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ABSTRACT	
With	today's	focus	on	health,	more	employees	are	participating	in	creating	health-promoting	initiatives	

in	the	workplace.	Employees	are	trained	as	health	ambassadors	for	the	purpose	of	initiating	health	ac-

tivities	for	colleagues.	Thereby,	employees	become	inventers	of	health	promotion.	The	purpose	of	this	

thesis	is	to	investigate	how	health	ambassadors	perceive	the	experience	of	being	the	intended	creator	

of	health	promotion	in	his	or	her	organization.	

	

The	 study	 takes	 a	 phenomenological-hermeneutic	 research	 approach	 and	 uses	 health	 ambassadors	

trained	by	Dansk	Firmaidrætsforbund	as	a	qualitative	case	study.	The	research	relies	on	a	qualitative	

method,	and	the	empirical	data	has	been	collected	through	semi-structured	interviews.	The	interviews	

have	been	transcribed	and	subsequently	analyzed	using	Giorgi	&	Giorgi’s	(2003)	descriptive	phenome-

nological	method.	

Four	theoretical	perspectives	have	been	derived	from	the	empirical	analysis	which	are	used	to	

unfold	the	experiences	of	the	health	ambassadors.	Bandura's	(1977,	1998)	Social	Learning	Theory	and	

Social	Cognitive	Theory	provides	a	basis	of	the	analysis,	while	Stets	and	Burkes	identity	theory,	Manz’s	

(1992)	self-leadership	theory	as	well	as	Houghthon,	Neck	and	Manz’	(2003)	self-leadership	theory	pro-

vides	the	theoretical	basis	for	the	analysis.	Based	on	the	analysis,	a	change-theoretical	meta-analysis	

from	the	perspective	of	Weick	and	Quinn	(1999)	is	conducted	shedding	a	further	light	on	the	health	

ambassadors'	approach(es)	to	the	task.	

	

The	study	identifies	six	key	findings.	Three	of	the	six	findings	relate	to	the	self-experience	of	the	health	

ambassadors	in	their	new	role,	while	the	last	three	findings	relates	to	the	relationships	that	the	health	

ambassadors	experience	with	their	organization.	The	analysis	reveals	that	the	identity	of	the	health	am-

bassadors,	their	ability	to	self-lead,	and	their	position	in	the	organization	has	a	significant	implication	

as	to	how	they	experience	being	and	working	as	a	health	ambassador.	In	addition,	this	also	affects	their	

approach	to	the	tasks	included	in	being	a	health	ambassador.	 	
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KAPITEL	1:	INDLEDNING	

1.1	Indledende	afsæt	
Dette	kandidatspeciale	udspringer	af	en	nysgerrighed	om	sundhedsfremmende	initiativer	og	tiltag	på	

danske	arbejdspladser,	og	særligt	hvordan	disse	 igangsættes	og	fastholdes.	 Interessen	for	sundheds-

fremme	er	opstået	som	følge	af,	at	sundhed	de	seneste	år	har	fyldt	mere	og	mere	i	samfundsbilledet.	Det	

har	medført,	at	indsatsen	nu	ikke	længere	kun	ligger	hos	det	enkelte	individ.	På	arbejdspladserne	er	det	

efterhånden	kutyme,	at	virksomhederne	har	sundhedsfremmende	tilbud	til	medarbejderne,	og	verdens-

sundhedsorganisationen	WHO	har	sågar	i	2010	sat	sundhed	i	relation	til	arbejdspladsen	med	følgende	

definition	af	et	sundt	arbejdsmiljø:	

	

Fokus	på	virksomheders	og	organisationers	 sundhedsfremmende	 initiativer	har	hidtil	hovedsageligt	

været	belyst	ud	fra	et	strategisk	perspektiv	(Justesen,	Eskerod,	Christensen,	&	Sjøgaard,	2017;	Justesen	

&	Skovgaard,	2016).	Det	er	derfor	min	forhåbning,	at	dette	speciale	kan	give	indsigt	i,	hvordan	medar-

bejdere	oplever	at	bidrage	til	sundhedsfremme	på	danske	arbejdspladser.	

	

1.2	Problematikkens	afsæt	
Med	sundhedsfremmes	indtog	på	det	danske	arbejdsmarked	berører	det	arbejdspladser	såvel	som	med-

arbejdere.	Danskernes	fysiske	og	psykiske	helbred	forringes	år	efter	år,	og	Sundhedsstyrelsen	opfordrer	

derfor	 arbejdspladser	 til	 at	 tage	 ansvar	 for	medarbejdernes	 sundhed	og	 trivsel	 (Sundhedsstyrelsen,	

2009,	2018).	Dette	 fordi	virksomheders	 sundhedstiltag	bidrager	positivt	 til	danskernes	 sundhed,	og	

derved	giver	de	enkelte	virksomheder	såvel	som	samfundet	flere	ressourcer	(Sundhedsstyrelsen,	2009).	

	

Men	hvad	giver	det	virksomhederne	at	investere	i	sundhedsfremmende	tiltag?	En	dansk	undersøgelse	

har	vist,	at	sundhedstilbud	i	arbejdsregi	medfører	øget	produktivitet	og	effektivitet	hos	medarbejderne,	

lavere	korttidssygefravær	og	styrkede	relationer	kollegaerne	imellem	(Justesen,	2015).	Ligeledes	har	

det	ud	fra	et	økonomisk	perspektiv	været	påvist,	at	virksomheder	tjener	på	deres	sundhedsindsatser	

målt	på	Return	On	Investment.	Her	har	en	dansk	undersøgelse	fundet,	at	hver	investeret	krone	giver	en	

A	healthy	workplace	is	one	in	which	workers	and	managers	collaborate	to	use	a	

continual	improvement	process	to	protect	and	promote	the	health,	safety	and	well-

being	of	all	workers	and	the	sustainability	of	the	workplace.	.	.	(Neira,	2010,	s.	6)	
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gevinst	på	mindst	2,3	kr.	tilbage	til	virksomheden	(Justesen	&	Skovgaard,	2016).	Det	kan	på	den	bag-

grund	være	svært	at	finde	årsager	til,	hvorfor	virksomheder	ikke	skal	gøre	en	aktiv	indsats	for	medar-

bejdernes	sundhed.	

	

I	WHO’s	definition	af	et	sundt	arbejdsmiljø	fremgår	det,	at	medarbejdere	og	ledere	skal	samarbejde	om	

at	opnå	et	sundt	arbejdsmiljø.	Alligevel	ses	sundhedsfremmende	initiativer	og	tiltag	i	virksomhederne	

ofte	 at	 være	 en	 del	 af	 organisationens	 sundhedspolitik	 eller	 strategiske	 sundhedsindsats	

(Sundhedsstyrelsen,	2009).	De	sundhedsfremmende	tiltag	er	altså	som	regel	med	ledelsen	som	afsen-

der,	og	som	hjælp	hertil,	har	Sundhedsstyrelsen	publiceret	en	5-trinsmodel	til	virksomheders	 ledere	

om,	hvordan	de	kan	arbejde	hen	imod	en	systematisk	og	strategisk	funderet	sundhedsfremmeindsats	

(Sundhedsstyrelsen,	2009).	Denne	tilgang	til	sundhedsfremme	taler	altså	ind	i	forandringsteoriens	klas-

siske	top-down	tilgang,	idet	sundhedsfremme	i	organisationer	initieres	og	ledes	af	ledelsen.	

	

Der	er	dog	også	andre	måder,	hvorpå	sundhedsfremmende	tiltag	bliver	initieret.	Dansk	Firmaidrætsfor-

bund	[Firmaidræt]	hjælper	arbejdspladser	med	at	igangsætte	sundhedsaktiviteter	i	og	uden	for	arbejds-

tiden.	Dette	gør	de	blandt	andet	ved	at	uddanne	medarbejdere	til	sundhedsambassadører.	Sundheds-

ambassadøruddannelsen	er	interessant,	fordi	medarbejdere	får	til	opgave	at	igangsætte	sundhedstiltag	

for	deres	kollegaer.	Medarbejdere,	som	er	sundhedsambassadører,	kan	derfor	betragtes	som	skabere	af	

en	 forandring,	 der	 vedrører	 adfærdsændringer	 hos	 kollegaerne	 samt	 nye	 vaner	 for	 organisationen.	

Denne	tilgang	til	sundhedsfremme	taler	ind	i	top-down’s	opponent;	bottom-up.	

	

Med	specialets	ønske	om	at	undersøge,	hvordan	medarbejdere	kan	fremme	sundhed	på	arbejdsplad-

serne,	er	netop	Firmaidræts	sundhedsambassadører	interessante.	Dette	fordi	de	inden	uddannelsen	er	

medarbejdere	og	kollegaer,	mens	de	efter	uddannelsen	er	sundhedsambassadør,	som	skal	igangsætte	

sundhedstiltag	i	deres	respektive	organisation.	En	indsigt	i	sundhedsambassadørernes	oplevelse	af	at	

være	og	arbejde	som	sundhedsambassadør	antages	at	kunne	give	en	forståelse	for,	hvad	der	er	på	spil,	

når	sundhedsambassadørerne	arbejder	på	at	skabe	sundhedsrelateret	 forandring	på	arbejdspladsen.	

Det	er	herigennem	min	forhåbning,	at	Firmaidræt	får	indblik	i,	hvordan	de	kan	målrette	uddannelsen	

og	forberede	deltagerne	bedst	muligt	på	det	deres	kommende	sundhedsarbejde.	Endvidere	er	det	min	

forhåbning,	at	virksomheder,	der	ønsker	at	få	sundhedsambassadører,	får	indsigt	i,	hvordan	sundheds-

ambassadører	på	bedste	vis	udvælges	samt	støttes	i	deres	efterfølgende	sundhedsarbejde.	
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1.3	Introduktion	til	case:	Sundhedsambassadøruddannelsen	
Nærværende	specialeundersøgelse	udformes	som	et	casestudie	med	udgangspunkt	i	sundhedsambas-

sadører	uddannet	af	Firmaidræt.	Undersøgelsen	er	muliggjort	som	følge	af	mit	praktikforløb	hos	Firma-

idræt	i	efteråret	2019.	Dansk	Firmaidrætsforbund	er	Danmarks	tredje	største	landsdækkende	idræts-

organisation,	og	de	har	siden	2007	uddannet	mere	end	2000	sundhedsambassadører	rundt	omkring	i	

danske	virksomheder	(Dansk	Firmaidrætsforbund,	2020b).	Uddannelsen	er	gratis	og	henvender	sig	til	

alle	typer	arbejdspladser	og	organisationsniveauer.	Den	er	målrettet	medarbejdere,	som	gerne	vil	igang-

sætte	motion	på	arbejdspladsen	for	og	med	sine	kollegaer	samt	medarbejdere,	som	allerede	arbejder	

med	motions-	og	sundhedsfremme	på	arbejdspladsen.	På	uddannelsen	får	deltagerne	værktøjer,	viden	

om	samt	indsigt	i,	hvordan	og	hvilke	aktiviteter,	de	kan	igangsætte	på	deres	respektive	arbejdsplads	

(Dansk	Firmaidrætsforbund,	2020a).	Det	kræver	således	hverken	særlige	faglige	kompetencer	eller	or-

ganisatorisk	position	at	blive	sundhedsambassadør.	Uddannelsen	er	bygget	op	over	to	hele	uddannel-

sesdage,	som	afholdes	med	3-6	måneders	mellemrum,	således	deltagerne	har	mulighed	for	at	prøve	at	

igangsætte	aktiviteter	undervejs	i	uddannelsesforløbet.	Denne	specialeundersøgelse	er	således	et	case-

studie	af	sundhedsambassadører	baseret	på	kvalitativ	interviewdata.	

	

1.4	Problemformulering	
På	baggrund	af	ovenstående	indledning,	problematik	og	introduktion	til	case	tager	nærværende	speci-

ale	udgangspunkt	i	følgende	problemformulering:	

	

Hvordan	opleves	det	at	være	sundhedsambassadør	i	sin	organisation,	og	hvilken	tilgang	har	

sundhedsambassadører	til	sundhedsarbejdet?	

	

Med	denne	todelte	problemformulering,	antages	det	altså,	at	der	kan	opnås	indsigt	i	sundhedsambassa-

dørernes	tilgang	til	deres	sundhedsarbejde	ved	først	at	opnå	indsigt	i,	hvordan	det	opleves	at	være	og	

arbejde	som	sundhedsambassadør	på	sin	arbejdsplads.	Til	at	belyse	første	del	af	problemformuleringen	

anvendes	følgende	underspørgsmål:	

	

1)	Hvordan	ser	sundhedsambassadørerne	sig	selv	som	sundhedsambassadør?	

2)	Hvordan	oplever	sundhedsambassadørerne	deres	relation	til	organisationen?	
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1.5	Afgrænsning	og	begrebsafklaring	
På	baggrund	af	afsnit	1.2	Problematikkens	afsæt	 fokuserer	dette	speciale	på	sundhedsambassadørers	

oplevelse	af	at	være	og	arbejde	som	sundhedsambassadør	i	sin	organisation	belyst	ud	fra	et	individua-

listisk	perspektiv.	Specialets	fokus	er	dermed	alene	på	den	forhenværende	og	igangværende	proces	i	

forbindelse	med	sundhedsambassadørernes	sundhedsarbejde	på	arbejdspladserne.	Derved	afgrænser	

specialet	sig	fra	at	tage	stilling	til,	hvordan	sundhedsambassadørerne	i	fremtiden	kan	arbejde	med	op-

gaven.	Hertil	behandler	specialet	kun	sundhedsambassadørernes	oplevelser	af	at	arbejde	med	sund-

hedsfremme	på	arbejdspladsen.	Nuværende	og	tidligere	sundhedspolitikker	og	strategiske	sundheds-

indsatser	på	sundhedsambassadørernes	respektive	arbejdspladser	belyses	således	ikke,	da	de	ikke	bi-

drager	til	specialets	undersøgelse.	Det	betyder,	at	specialet	er	et	springbræt	til	at	forstå,	hvordan	sund-

hedsambassadørerne	oplever	at	være	medarbejdere	og	igangsætter	af	sundhedstiltag	på	arbejdsplad-

sen.	

	

Specialets	faglige	felt	er	forandringsteori	og	danner	derfor	grundlag	for	specialets	betragtning	af	sund-

hedsambassadørenes	oplevelser	med	sundhedsarbejdet.	I	specialet	dækker	det	forandringsteoretiske	

felt	over	adfærdsforandringen	hos	sundhedsambassadørerne	og	deres	kollegaer,	samt	over	organisati-

onsforandringer	i	forbindelse	med	sundhedsambassadørernes	arbejde.	Interessen	for	sundhedsfremme	

i	arbejdsregi	er	derfor	ikke	sundhedsfaglig,	hvormed	der	foreligger	en	naturlig	afgræsning	fra	de	fysio-

logiske	effekter	af	sundhedstilbuddene	på	arbejdspladsen.	Tilmed	har	specialet	ikke	til	hensigt	at	lave	

en	effektivitetsvurdering	af	de	enkelte	sundhedsambassadørers	arbejde.	Der	hvor	specialet	har	sin	be-

rettigelse	er	i	dets	indsigt	i,	hvordan	det	er	at	igangsætte	sundhedstiltag	som	medarbejder,	kollega	og	

sundhedsambassadør.	

	

I	dette	speciale	bruges	ordene	”sundhedsinitiativer”,	”sundhedstiltag”	og	”sundhedsaktiviteter”	syno-

nymt,	og	de	dækker	over	motions-	og	bevægelsesmuligheder.	Det	vil	sige,	at	der	kun	fokuseres	på	det	

fysiske	aspekt	af	 sundhed,	hvorfor	sundhedsambassadørernes	eventuelle	mentale	eller	udelukkende	

sociale	aktiviteter	ikke	inddrages	i	specialeundersøgelsen.	

	

Når	jeg	i	problemformuleringen	refererer	til	et	ønske	om	at	undersøge,	hvordan	sundhedsambassadø-

rerne	oplever	at	være	sundhedsambassadør,	henvises	der	bredt	til	de	tanker,	erfaringer	og	følelser,	som	

sundhedsambassadørerne	måtte	have.	Formålet	er	derfor	at	belyse	de	enkelte	sundhedsambassadørers	

oplevelse	for	derigennem	at	opnå	en	forståelse	for	opgaven.	
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1.6	Læsevejledning	
Specialeundersøgelsens	casestudie	bygger	på	kvalitativ	interview.	Steinar	Kvale	og	Svend	Brinkmann	

(2015)	tilbyder	hertil	en	praktisk	og	kronologisk	tilgang	til	interviewforskning	kaldet	Forskningsinter-

viewets	syv	faser,	hvilken	danner	ramme	for	dette	speciales	opbygning	(s.	149).	Fase	1	Tematisering	er	

behandlet	i	nærværende	kapitel.	Faserne	Design,	Interview	og	Transskription	behandles	i	Kapitel	2:	Vi-

denskabsteori	og	Kapital	3:	Metode,	mens	fasen	Analyse	behandles	i	Kapitel	4:	Teoretisk	ramme,	Kapitel	

5:	Den	empiriske	analyse	og	Kapitel	6:	Konklusion.	Fasen	Verifikation	behandles	i	Kapitel	7:	Diskussion,	

mens	den	sidste	fase	Rapportering	udgør	den	samlede	specialeafhandling	(Kvale	&	Brinkmann,	2015,	s.	

154–155).	Denne	opbygning	er	valgt	for	at	sikre	en	systematisk	og	omfattende	specialeafhandling,	hvor	

alle	facetter	af	den	praktiske	undersøgelse	behandles.	En	grafisk	afbildning	af	læsevejledningen	ses	på	

figur	1.	

 

Figur	1	Opbygning	og	læsevejledning	jf.	Kvale	&	Brinkmann	 	
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5.	ANALYSE

Kapitel	5:
Empirisk	analyse

Kapitel	6:
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6.	VERIFIKATION

Kapitel	7:
Diskussion
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KAPITEL	2:	VIDENSKABSTEORI	
Det	anses	som	væsentligt	at	fastlægge	specialeundersøgelsens	videnskabsteoretiske	ståsted,	da	dette	er	

afgørende	for,	hvordan	den	verden,	man	undersøger,	bliver	set.	Det	videnskabsteoretiske	ståsted	influ-

erer	måden,	hvorpå	viden	skabes,	og	det	afspejler	sig	i	den	efterfølgende	analyse	af	undersøgelsens	ma-

teriale	samt	konklusion	(Egholm,	2014,	s.	17).	For	at	kunne	besvare	specialets	problemformulering	er	

hensigten	at	skabe	en	forståelse	for,	hvordan	sundhedsambassadører	oplever	at	arbejde	med	igangsæt-

telsen	af	sundhedsfremmende	aktiviteter	på	arbejdspladsen.	Denne	forståelse	ønskes	opnået	ved	at	tilgå	

undersøgelsen	med	fokus	på,	hvordan	sundhedsambassadørerne	beskriver	deres	oplevelser	og	erfarin-

ger	med	at	være	forandringsskaber	på	arbejdspladsen,	hvad	angår	sundhed,	hvorfor	det	er	vurderet	

relevant	at	tage	afsæt	i	den	videnskabsteoretiske	disciplin	fænomenologi,	der	suppleres	af	den	herme-

neutiske	disciplin.	

