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Abstract
Thesis Title: “The Peer Education – when mentally vulnerable are educated to convert their
lived experiences into a competence. A longitudinal study of the education’s impact on job
market self-efficacy and behavioral job market intentions”

This thesis deals with a field of research concerning people with mental vulnerabilities and their
relation to the job market. The Peer Education, which constitutes this thesis’ case, is an educational
development initiative in the social policy area, where people with mental vulnerabilities are trained
to convert their life experiences of mental vulnerabilities into an ‘experience competence’ – a competence usable for performing peer-support to help and support other people with similar life issues
of mental vulnerabilities. One of the intentions with the experience competence is that it can be used
in employment, where the mentally vulnerable people are employed in jobs, e.g. in the psychiatric
sector, based on their experience competence as their professional competence.
This thesis aims to answer two research questions: How is the Peer Education’s participants’ job
market self-efficacy affected by the process of converting their life experiences into a competence?
And how are their behavioral intentions of job search and performance of job affected?
This thesis theoretically builds upon Bandura’s concept of self-efficacy and the sources strengthening or weakening people’s self-efficacy. Furthermore, the thesis theoretically considers the connection between changes in people’s self-efficacy and prompted changes in behavior, including the
behavior concepts of job search, general performance of job and workload coping.
Empirically this thesis seeks to answer the research questions with a longitudinal study of 7 participants completing the Peer Education. Longitudinally the participants’ job market self-efficacy and
behavioral intentions of job search and performance of job are investigated through qualitative interviews by the commencement and completion of their Peer Education.
The empirical study gives some, but relatively weak support for the Peer Education’s strengthening
of the participants’ job market self-efficacy. There are some tentative indications of an effect of the
participants’ job market experience and expectations for the Peer Education’s contribution value to
their job market situation on how much their job market self-efficacy is strengthened. Furthermore,
there is prevailing support for that strengthened job market self-efficacy prompts behavioral intentions of more engaged job search, more work engagement in general performance of job and more
problem focused workload coping.
However, there are some important constraints on the scope of the results. The empirical investigation’s time perspective only informs about changes in self-efficacy and behavioral intentions by the
completion of the Peer Education. It is unknown whether changes are due to short-sighted boosts,
or if changes will last for good. Furthermore, there is a constraint concerning the limited size of the
thesis’ empirical data, which only consists of 7 interviewees.
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1. Indledning
Der er en grundlæggende samfundsmæssig og politologisk interesse for, hvordan man fremmer, at
mennesker ’kommer i job’ og ’forbliver tilknyttet arbejdsmarkedet’. Dels er der store økonomiske
gevinster, når det lykkes, at mennesker kommer i job og forbliver tilknyttet arbejdsmarkedet, da det
skaber værdi for arbejdspladsen og samfundet. Ligeledes er der en individuel almenmenneskelig
værdi forbundet med arbejdsmarkedstilknytning, der både kan handle om folks sociale, mentale og
økonomiske velvære og om følelsen af samfundstilknytning. I relation hertil beskæftiger den politologiske litteratur, inden for offentlig forvaltning, sig med spørgsmål om drivkræfter i borgeres adfærd,
særligt med interesse for hvordan borgeres samfundsgavnlige adfærd fremmes. Adfærden har nemlig betydning for resultater og outcomes af det offentliges aktiviteter (Winter & Nielsen, 2008). Mange
offentlige aktiviteter anskues som et samspil mellem det offentlige og det omkringliggende samfunds
aktører, der bidrager til resultaterne af de offentlige aktiviteter. Samspillet betegnes begrebsmæssigt
som coproduction eller på dansk samskabelse (Jakobsen & Nielsen, 2014).
Samskabelse betyder, at offentlige aktiviteter skabes i samspil mellem det offentlige og dets omgivelser som hinandens medproducenter. Det endelige outcome af aktiviteterne påvirkes af alle medproducenterne (ibid.). De offentlige aktiviteter som omdrejningspunkt for samskabelse er ofte konkrete velfærdsydelser (ibid.), f.eks. grøn affaldshåndtering, hvor borgeres affaldssorteringsadfærd
er input til outcome’et grøn affaldshåndtering. At ’komme i job’ og ’forblive tilknyttet arbejdsmarkedet’,
er ikke konkrete velfærdsydelser eller aktiviteter, men kan i abstrakt forstand også ses som outcomes af samskabelse. De to outcomes skabes nemlig i samspil mellem det offentlige og de mennesker, arbejdsmarkedet vedrører, nemlig borgerne der kommer i job og forbliver tilknyttet arbejdsmarkedet. Det offentlige skaber rammebetingelserne for outcomes’ne, f.eks. med arbejdsmarkedspolitik. Men outcomes’ne skabes også af borgernes adfærd i relation til arbejdsmarkedet. Der er
derfor interesse for borgernes adfærd ift. at nå disse outcomes, nemlig jobsøgningsadfærd (for at
komme i job) og jobudførselsadfærd (for at forblive tilknyttet arbejdsmarkedet) – altså borgernes
samskabelsesadfærd i samspillet omkring arbejdsmarkedet.

1.1. Variation i menneskers samskabelsesadfærd: hvor kigger litteraturen hen?
Litteraturen om samskabelse omhandler bl.a., at borgeres engagement i samskabelse varierer; altså
at borgeres samskabelsesadfærd er forskellig, og de derfor opnår forskelligt outcome (Jakobsen &
Andersen, 2013). Forskelle i borgeres ressourcer og motivation forårsager bl.a. forskelle i borgeres
samskabelsesadfærd (Jakobsen & Nielsen, 2014; Jakobsen & Andersen, 2013). Dette er f.eks. forskelle i borgeres viden, evner, økonomisk og tidsmæssig ressourcekapacitet samt motivation (ibid.).
Der er derfor interesse for, hvorvidt og hvordan man kan løfte nogle af de ressource- og motivationsbegrænsninger, som folk, hvis samskabelsesadfærd ikke er så engageret, kan have (Jakobsen
& Andersen, 2013), samt hvorvidt indsatser for at løfte begrænsningerne reelt har potentiale til at
påvirke folks samskabelsesadfærd (bl.a. Jakobsen, 2013; Thomsen & Jakobsen, 2015).
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Blandt årsager til variation i borgeres samskabelsesadfærd peger noget af litteraturen på betydningen af self-efficacy (Parrado et al., 2013; Thomsen, 2017). Self-efficacy oversættes i specialet som
’tiltro til egne evner’. Det omhandler folks individuelle bedømmelse af tiltro til egne evner til nogle
bestemte præstationer. Sammenhængen mellem dette og samskabelsesadfærd er, at hvis folk tror
mere på egne evner til at kunne udføre en bestemt samskabelsesadfærd, vil folk i højere grad sætte
mål herom og også handle for at opnå målene (ibid.).

1.2. Tiltro til egne evner og samskabelsesadfærd blandt mennesker med psykisk sårbarhed
Der er forskellige empiriske indikationer på, at mennesker med psykisk sårbarhed tenderer til at have
lav tiltro til egne evner, bl.a. ift. arbejdsmarkedet (DSI & SFI, 2010). F.eks. har de lavere tiltro til egne
evner og kæmper med at bevare troen på deres egne muligheder på arbejdsmarkedet. De tendenser
bliver teoretisk forklaret med, at mennesker med psykisk sårbarhed har tilbøjelighed til selvstigmatisering, hvor de integrerer negative, stigmatiserende samfundsstereotyper om psykisk sårbarhed i
deres selvopfattelse (Corrigan et al., 2009). Medfølgende processer ved selvstigmatisering er svækket selvværd og tiltro til egne evner, hvilket medfører, at man i mindre grad opsætter ambitioner om
at udforske forskellige livsmuligheder, herunder muligheder på arbejdsmarkedet (ibid.).
Dette er et meget generaliseret og simplificeret billede, der givetvis ikke gælder for alle mennesker
med psykisk sårbarhed. Det er heller ikke alle mennesker med psykisk sårbarhed, der ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet. Men i lyset af disse empiriske tendenser og den etablerede viden om betydningen af tiltro til egne evner for den samfundsgavnlige samskabelsesadfærd, er det interessant at
kaste fokus på, om mennesker med psykisk sårbarheds tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet kan
styrkes, og om det har implikationer for samskabelsesadfærd ift. arbejdsmarkedet.
Dertil vil dette speciale beskæftige sig med den såkaldt peer-uddannelse, der er udviklet i satspuljeprojektet ’Projekt Ligestillet Støtte’ (Projekt Ligestille Støtte, 2017). Peer-uddannelsen henvender sig
til mennesker med levede erfaringer med psykisk sårbarhed, f.eks. fra behandlings- eller socialpsykiatrien (PeerMidt, 2015A). På peer-uddannelsen uddannes kursisterne i at omdanne deres levede
erfaringer med psykisk sårbarhed til en erfaringskompetence (ibid.). Med dette forstås, at kursisterne
bearbejder deres levede erfaringer og livshistorie, så dette kan anvendes aktivt og konstruktivt som
en kompetence til f.eks. at yde peer-støtte, som er støtte til andre mennesker med psykisk sårbarhed. Afsnit 2 fremfører en uddybende case-beskrivelse af peer-uddannelsen.
Peer-uddannelsen er interessant ift. fornævnte interesse for muligheder for at styrke psykisk sårbares tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet og deraf mulige adfærdsimplikationer ift. arbejdsmarkedet. Dette fordi, at peer-uddannelsen er en proces, hvor kursisterne konstruktivt bearbejder deres
livserfaringer, der kan have været bebyrdende for dem og medført selvstigmatisering og svækkede
ambitioner om udforskningen af eget potentiale på f.eks. arbejdsmarkedet (jf. Corrigan et al., 2009).
Grundideen med peer-uddannelsen er at gøre de levede erfaringer til kursisternes styrke, til en for-
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maliseret kompetence der fås uddannelsesbevis på (PeerMidt, 2015A). Intentionen med erfaringskompetencen er bl.a., at den kan anvendes i beskæftigelse, f.eks. som peer-medarbejder. I en sådan
stilling er man er ansat på en arbejdsplads pga. sin erfaringskompetence, der betragtes som peermedarbejderens fagkompetence (PeerMidt, 2015A; PeerMidt, 2015B; DEFACTUM, 2017). Derfor er
tanken, at peer-uddannelsen har potentiale for at styrke kursisternes tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet.

1.3. Specialets problemstilling
Peer-uddannelsen giver anledning til i dette speciale at undersøge, hvilken betydning peer-uddannelsen har for kursisternes tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet. Endvidere vil specialet undersøge betydningen af ændringer i tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet for kursisternes adfærdsintentioner vedrørende jobsøgning og jobudførsel. Specialet kan ikke endegyldigt sige noget om
peer-uddannelsens betydning for outcomes’ne at ’komme i job’ og ’forblive tilknyttet arbejdsmarkedet. Specialet fokuserer nemlig på adfærdsintentioner, da specialets tidsrammer ikke muliggør at
studere kursisternes egentlige jobsøgnings- og jobudførselsadfærd efter peer-uddannelsen. Menneskers adfærdsintentioner går forud for egentlig adfærd, og derfor er adfærdsintentioner væsentlige. Men det kan dog diskuteres, hvor godt et ’før-i-tid’-mål intentioner er for adfærd, da intentionerne
ikke nødvendigvis afspejler menneskers efterfølgende adfærd. Specialet kan derfor ikke konkludere
ud fra kursisternes adfærdsintentioner om jobsøgning og jobudførsel, at det er sådan, de reelt vil
agere efter peer-uddannelsen. Derimod kan specialet kaste lys over, om peer-uddannelsen har potentiale til at påvirke kursisternes situation på arbejdsmarkedet, hvis tiltroen til egne evner på arbejdsmarkedet og adfærdsintentionerne om jobsøgning og jobudførsel ændres.
Specialets problemstilling består af følgende delforskningsspørgsmål:
Hvilken betydning har det for personer med psykisk sårbarheds tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet, at de via peer-uddannelsen uddannes til at gøre deres levede erfaringer til en kompetence?
Og hvilken betydning har det for disse personers adfærdsintentioner i jobsøgning og jobudførsel?

Specialet besvarer spørgsmålene gennem et longitudinalt kvalitativt interviewstudie med syv kursister, på et peer-uddannelseshold i foråret 2018, med delundersøgelser henholdsvis ved opstarten
og afslutningen af peer-uddannelsesforløbet.
Specialet er struktureret således, at afsnit 2 giver en case-beskrivelse af peer-uddannelsen, som
efterfølges af, i afsnit 3, en udfoldelse af de teoretiske argumenter, som er valgt til at belyse problemstillingen, herunder teori om samskabelse, tiltro til egne evner og sammenhængen med menneskers samskabelsesadfærd. De teoretiske forventninger bygges op omkring om arbejdsmarkedsrelevant litteratur. Der genereres en række hypoteser, som specialet undersøger. Afsnit 4 præsen-

Side 6 af 84

ANNA-KATHRINE BENDTSEN - 201305053
15-06-18
SPECIALE – INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB, AARHUS UNIVERSITET

terer specialets undersøgelsesdesign, herunder forskningsdesign, case-karakteristika, dataindsamling, operationaliseringer og analysetilgang samt overvejelser om designets metodiske styrker og
svagheder. Afsnit 5 fremstiller en hypotesestyret analyse af det empiriske data, og afsnit 6 præsenterer nogle tillægsfund fra den empiriske undersøgelse, hvorefter afsnit 7 konkluderer på den empiriske undersøgelses fund. Afsnit 8 afrunder specialet i en diskussion af betydningen af specialets
fund under inddragelse af teoretiske og metodiske begrænsninger, og en perspektivering af specialets bidrag, praktiske implikationer og fremadrettede forskningsanbefalinger til at blive klogere på
betydningen af peer-uddannelsen.

2. Case-beskrivelse
Specialets fokuspunkt er peer-uddannelsen og dennes betydning for kursisternes tiltro til egne evner
på arbejdsmarkedet og adfærdsintentioner om jobsøgning og jobudførsel. Før fremstillingen af de
teoretiske forventninger herom, præsenterer dette afsnit en uddybende case-bebeskrivelse af peeruddannelsen.
Peer-uddannelsen henvender sig til mennesker, der har personlige livserfaringer med psykisk sårbarhed (PeerMidt, 2015A). Uddannelsen er udviklet som en del af satspuljeprojektet Projekt Ligestillet Støtte (Projekt Ligestillet Støtte, 2017). Projektet forløber i årene 2015-2018 i samarbejde mellem Region Midtjylland, Viborg, Randers og Aarhus Kommune samt brugerorganisationen SIND Pårørenderådgivning. I projektperioden har peer-uddannelsesholdene været udbudt i de tre kommuner.
Hovedformålet med peer-uddannelsen er, at kursisterne uddannes i at gøre deres levede erfaringer
med psykisk sårbarhed til en erfaringskompetence. Peer-uddannelsen er altså en uddannelse, ikke
en traditionel behandlings- eller terapeutisk psykiatrisk indsats. Den kan betragtes som en art opkvalificering for psykisk sårbare mennesker, hvor deres levede erfaringer kvalificeres og teoretiseres
til en kompetence. En af intentionerne med erfaringskompetencen er, at kursisterne efterfølgende
kan bruge kompetencen i beskæftigelsessammenhæng.
Livet med psykisk sårbarhed er ofte behæftet med samfundsstigmatisering, dvs. at personers psykiske sårbarhedsegenskaber ses som miskrediterende og afvigende fra samfundsnormen. De psykisk sårbare tilskrives derfor ofte samfundsstereotype, negative egenskaber (DSI & SFI, 2010). Internationale studier viser tendenser til, at mennesker med psykisk sårbarhed, på tværs af lande og
diagnoser, oplever samfundsstigmatisering (ibid.). Psykisk sygdom udpeges som en af samfundets
største stigmatiseringsproblematikker, som kan have konsekvenser for de berørtes livskvalitet, sociale liv og arbejdsmarkedstilknytning (ibid.). Samfundsstigmatiseringsoplevelsen kan udvikle sig til
selvstigmatisering, hvis personen vender stigmaet mod sig selv og integrerer det i sin selvopfattelse
(Corrigan et al., 2009). Selvstigmatisering kan medføre svækket selvværd og tiltro til egne evner,
hvor personen er tilbøjelig til at undlade at forfølge sine ambitioner, fordi personen ikke tror på egne
evner (ibid.). En DSI & SFI-rapport (2010) afrapporterer fundne tendenser til, at mennesker med
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psykisk sårbarhed har lav tiltro til egne evner og kæmper med at bevare troen på diverse livsmuligheder, f.eks. på arbejdsmarkedet.
Denne negative spiral kan peer-uddannelsen betragtes som et bud på at gøre op med, hvilket foranlediger specialets interesse for, hvad der sker med kursisternes tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet og adfærdsintentioner i jobsøgning og jobudførsel. Man kan nemlig betegne peer-uddannelsen som en slags byrde-til-styrke-proces, fordi kursisterne på uddannelsen sættes i stand til at
omsætte deres levede erfaringer med psykisk sårbarhed til en erfaringskompetence (Projekt Ligestillet Støtte, 2017). Med en kompetence menes der, at kursisterne får en mængde viden, begreber
og redskaber, der kvalificerer deres levede erfaringer, så de kan bruge dem aktivt og konstruktivt,
f.eks. i et arbejde. Når de levede erfaringer ”bare” er oplevelser og ikke en erfaringskompetence, er
erfaringerne noget, som kursisterne har i deres livsbagage uden at vide, hvordan det kan anvendes
kvalificeret i f.eks. beskæftigelsessammenhæng. Peer-uddannelsens kan derfor være en byrde-tilstyrke-proces, fordi kursisterne vender deres levede erfaringer, der kan have været en byrde for
dem, til en erfaringskompetence, der kan blive en styrke for dem.
Uddannelsens anerkendelse af at levede erfaringer kan gøres til en kompetence udspringer af uddannelsens værdifundament. Det omhandler, at ”mennesker, der har personlige erfaringer med psykisk sårbarhed og den proces, det er at komme sig, har en unik ekspertise, der kan bruges til at
støtte andre, der også oplever psykisk sårbarhed” (PeerMidt, 2015D). Erfaringsanerkendelsen udspringer af recovery-begrebet, der er en grundlæggende orientering i udviklingen af psykosociale
indsatser (Socialstyrelsen, 2017). Recovery-begrebet betyder, at mennesker med psykisk sårbarhed
kan komme sig, og at deres ’rejse’ hen mod dette er personlig og unik. Deres erfaringer med dette
er derfor en unik ekspertise, som på peer-uddannelsen kan kvalificeres til en kompetence. Det er
også tanken, at peer-uddannelsen bliver del af kursisternes egen recovery-rejse mod at komme sig
og opbygge et meningsfuldt liv (PeerMidt, 2015B; Projekt Ligestillet Støtte, 2017).
Erfaringskompetencen kan bruges af kursisterne på forskellige måder i mulige beskæftigelsessammenhænge. F.eks. kan den bruges til at støtte og hjælpe andre mennesker med psykisk sårbarhed
i deres recovery-proces med at komme sige og få håb for fremtiden. Dette kaldes også peer-støtte,
altså støtte til en i samme situation man selv har befundet sig i. Peer-støtte kan foregå i en 1:1
mentorlignende relation (PeerMidt, 2015B). Erfaringskompetencen kan også bruges bredere i udviklingsarbejdet med recovery-indsatser, f.eks. på psykiatriområdet (ibid.). Eksempelvis kan en person med erfaringskompetence ansættes i den daglige drift på en afdeling eller i en mere overordnet,
jobfunktion, hvor personen arbejder for at understøtte recovery-tænkningen i de psykosociale indsatser. Disse jobfunktioner kaldes ’peer-medarbejdere’, og der er forskellige bud på jobfunktionsmuligheder for peer-medarbejdere (DEFACTUM, 2017), men der eksisterer dog endnu ikke særlig
mange jobs for peer-medarbejdere. Peer-medarbejderes fagprofessionelle kompetence er deres erfaringskompetencer (ibid.), som de f.eks. kan have udviklet på en peer-uddannelse.
Peer-uddannelsen er et 13-ugers uddannelsesforløb, hvor kursisterne undervises 2*3 timer/ugen
(Projekt Ligestillet Støtte, 2017). Kursisterne går på hold med typisk 7-8 personer, der alle har levede
erfaringer med psykisk sårbarhed til fælles f.eks. fa behandlingspsykiatrien (hospitalspsykiatrien)
eller med socialpsykiatrisk støtte (kommunalpsykiatrien) (PeerMidt, 2015A; PeerMidt, 2015E). For
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at blive optaget på uddannelsen skal kursisten være kommet et godt stykke vej i sin recovery-proces
med at komme sig, så kursisten er i stand til at reflektere over sine erfaringer med psykisk sårbarhed
(PeerMidt, 2015E). På peer-uddannelsen undervises kursisterne af to undervisertyper, en fagprofessionel underviser og en peer-underviser. Sidstnævnte har selv levede erfaringer med psykisk
sårbarhed og har gennemført peer-uddannelsen. Således er der hele tiden et psykiatrisk fagligt perspektiv og et psykiatrisk erfaringskompetence-perspektiv til stede i undervisningen (PeerMidt,
2015A).
I hele uddannelsesforløbet er kursisternes læring baseret på såkaldte erfarings- og læringsloops.
Dvs. at kursisterne skal sætte teorien i relation til egne og/eller andres erfaringer samt til deres kommende potentielle rolle som peer-medarbejder. På den måde bevidstgøres kursisterne om, hvordan
deres levede erfaringer kan forstås i et teoretisk perspektiv, og de kvalificerer dette ift., hvordan de
kan anvende erfaringerne i praksis. Undervisningen spænder bl.a. over følgende temaer (Projekt
Ligestillet Støtte, 2017):
-

-

-

”Peer-støtte begrebet”: uddannelsens centrale begreb, der vedrører det at give støtte til et
menneske, som befinder sig i en tilsvarende situation, man selv har været i.
”Recovery og empowerment”: to centrale begreber, der beskriver processen med at komme
sig fra en psykisk sygdom og vinde kontrol over eget liv. Med temaet beskæftiger kursisterne
sig også med, hvordan man sætter sig ind i andres recovery-proces.
”Den personlige arbejdsbog”: et arbejdsredskab til, hvordan kursisterne kan udveksle erfaringer med en ligestillet (en peer) og hjælpe denne til at håndtere sin hverdag.
”Diagnose, sorg, krise og stigma”: læring og refleksion over nogle af de store udfordringer,
en psykisk sårbar person kan kæmpe med.
”Livshistorier”: læring om hvordan kursisten kan forstå og dele sin egen livshistorie og levede
erfaringer, og hvordan kursisten kan spørge ind til og kommunikere om andres livshistorier
konstruktivt.
”Kommunikation og dialog”: læring om hvordan man kommunikerer godt og konstruktivt om
diverse emner i forskellige relationer.
”Roller og grænser”: læring om rolleskiftet kursisten foretager fra at være en ”bruger” med
levede erfaringer til at blive en ”medarbejder” med erfaringskompetence, hvordan en peermedarbejder kan udfylde forskellige roller og sætte grænser for, hvor meget han/hyn vil bruge
sine erfaringer over for andre.

Gennem disse temaer uddannes kursisterne i at udvikle erfaringskompetencen, så de på kvalificeret
vis kan erfaringsudveksle med andre mennesker samt støtte og give håb. Hvordan kursisterne så
vil anvende erfaringskompetencen efterfølgende er op til dem selv, da peer-uddannelsen ikke automatisk medfører et bestemt job. Dog er der i projektet to typer stillinger, som kursisterne efterfølgende har kunnet søge, henholdsvis en peer-guidestilling som 1:1-støtte til indlagte eller nyligt udskrevne psykisk sårbare og en peer-underviserstilling, hvor man underviser på kurser om f.eks. recovery-begrebet (PeerMidt, 2015C).
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Som en efterfølgende praksiskvalificering kommer kursisterne i praktik som peer-guide for at afprøve
erfaringskompetencen. I dette speciales undersøgelse indgår praktikforløbet ikke, da det ikke har
været muligt inden for specialets tidsrammer. Således fokuserer undersøgelsen af problemstillingen
på det 13-ugers uddannelsesforløb.

3. Teori
Specialets teoretiske kontekst bygger på en kombination af forskellig litteratur, der er valgt til at besvare problemstillingen. Fra offentlig forvaltning bygger specialet på en grundforståelse af vigtigheden af samskabelse for outcomes’ne af den offentlige sektors aktiviteter. Samskabelse er i dette
speciale specifikt med fokus på arbejdsmarkedet og mennesker med psykisk sårbarheds tilknytning
til arbejdsmarkedet. Hertil trækker specialet på indsigter fra psykologisk litteratur. Dette kombineres
med teoretiske indsigter om betydningen af tiltro til egne evner for personers samskabelsesadfærd.
Det følgende afsnit udfolder denne teoretiske kontekst, inden afsnit 3.2 og 3.3 fremfører de konkrete
teoretiske forventninger og hypoteser, som specialet belyser problemstillingen med.

3.1. Specialets teoretiske kontekst
3.1.1. Samskabelse og samskabelsesadfærd i en arbejdsmarkedskontekst
Begrebet samskabelse i offentlig forvaltning omhandler, at det offentlige i skabelsen af velfærdsydelser og -aktiviteter ofte indgår i et samspil med relevante aktører i omgivelserne, f.eks. borgere eller
virksomheder (Jakobsen & Nielsen, 2014). Når man skal forstå, hvordan noget skabes og produceres, skal man ikke skelne mellem offentlige og ikke-offentlige aktørers respektive produktion, men at
disse forskellige parter leverer inputs til samme produktion (Ostrom, 1996). I samskabelse blandes
forskellige parters produktive indsatser enten i direkte, koordinerede produktionssamspil eller indirekte i uafhængige, men forbundne indsatser (Parks et al., 1981). Outcome’et af samskabelsen afhænger både af indsatsen, som det offentlige og de øvrige aktører yder (Jakobsen & Nielsen, 2014).
Litteraturen om samskabelse vedrører ofte samskabelse af egentlige velfærdsydelser og -aktiviteter
(ibid.). Samskabelse mellem lærerne og forældrene omkring folkeskoleelevers læringsudbytte, eller
mellem kommunen og borgeren omkring genoptræning, er eksempler herpå. Det er ikke helt så
indlysende at betragte arbejdsmarkedet ud fra samskabelsesbegrebet. Dette speciale anvender dog
begrebet samskabelse og teorien herom som en forståelsesramme for arbejdsmarkedet i relation til
følgende, der bliver betragtet som outcomes af samskabelse på arbejdsmarkedet:
1) Borgere i samfundet kommer i job
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2) Borgere i samfundet forbliver tilknyttet arbejdsmarkedet
Hvad angår ”komme i job” kan det offentliges input ses som skabelsen af beskæftigelsesøgende
arbejdsmarkedstiltag, f.eks. oprettelse af offentlige arbejdspladser. Borgernes samskabelsesadfærd
er deres individuelle jobsøgningsadfærd for at komme i job.
I forhold til ”forblive tilknyttet arbejdsmarkedet” kan det offentliges input ses som skabelsen af rammer for et velfungerende arbejdsmarked. Det kan f.eks. være tildeling af opgaver til arbejdspladser
eller reformer af arbejdstid. Borgernes samskabelsesadfærd er deres individuelle udførsel af et job,
deres engagement og håndtering af udfordringer heri, som har betydning for deres vedblivende jobog arbejdsmarkedstilknytning.
Litteraturen om samskabelse taler om synergieffekter, når parternes indsats komplementerer hinanden (Parks et al., 1981). Parternes indsats på arbejdsmarkedet supplerer hinanden, fordi de to outcomes afhænger såvel af det offentliges som af borgernes samskabelsesadfærd ift. at komme i job
og forblive tilknyttet arbejdsmarkedet. Derfor interesserer litteraturen om samskabelse sig for, hvordan borgeres engagement i samskabelsesadfærden fremmes, fordi borgeres produktive indsats,
altså deres samskabelsesadfærd, er variabel (Jakobsen & Nielsen, 2014). Til at forstå hvordan variationen i samskabelsesadfærd kan udfolde sig, anvendes Braithwaites begreb om ’commitment’,
der handler om borgeres positive og aktive engagement i samspillet med det offentlige (Winter &
Nielsen, 2008). En borger, der udviser commitment i et samspil med det offentlige, som samskabelse
kan forstås som, udviser en aktiv og engageret indsats.
Dette speciale anvender begreberne ”jobsøgningsadfærd” og ”jobudførselsadfærd” som borgernes
samskabelsesadfærd på arbejdsmarkedet. Derfor interesserer specialet sig for variation i commitment i disse adfærdsbegreber. Braithwaites commitment-begreb er dog meget generelt og ikke direkte oversætteligt til alle samspilsrelevante adfærdsbegreber. I afsnit 3.3 vil det derfor klarlægges,
hvordan commitment forstås ift. jobsøgningsadfærds- og jobudførselsadfærdsbegreberne.

