de risken för att anställda skall bli sjuka och sjukskrivna. Det framgår 

att det är viktigt för organisationerna att hjälpa individen att skapa ett socialt kapital och 

arbetsplatsambassadörsprojektet kan vara en hjälp för att öka individens välmående och sociala 

kapital. Det blir då arbetsplatsambassadörens uppgift att hjälpa individen in i gemenskapen genom 

bridging så att individen känner sig inkluderad på arbetsplatsen.  

 

Att skapa en god gemenskap är i Collins (2005) mening en konkret process som kan förstås som en 

serie av lyckade interaktionsritualer. Det betyder att individer träffas kring en aktivitet som alla har 
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fokus på och där det finns en gräns mot utomstående. Collins beskriver att lyckade 

interaktionsritualer kan leda till en gruppsolidaritet, gemenskap, entusiasm, emotionell energi, 

självförtroende och en upprymdhet. Individernas sociala kapital ökar genom lyckade 

interaktionsritualer och arbetsplatsambassadören har en viktig roll att bidra till dessa ritualer. 

Collins menar att emotionell energi är en konsekvens av lyckade interaktionsritualer samt att de kan 

öka individens välmående och skapa en bättre hälsa. Detta visar vikten av ett socialt kapital och 

sociala interaktioner som individen upplever som meningsfull och lyckad. När en individ blir 

sjukskriven och inte längre har möjligheten att ta del av de dagliga interaktionsritualerna riskerar de 

att förlora självförtroendet, entusiasmen och den emotionella energi som de dagliga interaktionerna 

ger. Detta belyser arbetsplatsambassadörens viktiga roll att få alla att känna sig inkluderade på 

arbetsplatsen. 

 

Under arbetet med uppsatsen har vi förstått att det inte krävs så mycket för att en individ skall bli 

sjukskriven från arbetsplatsen men att det krävs en hel del arbete för att individen skall kunna ta sig 

tillbaka till arbetet. Ann-Charlotte Dalhem et.al (2015) nämner vikten av att en individ besitter ett 

stort socialt kapital för att lättare ta sig igenom en sjukskrivning. Vi har även sett vikten av att 

arbetsplatsen är engagerad i den sjukskrivnas hälsa och att arbetsplatsambassadören spelar en 

central roll för att individen skall känna sig inkluderad trots sjukskrivningen. Individens väg tillbaka 

till en god hälsa kan vara genom att öka det sociala kapitalet och återgå till de lyckade 

interaktionsritualerna. Vi ser därför vikten av att organisationen tar hand och sina anställda som blir 

sjukskrivna och försöka inkludera dem i gemenskapen i den utsträckningen det är möjligt. 

Arbetsplatsambassadören kan vara ett viktigt hjälpmedel för att se till att de sjukskrivna känner sig 

saknade och behövda vilket kan underlätta deras väg tillbaka till arbete. Än så länge har 

arbetsplatsambassadörerna inte något ansvar för att ta kontakt med de sjukskrivna, däremot berättar 

cheferna på organisationerna att de har planer på att ambassadörerna skall ha det i framtiden.  

 

6.4 Personliga bekymmer och organisationers problem 

Resultatet visar att alla informanterna värnar om praktikanter och nyanställda. Informanterna 

nämner vikten av att alla nyanställda och praktikanter känner sig välkomna och inkluderade när de 

kommer till arbetsplatsen. Informanterna tror inte heller att det är svårt att komma in i gemenskapen 

på arbetsplatserna och praktikanten Patrik bekräftar detta då han berättar att han snabbt kände sig 

välkommen och som en i arbetsgruppen på livsmedelsbutiken. Denna viktiga aspekt kan vi även se i 

den tidigare forskningen där Smith och Smith (2011) skriver att arbetet och praktiken kan vara 

nyckeln till att komma in i en gemenskap och finna en gruppsolidaritet då vissa individer kan ha 

problem med att uppleva detta i det övriga samhället. Gemenskapen de har på arbetsplatserna visar 



 

   

 35 

sig då de beskriver att de har mycket roligt på arbetet där alla som vill har möjligheten att ta del av 

gemenskapen på arbetsplatserna. Gruppsolidariteten visar sig genom att informanterna berättar att 

de månar om varandra och att de ställer upp för varandra om det behövs.  