	

2.1	Fænomenologi		
Fænomenologien	er	en	filosofisk	skole	grundlagt	af	Edmund	Husserl	i	begyndelsen	af	1900-tallet.	Di-

rekte	oversat	betyder	fænomenologi	læren	om	det,	der	viser	sig,	og	den	har	til	formål	at	(Dræby,	2019,	s.	

8):	

	

.	.	.	belyse	fænomener,	som	de	er	i	sig	selv,	hvilket	vil	sige,	at	vi	skal	søge	at	gå	bag	om	de	mange	

idéer,	stereotyper	og	indtryk,	som	vi	har	med	os,	og	som	vi	normalt	tillægger	de	fænomener,	vi	

møder.	Fænomenologi	handler	om	at	møde	fænomenet	selv	(Jacobsen,	Tanggaard,	&	Brinkmann,	

2020,	s.	282).	

	

Fænomenologien	fokuserer	altså	på,	hvordan	fænomener	fremtræder	eller	manifesterer	sig	selv,	samt	

hvordan	verden	(begivenheder	og	fænomener)	fremstår	for	det	enkelte	individ.	Som	forsker	skal	man	

derfor	se	sig	fri	fra	sin	forforståelse,	så	denne	ikke	influerer	forståelsen	af	fænomenerne	(Egholm,	2014,	

s.	104;	Zahavi,	2018,	s.	21).	Subjektivitet	har	dermed	en	grundlæggende	betydning	i	fænomenologien,	

da	definitionen	af	et	fænomen	forudsætter,	at	der	må	være	nogen	–	et	subjekt	–	for	hvem	fænomenet	

kommer	til	syne	(Justesen	&	Mik-Meyer,	2010,	s.	22).	Da	jeg	med	dette	speciale	ønsker	at	opnå	indsigt	i,	

hvordan	sundhedsambassadørerne	håndterer	at	skabe	sundhedsfremmende	forandringer	på	arbejds-

pladsen,	betragtes	sundhedsambassadørerne	som	undersøgelsens	fænomen.	
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Med	 fænomenologiens	syn	på	 fænomener,	 som	kun	værende	noget	 for	nogen,	er	dens	genstandsfelt	

menneskets	 bevidsthed	 og	 erkendelse.	 Altså	 hvordan	 fænomener	 fremtræder	 for	 mennesket	 på	

(Egholm,	2014,	s.	105).	Derfor	er	det	nødvendigt	at	undersøge,	hvordan	det	er	at	være	sundhedsambas-

sadør	gennem	netop	disse	individer,	da	deres	eget	perspektiv	og	beskrivelse	af	verden,	som	den	opleves	

af	dem,	er	den	vigtige	virkelighed	(Jacobsen	et	al.,	2020,	s.	294).	Sundhedsambassadørernes	oplevelser	

alene	er	 ikke	 interessante.	Det	er	derimod,	hvordan	sundhedsambassadører	som	 fænomen	 fremstår	

som	følge	af	deres	forståelse	af	det	beskrevne	ud	fra	sundhedsambassadørernes	perceptuelle	udforsk-

ning	af	konteksten	i	både	rumlige	og	tidslige	dimensioner	(Zahavi,	2018,	s.	24).	

	

Det	at	fænomener	altid	er	noget	for	nogen	afføder	fænomenologiens	forsøg	på	at	ophæve	dualismen	

mellem	ontologi	og	epistemologi,	idet	fænomenologerne	antager,	at	genstandene	først	er	noget	(onto-

logi),	når	der	er	nogen,	der	erkender	dem	(epistemologi).	Derved	bliver	det	ontologiske	udgangspunkt,	

at	 fænomenets	essens	er	dets	eksistens,	mens	epistemologien	vedrører,	hvordan	vi	erkender	verden	

indlejret	 i	historiske,	kulturelle	og	erfaringsmæssige	dimensioner	 (Egholm,	2014,	s.	105+106).	Disse	

erkendelser	henleder	til	to	af	fænomenologiens	centrale	begreber:	intentionalitet	og	livsverden.	

	

Når	vi	tænker	eller	ser	på	et	fænomen,	så	er	bevidstheden	rettet	mod	dette	noget,	hvilket	er	karakteri-

seret	ved	intentionalitet	(Zahavi,	2018,	s.	29).	Intentionalitet	refererer	således	til,	at	mennesket	altid	er	

rettet	mod	verden,	og	at	verden	altid	er	rettet	mod	mennesket,	hvilket	desuden	udgør	fænomenologiens	

menneskesyn.	Via	intentionaliteten	undersøger	man,	hvordan	forskellige	fænomener	præsenterer	sig	

for	vores	bevidsthed.	Livsverdenen	derimod	udgør	den	verden,	som	vi	lever	i	og	tager	for	givet,	og	den	

danner	grundlaget	for	menneskets	oplevelse	og	erkendelse	i	hverdagen.	På	den	måde	er	livsverdenen	

den	oplevelsesmæssige	betingelse	 for	meningsdannelse	 (Dræby,	2019,	s.	41;	 Jacobsen	et	al.,	2020,	s.	

284).	I	dette	speciale	betyder	det	altså,	at	sundhedsambassadørernes	bevidsthed	om	at	skulle	være	den,	

der	skaber	en	forandring,	bliver	afgørende	for,	hvordan	de	beskriver	fænomenet,	mens	beskrivelserne	

giver	et	indblik	i	deres	levede	livsverden.	

	

Som	indledningsvist	nævnt	i	dette	afsnit,	handler	fænomenologi	om	at	møde	fænomenet	selv	uden	at	

man	som	forsker	påvirker	forståelsen	af	fænomenet	med	sin	forforståelse.	Centralt	i	den	husserliansk	

inspireret	fænomenologi	er	derfor	begrebet	epoché,	hvilket	betyder,	at	man	sætter	parentes	om	sine	

forudantagelser	i	form	af	forudfattede	meninger,	konventionelle	vurderinger	og	teoretiske	overbevis-

ninger.	Det	betyder,	at	man	som	forsker	går	åbent	og	nysgerrigt	til	de	fænomener,	man	ønsker	at	under-

søge	(Dræby,	2019,	s.	25).	Som	forsker,	har	jeg	i	specialeundersøgelsen	sat	parentes	om	min	allerede	

eksisterende	viden	og	har	tilgået	sundhedsambassadørerne	med	nysgerrighed	og	åbenhed	for	at	kunne	

afdække	deres	livsverden,	sådan	som	de	beskriver	den.	
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Min	forståelse	af	fænomenologien	i	dette	speciale	er	altså	inspireret	af	den	husserlianske	fænomenologi.	

Fordi	den	fænomenologiske	epistemologi	antager,	at	nogen	erkender	verden,	inddrages	desuden	den	

videnskabsteoretiske	disciplin	hermeneutik.	Dette	tillader,	at	jeg	i	erkendelsen	af	sundhedsambassadø-

rernes	verden	gennem	dataindsamlingen	og	-behandlingen	kan	fortolke	på	det	sagte	(Egholm,	2014,	s.	

91).	Fænomenologien	og	hermeneutikken	adskiller	sig	derved	i	deres	syn	på	forskerens	rolle,	hvor	først-

nævnte	perspektiv	er	præget	af	epoché,	mens	sidstnævnte	tager	udgangspunkt	i	forskerens	forforståel-

ser	og	kontekst.	Nærværende	speciales	hermeneutiske	retning	er	inspireret	af	Hans-Georg	Gadamer,	

hvis	udgangspunkt	er,	”.	.	.	at	vi	kun	har	adgang	til	verden	gennem	vores	fortolkning	af	sprog	og	tekster,	

som	vi	kun	kan	forstå	gennem	vores	forforståelser	og	fordomme”	(Egholm,	2014,	s.	95).	Forforståel-

serne	er	indgangen	til	de	fænomener,	vi	studerer	og	vil	forstå,	mens	fordommene	ændres	i	mødet	med	

fænomenerne.	 Vores	 forståelse	 skabes	 derved	 gennem	 en	 konstant	 pendulering	 mellem	 vores	 for-

domme	og	det	studerede	fænomen	(Egholm,	2014,	s.	95).	Den	hermeneutiske	epistemologi	tager	altså	

udgangspunkt	i	fortolkning	af	teksten	eller	talen,	hvilket	indebærer	at	forstå,	hvordan	individer	tillægger	

det	studerede	fænomen	mening	og	betydning	(Egholm,	2014,	s.	91).	Denne	overbevisning	skriver	sig	

ind	i	nærværende	specialeundersøgelse,	idet	undersøgelsen	har	til	formål	at	opnå	indsigt	i	og	forståelse	

for	det	at	være	en	sundhedsambassadør,	som	skal	igangsætte	sundhedsaktiviteter	på	egen	arbejdsplads.	

Dette	fordi	det	indebærer	en	fortolkning	af	sundhedsambassadørernes	oplevelse	heraf.	

	

For	at	være	tro	mod	den	fænomenologiske	epistemologi	og	forstå	fænomenerne	gennem	sundhedsam-

bassadørernes	erfaringer	og	handlinger	i	en	specifik	kontekst,	har	min	tilgang	til	specialet	hovedsageligt	

været	induktiv	(Egholm,	2014,	s.	113).	Dette	muliggør	at	lade	empirien	gå	forrest,	hvormed	sundheds-

ambassadørernes	udtalelser	bliver	udslagsgivende	 for	det,	 der	 senere	hen	bliver	 fremanalyseret.	 På	

trods	af,	at	undersøgelsestilgangen	hovedsageligt	har	været	 induktiv,	 forekommer	elementer	fra	den	

deduktive	tilgang	grundet	inddragelsen	af	den	hermeneutiske	metode,	fortolkning.	Her	farver	mit	i	for-

vejen	erhvervede	kendskab	til	 forandringsteorier	min	 forforståelse	og	 fordomme	for	det	undersøgte	

fænomen,	sundhedsambassadører	som	fremmere	af	sundhed,	undervejs	i	databehandlingen	og	analysen.	

Som	konsekvens	heraf,	vil	der	være	en	vekselvirkning	mellem	det	på	forhånd	formodede	teoretiske	per-

spektiv	og	de	temaer,	der	fremtræder	i	empirien,	efterhånden	som	denne	behandles.	

	

2.1	Praktiske	implikationer	
Som	følge	af	specialets	videnskabsteoretiske	ståsted	trækkes	der	 i	dataanalysemetoden	på	Giorgi	og	

Giorgis	(2003)	descriptive	phenomenological	method.	Metoden	bygger	på	Husserls	filosofiske	metode	og	

har	 til	 formål	 at	 bidrage	med	 en	 tro	 beskrivelse	 af	 de	 essentielle	 strukturer	 i	 individers	 oplevelser	

(Giorgi	&	Giorgi,	2003,	s.	245+247).	I	Brinkmanns	terminologi	kaldes	metoden	meningskondensering,	og	
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den	anvendes	i	nærværende	speciale	til	at	analysere	sundhedsambassadørernes	oplevelser	af	at	skabe	

forandring	(Tanggaard	&	Brinkmann,	2020a,	s.	60).	Analysetilgangen	består	af	fem	trin	kaldet	metode-

regler	og	har	til	hensigt	”.	.	.	at	åbne	forskerens	bevidsthed,	således	at	fænomenerne	kan	træde	frem	så	

klart	som	muligt	uden	at	blive	påvirket	af	forskerens	forforståelse	og	fordomme.”	(Jacobsen	et	al.,	2020,	

s.	294).	Anvendelsen	af	den	fænomenologisk	inspireret	analysetilgang	i	dette	speciale	er	for	at	sikre,	at	

skildringen	af	fænomenet	sundhedsambassadører	som	sundhedsfremmere	forbliver	tro	mod	sundheds-

ambassadørernes	egne	beskrivelser	heraf.	

	

Det	metodologiske	formål	med	Giorgi	&	Giorgis	meningskondesering	er	at	illustrere,	”.	.	.	hvordan	man	

systematisk	kan	behandle	data,	der	er	udtrykt	i	dagligsprog,	og	hvordan	stringens	og	disciplin	kan	ud-

foldes	 i	 dataanalyse,	 uden	 at	 disse	 data	 nødvendigvis	 omformes	 til	 kvantitative	 udtryk.”	 (Kvale	 &	

Brinkmann,	2015,	s.	269)	Lineariteten	i	den	deskriptive	fænomenologiske	metodes	fem	trin	overholdes	

i	første	omgang,	men	grundet	inddragelsen	af	den	hermeneutiske	tilgang	forekommer	der	undervejs	i	

databehandlingen,	og	særligt	i	analysen,	en	gensidig	vekselvirkning	mellem	min	forståelse	og	fortolk-

ning	af	sundhedsambassadørernes	beskrivelser.	Dermed	opnår	jeg	løbende	viden	i	specialeundersøgel-

sen,	hvilket	kan	illustreres	med	den	hermeneutiske	spiral:	

	

		

Giorgis	analysetilgang	er	kort	præsenteret	 i	dette	afsnit,	da	tilgangen	er	betinget	af	specialets	viden-

skabsteoretiske	ståsted.	Hvordan	jeg	i	praksis	anvender	analysetilgangen	i	dette	speciale	skildres	i	af-

snit	3.2	Analysetilgang.	 	

Figur 2 Hermeneutisk spiral	
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KAPITEL	3:	METODE	
I	dette	kapital	præsenteres	specialeundersøgelsens	metode.	Kapitlet	dækker	over	Kvale	og	Brinkmanns	

tre	faser	design,	interview	og	transskription	for	at	sikre,	at	de	nødvendige	faser	i	interviewundersøgelsen	

medtages.	Da	specialet	er	en	løbende	erkendelsesproces	skal	det	dog	pointeres,	at	jeg	i	det	praktiske	

arbejde	med	opgaven	ikke	har	fulgt	interviewforskningens	faser	lineært.	Dette	fordi	transskriberingen	

og	databehandlingen	har	fundet	sted	sideløbende	med	afviklingen	af	interviews.	I	nærværende	kapitel	

gennemgås	faserne	design	og	interview	i	afsnittene	3.1	Kvalitativ	fænomenologisk	metode	og	3.2	Data-

indsamling,	mens	fasen	transskription	gennemgås	i	afsnit	3.3	Databehandling	og	analysetilgang.	Dermed	

ses	et	overlap	til	interviewforskningens	efterfølgende	fase,	analyse.	

	

3.1	Kvalitativ	fænomenologisk	metode	
På	baggrund	af	specialets	problemformulering	og	videnskabsteoretiske	ståsted,	er	den	metodologiske	

ramme	for	dette	speciale	fænomenologisk	grundet	dens	velegnethed	til	undersøgelser	af	interessante	

og	sparsomt	belyste	fænomener,	hvilket	medarbejdere	–	herunder	sundhedsambassadører	–	som	sund-

hedsfremmere	netop	ses	at	være.	

	

I	fænomenologiske	undersøgelser	er	den	kvalitative	metode	anvendelige,	når	målet	er	at	opnå	indsigt	i	

individers	intentionalitet	og	livsverden.	Den	kvalitative	tilgang	”.	.	.	er	udviklet	for	at	kunne	belyse	men-

neskelige	oplevelser,	erfaringsprocesser	og	det	sociale	liv”	(Brinkmann	&	Tanggaard,	2020,	s.	16)	ved	

at	 få	 indblik	 i,	 ”.	 .	 .	 hvordan	 noget	 gøres,	 siges,	 opleves,	 fremtræder	 eller	 udvikles.”	 (Brinkmann	 &	

Tanggaard,	2020,	s.	15)	Dette	er	essentielt	for	at	kunne	få	en	forståelse	for,	hvordan	sundhedsambassa-

dørerne	oplever	det	at	være	sundhedsambassadør	på	arbejdspladsen.	Firmaidræts	sundhedsambassa-

dører	som	kvalitativt	casestudie	er	derfor	et	nærliggende	metodisk	valg	til	at	undersøge	deres	oplevelse	

heraf,	da	casestudiet	giver	en	høj	grad	af	detaljer,	helhed	og	varians,	herunder	dybde,	mens	der	fokuse-

res	på	relationen	til	omgivelserne,	herunder	konteksten	(Flyvbjerg,	2020,	s.	622).	Sundhedsambassadø-

rerne	er	derved	den	afgrænsende	individuelle	forskningsenhed,	der	undersøges,	hvilket	konstituerer	et	

casestudie	ifølge	Flyvbjerg	(2020,	s.	621).	Det	kvalitative	casestudie	er	derfor	særledes	velegnet	i	denne	

specialeundersøgelse,	da	jeg	ønsker	en	forståelse	af	et	fænomen,	som	i	dette	konkrete	tilfælde	er	ople-

velsen	af	at	 fremme	sundhed	på	arbejdspladsen	som	sundhedsambassadør.	Gennem	interviews	med	

sundhedsambassadører	får	jeg	netop	adgang	til	deres	oplevelser,	erfaringer,	tanker	og	betydningstil-

læggelser	i	forbindelse	med	sundhedsarbejdet.	

	



	
Side	14	af	79	

3.1.1	Kvalitetskriterier	
Kvalitetskriterier	for	kvalitativ	forskning	kan	se	meget	forskellige	ud	og	afhænger	af	undersøgelsens	

videnskabsteoretiske	ståsted.	Fælles	er	det	dog,	at	valget	af	kvalitetskriterier	bør	vurderes	ud	fra	de	

kriterier,	 som	 anerkender	 forskningens	 mål	 og	 ambitioner	 (Tanggaard	 &	 Brinkmann,	 2020b,	 s.	

666+670).	Grundet	specialet	fænomenologiske	ståsted	vil	jeg	i	dette	afsnit	gennemgå	de	kvalitetskrite-

rier,	der	er	særligt	relevante	i	en	fænomenologisk	undersøgelse.	

	

Det	 første	 afgørende	 kvalitetskriterie	 er	 gennemsigtighedskriteriet,	 hvilket	 afspejler	 undersøgelsens	

transparens.	Det	betyder,	at	grundantagelser	og	fremgangsmåder	skal	være	så	gennemsigtige,	at	læse-

ren	kan	gennemskue,	hvordan	undersøgelsen	er	foretaget	(Tanggaard	&	Brinkmann,	2020b,	s.	660).	For	

at	opfylde	gennemsigtighedskriteriet	er	det	således	altafgørende,	at	jeg	som	forsker	ekspliciterer,	hvilke	

valg	jeg	har	truffet,	og	hvorfor	jeg	har	truffet	disse	valg.	Hensigten	med	nærværende	kapitel,	såvel	som	

resten	af	specialet,	er	derfor	at	anskueliggør,	hvilke	overvejelser,	jeg	har	gjort	mig	undervejs	i	speciale-

processen,	således	gennemsigtighedskriteriet	opfyldes	samt	skaber	klarhed	for	læseren.	