3.1.2. Tiltro til egne evner og samskabelsesadfærd
Som forklaringer på variation i menneskers samskabelsesadfærd peger litteraturen på mange faktorer, der overordnet inddeles i menneskers evner og vilje (Alford, 2002; Jakobsen & Nielsen,
2014). Bl.a. peger litteraturen på menneskers subjektive bedømmelse af egne evner som en faktor
– det, som kaldes self-efficacy, eller menneskers tiltro til egne evner til at mestre en bestemt præstation. Tiltro til egne evner er en psykologisk ressource, der defineres som ”personers vurdering
af egne evner til at præstere på foreskrevne niveauer i aktiviteter, der er er signifikante for aspekter
af deres liv” (Bandura, 2012). Det handler om, hvor meget folk tror på egne evner til at være succesfuld med at opnå ønskede mål og klare udfordringerne forbundet hermed.
Menneskers tiltro til egne evner har betydning for deres tænkemåde, motivation og adfærd (ibid.).
Jo mere mennesker tror på deres egne evner til noget bestemt, jo mere tilbøjelig vil mennesker også
være til at opstille mål om at få succes og arbejde for at opnå målene. Mennesker med højere tiltro
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til egne evner vil også anstrenge sig yderligere ved modgang for at opnå målene (ibid.). Mennesker
har større tilbøjelighed til at engagere (udvise commitment) sig i deres samskabelsesadfærd, hvis
de har tiltro til egne evner til at opnå succes med deres bestræbelser (Bandura, 1986; Parrado et
al., 2013). Mennesker, hvis tiltro til egne evner styrkes, er nemlig mere tilbøjelige til at sætte mål,
som de også vil have intentioner om at arbejde for at opnå (Lent et al., 1994).
Når man studerer et bestemt område og betydningen af tiltro til egne evner, er det mest frugtbart at
operere med et domænespecifikt begreb for tiltro til egne evner til at opnå succes med forskellige
præstationer på domænet (Bandura, 2006). Derfor opererer dette speciale med et begreb for tiltro
til egne evner på arbejdsmarkedet, som præsenteres i næste afsnit.
Som nævnt tidligere, har personer med psykisk sårbarheds tiltro til egne evner tilbøjelighed til at
være lav (Corrigan et al., 2009), formentlig også deres tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet. Dette
leder til en umiddelbar forventning om mindre commitment i samskabelsesadfærd, end hvis tiltroen
til egne evner havde været stærkere. Ifølge litteraturen vil personer med psykisk sårbarhed nemlig
have tilbøjelighed til at undgå bestræbelser på at opnå mål, når deres tiltro til egne evner er svækket,
fordi de ikke vurderer sig kompetente til nå målet (Corrigan et al., 2009). Men peer-uddannelsen kan
måske styrke kursisternes tiltro. Denne forventning konkretiseres i næste afsnit.

3.2. Betydningen af peer-uddannelsen for tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet
Følgende afsnit fremfører de teoretiske forventninger til belysning af første del af problemstillingen,
og dertil genereres en hypotese. Først redegøres dog for specialets domænespecifikke tiltro-begreb,
tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet.

3.2.1. ’Tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet’
Det centrale begreb i denne del af problemstillingen, ’tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet’ er
inspireret af forskellige begrebsapparater. Der findes ikke ét begreb for ’tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet’, og derfor sammensættes begrebet af nogle eksisterende begreber, som omhandler
arbejdsmarkedet. Begrebet udvikles med udgangspunkt i, hvordan Bandura (2006) definerer domænespecifik tiltro til egne evner: folks opfattede tiltro til egne evner er styrken i deres overbevisning
om, at deres evner kan producere bestemte præstationer på et domæne. Det er så i dette tilfælde
forskellige præstationer på arbejdsmarkedet.
Begrebet er inspireret af terminologierne:
1) Job-search self-efficacy
2) Work self-efficacy scale
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Terminologierne relaterer til præstationer ved de aspekter af arbejdsmarkedet, som specialet fokuserer på, nemlig jobsøgning og jobudførsel.
”Job-search self-efficacy” defineres som ”styrken af menneskers overbevisning om, at de succesfuldt kan udføre forskellige jobsøgningspræstationer og opnå beskæftigelse” (Soelberg et al., 1994;
Saks et al., 2015). Litteraturen herom fokuserer på forskellige ting, og der findes ikke et fastetableret
begreb (ibid.). Nogle fokuserer på tiltro til at have succes med konkrete søge-aktiviteter (f.eks. Van
Hooft et al., 2004), mens andre fokuserer på tiltro til egne evner til at opnå et ønskeligt outcome med
jobsøgningen (f.eks. Wanberg et al., 2010). De forskellige jobsøgningspræstationer i begrebet er
inspiration til komponenterne, som specialet medtager, nemlig tiltro til egne evner til at præstere
succesfuldt med at:
-

Finde jobs som man er kompetent til
Skrive ansøgninger
Være til jobsamtale

”Work self-efficacy scale” vedrører personers tiltro til egne evner til at have succes med forskellige
arbejdsrelaterede forhold (Pepe et al., 2010). Dette omhandler bl.a. tiltro til egne evner til effektiv
arbejdsopgaveløsning, samarbejde med ledere og kollegaer samt håndtering af arbejdspres. Denne
terminologi om forskellige arbejdsrelaterede forhold inspirerer til komponenterne, som specialet
medtager, nemlig tiltro til egne evner til at opnå succes med at:
-

Løse arbejdsopgaver
Håndtere arbejdspres
Samarbejde med ledere og kollegaer

Udover ovennævnte komponenter vil begrebet ’tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet’ også indeholde folks tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet generelt og tiltro til at have værdifulde kompetencer til et job.

3.2.2. Styrkelse af tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet gennem peer-uddannelsen
Som nævnt i case-beskrivelsen uddannes kursisterne på peer-uddannelsens i at omsætte deres
levede erfaringer med psykisk sårbarhed til en kompetence; en erfaringskompetence, som de efterfølgende kan anvende i et job, hvor de eksempelvis støtter og hjælper andre mennesker med psykisk
sårbarhed i deres recovery-proces. Erfaringskompetencen tiltænkes at kunne bruges i forskellige
jobmæssige sammenhænge, som case-beskrivelsen også pointerer.
Den grundlæggende forventning til peer-uddannelsen betydning for kursisternes tiltro til egne evner
på arbejdsmarkedet er, at tiltroen styrkes. Deres tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet styrkes,
fordi de gennemgår et forløb, hvor de uddannes i at udvikle en kompetence, som har potentiale til at
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kunne føre til et job. I undervisningen relaterer kursisterne den lærte teori til deres egne erfaringer
samt til, hvordan de kan bruge det i en kommende rolle som peer-medarbejder. Peer-uddannelsen
giver f.eks. kursisterne en række redskaber til, hvordan deres erfaringskompetence kan anvendes
kompetent – f.eks. hvordan de kan fremtrække positive perspektiver af deres levede erfaringer med
psykisk sårbarhed, og hvordan de kan udveksle deres erfaringer med andre på en konstruktiv måde
(Projekt Ligestillet Støtte, 2017) (se case-beskrivelsen for uddybelse). Peer-uddannelsen regnes
også for at kunne indgå i kursisternes recovery-proces mod at komme sig (ibid.), hvilket kan være
fremmende for deres tiltro til egne evner, fordi de kommer videre i opbygningen af, hvad de synes
er et tilfredsstillende liv (Leamy et al., 2011), f.eks. i arbejdsøjemed.
Tiltro til egne evner er en dynamisk ressource, der kan styrkes og svækkes og forandringer i tiltro til
egne evner kan, ifølge Bandura (2012), ske gennem fire kilder:
1)
2)
3)
4)

Mastery experiences
Vicarious experiences
Verbal persuasion
Emotional and psychological states

Yderligere har psykologen Maddux tilføjet en potentiel femte kilde, ”Imaginal experiences” (Akhtar,
2008). Kilderne hjælper til at forstå, hvordan tiltro til egne evner kan styrkes. Overordnet argumenterer dette speciale for, at peer-uddannelsen styrker kursisternes tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet, fordi kilderne har potentiale til at forekomme på uddannelsen.
”Mastery experiences” oversættes som mestringsoplevelser (Bandura, 2012) og handler om at opleve mestringssucces eller -fiasko med en give præstation. Succesoplevelser, især gentagende,
styrker menneskers tiltro til egne evner, mens fiaskooplevelser svækker tiltroen. Man tror mere på
at kunne noget, hvis man har oplevet succes med det en eller flere gange. Bandura (ibid.) fremhæver
mestringsoplevelser som kilden, der først og fremmest styrker menneskers tiltro til egne evner. Peeruddannelsen er et uddannelsesforløb, hvor kursisterne uddannes i at udvikle en kompetence, erfaringskompetencen, som de kan komme til at anvende i beskæftigelsessammenhæng efterfølgende.
De lærer at mestre kompetencen, dog ikke ved mestring i sammenhæng med egentlig jobsøgning
eller egentlig jobudførsel. Dette er mestringsoplevelser, der potentielt ligger efter uddannelsen. Men
de lærer, hvordan kompetencen kan bruges, og derfor forventes deres tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet at blive styrket.
”Vicarious experiences” oversættes som stedfortrædende oplevelser (Bandura, 2012) og omhandler, at mennesker får større tiltro til egne evner ved at observere sociale rollemodellers succesoplevelser med noget. Derigennem får personerne styrket tiltro til, at de ligeså kan få succes med de
samme ting ved en vedholdende indsats. Sociale rollemodeller er mennesker, man omgiver og identificerer sig med, fordi de ligner en selv på nogle parametre (ibid.). Peer-elementet er centralt på
peer-uddannelsen, fordi kursisterne omgiver sig med folk, de ligner pga. fællestrækkene med levede
erfaringer med psykisk sårbarhed. Sociale rollemodeller kan f.eks. være medkursisterne og peerunderviserne. Kursisterne kan eksempelvis få stedfortrædende oplevelser igennem peer-underviseren, som selv tidligere har gået på peer-uddannelsen, som har fundet et job målrettet anvendelse af
sin erfaringskompetence, og som bruger sin erfaringskompetence til at løse arbejdsopgaver som
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underviser. Disse stedfortrædende succesoplevelser kan generere tiltro blandt kursisterne til, at deres erfaringskompetence er anvendelig og efterspurgt på arbejdsmarkedet. Medkursisterne kan
også være rollemodeller, der kan berette om forskellige arbejdsrelaterede mestringsoplevelser fra
tidligere eller undervejs i forløbet. De stedfortrædende oplevelser opleves ikke nødvendigvis direkte
af kursisterne selv i løbet af uddannelsen. Men oplevelserne fra andre kan bidrage til en styrket tiltro
til egne evner på arbejdsmarkedet.
”Verbal persuasion” oversættes som social overtalelse (Bandura, 2012) og omhandler, at personer
kan overbevises verbalt om, at de besidder evner til at få succes med en given præstation. Når andre
siger det, vil personen også tro mere på det selv. Dem, der kan foretage denne overtalelse, er indflydelsesrige personer i et menneskes liv. På peer-uddannelsen kan kursisterne knytte tætte bånd
til medkursisterne, fordi de deler deres livshistorier med hinanden og er hinandens fremtidige potentielle peer-medarbejder kollegaer. Der kan forekomme social overtalelse i kursistgruppen, hvor kursisterne opmuntrer hinanden til at tro på erfaringskompetencens anvendelsesmuligheder på arbejdsmarkedet, hvorfor deres tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet bliver styrket.
”Emotional and psychological states” oversættes som sindsstemning (ibid.) og handler om, at menneskers sindsstemning har betydning for, hvordan de vurderer deres tiltro til egne evner. En positiv
sindsstemning kan booste ens tiltro, mens en negativ sindsstemning kan gøre personer sårbare
overfor en svækket tiltro. Peer-uddannelsen forsøger at skabe et positivt læringsrum omkring de
levede erfaringer med psykisk sårbarhed ved at fokusere på anvendelsen af dem som en erfaringskompetence. Kursisternes sindsstemning forventes derfor at være positiv i løbet af peer-uddannelsen, så deres tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet bliver styrket.
”Imaginal experiences” (Akhtar, 2008) oversættes som imaginale oplevelser. Det handler om, at
mennesker visualiserer sig selv, hvor de præsterer succesfuldt i en given situation. De forestiller sig
at mestre situationen, hvilket styrker deres tiltro til egne evner (ibid.). På peer-uddannelsen skal
kursisterne bl.a. forsøge at relatere den lærte teori til deres kommende anvendelse af erfaringskompetencen (Projekt Ligestillet Støtte, 2017). Det kan derfor forventes, at kursisterne i løbet af peeruddannelsen visualiserer sig at mestre fremtidige arbejdsmarkedssituationer, hvor de anvender deres erfaringskompetence til at opnå succes. Derfor vil deres tiltro til deres egne evner på arbejdsmarkedet blive styrket.
Der fremføres ikke hypoteser om betydningen af de enkelte kilder, da forskningsspørgsmålet ikke
går på hvilke af kilderne, der forekommer på peer-uddannelsen. Derimod omhandler hypotesen, at
peer-uddannelsen styrker kursisternes tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet, fordi kilderne alle
kan forekomme.
Det leder til hypotesen:
H1: Når kursisterne på peer-uddannelsen uddannes i at gøre deres levede erfaringer til en kompetence, styrkes deres tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet.
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3.3. Betydningen af ændringer i tiltro for adfærdsintentioner om jobsøgning og
jobudførsel
Den anden del af problemstillingen skelner mellem intentioner om jobsøgningsadfærd og jobudførselsadfærd som de to udtryk for samskabelsesadfærd ift. arbejdsmarkedet i dette speciale. Litteraturen om jobsøgnings- og jobudførselsadfærd er udgangspunkt for, hvordan adfærdsbegreberne i
dette specialet bliver forstået som samskabelsesadfærd. Som nævnt tidligere udgør commitmentbegrebet den bagvedliggende forståelse for variation i menneskers samskabelsesadfærd. Men i de
følgende afsnit fremgår det, hvordan variation i jobsøgningsadfærd og jobudførselsadfærd forstås.
Commitment-begrebet oversættes altså, så det passer til de to arbejdsmarkedsrelaterede adfærdsbegreber.
Denne del af problemstillingen beskæftiger sig dog med adfærdsintentioner, ikke egentlig adfærd,
fordi det ikke er muligt inden for specialets tidsrammer at undersøge egentlig adfærd. Intentioner er
de adfærdsmæssige handlingsvalg, som personer udtrykker at ville foretage i en given situation.

3.3.1. Betydning af ændringer i tiltro for adfærdsintentioner om jobsøgning
Litteraturen om jobsøgningsadfærd spænder bredt med teoretisk udviklede begreber og empiriske
studier af, hvordan jobsøgningsadfærd og variation heri kan forstås. Overordnet skelner litteraturen
mellem en forberedende og aktiv jobsøgningsfase med dertilhørende forskellige adfærdsaktiviteter
(Soelberg, 1967).
Den ”forberedende jobsøgningsfase” er personers adfærd i indsamling og afklaring af jobsøgningsrelevant information. Dette er f.eks. aktiviteter som CV-forberedelse, jobannoncelæsning samt at
tage kontakt til netværk (f.eks. sociale netværk eller erhvervsnetværk) om mulige jobåbninger
(Schwab et al., 1987; Blau, 1994).
Den ”aktive jobsøgningsfase” er personers adfærd i konkret jobsøgning. Dette er f.eks. aktiviteter
som udsendelse af CV’er og andre former for kontakt til potentielle arbejdsgivere (f.eks. telefonisk),
skrivning af jobansøgninger og deltagelse i jobsamtaler (Schwab et al., 1987; Blau, 1994).
Hvad angår variation i jobsøgningsadfærd anvender litteraturen ord som intensiteten i og omfanget
af menneskers jobsøgning. Menneskers jobsøgningsadfærd kan altså være mere eller mindre intensiv (Schwab et al., 1987). Intensiteten kan handle om, hvor ofte personer udfører en bestemt adfærdsaktivitet, og med hvor stort engagement (f.eks. anvendt tid og energi) personen udfører adfærdsaktiviteten (Fort et al., 2011). Empiriske studier af jobsøgningsadfærd i en dansk dagpengemodtagerkontekst udtrykker samme variationsforståelse – nemlig intensitetsforskelle i bl.a. hvor
bredt fagligt eller geografisk personer søger job eller i omfanget af valgte strategier i jobsøgningsprocessen (COWI, 2015: 59-60; Marselisborg, 2016: 26-27). Commitment-begrebet oversættes ift.
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jobsøgningsadfærdsintentioner derfor som variation i personers intentioner om engagement i forberedende og aktiv jobsøgningsadfærd. Engagement er både intensiteten i og omfanget af personers
adfærdsintentioner – f.eks. antal gange en aktivitet udøves, antal valgte strategier, omfanget af energiressourcer der ligges i aktiviteten mv.
Som det fremgik i afsnit 3.1.2. har personers tiltro til egne evner betydning for graden, hvormed
personerne ser succesmuligheder for sig selv, opstiller mål og engagerer sig i bestræbelserne på at
opnå målene (Bandura, 1986; Lent et al., 1994).
Fort et al. (2011) har udviklet en model for sammenhængen mellem tiltro til egne evner og jobsøgningsadfærd. Modellen fortæller, at desto mere tiltro til egne evner udi jobsøgning personer har,
desto mere vil personer sætte sig mål om at komme i beskæftigelse. Modellen fortæller også, at når
personer sætter sig mål om dette, vil de også være mere tilbøjelige til at engagere sig i planlægning
af jobsøgning og i egentlig jobsøgning, hvilket altså kan forstås som forberedende og aktiv jobsøgningsadfærd. Adfærdsintentioner ligger skridtet før egentlig adfærd, men efter fastsættelse af målsætninger om at gøre noget, og Saks et al. (2015) viser, at jo mere tiltro personer har til egne evner
til jobsøgning, desto mere vil de udtrykke intentioner om at gøre dette.
På denne teoretiske baggrund forventes derfor, at hvis kursisternes tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet styrkes i løbet af peer-uddannelsen, vil de udvise mere engagerede adfærdsintentioner
om jobsøgning. Hvis deres tiltro til egne evner til at opnås succes med jobsøgningen styrkes, vil de
i større grad opstille målsætninger om det og have adfærdsintentioner om jobsøgning, der kan lede
til succesfuld opfyldelse af målsætningerne.
Det leder til hypotesen:
H2a: Hvis personerne med psykisk sårbarheds, der går på peer-uddannelsen, tiltro til egne evner
på arbejdsmarkedet styrkes, vil deres intentioner om jobsøgningsadfærd blive mere engagerede.

3.3.2. Betydning af ændringer i tiltro for adfærdsintentioner om jobudførsel
I litteraturen eksisterer der ikke et veludbygget adfærdsbegreb for jobudførsel. Det kan hænge sammen med, at jobudførsel ofte studeres i professionsspecifikke sammenhænge, hvorimod dette speciale betragter jobudførsel i en bred, ikke-professionsbestemt sammenhæng. Specialet anvender en
todelt forståelse af jobudførselsadfærd, inspireret af forskellige dele af adfærdslitteraturen, med hver
sin hypotese:
-

Generel jobudførsel: omhandler udførsel af forskellige adfærdsaktiviteter, der er relateret til
udførslen af et job på en arbejdsplads
Arbejdspreshåndtering: omhandler adfærd i håndteringen af arbejdspressede situationer

Arbejdspreshåndtering har især betydning for personers vedblivende tilknytning til arbejdsmarkedet,
om end generel jobudførselsadfærd også har betydning for, om personer forbliver i deres job.
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Hvad angår generel jobudførsel præsenterer praksisorganisationspsykologen Eva Rykrsmith (2012)
i sin artikel, ”The 8 behaviors of High Performers” forskellige adfærdsaktiviteter omhandlende medarbejderes præstationer i jobudførsel. Dette omfatter bl.a. medarbejderes engagement i jobspecifik
(kerneopgave) og generel (almen) kompetenceudøvelse og kommunikation/ samarbejde med kollegaer og lederen. Dette kan forstås som en række jobudførselsaktiviteter, personer gør for at præstere og forblive i deres job. Specialet tager udgangspunkt i denne forståelse og ser generel jobudførselsadfærd som rummende udførsel af arbejdsopgaver (kerne- og generelle opgaver) samt samarbejde og kommunikation med ledere og kollegaer.
Hvad angår variation i generel jobudførsel anvender litteraturen begrebet ”work engagement” (bl.a.
Yakin & Erdil, 2012), som oversættes som arbejdsengagement og udgør commitment-oversættelsen
for adfærdsbegrebet generel jobudførsel. Arbejdsengagement omhandler, at ansatte på en arbejdsplads engagerer sig i deres arbejde og skaber værdi for arbejdspladsen. Arbejdsengagement kan
udfolde sig på tre måder: energi, dedikation og absorption (Kahn, 1990; Kim et al., 2009). Det handler
dels om personers energiinvesteringer i deres arbejde, om personers entusiasme omkring arbejdet
og om personers koncentration om arbejdet.
Forventningen til betydningen af tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet er den samme som i foregående afsnit. Styrket tiltro til egne evner gør, at personer i større grad vil opstille konkrete mål og
bestræbe sig på at opnå disse mål og overkomme udfordringer forbundet hermed (Bandura, 1986).
Hvis man derfor får styrket tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet, vil man mere sætte sig mål om
at præstere godt i et arbejde ved at være engageret (Yakin & Erdil, 2012). Derfor vil man også mere
udtrykke adfærdsintentioner, der stemmer overens med at engagere sig i de generelle jobudførselsaktiviteter, såsom opgaveløsning og samarbejde med kollegaer.
Det leder til hypotesen:
H2b: Hvis personerne med psykisk sårbarheds, der går på peer-uddannelsen, tiltro til egne evner
på arbejdsmarkedet styrkes, vil deres adfærdsintentioner om generel jobudførsel udtrykke mere arbejdsengagement.

Den anden del af adfærdsintentioner om jobudførsel er arbejdspreshåndtering, som har særlig interesse ift., om mennesker forbliver tilknyttet arbejdsmarkedet. Hvordan mennesker håndterer arbejdspres har nemlig stor betydning for, hvorvidt mennesker undgår at brænde sammen eller må forlade
deres job. For personer med psykisk sårbarhed er det yderligere interessant, fordi det kan være her,
at skoen især trykker for dem ift. deres arbejdsmarkedstilknytning, fordi deres psykiske sårbarhed
kan gøre dem ekstra sårbare i arbejdspressede situationer.
Litteraturen om arbejdspreshåndtering bygger især på Lazarus & Folkmans (1984) coping-strategier
om menneskers håndtering af stressende faktorer, f.eks. et arbejdspres. Coping omhandler, hvilken
kognitiv og adfærdsindsats mennesker gør for at håndtere stressende faktorer (ibid.).

Side 18 af 84

ANNA-KATHRINE BENDTSEN - 201305053
15-06-18
SPECIALE – INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB, AARHUS UNIVERSITET

De skelner overordnet mellem:
-

Coping-strategier, der fokuserer på at løse stressproblemet og fjerne årsagen til stressen
(problemfokuseret coping)
Coping-strategier, der fokuserer på emotionel tilpasning til situationen (emotionsfokuseret
coping)
Coping-strategier, der fokuserer på at bevare på personens grundlæggende værdier i en
situation, der opfattes som uforanderlig (meningsfokuseret coping)

En direkte oversættelse af commitment-begrebet ift. coping-strategier ligger ikke lige for. Derfor bliver det ikke anvendt på samme måde som i de forrige hypoteser om engagement i jobsøgningsadfærd og generel jobudførsel. Committet adfærd i håndtering af arbejdspres kan derimod ift. målet
om personers vedblivende arbejdsmarkedstilknytning være personers brug af coping-strategier, der
retter sig mod at løse problemet, så arbejdspresset ikke forbliver et problem med konsekvensen, at
folk brænder sammen. Med Lazarus og Folkmans (ibid.) ord, vil denne adfærd være brug af en
problemløsende coping-strategi.
Lazarus & Folkman (ibid.) fortæller også, at menneskers brug af coping-strategier afhænger af, hvor
meget kontrol de har over den pågældende stressede situation. Er personen i stand til at kontrollere
situationen, kan personen løse problemet og vil derfor anvende problemfokuseret coping. Kan personen ikke det, vil personen i stedet gå efter at tilpasse sig emotionelt til situationen (emotionsfokuseret coping) eller acceptere situationen, som den er, og fokusere på at fastholde sine dybe værdier
(meningsfokuseret coping). Brugen af coping-strategier kan altså variere. I denne sammenhæng kan
tiltro til egne evner være, om mennesker tror på, at de har evner til at kontrollere situationen med
succes og derfor kan være problemløsende, frem for at tilpasse sig emotionelt eller fokusere på
dybereliggende værdier.
I en kinesisk hospitalskontekst er betydningen af sygeplejerskestuderendes tiltro til egne evner for
brugen af coping-strategier i arbejdspreshåndtering undersøgt (Zhao et al., 2015). Styrken af personers tiltro til egne evner havde betydning for, hvor effektive coping-strategier personerne anvendte
mod stresselementer på arbejdet. Desto mere et menneske har tiltro til at besidde effektive copingstrategier til at håndtere situationen, desto mere vil mennesket også sætte mål om at håndtere situationen og anvende strategien med succes. Som nævnt tidligere omfatter tiltro til egne evner på
arbejdsmarkedet i dette speciale også menneskers tiltro til at kunne håndtere arbejdspres. Tiltro til
dette kan ligestilles med en tiltro til at have effektive strategier til arbejdspreshåndtering. Derfor forventes det, at hvis personer tror mere på egne evner til at håndtere arbejdspres, vil de i større grad
også udtrykke intentioner om problemløsende arbejdspreshåndtering. Problemløsningen kunne eksempelvis være at øge engagementet i sine arbejdsopgaver, for at afhjælpe arbejdspresset. Eller
det kunne være at tage hånd om arbejdspresset ved at få tilpasset sine arbejdsbetingelser eller
opgaver. Dette vil være til forskel fra emotionel tilpasning, f.eks. at personen distraherer sig selv for
ikke at bliver overvældet af stressen, eller den meningsfokuserede coping, hvor personen fokuserer
på sine værdier fremfor på problemet.
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Det leder til hypotesen:
H2c: Hvis personerne med psykisk sårbarheds, der går på peer-uddannelsen, tiltro til egne evner på
arbejdsmarkedet styrkes (herunder tiltro til håndtering af arbejdspres), vil de i større grad have intentioner om problemfokuseret arbejdspreshåndtering.

3.4. Teoretisk begrebskompleksitet og simplificerede hypoteser
Mange af de teoretiske begreber, som specialet anvender, er ret komplekse, f.eks. med flere dimensioner. Men i hypoteseudledningen er begreberne forholdt i deres simpleste form.
F.eks. indeholder begrebet ’tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet’ otte forskellige komponenter
om bl.a. jobsøgning og udførsel af arbejdsopgaver (se afsnit 3.2.1). I hypotesen, H1, differentieres
der dog ikke mellem de forskellige komponenter af ’tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet’, ligesom
der heller ikke er differentierede forventninger til, hvordan komponenterne enkeltvis udvikler sig i
løbet af peer-uddannelsen. Der differentieres heller ikke mellem komponenterne i forventningerne
til, hvordan ’tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet’ hænger sammen med adfærdsintentioner om
jobsøgning og jobudførsel.
Begrebskompleksiteten er også simplificeret ved begreberne:
-

’jobsøgningsadfærd’, hvor der ikke skelnes mellem forskellig forberedende og aktiv adfærd i
hypotesen, H2a
’arbejdsengagement’, hvor der ikke skelnes mellem de tre engagementstyper (energi, dedikation og absorption) i hypotesen, H2b

Begreberne er simplificerede, dels for at begrænse antallet af hypoteser, der skal testes i den empiriske undersøgelse; mens også dels fordi der ikke er et teoretisk grundlag for at generere hypoteser
for alle begrebsdimensionerne. Begrebernes flerdimensionelle karakter er der dog opmærksomhed
på i operationaliseringen af begreberne, og det vil fremgå i operationaliseringsafsnittet 4.3, hvordan
begrebernes variation er håndteret i den empiriske undersøgelse. På baggrund af analysens resultater vil frugtbarheden af de komplekse begreber til at besvare problemstillingen blive diskuteret.
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3.5. Teoretisk model
Figur 1 illustrerer specialets teoretiske forventninger til sammenhængene, som problemstillingen
omhandler.