 

Arbetsplatsen kan ses som mer än ett lärande och ett arbete och kan även ses som att en människa 

inkluderas till ett socialt sammanhang. På livsmedelsbutiken förklarar informanterna att de ser 

praktikanter som en resurs och inte som en börda vilket de tror kan påverka trivseln och 

integreringen på arbetsplatsen vilket är en viktig del av praktiken. Brad Gilbreath och Philip G. 

Benson ser också praktikplatser som en positiv integreringsprocess och lägger en stor vikt vid att 

handledaren har en betydande roll i integreringsprocessen. Handledaren på arbetsplatsen kan 

jämföras med arbetsplatsambassadören i våra organisationer och vi tror att de kan vara en 

nyckelperson för den nyanställda eller för praktikanten. I den tidigare forskningen visar det sig att 

handledarens beteende och mottagande kan påverka den nyanställda eller praktikantens psykiska 

välbefinnande vilket visar vikten av att rätt person tar emot praktikanten eller den nyanställda. 

Arbetsplatsambassadörens sätt att vara uppfattas som positivt av informanterna och vi ser att 

arbetsplatsambassadörernas beteende har en betydande roll för att nyanställda och praktikanter ska 

känner sig inkluderade i gemenskapen på arbetsplatsen. 

 

Vi kan även se vikten av att organisationerna ser möjligheter och låter praktikanten använda sin 

kunskap efter den förmåga som individen besitter. Det kan även i detta avseende vara viktigt att ta 

till vara på arbetsplatsambassadörens kunskap i integreringen av praktikanter och nyanställda. På 

livsmedelsbutiken berättade informanterna att det hade kommit in många praktikanter under åren 

som varit arbetslösa under en längre tid. De berättade att en del av praktikanterna avancerat inom 

butiken och t.o.m fått ansvar som kassaledare. För dem är det betydelsefullt att ha en 

arbetsplatsambassadör och en chef som ser till individens förmåga att arbeta trots att hen kommer in 

som praktikant. På förskolan framkom det att de hittills bara tagit emot praktikanter från högskolan 

men informanterna berättade att högskolestudenterna beskrivit att de känt sig välkomna och som en 

i gruppen på arbetsplatsen. Det framkom av informanterna att det är samtligas ansvar att 

praktikanten eller den nyanställda känner sig välkomna och inkluderade på arbetsplatsen men 

chefen på förskolan och livsmedelsbutiken berättar att de i framtiden har en vision om att det är 

arbetsplatsambassadören som skall ha en tydligare roll i mottagandet av nyanställda och 

praktikanter.  

 

Integreringen av praktikanter och nyanställda kan förstås på ett individuellt plan respektive utifrån 

ett större perspektiv på organisationsnivå. Mills (1984) begrepp personliga bekymmer och kan ses 
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som ett individuellt problem och kan liknas med vad en praktikant, och även sjukskriven, har för 

livssituation innan individen kommit ut på en arbetsplats. För de som står utanför arbetet kan denna 

situation upplevas som ett personligt bekymmer och individen ifråga funderar på hur denna ska 

kunna ta sig in på arbetsmarknaden eller komma tillbaka från en sjukskrivning och om de väl 

kommer till arbetet hur de skall mottas där. Arbetsplatsambassadören hjälper respektive individ som 

stått utanför arbetsplatsen av någon anledning att komma in i gemenskapen och gemenskapen i sin 

tur är inställd på att ta hand om sina medlemmar. På så vis omvandlas det personliga bekymret till 

ett allmänt problem. Organisationernas förebyggande arbete med psykosociala hälsan är också ett 

sätt att sätta de allmänna problemen före personliga bekymmer. Genom att arbetsplatserna tar ett 

ansvar och tar emot praktikanter förbättras också situationen för organisationen genom att de blir 

integrerade i arbetsgemenskapen. Arbetsplatsambassadörens arbete med integrering av praktikanter 

och nyanställda hjälper hela organisationen att fungera så bra som möjligt. Mår individen dåligt i 

organisationerna påverkas organisationen i sin helhet. Psykosociala hälsan är ett personligt 

bekymmer för de individer som inte får möjligheten att komma ut i arbetslivet men också ett 

allmänt problem för organisationen.  