	

Som	nævnt	i	Kapitel	2:	Videnskabsteori	interesserer	fænomenologer	sig	for	at	beskrive	det	unikke	og	det	

konkrete	fænomen,	hvorfor	det	umiddelbart	kan	virke	meningsløst	at	operere	med	det	traditionelle	sta-

tistiske	kvalitetskriterie	generaliserbarhed.	I	nærværende	speciale	tages	der	derfor	udgangspunkt	i	ana-

lytisk	generaliserbarhed,	som	desuden	anlægges	til	at	vurdere	specialets	validitet.	Analytisk	generaliser-

barhed	defineres	som	”.	.	.	en	velovervejet	bedømmelse	af,	i	hvilken	grad	resultaterne	af	én	undersøgelse	

kan	være	vejledende	for,	hvad	der	kan	ske	i	en	anden	situation.”	(Justesen	&	Mik-Meyer,	2010,	s.	46).	

Det	betyder,	at	specialeundersøgelsens	resultater	skal	være	i	overensstemmelse	med	andre	studier	in-

den	for	samme	forskningsfelt,	før	de	kan	bruges	til	at	anvise,	hvad	der	vil	ske	i	en	anden	lignende	situa-

tion.	Hvorvidt	specialet	opfylder	kravene	til	analytisk	generaliserbarhed	og	dermed	validitet,	vil	blive	

diskuteret	i	specialets	diskussionsafsnit	7.3	Diskussion	af	specialets	metode.	

	

3.2	Dataindsamling	
I	dette	afsnit	præsenteres	måden	hvorpå	dataindsamlingen	har	fundet	sted	samt	hvilke	overvejelser,	

der	har	ligget	bag.	Det	er	opbygget	kronologisk	efter,	hvordan	jeg	har	tilgået	specialeundersøgelsen	og	

behandler	interviewundersøgelsens	design,	herunder	metode	og	udvælgelsen	af	informanter,	samt	eti-

ske	overvejelser	under	og	efter	interviewsituationen	og	den	praktiske	udførsel	af	interviewene.	
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3.2.1	Design	af	interviewundersøgelsen	
Designet	af	specialeundersøgelsen	bliver	udfoldet	 i	 to	underafsnit;	3.2.1.1	 Interviewmetode	og	3.2.1.2	

Baggrund	om	informanterne	og	udvælgelsen.	Formålet	med	dette	er	at	klarificere,	hvilke	valg,	 jeg	har	

truffet,	og	hvorfor	disse	valg	er	truffet,	samt	hvilken	betydning	det	har	for	specialets	fænomenologiske	

undersøgelse.	

	

3.2.1.1	Interviewmetode	
I	denne	specialeundersøgelse	anvendes	forskningsinterviewet	det	semistrukturerede	 livsverdensinter-

view,	der	af	Kvale	og	Brinkmann	(2015)	defineres	som	”.	.	.	et	interview,	der	har	til	formål	at	indhente	

beskrivelser	af	den	interviewedes	livsverden	med	henblik	på	at	meningsfortolke	de	beskrevne	fænome-

ner.”	(s.	22).	I	praksis	betyder	det,	at	der	i	det	semistrukturerede	interview	er	en	række	emner,	som	skal	

afdækkes,	samt	eventuelt	forslag	til	spørgsmål,	der	kan	bruges,	for	at	meningsfortolke	informanternes	

beskrevne	fænomener	(Kvale	&	Brinkmann,	2015,	s.	177–178).	I	dette	speciale	vurderes	den	semistruk-

turerede	 interviewmetode	 fordelagtig	 grundet	 undersøgelsens	 fænomenologiske	 ståsted	 og	 overve-

jende	induktive	tilgang.	Dette	fordi	en	personligt	tilrettet	metode	båret	af	åben	underen	og	nysgerrighed	

over	for	informanternes	beskrivelser	af	deres	livsverden	muliggøres.	Af	hensyn	til	specialets	fænome-

nologiske	ståsted	har	jeg	desuden	udformet	spørgsmålene	så	forudsætningsfrie	som	muligt,	præget	af	

epoché	samt	rettet	mod	noget	væsentligt	og	interessant,	men	på	en	sådan	måde	at	det	er	informanten,	

der	afgør,	hvad	der	er	væsentligt	og	interessant	(Jacobsen	et	al.,	2020,	s.	299).	I	praksis	har	jeg	således	

–	på	trods	af	den	induktive	tilgang	–	på	forhånd	identificeret	en	række	centrale	temaer,	der	er	relevante	

at	komme	omkring,	for	at	opnå	en	forståelse	for,	hvordan	det	opleves	at	være	sundhedsambassadør	på	

egen	arbejdsplads.	Dog	med	åbenhed	over	for,	at	andre	centrale	tematikker	kan	blomstre	op	undervejs	

i	interviewene.	På	den	måde	bliver	den	enkelte	informants	livsverden	omdrejningspunktet	for	nærvæ-

rende	speciales	kvalitative	forskningsinterviews.	

	

3.2.1.2	Baggrund	om	informanterne	og	udvælgelsen	
For	at	undersøge	hvordan	sundhedsambassadører	oplever	det	at	igangsætte	sundhedsfremme	på	ar-

bejdspladsen,	var	det	ønskværdigt	at	tale	med	deltagere	fra	Firmaidræts	sundhedsambassadøruddan-

nelse.	 Jeg	kontaktede	en	direktør	 fra	Firmaidræt,	og	hun	 indvilligede	 i	at	hjælpe	med	at	kontakte	de	

sundhedsambassadører,	jeg	fandt	relevante	for	specialeundersøgelsen.	

	

I	udvælgelsen	af	interviewpersoner	indsnævrede	jeg	målgruppen,	således	kun	de	sundhedsambassadø-

rer,	som	havde	mødt	mig	på	uddannelsens	modul	1	eller	2	 i	 forbindelse	med	mit	praktikforløb,	blev	

kontaktet.	Dette	fordi	jeg	havde	en	forhåbning	om,	at	det	kunne	give	dem	en	større	tryghed	i	forhold	til	
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at	åbne	op	for	oplevelser,	tanker	og	følelser.	Dertil	ville	de	have	afsluttet	uddannelsen	2-5	måneder	for-

inden	 interviewene	og	derved	haft	mulighed	 for	at	gøre	sig	nogle	erfaringer	med	sundhedsarbejdet,	

mens	oplevelsen	fortsat	ville	være	frisk	i	erindringen.	Det	kunne	sikre	så	detaljerede	beskrivelser	som	

muligt.	Faktorer	såsom	køn,	alder,	branche	mm.	blev	vurderet	underordnet	i	forhold	til	udvælgelsen	af	

informanter.	

	

Underviseren,	som	afholdte	en	uddannelse,	jeg	deltog	på,	videresendte	en	mail	til	deltagerne	på	vegne	

af	mig	(Bilag	1a).	Her	gjorde	jeg	det	tydeligt,	hvordan	de	anonymt	kunne	hjælp	mig	ved	at	stille	op	til	et	

interview	angående	deres	oplevelse	af	at	være	sundhedsambassadør	–	uanset	om	de	brugte	uddannel-

sen	nu	eller	ej	–	mens	jeg	angav	en	deadline	for	tilbagemelding.	To	sundhedsambassadører	vendte	til-

bage	og	ønskede	at	stille	op	til	et	interview.	Dette	var	dog	ikke	nok,	hvorfor	underviseren	igen	sendte	

en	mail	ud	til	de	deltagerne,	som	ikke	var	vendt	retur,	på	vegne	af	mig	(Bilag	1b).	Som	respons	hertil	

vendte	to	sundhedsambassadører	fra	samme	arbejdsplads	retur	og	tilbød	at	stille	op	i	et	interview	sam-

men,	hvilket	jeg	takkede	ja	til.	

	

Idet	Kvale	og	Brinkmann	(2015)	anbefaler	15	+/-	10	interviews	i	en	kvalitativ	undersøgelse,	bad	jeg	en	

anden	underviser,	hvis	uddannelsesgang	jeg	ligeledes	havde	deltaget	i,	om	at	sende	en	mail	(Bilag	1c)	

ud	til	deltagerne	med	samme	førnævnte	information	(s.	166).	Da	den	angivne	deadline	for	tilbagemel-

ding	blev	meget	kort	og	ingen	vendte	retur,	sendte	underviseren	endnu	en	mail	afsted	til	deltagerne	på	

vegne	af	mig	(Bilag	d).	Det	resulterede	i,	at	to	sundhedsambassadører	tilbød	at	stille	op	til	telefoniske	

interviews,	hvilket	jeg	tog	imod.	

	

Specialeundersøgelsen	bygger	således	på	 interviews	med	seks	frivillige	 interviewpersoner,	hvoraf	to	

stiller	op	sammen,	hvilket	i	alt	giver	5	interviews.	Nedenstående	skema	illustrerer	sundhedsambassa-

dørernes	jobfunktion,	antal	kollegaer	de	ønsker	at	skabe	sundhedsfremme	for,	samt	hvordan	de	omtales	

i	resten	af	nærværende	speciale.	Grundet	undersøgelsens	formål	samt	dens	tids-	og	ressourcemæssige	

begrænsninger	 jf.	Kvale	og	Brinkmann	(2015)	er	 fem	interviews	vurderet	 tilstrækkelige	 til	at	kunne	

besvare	specialets	problemformulering	(s.	166-167).	De	etiske	implikationer	forbundet	med	udvælgel-

sen	samt	frivilligheden	i	interviewene	behandles	i	næste	afsnit,	3.2.2	Etiske	overvejelser.	
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3.2.2	Etiske	overvejelser	
Med	anvendelsen	af	den	kvalitative	metodes	interviewundersøgelse	har	jeg	som	forsker	gjort	mig	sær-

lige	etiske	og	moralske	overvejelser.	Dette	fordi	jeg	som	forsker	ønsker	et	så	dybgående	og	udforskende	

interview	som	muligt	med	risiko	for	at	krænke	den	interviewede,	mens	jeg	samtidig	ønsker	at	vise	re-

spekt	for	den	interviewede	med	risiko	for,	at	den	indsamlede	empiri	ikke	berører,	hvad	der	faktisk	er	

på	spil	(Kvale	&	Brinkmann,	2015,	s.	106).	Af	den	årsag	har	jeg	i	forbindelse	med	indsamlingen	og	be-

handlingen	af	empirien	gjort	mig	etiske	overvejelser	for	at	udgå	krænkelse	af	de	interviewede,	dog	uden	

at	gå	på	kompromis	med	dybden	i	den	indsamlede	empiri	om	den	interviewedes	livsverden.	

	

Informeret	samtykke	

Allerede	i	kontaktfasen	blev	interviewpersonerne	informeret	om	undersøgelsens	overordnede	formål,	

mens	frivilligheden	i	forbindelse	med	interviewet	blev	understreget	for	interviewpersonerne,	inden	de	

tilbød	at	deltage	(Kvale	&	Brinkmann,	2015,	s.	116).	Dermed	kunne	de	interviewede	selv	træffe	valg	om,	

hvorvidt	de	ønskede	at	stille	på	til	interview.	

	

Fortrolighed	

Da	specialets	ønske	er	at	afdække	de	interviewedes	livsverden,	blev	interviewpersonerne	inden	inter-

viewet	informerede	om,	at	interviewet	var	anonymt,	og	at	deres	navn	og	arbejdsplads	ville	sløres	i	af-

handlingen.	Dette	 for	 at	 undgå	 en	mulig	 identificering	 af	 interviewpersonerne	 (Kvale	&	Brinkmann,	

2015,	s.	117).	På	trods	af	interviewpersonernes	anonymitet	vil	troværdigheden	over	for	det	sagt	i	de	

interviewedes	fortællinger	dog	bevares	(Kvale	&	Brinkmann,	2015,	s.	118).	
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Min	forsker-rolle	

Afgørende	for	kvaliteten	af	de	etiske	beslutninger,	der	træffes	i	kvalitativ	forskning,	er	forskeren	som	

person.	Herunder	særligt	forskerens	empati,	sensitivitet	og	engagement	samt	viden	og	ærlighed.	I	mit	

arbejde	med	specialeundersøgelsen	vil	jeg	på	bedste	evne	forsøge	at	være	tro	mod	den	metodiske	til-

gang	og	det	empiriske	materiale,	mens	jeg	på	trods	af	kendskabet	til	 interviewpersonerne	vil	og	har	

bevaret	en	professionel	afstand	uden	at	opnå	en	professionel	distancering	af	respekt	for	undersøgelsen	

(Kvale	&	Brinkmann,	2015,	s.	119+120).	

	

3.2.3	Udførelse	af	interviewundersøgelsen	
Afsnittet	nedenfor	behandler	forskningsinterviewet	tredje	fase	Interview.	Herunder	afholdelsen	af	in-

terviews	samt	tilgangen	hertil.	

	

3.2.3.1	Interviewsituation	
Specialet	empiriskabelse	er	foretaget	i	uge	9	til	12	og	er	foregået	på	interviewpersonernes	arbejdsplads	

eller	telefonisk	afhængigt	af,	hvad	der	passede	informanterne.	I	forbindelse	med	et	interview,	taler	Kvale	

og	Brinkmann	(2015)	om,	at	de	første	minutter	er	afgørende	for,	om	interviewpersonerne	giver	sig	selv	

lov	til	at	tale	frit	og	eksponere	deres	oplevelser	(s.	183).	Da	interviewpersonenerne	havde	mødt	mig	i	

forbindelse	med	uddannelsen,	medførte	det,	at	der	allerede	i	mødet	med	informanterne	var	skabt	en	

god	stemning	mellem	informanterne	og	jeg	som	interview.	

	

Tre	af	interviewene	foregik	telefonisk,	hvilket	umuliggøre	for	mig	som	interviewer	at	observere	deres	

ansigts-	og	kropsudtryk,	hvorfor	der	i	de	disse	situationer	blev	lagt	ekstra	mærke	til	stemmeføring.	De	

to	andre	interviews	forgik	på	deres	arbejdspladser,	hvorfor	de	satte	rammerne	for,	hvor	interviewet	

fandt	sted.	Interviewene	havde	en	varighed	på	mellem	37	og	60	minutter,	og	de	blev	med	interviewper-

sonernes	godkendelse	optaget.	Dette	for	at	jeg	som	interviewer	fik	frihed	til	at	koncentrere	mig	om	in-

terviewets	emne	og	dynamik,	mens	det	muliggjorde	en	efterfølgende	transskribering	af	det	sagte,	hvil-

ket	udfoldes	i	3.3.1	Transskribering	af	interviews	(Kvale	&	Brinkmann,	2015,	s.	237).	

	

3.2.3.2	Interviewguide-	og	teknik	
Som	 nævnt	 i	 afsnit	3.2.1.1	 Interviewmetode,	 anvendes	 semistrukturerede	 livsverdensinterview	 til	 at	

opnå	indsigt	i	interviewpersonernes	livsverden.	I	den	forbindelse,	er	der	forinden	interviewene	udar-

bejdet	en	interviewguide,	der	skal	sikre,	at	de	forudbestemte	emne	berøres	(Bilag	2).	Dog	med	åbenhed	

for	at	interviewpersonerne	kan	udfolde	netop	deres	livsverden.	
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I	udarbejdelsen	af	interviewguiden,	er	der	fokus	på	både	tematiske	og	dynamiske	dimensioner	i	inter-

viewspørgsmålene.	Den	tematiske	dimension	sikrer	produktion	af	viden,	mens	den	dynamiske	dimen-

sion	refererer	til	relationen	i	interviewet	og	dermed	til	samspillet	med	interviewer	og	interviewperso-

nen	(Kvale	&	Brinkmann,	2015,	s.	185).	Interviewspørgsmålene	har	med	andre	ord	til	hensigt	at	bidrage	

med	viden	i	form	af	interviewpersonernes	oplevelser	som	sundhedsambassadører	samt	at	sikre	et	dy-

namisk	samspil	mellem	jeg	som	interviewer	og	de	interviewede	sundhedsambassadører.	

	

I	selve	udarbejdelsen	af	interviewguiden,	er	der	lavet	forskningsspørgsmål	med	et	akademisk	islæt	re-

lateret	til	de	på	forhånd	bestemte	emner,	mens	der	er	lavet	letforståelige	og	korte	interviewspørgsmål	

til	 interviewpersonerne.	På	den	måde	tages	der	højde	for	både	tematiske	og	dynamiske	dimensioner	

(Kvale	&	Brinkmann,	2015,	s.	186).	Nedefor	ses	ét	af	interviewguidens	teoretisk,	tematisk	baseret	forsk-

ningsspørgsmål	med	dertilhørende	hverdagssprogsinterviewspørgsmål:	

	

	
	

I	forbindelse	med	interviewene,	er	det	ifølge	Kvale	og	Brinkmann	(2015)	interviewerens	opgave	at	for-

nemme,	hvad	et	svar	umiddelbart	betyder,	og	hvad	det	åbner	op	for	af	mulige	betydninger	(s.	189).	Som	

interviewer,	vil	jeg	derfor	både	registrere	og	fortolke	betydninger	af,	hvad	der	sige,	og	hvordan	det	siges,	

samt	 være	 opmærksom	 på	 interviewpersonernes	 stemmeføring,	 ansigtsudtryk	 og	 kropslige	 gestus	

(Kvale	&	Brinkmann,	2015,	s.	50).	Dette	 for	at	opfange	både	de	eksplicitte	beskrivelser	og	meninger	

såvel	som	det,	der	implicit	siges	(Kvale	&	Brinkmann,	2015,	s.	51).	

	

Selve	udformningen	af	interviewguiden	såvel	som	de	opfølgende	og	sondrende	spørgsmål	undervejs	i	

interviewene	er	baseret	på	Karl	Tomms	(1988)	spørgeteknik.	Han	definerer	her	fire	typer	af	spørgsmål:	

lineære,	cirkulære,	strategiske	og	refleksive,	hvilke	bygger	på	enten	en	lineær	eller	en	cirkulær	antagelse	
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om	det	fænomen,	der	undersøges	(Tomm,	1988,	s.	5).	I	relation	til	specialeundersøgelsen	bidrager	spør-

geteknikken	til	en	bevidsthed	om,	hvordan	de	spørgsmål,	man	som	interviewer	stiller,	har	betydning	for	

de	svar,	man	får	(Tomm,	1988,	s.	2).	Som	indgang	til	problemfeltet	såvel	som	interviewpersonens	aktu-

elle	kontekst	anvendes	først	lineære	spørgsmål.	Undervejs	i	interviewet	trækkes	særligt	på	cirkulære	

og	refleksive	spørgsmål.	Dette	med	henblik	på	at	udforske	interviewpersonens	forskellige	synspunkter	

og	for	derigennem	at	få	en	større	indsigt	i	deres	tankemønstre.	Nedenstående	figur	illustrerer	Tomms	

spørgsmålstyper:	

	

	
Figur	3	Karl	Tomms	spørgsmålstyper	(1988)	

	

De	ovenstående	præsenterede	overvejelser	har	til	hensigt	at	skabe	interviews,	hvor	der	opnås	indsigt	i	

interviewpersonernes	tanker.	Dette	gennem	dybdegående	beskrivelser	af	deres	oplevelser	som	sund-

hedsambassadør	på	egen	arbejdsplads.	