Kursisterne uddannes via
peer-uddannelsen til at
gøre levede erfaringer til
en erfaringskompetence

Tiltro til egne
evner på arbejdsmarkedet

Adfærdsintentioner
om jobsøgning og
jobudførsel

Udvikling over tid (peer-uddannelsens forløb)
Figur 1. Illustration af forventede sammenhænge. Udledt på baggrund af afsnit 3.2 og 3.3

4. Metode
Dette afsnit fremlægger specialets metodiske design for den empiriske undersøgelse af problemstillingen. De metodiske overvejelser og valg, der ligger bag undersøgelsen, og implikationerne heraf
for gyldigheden af de konklusioner, som undersøgelsen drager, vil blive præsenteret. Først bliver
undersøgelsens longitudinale forskningsdesign og overvejelser om generaliseringspotentialer præsenteret. Dernæst bliver den kvalitative, interviewbaserede dataindsamling præsenteret, og operationaliseringsafsnittet redegør for, hvordan specialets teoretiske forventninger er omsat til noget målbart i den empiriske undersøgelse. Afslutningsvis vil specialets analysetilgang til det kvalitative datamateriale blive fremlagt.

4.1. Forskningsdesign
Undersøgelsen af problemstillingen sker på et hypotetisk-deduktivt grundlag baseret på empirisk
test af hypoteserne, der blev genereret i specialets teoretiske afsnit. Som nævnt i afsnit 3.4 fremstår
de teoretiske begreber i simplificeret form i hypoteserne, fordi flere af begreberne indeholder mange
dimensioner. I den empiriske undersøgelse vil der være mulighed for mere eksplorative studier af
begrebernes empiriske udfoldelse, end hypoteserne giver anledning til. Det kan f.eks. være, om
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nogle komponenter af ”tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet” særligt styrkes hos kursisterne i
løbet af peer-uddannelsen.
Specialets problemstilling bliver undersøgt med et longitudinalt casestudie af et 13-ugers peer-uddannelsesforløb i Randers i foråret 2018. Det longitudinale design skaber naturligt tidsmæssig variation på den uafhængige variabel (Andersen et al., 2012): ”kursisterne uddannes via peer-uddannelsen til at gøre levede erfaringer til en erfaringskompetence”. I undersøgelsen indgår 7 af kursisterne, og de udgør undersøgelsens enheder. Med det longitudinale design foretages en individbaseret sammenligning over tid af kursisternes tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet samt deres
adfærdsintentioner om jobsøgning og jobudførsel. Komparationen sker mellem en start- og slutundersøgelse af kursisternes tiltro og adfærdsintentioner. Undersøgelsen vil afdække den udvikling,
kursisterne oplever på peer-uddannelsens 13-ugers forløb. De to undersøgelser er foretaget ved
dataindsamling i starten og slutningen af peer-uddannelsens forløb, således:
-

Startundersøgelse: start februar 2018
Slutundersøgelse: slut april 2018 – i de afsluttende uger af kursisternes 13-ugers forløb.

Den undersøgte tidsmæssige præcision i før-målingen skal tages med et lille forbehold, da det først
var muligt at interviewe kursisterne et par uger efter, at de var startet på peer-uddannelsen. Derfor
vil undersøgelsen ikke indfange peer-uddannelsens fulde tidsperiode, hvilket der er opmærksomhed
på i fortolkningen af resultaterne.
Det longitudinale design er valgt, fordi det er velegnet til at belyse det, som problemstillingen vedrører – nemlig hvad der sker med kursisternes tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet samt adfærdsintentioner i jobsøgning og jobudførsel, når de på peer-uddannelsen uddannes i at gøre deres levede
erfaringer til en kompetence. Designet kan undersøge den individuelle udvikling hos kursisterne over
tid (Andersen et al., 2012; Gerring, 2007) for at fastslå, om de forventede sammenhænge forekommer. Det skal dog bemærkes, at undersøgelsens tidsperspektiv er relativt kort. Slutundersøgelsen
falder lige omkring, at kursisterne afslutter undervisningsforløbet. Undersøgelsen kan derfor ikke
sige, hvad der sker med kursisternes tiltro til egne evner og adfærdsintentioner længere ude i fremtiden, og om fundne ændringer blot er et kortvarigt boost eller vil vare ved. Denne begrænsning
bliver vendt i specialets diskussion af konklusionernes rækkevidde.
Designet lider også under den svaghed, at der ikke er en kontrolgruppe at foretage en cross-casesammenligning med (Gerring, 2007). En kontrolgruppe, der ville være en sammenlignelig gruppe
med peer-uddannelsens kursister, men som ikke går på peer-uddannelsen, ville øge muligheden for
at fastslå betydningen af peer-uddannelsen. Kontrolgruppen vil nemlig, hvis den er helt sammenlignelig, kunne kontrollere for, hvad der ellers sker med personer med psykisk sårbarhed på de interessante variable i løbet af den tid, som peer-uddannelsen varer. En sådan kontrolgruppe kan dog
ikke etableres, da der ikke findes en helt sammenlignelig gruppe. Valget om at søge ind på peeruddannelsen er kursisternes frivillige valg, og ikke noget som de visiteres tilfældigt til. Der er dermed
stor selvselektion (Angrist & Pischke, 2015), og der findes ikke et oplagt ”ikke-tilfælde” af at gå på
peer-uddannelsen.
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Der er gjort følgende for at styrke konklusionerne, der kan drages af den empiriske undersøgelse
om betydningen af peer-uddannelsen for ændringer i tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet og
adfærdsintentioner om jobsøgning og jobudførsel (Andersen, 2012):
-

Afdækning af en række baggrundskarakteristika
Anvendelse af en dybdegående, kvalitativ tilgang

Undersøgelsen har afdækket følgende baggrundskarakteristika hos de 7 medvirkende kursister:
-

Køn
Alder
Højst gennemførte uddannelse
Nuværende arbejdsmarkedstilknytning
Historisk arbejdsmarkedstilknytning (tidligere erfaringer fra arbejdsmarkedet)
Historik med psykisk sårbarhed
Generel tiltro til egne evner (skala 1-4 hvor 4 udtrykker stærkest tiltro til egne evner)

Undersøgelsens datagrundlag består kun af 7 interviewpersoner, og afdækningen af deres baggrundskarakteristika udgør ikke en kontrol for betydningen af karakteristikaene i statistisk forstand.
Forskelle i interviewpersonernes udvikling i løbet af peer-uddannelsen kan let skyldes individuelle
forskelle i deres baggrund. Men fordi datagrundlaget er så sparsomt, kan det ikke med sikkerhed
begrundes, at forskelle i udvikling skyldes forskelle mellem kursisterne i et givent baggrundskarakteristikum. Afdækningen af baggrundskarakteristikaene kan blot vise, om der er nogle overordnede
mønstre i, om nogle sammenhænge kun viser sig for interviewpersoner med visse baggrundskarakteristika. Det kan give tentative ideer til fremtidige hypoteser om, hvad baggrundskarakteristikaene
betyder for de undersøgte forhold.
Tabel 1 giver et overblik over interviewpersonerne på baggrundskarakteristikaene. Baggrundskarakteristikaene er afdækket i startundersøgelsen.
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IP

Køn

Alder

Højest gennemførte uddannelse

Nuværende arbejdsmarkedstilknytning

Historisk arbejdsmarkedstilknytning

Historik med psykisk sårbarhed

Generel tiltro til egne
evner (1-4)*

Beskæftigelse siden ungdom,
periode som hjemmegående,
senere uddannelsesopkvalificering. Begrænset beskæftigelse senere år op til førtidspension.
Meget begrænset beskæftigelse de sidste 15 år.

Generel nedtrykthed gennem
hele livet

3,0

Diverse psykiske og stressnedbrud gennem voksenlivet

2,7

Begrænset beskæftigelse efter
STX. Forsøgt at gennemføre
forskellige videregående uddannelser.
Fuldtidsarbejde i 1 år efter uddannelse. Begrænset beskæftigelse før uddannelse.

Diagnosticeret med forskellige
typer psykisk sårbarhed siden
start-STX

2,7

Diagnosticeret med psykisk sårbarhed i barndom

3,1

1

Kvinde

58

Pædagogisk uddannet**

Førtidspensionist

2

Kvinde

44

HF

Ledig fleksjobgodkendt

3

Kvinde

28

STX

Ledig, i ressourceforløb

4

Kvinde

34

Professionsbachelor

Fast vikar et par timer om ugen, ellers
dagpenge

5

Kvinde

35

Professionsbachelor

Ledig fleksjobgodkendt

Fuldtidsarbejde i 2 år efter uddannelse, derefter begrænset
beskæftigelse

Diagnosticeret med psykisk sårbarhed for 10 år siden.

2,6

6

Mand

47

Akademisk bachelor

Jobpraktik

Fuldtidsarbejde i 10 år inden
sammenbrud

Psykiske vanskeligheder i ungdom, psykisk sammenbrud i
voksenliv

3,3

7

Kvinde

54

Pædagogisk uddannet**

I fleksjob

Fuldtidsarbejde nogle år, derefter hjemmegående. I fleksjobarbejde sidste 15 år.

Diagnosticeret med psykisk sårbarhed som voksen, men mener
at have haft det siden teenageår.

3,4

Tabel 1. Præsentation af interviewpersoners baggrundskarakteristika (se bilag 1 for operationalisering). *Gennemsnitsscore af de ti spørgsmål i målet ”General Selfefficacy scale” – dansk udgave (Mikkelsen et al., 1999). **Før pædagoguddannelsen blev bachelor-akkrediteret.
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Tabel 1 viser, at interviewpersonerne ikke er sammenlignelige på de forskellige baggrundskarakteristika. De er derimod sammenlignelige mht. at gennemgå peer-uddannelsen. Det kan sandsynliggøres, at hypotesernes forventede sammenhænge holder stik, hvis kursisterne i undersøgelsen oplever samme udvikling i tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet, og at deres adfærdsintentioner også
ændres på samme måde. De vil i så fald nemlig opleve samme udvikling på trods af deres forskellige
baggrunde. I fald at kursisternes udvikling er forskellig, er det dog ikke muligt at sige, om det skyldes
kursisternes forskellige baggrunde, eller om det skyldes, at de teoretiske forventninger ikke holder
stik.
For yderligere at styrke undersøgelsens evne til at afdække betydningen af peer-uddannelsen har
undersøgelsen en dybdegående kvalitativ tilgang. Det tillader at afdække betydningen af peer-uddannelsen og de ting, der sker for kursisterne i løbet af peer-uddannelsen (Harrits et al., 2012).
Undersøgelsen vil spørge kursisterne ind til den proces og de oplevelser, de har haft mellem startog slutundersøgelsen. Hvordan det konkret er gjort, uddybes i operationaliseringsafsnittet.
Opsummerende kigger undersøgelsen på den tidsmæssige udvikling i kursisternes tiltro til egne evner og adfærdsintentioner. Der drages ikke konklusioner om, hvad peer-uddannelsen betyder sammenlignet med noget andet, f.eks. sammenlignet med ikke at gå på peer-uddannelsen.

4.1.1. Peer-uddannelsen som case og generaliseringspotentiale

For at undersøge problemstillingen, er der foretaget nogle valg om, hvilken case der skulle anvendes
til formålet, og det har implikationer for undersøgelsens eksterne validitet. Konkret foretages undersøgelsen med kursister på peer-uddannelsens hold i Randers i foråret 2018.
Gerring (2007) præsenterer en række substantielle overvejelser om caseudvælgelse. Med udgangspunkt i denne terminologi er peer-uddannelsen i Randers foråret 2018 en repræsentativ case for
peer-uddannelseskonceptet i Projekt Ligestillet Støtte. Ligeledes udgør peer-uddannelsen en repræsentativ case for den tænkning, der ligger i, at man som person med psykisk sårbarhed kan omdanne
sine levede erfaringer til en erfaringskompetence, der kan bruges i beskæftigelsessammenhæng
som peer-medarbejder (Projekt Ligestillet Støtte, 2017). Peer-uddannelsen er en uddannelsesramme på denne tænkning, som er initieret i nogle af Socialstyrelsens satspuljeprojekter. I samme
pulje er et projekt fra Region Hovedstaden, der også har udviklet en peer-uddannelsen. Peer-uddannelsen i Projekt Ligestillet Støtte er en repræsentativ case for denne tænkning ift. at kunne sige,
hvad der sker med kursisternes tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet og adfærdsintentioner om
jobsøgning og jobudførsel.
Case-udvælgelsen rummer også pragmatiske bevæggrunde. Et i forvejen godt kendskab til den pågældende peer-uddannelse gav mulighed for at foretage undersøgelsen i forbindelse med specialet.
Holdet i Randers i foråret 2018 passede ligeledes med den tidsmæssige ramme for specialets tilrettelæggelse, og de medvirkende interviewpersoner er de kursister fra uddannelsesholdet, der ønskede at deltage.

Side 25 af 84

ANNA-KATHRINE BENDTSEN - 201305053
15-06-18
SPECIALE – INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB, AARHUS UNIVERSITET

Generaliseringspotentialet af undersøgelsen overvejes nedenfor for følgende områder:
-

Generalisering til peer-uddannelsens kursister
Generalisering til mennesker med psykisk sårbarhed
Generalisering til mennesker med forskellig arbejdsmarkedstilknytning
Generalisering til andre måder at gøre levede erfaringer til en erfaringskompetence

På peer-uddannelsen i Randers i foråret 2018 har der gået 15 kursister på to hold, der i store dele
af uddannelsen har været undervist som et hold. De medvirkende kursister udgør således ca. halvdelen af holdet. Resultaterne af undersøgelsen forventes derfor at kunne generaliseres til de øvrige
kursister, der har gennemgået samme uddannelsesforløb med samme undervisere og medkursister.
Det skal dog haves in mente, at interviewpersonerne selv har meldt sig. Der er derfor en potentiel
selektionsbias. Om det er bias i, at de medvirkende interviewpersoner eksempelvis er de mest ressourcestærke, de mest positivt eller de mest negativt stemte på holdet er dog ikke til at vide. I projektperioden (2015-2018) har der næsten været uddannelseshold hvert forår og efterår i Randers,
Aarhus og Viborg. Underviserne og holdene har ikke været de samme, men uddannelsesforløbet er
det samme som beskrevet i afsnit 2. Peer-uddannelsen i Randers foråret 2018 forventes derfor at
være repræsentativ for de øvrige peer-uddannelseshold. Undersøgelsens resultater vil derfor overordnet kunne generaliseres til kursisterne, der har gennemført peer-uddannelsen i projektet.
Som nævnt henvender peer-uddannelsen sig til folk med levede erfaringer med psykisk sårbarhed.
Men specialet er forbeholden overfor at generalisere resultaterne til alle mennesker med psykisk
sårbarhed, fordi det forventes at være de mest ressourcestærke mennesker med psykisk sårbarhed,
der tilmelder sig og gennemfører peer-uddannelsen. For at blive optaget på peer-uddannelsen skal
man være godt i gang med sin recovery-proces for at komme sig (PeerMidt, 2015E). Man kan eksempelvis ikke lige være blevet udskrevet fra et psykiatrisk behandlingsforløb. Kursisterne på peeruddannelsen er mennesker med en vis handlingskapacitet, fordi peer-uddannelsen er noget, man
melder sig frivilligt til. Da individerne selv tilvælger deres ’stimuli’, er der stor selvselektion (Angrist &
Pischke, 2015). Undersøgelsens resultater kan derfor snarere generaliseres til de ressourcestærke
mennesker med psykisk sårbarhed, der er kommet et stykke vej i deres recovery-proces, og som
ønsker at omdanne deres levede erfaringer til en erfaringskompetence gennem en uddannelse.
Mere præcist kan det ikke indsnævres, og som tabel 1 også viser, er peer-uddannelsen ikke ekskluderende ift. eksempelvis aldersgruppe eller uddannelsesniveau. Undersøgelsens resultater kan ikke
sige, hvordan peer-uddannelsen vil virke for de mindre ressourcestærke, eller om de skal igennem
et andet forløb for at opnå sammenlignelige resultater.
Tabel 1 viser, at de medvirkende kursisters arbejdsmarkedstilknytning varierer, og der er heller ikke
optagelseskriterier på peer-uddannelsen om dette. Hvis sammenligneligheden havde været større,
f.eks. hvis kursisterne kun havde været ledige, ville det være nemmere at generalisere resultaterne
til mennesker med psykisk sårbarhed, der er ledige. Omvendt vil resultaterne kunne sige noget om
tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet og adfærdsintentioner i jobsøgning og jobudførsel, der både
gælder for ledige og ikke-ledige. Man kan dog sige, at de undersøgte adfærdsintentioner ligger mere
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eller mindre lige for afhængigt af kursisternes arbejdsmarkedstilknytning. Således ligger spørgsmålene om adfærdsintentioner om jobsøgning mere ligefor for kursisterne, der ikke er i arbejde, mens
spørgsmålene om adfærdsintentioner om jobudførsel er mere ligefor for de kursister, der er i arbejde.
Det bliver taget op, hvis der er særlige mønstre i resultaterne på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning.
Peer-uddannelsen er en uddannelsestilgang til den proces, det er, at gøre levede erfaringer til en
erfaringskompetence. Kursisterne på peer-uddannelsen bliver uddannet til at opkvalificere deres levede erfaringer til noget potentielt beskæftigelsesrelevant, hvor deres fagkompetence er de levede
erfaringer, og hvor denne fagkompetence kan indgå i et arbejde på lige fod med andre fagkompetencer. Det er eksempelvis tilfældet med de to undervisertyper på peer-uddannelsen (Projekt Ligestillet Støtte, 2017). Peer-uddannelsen er dog et relativt nyt koncept, der ikke er rodfæstet i det
danske uddannelse- og beskæftigelsessystem. Spørgsmålet er så, hvilke andre lignende ’indsatser’
undersøgelsens resultater kan generaliseres til. Egentlig er det ikke nogen, da der som nævnt ikke
er en kontrolgruppe. Undersøgelsens resultater kan ikke sammenlignes med det ’ikke at gå på peeruddannelsen’ eller ’at deltage i en anden indsats’. Peer-uddannelsen i Region Hovedstaden (PeerStøtte, 2015A) deler imidlertid en række grundtræk med peer-uddannelsen i Projekt Ligestillet Støtte,
og begge uddannelser bidrager til en kommende national uddannelsesramme for peer-uddannelser
i Danmark (Peer-uddannelse, 2018), hvorfor der altså godt kan generaliseres hertil. Der er dog nogle
forskelle på uddannelserne. På Hovedstadens uddannelse skal kursisterne være i peer-fagligt arbejde for at blive optaget, og indimellem undervises de sammen med andre fagprofessionelle kollegaer (PeerStøtte, 2015B). Derfor kan undersøgelsens konklusioner ikke med fuldstændig sikkerhed
generaliseres til kursisterne på Hovedstadens peer-uddannelse.

4.2. Kvalitativ dataindsamling
Specialets problemstilling er som nævnt undersøgt ved hjælp af kvalitativt interviewdata. Den kvalitative tilgang er overordnet velegnet til undersøgelsen ud fra ønsket om en dybdegående undersøgelse, der graver ned i betydningen af peer-uddannelsen mellem start- og slutundersøgelsen. Dette
er også nødvendigt, fordi datagrundlaget er spinkelt, og der ingen kontrolgruppe er. En kvalitativ
tilgang kan spørge mere dybdegående ind til og afdække, hvad der sker med kursisterne i løbet af
peer-uddannelsen, end en kvantitativ tilgang vil kunne. Mange af de teoretiske aspekter, f.eks. tiltro
til egne evner, er også noget, som foregår oppe i hovedet på folk, og som kræver en vis refleksion
at besvare (Harrits et al., 2012). Med interviewmetoden er det muligt at få en god dialog med interviewpersonerne om de undersøgte forhold og dermed få dem i gang med refleksionerne. I interviewet er der også mulighed for at spørge ind til de forskellige aspekter af de teoretiske begreber og
dermed håndtere den tidligere omtalte begrebskompleksitet og indfange begrebsnuancerne. Ydermere berører undersøgelsen nogle potentielt sensitive emner for interviewpersonerne. I interviewet
kan der skabes den tillid, det kræver, for at få ordentligt indblik i deres refleksioner om de undersøgte
forhold. Den dybdegående, kvalitative tilgang sker på bekostning af at få et større datagrundlag. Men
det er nedprioriteret til fordel for den kvalitative tilgangs styrker i denne undersøgelsessammenhæng.
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Med kursisterne, der gennemfører peer-uddannelsen i foråret 2018, vil over 80 personer have gennemført peer-uddannelsen. Man kan i fremtidige undersøgelser derfor overveje at få et større datagrundlag og nedprioritere den dybdegående tilgang.
De 14 interviews med de 7 medvirkende kursister er foretaget som individuelle, semi-strukturerede
interviews med udgangspunkt i en interviewguide (se bilag 1). Denne kunne tilpasses og præciseres
i spørgsmålsordlyd, dog uden at ændre hvad der blev spurgt til. Der var også opmærksomhed på
ikke at påvirke interviewpersonerne i en bestemt retning ved at anvende neutral sprogbrug. For at
undgå social desirability bias (Metodeguiden, 2017) i besvarelserne, blev det undgået at antyde, om
nogle svar var mere korrekte end andre. Interviewguiden bestod både af meget åbne og mere lukkede spørgsmål, herunder bl.a. scoringsspørgsmål, narrativer og vignetter (se mere i afsnit 4.3.).
Nogle af spørgsmålene tjente til at tale interviewpersonerne varme på emnet uden at være en egentlig del af undersøgelsen – f.eks. deres motivation for og forventninger til peer-uddannelsen. Interviewspørgsmålene, der ikke er del af undersøgelsen, fremgår ikke af bilag 1, men kan udleveres,
såfremt det ønskes.
Jf. tabel 1 var interviewpersonerne forskellige mht. nuværende og historisk arbejdsmarkedstilknytning. Derfor kunne nogle interviewspørgsmål godt forekomme virkelighedsfjerne, eksempelvis at
skulle forholde sig til jobudførsel, hvis man aldrig rigtigt har været i arbejde. Men de teoretiske forventninger i dette speciale til adfærdsintentioner om jobsøgning og jobudførsel baserer sig ikke på
folks arbejdsmarkedstilknytning. Derfor blev adfærdsintentionerne undersøgt for alle. Interviewpersonerne kunne så mere eller mindre relatere det til deres egen virkelighed. Interviewpersonerne blev
bedt om at forestille sig situationerne, og hvad de selv ville gøre i dem, uagtet om de havde noget at
forholde det til i virkeligheden. Der var f.eks. spørgsmål om, hvad folk ville gøre ”i et givent job”.
Nogle kunne så forestille sig deres nuværende job og andre et fremtidigt job.
Interviewene blev lydoptaget og transskriberet. Datamaterialet kan udleveres, såfremt det ønskes.

4.3. Operationaliseringer
I følgende afsnit beskrives den operationelle oversættelse af undersøgelsens teoretiske begreber.
Den operationelle oversættelse fremgår i interviewguiden (bilag 1), som de 14 interviews er baseret
på. Afsnittet præsenterer hvilke spørgsmål, der afdækker de centrale teoretiske begreber, herunder
hvordan forskellige typer udtalelser vil blive taget til indtægt for f.eks. stærkt eller svagt engagement
i jobsøgningsadfærdsintentioner.
De samme spørgsmål er stillet i hhv. før- og efterinterviewene for at sikre, at det er det samme,
interviewpersonerne vurderer, når de f.eks. bliver spurgt til tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet
ved starten og afslutningen af peer-uddannelsen.
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4.3.1. ’Tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet’
Grundlæggende bliver ’Tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet’ målt som et formativt indeks bestående af 8 komponenter af forskellige ’præstationer på arbejdsmarkedet’. Med et formativt indeks
forstås, at komponenterne er nogle konstitutive elementer ved det at have tiltro til egne evner på
arbejdsmarkedet (Petersen, 2012). Komponenterne former det at have tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet, uden at komponenterne nødvendigvis har noget at gøre med hinanden. Komponenterne er som nævnt tidligere inspireret af begreberne ’job-search self-efficay’ (Saks et al., 2015) og
’work self-efficacy scale’ (Pepe et al., 2010).
En måling af tiltro til egne evner skal udtrykke personers vurdering af deres evner til at kunne noget
(Bandura, 2006). Det er dermed en måling af styrken af interviewpersonernes tro på egne evner til
at kunne opnå succes med en præstation, f.eks. en jobsamtale. Styrken af tiltroen måles i dette
speciale både kvantitativt og kvalitativt. Den kvantitative tilgang er en standardiseret metodisk tilgang
til måling af noget med tiltro til egne evner (ibid.), hvor man på en metrisk måleskala (f.eks. 1-10)
angiver styrken af sin tiltro til egne evner til at få succes med en given aktivitet. Den kvalitative tilgang
graver lidt dybere, ved at interviewpersonerne beskriver, hvordan de opfatter deres egne evner, og
hvorfor de placerer styrken af deres tiltro, som de gør. Tilgangene supplerer hinanden i målingen af
tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet.
Jf. bilag 1 måles de følgende 8 komponenter således:
-

-

-

-

Generel tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet
o Kvalitativt: Interviewpersonen beskriver sin generelle tiltro, dvs. alle evner som personen synes vedrører noget med arbejdsmarkedet, og hvorvidt præstationen ’at fungere på arbejdsmarkedet’ er let/vanskelig.
o Kvantitativt: vurdering af tiltro på 1-10-skala
Tiltro til at have værdifulde kompetencer til et job
o Kvalitativt: Interviewpersonen beskriver synet på sine jobkompetencer til en given
jobfunktion – altså om personen synes at besidde nogle jobkompetencer, der er værdifulde i en given, ikke-specificeret jobfunktion.
o Kvantitativt: vurdering af tiltro på 1-10-skala
Tiltro til at finde jobs, man er kompetent til:
o Kvalitativt: Interviewpersonen beskriver synet på sine evner til at finde kompetencerelevante jobs. ’Finde’ er i bred forstand det at finde jobs og er ikke specificeret som
f.eks. finde jobs i jobdatabaser.
o Kvantitativt: vurdering af tiltro på 1-10-skala
Tiltro til at skrive ansøgninger:
o Kvalitativt: Interviewpersonen beskriver sine evner til at skrive jobansøgninger til et
givent job, dvs. selve skriveaktiviteten ved ansøgningsskrivning.
o Kvantitativt: vurdering af tiltro på 1-10-skala
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-

-

-

-

Tiltro til at klare jobsamtale:
o Kvalitativt: Interviewpersonen beskrivelser sine evner til at klare en jobsamtale, hvor
succeskriteriet er uspecificeret. Det forventes dog, at interviewpersonerne opfatter ”at
klare” som en situation, hvor samtalen forløber godt.
o Kvantitativt: vurdering af tiltro på 1-10-skala
Tiltro til at løse arbejdsopgaver:
o Kvalitativt: Interviewpersonen beskriver sine evner til at løse/fuldføre arbejdsopgaver
i et givent job, som personen er kompetent til – dvs. et job som det er realistisk, at
personen har. Arbejdsopgaver er i bred forstand alle mulige opgaver, der kan være i
et job.
o Kvantitativt: vurdering af tiltro på 1-10-skala
Tiltro til at håndtere arbejdspres:
o Kvalitativt: Interviewpersonen beskriver sine evner til at håndtere arbejdspres, der
kan stamme fra mange opgaver eller forventninger fra en leder.
o Kvantitativt: vurdering af tiltro på 1-10-skala
Tiltro til at samarbejde med ledere og kollegaer:
o Kvalitativt: Interviewpersonen beskriver sine evner til at samarbejde med kollegaer
og ledere i et givent job. Succeskriteriet for præstationen er ikke specificeret, men
forstås som en relation, hvor samarbejdet og kommunikationen er velfungerende.
o Kvantitativt: vurdering af tiltro på 1-10-skala

Ordvalget i operationaliseringen af de forskellige komponenter er, for at skabe flow i interviewet, ikke
enslydende hele vejen igennem. Men grundlæggende omhandler operationaliseringerne af komponenterne det samme, nemlig at interviewpersonerne beskriver og kvantificerer deres tiltro til egne
evner til at opnå succes med præstationen. Nogle af komponenterne er, for ikke at gøre spørgsmålene for lukkede og begrænsende for interviewpersonernes refleksioner, ret uspecificerede, f.eks.
om hvad ”at klare en jobsamtale” betyder.
Undersøgelsen af, om kursisternes tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet styrkes i løbet af peeruddannelsen (H1), undersøges med denne operationalisering på forskellige måder. Dels kigges der
på, hvorvidt og hvordan interviewpersonernes kvantitative scoringer ændres. Dels kigges der på,
hvorvidt og hvordan interviewpersonernes kvalitative beskrivelser af tiltro til egne evner forandres
mod at udtrykke større eller mindre tiltro. Hertil ligger en fortolkningssammenligning af de kvalitative
før- og efterbeskrivelser til grund. En udtalelse som ”Jo, jeg kan måske lidt finde ud af det” vil f.eks.
udtrykke middel tiltro til egne evner sammenlignet med en udtalelse som ”det er jeg helt klar på, og
jeg ved helt præcist, at jeg skal gøre sådan og sådan for at klare det”, der udtrykker større tiltro til
egne evner.
Som supplement til før-efter-sammenligningen undersøges H1 også ved i slutundersøgelsen at lade
kursisterne for hver tiltro-komponent reflektere over, hvad de synes, der er sket med tiltroen i løbet
af peer-uddannelsen. Via disse retrospektive spørgsmål kan kursisterne måske berette om en udvikling, som ikke fremkommer i før-efter-sammenligningen af deres beskrivelser.
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Der er forskellige potentielle udfordringer ved operationaliseringstilgangen, som tages op i specialets
diskussion – herunder at interviewpersonernes kvantitative scoringer kan være tilfældige, fordi kvantificeringen kan være vanskelig, eller at det kan være svært at skelne de kvalitative før- og efterbeskrivelser fra hinanden med stor sikkerhed. Yderligere kan det også diskuteres, hvor meget vægt
den longitudinale sammenligning kontra retrospektive måling skal have. Meget af analysen hviler på
en fortolkende sammenligning af kursisternes udtalelser, hvorfor der er stor opmærksomhed på ikke
at overfortolke.
Der er ikke særskilte teoretiske forventninger til udviklingen af de enkelte komponenter af ’Tiltro til
egne evner på arbejdsmarkedet’. Men med denne operationalisering kan komponenterne undersøges enkeltvis, så det kan ses, om nogle komponenter styrkes mere end andre. For eksempel kan
det være, at kursisterne i løbet af peer-uddannelsen mere får styrket tiltro til at kunne finde jobs, de
er kompetente til end til at skrive jobansøgninger. Ved at splitte målingen af begrebet op som ovenfor
er det muligt at håndtere begrebets kompleksitet, og undersøgelsen kan være eksplorativ ift., hvordan de enkelte komponenter udvikler sig hos kursisterne.