 

Många av de individer som är arbetslösa har varit arbetslösa under en längre tid och detta kan ha 

påverkat individens sociala kapital negativt. Genom att individer som under en längre tid varit 

arbetslösa kommer ut i arbete exempelvis via en praktik främjas individens sociala kapital samtidigt 

som organisationen gynnas. Arbetsplatsambassadörsprojektet kan vara givande då det kan hjälpa 

organisationer att ta våga ta emot fler praktikanter. Projektet kan vara ett sätt för att förbättra en 

individs livsvillkor genom ett ökat socialt kapital och lyckade interaktionsritualer som en 

gemenskap på en arbetsplats kan ge. Livsmedelsbutiken beskriver deras situation som att kan de 

göra något för individer utanför arbetsmarknaden så tycker de att det är en självklarhet. De ser 

vikten att få in människor i arbetslivet samt vikten av att ta vara på den arbetskraft som finns. 

 

6.5 Arbetsplatsambassadörernas arbete med den psykosociala arbetsmiljön och 

inkludering 

Arbetsplatsambassadörerna har av cheferna fått i uppdrag att verka för att de anställda skall känna 

sig inkluderade i gemenskapen på arbetsplatsen. Detta arbete sker genom att de skall se till så att 

alla mår bra och att det generellt är en bra psykosocial hälsa på arbetsplatsen. Det är även meningen 

att arbetsplatsambassadören skall vara en länk mellan arbetsgivare och de anställda. Vi kan dock se 

att arbetsplatserna hade behövt lägga en större vikt vid att tydliggöra och förmedla vad 

arbetsplatsambassadörens roll är på arbetsplatsen. Detta blir tydligt för oss när en del av 

informanterna på livsmedelsbutiken inte alltid hade någon direkt koll på vad 
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arbetsplatsambassadörens roll och uppgifter var inom organisationen. På förskolan hade 

informanterna lite mer kunskap om vad en arbetsplatsambassadör var för något men vi menar även i 

detta fall att det skulle behövas ett förtydligande av vilka uppgifter och vilken roll ambassadören 

skall ha. Projektet är relativt nystartat och ambassadörerna har inte hunnit verka på sina 

arbetsplatser under en längre tid. Cheferna och arbetsplatsambassadörerna menar att detta är något 

som kommer att utvecklas över tid och detta framgår genom att cheferna har planer på att utveckla 

rollerna och ansvaret för arbetsplatsambassadören inom organisationerna. En av dessa roller som 

cheferna tog upp var att arbetsplatsambassadören skall bli ansvariga för att ta emot nyanställda och 

praktikanter på ett tydligare sätt.  

 

För att svara på vår frågeställning kan vi se att projektet arbetsplatsambassadör har gjort att 

medarbetarna på arbetsplatserna har fått en större medvetenhet om människors situationer och en 

större förståelse för neurologiska diagnoser. Dock är det svårt att avgöra i vilken grad situationen 

har förändrats p.g.a av deltagandet i projektet då många av informanterna inte var medvetna om 

arbetsplatsambassadörens arbete samt att de båda organisationerna har arbetet med att förbättra 

arbetsmiljön sedan en längre tid tillbaka. Arbetsplatsambassadörerna menar att deras kunskap har 

ökat genom utbildningen och att deras syn på praktikanter har förändrats då de har fått en ökad 

förståelse för andra människor och olika personlighetstyper. Vi kan se att hälsan har blivit bättre på 

arbetsplatserna då arbetsplatsambassadörerna har tagit denna del på allvar och arbetat med dessa 

frågor.  