	

3.3	Databehandling	og	analysetilgang	
I	dette	afsnit	præsenteres	tilgangen	til	databehandlingen	samt	den	analytiske	tilgang,	der	bruges	til	at	

adskille	det	sagte	i	interviewene	i	dele	eller	elementer.	Afsnittet	fortsætter	den	kronologiske	rækkefølge	

af	Kvale	&	Brinkmanns	Interviewforskningens	syv	 faser	med	fokus	på	 fase	4,	transskribering,	 samt	en	

indledende	præsentation	af	den	efterfølgende	fase,	analyse,	der	udfoldes	endeligt	i	Kapitel	5:	Den	empi-

riske	analyse.	
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3.3.1	Transskribering	af	interviews	
Efter	den	praktiske	gennemførsel	af	interviewene	skal	data	herfra	behandles.	Dette	sker	i	Kvale	&	Brink-

manns	fase	4,	transskribering,	hvilket	er	en	”.	.	.	transskription	af	interview	fra	mundtlig	til	skriftlig	form	

[som]	strukturerer	interviewsamtalerne	i	en	form,	der	er	egnet	til	en	nærmere	analyse,	og	udgør	i	sig	

selv	en	første	analytisk	proces”	(Kvale	&	Brinkmann,	2015,	s.	238).	Forudsætningen	for	at	kunne	fore-

tage	denne	transskription	er	først	og	fremmest,	at	interviewene	er	blevet	lydoptaget,	hvilket	er	beskre-

vet	 i	3.2.3.1	Interviewsituation.	Transskriberingen	er	en	analytisk	proces,	 idet	overgangen	fra	tale-	til	

skriftform	undergår	en	fortolkningsproces,	hvilket	giver	anledning	til	en	række	praktiske	og	principelle	

spørgsmål.	 Formålet	med	nærværende	 afsnit	 er	 derfor	 at	 tydeliggøre,	 hvordan	 transskriberingen	 af	

denne	undersøgelses	interviews	er	foregået	jf.	gennemsigtighedskriteriet.	

	

Grundet	specialets	 fænomenologiske	og	hermeneutiske	ståsted	anvendes	meningskondensering	som	

dataanalysemetode,	som	nævnt	i	2.1	Praktiske	implikationer.	Specialeundersøgelsen	fokuserer	således	

på	sundhedsambassadørernes	meningstilskrivelser,	hvorfor	specialiserede	transskriptionsformer,	som	

typisk	anvendes	til	sproglige	analyser,	ikke	anvendes	(Kvale	&	Brinkmann,	2015,	s.	241).	For	at	give	et	

nøjagtigt	og	nuanceret	billede	af	sundhedsambassadørernes	oplevede	og	erfarede	livsverden,	har	jeg	

valgt	at	 transskribere	 interviewene	ordret,	så	vidt	det	er	muligt,	mens	grin	og	 lange	pauser	noteres.	

Fyldeord	så	som	’øh’	noteres	ikke,	da	det	ikke	er	ønskeligt	at	foretage	en	sproglig	analyse	i	undersøgel-

sen,	mens	udeladelsen	af	disse	fyldeord	øger	forståelsen	og	læsevenligheden	(Kvale	&	Brinkmann,	2015,	

s.	239–241).	Transskriptioner	af	alle	interviews	findes	i	Bilag	3.	

	

3.3.2	Analysetilgang	
For	at	finde	frem	til	meningen	i	interviewpersonernes	beskrivelser	af	oplevelsen	som	sundhedsambas-

sadør	foretages	en	analyse	af	mening	med	fokus	på	det	sagte	(Kvale	&	Brinkmann,	2015,	s.	257).	Dette	

sker	gennem	Giorgi’s	metode,	meningskondensering,	hvilken	udfoldes	i	nærværende	afsnit.	Giorgis	me-

tode	er	beskrivende,	idet	udgangspunktet	består	af	konkrete	beskrivelser	af	informanters	erfarede	og	

oplevede	hverdag,	som	derefter	bliver	til	en	anden	ordens	beskrivelse	af	essensen	eller	strukturen	af	

det	fænomen,	der	undersøges	(Giorgi	&	Giorgi,	2003,	s.	251).	Meningskondensering	kan	ifølge	Kvale	og	

Brinkmann	(2015)	opsummeres	som	følgende:	

	

”Meningskondensering	bygger	normalt	på	kodning	og	 indebærer	en	kortere	 formulering	af	de	

meninger,	interviewpersonerne	udtrykker.	Lange	udsagn	komprimeres	til	kortere	udsagn,	hvor	

det	centrale	i	det,	der	er	sagt,	omformuleres	i	få	ord”	(s.	269)	
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De	transskriberede	interviews	med	sundhedsambassadørerne	underkastes	gennem	meningskondense-

ring	en	slags	kategorisering,	som	jeg	derefter	bruger	til	at	analysere	interviewene	med	ved	at	søge	efter	

naturlige	meningsenheder	samt	udlægge	hovedtemaerne	(Kvale	&	Brinkmann,	2015,	s.	267+270).	Hvor	

specialets	fænomenologiske	ståsted	udfolder	sig	i	forbindelse	med	udførelsen	af	interviews	og	den	ind-

ledende	databehandling,	udfolder	dets	hermeneutiske	ståsted	sig	i	vekselvirkningen	mellem	den	fær-

dige	databehandling,	specialets	empiriske	analyse	og	specialets	teoretiske	perspektiver.	I	det	følgende	

gennemgås,	hvordan	meningskondensering	med	udgangspunkt	i	Giorgi’s	fem	trin	bruges	i	denne	speci-

aleundersøgelse	og	fremgår	på	figur	4.	
	

	
Figur	4	Deskriptiv	fænomenologisk	metode/meningskondensering	

	

Som	første	trin	i	Giorgi’s	deskriptive	metode	gennemlæser	jeg	de	færdigtransskriberede	interviews	fra	

start	 til	 slut,	 for	 at	 få	 en	 overordnet	 fornemmelse	 af	 sundhedsambassadørernes	 egne	 beskrivelser	

(Giorgi,	Giorgi,	&	Morley,	2017,	s.	186).	Derudover	er	det	for	i	første	omgang	at	holde	min	egen	forfor-

ståelse	ude	jf.	epoché	og	tilgå	sundhedsambassadørernes	beskrivelser	med	åbenhed	og	nysgerrighed.	

	

For	at	efterleve	andet	trin	indtager	jeg	som	forsker	en	fænomenologisk	psykologisk	reduktion,	hvilken	

jeg	bevarer	gennem	resten	af	meningskondenseringen.	Formålet	med	at	indtage	den	fænomenologiske	

reduktion	er,	 at	 jeg	undgår	at	 lave	 forudantagelser	om	de	objekter,	der	bliver	præsenteret	 for	mig	 i	

sundhedsambassadørerne	beskrivelser.	De	objekter,	der	fremkommer	i	sundhedsambassadørernes	be-

skrivelser	og	relaterer	sig	til	specialeundersøgelsens	fænomen,	kan	derved	betragtes	som	fænomener,	

netop	som	de	præsenterer	sig	for	den	enkelte	sundhedsambassadørs	bevidsthed	(Giorgi,	2012,	s.	5).	

	

Det	tredje	trin	involverer	etableringen	af	meningsenheder	og	sker	ifølge	Giorgi	et	al.	(2017)	således:	

	

”.	.	.	[the	researcher,	R]	then	creates	parts	by	delineating	psychological	meaning	units.	A	meaning	

unit	is	determined	whenever	R,	in	a	psychological	perspective	and	mindful	of	the	phenomenon	

being	researched,	experiences	a	 transition	 in	meaning	when	he	or	she	rereads	the	description	

from	the	beginning”	(s.	182).	

	

Trin	1:
Gennemlæsning	
af	interview

Trin	2:
Indtage	

fænomenologisk	
reduktion

Trin	3:
Etablering	af	

meningsenheder

Trin	4:
Tematisering	af	
meningsenhed

Trin	5:
Generelle	
strukturer
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I	praksis	betyder	det,	at	alle	5	interviews	gennemlæses	enkeltvis	igen	med	henblik	på	at	identificere	og	

udlede	centrale	meningsenheder,	der	relaterer	sig	til	specialeundersøgelsens	fænomen,	sundhedsam-

bassadører	som	sundhedsfremmere.	Hver	gang	jeg	oplever	en	relativ	signifikant	forskel	i	mening	i	sund-

hedsambassadørernes	førstepersonsfortællinger	om	oplevelsen	af	at	være	sundhedsambassadør	og	for-

andringsskaber,	udledes	en	meningsenhed	(Giorgi	et	al.,	2017,	s.	186).	

	

I	trin	fire	omdannes	trin	tres	meningsenheder	til	centrale	temaer	af	mere	videnskabelig	karakter	gen-

nem	brug	af	fantasifuld	variation	og	gengivelse	af	implicitte	faktorer	(Giorgi	et	al.,	2017,	s.	182+187).	

Formålet	er	at	udtrykke	betydningerne	af	sundhedsambassadørernes	beskrivelser	samt	at	generalisere	

disse	betydninger	(Giorgi	et	al.,	2017,	s.	187).	På	dette	trin	er	det	vigtigt	for	mig	at	arbejde	med	stor	

præcision	og	nøjagtighed,	således	min	deskriptive	oplevelse	af	sundhedsambassadørernes	beskrevne	

oplevelser	af	det	undersøgte	fænomen	bliver	fremhævet	korrekt.	

	

Meningskondenseringens	sidste	og	femte	trin	har	til	formål	at	frembringe	en	generel	struktur	af	det	

undersøgte	fænomen	hos	de	enkelte	sundhedsambassadører.	De	centrale	temaer,	der	blev	identificeret	

i	trin	fire,	danner	grundlag	for	netop	dette	(Giorgi	et	al.,	2017,	s.	187).	Den	indsamlede	empiris	generelle	

strukturer	er	således	identificeret	på	tværs	af	sundhedsambassadørernes	beretninger,	og	de	strukturer,	

der	er	vurderet	essentielle	for	specialeundersøgelsen,	danner	grundlag	for	den	empiriske	analyse,	hvor-

ved	andre	generelle	strukturer	er	udeladt.	

	

Grundet	specialets	induktive	tilgang,	bliver	de	identificerede	strukturer	retningsvisende	for,	hvilke	te-

matikker	og	dermed	hvilken	teoretisk	ramme,	der	er	interessant,	til	at	undersøge	specialets	problem-

stilling.	Det	skal	dog	pointeres,	at	jeg	efter	identificeringen	af	strukturerne	fik	et	overordnet	billede	af,	

hvilket	tematikker	eller	fænomener,	der	var	på	spil	på	tværs	af	sundhedsambassadørernes	fortællinger.	

Dette	medførte,	at	jeg	ændrede	strukturerne,	hvilket	undervejs	i	den	empiriske	analyse	viste	sig	at	have	

gjort	dem	for	brede	tematisk.	I	forbindelse	med	den	empiriske	analyse	blev	strukturerne	derfor	præci-

serede	 igen	 i	 et	 samspil	 mellem	 det	 empiriske	materiale,	 den	 empiriske	 analyse	 og	 den	 teoretiske	

ramme.	Derved	ses	en	induktiv	–	deduktiv	–	induktiv	tilgang	i	forbindelse	med	dataanalysen.	

	

Fundene	fra	meningskondenseringen	præsenteres	i	5.1.2	Den	empiriske	analyses	hovedfund.	Idet	de	cen-

trale	temaer	og	dermed	de	generelle	strukturer	er	udledt	af	mig	som	forsker	med	afsæt	i	specialeunder-

søgelsens	konkrete	problemstilling,	er	jeg	dog	bevidst	om,	at	strukturerne	ikke	eksisterer	i	sig	selv,	men	

derimod	er	frembragt	i	forbindelse	med	meningskondenseringen.	
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I	nedenstående	skema	ses	et	udpluk	af	en	udarbejdet	meningskondensering	fra	trin	tre	til	fem:	
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KAPITEL	4:	TEORETISK	RAMME	
I	dette	kapitel	præsenteres	nærværende	speciales	teoretiske	ramme.	På	baggrund	af	dataanalysens	me-

ningskondensering,	har	jeg	identificeret	og	udvalgt	relevante	generelle	strukturer	fra	sundhedsambas-

sadørernes	beskrivelser.	På	den	måde	har	jeg	i	overensstemmelse	med	den	induktive	tilgang	ladet	em-

pirien	træde	frem	og	ud	fra	de	fremtrædende	fænomener	udvalgt	teori,	som	jeg	mener	på	bedste	vis	

udfolder	disse	fænomener.	

	

Kapitlet	 består	 af	 afsnittet	4.1	Et	metaperspektiv	 på	 specialets	 teoretiske	 ramme.	Dette	 afsnit	 danner	

grundlag	for	specialets	overordnede	teoretisk	ståsted,	der	bygger	på	det	forandringsteoretiske	felt,	samt	

udfolder	tre	relevante	teoretiske	perspektiver,	der	er	udledt	gennem	den	empiriske	analyse,	og	som	

anvendes	til	belysning	af	specialets	empiriske	materiale.	

	

I	nedenstående	afsnit	vil	jeg	udfolde	argumentationen	for,	hvorfor	netop	de	udvalgte	teorier	inddrages	

i	belysningen	af	 specialeundersøgelsen.	Dog	anvendes	kun	 relevante	begreber	og	dele	af	 teorierne	 i	

dette	speciale,	hvorfor	der	arbejdes	med	særligt	og	nøje	udvalgte	elementer	af	de	teoretiske	perspekti-

ver.	

	

4.1	Et	metaperspektiv	på	specialets	teoretiske	ramme	
Hensigten	med	følgende	afsnit	er	at	lave	en	rammesætning	for	specialets	teoretiske	grundlag.	Her	træk-

kes	på	forandringsteoretiske	perspektiver	fra	henholdsvis	organisationsteorien	og	socialpsykologien.	

	

Når	medarbejdere	deltager	 i	 Firmaidræts	 sundhedsambassadøruddannelse	 går	de	derfra	 som	sund-

hedsambassadører	allerede	efter	modul	1.	Det	betyder,	at	de	går	fra	at	være	medarbejdere	og	kollegaer	

med	en	jobfunktion	og	-titel	til	nu	også	at	være	sundhedsambassadør	i	deres	organisation.	Som	følge	af	

denne	ændring	skal	de	til	at	arbejde	og	agere	anderledes,	end	de	hidtil	har	gjort,	idet	formålet	med	ud-

dannelsen	er,	at	de	skal	igangsætte	sundhedsinitiativer	på	egen	arbejdsplads.	I	takt	med	igangsættelsen	

af	sundhedstiltagene	vil	det	påvirke	hele	eller	del	af	organisationen;	herunder	særligt	kollegaerne	da	

sundhedstiltagene	er	målrettet	dem.	På	den	baggrund	synes	sundhedsambassadøruddannelsen	at	ba-

sere	sig	på	en	bottom-up	forandringsforståelse,	idet	idéen	er,	at	sundhedsambassadørerne	skal	skabe	

forandringer	i	organisationen.	

	

Praksisfeltet	organisationsforandring	har	i	det	20.	og	21.	århundred	bevæget	sig	i	to	forskellige	retnin-

ger,	der	sammenfattende	i	to	klynger	benævnes	planlagt	forandring	og	emergerende	forandring	(Borum,	
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2014,	s.	497–498).	På	trods	af	klyngernes	markante	forskelle	betragtes	de	som	værende	relevante	for	

dette	speciale,	da	en	teori	fra	hver	klynge	tilbyder	et	metaperspektiv	i	forhold	til	at	rammesætte,	hvor-

dan	sundhedsambassadørernes	tilgang	til	sundhedsarbejdet	kan	anskues.	Her	bidrager	teoriernes	for-

skelligheder	til	 forskelligartede	opfattelser	af	sundhedsambassadørernes	organisationer	samt	til	bud	

på,	hvad	der	er	nøglen	til	organisationsforandring	i	sundhedsambassadørernes	respektive	organisatio-

ner	 (Borum,	 2014,	 s.	 499).	 I	 nærværende	 speciale	 fokuseres	 på	 relationsniveauer	 i	 organisationen:	

Sundhedsambassadørernes	egenrelation	og	sundhedsambassadørernes	relation	til	organisationen.	Or-

ganisationen	forstås	her	som	kollegaerne,	ledere	og	ledelse.	

	

Netop	afvigelserne	mellem	planlagt	og	emergerende	forandring	beskæftiger	Weick	og	Quinn	(1999)	sig	

med,	og	de	anses	derfor	som	værende	relevante	for	nærværende	speciale.	De	sammenligner	planlagt,	

episodisk	forandring	med	emergerende,	kontinuerlig	forandring,	og	de	hævder,	at	episodisk	forandring	

er	diskontinuerlig	og	intentionel	og	opstår	i	de	perioder,	hvor	en	organisation	bevæger	sig	væk	fra	sin	

ligevægtsstilstand	på	grund	af	eksterne	eller	interne	begivenheder	(Weick	&	Quinn,	1999,	s.	365).	I	mod-

sætning	hertil	ser	de	kontinuerlig	forandring	som	pludseligt	opstået	og	selvorganiseret	med	karakteri-

stika	af	at	være	konstant,	udviklende	og	kumulativ	(Weick	&	Quinn,	1999,	s.	366).	Den	episodiske	for-

andring	bygger	på	det,	der	betegnes	som	Kurt	Lewins	klassiske	forandringsmodel:	unfreeze	–	transition	

–	refreeze,	hvilken	anser	 forandring	for	at	være	 lineær,	målsøgende	og	 initieret	af	 intervention	af	en	

forandringsagent.	Som	alternativ	til	den	episodiske	forandringsmodel	vender	Weick	og	Quinn	(1999)	

Lewins	model	om	og	foreslår	følgende	model	for	episodisk	forandring:	freeze	–	rebalance	–	unfreeze	(s.	

379).	Med	denne	model	ser	de	forandring	som	endeløse	modifikationer,	hvilket	gør	forandringen	cyk-

lisk,	ligevægtssøgende	og	uden	endemål	(Weick	&	Quinn,	1999,	s.	366).	Hvor	den	episodiske	forandring	

planlægges,	er	dette	ikke	tilfældet	i	Weick	og	Quinns	(1999)	tilgang	til	forandring	(s.	366).	