4.3.2. ’Adfærdsintentioner om jobsøgningsadfærd’
Som beskrevet tidligere skelner litteraturen mellem to typer jobsøgningsadfærd, hhv. forberedende
og aktiv jobsøgningsadfærd (Schwab et al., 1987; Blau, 1994). Forberedende jobsøgningsadfærd er
CV-forberedelse, kontakt til netværk og afsondring af jobmarkedet. Aktiv jobsøgningsadfærd er aktiviteter som skrivning og udsendelse af jobansøgninger og jobsamtaledeltagelse. Specialets hypotese om jobsøgningsadfærdsintentioner skelner ikke mellem forberedende og aktiv jobsøgningsadfærd. Derfor rummer operationaliseringen af begrebet ’adfærdsintentioner om jobsøgning’ begge
dele.
Dette gøres ved at bruge to jobsøgningsrelaterede vignetter, der skal aktivere kursisternes overvejelser om jobsøgningsadfærd. De skal forholde sig til, hvad de vil gøre i den i vignetten beskrevne
situation for at komme i job (Harrits et al., 2012). Vignetterne fremgår i bilag 1, men omhandler:
1) Hvordan vil kursisten reagere i en arbejdsløshedssituation på sit ønske om at komme i job?
2) Hvordan vil kursisten reagere, når der er fundet et jobopslag, som kursisten vil søge?
Hvor vignette 1 kan aktivere adfærdsovervejelser af både forberedende og aktiv art, fordi scenariet
er så generelt, retter vignette 2 sig mere mod aktiv jobsøgningsadfærd, fordi det vedrører et konkret
job, som interviewpersonen skal forestille sig at søge. For yderligere at aktivere kursisternes overvejelser spørges også, hvilke strategier og konkrete handlinger de vil anvende i scenarierne.
Undersøgelsen studerer adfærdsintentioner, hvor intentioner er, hvad folk fremlægger at ville gøre i
en given situation, hvis de stod i den. Vignetterne skal indfange interviewpersonernes jobsøgningsintentioner ved at opstille scenarierne, hvor interviewpersonernes mål er at få et job, og hvor de skal
udføre en form for jobsøgningsadfærd for at opnå målet. Spørgsmålet ”hvad vil du gøre?” aktiverer
interviewpersonernes adfærdsintentioner i vignette-situationen.
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Undersøgelsen vil afdække kursisternes engagement i intentionerne om jobsøgningsadfærd. Som
fremført i afsnit 3.3.1. bliver engagement forstået som interviewpersonernes beskrevne intensitet i
og omfang af jobsøgningsadfærdsintentionerne. Engagement kan både komme til udtryk ved, hvor
mange gange kursisterne vil gøre noget, hvor mange forskellige strategier de vil anvende, og hvor
meget energi de vil lægge i udførslen. Interviewpersonerne spørges ikke til en scoring af deres engagement i adfærden, da det er for abstrakt at fastslå på en 1-10-skala, hvor meget energi man
lægger i f.eks. jobansøgningsskrivning. Med vignetten vil en engagementsfortolkning i stedet bero
på, hvad kursisterne siger om scenariet, og hvad der i deres beskrivelse kan tolkes om deres engagement. Eksempelvis vil en udtalelse som ”ja, måske ringer jeg lidt rundt” kunne tolkes som middel
engagement, mens ”jeg vil meget aktivt ringe og høre, hvad der forventes af kompetencer i stillingen,
om jeg er kvalificeret, og så jeg vil forsøge at skrive en rigtig god ansøgning” vil tolkes som et højere
engagement.
Longitudinalt vil undersøgelsen forsøge at fastslå, hvorvidt og hvordan der er forskel på kursisternes
udtrykte engagement i start- og slutundersøgelsen. Det vil bero på en fortolkning af, om der er en
tydelig forskel mellem før- og efterbeskrivelserne. Som supplement hertil adspørges kursisterne i
slutundersøgelsen, hvorvidt og hvad de vil gøre anderledes i dag, hvis de sammenligner sig selv i
vignettens situation med, da de startede på peer-uddannelsen. I kursisternes svar vil der ses på, om
de udtrykker engagementsforskel i deres adfærdsintentioner.
Der er forskellige potentielle udfordringer ved operationaliseringstilgangen, som tages op i diskussionen – herunder om det på kvalificeret vis er muligt at fortolke egentlige forskelle mellem de kvalitativt beskrevne adfærdsintentioner før og efter, samt hvor meget vægt den longitudinale sammenligning kontra retrospektive måling skal have. Da meget beror på fortolkning, er der stort fokus på ikke
at overfortolke potentielle forskelle i adfærdsintentionerne.
Hypotesen, H2a, har den teoretiske forventning, at styrket tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet
medfører intentioner om mere engageret jobsøgningsadfærd. Forventningen undersøges ved dels
at gå tilbage til konklusionen på H1 om, hvorvidt og hvordan komponenter ved tiltro til egne evner
på arbejdsmarkedet, der vedrører jobsøgning, har ændret sig. Det er f.eks. tiltro til at kunne finde
jobs, man er kompetent til, tiltro til at skrive jobansøgninger og tiltro til at have værdifulde kompetencer til et job. Ligeledes spørges også i slutundersøgelsen (se bilag 1), hvorfor kursisterne enten vil
eller ikke vil have intentioner om at handle anderledes, og hvad der i den forbindelse er sket i løbet
af peer-uddannelsen. Med dette ses på, om kursisterne fortæller, hvorvidt de eksempelvis vil handle
anderledes, fordi de er kommet til at tro mere på egne evner. Det er støtte til hypotesen, såfremt
interviewpersoners, hvis adfærdsintentioner bliver mere engagerede, tiltro til egne evner er blevet
styrket.

Side 32 af 84

ANNA-KATHRINE BENDTSEN - 201305053
15-06-18
SPECIALE – INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB, AARHUS UNIVERSITET

4.3.3. ’Adfærdsintentioner om jobudførsel’
Operationaliseringen af ”intentioner om generel jobudførselsadfærd”, som hypotesen H2b opererer
med, fremgår af bilag 1. Generel jobudførselsadfærd forstås, jf. afsnit 3.3.2, som forskellige adfærdsaktiviteter, der er del af personers udførsel af deres job (Rykrsmith, 2012) – f.eks. udførsel af diverse
arbejdsopgaver og samarbejde med ledere og kollegaer.
Kursisterne på peer-uddannelsens intentioner om arbejdsengagement i jobudførslen undersøges
ved en vignette, der opstiller en situation, hvor kursisterne skal forestille sig at have befundet sig i et
job i nogle måneder. Kursisterne skal beskrive, hvordan de griber arbejdet an, herunder deres arbejdsopgaver og samarbejde med kollegaer og leder. Ideen med vignetten er at aktivere kursisternes overvejelser, altså intentioner, om, hvordan de vil agere i det pågældende job.
Hypotesen anvender ”arbejdsengagement” som begreb for adfærdsvariation i generel jobudførsel.
Arbejdsengagement kan som nævnt udfolde sig på tre dimensioner: energi, dedikation og absorption. I hypotesen er arbejdsengagement et samlet begreb, men de forskellige dimensioner er noget,
der vil blive kigget efter i kursisternes beskrivelser af deres intentioner om jobudførsel. Arbejdsengagement som energi er eksempelvis, at kursisterne udtrykker, hvor meget tid og energisk engagement de anvender i deres arbejdsopgaveløsning. Arbejdsengagement som dedikation er kursisternes udtryk om, hvor meget de følelsesmæssigt dedikerer sig og er entusiastiske omkring opgaverne.
Endeligt er arbejdsengagement som absorption kursisternes udtryk om, hvor meget de koncentrerer
sig om deres jobudførsel. Kursisternes beskrivelse af deres intentioner kan dog ikke nødvendigvis
indplaceres på én af dimensionerne, hvis de taler om deres intentioner i flæng. Derfor bliver de
enkelte dimensioner heller ikke undersøgt for sig. Men typerne vil være forskellige engagementsudtryk at analysere efter for at fastslå, hvor stort et arbejdsengagement i den generelle jobudførsel
kursisterne samlet set udtrykker intentioner om. Kursisterne er heller ikke her bedt om at score deres
arbejdsengagement, da det er vurderet at være for kunstigt for dem at forholde sig til. I stedet bliver
deres vignette-svar fortolket for at fastslå en grad af arbejdsengagement. En udtalelse som ”jeg får
bare opgaverne løst” vil eksempelvis udtrykke et lavere arbejdsengagement sammenlignet med ”jeg
vil virkelig nyde at løse opgaverne og lægge en masse energi i at gøre det godt”, der udtrykker et
højere arbejdsengagement.
Med det longitudinale design vil der blive fortolket på, om der sker et egentligt skifte i interviewpersonernes udtrykte intentioner om arbejdsengagement. Kursisterne spørges også som supplement i
slut-undersøgelsen til, hvorvidt og hvad de vil gøre anderledes, hvis de sammenligner sig selv i
vignette-situationen ved starten og slutningen af peer-uddannelsen. I kursisternes svar fortolkes der
på, om de udtrykker en forskel i arbejdsengagementet.
Med denne operationaliseringstilgang er der, nøjagtig som ved de øvrige operationaliseringer, forskellige potentielle udfordringer, der tages op i diskussionen – herunder om der på kvalificeret vis
kan tolkes egentlige forskelle mellem de kvalitativt beskrevne adfærdsintentioner før og efter, samt
hvor meget vægt den longitudinale sammenligning kontra retrospektive måling skal have. Da meget
af analysen beror på fortolkning, er der stort fokus på ikke at overfortolke potentielle forskelle i adfærdsintentionerne.
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Hypotesen, H2b, har den teoretiske forventning, at styrket tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet
medfører intentioner om øget arbejdsengagement i generel jobudførselsadfærd. Forventningen undersøges ved dels at gå tilbage til konklusionen på H1 om, hvorvidt og hvordan komponenter ved
tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet, der vedrører generel jobudførsel, har ændret sig. Det er
eksempelvis tiltro til egne evner til at løse arbejdsopgaver og samarbejde med kollegaer og ledere.
Ligeledes spørges også i slutundersøgelsen, hvorfor kursisterne enten vil eller ikke vil have intentioner om at handle anderledes, og hvad der i den forbindelse er sket i løbet af peer-uddannelsen.
Med dette ses på, om kursisterne fortæller, hvorvidt de eksempelvis vil handle anderledes, fordi de
er kommet til at tro mere på egne evner. Det er støtte til hypotesen, såfremt interviewpersonernes,
hvis adfærdsintentioner udtrykker mere arbejdsengagement, tiltro til egne evner er blevet styrket.
Operationaliseringen af begrebet ”intentioner om arbejdspreshåndtering”, som hypotesen H2c opererer med, fremgår ligeledes af bilag 1 og er meget lig tilgangen for de øvrige adfærdsintentioner. Jf.
de teoretiske forventninger forstås arbejdspreshåndtering som anvendelse af coping-strategier til at
håndtere en stresset situation. Coping-strategier er den kognitive og/eller aktive adfærdsmæssige
indsats for at håndtere stressende faktorer i tilværelsen. Det er den adfærd, hvormed en person på
en eller anden måde forholder sig til et pres. Lazarus & Folkman (1984) fremfører tre strategier: den
problemfokuserede strategi med aktiviteter for fjerne presset; den emotionelle tilpasningsstrategi
med at distrahere sig følelsesmæssigt eller fysisk for ikke at tænke på presset; og den meningsfokuserede strategi med mental indeslutning og beskyttelse af dybe værdier.
Kursisternes intentioner om arbejdspreshåndtering er ligeledes operationaliseret med en vignette
med scenariet, at kursisterne befinder sig i en stresset arbejdssituation pga. mange arbejdsopgaver
og lederforventninger (bilag 1). For at aktivere interviewpersonernes overvejelser om strategier til
arbejdspreshåndtering spørges de om, hvordan de vil håndtere situationen. Stressende elementer
såsom arbejdspres aktiverer nemlig coping-strategier for at håndtere situationen (Lazarus & Folkman, 1984). Interviewpersonernes overvejelser er derfor deres intentioner om arbejdspreshåndtering i form af en given coping-strategi.
Interviewpersonernes beskrevne intentioner vil blive fortolket som, hvilken strategi de anvender. Den
problemfokuserede strategi kunne være en udtalelse som: ”jeg ville tage en snak med min leder og
forsøge at få situationen ændret”. Den emotionelle tilpasningsstrategi kunne være: ”jeg vil nok blive
bange i situationen og forsøge at få mine tanker væk ved at gøre sådan og sådan”, hvor personen
ikke udtrykker at ville gøre noget ved problemet. Den meningsfokuserede strategi kunne være: ”åh
jeg vil nok forsøge at beskytte mig selv, og hvad jeg står for”, hvor personen udtrykker overhovedet
ikke at kunne gøre noget ved situationen.
Longitudinalt vil undersøgelsen se på, om kursisternes intentioner om arbejdspreshåndtering bliver
mere problemfokuseret. Der vil blive fortolket på, om der sker et kvalitativt skifte mellem de tre kategorier, så interviewpersonerne eksempelvis går fra emotionel tilpasnings-coping til problemfokuseret
coping. Det kan også være, at interviewpersonerne udtrykker endnu klarere problemfokuserede adfærdsintentioner, hvis de eksempelvis går fra ”at forsøge at løse problemet” til at sige. ”jeg vil gøre
sådan og sådan og blive ved, indtil problemet er løst”. Der vil altså blive fortolket på, hvorvidt og
hvordan interviewpersonernes beskrivelse af deres intentioner om arbejdspreshåndtering forandres

Side 34 af 84

ANNA-KATHRINE BENDTSEN - 201305053
15-06-18
SPECIALE – INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB, AARHUS UNIVERSITET

mellem starten og slutningen af peer-uddannelsen. Ligeledes bedes kursisterne ikke her om at
score, hvor meget de vil bruge en bestemt strategi, da det vil være alt for arbitrært for dem. Som
supplement spørges kursisterne også, hvorvidt og hvad de vil gøre anderledes, hvis de sammenligner sig selv i vignette-situationen ved starten og slutningen af peer-uddannelsen. Der vil fortolkes
på, om kursisterne udtrykker at blive mere problemfokuseret i deres arbejdspreshåndtering.
Operationaliseringstilgangen giver ligeledes potentielle udfordringer, der tages op i diskussionen –
herunder om der på kvalificeret vis kan fortolkes på forskelle mellem kursisternes udtalelser før og
efter, samt hvor meget vægt den longitudinale sammenligning kontra retrospektive måling skal have.
Da meget beror på fortolkning, er der stort fokus på ikke at overfortolke potentielle forskelle i adfærdsintentionerne.
Nøjagtig som før undersøges H2c’s teoretiske forventning om, at styrket tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet medfører mere problemfokuseret arbejdspreshåndtering, ved at se på H1’s konklusioner. Der ses på om kursisternes tiltro til egne evner til at håndtere arbejdspres er ændret, da
denne komponent hænger tættest sammen med intentioner om arbejdspreshåndtering. Der vil ligeledes ses på interviewpersonernes beskrivelser i slutundersøgelsen af, hvorfor de vil eller ikke vil
håndtere situationen anderledes, og hvad der i den forbindelse er sket på peer-uddannelsen. Der vil
blive set efter, om kursisterne fortæller at ville handle anderledes, fordi de tror mere på egne evner
til at håndtere arbejdspres. Det er støtte til hypotesen, såfremt interviewpersonernes, hvis adfærdsintentioner bliver mere problemfokuserede, tiltro til egne evner er blevet styrket.

4.4. Kodnings- og analysetilgang
Undersøgelsen af hypoteserne sker på baggrund af ovenstående operationaliseringer ved en kvalitativ mønsteranalyse af de indsamlede interviewdata i start- og slutundersøgelsen. Mønsteranalysen
går overordnet ud på at identificere mønstre i interviewpersonernes udtalelser i de to undersøgelser,
hvor der ses på mønstre i den individuelle udvikling hos interviewpersonerne. Da undersøgelsen
bygger på et hypotetisk-deduktivt grundlag, foretages mønsteranalysen ved at kode interviewmaterialet på baggrund af en lukket kodeliste (bilag 2). Specialets teoretiske grundlag giver nemlig mulighed for på forhånd at opstille klare koder at analyse interviewmaterialet efter (Jakobsen, 2012).
Konkret sker kodningen efter kodelisten dog i kombination med en åben kodningstilgang, der kan
indfange forhold, der ikke er klart indfanget af det teoretiske grundlag, men hvor data måske fortæller
nogle vigtige historier, der kan supplere specialets teoretiske forventninger. Disse supplementer
præsteres i afsnit 6 som tillægsfund i interviewmaterialet. Som fremført i forrige afsnit lægges der
meget vægt på fortolkningssammenligninger af, hvilken udvikling kursisterne gennemgår mellem
start- og slutundersøgelsen. Derfor kodes datamaterialet systematisk og inkluderende for ikke at
overfortolke enkeltdele og drage konklusioner, der ikke er belæg for.
Materialet vil kodes ved at skelne mellem start- og slutundersøgelsen (se bilag 2). Da undersøgelsen
har et longitudinalt design kommer meget an på fortolkningen af den individuelle forskel mellem
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interviewpersonernes udtalelser start-slut. Dette fremgår af kodelisten som ’fortolkningssammenligning start-slut’. Interviewpersonernes retrospektive beskrivelser i slutundersøgelsen kodes efter
samme tilgang som fortolkningssammenligningerne, altså om de selv fortæller at opleve en forskel
mellem starten og slutningen på peer-uddannelsen. For H2a-H2c kodes også på, om interviewpersonerne giver klare indikationer på, hvorvidt en ændret tiltro til egne evner har betydning for deres
betragtninger om ændrede adfærdsintentioner – altså ”hvorfor”-spørgsmålet om at de vil eller ikke
vil handle anderledes i vignette-situationen (bilag 1).
På baggrund af kodning og kondensering af interviewpersonernes udtalelser opstilles en række displays, der danner overblik over, hvad der i datamaterialet henholdsvis giver og ikke giver støtte til
hypoteserne (Dahler-Larsen, 2012).

5. Analyse
I dette afsnit præsenteres resultaterne af specialets empiriske undersøgelse. Interviewdataet fra
start- og slutundersøgelsen bliver fremstillet i kondenseret form, der rummer essensen af interviewpersonernes udtalelser. På baggrund af fortolkningssammenligninger af interviewpersonernes udtalelser før-efter og deres retrospektive beskrivelser af, om de har oplevet forandringer i løbet af peeruddannelsen, giver afsnittet svar på, om der er støtte til hypoteserne.

5.1. Styrkes kursisternes tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet?
Følgende afsnit gennemgår de 8 forskellige komponenter af ’tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet’
med henblik på for hver komponent at se, om den empiriske undersøgelse støtter H1. Altså om
interviewpersonernes tiltro til egne evner på de 8 forskellige komponenter er styrket i løbet af peeruddannelsen, hvor de er blevet uddannet i at gøre levede erfaringer til en kompetence.
Tabellerne 2-9 fremstiller for hver af de 8 komponenter interviewpersonernes kvantitative scoringer
af deres tiltro (1-10) før og efter peer-uddannelsen; deres kondenserede kvalitative før- og efterbeskrivelser af deres tiltro; samt fortolkningssammenligningen, på baggrund af de kvalitative og kvantitative mål, af, hvorvidt og hvordan interviewpersonernes tiltro til egne evner har ændret sig i løbet
af peer-uddannelsen. Vedrørende de kvantitative scoringer fremgår ikke hos alle interviewpersonerne et enkelt tal, fordi interviewpersonerne nogle gange sagde flere tal, f.eks. ”jamen min tiltro er
på 8-9 stykker”, eller placerede deres tiltro med ord, f.eks. ”min tiltro er midti”. Som det senere tages
op i diskussionen, er der nogle metodiske forbehold ved, hvor stor vægt de kvantitative scoringer
skal tillægges i fortolkningen af, om tiltroen til egne evner har ændret sig. I fortolkningssammenligningerne af ændringer i tiltro bliver de kvalitative beskrivelser derfor tillagt større vægt. Eksempelvis
vil en kvantitativ ændring, der ikke tydeligt bliver understøttet af en tilsvarende kvalitativ ændring i
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tiltro, ikke blive fortolket som, at tiltroen er ændret. Anderledes vil uændrede kvantitative scoringer,
men en tydeligt kvalitativt beskrevet ændret tiltro blive fortolket som en ændret tiltro til egne evner i
den pågældende retning. For hver komponent suppleres fortolkningssammenligningen med interviewpersonernes retrospektive beskrivelser af, om de selv oplever, at tiltroen har ændret sig i løbet
af peer-uddannelsen.
Den første komponent, som fremstilles i tabel 2, er ’generel tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet’.
Den vedrører interviewpersonernes generelle vurdering af deres evner til at kunne være og fungere
på et arbejdsmarked – f.eks. om de har tiltro til at kunne fungere i et job. Komponenten vedrører ikke
deres tiltro til at kunne varetage et fuldtidsarbejde, men interviewpersonernes vurdering af deres
evner til at kunne være tilknyttet arbejdsmarkedet i en given jobfunktion, der passer til deres behov,
f.eks. fleksjob hvis det er det, interviewpersonen er godkendt til.
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Tabel 2: ’Generel tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet’
IP
1

2

3

4

5

6

7

Kvantitativt (1-10)
Før: 8
Efter: 8

Før: 7-8
Efter: 7

Før: Midti
Efter: 6

Før: 8
Efter: 9

Før: 10
Efter: 10

Før: 9
Efter: 10

Før: 8-9
Efter: 8-9

Kvalitativt
Før
Efter
”Jeg tror stadig, jeg kan have et ”Jeg tror stadig, jeg kan finde et
arbejde, f.eks. 12-15 t/ugen,
arbejde og passe det. Spørgshvis opgaverne er klart definemålet er, hvor meget jeg egentrede, og mine begrænsninger
lig vil lede. Jeg er besværet af
tages alvorligt. Jeg har prøvet
tempo og hukommelse”
mange forskellige ting”
”Med min peer-faglighed tænker jeg, at jeg nok skal finde en
plads på arbejdsmarkedet. Jeg
har stor tiltro til, at mine levede
erfaringer er brugbare”

”Lige nu kan jeg ikke have et
normalt fuldtidsarbejde, men
jeg kan f.eks. have et fleksjob
som peer. Jeg tror, jeg vil opleve fremskridt. Måske bliver
jeg del af det normale arbejdsmarked en dag”

”Fagligt kan jeg mange ting.
Men jeg kan hurtigt blive stresset, hvis arbejdet fylder for meget. Jeg kan nok ikke arbejde
fuld tid, men måske i fleksjob”

”Min tiltro er lidt større. I flere år
var førtidspension mest realistisk. Skal det være fuldtidsjob,
skal det være det helt rigtige og
ikke dræne mig. Jeg får brug
for hensyn”

”Mine evner er gode, og jeg har
flere typer arbejde, jeg er god
til. Det tager ikke længere alt
energi”

”Min tiltro er god, og mine arbejdsmuligheder er vokset med
uddannelsen. Jeg er meget positiv angående mit arbejdsliv”

”Jeg har stor tiltro inden for de
områder, jeg har erfaring med.
Jeg tror, det vil falde mig let”

”Jeg har stor tiltro til at kunne
passe et arbejde som fleksjobber. Jeg skal nok finde et inden
for peer-området”

”Jeg tror på mine evner, men
frygter stadig at knække sammen. Derfor er jeg ikke helt i
den høje ende”

”Jeg har stor tiltro til at ville
klare mig godt, selvom jeg ikke
har reel erfaring med peer-arbejde endnu. Men pga. peerfagligheden og netværket af
peers jeg har fået nu, er jeg rolig omkring at skulle ud på arbejdsmarkedet”

”Jeg tror på, at jeg kan det, jeg
bliver sat til i mit arbejde, hvis
jeg må arbejde de timer, der
passer til mig”

”Jeg har god tiltro til mig selv.
Jeg passer mit arbejde og er
tryg i det”

Fortolkningssammenligning

Ingen klar ændring

Lidt højere tiltro

Lidt højere tiltro

Lidt højere tiltro

Ingen klar ændring

Højere tiltro

Ingen klar ændring

Ovenstående fortolkningssammenligninger indikerer, at den generelle tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet er uændret hos 3 interviewpersoner (IP1, IP5, IP7). De 3 ligger dog i forvejen højt på tiltroskalaen. De udtrykker et uændret niveau af generel tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet, kvantitativt såvel som kvalitativt. F.eks. siger IP7 både før og efter, at hun har tiltro til godt at kunne passe
sit konkrete arbejde. Fortolkningssammenligningen indikerer, at 4 interviewpersoners (IP2, IP3, IP4,
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IP6) generelle tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet er styrket. IP6 fortolkes som højere tiltro. IP6
frygtede i starten af peer-uddannelsen at kunne knække på arbejdsmarkedet, men er ved slutundersøgelsen helt rolig med at skulle ud på arbejdsmarkedet. For de tre andre fortolkes ændringen i tiltro
som ’lidt højere’, fordi der små, men dog reelle indikationer på styrket tiltro. IP2 er mere optimistisk
om sin arbejdsmarkedsfremtid, hvor hun måske på sigt kan komme i fuldtidsbeskæftigelse. IP3’s
tiltro er også styrket, fordi der måske er noget arbejde, der er realistisk for hende, og hun ser ikke
længere førtidspension som sin mest realistiske fremtid. IP4 har både før og efter ”en god tiltro”, men
er mere optimistisk efter peer-uddannelsen, fordi hendes muligheder for arbejde er forøgede. En lille
kvantitativ fremgang understøtter fortolkningen.
I de retrospektive beskrivelser fortæller samme 4 interviewpersoner, at deres generelle tiltro til egne
evner på arbejdsmarkedet er vokset. Eksempelvis fortæller IP2: ”jeg oplever tydeligere at have nogle
kompetencer, som andre kan have brug for”. IP3 fortæller også, at hendes tiltro er styrket, fordi hun
har oplevet på uddannelsen, at hun kunne holde fast i noget, uden det drænede og knækkede
hende. Foruden de 4 fortæller IP5 også, at ”min tiltro er højere, for jeg har fået mere selvtillid og er
mere motiveret for at være på arbejdsmarkedet pga. muligheden for at være peer-medarbejder”.
Således suppleret med de retrospektive beskrivelser har 5/7 interviewpersoner fået styrket tiltro til
deres generelle evner på arbejdsmarkedet, hvilket giver en mindre støtte til H1.
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Komponenten ’tiltro til at have værdifulde kompetencer til et job’ fremstilles i tabel 3. Til forskel fra
forrige komponent om interviewpersonernes generelle vurdering af egne evner på arbejdsmarkedet,
vedrører denne komponent tiltroen til, om man har kompetencer, der er værdifulde til at udfylde et
ikke-specificeret job.