 

Arbetsplatsambassadörerna beskriver hur de har haft nytta av sina utbildningar i 

kommunikations/samtalsteknik, härskartekniker, ohälsa och neurologiska diagnoser i integrationen 

av nya medarbetare. Ett av målen för projektet var att organisationerna skulle få en ökad kunskap 

om integrering och hur man tar emot individer som under en länge varit utan arbete eller de som 

skall arbetsträna efter en längre tids sjukskrivning. De båda organisationerna har haft praktikanter 

innan de deltog i projektet vilket gör att detta mål blir svårt att besvara, dock kan vi utifrån 

resultatet se att arbetsplatsambassadörernas syn på praktikanter har förändrats till det positiva då de 

exempelvis har lärt sig olika metoder för att förstå människor med diagnoser och hur de på bästa 

sätt skall få dem att kunna göra ett bra arbete. Förutom en ökad förståelse för neurologiska 

diagnoser beskriver arbetsplatsambassadörerna att de har fått en ökad förståelse för att det kan vara 

svårt att komma in i en redan given gemenskap på en arbetsplats och betonar därför vikten av att de 

ser till så att alla blir inkluderade i gemenskapen. Vi kan se att arbetsplatsambassadörernas ökade 

kunskap och förståelse av vikten av att alla blir inkluderade bidragit till en positiv start i arbetet för 

en förbättrad psykosocial arbetsmiljö och hälsa inom organisationerna. Utifrån analysen kan vi inte 



 

   

 38 

helt och hållet säga att det är arbetsplatsambassadörernas arbete som har lett till att den 

psykosociala arbetsmiljön har förbättrats då informanterna beskriver att det även kan bero på andra 

faktorer som ett nytt ledarskap. Informanterna beskrev också att det redan innan projektet fanns en 

väldigt stark gemenskap och en god psykosocial arbetsmiljö på arbetsplatserna men att den bara 

hade blivit bättre genom projektet. Vi ser att organisationerna har blivit mer inkluderande då det 

beskrivs hur praktikanter integrerats in i gemenskapen på ett positivt sätt samtidigt som 

arbetsplatsambassadörerna gjort att alla får möjligheten att lyfta fram saker genom dem till 

arbetsplatsträffarna.  

7. Avslutande sammanfattning och reflektion 
 

I vår studie har vi kommit fram till att arbetsplatsambassadörsprojektet gynnar arbetsplatsernas 

psykosociala arbetsmiljö. Detta genom att arbetsplatsambassadörerna har fått en ökad kunskap och 

annan förståelse för människors hälsa, vilket hjälper dem i bemötandet av andra människor. Detta 

framkommer i intervjuerna med arbetsplatsambassadörerna som berättar att de har fått en annan 

förståelse för människors olikheter och vikten av att alla känner sig inkluderade och delaktiga på 

arbetsplatsen. Vi kunde även se att cheferna var positivt inställda till projektet och var nöjda med 

deras deltagande och ambassadörens arbete. Utifrån intervjuerna har vi även förstått att de är 

intresserade av att fortsätta satsa på projektet och i framtiden eventuellt utbilda fler ambassadörer 

inom organisationen. Det framkom även att organisationerna hade varit intresserade av att ha vidare 

utbildningar eller åtminstone ha uppföljningsträffar där deltagarna i projektet har en möjlighet att 

diskutera och utbyta erfarenheter gällande deras arbete med psykosociala frågor.   

 

Vi såg även att det till en viss del fanns en bristande kommunikation i förmedlandet av 

arbetsplatsambassadörernas roll då en del av medarbetarna inte direkt hade någon kännedom om 

vad en arbetsplatsambassadör hade för uppgifter. Vi anser i och med detta att organisationerna på 

ett tydligare sätt bör förmedla till samtliga anställda vad en arbetsplatsambassadörs roll är på 

arbetsplatsen. En av projekts ambitioner är att arbetsplatsambassadören skall vara en person som 

medarbetarna kan vända sig till och det är något de inte vill ta upp eller tala om för chefen. Vi ser 

därför vikten av att arbetsplatsambassadörens roll behöver bli tydligare för att medarbetarna skall 

känna sig trygga och veta vem de skall vända sig till om de har något att ta upp. Vi tror även att en 

tydligare roll hade varit viktig i integreringen av nyanställda och praktikanter. En 

arbetsplatsambassadör hade på så sätt kunnat arbeta med att integrera nya på arbetsplatsen så att de 

snabbt hade kunnat komma in i gemenskapen och känt sig trygga i sin omgivning.  
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Vi ser dock att båda organisationerna har en vision om att arbetsplatsambassadören skall få en 

tydligare roll i framtiden. Projektet är relativt nystartat och ambassadörerna har endast hunnit 