Nærværende	speciale	tager	udgangspunkt	i	Weick	og	Quinns	(1999)	diskussion	om	forandring	

som	henholdsvis	planlagt	eller	emergerende.	Dette	fordi	brugen	af	både	det	planlagte	og	emergerende	

perspektiv	muliggør	at	anlægge	forskellige	organisationsforståelser	i	undersøgelsen	af,	hvordan	sund-

hedsambassadørerne	oplever	at	arbejde	med	sundhedsrelateret	forandring	på	arbejdspladsen.	I	forlæn-

gelse	af	dette	giver	de	opponerende	perspektiver	indsigt	i,	hvorledes	sundhedsambassadørerne	i	prak-

sis	tilgår	sundhedsarbejdet,	hvilket	åbner	op	for	diskussionen	om	forandring	som	henholdsvis	episodisk	

og/eller	kontinuerlig.	

	

For	at	indfange	de	oplevelser,	som	sundhedsambassadørerne	beskriver,	når	de	fortæller	om	at	arbejde	

med	sundhedsfremmende	forandring	på	arbejdspladsen,	er	nærværende	speciale	inspireret	af	Albert	

Banduras	(1977,	1998)	Social	Learning	Theory	og	Social	Cognitive	Theory.	Banduras	(1977,	2004)	so-

ciale	 læringsteori	 fokuserer	 på	 menneskers	 læring	 af	 ny	 adfærd,	 mens	 den	 sociale	 kognitionsteori	
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udvider	de	psykologiske	faktorer,	der	er	 involveret	 i	adfærdsforandring	(s.	22;	146).	I	dette	speciale	

anvendes	teorierne	til	at	forstå	sundhedsambassadørernes	og	deres	kollegaers	adfærd	og	forandring	

heraf,	hvorfor	selve	læringen	af	adfærden	ikke	belyses.	Banduras	(1977,	1998)	teorier	bidrager	til	en	

nuanceret	indsigt	i,	hvordan	det	opleves	at	være	sundhedsambassadør	og	hvad	der	skal	til	for	at	skabe	

sundhedsforandring	i	en	organisation.	

	

De	præsenterede	teoretiske	perspektiver	danner	grundlag	for	specialets	tilgang	til	teori-	og	empirifor-

ståelse	og	anvendes	i	den	empiriske	analyse	af	sundhedsambassadørernes	oplevelse	med	sundhedsar-

bejdet.	I	analysen	inddrages	desuden	andre	relevante	teoretiske	perspektiver	efterhånden	som	de	træ-

der	 frem	i	den	empiriske	analyse.	De	supplerende	teorier	udfoldes	efter	en	redegørelse	af	Banduras	

(1977,	1998)	adfærdsforandringsteorier.	

	

4.1.1	Adfærd	
Sundhedsambassadørerne	gennemgår	en	forandring	i	forbindelse	med	sundhedsambassadøruddannel-

sen.	Forandringen	relaterer	sig	til	deres	adfærd,	da	de	med	titlen	som	sundhedsambassadør	påtager	sig	

en	opgave	og	et	ansvar	for	at	arbejde	med	sundhedsfremme	på	deres	respektive	arbejdsplads.	I	arbejdet	

med	 sundhedsambassadøropgaven	 forudsætter	 det	 ligeledes	 forandring	 i	 kollegaernes	 adfærd.	 En	

måde	at	opnå	indsigt	i	disse	fænomener	er	gennem	adfærdsteori.	

	

Adfærd	og	sundhed	har	længe	været	anset	for	at	påvirke	hinanden,	og	her	har	særligt	sociale	kogniti-

onsmodeller	domineret	adfærdsforskningen	med	henblik	på	at	forudsige,	hvilken	adfærd,	der	har	ind-

flydelse	på	et	individs	sundhed,	samt	hvilke	faktorer,	der	afgør,	om	et	individ	vil	have	en	sund	adfærd	

(Conner	&	Norman,	2005,	s.	xii).	De	fleste	kognitive	teorier	om	sundhedsadfærd	koncentrerer	sig	om	at	

forudsige	vaner,	men	Banduras	(2004)	sociale	kognitionsteori	går	et	skridt	videre	og	giver	indikatorer	

for,	hvordan	sundhedsadfærd	kan	ændres	(s.146).	Der	er	således	overensstemmelse	mellem	den	over-

bevisning,	som	er	indeholdt	i	Banduras	teori	(2004)	og	specialets	undersøgelsesfelt;	nemlig	overbevis-

ningen	om	at	sundhedsambassadørerne	og	deres	kollegaer	kan	ændre	adfærd.	Til	at	belyse	sundheds-

ambassadørernes	og	kollegaernes	adfærd	og	ændring	heri	trækkes	på	Banduras	(1977,	1998)	sociale	

lærings-	og	kognitionsteori.	

	

Banduras	(1977)	sociale	læringsteori	beskæftiger	sig	med,	hvordan	et	individ	ændrer	adfærd,	og	han	

taler	i	den	forbindelse	om,	at	andre	mennesker	har	indflydelse	herpå:	
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”.	 .	 .	most	human	behavior	is	learned	observationally	through	modeling:	from	observing	others	

one	forms	an	idea	of	how	new	behaviors	are	performed,	and	on	a	later	occasions	this	coded	infor-

mation	serves	as	a	guide	for	action.”	(s.	22)	

	

I	specialets	kontekst	betragtes	sundhedsambassadørerne	som	kollegaernes	rollemodeller,	hvilket	bety-

der,	at	kollegaerne	lærer	nye	sundhedsvaner	ved	at	observere	sundhedsambassadørernes	adfærd	for	

senere	hen	selv	eventuelt	at	indtage	en	lignende	adfærd.	Perspektivet	på	sundhedsambassadørerne	som	

rollemodeller	 anvendes	 i	 specialet	 til	 at	 belyse,	 hvordan	 sundhedsambassadørerne	 ser	 sig	 selv	 som	

sundhedsambassadører,	og	hvordan	de	oplever,	at	kollegaerne	ser	dem	som	sundhedsambassadører.	

	

Bandura	(2004)	hævder	endvidere,	at	der	en	række	kognitive	processer	involveret	i	ændring	af	adfærd.	

I	den	sociale	kognitionsteori	fokuserer	Bandura	(2004)	på	netop	disse	kognitive	faktorer,	hvorfor	teo-

rien	giver	indikatorer	og	principper	for,	hvordan	man	informerer,	muliggør	og	motiverer	folk	til	at	til-

passe	sig	vaner,	som	fremmer	sundhed	(Bandura,	2004,	s.	146).	For	at	ændre	sundhedsadfærd	skal	føl-

gende	determinanter	være	til	stede	hos	individet;	1)	viden	om	sundhedsrisici	og	fordele	ved	forskellige	

sundhedspraksisser,	2)	perceived	self-efficacy1,	der	refererer	til	troen	på	at	kunne	udøve	kontrol	over	

egne	sundhedsvaner	og	3)	outcome	expectations,	der	refererer	til	forventede	omkostninger	og	gevinster	

ved	forskellige	sundhedsvaner	(Bandura,	2004,	s.	144).	Særligt	sidstnævnte	to	determinanter	har	afgø-

rende	betydning	for	individers	regulering	af	adfærd,	og	deres	betingede	forhold	illustreres	på	figur	5.	I	

nærværende	speciale	anvendes	Banduras	(2004)	kognitionsteori	til	at	belyse	sundhedsambassadører-

nes	samt	kollegaernes	oplevelse	af	at	kunne	udøve	kontrol	over	egne	sundhedsvaner,	og	derigennem	

deres	evne	til	at	regulere	egen	sundhedsadfærd.		

	

Inddragelsen	af	både	den	sociale	læringsteori	og	den	sociale	kognitionsteori	i	dette	speciale	muliggør	

således	at	belyse,	hvordan	sundhedsambassadørerne	oplever	egen	adfærd	som	sundhedsambassadør,	

og	 hvordan	 de	 oplever	 deres	 kollegaers	 adfærd	 i	 forbindelse	 med	 sundhedstiltagene.	
	

 
Figur 5 Relation mellem adfærdsregulerende determinanter, Bandura (1998) 

 
1	I	dette	speciale	anvendes	det	oprindelige	engelske	begreb,	da	der	ikke	findes	et	dansk	ord,	som	dækker	over	den	eksakte	betydning.	
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4.1.2	Identitet	
Dominerende	i	det	indsamlede	empiriske	materiale	er,	hvordan	sundhedsambassadørerne	ser	sig	selv	

som	sundhedsambassadør.	Herunder;	hvordan	de	er	som	sundhedsambassadører,	hvad	deres	opgave	

er,	og	hvordan	de	passer	ind	som	sundhedsambassadører.	Dette	fordi	interviewpersonerne	positionerer	

sig	selv	i	deres	fortællinger	om	oplevelsen	af	at	være	og	arbejde	som	sundhedsambassadør.	En	måde	at	

opnå	indsigt	i	disse	fænomener	er	gennem	identitetsbegrebet.	

	

Identitetsbegrebet	har	gennem	tiden	været	genstand	for	forskelligartede	opfattelser	(Jørgensen,	2008,	

s.	42).	Jørgensen	(2008)	hævder,	at	der	eksisterer	forskellige	perspektiver	på	identitet	(s.	29-30).	Med	

nærværende	speciales	fænomenologisk-hermeneutiske	ståsted	in	mente,	betragtes	identitet	som	indi-

videts	subjektive	fornemmelse	af	sig	selv	og	sin	omverden	(Jørgensen,	2008,	s.	30).	Med	dette	identi-

tetsperspektiv	er	hensigten	at	opnå	indsigt	i	sundhedsambassadørernes	livsverden	såvel	som	i	deres	

erfaringer	og	oplevelser	i	forbindelse	med	sundhedsambassadørarbejdet.	På	den	baggrund	fokuseres	

der	på	to	niveauer	i	sundhedsambassadørernes	identitet:	Den	personlige	identitet	og	den	sociale	identi-

tet	(Jørgensen,	2008,	s.	37–39).	Det	vil	sige,	at	fokus	er	på	hvad	sundhedsambassadørerne	er,	og	ikke	

hvem	de	er	(Jørgensen,	2008,	s.	45).	

	

I	den	empiriske	analyse	trækkes	der	primært	på	Stets	og	Burkes	(2000)	identitetsteori.	Dette	med	hen-

blik	på	at	indfange,	at	identitet	i	nærværende	kontekst	har	betydning	for	måden,	hvorpå	sundhedsam-

bassadørerne	fortæller	om	oplevelsen	som	sundhedsambassadør.	Stets	og	Burkes	(2000)	teori	om	sel-

vet/identitet2	bygger	på	en	sammensmeltning	af	identitetsteori	og	social	identitetsteori	(s.	226).	Frem	

for	at	se	identitet	som	en	gruppeidentitet	med	fokus	på	hvem	en	er	eller	som	en	rolleidentitet	med	fokus	

på	hvad	en	gør,	hævder	Stets	og	Burke	(2000),	at	både	væren	og	gøren	er	centrale	egenskaber	for	et	

individs	 identitet	(s.	226).	Derved	tages	både	rolle-	og	gruppegrundlaget	 for	 identitet	 i	betragtning	 i	

deres	syn	på	selvet,	mens	de	samtidig	anerkender,	at	et	individ	har	en	personidentitet	(Stets	&	Burke,	

2000,	s.	234).	I	forlængelse	af	det	hævder	Stets	og	Burke	(2000),	at	et	individ	kan	aktivere	forskellige	

identiteter	(s.	229).	Om	individet	aktiverer	en	identitet	afhænger	af	individets	mål,	hensigter	og	forplig-

telse	til	identiteten	såvel	som	den	aktuelle	kontekst	(Stets	&	Burke,	2000,	s.	231).	Netop	det	at	inter-

viewpersonerne	både	er	sundhedsambassadører,	kollegaer	og	medarbejdere	taler	for,	at	de	i	deres	for-

tællinger	kan	aktivere	forskellige	identiteter.	I	nærværende	speciale	bidrager	Stets	og	Burkes	(2000)	

identitetsteori	til	et	nuanceret	syn	på,	hvordan	sundhedsambassadørerne	aktiverer	identiteter	i	deres	

 

2		I	dette	speciale	skelnes	der	ikke	mellem	selv	og	identitet	som	begreber,	hvorfor	de	bliver	brugt	synonymt	
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fortællinger	samt	til,	hvordan	de	samtidig	og	på	skift	indgår	i	en	social	gruppe,	indtager	en	rolle	og	er	

sig	selv.	I	relation	til	specialet	betyder	det,	at	sundhedsambassadørernes	fortællinger	om	deres	oplevel-

ser	som	sundhedsambassadør	kan	tage	afsæt	i	henholdsvis	en	gruppe-,	rolle-	eller	personidentitet,	hvil-

ket	dette	perspektiv	muliggør	en	differentiering	af.	

	

Ligesom	Stets	og	Burke	(2000)	hævder	Jørgensen	(2008),	at	individet	uden	problemer	kan	have	forskel-

lige	sociale	identiteter	(s.	41).	Nærmere	bestemt	at	individet	kan	have	lige	så	mange	sociale	identiteter,	

som	vedkommende	indgår	i	sociale	relationer.	Et	individ	kan	dog	ikke	uden	vanskeligheder	have	for-

skellige	personlige	identiteter,	men	den	personlige	identitet	er	fleksibel	og	bredspekteret.	Det	betyder,	

at	et	individ	kan	have	forskellige	mål	og	træffe	valg	uforenelige	med	den	personlige	identitet,	hvilket	

kan	udløse	en	række	indre	og/eller	ydre	konflikter	(Jørgensen,	2008,	s.	42).	Jørgensens	(2008)	perspek-

tiv	muliggør	en	dybere	forståelse	af	sundhedsambassadørernes	aktiverede	identiteter	i	fortællingerne	

om	at	være	sundhedsambassadør.	

	

4.2.3	Selvledelse	
Et	tredje	dominerende	teoretisk	perspektiv	i	den	empiriske	analyse	er	måden,	hvorpå	sundhedsambas-

sadørerne	fortæller	om	arbejdet	med	sundhedsambassadøropgaven.	Herunder;	hvordan	de	anskuer	op-

gaven,	hvordan	de	arbejder	med	den,	og	hvordan	de	støttes	i	opgaven.	Dette	fordi	sundhedsambassadø-

rerne	alene	eller	sammen	med	få	sundhedsambassadør-kollegaer	skal	finde	en	måde	at	arbejde	med	

opgaven	på.	Indsigten	i	fænomener	relateret	hertil	kan	opnås	gennem	selvledelsesperspektivet.	

	

Selvledelsesperspektivet	fokuserer	på,	hvordan	individer	leder	og	styrer	sig	selv	(Stewart,	Courtright,	

&	Manz,	2011,	s.	185).	I	selvledelseslitteraturen	har	særligt	ydre	og	indre	faktorer	på	henholdsvis	indi-

vid-	og	gruppeniveau	været	belyst	(Stewart	et	al.,	2011,	s.	203+210).	Dette	fordi	selvledelse	bygger	på	

den	antagelse,	at	både	ydre	og	indre	faktorer	påvirker	individets	eller	gruppens	adfærd	på	trods	af,	at	

begrebet	indikerer	andet	(Stewart	et	al.,	2011,	s.	203).	I	nærværende	speciales	skelnes	ikke	mellem	selv-

ledelse	på	individ-	eller	gruppeniveau,	da	det	varierer,	om	sundhedsambassadørerne	er	alene	med	op-

gaven	eller	ej.	Til	belysningen	af	sundhedsambassadørernes	oplevelse	af	at	arbejde	med	sundhedsop-

gaven	inddrages	Manzs	(1992)	samt	Hougthon,	Neck	og	Manzs	(2003)	teorier	om	selvledelse.	

	

Manzs	(1992)	selvledelsesteori	bygger	på	overbevisningen	om,	at	individer	deltager	i,	hvad	der	skal	gø-

res	i	en	opgave,	og	hvorfor	det	skal	gøres,	og	hvordan	det	skal	gøres	(s.	1128).	Med	dette	hævder	Manz	

(1992),	at	individer	med	selvledelse	har	en	aktiv	rolle	i	organisationen	og	en	særlig	form	for	selvindfly-

delse,	hvilket	giver	dem	en	høj	grad	af	selvkontrol	(s.	1124).	Dette	perspektiv	på	selvledelse	anvendes	i	
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nærværende	speciale	til	at	belyse,	hvordan	sundhedsambassadørerne	har	medbestemmelse	i	sundheds-

ambassadøropgaven.	I	relation	til	specialets	kontekst	betyder	det,	at	sundhedsambassadørernes	fortæl-

linger	om	arbejdet	med	opgaven	kan	være	båret	af	forskellige	grader	af	oplevet	selvindflydelse	og	selv-

kontrol,	hvilket	perspektivet	netop	er	medtaget	for	at	kunne	belyse.	

	

Ikke	alle	individer	har	evnerne	til	eller	interessen	i	at	lede	sig	selv	(Manz,	1992,	s.	1124).	De	individer,	

der	 mestrer	 dette,	 besidder	 og	 bruger	 ifølge	 Houghton	 et	 al.	 (2003)	 et	 sæt	 selvledelsesstrategier	

(Houghton	et	al.,	2003,	s.	4).	Blandt	strategierne	er	de	adfærdsfokuserede	strategier,	som	har	til	formål	

at	styre	adfærd	mod	givne	opgaver	ved	at	øge	selvbevidsthed,	mens	de	konstruktive	tankemønstrestra-

tegier	 beskæftiger	 sig	 med	 at	 oprette	 eller	 ændre	 kognitive	 tankeprocesser	 relateret	 til	 en	 opgave	

(Houghton	et	al.,	2003,	s.	13+16).	I	forlængelse	heraf	hævder	Houghton	et	al.	(2003),	at	lederen	i	orga-

nisationen	betegnet	som	Superlederen	skal	skabe	og	facillitere	selvledelse	hos	individer	ved	at	bemyn-

dige	og	støtte	medarbejderens	udvikling	i	arbejdet	med	en	given	opgave	(s.	24).	Derigennem	understøt-

ter	Superlederen	individernes	selvledelsesstrategier	og	evne	til	at	lede	sig	selv	(Houghton	et	al.,	2003,	s.	

24).	Houghton	et	al.’s	 (2003)	perspektiv	på	selvledelse	benyttes	 i	nærværende	speciale	 til	at	belyse,	

hvordan	sundhedsambassadørerne	oplever	at	arbejde	med	opgaven.	Dette,	fordi	perspektivet	muliggør	

at	opnå	en	nuanceret	indsigt	i	betydningen	af	samarbejdet	mellem	sundhedsambassadørerne	og	deres	

leder/ledelse,	samt	i	sundhedsambassadørernes	evner	til	at	lede	sig	selv	i	forbindelse	med	opgaven.	
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KAPITEL	5:	DEN	EMPIRISKE	ANALYSE	
Nærværende	kapitel	består	af	tre	afsnit.	Afsnit	5.1	giver	en	introduktion	til	analysen	og	indeholder	en	

læsevejledning	til	analyse	samt	en	præsentation	af	analysens	hovedfund.	Afsnit	5.2	udgør	specialets	em-

piriske	analyse	og	består	af	tre	dele,	mens	afsnit	5.3	er	en	metaanalyse	over	den	empiriske	analyse.	