Tabel 3: ’Tiltro til at have værdifulde kompetencer til et job’
IP
1

2

3

4

5

6

7

Kvantitativt (1-10)
Før: Højt
Efter: 8

Kvalitativt
Før
Efter
”Jeg har gode kompetencer,
”Hvis jobbet passer til mig, kan
men opgaverne skal afstemjeg godt. Jeg har erfaringer og
mes med mig, fordi jeg har
faglighed at trække på”
nogle kognitive udfordringer”
”Mine kompetencer er lidt diffuse, og jeg tror ikke altid på
dem, men de er ret værdifulde.
Hvis jeg finder det rigtige arbejde, er tiltroen til mine kompetencer høj”

”Jeg har kompetencer til at lytte
og skabe rummelige relationer
med en professionel armslængde. Jeg har nu fået en faglighed, der støtter dem. Mine
kompetencer er mega vigtige”

Før: Midti
Efter: 6

”De er okay, fordi jeg fagligt nok
kan sætte mig ind i forskellige
opgaver”

”Det ved jeg ikke helt, for det er
meget specifikt ift. arbejdsområdet”

Før: 10
Efter: 8-9

”Relationskompetencer bruger
jeg meget. Jeg synes, jeg er
god til det”

”Mine kompetencer er gode og
nyttige, og jeg er ikke i tvivl om,
at det er nogle, der kan bruges i
virkeligheden”

”Jeg er fagligt dygtig og klar på
udfordringer. Mine kompetencer er meget værdifulde, fordi
jeg har en uddannelse og erfaring fra mit fagfelt”

”Mine kompetencer er gode.
Jeg tror, jeg vil hvile godt i
peer-rollen, fordi jeg er klar på,
hvordan jeg vil gribe det an”

”Mine kompetencer er velfunderede, og jeg kan trække på og
kombinere dem”

”Jeg har større tiltro til mine
kompetencer, og at jeg kan
bruge dem til at gøre en forskel
for andre. Mine kompetencer er
mere nuancerede, skærpede
og bevidste for mig nu”

Før: 8-10
Efter: 8-9

Før: 10
Efter: 10

Før: Højt
Efter: 8-9

Før: 9
Efter: 8

”Jeg synes, at det går godt, og
min chef fortæller mig også, at
jeg er fagligt dygtig”

”Mine kompetencer til mit job er
gode, og jeg vil også have kompetencer til at være peer-guide”

Fortolkningssammenligning

Ingen klar ændring

Højere tiltro

Ingen klar ændring

Ingen klar ændring

Ingen klar ændring

Højere tiltro

Ingen klar ændring

Fortolkningssammenligningerne i tabel 3 viser, at tiltroen til at have værdifulde kompetencer er uændret for 5 interviewpersoner (IP1, IP3, IP4, IP5, IP7). F.eks. udtrykker IP4, IP5 og IP7 i både før- og
efterbeskrivelserne, at de er dygtige og har gode kompetencer. Således understøtter det i IP4 og
IP7’s tilfælde ikke, at tiltroen til at have værdifulde kompetencer er svækket, som deres kvantitative
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tilbagegang ellers kunne indikere. ’Ingen klar ændring’-fortolkningen af IP3’s beskrivelser beror på,
at der hverken er klare tegn på, at tiltroen er svækket eller styrket. IP1 beskriver både før og efter at
have gode kompetencer, hvis jobbet og arbejdsopgaverne er tilpasset hende. Fortolkningssammenligningen af IP2 og IP6’s beskrivelser indikerer en styrket tiltro til at have værdifulde kompetencer til
et job. Den lærte peer-faglighed på uddannelsen har gjort IP6 kompetencer ”skærpede og mere
bevidste”, mens IP2 har fået en klarere opfattelse af sine kompetencer, der understøttes af fagligheden, hun har opnået på uddannelsen.
Interviewpersonernes retrospektive beskrivelser indikerer, at tiltroen til at have værdifulde kompetencer er styrket hos IP4 og IP5. IP4 har ”fået flere kompetencer og er blevet skarpere på, hvordan
jeg kan bruge min erfaringskompetence, fordi jeg har fået udfoldet nogle begreber og færdigheder
her”. For IP5 ”har peer-uddannelsen bidraget med noget, fordi jeg har lært en masse fra de andres
kursisters livshistorier, så jeg er bedre klædt på til at anvende min erfaringskompetence nu”, f.eks.
overfor andre der ikke har samme diagnose som IP5. Det retrospektive supplement understøtter
derudover fortolkningssammenligningen for IP2 og IP6. Synligheden af værdifuldheden af erfaringskompetencen ”er blevet større” for IP2. IP6 ”har erkendt, at mine erfaringer ikke bare er oplevelser
for mig, men noget der er brugbart for andre”. Der er således en svag støtte til H1, idet 4/7 interviewpersoner oplever at have fået en styrket tiltro til at have værdifulde kompetencer. IP1, IP3 og IP7
oplever ikke, at deres tiltro til værdifuldheden af deres egne kompetencer er ændret.
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Tabel 4 fremstiller den næste komponent, ’tiltro til at kunne finde jobs, man er kompetent til’. Denne
komponent omhandler interviewpersonernes syn på deres egne evner til at finde jobs, som de er
kompetente til at udfylde. ’Finde’ forstås i bred forstand som interviewpersonernes tiltro til deres
evner til at navigere i jobsøgning, f.eks. at afdække jobsøgningsdatabaser og netværk, at sælge sig
selv ind på en arbejdsplads, og om man i det hele taget har øje for eksistensen af jobs, som man
synes, man er kompetent til.

Tabel 4: ’Tiltro til at kunne finde jobs, man er kompetent til’
IP
1

2

3

4

5

6

7

Kvantitativt (1-10)
Før: 8
Efter: 8

Kvalitativt
Før
Efter
”Hvis jeg vil, skal jeg nok finde
”Jeg kan let henvende mig og
noget. Det har jeg gjort før, og
tør også. Om det lykkes at få
jeg har turdet spørge omkring”
jobbet er en anden sag”

Før: Midti
Efter: 6-7

”Min tiltro er ikke så høj lige nu,
fordi jeg ikke er tydelig på, hvad
jeg gerne vil. Jeg har flere arbejdspladser og jobs, jeg måske kan se mig i”

”Jeg er blevet mere tydelig i,
hvor jeg kan se mig selv. Det er
faktisk i mange sammenhænge. Jeg er ikke helt klar til
at sælge mig selv steder, hvor
peer-konceptet er ukendt”

”Jeg har ingen erfaring, men
tror jeg er okay til at vurdere,
hvad der er noget for mig”

”Hvis jeg skulle, kan jeg nok
godt, men jeg har ikke noget
fagområde. Måske peer-guide
– det kan jeg godt”

”Mine evner er okay. Men jeg
kan have svært ved at udpensle, hvorfor arbejdsgiver
skal vælge mig”

”Jeg er blevet mere kritisk og
søger kun, hvis jeg virkelig vil
det. Jeg ved, hvor jeg skal
kigge, men kan blive bedre”

”Jeg er god til at bruge mit netværk og skrive ansøgninger,
men ikke så god til at ringe”

”Jeg ved godt, hvad jeg vil og
ikke vil søge og har ideer til,
hvor jeg kan søge. Jeg er ikke
så god til at ringe”

”Min tiltro er ikke så høj, fordi
det job eksisterer ikke lige nu”

”Jeg kan se mig mange steder
og har fået øje på, hvor jeg kan
byde ind og være med til at udbrede peer-konceptet”

Før: 5
Efter: 7

Før: 5
Efter: 7

Før: 9
Efter: 10

Før: 6-7
Efter: 10

Før: højt
Efter: ”fint,
jeg kan få
hjælp”

”Det har jeg før været ret sej til.
Jeg tør byde mig til forskellige
steder. Bliver jeg fyret, kan jeg
få hjælp i fleksjobordningen”

”Jeg vil godt kunne tage ud og
søge, men heldigvis får jeg
hjælp, hvis jeg bliver fyret, for
så er jeg ikke så højt på strå”

Fortolkningssammenligning
Ingen klar ændring

Højere tiltro

Lidt højere tiltro

Højere tiltro

Ingen klar ændring

Højere tiltro

Ingen klar ændring

På baggrund af fortolkningssammenligningen har 4 interviewpersoner (IP2, IP3, IP4, IP6) fået styrket
deres tiltro til egne evner til at finde jobs, man er kompetent til. Fortolkningssammenligningen for IP3
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er lidt forsigtig, (’lidt højere tiltro’), fordi IP3 både før og efter udtrykker tiltro til at være okay til jobsøgning. Men i efterbeskrivelsen udpeger IP3 peer-guide (peer-funktionen som kursisternes efterfølgende skal i praktik som) som et job, hun tænker at kunne finde. IP’3 kvantitative fremgang understøtter denne fortolkning. IP2, IP4 og IP6’s fortolkningssammenligning er ’højere tiltro’: IP2 er
blevet tydeligere på, som hvad og hvor hun gerne vil søge job; IP4 er blevet skarpere og mere
målrettet i sin jobsøgning, og kvantitativt er der også fremgang; IP6 har en kvantitativ fremgang, og
kvalitativt er der også fremgang, idet IP6 gik fra slet ikke at vide, hvor jobbet skulle være til efter
peer-uddannelsen at kunne se mange steder, hvor han kan finde eller skabe jobs. For de øvrige 3
interviewpersoner (IP1, IP5, IP7) giver fortolkningssammenligningen ikke anledning til, at deres tiltro
til kunne finde jobs, de er kompetente til, er ændret. På hver deres måde beskriver de både før og
efter, at de godt kan finde ud af det, uden at der er indikationer på en ændret tiltro.
De retrospektive beskrivelser understøtter fortolkningssammenligningerne for de 4 interviewpersoner med højere tiltro til at finde jobs, de er kompetente til. F.eks. fortæller IP2, at ”jeg har højere tiltro,
fordi jeg ser, at andre, f.eks. underviserne på uddannelsen, lykkes med job inden for det, jeg gerne
vil. Så kan jeg også”. Derudover fortæller også IP5, at hendes tiltro til at kunne finde jobs, hun er
kompetent til, er styrket, ”fordi jeg har fået mere selvtillid og lært en masse teoretisk om min erfaringskompetence”. Således suppleret med de retrospektive beskrivelser er der en mindre støtte til
H1, idet 5/7 interviewpersoner oplever styrket tiltro til at kunne finde jobs, de er kompetente til. IP1
og IP7 oplever ikke, at deres tiltro har ændret sig, idet de havde erfaringer med også godt at kunne
det før peer-uddannelsen.
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Komponenten ’tiltro til at skrive jobansøgninger’ fremstilles i tabel 5. Den omhandler interviewpersonernes syn på egne evner til den del af jobsøgning, der vedrører skriveaktiviteten ansøgningsskrivning. Det er f.eks., om interviewpersonerne synes, de er gode til at sælge sig selv skriftligt, formulere
deres kompetencer, erfaringer og lignende.

Tabel 5: ’Tiltro til at skrive jobansøgninger’
IP
1

2

3

4

5

6

7

Kvantitativt (1-10)
Før: 7
Efter: 8

Kvalitativt
Før

Efter

”Det må kunne lade sig gøre,
men jeg skal researche på,
hvordan man gør i dag”

”Jeg har ikke skrevet en længe,
men er sikker på jeg godt kan”

”Jeg kan godt formulere mig,
men har ingen energi til at søge
jobs, jeg ikke ønsker. Finder jeg
’jobbet’, skal jeg nok skrive en
god ansøgning”

”Jeg er ikke god til at sælge mig
selv, men hvis det er et peerjob, kan jeg godt skrive en god
ansøgning og udfolde mine tanker”

”Jeg er ret god til ansøgninger
og hjælper mine venner med
deres. Jeg vil nok have sværere ved at sælge mig selv”

”Jeg er god til at skrive andres
ansøgninger, men ikke så god
til at sælge mig selv”

Før: Højt
Efter: 9

”Min tiltro til at skrive ansøgninger er god”

”Det er jeg god til, og det har Akassen også fortalt mig. For nylig har jeg været til tre samtaler”

Før: 10
Efter: 10

”Jeg er rimelig god til skriftlig
formulering”

”Mine evner er fine. Jeg er god
til at koble arbejdsgivers krav
med mine erfaringer og kompetencer”

Før: 10
Efter: 8-9

Før: 6
Efter: 7

Før: 10
Efter: 10

Før: Højt
Efter: Højt

”Jeg er velformuleret og kan
formulere både mine kompetencer og svagheder skriftligt”

”Det har jeg ingen problemer
med. Jeg er bevidst om mine
kompetencer og kan formulere
det i en jobansøgning”

”Jeg kan godt skrive en ansøgning. Ellers kan jeg spørge
nogle”

”Jeg har tidligere anvendt alternative ansøgningsstrategier
med succes. Dét kan jeg igen”

Fortolkningssammenligning
Ingen klar ændring

Ingen klar ændring

Ingen klar ændring

Ingen klar ændring

Ingen klar ændring

Ingen klar ændring

Ingen klar ændring

Som det fremgår af tabel 5’s fortolkningssammenligninger af interviewpersonernes før- og efterbeskrivelser, er der ingen af de medvirkende kursister, hvis tiltro til egne evner til at skrive jobansøgninger har ændret sig. Der er små kvantitative fremskridt for nogle kursister, f.eks. IP1 og IP3, men
kvalitativt udtrykker de i før- og efterbeskrivelsen umiddelbart samme niveau af tiltro. F.eks. fortæller
IP3 både før og efter, at hun er god til at skrive andres ansøgninger, men har sværere ved at sælge
sig selv. IP2 har en lille kvantitativ tilbagegang, men kvalitativt er der ikke opbakning til at tiltroen er
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svækket, idet IP2 både før og efter beskriver, at hvis jobbet er det rigtige, kan hun godt skrive en
god ansøgning. I efter-beskrivelsen er det ’rigtige job’ specificeret som et peer-job.
I interviewpersonernes retrospektive beskrivelser fortæller 6 interviewpersoner, at deres tiltro til at
skrive jobansøgninger er uændret. F.eks. fortæller IP6: ”min tiltro er uændret, men fasttømret, fordi
jeg har fået større tiltro til mine egne kompetencer og faglighed”. En enkelt interviewperson, IP5,
fortæller, at ”jeg tror, min tiltro er blevet lidt bedre”. Således er der ikke støtte til H1 for komponenten
’jobansøgningsskrivning’, fordi kun 1 interviewpersons tiltro måske er styrket en smule. Det lader
altså ikke til, at det er en komponent, som peer-uddannelsen har påvirket.
Næste komponent, der fremstilles i tabel 6, er ’tiltro til at klare jobsamtale’. Komponenten omhandler,
hvorledes interviewpersonerne har tiltro til at kunne navigere godt i en jobsamtalesituation, f.eks. at
kunne sælge sig selv godt.

Tabel 6: ’Tiltro til at klare jobsamtale’
IP
1

2
3

4

5

6

7

Kvantitativt (1-10)
Før: 8
Efter: 8

Kvalitativt
Før
Efter
”Jeg skræmmes ikke, men bli”Mine evner er bedre i dag,
ver usikker, hvis de udtrykker
fordi jeg kan være mere klar i,
store forventninger til mig”
hvad jeg har evner til, og hvad
jeg skal sige nej til”

Før: 8
Efter: 7-8

”OK, hvis jeg gerne vil have
jobbet”

”Det afhænger meget af jobbet”

Før: 5
Efter: 5

”Jeg vil være okay, men ikke
mere end det. Jeg vil være nervøs og have svært ved at holde
et klart fokus”

”Jeg har ingen erfaringer og
tror, jeg nemt ryger ud af en
tangent. Undgår jeg det, klarer
jeg mig nok fint”

Før: højt
Efter: 10

”Jeg er god, fordi jeg kan være
mig selv og slappe af”

”Jeg er god til at have ordet,
vise de bedste sider af mig selv
og være afslappet”

Før: 10
Efter: 10

”Jeg har fået alle jobs, jeg har
været til samtale på. Det er jeg
god til”

”Nu er det mine levede erfaringer, jeg skal sælge mig selv på,
så det skal jeg have ud i armslængde. Men jeg er godt inde i
stoffet og vil klare mig fint”

”Jeg er god, fordi jeg er velforberedt og forstår dynamikken i
en jobsamtale”

”Mine evner er gode, fordi jeg
har fået et større ordforråd, der
understøtter min erfaringskompetence. Jeg kan formidle det,
også til nogle, der ikke kender
peer-konceptet”

Før: 10
Efter: 9-10

Før: 8
Efter: 8-9

”Jeg klarer det fint, hvis jeg bliver spurgt om almindelige, ikke
søgte spørgsmål”

Fortolkningssammenligning

Lidt højere tiltro

Ingen klar ændring

”Det kan jeg godt, hvis jeg ikke
bliver stillet åndssvage spørgsmål”

Ingen klar ændring

Ingen klar ændring

Ingen klar ændring

Lidt højere tiltro

Ingen klar ændring
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På baggrund af fortolkningssammenligningen har to interviewpersoner (IP1, IP6) fået styrket deres
tiltro lidt til at kunne klare en jobsamtalesituation. Kvantitativt er der ingen fremgang, men kvalitativt
indikerer deres efter-beskrivelser styrket tiltro. IP1 udtrykker at kunne formidle bedre, hvad hendes
evner rækker til. IP6 udtrykker at kunne formidle sine kompetencer bedre, fordi han har fået et større
fagligt ordforråd om, hvad han kan med sin erfaringskompetence. For de øvrige 5 interviewpersoner
er der ikke noget i før- og efterbeskrivelserne, der indikerer en ændret tiltro til at klare en jobsamtale,
hverken kvantitativt eller kvalitativt. F.eks. fortæller IP4 både før og efter, at hun har gode evner,
fordi hun er afslappet til samtaler.
Ved supplement med retrospektive beskrivelser oplever 6 interviewpersoner, at deres tiltro til egne
evner til at klare en jobsamtale er styrket. Foruden IP1 og IP6, hvis fortolkningssammenligning bekræftes, er IP2, IP3, IP4 og IP5’s tiltro blevet styrket, mens IP7’s tiltro er uændret. F.eks. fortæller
IP2 at have fået højere tiltro, fordi ”jeg er blevet mere okay med at være mig selv i sådan en situation,
fordi jeg ikke skal parkere min sårbarhed derhjemme”. I samme stil fortæller IP4, der ikke længere
oplever at skulle lægge låg på sine levede erfaringer med psykisk sårbarhed, fordi ”jeg hviler mere i
mig selv og har indset, hvor flot jeg egentlig har klaret mit liv”. IP3 fortæller, at ”jeg vil være bedre til
at formulere mig om de hensyn, jeg har brug for”, og IP5 har højere tiltro, fordi ”jeg har fået mere
selvindsigt”. Således er der, med 6/7 interviewpersoner der har fået tiltroen styrket, en vis støtte til
H1 for komponenten om at klare en jobsamtale.

Side 46 af 84

ANNA-KATHRINE BENDTSEN - 201305053
15-06-18
SPECIALE – INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB, AARHUS UNIVERSITET

Komponenten ’tiltro til at løse arbejdsopgaver’ fremstilles i tabel 7. Den omhandler interviewpersonernes vurdering af egne evne til at løse arbejdsopgaver i et givent job. Med givent job menes der
et job, som det er realistisk, at personen har – altså er kvalificeret til. ’Løse arbejdsopgaver’ betyder
i bred forstand, hvor meget interviewpersonerne tror på at kunne løse og jonglere med alle mulige
opgaver, der er i det pågældende job.

Tabel 7: ’Tiltro til at løse arbejdsopgaver’
IP
1
2

3

4

5

6

7

Kvantitativt (1-10)
Før: 8
Efter: 8

Kvalitativt
Før
Efter
”Er opgaverne afstemt med mit
”Mine evner er okay, hvis der er
tidsbehov, er evnerne fine”
taget hensyn”

Før: 7-8
Efter: 7

”Jeg har jo ingen erfaringer.
Men har jeg et job afstemt med
mine skånehensyn, kan jeg
godt løse arbejdsopgaverne”

”Jeg har meget lidt erfaring,
men tror jeg kan vokse med opgaverne og være god til det.
Jeg har mere mod på at afprøve mig”

”Arbejdsopgaverne vil ikke
være noget problem. Jeg kan få
problemer med at fokusere og
koncentrere mig længe”

”Jeg vil nok kunne finde ud af
det, men vil let blive usikker på
mig selv i starten. Jeg vil være
langsommere end andre”

”Jeg vil være god til det, og ellers er jeg god til at sparre med
kollegaer”

”Jeg har god tiltro til at være
peer. Jeg er blevet klogere på,
hvordan jeg bruger min erfaringskompetence professionelt.
Jeg er nok usikker i starten,
men det kan jeg italesætte”

Før: 7
Efter: 5

Før: 7
Efter: 7-8

Før: 10
Efter: 10

Før: 9-10
Efter: 9-10

Før: 9
Efter: højt

”Mine evner er gode, hvis jeg
får en ordentlig forventningsafstemning og eventuelt er blevet
oplært i noget, jeg er uerfaren i”

”Mine evner er rigtig gode, og
jeg har stor tiltro, fordi jeg nu
har flere faglige kasketter. Jeg
har brug for hensyn og hyppig
forventningsafstemning”

”Jeg kan godt, hvis jeg får skabt
et job, der passer til mine kompetencer”

”Jeg er blevet bedre, fordi jeg
er mere bevidst om mine grænser og bedre kan navigere på
en arbejdsplads og i de stillede
arbejdsopgaver”

”Det har jeg fin tiltro til. Jeg er
god til det, jeg laver nu”

”Mine evner er gode, men alle
dage er ikke ens. Er det svære
opgaver, f.eks. konflikter, klarer
jeg det uanset hvad”

Fortolkningssammenligning
Ingen klar ændring

Lidt højere tiltro

Lidt lavere tiltro

Lidt højere tiltro

Lidt højere tiltro

Højere tiltro

Ingen klar ændring

Fortolkningssammenligningerne af interviewpersonernes før- og efterbeskrivelser af deres tiltro til at
løse arbejdsopgaver i et givent job viser, at 4 interviewpersoners (IP2, IP4, IP5, IP6) tiltro er styrket.
Kvantitativt er der ingen egentlige ændringer, mens f.eks. beskriver IP2 i efter-beskrivelsen, at hun
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tror, hun kan vokse med opgaven og være god til det, og at hun har mere mod på at afprøve sine
evner. Denne høje optimisme ses ikke i samme grad i før-beskrivelsen, hvilket foranlediger ’lidt højere tiltro’-fortolkningen. Samme fortolkningssammenligning gives IP4 og IP5. IP4 fortæller at være
blevet klogere på, hvordan hun bruger sine erfaringer som kompetence professionelt i opgaveløsningen som peer-medarbejder. IP5 udtrykker, at den kombinerede faglighed, hun nu har fået, giver
hende stor tiltro til at kunne løse arbejdsopgaver. IP6’s tiltro er styrket, fordi han beskriver at kunne
befinde sig og navigere bedre i et job, fordi han er blevet mere bevidst om sine grænser. IP1 og
IP7’s før- og efterbeskrivelser giver ingen indikationer på, at deres tiltro til at kunne løse arbejdsopgaver har ændret sig. Fortolkningssammenligningen for IP3 indikerer, at hendes tiltro er lidt svækket.
I før-beskrivelsen fortæller hun, at arbejdsopgaveløsning ikke er et problem for hende, mens hun i
efter-beskrivelsen fortæller at kunne blive usikker i opgaveløsningen, især i starten.
Suppleres der med retrospektive beskrivelser, fortæller de samme 4 interviewpersoner, at deres tiltro
til at løse arbejdsopgaver er styrket. F.eks. fortæller IP2, at ”jeg har større mod på at prøve mig af,
fordi jeg har fået større tro på, at jeg måske har en hel del evner og talenter, som jeg hidtil har pakket
væk”. IP5 fortæller også, at ”jeg har fået mere tro på, at jeg kan klare det og er dygtig”. Således er
der en svag støtte til H1, hvad angår komponenten om at løse arbejdsopgaver. I de retrospektive
beskrivelser for IP1, IP3 og IP7 fortæller interviewpersonerne, at deres tiltro er uændret, hvilket i
IP3’s tilfælde nuancerer fortolkningssammenligningen. IP3 fortæller: ”jeg oplever ikke, vi har været
igennem noget her, der får mig til at tænke, at jeg vil klare mig bedre i udførslen af daglige arbejdsopgaver”. IP3’s tiltro er ikke svækket alligevel, men den er heller ikke styrket.
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Tabel 8 fremstiller komponenten ’tiltro til at håndtere arbejdspres’, der vedrører interviewpersonernes vurdering af, hvor gode de er til at håndtere arbejdspressede situationer – altså hvor gode de er
til at klare situationen, så de ikke bukker under for presset.

Tabel 8: ’Tiltro til at håndtere arbejdspres’
IP
1
2

3

4

5

6

7

Kvantitativt (1-10)
Før: 3
Efter: 2-3

Før
”Det er jeg ikke god til. Det
kammer over for mig”

Efter
”Dagligt pres i arbejdet kan jeg
ikke klare”

Før: 1-2
Efter: 6

”Jeg håndterer pres dårligt. Jeg
er knækket på det tidligere”

”Jeg fungerer dårligt med det,
men er mere OBS på at sige fra
frem for at knække til sidst”

Før: 3
Efter: 3

”Det har jeg svært ved, især at
lukke af for pres, når jeg har fri”

”Jeg vil nemmere håndtere det i
en deltidsbeskæftigelse, men
vil stadig have det svært”

Før: 6
Efter: 6-7

”Jeg reagerer dårligt på arbejdspres og vil gøre alt for
undgå det, f.eks. tage nogle
omsorgsdage”

”Arbejdspres er svært for mig,
men jeg er god til at sig til/fra.
Nogle gange siger jeg nok først
fra i sidste øjeblik”

Før: 5
Efter: Midti

”Jeg håndterer det ikke godt og
skal lære at sætte grænser”

”Jeg har brug for at sige fra, og
at det er okay. Men jeg har det
ikke godt med det”

Før: 5
Efter: 8-9

”Jeg mestrer ikke stressfaktoren endnu”

”Jeg vil have større overskud til
at håndtere arbejdspres i dag,
fordi jeg på uddannelsen har
gennemarbejdet noget, så det
ikke længere tager min psykiske energi”

Før: Midti
Efter: Midti

Kvalitativt

”Jeg klarer ikke unødigt pres i
lang tid. Vi forsøger at undgå
det ved at arbejde forud”

”Kortvarigt pres er okay, men
voldsomt yderligere pres klarer
jeg ikke”

Fortolkningssammenligning
Ingen klar ændring

Højere tiltro

Ingen klar ændring

Ingen klar ændring

Ingen klar ændring

Højere tiltro

Ingen klar ændring

På baggrund af fortolkningssammenligningerne i tabel 8, er 2 interviewpersoners (IP2, IP6) tiltro at
håndtere arbejdspres blevet styrket i løbet af peer-uddannelsen. IP2 siger både før og efter, at hun
reagerer dårligt på arbejdspres. I efterbeskrivelsen siger hun dog også, at hun er mere OBS på at
sige fra, altså håndtere arbejdspresset og ikke knække på det. Den markante kvantitative fremgang
for IP2 understøtter fortolkningen. IP6’s kvantitative fremgang er også markant, og han fortæller i
efter-beskrivelsen, at han har større overskud i dag til at håndtere arbejdspres pga. øget psykisk
energi. For de øvrige 5 interviewpersoner er der ikke klare indikationer i en før-efter-sammenligning
på ændret tiltro til at håndtere arbejdspres. Nogle beskriver både før og efter at have svært ved at
håndtere arbejdspres (f.eks. IP1 og IP3), mens andre (f.eks. IP4) før og efter beskriver at have det
svært med arbejdspres, men at hun kan finde ud af at undgå det eller sige fra.
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Når der suppleres med interviewpersonernes retrospektive beskrivelser, understøttet fortolkningssammenligningen ’højere tiltro’ for IP2 og IP6. Yderligere fortæller IP3, IP4 og IP7 også, at deres
tiltro til at håndtere arbejdspres er styrket. F.eks. fortæller IP7, at ”jeg er blevet bedre, fordi jeg kan
sortere lidt bedre i, hvad der er vigtigt for mig”. IP3 fortæller, at hun er blevet mere klar over, hvordan
arbejdspres føles over længere tid, så hun er blevet klogere på, hvordan hun skal håndtere pres i
det daglige. Således er der en mindre støtte til H1 for arbejdspres-komponenten, idet 5/7 oplever
styrket tiltro i løbet af peer-uddannelsen. IP1 og IP5 oplever ikke, at deres tiltro har ændret sig.
Tabel 9 fremstiller den sidste komponent i ’tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet’, der er ’tiltro til at
samarbejde med ledere og kollegaer’. Komponenten omhandler interviewpersonernes vurdering af
deres evner til at have et velfungerende samarbejde med kollegaer og ledere, f.eks. evner til at
kommunikere godt.