arbetat med detta i ungefär 6 månader, vilket har gjort att organisationerna ännu inte hunnit utveckla 

deras arbete fullt ut. Cheferna berättade bland annat att de har en plan på att det är 

arbetsplatsambassadören som skall vara den som ansvarar för att praktikanter och nyanställda 

integreras på ett betryggande sätt. De nämnde även att det fanns en ambition om att 

arbetsplatsambassadören skall vara den som har kontakt med långtidssjukskrivna. Vi ser vikten av 

att cheferna ger arbetsplatsambassadörerna tid, förtroende och resurser för att projektet skall 

fortsätta att utvecklas inom organisationerna.  

 

Vi tror som organisationerna att det är viktigt att satsa på projektet under en längre tid för att kunna 

se vad projektet praktiskt kan ge. Vi kan se att arbetsplatserna över tid har genomgått en positiv 

förändring och blivit mer öppna för att diskutera frågor om arbetsmiljö och hälsa än tidigare. Det är 

dock svårt att se om arbetsplatserna har blivit mer inkluderande genom deltagandet i projektet då de 

redan innan projektet startade hade välfungerande och välmående arbetsplatser. Vi kan inte dra 

slutsatsen att projektet har förbättrat hälsan och integreringen av praktikanter inom 

organisationerna, men vi har sett att organisationerna har fått en ökad förståelse för vikten av en 

välmående arbetsplats och en fungerande gemenskap. Vi kan däremot se att 

arbetsplatsambassadören bidragit till att medarbetarnas inflytande ökat på arbetsplatserna bl.a. 

genom en aktiv roll på möten genom sina kommunikativa kompetenser och att gemenskapen 

stärkts.   

 

Vi märkte under våra intervjuer att arbetsplatserna redan före starten av projektet var mycket 

välmående och att det fanns en stark gemenskap. Vi tror att det hade varit enklare att kunna se 

resultat av vad projektet hade gett om vi hade intervjuat informanter på två organisationer som inte 

var lika välmående och intresserade av psykosociala frågor. Vi hade då på ett tydligare sätt kunnat 

se om det skett en förändring och en förbättrad arbetsmiljö och hälsa på organisationerna.     

 

Avslutningsvis kan vi se att vår studie hade kunnat nå fram till ett bättre och tydligare resultat om vi 

hade kommit in och undersökt resultatet av projektet i ett senare skede. Vi tror att resultatet hade 

kunnat se annorlunda ut och vi hade genomfört studien om 3-4 år då organisationerna hade fått 

möjligheten att arbeta mer med de psykosociala frågor som arbetsplatsambassadörsprojektet berör. 

Vi hade därför tyckt det varit spännande att återkomma om 3-4 år för att göra en vidare forskning 

om vad arbetsplatsambassadörsprojektet har bidragit med för organisationernas arbetsmiljö och 
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personalens hälsa. Det hade i detta avseende varit intressant att jämföra organisationer och se 

skillnader mellan en arbetsplats som har en ambassadör och en som saknar en ambassadör. 
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Bilaga 1, Intervjuguide allmän  

Rebecka Andersson och Mattias Petersson ifrån Högskolan i Halmstad och vi läser programmet 

Samhällsförändring och social hållbarhet. Vi studerar vårt sista år nu och arbetar med C-uppsatsen. 

Vi vill undersöka om arbetsplatsen har förändrats sedan deltagandet i 

arbetsplatsambassadörsprojektet. Vi kommer att ställa frågor om praktikanter och med praktikanter 

menar vi de som varit sjukskriva eller arbetslösa en längre tid och skall återintegreras i arbetet. Det 

kommer främst att ställas frågor kring arbetsmiljö, gemenskap, hälsa och syn på praktikanter.  

Du kommer att vara helt anonym och varken ditt namn eller arbetsplats kommer att nämnas i 

uppsatsen. Du har rätten att avbryta intervjun när du vill och behöver inte besvara de frågor som 

känns opassande. Vi skulle gärna vilja spela in intervjun om det är okej? Det är endast vi två som 

kommer att lyssna på materialet. Efter att vi har transkriberat materialet kommer intervjun raderas. 

Intervjun kommer att ta ca 45 minuter, har du några frågor?  