	

5.1	Introduktion	til	analysen	

5.1.1	Læsevejledning	til	analysen	
Nærværende	speciales	analyse	er	opdelt	i	to	delanalyser.	Deleanalyserne	består	hver	især	af	en	række	

hovedfund,	hvori	meningskondenseringens	identificerede	strukturer	ligger.	Tilsammen	har	delanaly-

serne	til	hensigt	at	belyse,	hvordan	sundhedsambassadørerne	oplever	arbejdet	som	sundhedsambassa-

dør	ud	fra	de	to	relationsniveauer,	som	præsenteret	i	afsnit	4.1	Et	metaperspektiv	på	specialets	teoretiske	

ramme.	 Relationsniveauerne	 henviser	 til	 problemformuleringens	 underspørgsmål	 1	 og	 2,	 og	 under-

spørgsmålene	besvares	derfor	i	henholdsvis	delanalyse	I	og	II.	Undervejs	i	delanalyserne	åbnes	desuden	

op	 for	en	 indsigt	 i	sundhedsambassadørernes	tilgang	til	arbejdet.	Dette	opsummeres	 i	og	belyses	på	

baggrund	af	specialets	forandringsteoretiske	perspektiv	i	afsnit	5.3	Forandringsteoretisk	metaanalyse.	

	

5.1.2	Den	empiriske	analyses	hovedfund	
Samlet	bygger	analysen	på	seks	hovedfund,	som	alle	består	af	to	til	fire	strukturer	identificeret	gennem	

meningskondenseringen.	Resultatet	af	meningskondenseringen	fremgår	på	Bilag	4.	Tilsammen	udfolder	

hovedfundene	sundhedsambassadørernes	oplevelser	som	sundhedsambassadør	samt	deres	tilgang	til	

sundhedsambassadørarbejdet.	De	seks	hovedfund	tilhører	henholdsvis	delanalyse	I	og	II,	og	de	præsen-

teres	i	nedenstående	model	sammen	med	deres	dertilhørende	strukturer.	Som	eksempel	bygger	hoved-

fund	4)	Kollegaernes	sundhedsambassadør?	i	delanalyse	II	på	strukturerne	Kollegaernes	syn	på	sundheds-

ambassadørerne	og	Det	gode	kollegiale	forhold:	
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Hovedfund	1-3:	

Fund	1-3	består	af	ni	strukturer	og	behandler,	hvordan	sundhedsambassadørerne	ser	og	oplever	sig	

selv	som	sundhedsambassadør.	Fælles	for	alle	sundhedsambassadørerne	er,	at	de	med	titlen	som	sund-

hedsambassadør	står	over	for	en	ny	opgave	i	deres	respektive	organisation.	De	befinder	sig	derfor	i	en	

situation,	hvor	de	både	skal	være	kollega,	medarbejder	og	 sundhedsambassadør.	Disse	 fund	tilhører	

derfor	Delanalyse	I:	Sundhedsambassadørens	egenrelation.	

	

Hovedfund	4-6:	

Fundene	4-6	udgør	ni	strukturer	og	behandler	sundhedsambassadørernes	oplevede	relation	til	organi-

sationen.	Her	med	fokus	på	kollegaerne	syn	på	sundhedsambassadørerne,	deres	reaktioner	på	sund-

hedsambassadørernes	arbejde	samt	lederne	og/eller	ledelsens	involvering	i	arbejdet.	Dette	fordi	sund-

hedsambassadørerne	skal	skabe	ændringer	i	hele	eller	dele	af	organisationen.	Samlet	tilhører	disse	fund	

derfor	Delanalyse	II:	Sundhedsambassadøren	og	relationen	til	organisationen.	
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5.2	Analyse	
5.2.1	Delanalyse	I:	Sundhedsambassadørens	egenrelation	
Dette	analyseafsnit	 tager	udgangspunkt	 i	ni	 strukturer,	 som	præsenteret	 i	afsnit	5.1.2	Den	empiriske	

analyses	hovedfund	og	udgør	i	alt	tre	hovedfund.	Hver	hovedfund	udfoldes	i	et	særskilt	analyseafsnit,	og	

til	 sammen	skildrer	de,	hvordan	sundhedsambassadørerne	ser	sig	 selv	som	sundhedsambassadører.	

Dette	fordi	den	nye	titel	som	sundhedsambassadør	unægtelig	har	medført	ny	opgave,	et	nyt	ansvar	og	

en	ny	position	i	organisationen.	

	

5.2.1.1	Ambassadør	for	sundhed?	
I	 fortællingen	 om	 at	 blive	 sundhedsambassadør	 beretter	 sundhedsambassadørerne	 om,	 hvordan	de	

hver	især	blev	tippet	om	sundhedsambassadøruddannelsen.	Det	betyder,	at	de	har	det	til	fælles,	at	no-

gen	har	set	et	potentiale	i	at	sende	dem	afsted	på	sundhedsambassadøruddannelsen.	Dette	spænder	fra	

ledere,	arbejdsmiljørepræsentanter	og	kollegaer.	Når	sundhedsambassadørerne	fortæller	om	deres	op-

levelse	af	at	blive	tilbudt	uddannelsen	som	sundhedsambassadør,	er	der	særligt	én	ting,	der	går	igen.	

Nemlig	at	de	alle	har	eller	tidligere	har	udvist	interesse	for	enten	sundhed	eller	arbejdsmiljø	(Bilag	3,	

Interview	SA1,	SA2	&	SA3,	SA4,	SA5,	SA6).	SA2	beskriver	sit	engagement	i	arbejdet	på	at	forbedre	ar-

bejdsmiljøet	inden	sundhedsambassadøruddannelsen	således:	

	

”For	måske	13	år	siden	(…)	kom	jeg	med	i	det,	der	på	det	tidspunkt	var	vores	sportsklub	(…)	og	

det	har	jeg	så	hængt	ved	siden,	som	sådan	en	(…)	ildsjæl	ved	at	arrangere	sociale	events	for	kolle-

gaer.	På	et	tidspunkt	havde	vi	noget,	vi	kaldte	’values	for	all’.	(…)	Der	var	jeg	også	ambassadør	i	

det.”	(Bilag	3,	Interview	SA2	&	SA3,	s.	21)	

	

SA2	giver	altså	udtryk	for,	at	hun	i	flere	år	frivilligt	har	arrangeret	sociale	events	for	kollegaer	gennem	

organisationens	sportsklub,	og	at	hun	derfra	er	vant	til	at	være	ambassadør	for	det	gode	og	sunde	ar-

bejdsmiljø.	Da	tilbuddet	bød	sig,	var	det	derfor	ikke	en	svær	beslutning	at	takke	ja	til	sundhedsambas-

sadøruddannelsen	(Bilag	3,	Interview	SA2	&	SA3).	Interviewpersonerne	SA3,	SA4	og	SA6	beretter	lige-

ledes,	at	de	ikke	tøvede,	da	de	blev	tilbudt	og	opfordret	til	at	blive	sundhedsambassadører.	Dette	fordi	

sundhed	er	et	interesseområde	for	dem	af	flere	årsager	(Bilag	3,	Interview	SA2	&	SA3,	SA4,	SA6).	SA4	

beskriver	sin	interesse	for	uddannelsen	som	todelt:	

	



	
Side	35	af	79	

”.	 .	 .	den	[sundhedsambassadøruddannelsen]	var	i	tråd	med	min	interesse	for	generelt	arbejds-

miljø	og	sundhed	på	arbejdspladsen	og	(…)	personligt	har	jeg	altid	levet	sundt	og	været	meget	

aktiv	siden	jeg	var	barn,	så	det	er	både	fra	min	personlige	side,	men	også	det	arbejdsmæssige	på	

arbejdspladsen.”	(Bilag	3,	Interview	SA4,	s.	46)	

	

I	citatet	giver	SA4	udtryk	for,	at	sundhedsambassadøruddannelsen	den	passede	godt	til	hendes	faglige	

interesse	for	arbejdsmiljø	og	personlige	interesse	for	sundhed.	Dette	fordi	hun	i	og	uden	for	arbejdstiden	

går	op	i	at	leve	sundt.	I	overensstemmelse	hermed	fortæller	SA2,	SA3	og	SA6,	hvordan	de	så	det	som	en	

naturlighed	at	tage	imod	tilbuddet	om	at	blive	sundhedsambassadør.	Ligeledes	fordi	de	er	aktive	i	friti-

den	og	lever	sundt,	hvilket	de	gerne	vil	viderebringe	til	deres	arbejdsplads	(Bilag	3,	Interview	SA2	&	

SA3,	SA6).	

Det,	at	sundhedsambassadørerne	ser	det	som	en	naturlighed	at	blive	sundhedsambassadør	kan	

måske	forstås	ud	fra	Stets	og	Burkes	(2000)	overbevisning	om,	at	et	individs	gøren	og	væren	er	udslags-

givende	for	dets	identitet	(s.	234).	Stets	og	Burke	(2000)	hævder	i	den	forbindelse,	at	et	individs	per-

sonidentitet	gennemtrænger	både	dets	rolle-	og	gruppeidentitet	(s.	229).	Ved	at	tage	udgangspunkt	i	

individets	personidentitet	kan	man	se	graden	hvorpå	individer	er	begrænset	af	strukturelle	forventnin-

ger	fra	deres	rolle-	og	gruppeidentitet,	mens	det	er	muligt	at	se	et	individs	valg	i	egen	opførsel	(Stets	&	

Burke,	2000,	s.	229).	Med	afsæt	i	dette	teoretiske	perspektiv	kan	SA2,	SA3,	SA4	og	SA6s	syn	på	sig	selv	

som	sundhedsambassadører	fortolkes	som,	at	de	qua	deres	sunde	livsstil	identificerer	sig	selv	i	en	rolle	

som	ambassadør	for	sundhed,	samt	kategoriserer	sig	selv	i	en	gruppe	med	andre,	der	ligeledes	prakti-

serer	en	aktiv	og	sund	livsstil	(Stets	&	Burke,	2000,	s.	229).	På	den	måde	får	deres	personidentitet	lov	

til	at	dikterer	deres	adfærd,	mens	det	taler	for,	at	de	på	deres	respektive	arbejdspladser	ikke	er	begræn-

sede	af	strukturelle	gruppe-	og	rolleforventninger,	da	de	allerede	inden	sundhedsambassadøruddannel-

sen	har	udvist	interesse	for	arbejdsmiljø	og	sundhed.	

	

Oplevelsen	af	at	være	aktiv	og	leve	sundt	deles	dog	ikke	af	alle	sundhedsambassadørerne	(Bilag	3,	In-

terview	SA1,	SA5).	I	den	forbindelse	beretter	SA1	følgende:	

	

”Jeg	er	ikke	den	store	motionist,	altså.	Jeg	er	jo	ikke	den,	der	er	meget	sportspræget	i	forvejen.	.	.”	

(Bilag	3,	Interview	SA1,	s.	14)	

	

I	citatet	giver	SA1	altså	udtryk	for,	at	hun	ikke	betragter	sig	selv	som	en,	der	er	særlig	aktiv,	og	det	har	

ligeledes	betydning	for,	hvordan	hun	ser	sig	selv	som	sundhedsambassadør:	
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”Man	er	som	sådan	ikke	uddannet	(…)	[med]	instruktion	i,	hvordan	man	skal	lave	de	forskellige	

øvelser.	Det	kender	jeg	jo	ikke	så	meget	til.	(…)	Jeg	er	blevet	sådan	en	iværksætter	på	en	måde,	vil	

jeg	sige.	.	.”	(Bilag	3,	Interview	SA1,	s.	8)	

	

SA1	hentyder	i	citatet	til,	at	hun	med	sundhedsambassadøruddannelsen	ser	sig	selv	som	en	iværksætter	

af	sundhedstiltag	på	arbejdspladsen	frem	for	en	ambassadør	for	sundhedsaktiviteterne.	Dette	fordi	hun	

ikke	er	uddannet	 i,	hvordan	man	udfører	de	enkelte	øvelser.	Ligeledes	 fortæller	SA5,	at	han	 ikke	er	

sportsentusiast,	og	at	han	deltog	i	sundhedsambassadøruddannelsen,	fordi	han	er	arbejdsmiljørepræ-

sentant	(AMR),	og	de	på	arbejdspladsen	ønskede	at	have	fokus	på	sundhed	(Bilag	3,	Interview	SA5).	SA5	

beretter:	

	

”.	.	.	der	var	ikke	nogen	der	var	rigtig	hooked	på	den	opgave,	og	så	var	ledelsens	oplæg,	at	så	lader	

vi	AMR.”	(Bilag	3,	Interview	SA5,	s.	65)	

	

Citatet	skildrer,	at	SA5	ikke	selv	frivilligt	meldte	sig	til	uddannelsen,	men	at	han	på	grund	af	sin	rolle	

som	AMR	blev	sendt	afsted	på	uddannelsen.	Dette	fordi	opgaven	som	sundhedsambassadør	lå	i	forlæn-

gelse	af	AMR-opgaverne	(Bilag	3,	Interview	SA5).	Det,	at	SA5	er	blevet	sundhedsambassadør	uden	at	

have	en	interesse	for	sport	og	udelukkende	grundet	manglende	interesse	fra	kollegaerne	vidner	om,	at	

han	deler	samme	syn	på	sig	selv	som	SA1.	Nemlig	at	være	iværksætter	af	sundhedstiltag.	Med	udgangs-

punkt	i	Stets	og	Burke	(2000)	udfolder	SA1	og	SA5s	fremstillinger	af	sig	selv	som	igangsættere	frem	for	

sundhedsambassadører,	at	de	ikke	identificerer	sig	i	rollen	som	ambassadør	for	sundhed	eller	katego-

riserer	sig	i	en	gruppe	med	andre,	som	efterlever	en	sund	livsstil	(234).	Dermed	bliver	deres	gøren	og	

væren	udslagsgivende	for	deres	identitet.	Som	var	tilfældet	hos	de	øvrige	sundhedsambassadører,	insi-

nuerer	dette,	at	deres	personidentitet	bliver	afgørende	for	de	valg,	som	de	træffer	for	deres	egen	adfærd	

(Stets	&	Burke,	2000,	s.	229).	

	

På	baggrund	af	ovenstående	finder	jeg,	at	synet	på	sig	selv	som	sundhedsambassadør	opleves	forskelligt	

hos	sundhedsambassadørerne.	Det,	som	jeg	særligt	finder	afgørende,	er,	at	de	har	forskellige	forestillin-

ger	og	forventninger	om,	hvad	en	sundhedsambassadør	er.	Heri	om	man	selv	skal	være	sund	og	aktiv,	

eller	om	man	kan	være	sundhedsambassadør	uden	at	være	sundhed	og	aktiv.	
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5.2.1.2	Fortællingen	om	opgaven	
Det	at	skulle	arbejde	med	sundhed	er	for	de	fleste	interviewpersoner	ikke	ukendt,	da	sundhed	eller	et	

godt	arbejdsmiljø	er	noget,	næsten	alle	har	på	sinde	(Bilag	3,	Interview	SA2	&	SA3,	SA4,	SA5,	SA6).	Når	

interviewpersonenerne	fortæller	om	deres	arbejde	med	sundhedsambassadøropgaven	er	der	især	én	

ting,	 som	skiller	 sig	ud.	Nemlig	deres	 involvering	af	 sig	 selv	 i	 fortællingerne	eller	undladelse	af	 selv	

samme.	

	

Tages	der	udgangspunkt	i	SA5	og	SA6s	fortællinger,	var	de	tilbøjelige	til	at	fortælle	om,	hvad	de	og	deres	

sundhedsambassadør-kollegaer	havde	gjort	eller	gerne	ville	med	sundhedsambassadøropgaven.	I	den	

forbindelse	fortæller	begge,	at	de	ikke	er	kommet	så	langt	med	opgaven,	som	de	gerne	ville	(Bilag	3,	

Interview	SA5,	SA6).	SA6	fortæller,	at	det	skyldes,	at	hun	og	sundhedsambassadør-kollegaerne	ikke	har	

fået	sat	tid	af	til	at	mødes,	mens	SA5	ligeledes	oplever	manglende	tid	til	opgaven,	da	der	også	er	andre	

opgaver,	som	skal	laves	(Bilag	3,	Interview	SA5,	SA6).	SA5	beretter:		

	

”.	 .	 .	vi	har	bestemt	ikke	glemt	opgaven	og	den	er	også	prioriteret.	Den	er	bare	ikke	meget	højt	

prioriteret.	Den	er	sådan	på	linje	med	mange	andre	opgaver	.	.	.”	(Bilag	3,	Interview	SA5,	s.	81).	

	

SA5	giver	altså	udtryk	for,	at	han	og	sundhedsambassadør-kollegaerne	prioriterer	opgaven,	men	at	den	

til	tider	bliver	tilsidesat	på	grund	af	andre	mindst	lige	så	vigtige	opgaver.	Derfor	er	de	fortsat	i	gang	med	

at	udtænke	sundhedstiltag	og	igangsættelsen	af	dem:	

	

”.	.	.	nu	skal	vi	så	se	på,	hvordan	kan	det	her	få	et	liv.	Altså	1;	hvordan	kan	vi	organisere,	at	det	her	

(…)	kommer	ud	i	de	enkelte	huse	og	bliver	til	noget,	man	kan	gøre	i	hverdagene,	og	2;	(…)	hvad	er	

det	for	en	stemning	omkring	det,	vi	skal	skabe	med	det?	(…)	Hvad	skal	vi	bruge	det	til?”	(Bilag	3,	

Interview	SA5,	s.	68)	

	

Citatet	skildrer,	at	SA5	oplever,	at	der	er	forskellige	facetter,	der	skal	tages	højde	for	i	forbindelse	med	

opgaven.	Nemlig	hvordan	sundhedsaktiviteter	kan	gøres	til	en	del	af	dagligdagen,	og	hvad	formålet	over-

hovedet	skal	være	med	aktiviteterne.	Ligeledes	er	SA6	og	sundhedsambassadør-kollegaerne	ved	at	ud-

tænke	et	kommende	tiltag.	SA6	fortæller:	
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”.	.	.	vi	skal	motivere	folk	til,	de	skal	gå	til	anden	sal.	(…)	Vi	skal	på	en	eller	anden	måde	have	sat	

nogle	ting	i	gang	med	at	(…)	det	ikke	er	et	unde,	at	man	skal	gå	op.	.	.”	(Bilag	3,	Interview	SA6,	s.	