Tabel 9: ’Tiltro til at samarbejde med ledere og kollegaer’
IP
1

2
3

4

5

6

7

Kvantitativt (1-10)
Før: 10
Efter: 8

Kvalitativt
Før
Efter
”Jeg tror på, jeg har gode sam”Jeg tænker, at mine evner er
arbejdsevner, hvis jeg oplever
fine”
ligeværdighed”

Før: 9
Efter: 8

”Min tiltro er høj, uden jeg har
mange erfaringer med det”

Jeg tror, jeg vil være ret god til
at samarbejde”

Før: 4
Efter: 5

”Jeg vil være fin nok til det, hvis
jeg er på bølgelængde med
mine kollegaer/leder”

”Jeg vil klare det fin nok. I starten vil jeg ikke føle mig ligeværdig med kollegaerne og være
usikker på mig selv”

”Jeg er god til samarbejde, hvis
det er en tryg relation. Ellers bliver jeg passiv”

”Jeg er rigtig god til at samarbejde, hvis jeg er tryg. Er jeg
ikke det, kan jeg godt trække
mig”

Før: 9
Efter: 8

”Jeg håndterer samarbejde
godt og er social og jovial”

”Jeg er blevet bedre, fordi jeg
nu er mere autentisk og rummelig. Jeg er mere mig selv”

Før: 8-9
Efter: 9-10

”Jeg er meget åben for samarbejde og at skabe nye ideer”

”Mine evner er meget skarpere
i dag, fordi mit fagsprog er styrket. Jeg er mere selvsikker i
min rolle på en arbejdsplads”

Før: 5-6
Efter: 6-7

Før: 7
Efter: Højt

”Jeg plejer at være god til det
og komme med mine input”

”Jeg er blevet bedre, fordi jeg
er mere velovervejet i dag i,
hvad jeg gør og ikke gør i samarbejdsrelationer”

Fortolkningssammenligning
Ingen klar ændring

Ingen klar ændring

Ingen klar ændring

Ingen klar ændring

Højere tiltro

Højere tiltro

Højere tiltro
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Tabel 9’s fortolkningssammenligninger viser, at 3 interviewpersoners (IP5, IP6, IP7) tiltro til egne
evner til at samarbejde med ledere og kollegaer er styrket i løbet af peer-uddannelsen. De fortæller
i deres efter-beskrivelse på forskellig vis, at de synes at være bedre til at samarbejde i dag: IP5 fordi
hun er blevet mere rummelig og autentisk; IP6 fordi hans fagsprog er forbedret, og hans selvsikkerhed om egen rolle på en arbejdsplads er højnet; og IP7 fordi hun er blevet mere velovervejet i sine
handlingsvalg i relationerne til hendes kollegaer. Fortolkningssammenligningen for de øvrige 4 interviewpersoner er, at der ingen klare ændringer er i deres tiltro til at samarbejde med ledere og kollegaer. Selvom der hos IP1 og IP2 er en mindre kvantitativ tilbagegang, understøttes det ikke kvalitativt. IP1 beskriver både før og efter at have gode/fine samarbejdsevner, og ligeledes beskriver IP2
før og efter, at hendes tiltro er høj, så intet tyder på en svækket tiltro. IP3’s lille kvantitative fremgang
understøttes ikke kvalitativt, fordi hun både beskriver før og efter, at hun ville være fin nok til at
samarbejde, men at hun vil være udfordret, hvis hun ikke oplever at være samme sted (”på bølgelængde/ligeværdig”) som kollegaerne. Derfor bliver fortolkningssammenligningen, at hendes tiltro er
uændret.
Fortolkningssammenligningen ’højere tiltro’ understøttes af IP5, IP6 og IP7’s retrospektive beskrivelser. F.eks. fortæller IP6, at han på peer-uddannelsen har fået højere tiltro til sine samarbejdsevner, fordi han er blevet bekræftet i, hvordan han kan bruge sine samarbejdskompetencer. Derudover
fortæller også IP2, at hendes tiltro til at samarbejde med ledere og kollegaer er styrket, fordi ”det
virker mere realistisk for mig at skulle være på en arbejdsplads, hvor der er plads til mig, og hvor jeg
kan være del af et samarbejdende fællesskab”. Der er svag støtte til H1, idet 4/7 oplever, at deres
tiltro til at kunne samarbejde med ledere og kollegaer er styrket. De øvrige interviewpersoner, IP1,
IP3 og IP4, fortæller, at de oplever uændret tiltro, som fortolkningssammenligningen også indikerer.
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Tabel 10 opsamler for alle komponenterne, gennemgået i tabel 2-9, hvor mange interviewpersoner,
der på baggrund af hhv. fortolkningssammenligninger og retrospektive beskrivelser, har fået styrket
tiltro til deres egne evner i løbet af peer-uddannelsen. Tabellen giver således overblik over, hvor stor
den samlede støtte til H1 er.

Tabel 10: Opsamling på alle komponenter af tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet
Komponent
Generel tiltro til egne evner på
arbejdsmarkedet
Tiltro til at have værdifulde
kompetencer
Tiltro til at finde jobs, man er
kompetent til
Tiltro til at skrive jobansøgninger
Tiltro til at klare jobsamtale
Tiltro til at løse arbejdsopgaver
Tiltro til at håndtere arbejdspres
Tiltro til at samarbejde med leder og kollega

Fortolkningssammenligning

Retrospektive beskrivelser

4/7

5/7

2/7

4/7

4/7

5/7

0/7

1/7

2/7

6/7

4/7

4/7

2/7

5/7

3/7

4/7

Overordnet giver den empiriske undersøgelse en overvejende, men relativt svag støtte til H1, hvilket
også skal ses i lyset af undersøgelsens begrænsede datagrundlag. Der er nogle indikationer på, at
tiltroen til egne evner på arbejdsmarkedet styrkes, når man på peer-uddannelsen uddannes i at gøre
levede erfaringer med psykisk sårbarhed til en kompetence. Men generelt er ændringerne i tiltro hos
interviewpersonerne af den mindre slags. Interviewpersonerne rykker sig ikke fra ”overhovedet ingen
tiltro” til ”meget stor tiltro”. Dermed revolutionerer peer-uddannelsen ikke interviewpersonernes tiltro
til egne evner, men styrker tiltroen hos nogle af interviewpersonerne, så de i højere grad tror på sig
selv, end før peer-uddannelsen.
For 7 af 8 komponenter af ’tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet’ har 4 eller flere af de 7 interviewpersoner fået styrket deres tiltro til egne evner, når før- og efterbeskrivelserne kombineres med de
retrospektive beskrivelser. Komponenten om ansøgningsskrivning er den eneste, der ikke findes
støtte til at være blevet styrket i løbet af peer-uddannelsen. Peer-uddannelsen styrker især kursisternes tiltro til komponenterne: ’generel tiltro’, ’tiltro til at finde jobs man er kompetent til’, ’tiltro til at
klare jobsamtale’ og ’tiltro til at håndtere arbejdspres’. Her har 5 eller flere interviewpersoner fået
styrket tiltro. Den empiriske undersøgelse giver ikke overordnet indikationer på, at peer-uddannelsen
har decideret svækket kursisternes tiltro til egne evner, hvilket bestemt heller ikke forventes. Bortset
fra en enkelt fortolkningssammenligning oplever interviewpersonerne, hvis tiltro til en given komponent ikke styrkes, en uændret, cementeret tiltro på et niveau, der i mange tilfælde i forvejen ligger
på et højt niveau fra starten af peer-uddannelsen.
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Suppleringen med de retrospektive beskrivelser bestyrker i mange tilfælde fortolkningssammenligningerne. Ofte nuancer de retrospektive beskrivelser også fortolkningssammenligningerne, hvor en
interviewperson fortæller, at hendes/hans tiltro er styrket, selv om det ikke ses i før-eftersammenligningen.
Undersøgelsen af H1 betragter ’gennemsnitseffekterne’ af at gå på peer-uddannelsen for de forskellige komponenter af tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet. Dvs. at konklusionerne er draget om,
hvor mange interviewpersoner der på de enkelte komponenter får deres tiltro styrket. Men dykker
man ned i empirien, kan det ses, at der er stor forskel mellem de enkelte interviewpersoner. Nogle
interviewpersoners tiltro er styrket på de fleste af komponenterne. Andre interviewpersoners tiltro er
kun styrket på en enkelt eller to komponenter. Hvad disse individuelle forskelle kan betyde, vil blive
vendt i diskussionen.

5.2. Sammenhæng mellem ændringer i tiltro og adfærdsintentioner om jobsøgning
og jobudførsel?
Hypoteserne H2a, H2b og H2c omhandler, hvilken betydning ændringer i tiltro til egne evner på
arbejdsmarkedet har for adfærdsaspekter af arbejdsmarkedet – nemlig hvordan adfærdsintentioner
om jobsøgning og jobudførsel påvirkes af, om kursisternes tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet
ændres.
Tabellerne 11-14 nedenfor gennemgår resultaterne af den empiriske undersøgelse vedr. intentioner
om jobsøgningsadfærd (tabel 11-12), generel jobudførsel (tabel 13) og arbejdspreshåndtering (tabel
14). De teoretiske forventninger til de forskellige adfærdsintentioner er, at:
-

Intentioner om jobsøgningsadfærd bliver mere engagerede, hvis kursisternes tiltro til egne
evner på arbejdsmarkedet styrkes (H2a)
Intentioner om generel jobudførsel udtrykker mere arbejdsengagement, hvis kursisternes tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet styrkes (H2b)
Intentioner om arbejdspreshåndtering bliver mere problemfokuserede, hvis kursisternes tiltro
til egne evner på arbejdsmarkedet styrkes (H2c)

Hvorledes den empiriske undersøgelse giver støtte til hypoteserne undersøges ved først at gennemgå, hvorvidt og hvordan interviewpersonernes adfærdsintentioner har ændret sig. Tabellerne
fremstiller først interviewpersonernes kondenserede før- og efterbeskrivelser samt fortolkningssammenligninger af interviewpersonernes adfærdsintentioner i de fire opstillede vignette-situationer,
altså: Ændringer i engagement (H2a)
-

Ændringer i arbejdsengagement (H2b)
Ændringer i arbejdshåndteringstilgang (H2c)
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Fortolkningssammenligningerne suppleres med interviewpersonernes retrospektive beskrivelser af,
om deres adfærdsintentioner er ændret ved slutningen af peer-uddannelsen sammenlignet med
starten af peer-uddannelsen. Hvorvidt udviklingen i interviewpersonernes adfærdsintentioner støtter
hypoteserne, fastslås ved at trække tråde tilbage til konklusionerne på H1 – altså om interviewpersonernes tiltro til egne evner har udviklet sig på en måde, der kan forklare udviklingen i deres adfærdsintentioner.
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Tabel 11 præsenterer første del af H2a om adfærdsintentioner i jobsøgning med vignette-situationen, hvordan interviewpersonerne vil gribe en situation an, hvor de er ledige, men gerne vil i job,
f.eks. hvordan de vil afsøge jobmarkedet.

Tabel 11: ’Adfærdsintentioner i jobsøgning – vignette 1’
IP

Før

Efter

1

”Jeg vil brainstorme på, hvor jeg har
lyst til at arbejde. Så vil jeg henvende mig kort skriftligt til arbejdspladserne om mulighederne og afvente respons”

”Jeg vil brainstorme på, hvad jeg har
lyst til og finde steder, der passer
dertil. Jeg vil skrive til arbejdspladsen, om jeg kan besøge dem”

”Jeg vil fokusere på, hvor jeg gerne
vil arbejde. Jeg vil søge i mit netværk, i jobdatabaser og måske kontakte områder, hvor jeg gerne vil
have job”

”Helt konkret vil jeg spørge underviserne på peer-uddannelsen, om jeg
kan blive ”underviserføl”, så jeg kan
prøve mig selv af til et muligt fleksjob”

”Jeg vil nok anvende JobNet og mit
netværk, f.eks. undervisere, hvis jeg
færdiggør en uddannelse. Jeg vil
måske opsøge interessante steder
uopfordret”

”Jeg vil lægge en jobansøgning på
f.eks. LinkedIn. Hvis jeg kender
nogle inden for det, jeg gerne vil,
kontakter jeg dem. Jeg vil nok kontakte interessante arbejdspladser”

”Jeg vil være optimistisk, sende ansøgninger, også uopfordret. Jeg vil
også være opsøgende og ringe til
forskellige steder, om jeg kan besøge dem”

”Jeg vil prøve at være optimistisk,
skrive nogle ansøgninger og forsøge
at være opsøgende. Men jeg vil ikke
lade jobsøgning stresse mig”

”Jeg vil trække på netværk, f.eks.
folk jeg nu kender fra peer-uddannelsen, kigge på JobNet, sende nogle
ansøgninger. Jeg vil ikke ringe”

”Jeg vil henvende mig alle steder
med job for min nuværende fagprofil,
altså også peer-medarbejder nu. Jeg
ringer, fortælle om mig selv, stiller
spørgsmål og sender en ansøgning”

”Jeg vil kigge på jobbørserne, bruge
peer-netværket, mine kontakter og
sætte så mange søgere ud som muligt”

”Jeg vil kigge på peer-netværkets
hjemmeside. Jeg vil også opsøge en
leder i kommunen og fortælle om
mig, peer-uddannelsen, og om jeg
kan besøge dem og fortælle mere
om mine ideer til, hvordan peer-medarbejdere kan bruges i kommunen”

”Jeg vil afsøge, hvad der er inden for
mit pædagogfelt, f.eks. på kommunens hjemmeside. Måske vil jeg
høre mit netværk, om de kender noget eller vil holde øje”

”Jeg vil kigge efter ledige job på det
område, jeg havde lyst til, eller om
nogle i mit netværk kender til ledige
fleksjobstillinger”

2

3

4

5

6

7

Fortolkningssammenligning

Ingen klar ændring

Lidt mere engageret

Ingen klar ændring

Ingen klar ændring

Mere engageret

Mere engageret

Ingen klar ændring
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Fortolkningssammenligningen indikerer, at 3 interviewpersoners (IP2, IP5, IP6) adfærdsintentioner
bliver mere engagerede. F.eks. er IP2’s adfærdsintentioner i efter-beskrivelsen mere fokuserede og
aktive mod en konkret, mulig stilling (underviser), hvorimod IP2 i før-beskrivelsen beskrev en mere
passiv afsøgning af jobmuligheder. Derfor er IP2’s adfærdsintentioner mere engagerede på et konkret job. IP5’s adfærdsintentioner er blevet mere engagerede, fordi IP5 anvender en ekstra strategi,
at ringe, som hun eksplicit i før-beskrivelsen fortalte, hun ikke ville anvende. IP6’s adfærdsintentioner
er mere engagerede, fordi han i efter-beskrivelsen vil være mere aktiv om konkrete stillinger og være
mere opsøgende i jobsøgning/jobskabelse. IP6’s før-beskrivelse hælder mere mod passiv afsøgning
af jobmarkedet. For de resterende 4 interviewpersoner (IP1, IP3, IP4, IP7) er der ingen klar ændring
i deres adfærdsintentioner, fordi interviewpersonerne stort set beskriver samme tilgang til jobsøgningen før som efter.
De retrospektive beskrivelser understøtter fortolkningssammenligningen for alle interviewpersoner,
således at IP2, IP5 og IP6’s adfærdsintentioner ifølge dem selv bliver mere engagerede efter peeruddannelsen. F.eks. fortæller IP6: ”jeg vil gøre mere i dag, fordi jeg er bedre rustet til, hvilke instanser
jeg vil hive fat i”. IP2 fortæller også at være mere engageret, fordi ”jeg vil i dag tage nogle mindre,
men mere realistiske skridt i min jobsøgning, hvor jeg før peer-uddannelsen synes, jeg skulle præstere en masse, men aldrig ville få det gjort i virkeligheden”. De øvrige interviewpersoner fortæller,
at de vil gøre det samme i situationen før som efter, og dermed er deres adfærdsintentioner om
jobsøgning uændrede.
Sammenholder man ovenstående med interviewpersonernes udvikling i tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet, er der flere ting, der støtter H2a. Det er, som nævnt i operationaliseringsafsnittet,
tiltro-komponenterne ’at finde jobs, man er kompetent til’ og ’at have værdifulde kompetencer til et
job’, der er mest relevante for jobsøgningsadfærd. IP2, IP5 og IP6’s ’tiltro til at have værdifulde kompetencer’ og til ’at kunne finde jobs, man er kompetent til’ er, som fremført i afsnit 5.1, styrket. F.eks.
fortælles IP6, at han har større tiltro til værdien i og brugbarheden af sine kompetencer, som han vil
arbejde for at udbrede på arbejdsmarkedet. Det afspejler sig altså i mere engagerede adfærdsintentioner om jobsøgning. For interviewpersonerne, hvis tiltro på de jobsøgningsrelaterede tiltro-komponenter er uændrede, er adfærdsintentionerne ikke blevet mere engagerede, hvilket ikke modsiger
hypotesen. Det gælder f.eks. IP1 og IP7. Det taler lidt imod H2a, at IP3’s ’tiltro til at finde jobs, man
er kompetent til’ styrkes (se tabel 3) en smule, uden at adfærdsintentionerne i jobsøgning tilsvarende
bliver mere engagerede. Men måske er ændringen i tiltroen for lille til, at det ændrer noget ved
hendes adfærdsintentioner. Således er der på baggrund af denne vignette en vis støtte til H2a.
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Tabel 12 fremstiller den anden jobsøgningsrelaterede vignette-situation til H2a, hvor interviewpersonerne beskriver, hvordan de tilgår en situation, hvor de har fundet et stillingsopslag, de gerne vil
søge, f.eks. hvordan de vil skrive ansøgning og sælge sig selv til den potentielle arbejdsgiver.

Tabel 12: ’Adfærdsintentioner i jobsøgning – vignette 2’
IP

Før

1

”Jeg vil undersøge og hvis muligt besøge arbejdspladsen. Hvis det tiltaler
mig, ansøger jeg jobbet”

”Jeg skriver ansøgningen, hvor jeg
kort forklarer, hvem jeg er, hvorfor
jeg søger stillingen, og om mine
kompetencer”

”Jeg vil først undersøge arbejdspladsen. Formodentlig skriver jeg en ansøgning efterfølgende”

”Hvis jeg mærker, at stillingen lige er
mig, skriver jeg en ansøgning. Ellers
undersøger jeg miljøet, stedet og
personalet nærmere, og om jeg har
lyst til at være der”

”Jeg vil skrive et godt CV og tilpasse
min ansøgning til stillingen. Hvis jeg
virkelig vil have jobbet, ringer eller
opsøger jeg dem også”

”Jeg vil prøve at skrive en god, målrettet ansøgning og måske aflevere
det personligt og præsentere mig
nærmere”

”Til et fint-nok job, sende jeg en ansøgning. Hvis jeg meget gerne vil
have det, gør jeg mere ud af ansøgningen og ringer også”

”Til et almindeligt, ok job skriver jeg
en ansøgning. Hvis det er noget, jeg
virkelig gerne vil, ringer jeg og besøger måske stedet, så de bedre husker mig”

”Jeg vil se hvad der forventes i stillingen, og så skriver jeg ansøgningen
og kobler mine kvalifikationer og erfaringer til deres behov”

”Jeg ringer til arbejdspladsen og stiller nogle forberedte spørgsmål. Kan
jeg mærke, jeg vil det, så skriver jeg
en god ansøgning og får måske
feedback fra kyndige mennesker”

”Jeg undersøger arbejdspladsen,
f.eks. dens værdier og mål, for at se,
om jeg kan bidrage/gøre en forskel.
Det formulerer jeg i en ansøgning”

”Jeg vil undersøge arbejdspladsen
først, f.eks. besøge den, og så formulere en ansøgning bagefter”

”Jeg vil besøge stedet og mærke efter, om jeg kan lide det. Så skriver
jeg en ansøgning, hvor jeg også fortæller, at jeg er fleksjobber pga. min
psykiske sårbarhed, samt om mine
kompetencer”

”Jeg vil besøge arbejdspladsen. Hvis
jeg kunne lide det, skriver jeg en ansøgning og fortæller om mig selv,
mine erfaringer, og hvad jeg kan tilbyde dem”

2

3

4

5

6

7

Efter

Fortolkningssammenligning

Ingen klar ændring

Lidt mere engageret

Ingen klar ændring

Ingen klar ændring

Mere engageret

Ingen klar ændring

Ingen klar ændring

Fortolkningssammenligningerne i tabel 12 indikerer, at 2 interviewpersoners (IP2, IP5) adfærdsintentioner bliver mere engagerede. F.eks. fortæller IP2 i efterbeskrivelsen, at hun vil ansøge jobbet
uden videre, hvis hun fornemmer, at jobbet er det rigtige. I førbeskrivelsen er hendes intentioner
mere tilbageholdende, hvor hun ”formodentlig” vil skrive en ansøgning efter først at have undersøgt
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arbejdspladsen. Dermed udtrykker IP2 intentioner om mere engagement i aktiv jobsøgning efter
peer-uddannelsen. Som ved forrige vignette-situation beskriver IP5 at gøre nogle ekstra ting i sin
reaktion på stillingsopslaget sammenlignet med før-beskrivelsen. IP5 vil både ringe til arbejdspladsen inden og få konstruktiv feedback på sin ansøgning, inden hun sender den. Dermed udtrykker
IP5 mere engagement i intentioner om aktive jobsøgning efter peer-uddannelsen. For de resterende
5 interviewpersoner er der ingen klare indikationer i fortolkningssammenligningen på, at deres intentioner er blevet mere engagerede. F.eks. beskriver IP7 både før og efter samme tilgang til jobopslaget: at hun vil besøge stedet for at få en fornemmelse af det og derefter skrive en ansøgning.
Ved supplering med retrospektive beskrivelser fortæller både IP2 og IP5, at de sammenlignet med
før de startede på peer-uddannelsen vil være mere engagerede i vignettens jobsøgningssituation.
F.eks. fortæller IP5, at hun før peer-uddannelsen havde været ”mere neutral og tilbageholdende”.
Derudover fortæller også IP4, at hun ved det rette stillingsopslag vil ”engagere mig meget mere i at
søge jobbet, end jeg gjorde i nogle job før peer-uddannelsen, fordi jeg har fundet det arbejdsområde,
jeg allerhelst vil have”. De øvrige interviewpersoner fortæller, at de ikke vil gøre noget anderledes i
den beskrevne situation efter peer-uddannelsen sammenlignet med før. Dermed er der ’ingen klar
ændring’ i deres adfærdsintentioner.
Som ved forrige vignette er der flere ting, der understøtter H2a, når man sammenholder interviewpersonernes udvikling i tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet med udviklingen i deres adfærdsintentioner. Som den eneste oplever IP5 at have fået styrket tiltro til at skrive jobansøgninger (se tabel
5’s tilhørende retrospektive beskrivelser), og hun har ligeledes styrket tiltro til at kunne finde jobs,
hun er kompetent til. Det afspejler sig altså i et øget engagement i intentionerne om søgningen af et
konkret job. IP5 fortæller selv: ”jeg har i dag meget mere mod på at ringe til arbejdsgiver”. IP4’s
øgede engagement i jobansøgningen, såfremt stillingen er den rette, støtter også hypotesen, fordi
IP4’s tiltro til at finde jobs, hun er kompetent til, er styrket, idet hun er blevet mere målrettet og klar
over, hvad hun helst vil arbejde med. IP2’s øgede engagement støtter også hypotesen, idet hun har
fået større tiltro til at kunne finde jobs, hun er kompetent til. Hun fortæller også: ”der er en større
åbning på arbejdsmarkedet for mig nu ift. at tro på mine egne kompetencer og ressourcer”. IP1 og
IP7’s tiltro til egne evner vedrørende jobsøgning er uændrede, og det taler derfor ikke imod hypotesen, at engagementet i deres jobsøgningsadfærdsintentionerne er uændret. Som ved forrige vignette taler det lidt imod H2a, at IP3’s øgede ’tiltro til at finde jobs man er kompetent til’ ikke afspejler
sig i øget engagement i jobsøgningsadfærdsintentionerne.
Opsamlende giver den empiriske undersøgelse en vis støtte til H2a. Empirien viser mange indikationer på, at hvis man får styrket ’tiltro til at have værdifulde kompetence til et job’ og at ’finde jobs,
man er kompetent til’, så bliver ens adfærdsintentioner om jobsøgning også mere engagerede. Det
stemmer overens med den teoretiske forventning, at styrkes tiltroen, bliver ens adfærdsintentioner
mere engagerede. Indikationerne viser sig både for den generelle, forberedende jobsøgning/afsøgning af muligheder på arbejdsmarkedet (vignette 1) og den aktive jobsøgning på et konkret job (vignette 2).
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Hypotesen H2b om intentioner om generel jobudførsel er den næste, og den tilhørende vignettesituation fremstilles nedenfor i tabel 13. Her beskriver interviewpersonerne, hvordan de vil ’udføre’
et job, de har haft i nogle måneder, f.eks. hvordan de griber arbejdsopgaverne an og håndterer
samarbejdsrelationer med ledere og kollegaer – alle aspekter af adfærdsaktiviteter i det teoretiske
adfærdsbegreb ’generel jobudførsel’.

Tabel 13: ’Adfærdsintentioner i generel jobudførsel’
IP

Før

1

”Jeg vil prøve at falde til og byde mig
til i arbejdsopgaverne, f.eks. med
egne kreative forslag og samarbejde
med mine kollegaer”

”Jeg skal lige falde til, men vil gerne
tage initiativer. Jeg vil forsøge at
skabe godt samarbejde på arbejdspladsen”

”Jeg vil forholde mig til, gerne sammen med lederen, hvordan opgaverne passer med mine begrænsninger. Jeg vil have gå-på-mod, lyst og
engagement”

”Jeg vil være åben og tilstedeværende i opgaveløsningen, men også
tage mine begrænsninger alvorligt.
Går det ikke godt, siger jeg forhåbentlig fra. Jeg vil sparre og give
feedback med kollegaer”

”Møde op og gøre det, der skal gøres. Ift. kollegaer er jeg nok ikke meget social, fordi jeg vil have brug for
at fokusere på arbejdet. Jeg vil deltage i møder mv.”