 

Bakgrund 

- Kan du berätta om din arbetsplats och vad du har för uppgifter?  

- Hur länge har du arbetat på din arbetsplats?  

- Hur många anställda är ni?  

- Hur anser du att arbetsmiljön ser ut på din arbetsplats? ( Främst socialt, har ni någon gemenskap, 

sammanhållning ?)  

 

Arbetsplatsambassadör 

- Vad vet du om arbetsplatsambassadörsprojektet?  

- Vad har du fått för uppfattning av projektet? ( Positivt/ Negativt?)  

- Vad tror du att dina kollegor har för uppfattning av projektet? 

- Hur upplever du att er arbetsplats har förändrats sen deltagandet i projektet? (På vilket sätt märks 

detta?)  

- Har projektet bidragit till en ökad kunskap hos arbetsplatsambassadören och hur förmedlas detta 

till övriga kollegor? (Bemötande av praktikanter, stress, ohälsa och kommunikation)  

- Vad ser du arbetsplatsambassadören ha för roll och ansvar på er arbetsplats? (Tex, praktikanter, 

sammanhållning)   

 

Praktikanter 

- Har ni tagit emot praktikanter de senaste fem åren? ( Främst vuxna praktikanter efter 

sjukskrivning alt det som varit arbetslösa en längre tid?)  

 Om ja: vet du hur många? 
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 Om nej: Vet du varför ni inte tagit emot någon? 

- Har antalet mottagna praktikanter ökat sedan ni deltog i projektet? 

- Vem har ansvar över praktikanten? (Chef, arbetsplatsambassadören, anställd?)  

- Vad kan en praktikant hos er ha för arbetsuppgifter?  

- Hur mycket ansvar ges till praktikanten?  

- Hur ser du på praktikanters roll på arbetsplatsen? 

- Vad anser du är viktigt i bemötandet av en praktikant? (Skillnad från hur du bemöter en kollega 

eller en nyanställd?) 

- Vad har du för syn på praktikanter och hur uppfattar du dina kollegors syn på praktikanter? 

- Har synen förändrats och har du fått en ökad förståelse för praktikanters situation sedan 

deltagandet i projektet? 

 

 

Hälsa och gemenskap   

- Hur ser gemenskapen och den sociala sammanhållningen ut på er arbetsplats? (Är alla 

inkluderade/integrerade?)  

- Hur viktigt är det för dig att det finns en gemenskap och social sammanhållning på din 

arbetsplats? 

- Hur tror du det är för nya (praktikanter) att ta del av gemenskapen på arbetsplatsen? 

- Gör ni något särskilt för att nya lättare skall komma in på arbetsplatsen?  

- Har sättet att ta emot nyanställda eller praktikanter förändrats sedan deltagandet i projektet?  

- Har ni haft många långtidssjukskrivna från ert arbete?  

 Om ja: Vad tror du detta beror på? 

 Om nej: Vad tror du detta beror på? 

- Har ni någon kontakt med de som är långtidssjukskrivna?  

 Om ja: På vilket sätt? och varför gör ni det? 

 Om nej: Vet du varför?  

- Har de som varit sjukskrivna kunnat komma tillbaka till arbetet och hur anser du att de bör bli 

bemötta? 

- Tror du att hälsan har förändrats på arbetsplatsen efter projektet?(På vilket sätt har hälsan 

förändrats?)  
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Avslutande frågor 

- Tror du att projektet kring arbetsplatsambassadörsprojektet över tid kommer leda till en starkare 

gemenskap och en bättre hälsa på arbetsplatsen?  

- Tror du att eran arbetsplats kommer använda sig av kunskapen som ni fått av deltagandet i 

arbetplatsambassadörsprojektet om fem år? 

 Om ja: På vilket sätt? 

 Om Nej: Vad tror du det finns för andra allternativ?  

- Är det något viktigt vi har missat som du vill tillägga?  

Tack för ditt deltagande!  
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Bilaga 2, Intervjuguide praktikant 

Rebecka Andersson och Mattias Petersson ifrån Högskolan i Halmstad och vi läser programmet 

Samhällsförändring och social hållbarhet. Vi studerar vårt sista år nu och arbetar med C-uppsatsen. 