84)	

	

SA6	giver	altså	udtryk	for,	at	hun	og	sundhedsambassadør-kollegaerne	fortsat	er	ved	idéfasen	af	sund-

hedstiltaget,	da	de	ikke	er	kommet	nærmere,	hvordan	de	skal	få	kollegaerne	til	at	bruge	trappen.	Derved	

har	SA5	og	SA6	det	til	fælles,	at	de	ikke	har	igangsat	nogle	tilbagevendende	aktiviteter	og	altså	fortsat	

er	i	 idé-	og	udtænkningsfasen	for	sundhedstiltagene.	Dertil	erkender	de,	at	opgaven	ikke	er	eller	har	

været	prioriteret	højt,	mens	de	omtaler	arbejdet	som	en	vi-opgave.	Særligt	deres	italesættelse	af	opga-

ven	som	vi	kan	fortolkes	som,	at	de	personligt	distancerer	sig	til	deres	oplevelse	af	egen	indsats	og	væ-

remåde	som	sundhedsambassadør.	Interessant	er	her,	at	både	SA5	og	SA6	er	AMR’ere,	og	at	sundheds-

ambassadøropgaven	er	blevet	tilføjet	deres	eksisterende	AMR-opgaver	af	deres	respektive	ledelse	(Bi-

lag	3,	Interview	SA5,	SA6).	Hvorfor	SA5	og	SA6	distancerer	sig	i	fortællingerne	om	opgaven	som	sund-

hedsambassadør,	og	hvorfor	de	ikke	prioriterer	opgaven	kan	måske	fortolkes	som,	at	de	tilsidesætter	

den	til	fordel	for	andre	lige	så	vigtige	AMR-opgaver,	og	at	de	betragter	det	som	en	AMR-opgave	og	ikke	

som	en	sundhedsambassadøropgave.	

	

SA5	og	SA6s	personlige	distancering	kan	med	afsæt	i	Stets	og	Burke	(2000)	forstås	som	deres	måde	at	

lade	sig	præge	af	en	organisatorisk	gruppe-	og	rolleidentitet	bundet	til	deres	position	som	arbejdsmil-

jørepræsentant	i	organisationen,	hvilken	de	ikke	ønsker	at	afvige	fra	(s.	229).	Derved	forbliver	deres	

adfærd	i	overensstemmelse	med	deres	sociale	gruppe	og	rolle,	da	deres	personidentitet	ikke	får	lov	at	

gennemtrænge	deres	gruppe-	og	rolleidentitet.	Det	betyder	altså,	at	en	undertrykkelse	af	personidenti-

teten	bliver	udslagsgivende	for,	i	hvilken	grad	SA5	og	SA6	fortæller	om	personlige	jeg-oplevelser	i	for-

bindelse	med	sundhedsarbejdet,	samt	hvordan	de	prioriterer	og	involverer	sig	opgaven.	

Interessant	er	her,	at	det	i	forrige	afsnit	blev	fremanalyseret,	at	SA6	kunne	identificere	sig	med	at	

være	ambassadør	for	sundhed	på	grund	af	en	personlig	interesse	for	motion,	mens	SA5	identificerede	

sig	med	at	være	iværksætter,	hvilket	ledte	til	den	konklusion,	at	de	lod	deres	personidentitet	være	ud-

slagsgivende	for	deres	adfærd.	Stets	og	Burke	(2000)	taler	her	om,	at	et	individ	kan	aktivere	en	identitet,	

så	længe	den	passer	til	den	givne	situation	(s.	231).	Dermed	lægges	der	op	til,	at	et	individ	kan	have	flere	

forskellige	identiteter.	I	tråd	med	det	hævder	Jørgensen	(2008),	at	et	individ	kan	have	lige	så	mange	

sociale	identiteter,	som	vedkommende	indgår	i	sociale	relationer,	mens	den	personlige	identitet	blot	er	

fleksibel	og	bredspektret	uden	at	være	foranderlig	(s.	42).	Det	at	SA5	og	SA6s	personidentitet	kun	i	nogle	

tilfælde	gennemtrænger	deres	gruppe-	og	rolleidentitet	udfolder,	at	deres	personidentitet	ikke	er	til-

strækkelig	fleksibel	i	relation	til	sundhedsambassadørarbejdet.	Med	andre	ord	kan	SA5	og	SA6	ikke	både	
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se	 sig	 selv	være	ambassadør	 for	henholdsvis	 sundhed	og	 iværksætteri	 samt	se	 sig	 selv	arbejde	som	

sundhedsambassadør,	fordi	det	skaber	indre	konflikter	(Jørgensen,	2008,	s.	42).	Dermed	tegner	der	sig	

et	billede	af,	at	de	begge	aktiverer	en	personidentitet,	når	de	fortæller	om,	hvad	der	for	dem	ligger	i	at	

være	sundhedsambassadør.	I	fortællingerne	om	at	arbejde	som	sundhedsambassadør	aktiverer	de	der-

imod	 en	 gruppe-	 og	 rolleidentitet	 grundet	 deres	 position	 som	AMR’ere.	Med	 afsæt	 i	 Stets	 og	Burke	

(2000)	udfolder	SA5	og	SA6s	forskellige	 identiteter,	at	de	aktiverer	den	identitet,	som	passer	til	den	

aktuelle	kontekst	(s.	231).	

	

I	modsætning	til	SA5	og	SA6	fortæller	interviewpersonerne	SA1,	SA2,	SA3	og	SA4	i	højere	grad	om	deres	

egne	oplevelser,	tanker	og	erfaringer	om	opgaven	som	sundhedsambassadør.	Fælles	for	SA1-SA4	er	des-

uden,	at	de	ikke	i	forvejen	har	en	officiel	arbejdsmiljø-	eller	sundhedsrelateret	opgave	på	arbejdsplad-

sen,	men	at	de	blev	sundhedsambassadører	af	lyst	(Bilag	3,	Interview	SA1,	SA2	&	SA3,	SA4).	I	den	for-

bindelse	fortæller	SA4	følgende	om	opgaven	som	sundhedsambassadør:	

	

”.	.	.	jeg	kunne	også	godt	lade	være	(…),	men	jeg	synes	jo	stadig	det	er	vigtigt.	Det	ville	jeg	jo	synes	

uanset	om	jeg	havde	den	der	sundhedsambassadøruddannelse	eller	ej.”	(Bilag	3,	Interview	SA4,	s.	

58)	

	

Citatet	skildrer,	at	SA4	oplever	det	at	være	sundhedsambassadør	som	en	frivillig	opgave,	hun	ikke	er	

forpligtet	til	at	fortsætte	med.	Alligevel	anskuer	hun	det	som	en	vigtig	opgave,	der	kan	bidrage	positivt	

på	arbejdspladsen	i	flere	aspekter	(Bilag	3,	Interview	SA4).	Derfor	tog	hun	opgaven	alvorligt,	da	hun	

kom	tilbage	fra	uddannelsen.	SA4	beretter:	

	

”.	.	.	jeg	styrede	det	meget	sådan	den	første	måneds	tid	for	at	få	det	til	at	blive	til	en	vane	og	for	at	

finde	ud	af	sådan	hvordan	vi	lige	gjorde	og	hvor	meget.	Men	jeg	synes	også	det	blev	for	meget,	at	

jeg	hver	morgen	skulle	finde	på	et	eller	andet	eller	sende	en	mail.	(…)	Det	er	sådan	skaleret	lidt	

ned.	.	.”	(Bilag	3,	Interview	SA4,	s.	50)	

	

SA4	giver	altså	udtryk	for,	at	hun	brugte	meget	tid	på	opgaven	i	starten	for	at	være	sikker	på,	at	det	

lykkedes	at	igangsætte	en	aktivitet,	som	ville	hænge	ved.	Hun	har	dog	siden	hen	nedskaleret	det,	fordi	

hun	oplevede,	at	det	blev	for	meget	hver	dag	at	finde	på	noget	nyt	eller	sende	en	mail	til	kollegaerne	

med	påmindelse	om	aktiviteten	(Bilag	3,	Interview	SA4).	I	tråd	med	det	fortæller	SA1,	SA2	og	SA3,	at	de	
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lige	efter	uddannelsen	har	igangsat	aktiviteter	for	kollegaerne.	SA1	fortæller	i	den	forbindelse,	at	hun	

introducerede	daglige	elastikøvelser	for	kollegaerne,	som	har	holdt	ved,	mens	SA2	og	SA3	fortæller,	at	

de	afholdte	en	række	events	lige	efter	uddannelsen	og	sidenhen	har	igangsat	og	fastholdt	to	ugentlige	

gåture.	Dertil	fortæller	SA1,	SA2	og	SA3,	at	de	sideløbende	arbejder	på	øvrige	kommende	aktiviteter	og	

events	til	kollegaerne	(Bilag	3,	Interview	SA1,	SA2	&	SA3).	SA1-SA4	er	altså	alle	lykkedes	med	at	igang-

sætte	aktiviteter,	og	de	fortæller	dertil,	at	de	har	på	sinde	at	fortsætte	arbejdet.	Dette	fordi	de	vil	udføre	

den	opgave,	som	de	har	fået	i	forbindelse	med	uddannelsen.	SA1	fortæller	følgende:	

	

”Altså	nu	har	jeg	jo	så	fået	den	opgave,	og	den	har	jeg	jo	sagt	ja	til,	og	så	udfører	vi	jo	den.”	(Bilag	

3,	Interview	SA1,	s.	13)	

	

SA1	giver	altså	udtryk	for,	at	hun	vil	gøre	sit	for	at	leve	op	til	opgaven	som	sundhedsambassadør,	da	hun	

ellers	kunne	have	takket	nej	til	uddannelsen.	Ligeledes	fortæller	SA2	og	SA3,	at	de	selv	har	valgt	at	på-

tage	sig	opgaven	som	sundhedsambassadør.	Den	er	dog	blevet	mere	end	blot	en	frivillig	opgave	(Bilag	

3,	Interview	SA2	&	SA3).	SA2	beretter	følgende	hvortil	SA3	supplerer:	

	

”.	.	.	jeg	[har]	faktisk	lige	skrevet	det	på	min	kontrakt	i	dag	for	at	synliggøre	(…)	at	jeg	er	sundheds-

ambassadør,	og	jeg	vil	føre	det	ud	i	virkeligheden.”	

	
”Det	samme	kan	jeg	sige	faktisk.	(…)	Sådan	man	får	det	visualiseret	og	får	det	formaliseret,	at	det	

må	du	gerne.”	(Bilag	3,	Interview	SA2	&	SA3,	s.	38)	

	

Citaterne	skildrer,	at	både	SA2	og	SA3	har	gjort	deres	arbejde	som	sundhedsambassadører	til	en	del	af	

deres	arbejdsopgaver	 for	at	sikre	sig,	at	det	blev	en	prioriteret	opgave	på	 lige	 fod	med	deres	 faglige	

arbejdsopgaver.	I	den	forbindelse	ses	det,	at	de	har	taget	den	frivillige	og	uformelle	opgave	som	sund-

hedsambassadør	og	gjort	den	til	en	formel	og	selvpålagt	arbejdsopgave,	som	de	tager	alvorligt.	

	

Fælles	for	SA1-SA4	er	altså,	at	de	frivilligt	har	påtaget	sig	opgaven	som	sundhedsambassadør,	og	at	det	

er	en	opgave,	som	de	tager	alvorligt.	Dette	kommer	blandt	andet	til	udtryk	gennem	de	aktiviteter,	som	

de	har	igangsat	lige	efter	uddannelsen.	Det	tyder	derfor	på,	at	SA1-SA4	prioriterer	opgaven	højt,	og	at	

de	har	nemmere	ved	at	afsætte	tid	og	fokusere	på	opgaven	sammenlignet	med	SA5	og	SA6,	som	også	er	

AMR’ere.	Dette	angiveligt,	fordi	opgaven	ikke	konkurrerer	med	andre	sundheds-	eller	arbejdsmiljøop-
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gaver.	Ligeledes	skinner	det	i	fortællingerne	igennem,	at	SA1-SA4	ikke	distancerer	sig	personligt	til	op-

gaven	som	sundhedsambassadør,	som	det	er	tilfældet	hos	SA5	og	SA6.	Dette	fordi	SA1-SA4	italesætter	

det	som	en	jeg-opgave,	mens	de	personligt	involverer	sig	i	arbejdet	samt	tillægger	opgaven	stor	vigtig-

hed.	

	

Det,	at	SA1-	SA4	personligt	involverer	sig	i	deres	fortællinger,	kan	med	afsæt	i	Stets	og	Burke	(2000)	

fortolkes	som	en	aktivering	af	en	personidentitet	hos	de	fire	sundhedsambassadører	præget	af	ansvar-

lighed,	forpligtelse	og	engagement	til	at	handle	på	den	opgave,	som	de	selv	har	påtaget	sig	(231).	I	den	

forbindelse	synes	deres	personidentiteter	desuden	at	gennemtrænge	deres	organisatoriske	gruppe-	og	

rolleidentitet,	idet	de	i	deres	fortællinger	ikke	giver	udtryk	for	at	være	begrænsede	af	strukturelle	for-

ventninger	fra	deres	gruppe-	eller	rolleidentitet	(Stets	&	Burke,	2000,	s.	231).	Fraværet	af	disse	forvent-

ninger	kan	forstås	som	en	frihed	til	at	udføre	opgaven	som	sundhedsambassadør	uden	forventninger	

fra	kollegaer	eller	ledere,	da	de	ikke	har	andre	sundheds-	eller	arbejdsmiljørelaterede	opgaver	i	organi-

sationen.	

	

På	baggrund	af	ovenstående	mener	jeg,	at	der	er	følgende	konklusion	at	drage;	Sundhedsambassadø-

rernes	involvering,	prioritering	og	engagement	i	opgaven	afhænger	af,	om	de	har	andre	arbejdsmiljøre-

laterede	ansvarsområder	i	organisationen.	

	

5.2.1.3	Den	krævende	opgave	
Sundhedsambassadørernes	personlige	involvering	i	opgaven	varierer,	og	de	har	i	den	forbindelse	lige-

ledes	forskellige	oplevelser	af,	hvad	der	skal	til	for	at	igangsætte	og	fastholde	sundhedstiltag,	samt	hvor-

dan	de	som	sundhedsambassadører	kan	eller	skal	gøre	en	forskel.	Særligt	én	ting	går	igen,	når	de	taler	

om	sundhedsambassadøropgaven.	Nemlig	at	den	i	en	eller	anden	forstand	er	krævende	(Bilag	3,	Inter-

view	SA1,	SA2	&	SA3,	SA4,	SA5,	SA6).	

	

Tages	der	udgangspunkt	i	SA4,	bliver	det	tydeligt,	at	det	for	hende	ikke	er	tilstrækkeligt	blot	at	sætte	

aktiviteter	i	gang.	Det	krævende	er	derimod	at	være	den,	der	holder	fast	i	aktiviteterne.	SA4	beretter:	

	

”.	.	.	det	kræver	en	vedholdenhed	af	mig,	og	den	har	jeg,	men	der	er	også	perioder,	hvor	jeg	er	træt	

og	hvor	jeg	er	overbelastet	med	opgaver,	hvor	jeg	synes	’ah,	nu	magter	jeg	det	simpelthen	ikke	

lige’.	.	.”	(Bilag	3,	Interview	SA4,	s.	53)	
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SA4	udtrykker	altså,	at	arbejdet	som	sundhedsambassadør	kræver	vedholdenhed.	I	perioder	hvor	hun	

har	mange	arbejdsopgaver	kan	det	dog	være	svært	at	holde	fast	i	denne.	Alligevel	lægger	hun	vægt	på,	

at	hun	har	den	vedholdenhed,	der	skal	til,	for	at	det	lykkedes.	Det	samme	gør	SA1,	der	fortæller,	at	hun	

skal	være	vedholden,	for	at	aktiviteterne	skal	forblive	en	del	af	hverdagen	(Bilag	3,	Interview	SA1).	I	

modsætningen	til	SA1	og	SA4	er	det	ikke	fastholdelsen,	der	er	krævende	for	SA2	og	SA3.	Det	er	derimod	

det	at	udtænke	aktiviteter	og	at	få	kollegaerne	til	at	deltage	(Bilag	3,	Interview	SA1,	SA2	&	SA3).	På	trods	

af	udfordringer	i	forbindelse	med	sundhedsambassadørarbejdet	fortæller	SA2	dog,	at	der	også	er	et	po-

sitivt	aspekt	ved	opgaven:	

	

	”.	.	.	selvom	vi	kan	være	ildsjæle,	som	er	ved	at	brænde	ud,	så	er	der	også	en	udfordring	i	det,	som	

også	er	sjov.	Det	skal	ikke	altid	lyde	som	om,	at	det	er	vældig	hårdt.	.	.”	(Bilag	3,	Interview	SA2	&	

SA3,	s.	44)	

	

I	citatet	giver	SA2	udtryk	for,	at	det	hidtil	næsten	har	været	for	krævende	for	hende	og	SA3	at	drive	

sundhedsarbejdet.	Dette	fordi	hun	betegner	dem	som	ildsjæle,	der	kan	lyde	udbrændte.	Hun	ser	dog	

alligevel	opgaven	som	en	sjov	udfordring,	hvilket	vidner	om,	at	hun	–	og	måske	også	SA3	–	har	gåpåmod	

til	opgaven.	Fælles	for	interviewpersonerne	SA1-SA4	er	altså,	at	det	kræver	noget	af	dem	hver	især	at	

være	sundhedsambassadør;	nemlig	vedholdenhed,	energi	og	gåpåmod	(Bilag	3,	Interview	SA1,	SA2	&	

SA3,	SA4).	I	forlængelse	heraf	beretter	SA1-SA4	desuden,	at	de	alle	så	vidt	muligt	deltager	i	de	aktivite-

ter,	som	de	sætter	i	gang	eller	har	sat	i	gang	(Bilag	3,	Interview	SA1,	SA2	&	SA3,	SA4).	For	SA4	er	det	

især,	fordi	hun	kan	mærke	en	forskel	i	løbet	af	arbejdsdagen,	når	hun	selv	deltager	i	aktiviteterne	(Bilag	

3,	Interview	SA4).	Hun	fortæller	dog	også	om	den	effekt,	som	hun	kan	have	på	sine	kollegaer	i	forbin-

delse	med	aktiviteterne.	SA4	beretter:	

	

”.	.	.	de	dage	jeg	så	har	hjemmearbejdsdage	eller	ikke	er	der	eller	ikke	står	i	døren	og	siger	»vil	du	

med«,	så	er	der	helt	sikkert	også	nogle,	der	ikke	kommer	afsted,	hvor	der	også	er	nogle	gange,	jeg	

står	og	siger	»hey,	skal	du	med	ud	og	have	luft?	«,	»arh,	jeg	har	ikke	liiige,	jeg	skal	liiige«	og	sådan,	

»jo,	du	skal	med	ud	og	have	noget	luft,	kom	så«.	»Okay	«.”	(Bilag	3,	Interview	SA4,	s.	52)	

	

SA4	giver	altså	udtryk	for,	at	hun	med	sin	tilstedeværelse	og	deltagelse	i	aktiviteterne	af	og	til	kan	få	

kollegaerne	med	ud	på	dagens	gåtur,	selvom	de	først	er	afvisende.	Når	hun	ikke	er	på	kontoret,	forsøger	

hun	derfor	at	give	teten	videre	til	en	kollega,	så	der	er	en	anden,	som	sørger	for,	at	de	kommer	ud	og	gå,	
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eller	hun	sender	en	kærlig	opfordrende	mail	 til	kollegaerne	om	at	huske	gåturen	(Bilag	3,	 Interview	

SA4).	I	tråd	med	det	fortæller	SA1,	at	hun	som	sundhedsambassadør	oplever	et	særligt	ansvar	over	for	

kollegaerne:	

	

”Jamen	altså	man	bliver	jo	lidt	ambassadør	for	det	gode	eksempel.	Altså	at	man	fastholder	sine	

elastikøvelser	(…).	Men	helt	overordnet	så	er	det	jo	vigtigt,	at	man	fastholder	sine	arbejdsstillin-

ger,	 sine	 løfteteknikker.	Og	der	kan	 jeg	 jo	 som	sundhedsambassadør	være	støttende	 for	vores	

AMR.	.	.”	(Bilag	3,	Interview	SA1,	s.	15)	

	

I	citatet	giver	SA1	udtryk	for,	at	hun	som	sundhedsambassadør	skal	vise	det	gode	eksempel	over	for	

kollegaerne	ved	at	overholde	korrekte	arbejdsstillinger	og	gennemføre	de	elastikøvelser,	som	hun	har	

igangsat	efter	uddannelsen.	I	den	forbindelse	fortæller	hun	desuden,	at	hun	ikke	igangsætter	fysisk	kræ-

vende	aktiviteter,	da	hun	ikke	”.	.	.	er	den	store	motionist.”	(Bilag	3,	Interview	SA1).	Dette	vidner	om,	at	

hun	kun	igangsætter	aktiviteter,	som	hun	selv	kan	udføre.	Det	samme	fortæller	SA1,	og	der	er	en	særlig	

årsag	til,	hvorfor	hun	sætter	aktiviteter	i	gang,	som	hun	kan	udføre	(Bilag	3,	Interview	SA2	&	SA3).	SA2	

beretter:	

	

”Nu	havde	vi	den	der	terning	fra	det	der	kursus.	Den	har	jeg	til	at	ligge	nede	ved	mig,	og	den	er	der	

tit	nogen,	der	udfordrer	mig	på,	»tag	lige	planken«.	Så	er	det	da	pinligt,	hvis	man	ikke	kan	det.”	