”Jeg vil prøve at løse opgaverne
selvhjulpent. Jeg vil prøve at finde en
god samarbejdsbalance, hvor jeg
ikke finder mig i for meget, men heller ikke er for konfliktsøgende”

”Jeg vil gøre mit bedste og bidrage
med det, jeg kan. Jeg vil være glad
for arbejdet og humoristisk med kollegaerne. Jeg vil sparre og dele oplevelser med kollegaerne”

”Jeg vil forsøge at hvile i mig selv og
gøre det så godt, jeg kan. Jeg vil
sparre med kollegaerne, f.eks. om
ting jeg synes er svære”

”Arbejdsopgaverne, ja det kommer
an på det konkrete job. Jeg vil være
åben om mine udfordringer og psykiske sårbarhed overfor kollegaer og
leder for at være professionel”

”Jeg vil f.eks. løse peer-arbejdsopgaverne forskelligt, afhængigt af hvem
jeg skal støtte, så det passer til personen. Jeg vil sparre rigtig meget
med kollegaer, især hvis jeg har andre peer-uddannede som kollega”

”Jeg vil løse opgaverne med så meget energi som muligt, følge op og
have fingeren på pulsen. Jeg vil
sparre med lederen om opgaverne
og er interesseret i samarbejde i personalegruppen”

”Jeg vil udvise ildhu og lyst til opgaverne og arbejdspladsen. Men jeg
skal lige finde min plads og mærke
det at være på en arbejdsplads igen”

”Jeg inspireres af, hvordan tingene
tidligere er gjort og starter derfra. Senere vil jeg forsøge at komme med
egne ideer. Jeg vil gå op i det kollegiale og ledermæssige samarbejde”

”Jeg vil prøve at løse mine arbejdsopgaver. Kan jeg ikke det, spørger
jeg om hjælp, og er det umuligt for
mig, beder jeg om andre opgaver.
Jeg vil gerne samarbejde, men er nu
mere opmærksom på mine valg”

2

3

4

5

6

7

Efter

Fortolkningssammenligning

Ingen klar ændring

Ingen klar ændring

Lidt mere arbejdsengagement

Ingen klar ændring

Lidt mere arbejdsengagement

Ingen klar ændring

Lidt mere arbejdsengagement
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Tabel 13 fremstiller kondenseringen af interviewpersonernes før- og efterbeskrivelser samt fortolkningssammenligningerne til vignette-situationen, hvordan man håndterer arbejdet generelt, arbejdsopgaver samt samarbejde med kollegaer og ledere i et job, man har haft nogle måneder. Fortolkningssammenligningerne indikerer, at 3 interviewpersoners (IP3, IP5, IP7) adfærdsintentioner udtrykker ’lidt mere arbejdsengagement’. F.eks. udtrykker IP3 i efter-beskrivelsen at lægge en lidt
større energi i at finde en balance i samarbejdet på arbejdspladsen, hvor IP3 til sammenligning i førbeskrivelsen har intentioner om at være meget passiv overfor kollegaerne. Ift. løsningen af arbejdsopgaver giver fortolkningssammenligningen ikke indtryk af ændringer i arbejdsengagement hos IP3,
hvilket heller ikke er tilfældet i fortolkningssammenligningerne af IP5 og IP7’s beskrivelser. IP5 udtrykker større arbejdsengagement i sin efter-beskrivelse, hvor hun fortæller at vil sparre rigtig meget
med sine kollegaer, hvor hun i førbeskrivelsen også udtrykte intentioner om en vis, men ikke lige så
stor energi i sparringen i kollegarelationerne. IP7 udtrykker også større arbejdsengagement i kollegasamarbejdet i sin efterbeskrivelse, hvor hun lægger mere energi i at træffe valg, der skaber et
velfungerende samarbejde. Fortolkningssammenligningen for de øvrige interviewpersoner giver ingen indikationer på et ændret arbejdsengagement i adfærdsintentionerne om arbejdsopgaver eller
samarbejdsrelationer.
Suppleringen med interviewpersonernes retrospektive beskrivelser understøtter fortolkningssammenligningerne for IP3, IP5 og IP7, der udtrykker større arbejdsengagement i adfærdsintentionerne
om samarbejde/kommunikation med kollegaer og ledere. Yderligere fortæller IP1, IP2 og IP6 også,
at de ville have et større arbejdsengagement efter peer-uddannelsen sammenlignet med før. IP1 vil
f.eks. lægge mere energi i samarbejdet og kommunikationen med lederen: ”jeg vil gøre mere for, at
de virkelig forstår mine udfordringer, så jeg ikke atter kommer i for pressede situationer”. IP6 fortæller
også, at han ”vil være bedre til at reagere på min usikkerhed, spørge ledere/kollegaer og blive hjulpet
på vej”.
Sammenholder man interviewpersonernes udvikling i tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet med
udviklingen af deres adfærdsintentioner om generel jobudførsel, er der en overvejende støtte til H2b.
IP2, IP5, IP6 og IP7 oplever højere tiltro til egne samarbejdsevner med ledere og kollegaer. IP2
fortæller, at hun ”har fået betydeligt mere tiltro til at kunne sige til en leder eller kollega, hvordan jeg
har det med en situation”, mens IP5 fortæller, at hun tror mere på sine samarbejdsevner og at kunne
være autentisk i samarbejdsrelationer. IP6 fortæller, at hans øgede energi og engagement i samarbejde og kommunikation med leder/kollegaer bunder i, ”at min selvtillid er forstærket i løbet af peeruddannelsen, så jeg har mere mod på at konfrontere lederen på en samarbejdsfornuftig måde”. IP7
oplever en styrket tiltro til sine samarbejdsevner, fordi hun er blevet klogere på, hvad hun skal tage
højde for i sine samarbejdsrelationer med andre. Disse interviewpersoners styrkede tiltro afspejler
sig altså i, at adfærdsintentionerne om generel jobudførsel vedrørende primært samarbejde med
ledere og kollegaer udtrykker større arbejdsengagement. Ligeledes afspejler IP4’s uændrede tiltro
til egne samarbejdsevner sig i uændret arbejdsengagement: ”Ift. før peer-uddannelsen gør jeg nok
ikke så meget anderledes. Jeg synes allerede, jeg havde en god ballast med fra min læreruddannelse”. Det taler således ikke imod hypotesen. IP1 og IP3 udtrykker øget arbejdsengagement i deres
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adfærdsintentioner om generel jobudførsel, når deres tiltro til egne samarbejdsevner er ikke tilsvarende styrket (se tabel 9). De fortæller i stedet om, at generelt større selvtillid og forbedrede kommunikationsevner medvirker til intentioner om øget arbejdsengagement.
Opsamlende giver den empiriske undersøgelse en vis støtte til H2b, hvad angår især ’samarbejde
med ledere og kollegaer’ som en adfærdsaktivitet i ’generel jobudførsel’. De interviewpersoner, hvis
tiltro til at samarbejde med ledere og kollegaer er styrket, udtrykker også adfærdsintentioner om
større arbejdsengagement på aspekter som samarbejde og kommunikation med ledere/kollegaer.
Flere interviewpersoner udtrykker også andre former for udbytte af peer-uddannelsen, end styrket
tiltro til egne samarbejdsevner, der medvirker til adfærdsintentioner om øget arbejdsengagement i
samarbejdsrelationer. Disse andre former for udbytte, der ikke er indfanget ved specialets teoretiske
fokus på ’tiltro til egne evner’ præsenteres i afsnit 6’s tillægsfund.
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Den sidste hypotese, H2c, om intentioner om arbejdspreshåndtering er også undersøgt ved en vignette-situation, der fremstilles i tabel 14. Her beskriver interviewpersonerne, hvordan de vil håndtere
en situation med meget arbejdspres pga. mange arbejdsopgaver og lederforventninger.

Tabel 14: ’Adfærdsintentioner i arbejdspreshåndtering’
IP

Før

1

”Jeg vil gøre lederen opmærksom
på, hvis mine grænser overskrides”

”Jeg vil sørge for, at jeg bliver spurgt,
så jeg kan vælge til/fra selv. Jeg vil
også støtte mig til mine kollegaer”

”Jeg vil vurdere i mig selv, om arbejdet giver mig energi og er spændende eller er for meget. Hvis det
er, har jeg forhåbentlig mod til at
sige, at jeg skal have skåret ned”

”Det vil være en udfordring for mig at
sige stop og ytre behov for opgavejustering. Men jeg tror, jeg vil gøre det”

” Jeg kommer let til at gå med problemerne selv, men jeg vil prøve at
snakke med lederen om, hvis det
presser mig, at min arbejdsintensitet skal justeres. Men jeg vil virkelig
skulle være efter mig selv om at
gøre det”

”Jeg vil høre kollegaer, om de også
oplever presset, og så vil jeg virkelig
fokusere på, hvornår presset bliver for
meget. Der vil jeg snakke med min
overordnede om mulig stress”

”Jeg vil passe på ikke at sige ja til
for meget for at please andre. Jeg
vil påtage mig, hvad jeg kan magte
og ellers passe på mig selv med
omsorgsdage”

”Jeg vil spørge, om lederen kan
snakke om situationen. Jeg vil fortælle, at det er for meget, og om vi
kan finde en løsning, fordi jeg vil stadig gerne hjælpe. Jeg skal tage lidt tilløb, men jeg vil sige fra”

”Jeg vil sige fra for at passe på mit
helbred. Jeg vil gå til lederen og
sige, at jeg ikke kan håndtere situationen og må skære ned”

”Jeg vil italesætte det for min leder,
hvordan jeg reagerer på presset, om
det også er lederens opfattelse, og
hvordan vi løser det”

”Jeg vil vurdere, hvor stor en indsats jeg kan levere i opgaveløsningen. Så vil jeg tale med lederen om
tilpasning af mine opgaver til mit
yde-niveau”

”Hvis arbejdspresset overstiger mine
evner til at udføre arbejdet, vil jeg gå
til lederen og sige, at der skal skæres
ned, så jeg ikke bliver stresset”

”Jeg vil holde på, at vi må prioritere
i opgaverne, hvis vi ikke kan nå det
hele. Så vil jeg lægge en ekstra
indsats, hvis der er behov for det”

”Sammen med kollegaerne vil jeg forsøge at planlægge os ud af presset.
Hvis det bliver for meget, må vi bede
om hjælp”

2

3

4

5

6

7

Efter

Fortolkningssammenligning
Ingen ændret strategi

Ingen ændret strategi

Mere problemfokuseret

Mere problemfokuseret

Lidt mere problemfokuseret

Ingen ændret strategi

Ingen ændret strategi

Ifølge fortolkningssammenligningerne bliver 3 interviewpersoner (IP3, IP4 og IP5) mere problemfokuseret i deres adfærdsintentioner om arbejdspreshåndtering. F.eks. fortæller IP3 i efterbeskrivelsen
at ville vurdere problemets omfang nærmere og snakke med lederen. I før-beskrivelsen fortæller IP3
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derimod, at hun virkelig skal være efter sig selv for at snakke med lederen. Hendes problemfokus er
derfor klarere udtrykt. IP4 udtrykker i efterbeskrivelsen klarere problemfokus, hvor hun vil konfrontere arbejdspresproblemet frem for den mere passive, undvigende problemtilgang i førbeskrivelsen.
IP5 udtrykker også et klarere problemfokus i efterbeskrivelsen, hvor hun vil involvere og gå i dialog
med lederen om en problemløsning. I førbeskrivelsen udtrykte IP5 derimod intentioner om konsekvenshandling frem for dialog med lederen om at finde en varig problemløsning. Fortolkningssammenligningerne for de øvrige interviewpersoner giver ikke indikationer på en ændret arbejdspreshåndteringsstrategi. F.eks. beskriver IP6 i begge tilfælde, at han vil involvere lederen, hvis presset
overstiger hans arbejdsydeevne.
Men når der suppleres med interviewpersonernes retrospektive beskrivelser, fortæller alle interviewpersoner, at deres adfærdsintentioner vil være mere problemfokuserede efter peer-uddannelsen
sammenlignet med før. F.eks. fortæller IP2, at hun i større grad vil få sagt fra og være okay med det
uden at bebrejde og kritisere sig selv. IP6 fortæller, at han ”i dag vil være hurtigere til reelt at reagere
på arbejdspresset, når jeg mærker det, og håndtere problemet”.
Sammenholder man ændringerne i adfærdsintentionerne om arbejdspreshåndtering med interviewpersonernes udvikling i tiltro til egne evner til at håndtere arbejdspres, taler flere ting for H2c. IP2,
IP3, IP4, IP6 og IP7’s tiltro til at kunne håndtere arbejdspres styrkes i løbet af peer-uddannelsen,
hvilket således afspejles i deres mere problemfokuserede intentioner om arbejdspreshåndtering. Det
omtaler IP2 også som en styrket tiltro til, at ”jeg vil kunne formulere mine behov bedre”. IP1 og IP5’s
tiltro til at kunne håndtere arbejdspres er, som fundet i afsnit 5.1, uændret. De knytter i stedet deres
mere problemfokuserede arbejdspreshåndtering til en generelt større selvtillid. Disse andre former
for udbytte af peer-uddannelsen, der ikke er indfanget ved det teoretiske fokus på ’tiltro til at håndtere
arbejdspres’ præsenteres nærmere i afsnit 6. Men opsamlende giver den empiriske undersøgelse
således en vis støtte til H2c, idet interviewpersonerne, hvis tiltro til at kunne håndtere arbejdspres
styrkes, også udtrykker mere problemfokuserede intentioner om arbejdspreshåndtering.

6. Tillægsfund
I den åbne kodning af de indsamlede interview fremkom nogle tillægsfund, der ikke bliver indfanget
ved kodningen efter specialets hypoteser. Tillægsfundene vedrører dels deltagernes ’udbytte af
peer-uddannelsen’, dels deres ’forventninger til brugen af peer-uddannelsen og erfaringskompetencen’. Tillægsfundene kan dels supplere specialets teoretiske forventninger til betydningen af peeruddannelsen, og dels sammen med resultaterne af den empiriske undersøgelse bidrage til at sætte
betydningen af peer-uddannelsen ind i en bred samfundsmæssig kontekst. ’Udbytte af peer-uddannelsen’ kan nemlig i en bredere sammenhæng fortælle, hvad kursisterne får ud af peer-uddannelsen
udover ændringerne i tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet (H1), som er specialets teoretiske
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fokus. Især kan ’udbytte af peer-uddannelsen’ fortælle om peer-uddannelsens betydning for de interviewpersoner, hvis tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet er uforandret. ’Forventninger til brugen
af peer-uddannelsen og erfaringskompetencen’ kan fortælle om, hvordan interviewpersonerne faktisk forventer at anvende uddannelsen, hvilket man kan kalde intentioner om ’de facto adfærd’. Fundene er fremkommet ved anvendelse af mere åbne spørgsmål om, hvad interviewpersonerne forventer at ”gøre nu her efter peer-uddannelsen”. Det kan indikere effekter af peer-uddannelsen for
adfærdsintentioner, som ikke kan indfanges ved de anvendte adfærdsintentions-vignetter, som er
operationaliseret ret snævert. Diskussionen vender tilbage til denne operationaliseringsbegrænsning
ved undersøgelsen. Disse forventninger giver mulighed for at få endnu større indblik i, hvordan interviewpersonernes interaktion med arbejdsmarkedet måse bliver efter peer-uddannelsen.
Tabel 15 opsummerer 6 forskellige udbyttetyper, som er fremkommet af den åbne kodning på baggrund af interviewpersonernes snakke om bl.a., hvad de har lært og tager med sig fra peer-uddannelsen. Eksemplerne er citater fra interviewpersonerne, hvor de beskriver deres udbytte af peeruddannelsen. Udbyttetyperne er selvsagt ikke systematisk afdækket i undersøgelsen, fordi der ikke
er spurgt direkte til dem som en del af interviewguiden. Således kan flere interviewpersoner godt
have opnået et givent udbytte, selvom kun nogle interviewpersoner i de åbne spørgsmål fortæller
om det pågældende udbytte. Derfor giver tabel 15 kun indikationer på det bredere udbytte af peeruddannelsen for interviewpersonerne.
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Tabel 15: Udbytte af peer-uddannelsen
Udbyttetype
Læring om og armslængde til
egen livshistorie

Eksempler
IP5: ”Jeg fik mere indsigt i mig selv ved at fortælle min livshistorie. Jeg
har lært at få mit ’liv’ ud i armslængde, så jeg kan bruge mine egne erfaringer til at støtte andre”
IP2: ”Det har forløst meget for mig, at jeg har bearbejdet min livshistorie
så struktureret”

Psykiatrisk læring

IP3: ”Sorg, krise og hvordan mennesker reagerer og gennemgår det”
IP4: ”Jeg har lært meget af de andres livshistorier. F.eks. vidste jeg ikke
så meget om skizofreni før, men min viden er meget stærkere nu”

Teoretisk viden

IP6: ”Jeg har fået et langt større teoretisk ordforråd/fagligt sprog om
peer-støtte og erfaringskompetencer, som jeg kan videreformidle”

Kommunikation/relationer

IP3: ”Jeg har lært meget om at kommunikere med andre mennesker,
f.eks. hvordan man understøtter andre eller snakker om svære ting”
IP6: ”Vi har hele tiden reflekteret og spejlet os i hinanden. Det hjælper
meget til, hvordan jeg skal kommunikere med andre, i lignende situationer, som peer-medarbejder”

Personlig læring og udvikling

IP3: ”Jeg har opdaget, at jeg godt kan holde fast i noget over længere
tid, er mere opmærksom på mine egne grænser og er bedre til at håndtere mine udfordringer”
IP1: ”Jeg er blevet mere bevidst om mit eget ansvar for at andre forstår
mig og mine udfordringer/behov ordentligt”
IP6: ”Jeg står på et mere sikkert, personligt fundament nu, fordi mange
personlige problematikker mestrer jeg bedre nu”
IP2: ”Jeg har opdaget, hvor meget man kan, når man er ærlig og åben
om sine erfaringer og udfordringer”

Øget personlig accept/selvtillid/livskvalitet

IP7: ”Jeg holder mere af min livshistorie i dag. Det har boostet min livskvalitet at kunne deltage i noget uddannelse igen”
IP2: ”Jeg har opdaget, at jeg kan have en værdi bare i mig selv og mine
erfaringer. Jeg er blevet meget mere okay med at være mig, og jeg behøver ikke gemme min sårbarhed væk”
IP5: ”Selvtilliden er vokset, fordi jeg er blevet mere åben om og okay
med mine behov og psykiske sårbarhed”

Udbyttetyperne, som er fremkommet af den åbne kodning, spænder bredt fra egentligt kompetenceudbytte til udbytte på et personligt plan. Bl.a. dækker kompetenceudbyttet, at interviewpersonerne
fortæller, at de har:
-

Lært hvordan de får deres livserfaringer ud i armslængde til, når de skal bruge erfaringskompetencen til at støtte andre
Fået større indsigt i psykiatrisk viden og processer
Fået teoretisk indsigt i peer-støttebegreber og teoretiseret deres erfaringskompetence
Forbedret deres kommunikations- og relationskompetencer
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Udbyttet på det personlige plan dækker bl.a., at interviewpersonerne har oplevet, at:
-

Få større indsigt i sig selv og deres livshistorie
Opnå personlig læring og udvikling, f.eks. ved at mestre nogle personlige udfordringer bedre
eller ved at blive mere opmærksom på, hvor deres personlige grænser går
Få øget personlig accept, selvtillid og livskvalitet, f.eks. ved at være blevet mere anerkendende over for den person man er, og de erfaringer man har i sin bagage

Tabel 16 fremstiller, som det andet tillægsfund, interviewpersonernes ’forventninger til brugen af
peer-uddannelsen og deres erfaringskompetence’ – nærmere bestemt hvordan interviewpersonerne
kobler den gennemførte peer-uddannelse til deres fremtidige gøren og laden, herunder hvorvidt og
hvordan de vil anvende erfaringskompetencen, som peer-uddannelsen har centreret sig omkring.

Tabel 16: Fremtidsforventninger til brug af peer-uddannelse og erfaringskompetence
IP1

Forventer ikke at peer-uddannelsen leder til en reetableret relation til det lønnede arbejdsmarked.
Forventer at udforske ’det frivillige arbejdsmarked’ mere og har konkrete ideer til, hvor hendes erfaringskompetence kan bruges, f.eks. som supplement til lærer/hjælpelærer i folkeskolen til opsporing
af sårbare børn.

IP2

Håber at peer-uddannelsen kan føre til job som peer-medarbejder, f.eks. på peer-uddannelsen eller
i lignende undervisningstilbud for psykisk sårbare.

IP3

Forventer at peer-uddannelsen udgør springbræt til at starte på og fastholde videregående uddannelsen. Forventer at bruge det lærte på peer-uddannelsen til, hvordan hun håndterer samarbejdsrelationer til studiekammerater og bedre tager hånd om udfordringer, der presser hende.
Vil ikke bruge erfaringskompetencen som peer-medarbejder lige nu.

IP4

Forventer at bruge peer-uddannelsen enten i egentligt peer-fagligt job eller kombineret med hendes
lærer- og foredragsholderbaggrund. Peer-uddannelsen har åbnet for mange nye peer-faglige jobmuligheder, som hun brænder for at udforske.

IP5

Håber at peer-uddannelsen leder til job som peer-medarbejder kombineret med hendes ergoterapeutiske baggrund. Har mange ideer til, hvor hun vil lede efter peer-faglige fleksjob: psykiatriske afdelinger, i lokalpsykiatri, som bostøtte eller på jobcenter.

IP6

Håber at peer-uddannelsen leder til job som peer-medarbejder i en peerstøtte-indsats for psykisk
sårbare f.eks. i kommunalt regi, som han gerne vil medvirke til etablering af, og hvor peer-medarbejdere kan opbløde nogle skel.

IP7

Forventer ikke at skulle have nyt job som peer-medarbejder, men erfaringskompetencen vil anvendes som supplement til øvrige fagkompetencer i nuværende job.

Disse fremtidsforventninger supplerer specialets undersøgte adfærdsintentioner. De illustrerer,
hvilke adfærdsintentioner interviewpersonerne, i en bredere forstand end adfærdssituationerne opstillet i vignetterne, har efter den færdiggjorte peer-uddannelse. IP4 fortæller bl.a., at uddannelsen
har åbnet en masse nye jobmuligheder for hende, der gør, at hun reelt kommer til at søge langt flere
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jobs nu end før peer-uddannelsen. Dette fremgik ikke af undersøgelsen af hendes adfærdsintentioner om jobsøgning, hvor IP4 fortalte, at hun som sådan ikke ville gøre noget anderledes før som
efter peer-uddannelsen i vignette-situationen. Men hun forventer de facto mere engageret jobsøgning, fordi hendes handlemuligheder har udvidet sig. Ligeledes forventer IP6 med peer-uddannelsen
i baghånden mere engageret jobsøgning, fordi han vil udøve ”egentligt pionerarbejde og være med
til at skabe nye jobs”. I adfærdsintentionerne til jobsøgningsvignetten (tabel 11) fremgik det blot i
mere moderat form, at IP6 ville være mere opsøgende i sin jobsøgning. Fremtidsforventningerne for
IP1 og IP3, hvis adfærdsintentioner om jobsøgning (H2a) var uændrede, giver også indblik i, at de
forventer at ændre deres adfærd ift. arbejdsmarkedet: IP1 ved at udforske det ’frivillige arbejdsmarked’ som peer-medarbejder; IP3 ved at bruge peer-uddannelsen som springbræt til videregående
uddannelse, der efterfølgende måske leder til et job og arbejdsmarkedstilknytning.
Af tabel 16 fremgår også, at peer-uddannelsen for et flertal af interviewpersonerne har åbnet op for
et nyt jobmarked. Hvis frivilligt arbejde tæller med, fortæller 5 interviewpersoner (IP1, IP2, IP4, IP5,
IP6), at de håber at bruge peer-uddannelsen og erfaringskompetencen i et egentligt peer-medarbejderjob. For 2 personer har peer-uddannelsen ikke åbnet jobmarkedet mere op. IP7 har allerede et
ikke-peer-relateret job, men vil bruge erfaringskompetencen på sit job som en ekstra kompetence,
hun kan tilbyde. IP3 starter i stedet på uddannelse og vil ikke bruge erfaringskompetencen som peermedarbejder lige nu.

7. Konklusion
Dette speciale har med et longitudinalt, kvalitativt design undersøgt nedenstående teoretiske forklaringsmodel om betydningen af peer-uddannelsen for kursisternes tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet og deraf følgende adfærdsintentioner om jobsøgning og jobudførsel. Til formålet har 7 kursister på et peer-uddannelseshold i foråret 2018 medvirket i specialets empiriske undersøgelse.

Kursisterne uddannes via
peer-uddannelsen til at
gøre levede erfaringer til
en erfaringskompetence

Tiltro til egne
evner på arbejdsmarkedet

Adfærdsintentioner
om jobsøgning og
jobudførsel

Udvikling over tid (peer-uddannelsens forløb)
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Undersøgelsen giver til første del af modellen (H1), betydningen af peer-uddannelsen for en styrkelse af tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet, en overvejende, men relativt svag støtte. ’Tiltro til
egne evner på arbejdsmarkedet’ består i dette speciale af 8 komponenter, som i varierende omfang
viser sig at blive styrket hos interviewpersonerne i løbet af peer-uddannelsen. Det er især komponenterne ’generel tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet’, ’tiltro til at finde jobs, man er kompetent
til’, ’tiltro til at klare jobsamtale’ og ’tiltro til at håndtere arbejdspres’, der bliver styrket. Disse komponenter styrkes hos 5 eller flere af de 7 interviewpersoner. For komponenten ’tiltro til at skrive jobansøgninger’ giver undersøgelsen ikke støtte hypotesen. Endvidere er styrkelserne af tiltro til egne
evner på arbejdsmarkedet gennemgående af den mindre slags. I få tilfælde rykker nogle interviewpersoner sig fra relativt lille til over middel tiltro, men i de fleste tilfælde er styrkelserne nogle små
nøk op i interviewpersonernes tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet.
Støtten til den anden del af modellen, betydningen af styrket tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet
for adfærdsintentioner om jobsøgning og jobudførsel, er lidt større. Hvad angår adfærdsintentioner
om jobsøgning, viser empirien indikationer på, at interviewpersoner, hvis tiltro til egne jobsøgningsrelevante evner styrkes i løbet af peer-uddannelsen, som forventet udtrykker mere engagerede adfærdsintentioner om jobsøgning. Støtten til H2a er dog lidt svækket af, at en enkelt interviewpersons
tiltro bliver styrket, uden at adfærdsintentionerne om jobsøgning bliver mere engagerede. For H2b
og H2c er der ingen empiriske fund, der taler imod hypotesernes teoretiske forventninger. For adfærdsintentioner om generel jobudførsel viser empirien, at interviewpersoner, hvis tiltro til egne evner
til at samarbejde med ledere/kollegaer bliver styrket, udtrykker øget arbejdsengagement i adfærdsintentioner om samarbejde med ledere/kollegaer. Empirien om adfærdsintentioner om arbejdspreshåndtering viser ligeledes, at interviewpersoner, hvis tiltro til at håndtere arbejdspres styrkes i løbet
af peer-uddannelsen, udtrykker mere problemfokusere arbejdspreshåndteringsintentioner.
Desuden viser empirien for adfærdsintentionerne, at nogle interviewpersoner dels både udtrykker
mere arbejdsengagement i samarbejde med ledere/kollegaer og mere problemfokuseret arbejdspreshåndtering, uden at deres tiltro til egne evner på disse områder er styrket. De fund taler ikke
imod hypoteserne. Men de ændrede adfærdsintentioner skyldes formentlig andre former for udbytte
af peer-uddannelsen end styrket tiltro til egne evner. Dette udbytte, der både omfatter et kompetenceudbytte (f.eks. kommunikationskompetencer og teoretisk viden) og udbytte på et personligt plan
(f.eks. personlig udvikling) er afdækket i et tillægsfundsafsnit. Tillægsfundsafsnittet fremstiller også
interviewpersonernes forventninger til brugen af peer-uddannelsen, hvor 5 ud af 7 forventer og håber
at bruge erfaringskompetencen i frivilligt/lønnet decideret peer-arbejde. Peer-uddannelsen har således åbnet nye potentielle jobmuligheder.
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8. Diskussion og perspektivering
Indledningsvist stillede specialet to forskningsspørgsmål: dels hvilken betydning det har for kursisterne på peer-uddannelsens tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet, at de uddannes i at gøre deres
levede erfaringer med psykisk sårbarhed til en kompetence; dels hvilken betydning dette har for
kursisternes adfærdsintentioner i jobsøgning og jobudførsel. Spørgsmålene blev stillet med udgangspunkt i en teoretisk og samfundsmæssig interesse for borgeres, herunder psykisk sårbare
mennesker, samskabelsesadfærd på arbejdsmarkedet. Interessen går på, hvorvidt et tiltag som
peer-uddannelsen kan fremme kursisternes engagerede adfærd i jobsøgning og jobudførsel gennem en styrkelse af tiltroen til egne evner på arbejdsmarkedet. Ydermere om peer-uddannelse dermed har potentiale til at bidrage til kursisternes arbejdsmarkedstilknytning. Som fremført i forrige
afsnit har specialets empiriske undersøgelse givet en overvejende, men svag støtte til, at kursisternes tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet styrkes i løbet af peer-uddannelsen. Endvidere er der
en vis støtte til betydningen af styrket tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet for kursisternes ændrede intentioner om jobsøgningsadfærd, generel jobudførsel og arbejdspreshåndtering. Men der er
en række relevante teoretiske og metodiske diskussioner af resultaternes rækkevidde, som bliver
vendt i dette afsnit. Endvidere vil afsnittet også perspektivere specialets resultater ift., hvad specialet
bidrager med empirisk og teoretisk, hvad forskningen på området kan arbejde med fremadrettet, og
hvad de praktiske implikationer af specialets fund er.
Teoretisk kan det diskuteres, om specialet med de anvendte teoretiske begreber og modeller får fat
i substansen i problemstillingens forskningsspørgsmål.
For begrebet ’tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet’ er der, som nævnt i analysen, empiriske indikationer på, at interviewpersonernes tiltro i forskelligt omfang styrkes i løbet af peer-uddannelsen.
Nogle interviewpersoners tiltro bliver styrket på de fleste tiltro-komponenter, og for andre styrkes
tiltroen kun på enkelte komponenter. Qua et gennem interviewene etableret kendskab til interviewpersonernes baggrund og person, er der tentative indikationer på to interagerende faktorer, der har
betydning for interviewpersonernes differentierede udbytte af peer-uddannelsen ift. tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet. Det er betydningen af interviewpersonernes:
-