Vi vill undersöka om arbetsplatsen har förändrats sedan deltagandet i 

arbetsplatsambassadörsprojektet. Vi kommer att ställa frågor om praktikanter och med praktikanter 

menar vi de som varit sjukskriva eller arbetslösa en längre tid och skall återintegreras i arbetet. Det 

kommer främst att ställas frågor kring arbetsmiljö, gemenskap, hälsa och syn på praktikanter.  

Du kommer att vara helt anonym och varken ditt namn eller arbetsplats kommer att nämnas i 

uppsatsen. Du har rätten att avbryta intervjun när du vill och behöver inte besvara de frågor som 

känns opassande. Vi skulle gärna vilja spela in intervjun om det är okej? Det är endast vi två som 

kommer att lyssna på materialet. Efter att vi har transkriberat materialet kommer intervjun raderas. 

Intervjun kommer att ta ca 45 minuter, har du några frågor?  

 

Bakgrund 

- Kan du berätta om din arbetsplats?  

- Hur är organisationen uppbyggd? (Chefer, anställda o.s.v) 

- Hur länge har du arbetat på din arbetsplats?  

- Har det skett några förändringar under tiden du har arbetat här?(Organisationsmässigt, ledarskapet 

eller i arbetssättet)  

- Hur många anställda är ni?  

- Hur anser du att arbetsmiljön ser ut på din arbetsplats? (Främst socialt, har ni någon gemenskap, 

sammanhållning ?)  

- Hur upplever du att arbetstempot är? (stressigt) 

- Vad händer om ni har en stressig period på arbetet, får ni tid att återhämta er? 

- Känner du att du kan vara med och påverka på din arbetsplats? (I så fall på vilket sätt?) 

 

Arbetsplatsambassadör 

- Vet du vad en arbetsplatsambassadör är? 

Om ja: Har arbetsplatsambassadören hjälpt dig och på vilket sätt? 

- Vad tror du att dina kollegor har för uppfattning av arbetsplatsambassadören? 

- Tror du att er arbetsplats hade sett annorlunda ut om ni inte hade haft en arbetsplatsambassadör? 
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Praktikanter 

- Vem går du till när du behöver hjälp på arbetsplatsen? 

- Tycker du att det är jobbigt att fråga om hjälp? 

- Har du någon som har ett extra ansvar för att handleda dig? 

- Om ja: Vad tycker du om det? 

- Om nej: Hade du velat ha en? 

- Vad har du för arbetsuppgifter? (Samma uppgifter som en heltidsanställd/tillsvidareanställd?) 

- Har du något ansvar?  

- Hur ser du på praktikanters roll på arbetsplatsen? 

- Hur vill du bli bemött på din arbetsplats? 

- Hur upplever du att du blir bemött?(Ser dom dig som praktikant på samma sätt som vanlig 

anställd) 

- Hur upplever du att dina arbetskamrater ser på dig som praktikant? 

- Tycker du att det är viktigt att kunna samarbeta?  

- Hur upplever du att samarbetet på er arbetsplats fungerar? 

Hälsa och gemenskap   

- Hur ser gemenskapen och den sociala sammanhållningen ut på er arbetsplats? (Är alla 

inkluderade/integrerade?)  

- Hur viktigt är det för dig att det finns en gemenskap och social sammanhållning på din 

arbetsplats? 

- Hur är det för dig som ”ny” att ta del av gemenskapen på arbetsplatsen? 

- Gör ni något särskilt för att nya lättare skall komma in på arbetsplatsen?  

- Om någon kommer tillbaka till arbetet efter en längre sjukskrivning hur anser du att de blir/bör bli 

bemötta? 

- Har din hälsa förändrats sedan du började arbeta här? 

Om ja: På vilket sätt? 

Om nej:Varför tror du att den inte har förändrats? 

- Hur tror du att en som varit sjukskriven en längre period känner sig?(skam) 

- Hur tror du att dem känner sig när dem kommer tillbaka till arbetet? (stolthet)  

Avslutande frågor 

- Vad tror du man kan göra för att en starkare gemenskap skall uppstå på arbetsplatsen?  

- Är det något viktigt vi har missat som du vill tillägga?  

Tack för ditt deltagande!  
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