Arbejdsmarkedsbaggrund (herunder historisk arbejdsmarkedstilknytning)
Forventninger til peer-uddannelsens bidrag til egen arbejdsmarkedssituation

Interviewpersonernes arbejdsmarkedsbaggrund kan have betydning, idet at har man meget erfaring
fra arbejdsmarkedet, så har man forventeligt allerede en høj og solid tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet, der er svær at rokke meget ved med et 13-ugers peer-uddannelsesforløb. Omvendt har
man ikke meget erfaring, kan ens tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet være mindre solid, og der
vil være meget mere at rykke på med en peer-uddannelse. Den nuance findes også i Banduras
(2012) teoriapparat som ’omfanget af mestringsoplevelser’, der er en kilde til tiltro til egne evner.
Sammenligner man f.eks. IP2, der næsten ingen arbejdsmarkedserfaring har, og IP7, der har en del
års erfaring, er der stor forskel på, hvor meget deres tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet styrkes.
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IP2 får styrket sin tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet på de fleste komponenter, hvorimod IP7
blot får styrket sin tiltro på to komponenter og derudover har en høj, uændret tiltro på de øvrige
komponenter. Disse forskelle kan indikere, at kursisternes meget forskellige arbejdsmarkedsbaggrund har betydning.
Interviewpersonernes forventninger til peer-uddannelsens bidrag til egen arbejdsmarkedssituation
kan have betydning for kursisternes udbytte mht. tiltro til egne evner. Forventningsniveauet kan nemlig have betydning for, hvordan man er stillet ind på at skulle have succes med peer-uddannelsen
på arbejdsmarkedet efterfølgende. Har man høje forventninger til, at peer-uddannelsen skal lede til
’jobbet’, er man mere tunet ind på fremover at mestre arbejdsmarkedssituationer med peer-uddannelsen. Forventer man omvendt ikke at bruge peer-uddannelsen i arbejdsmarkedssammenhæng, er
man ikke på samme måde tunet ind på mestring af arbejdsmarkedssituationer med peer-uddannelsen. Dette eksisterer også i litteraturen om ’kilder til tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet’ som de
’imaginale oplevelser’ (Akhtar, 2008) omtalt i afsnit 3.2.2. Jo mere man forestiller sig at mestre/få
succes med peer-uddannelsen i arbejdsmarkedssituationer, desto mere vil ens tiltro til egne evner
på arbejdsmarkedet også blive styrket. Betydningen af forventningsniveauet er der f.eks. empiriske
indikationer på ved sammenligning af IP3 og IP2. IP3 forventer ikke at bruge peer-uddannelsen som
vejen til job, men har snarere opnået et personligt udbytte af uddannelsen. IP3’s tiltro styrkes kun
på enkelte komponenter. IP2 håber derimod, at peer-uddannelsen kan være vejen til den rette arbejdsmarkedstilknytning for hende, og hendes tiltro styrkes på de fleste komponenter.
’Baggrund’ og ’forventninger’ er nuancer, der ikke er indfanget i specialets teoretiske model herom.
Her er forventningen, at peer-uddannelsen medfører styrket tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet,
uagtet kursisternes baggrund og forventninger. Man kan derfor pointere, at H1 har visse begrænsninger ift. at indfange det fulde billede af, hvordan kursisternes tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet påvirkes af peer-uddannelsen.
Man kan endvidere diskutere, om adfærdsbegrebet, ’jobsøgningsadfærd’, er for simplificeret og
snævert operationaliseret til at belyse, hvordan kursisternes arbejdsmarkedsrelaterede adfærdsintentioner ændrer sig. Begrebet ’jobsøgningsadfærd’ rummer forberedende og aktive jobsøgningsadfærdsaktiviteter som at skrive CV, afsøge netværk og jobmarked – altså basale, gængse jobsøgningsaktiviteter. Men i interviewdataene fremkom flere ændringer i interviewpersonernes adfærdsintentioner, som ikke blev indfanget ved de med vignetterne undersøgte intentioner om jobsøgningsadfærd. Det var f.eks., at man ville søge helt andre og flere jobs mere målrettet med peer-uddannelsen i baghånden (IP4), eller at man vil bruge uddannelsen til at afsøge muligheder på frivilligjobområdet (IP1). Disse er eksempler på ændringer i de facto adfærdsintentioner vedrørende arbejdsmarkedet, der ikke fremgår ved undersøgelsen af, om kursisternes engagement i de teoretisk opstillede jobsøgningsadfærdsintentioner er ændret. Man kan sige, at der er flere nuancerede indikationer
i data på, hvordan peer-uddannelsen kan medføre reelle ændrede adfærdsintentioner med potentiale for at ændre kursisternes arbejdsmarkedstilknytning, end jobsøgningsadfærdsbegrebet og dets
operationaliseringer indfanger. Det er således også derfor, at afsnit 6 fremstiller nogle tillægsfund,
der nuancerer billedet af interviewpersonernes adfærdsintentioner lidt mere, end hvad analysen formåede at indfange.
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Tidligere blev det pointeret, at specialet anvender komplekse teoretiske begreber med mange dimensioner, der er forsimplede i hypoteserne, f.eks. ’tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet’ med 8
komponenter. På baggrund af erfaringerne fra den empiriske undersøgelse har denne kompleksitet
været meget frugtbar til at belyse de mange forskellige aspekter, der er ved at have tiltro til egne
evner på arbejdsmarkedet. Begrebets mange komponenter har evnet at belyse diversiteten blandt
interviewpersonerne i, hvor de har høj tiltro, og hvor de har lavere tiltro. Kompleksiteten har ydermere
bidraget til at vise, at det ikke er på alle aspekter af arbejdsmarkedet, at peer-uddannelsen har bidraget til at styrke kursisternes tiltro (jf. tabel 10). Et andet komplekst begreb er ’arbejdsengagement’
anvendt i hypotesen, H2b, vedrørende ’generel jobudførsel’. Begrebet rummer tre dimensioner,
energi, dedikation og absorption, som måder at udtrykke arbejdsengagement i sine arbejdsopgaver,
samarbejdsrelationer mv. Men de tre dimensioner har i undersøgelsen vist sig ikke at være brugbare
at kode efter og analysere på. Størstedelen af interviewpersonernes udtrykte arbejdsengagement er
kodet som ’ingen klar engagementstype’. Dette har ikke forhindret testen af H2b, eftersom hypotesen beskæftiger sig med arbejdsengagementsbegrebet samlet og de tre dimensioner som forskellige måder at udtrykke arbejdsengagement. Men eftersom dimensionerne ikke har bidraget med
noget substantielt, kan man diskutere, om det overhovedet er nødvendigt at bruge dem i den teoretiske forventningsudledning, eller om man kan sparre en begrebskompleksitet ved at undlade dimensionerne.
Udover teoretiske begrænsninger kan det diskuteres, om der er nogle svagheder i specialets metodiske design, der har implikationer for, hvor meget man kan stole på resultaterne. Undersøgelsesdesignet har ingen kontrolgruppe, altså en sammenlignelig gruppe til peer-uddannelsens kursister,
som bare ikke går på peer-uddannelsen. Det implicerer, at det for de observerede ændringer i tiltro
til egne evner og adfærdsintentioner ikke med 100% sikkerhed kan tilføres, at kursisterne har gennemgået peer-uddannelsen. Problematikken har haft meget opmærksomhed i specialet, hvor der
har været stort fokus på at udnytte den dybdegående kvalitative tilgang til at afdække interviewpersonernes ændringer i tiltro og adfærdsintentioner i relation til processen, de har gennemgået på
peer-uddannelsen. Det har været ved f.eks. at spørge, ”hvordan synes du, at det her har ændret sig
i løbet af peer-uddannelsen?”. Men der har været forskellige empiriske indikationer på kontrolproblematikkens eksistens i interviewpersonernes udtalelser, f.eks.: ”Jeg tror, det har noget med peeruddannelsen at gøre. Men også bare det, at der går tid, jeg får flere erfaringer og bliver roligere, gør,
at min tiltro vokser” (IP4). Undersøgelsesdesignets tidsperspektiv er et andet relevant forbehold for
resultaternes rækkevidde, idet eftermålingen falder lige ved peer-uddannelsens afslutning. Det gør,
at man ikke ved, om specialets resultater blot er udtryk for et kortvarigt boost i kursisternes tiltro til
egne evner og ændrede adfærdsintentioner lige efter en gennemført uddannelse, som fader ud over
tid. Derudover udgør undersøgelsens datagrundlag også et forbehold for, hvor meget man kan stole
på resultaterne, idet blot 7 interviewpersoner medvirker. Derfor er konklusionerne, der bliver draget
af undersøgelsen, rimeligt tilbageholdende, så der f.eks. kun tales om ”indikationer på” og ”overvejende, men svag støtte”. Når datagrundlaget er så spinkelt, er det også vigtigt at huske, at interviewpersonerne, der ønskede at deltage i undersøgelsen, måske er de mest positivt stemte, ressourcestærke osv.
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Derudover var der også nogle potentielle udfordringer med specialets operationaliseringer som fremhævet i afsnit 3.4. ’Tiltro til egne evner’ er målt både kvantitativt og kvalitativt, men som det også er
nævnt i analysen, er der lagt mest vægt på de kvalitative beskrivelser i resultatfortolkningen. Dermed
sagt, at kvantitative ændringer i kursisternes tiltro skal understøttes af en tilsvarende kvalitativ ændring i tiltroen. Selvfølgelig er interviewpersonernes kvantitative scoringer ikke uden betydning. Men
det kan virke arbitrært for interviewpersonen, om man scorer sin tiltro på 5, 6 eller 7. En kvantitativ
forskel i det interval mellem start- og slutundersøgelsen er ikke en sikker indikation på styrket/svækket tiltro i sig selv. Både den kvantitative og kvalitative tilgang bidrager til målingen af tiltro, men
selvstændigt bidrager den kvantitative tilgang ikke med sikker nok information. En anden fremhævet
udfordring ved operationaliseringerne af både ’tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet’ og de respektive adfærdsintentioner var, om det var muligt at skelne de kvalitative før- og efterbeskrivelser
sikkert fra hinanden i fortolkningssammenligningerne. Derfor er fortolkningssammenligningerne foretaget med forsigtighed. Det har så vist sig at være muligt at fortolke på forskelle mellem før- og
efterbeskrivelserne, som det fremgår af analysen. Udfordringen viste sig altså ikke at være dominerende. Men samtidig skal det også pointeres, at der i mange tilfælde har været behov for interviewpersonernes egne retrospektive beskrivelser af, at deres tiltro er ændret, fordi det ikke kunne konstateres i en fortolkningssammenligning. Dermed ikke sagt, at der er lagt mere vægt på de retrospektive beskrivelser, da de kun har bidraget til og yderligere understøttet fortolkningssammenligningerne. Fortolkningssammenligningerne og de retrospektive beskrivelser har dermed suppleret
hinanden, og konklusionerne er draget på baggrund af begge fortolkningstilgange.
Opsummerende er der altså nogle nuancer i de empiriske resultater, der ikke indfanges i specialets
teoretiske model, og nogle metodiske forbehold at huske, når man overvejer undersøgelsesresultaternes rækkevidde. Men undersøgelsen har øjensynliggjort, at interviewpersonerne opnår et differentieret udbytte af peer-uddannelsen. Ikke alles tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet styrkes lige
meget, og som følge deraf ændrer ikke alle deres adfærdsintentioner i jobsøgning og jobudførsel.
Man kan derfor stille spørgsmålet, hvor meget klogere man er blevet af specialet på peer-uddannelsens betydning for den samfundsgavnlige adfærd på arbejdsmarkedet, som der indledningsvist blev
fremlagt interesse for. Man kan nemlig diskutere, hvor fremmende peer-uddannelsen er for kursisternes arbejdsmarkedsrelaterede samskabelsesadfærd, når udbyttet af ’tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet’ er forskelligt for interviewpersonerne, og ændringerne i deres adfærdsintentioner
tilsvarende er forskellige. Med andre ord kan man sige, at undersøgelsen indikerer, at peer-uddannelsen for nogle interviewpersoner synes at fremme deres arbejdsmarkedsrelaterede samskabelse
ved styrket tiltro og tilsvarende intentioner om øget engagement i jobsøgning, arbejdsengagement i
generel jobudførsel og problemfokuseret arbejdspreshåndtering. Og for andre interviewpersoner indikerer undersøgelsen ikke, at peer-uddannelsen rykker ved særlig meget på de områder. Dermed
har man altså ikke med peer-uddannelsen ’knækket koden’ til, at personer med psykisk sårbarhed
finder deres vej til at opnå en ønsket arbejdsmarkedstilknytning. Der er nogle svage indikationer på,
at nogle interviewpersoner håber på, at peer-uddannelsen leder til arbejdsmarkedstilknytning, og for
andre ikke. Datagrundlaget er for spinkelt til at konkludere mere end dette, og ydermere er en væsentlig metodisk anke som nævnt undersøgelsens tidsperspektiv. Så med de svage indikationer på
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en lille positiv betydning af peer-uddannelsen for kursisternes intentioner om adfærd på arbejdsmarkedet, kan man ikke sige andet end, at sådan ser det ud lige ved afslutningen af peer-uddannelsen.
Hvad der efterfølgende sker med kursisternes tiltro og adfærdsintentioner er uvist.
Derudover skal man også huske, at ’tiltro til egne evner’ bare er en af de ressourcer hos borgere,
som litteraturen udpeger som betydningsfuld for borgeres engagement i samskabelsesadfærd. Derudover udpeger litteraturen mange andre ressource- og motivationsfaktorer, som også er relevante
forklaringer på borgeres samskabelsesadfærd. I den kontekst har dette speciale empirisk belyst et
teoretisk nedslag – at tiltro til egne evner er noget, der kan styrkes, og oplever man en styrket tiltro,
kan det også betyde, at adfærdsintentionerne tenderer til at ændre sig i en mere ’positiv’ retning ift.
samskabelse.
Hvad angår specialets generaliseringspotentiale, der blev behandlet i afsnit 4.1.1, kan der først og
fremmest generaliseres med forsigtighed pga. specialets spinkle datagrundlag. Generaliseres der
f.eks. til de øvrige kursister, der har gennemført peer-uddannelsen, giver specialet svage indikationer på, at de også ved peer-uddannelsens afslutning vil opleve styrket tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet og mere engagerede adfærdsintentioner i jobsøgning og jobudførsel – dog under
indflydelse af deres arbejdsmarkedserfaringer og forventninger til peer-uddannelsens bidrag til deres
arbejdsmarkedssituation. Hvad angår generalisering til en lignende indsats, peer-uddannelsen i Region Hovedstaden (PeerStøtte, 2015B), sker det også med forsigtighed, eftersom kendskabet til
denne uddannelses indhold er begrænset. Indtrykket er stadig, som nævnt i afsnit 4.1.1., at blandt
gruppen af personer med psykisk sårbarhed er det de mere ressourcestærke, der ville evne at gå
på uddannelsen og opnå det udbytte, som specialet giver nogle indikationer på.
I kommende undersøgelser på området er der flere muligheder for at få styrket viden. Som det første
anbefales det at udvide omfanget til et større datagrundlag. I alt har over 80 kursister gennemført
peer-uddannelsen, så det kunne være interessant at gentage undersøgelsen med de øvrige kursister og se, om resultaterne bliver de samme. I en sådan undersøgelse vil det tilmed være muligt at
håndtere de metodiske forbehold ved tidsperspektivet i dette speciales undersøgelse. Man kan da
foretage undersøgelsen med kursister, der har gennemført peer-uddannelsen for flere år siden og
se, om de eventuelle ændringer har varet ved. I den undersøgelse vil det dog være svært at fastslå
betydningen af peer-uddannelsen for tiltro og adfærdsintentioner lige efter uddannelsen, fordi kursisterne kan have svært ved at huske, hvordan de havde det lige efter uddannelsen. Derudover kan
det være interessant at følge op på dette speciales medvirkende interviewpersoner efter noget tid –
dels for at se om ændringerne i tiltro og adfærdsintentioner blot var kortvarige boosts, eller om de
har varet ved; dels for at se, om de har formået at føre deres adfærdsintentioner ift. arbejdsmarkedstilknytning ud i livet, og hvor meget peer-uddannelsen i så tilfælde har bidraget til at realisere dette.
Ydermere kunne det være interessant at overføre specialets undersøgelse til peer-uddannelsen i
Region Hovedstaden og se, om nogle af de samme resultater er at finde. Det vil kunne bidrage til
en styrket viden om, hvorledes et tiltag som en peer-uddannelse har betydning for personer med
psykisk sårbarheds tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedsrelaterede adfærdsintentioner, såsom jobsøgning og jobudførsel.
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Afslutningsvis kan der fremhæves nogle praktiske implikationer af specialets fund. Såfremt man med
peer-uddannelsen har til formål at fremme beskæftigelse blandt personer med psykisk sårbarhed,
så skal uddannelsens målgruppe måske indsnævres lidt. Resultaterne indikerer som nævnt nemlig,
at det er personer med et relativt svagt arbejdsmarkedserfaringsgrundlag og høje forhåbninger om,
at peer-uddannelsen vil bidrage til deres arbejdsmarkedssituation, der får deres tiltro til egne evner
på arbejdsmarkedet styrket mest. Omvendt er det dog stadig værd at huske, at interviewpersonerne
også fik mange andre former for udbytte ud af peer-uddannelsen. Det afspejler andre end blot beskæftigelsesrettede formål med peer-uddannelsen, f.eks. fagkompetencer og personlig udvikling.
Derudover kan man overveje, om peer-uddannelsen skal suppleres med målrettede jobsøgningskurser for de kursister, der ønsker at blive peer-medarbejdere, idet jobsøgningsaktiviteter ikke er
noget, peer-uddannelsen beskæftiger sig direkte med. Man kan nemlig frygte, at den styrkede tiltro
til egne evner, som specialets fund giver svage indikationer på, fader ud efter peer-uddannelsen,
hvis kursisterne efterfølgende har svært ved at gribe jobsøgningen an. I det hele taget kan der stilles
spørgsmålstegn ved, om de fundne indikationer på, at peer-uddannelsen styrker tiltroen til egne
evner på arbejdsmarkedet og ændrer adfærdsintentionerne om jobsøgning og jobudførsel, overhovedet har chance for at vare ved, hvis der ikke efterfølgende er nogle jobs at søge indenfor peerområdet. Hvis kursisterne uddanner sig til arbejdsløshed, er der en vis sandsynlighed for, at de bliver
skuffede over fremtidige muligheder for arbejdsmarkedstilknytning. Hvis intentionerne bag peer-uddannelsen om fremtidige arbejdsmarkedstilknytningsmuligheder for kursisterne skal lykkes, skal det
medføre jobskabelse inden for peer-området.
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10. Bilag 1: Interviewguide
Farvekoder:
-

Spørgsmål stillet i begge interviews
Spørgsmål stillet i første interview
Spørgsmål stillet i andet interview

Teoretisk begreb

Interviewspørgsmål
Baggrundsspørgsmål

Alder

Hvor gammel er du?

Højest gennemførte uddannelse

Hvad er din højst gennemførte uddannelse?

Nuværende arbejdsmarkedstilknytning

Hvordan er din tilknytning til arbejdsmarkedet lige nu?

Historisk arbejdsmarkedstilknytning

Hvordan er din tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet (hvad/hvor længe)?

Historik med psykisk sårbarhed

Hvad indebærer dine levede erfaringer med psykisk sårbarhed (hvad/hvor
længe)?

Generel tiltro til egne evner

Følgende udsagn omhandler, hvordan man forholder sig i vanskelige situationer. Hvor godt passer udsagnet på dig på en skala fra 1-4.
1) Jeg kan altid løse vanskelige problemer, hvis jeg prøver ihærdigt
nok
2) Hvis nogen modarbejder mig, finder jeg alligevel en måde at opnå
det, jeg vil
3) Det er let for mig at holde fast ved mine planer og realisere mine
mål
4) Jeg er sikker på, at jeg kan håndtere uventede hændelser
5) Takket være mine personlige ressourcer ved jeg, hvordan jeg skal
klare uforudsete situationer
6) Jeg kan løse de fleste problemer, hvis jeg yder den nødvendige
indsats
7) Jeg bevarer roen, når der er problemer, da jeg stoler på mine evner til at løse dem
8) Når jeg støder på et problem, kan jeg som regel finde flere løsninger
9) Hvis jeg er i vanskeligheder, kan jeg som regel finde en udvej
10) Lige meget hvad der sker, kan jeg som regel klare det

Tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet
Generel tiltro til egne evner
på arbejdsmarkedet

Hvordan vil du beskrive din tiltro til dine egne evner på arbejdsmarkedet
generelt, i dag?
At være på arbejdsmarkedet er det noget, der er nemt eller vanskeligt?
Hvordan vil du vurdere din tiltro på en skala fra 1-10? Hvorfor?
Har dette ændret sig i løbet af peer-uddannelsen? Hvorfor?
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Tiltro til at have værdifulde
kompetencer til et job

Hvis ordet kompetencer beskriver de evner og kapaciteter et menneske har
ift. at udfylde en jobfunktion, hvordan vil du så beskrive dine kompetencer?
På en skala fra 1-10, hvor stor tiltro har du til at have værdifulde kompetencer til et job? Hvorfor?
Har dette ændret sig i løbet af peer-uddannelsen? Hvorfor?

Tiltro til at finde jobs, man er
kompetent til

Hvordan vil du beskrive dine evner til at finde jobs, der passer til dig og dine
kompetencer?
Hvordan vil du vurdere din tiltro på en skala fra 1-10? Hvorfor?
Har dette ændret sig i løbet af peer-uddannelsen? Hvorfor?

Tiltro til at skrive ansøgninger

Hvad tænker du om at skrive jobansøgninger, og hvordan vil du beskrive
din tiltro til dine egne evner til det?
Hvordan vil du vurdere din tiltro på en skala fra 1-10? Hvorfor?
Har dette ændret sig i løbet af peer-uddannelsen? Hvordan? Hvorfor?

Tiltro til at klare jobsamtale

Hvordan vil du beskrive dine egne evner til at klare en jobsamtale?
Hvordan vil du vurdere din tiltro på en skala fra 1-10? Hvorfor?
Har dette ændret sig i løbet af peer-uddannelsen? Hvorfor?

Tiltro til at løse arbejdsopgaver

Hvad tænker du generelt om dine evner til at kunne løse arbejdsopgaver i
et givent job, som du har kompetencer til?
Hvordan vil du vurdere din tiltro på en skala fra 1-10? Hvorfor?
Hvordan har dette ændret sig i løbet af peer-uddannelsen? Hvorfor?

Tiltro til at håndtere arbejdspres

Hvordan vil du beskrive dine evner til at håndtere arbejdspres (fra opgaver,
ledere mv.) i et givent job (let/uoverskueligt)?
Hvordan vil du vurdere din tiltro på en skala fra 1-10? Hvorfor?
Har dette ændret sig i løbet af peer-uddannelsen? Hvorfor?

Tiltro til at samarbejde med
ledere og kollegaer

Hvad tænker du om dine evner til at samarbejde med kollegaer og ledere i
et givent job?
Hvordan vil du vurdere din tiltro på en skala fra 1-10? Hvorfor?
Har dette ændret sig i løbet af peer-uddannelsen? Hvorfor?

Betydningen af peer-uddannelsen for udvikling af tiltro

Ift. din tiltro til dine egne evner på arbejdsmarkedet, hvad synes du, der er
sket med dette i løbet af peer-uddannelsen?
Er der nogle oplevelser, du særligt vil fremhæve? Hvilken betydning har
det?
Er det noget, der særligt er sket her på peer-uddannelsen? Eller tror du, at
du vil kunne opleve det andre steder? Hvorfor?

Adfærdsintentioner i jobsøgning og jobudførsel
Adfærdsintentioner i jobsøgningsadfærd 1

Du skal forestille dig, at du ikke er i job, men gerne vil i job. Hvordan vil du
umiddelbart gribe den situation an?
Hvilke handlinger og strategier vil du anvende? Hvem vil du kontakte?
Forestil dig selv i den her situation, henholdsvis da du startede på peeruddannelsen og nu. Vil du gribe situationen an på samme eller forskellig
måde dengang og nu? Hvad vil du gøre anderledes?
Hvorfor vil du (/ikke) handle anderledes? Hvad er der sket i løbet af peeruddannelsen?

Adfærdsintentioner i jobsøgningsadfærd 2

Forestil dig, at du har fundet et stillingsopslag til et job, du gerne vil søge.
Hvordan vil du gribe det an?
Hvilke handlinger vil du foretage dig? Hvor stort gå-på-mod har du?
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Forestil dig selv i den her situation, henholdsvis da du startede på peeruddannelsen og nu. Vil du gribe situationen an på samme eller forskellig
måde dengang og nu? Hvad vil du gøre anderledes?
Hvorfor vil du (/ikke) handle anderledes? Hvad er der sket i løbet af peeruddannelsen?
Adfærdsintentioner i generel
jobudførsel

Forestil dig, at du nu har haft et job nogle måneder. Hvordan griber du arbejdet og arbejdsopgaverne an?
Hvordan vil du agere ift. din leder og i personalegruppen?
Forestil dig selv i den her situation, henholdsvis da du startede på peeruddannelsen og nu. Vil du gribe situationen an på samme eller forskellig
måde dengang og nu? Hvad vil du gøre anderledes?
Hvorfor vil du (/ikke) handle anderledes? Hvad er der sket i løbet af peeruddannelsen?

Adfærdsintentioner i arbejdspreshåndtering

Forestil dig, at du er inde i en stresset periode på arbejdet. Der er mange
opgaver, og lederen forventer meget af dig. Hvordan vil du håndtere situationen?
Forestil dig selv i den her situation, henholdsvis da du startede på peeruddannelsen og nu. Vil du gribe situationen an på samme eller forskellig
måde dengang og nu? Hvad vil du gøre anderledes?
Hvorfor vil du (/ikke) handle anderledes? Hvad er der sket i løbet af peeruddannelsen?
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11. Bilag 2: Lukket kodeliste
Hovedkode
Tiltro til egne evner på arbejdsmarkedet
(alle 8 komponenter kodes efter denne
fremgangsmåde)

Underkoder
Kvantificering af tiltro
- Start
- Slut
Kvalitativ beskrivelse start/slut
- Lav
- Middel
- Høj
Fortolkningssammenligning (start-slut)/retrospektive beskrivelser
- Lavere tiltro
- Ingen klar ændring
- Højere tiltro

Intentioner om jobsøgningsadfærd
- Generel tilgang til at søge job
- Søgning på stillingsopslag

Intentioner jobsøgningsadfærd start/slut
- Lavt engagement
- Middel engagement
- Stort engagement
Fortolkningssammenligning (start-slut)/retrospektive beskrivelser
- Mindre engageret
- Ingen klar ændring
- Mere engageret
Indikationer betydning af tiltro til egne evner:
- Ingen klar indikation på betydning af ændret tiltro
- Udtryk for ændret tiltro til egne evner vedr. jobsøgning

Intentioner om generel jobudførsel

Arbejdsengagementstype start/slut
- Energi
- Dedikation
- Absorption
- Blanding
- Ingen klar type
Intentioner generel jobudførsel start/slut
- Lavt arbejdsengagement
- Middel arbejdsengagement
- Højt arbejdsengagement
Fortolkningssammenligning (start-slut)/retrospektive beskrivelser
- Mindre arbejdsengagement
- Ingen klar ændring
- Mere arbejdsengagement
Indikationer betydning af tiltro til egne evner
- Ingen klar indikation på betydning af ændret tiltro
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-

Intentioner om arbejdspreshåndtering

Udtryk for ændret tiltro til egne evner vedr. generel
jobudførsel

Intentioner arbejdspreshåndtering start/slut
- Problemfokuseret
- Emotionel tilpasning
- Meningsfokus
Fortolkningssammenligning (start-slut)/retrospektive beskrivelser
- Ingen klart ændret strategi
- Ændrede adfærdsintentioner – mindre problemfokuseret
o Mindre klart udtrykt problemfokus
o Skifte til ikke-problemfokusstrategi
- Ændret strategi – mere problemfokuseret
o Klarere udtrykt problemfokuseret
o Skifte til problemfokusstrategi
Indikationer betydning af tiltro til egne evner:
- Ingen klar indikation på betydning af ændret tiltro
- Udtryk for ændret tiltro til egne evner vedr. arbejdspreshåndtering
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