(Bilag	3,	Interview	SA2	&	SA3,	s.	33)	

	

Citatet	skildrer,	at	SA2	tillægger	det	at	kunne	gennemføre	de	aktiviteter,	som	hun	sætter	i	gang,	stor	

betydning.	Dette	fordi	hun	finder	det	pinligt,	hvis	man	ikke	kan	det.	Således	tegner	der	sig	et	billede	af,	

at	særligt	SA1	og	SA2	udvælger	aktiviteter,	som	de	selv	kan	gennemføre.	Angiveligt	fordi	de	derved	er	

sikre	på	at	kunne	eksemplificere	det	gode	eksempel	over	for	især	kollegaerne.	Interviewpersonenerne	

SA1-SA4	har	altså	det	til	fælles,	at	de	oplever	opgaven	som	personligt	krævende.	Dette	fordi	de	skal	være	

vedholdende	i	forbindelse	med	igangsættelsen	og/eller	fastholdelsen	af	aktiviteterne,	mens	de	gerne	vil	

vise	det	gode	eksempel	ved	at	være	deltagende	i	aktiviteterne.	

	

SA1,	 SA2,	 SA3	og	SA4s	 fortællinger	om	sundhedsambassadøropgaven	 som	personligt	 krævende	kan	

med	afsæt	i	Stets	og	Burkes	(2000)	identitetsteori	fortolkes	som,	at	de	aktiverer	en	personidentitet,	når	

de	fortæller	om	deres	oplevelse	af	at	være	sundhedsambassadør	(s.	229).	Det	at	SA2	og	SA3	betegner	
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sig	selv	som	ildsjæle	for	sundhedsarbejdet,	mens	SA1	og	SA4	betragter	sig	selv	som	vedholdende	sund-

hedsambassadører	underbygger	denne	påstand.	Dette	fordi	de	ikke	lader	sig	begrænse	af	strukturelle	

forventninger	fra	deres	gruppe-	eller	rolleidentitet;	herunder	fra	deres	relation	til	kollegaerne	eller	le-

delsen.	SA1-SA4s	aktiveringer	af	en	personidentitet	i	fortællingerne	synes	således	at	være	afgørende	for	

deres	oplevelse	af	opgavens	belastning.	

	

Hvorfor	SA1-SA4	aktiverer	personidentiteter	i	fortællingerne	om	opgaven	kan	måske	forstås	med	afsæt	

i	Banduras	(1977,	1998)	centrale	begreber	efficacy	og	outcome	expectations	(s.	79;624).	I	denne	kon-

tekst	betyder	begreberne	henholdsvis,	om	sundhedsambassadørerne	tror	tilstrækkeligt	på	sig	selv	til	at	

kunne	igangsætte,	udføre	og	fastholde	sundhedsaktiviteter,	og	om	de	forventer	positive	udfald	af	deres	

adfærd	som	sundhedsambassadører	(Bandura,	1998,	s.	627).	Interviewpersonerne	SA1-SA4s	person-

lige	fortællinger	om,	hvad,	der	gør	opgaven	som	sundhedsambassadør	krævende,	deres	tro	på	at	de	kan	

og	 vil	 fortsætte	 arbejdet	 som	 sundhedsambassadør,	 og	 deres	 deltagelse	 i	 aktiviteterne	 indikerer	 en	

stærk	personlig	efficacy.	SA1-SA4	vil	derfor	være	tilbøjelige	til	at	holde	fast	i	deres	sundhedsambassa-

dørarbejde,	selvom	de	møder	modstand	undervejs	(Bandura,	1998,	s.	624).	Deres	stærke	tro	på	egen	

efficacy	og	deres	vedholdenhed	taler	desuden	for,	at	de	har	forventninger	om,	at	sundhedsaktiviteterne	

vil	have	positive	fysiske	og	sociale	effekter,	hvorfor	deres	efficacy	og	outcome	expectations	bliver	deter-

minerende	for	deres	adfærd	som	sundhedsambassadør	(Bandura,	1998,	s.	624).	

	

Den	adfærd,	som	sundhedsambassadørerne	har	i	forbindelse	med	sundhedsarbejdet,	kan	med	afsæt	i	

Banduras	(1977)	Social	Learning	Theory	forstås	som	sundhedsambassadørernes	måde	at	påvirke	kolle-

gaerne	til	at	ændre	adfærd.	Ifølge	Bandura	(1977)	læres	adfærd	ved	at	observere	adfærden	hos	rolle-

modeller	med	høj	status,	kompetence	og	magt	(s.	22+88).	Med	SA1-SA4s	stærke	tro	på	egen	efficacy	

samt	deltagelse	i	sundhedsaktiviteterne	kan	de	betragtes	som	rollemodeller	over	for	kollegaerne	med	

høj	status	og	kompetence.	Det	at	SA1	og	SA2	kun	igangsætter	aktiviteter,	som	de	selv	kan	udføre,	under-

bygger	påstanden	om,	at	de	som	rollemodeller	har	høj	kompetence	 i	 forbindelse	med	deres	adfærd.	

Dermed	synes	SA1	og	SA2s	egen	oplevelse	af	sig	selv	som	rollemodeller	at	være	betinget	af	de	aktivite-

ter,	som	de	selv	sætter	i	gang.	

Interessant	er	i	den	forbindelse,	at	SA1	ikke	ser	sig	selv	som	den	store	motionist,	og	at	hun,	som	frem-

analyseret	i	afsnit	5.2.1.1	Ambassadør	for	sundhed?,	ser	sig	selv	som	ambassadør	for	iværksætteri	og	ikke	

som	ambassadør	for	sundhed.	Hvorfor	SA1	i	fortællingen	fremstiller	sit	eget	syn	på	sig	selv	som	rolle-

model,	men	samtidig	også	ser	sig	selv	som	iværksætter	af	aktiviteterne	kan	måske	forstås	ud	fra	Jørgen-

sens	(2008)	perspektiv	på	personidentitet.	Han	hævder	her,	at	personidentiteten	er	fleksibel	og	bred-

spektret,	hvorfor	SA1s	syn	på	sig	selv	som	rollemodel	kan	tolkes	som,	at	hun	i	den	givne	situation	gerne	

vil	fremstille	sig	selv	som	rollemodel,	men	at	det	er	uforeneligt	med	hendes	personidentitet	(Jørgensen,	
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2008,	s.	42).	Omvendt	kan	hendes	fortælling	også	blot	være	et	udtryk	for,	at	hun	agter	selv	at	fortsætte	

med	at	have	fokus	på	korrekte	arbejdsstillinger	og	elastikøvelser,	hvilket	kollegaerne	kan	lade	sig	inspi-

rere	af	uden	nødvendigvis	at	se	hende	som	rollemodel.	Rollemodel	eller	ej	så	oplever	SA1-SA4,	at	opga-

ven	kræver	vedholdenhed	og	energi,	mens	det	umiddelbart	tyder	på,	at	de	tillægger	det	at	være	rolle-

model	for	kollegaerne	stor	værdi.	Fælles	for	dem	er	altså,	at	opgaven	som	sundhedsambassadør	er	per-

sonligt	krævende.	

	

I	modsætning	til	SA1-SA4	har	SA5	og	SA6	ikke	sat	tilbagevendende	eller	regelmæssige	aktiviteter	i	gang.	

På	trods	af	det	er	kollegaerne	informerede	om,	at	der	er	sundhedsambassadører	på	arbejdspladsen	(Bi-

lag	3,	Interview	SA5,	SA6).	I	den	forbindelse	fortæller	SA5,	at	kollegaerne	selv	skal	være	opsøgende,	hvis	

de	gerne	vil	vide,	hvad	der	rører	sig	inden	for	sundhedsområdet	på	arbejdspladsen	(Bilag	3,	Interview	

SA5).	Dertil	beretter	SA5	følgende:	

	

”Det	er	ikke	noget,	der	bliver	(…)	skrevet	noget	ud	[om]	(…).	Så	det	er	ikke	noget,	der	er	meget	

tydligt.	Det	ville	selvfølgelig	hjælpe,	hvis	det	var	det,	men	lige	nu	er	det	jo	ikke	hængt	op	på	nogen.”	

(Bilag	3,	Interview	SA5,	s.	76)	

	

SA5	giver	altså	udtryk	for,	at	det	ikke	bliver	synliggjort	over	for	kollegaerne,	at	han	eller	sundhedsam-

bassadør-kollegaerne	er	sundhedsambassadører.	Dette	fordi	ingen	har	ansvaret	for	opgaven.	Bemær-

kelsesværdigt	er	det,	at	han	i	forrige	afsnit	italesatte	det	som	en	vi-opgave,	men	altså	nu	giver	udtryk	

for,	at	ingen	har	ansvar	for	opgaven.	Hverken	SA5	eller	SA6	synes	altså	at	være	synlige	sundhedsambas-

sadører	på	arbejdspladsen.	Alligevel	oplever	de,	at	sundhedsambassadøropgaven	er	krævende.	For	SA6	

har	det	været	overraskende	svært	at	komme	i	gang	efter	uddannelsen.	SA6	beretter:	

	

”Altså	man	kommer	jo	hjem	med	en	masse	idéer	og	måske	vil	man	blive	en	lille	smule	frustreret	

over,	at	man	troede,	man	skulle	sætte	alt	muligt	i	gang,	og	måske	er	det	ikke	så	nemt,	som	man	

godt	ville	have	det.”	(Bilag	3,	Interview	SA6,	s.	95)	

	

I	citatet	giver	SA6	udtryk	for,	at	det	har	været	svære	at	sætte	sundhedsaktiviteter	i	gang	end	først	anta-

get,	selvom	hun	havde	mange	idéer.	Konsekvensen	af	dette	lader	til	at	være	en	følelse	af	frustration,	idet	

SA6	beretter,	at	man	’måske	vil	blive	en	smule	frustreret’.	Denne	følelse	kan	tolkes	som	en	oplevelse	af,	

at	det	kræver	noget	særligt	at	komme	i	gang	med	sundhedsambassadørarbejdet.	I	tråd	med	det	fortæller	

SA5	følgende	om	sin	oplevelse	af	sundhedsarbejdet:	
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”.	.	.	fordi	vi	er	sådan	en	kæmpe	stor	konstellation,	så	har	vi	to	AMR’ere,	men	han	er	(…)	på	halv	tid	

(…).	Så	lige	nu	er	vi	to	mennesker,	der	ligesom	er	på	den	bold	[sundhedsarbejdet],	og	der	er	egent-

lig	ikke	andre	på	den.”	(Bilag	3,	Interview	SA5,	s.	72)	

	

SA5	udtrykker	altså,	at	han	og	en	anden	AMR’er	er	alene	med	sundhedsarbejdet	for	hele	organisationen.	

Formuleringen,	 ’der	er	egentlig	 ikke	andre	på	den’,	kan	 tolkes	som,	at	SA5	oplever	opgaven	som	for	

omfangsrig	og	krævende	til	kun	at	være	to	medarbejdere	på	den.	Hvorvidt	SA5	og	SA6	rent	faktisk	op-

lever	opgaven	som	svær	og	omfattende	må	dog	forblive	en	antagelse,	da	de	undlader	stedordet	 jeg	 i	

fortællingerne.	SA5	og	SA6	tenderer	altså	til	at	betragte	opgaven	som	krævende	i	den	forstand,	at	den	

er	svær	og	stor	at	løfte,	men	de	sørger	samtidig	for	at	holde	sig	selv	ude	af	opgaven,	hvilket	er	i	overens-

stemmelse	med	deres	personlige	distancering,	som	fremanalyseret	i	forrige	afsnit.	Fælles	for	SA5	og	SA6	

er	altså,	at	de	ikke	synliggør	sig	som	sundhedsambassadører	over	for	kollegaerne,	og	at	de	oplever	op-

gaven	som	fagligt	krævende.	

	

Hvorfor	SA5	og	SA6	distancerer	sig	personligt	fra	opgaven	som	sundhedsambassadør	og	oplever	den	

som	fagligt	krævende	vidner	med	afsæt	i	Sets	og	Burkes	(2000)	identitetsteori	om,	at	de	aktiverer	en	

gruppe-	og	rolleidentitet	(s.	229).	Dette	kan	være	fordi,	de	ser	sig	selv	som	AMR’ere	og	ikke	som	sund-

hedsambassadører.	I	deres	fortællinger	er	de	derfor	bundet	af	forventninger	fra	deres	gruppe-	og	rolle-

identitet	(Stets	&	Burke,	2000,	s.	229).	Muligvis	fordi	de	oplever,	at	kollegaerne	og	ledelsen	har	en	for-

ventning	om,	at	de	passer	deres	overordnede	AMR-opgave,	hvor	sundhedsambassadøropgaven	blot	er	

en	af	dem	(Bilag	3,	Interview	SA5,	SA6).	Dertil	kan	SA5	og	SA6s	manglende	personlige	engagement	over	

sundhedsambassadørarbejdet	insinuere	en	lav	tro	på	egen	efficacy	som	sundhedsambassadør,	hvilket	

afføder	en	lille	tro	på,	at	deres	adfærd	som	sundhedsambassadør	vil	have	positive	resultater	(Bandura,	

1998,	s.	627).	Det	at	de	taler	ud	fra	deres	gruppe-	og	rolleidentitet	som	AMR’er	har	dog	den	effekt,	at	

deres	tvivlende	tro	på	egen	efficacy	er	socialt	og	ikke	personligt	begrundet.	Med	dette	menes,	at	SA5	og	

SA6	måske	godt	kan	have	en	høj	tro	på	egen	efficacy	som	sundhedsambassadør,	hvis	de	åbnede	op	for	

fortællinger	ud	fra	et	personidentitetsperspektiv.	Konsekvensen	af	SA5	og	SA6s	personlige	distancering,	

lave	efficacy	og	manglende	fremtoning	som	sundhedsambassadører	kan	med	Banduras	(1977)	lærings-

teori	fortolkes	som,	at	de	ikke	betragter	sig	selv	om	rollemodeller	(s.	22).	Dette	fordi	de	ikke	indtager	

en	adfærd,	hvor	de	eksemplificerer	den	ønskede	adfærd.	

Dermed	ses	SA1-SA6s	aktiveringer	af	henholdsvis	personidentitet	eller	gruppe-	og	rolleidentitet	

at	afgøre,	hvordan	de	involverer	sig	i	opgaven	og	oplever	den	som	krævende.	Dette	på	baggrund	af	deres	

tro	på	egen	efficacy	som	sundhedsambassadør,	og	deres	forventede	udfald	af	deres	adfærd	som	sund-

hedsambassadør,	hvilket	i	sidste	ende	afgør	deres	synlighed	som	sundhedsambassadør.	
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På	baggrund	af	ovenstående	afsnit	finder	jeg,	at	sundhedsambassadørerne	oplever	opgaven	krævende	

på	forskellig	vis.	Afgørende	i	den	forbindelse	er,	om	de	oplever	den	som	personligt	eller	fagligt	kræ-

vende,	hvilket	afspejles	i	deres	adfærd	som	sundhedsambassadør.	

	

5.2.1.4	Konklusion	på	delanalyse	I:	Sundhedsambassadørernes	egenrelation	
Delanalyse	I	skildrer,	at	sundhedsambassadørernes	oplevelser	af	sig	selv	som	sundhedsambassadør	er	

betinget	af	deres	forestillinger	om,	hvordan	en	sundhedsambassadør	skal	være.	Hertil	viser	analysen,	at	

sundhedsambassadørerne	engagerer	sig	personligt	i	sundhedsarbejdet	og	bruger	sig	selv	som	ambas-

sadør	for	de	sundhedsaktiviteter,	de	sætter	i	gang,	hvis	det	er	en	selvpålagt	opgave,	og	hvis	de	ikke	har	

øvrige	lignende	opgaver	i	organisationen.	Omvendt	engagerer	sundhedsambassadører,	som	delvis	har	

fået	pålagt	opgaven,	sig	faglig	i	opgaven	og	uden	at	bruge	sig	selv	som	ambassadør	for	sundhed.	Endvi-

dere	kan	det	konkluderes,	at	de	personligt	engagerede	sundhedsambassadører	har	højere	forventnin-

ger	til	deres	egen	synlighed	som	sundhedsambassadør	såvel	som	til	deres	indsats	med	opgaven,	mens	

de	hurtigere	igangsætter	aktiviteter	fra	dag	til	dag.	

	

5.2.2	Delanalyse	II:	Sundhedsambassadøren	og	relationen	til	organisationen	
Denne	delanalyse	berører	tre	fund	bestående	af	i	alt	ni	strukturer.	Fundene	præsenteres	i	tre	analyse-

afsnit.	Samlet	giver	Delanalyse	II	en	indsigt	i	sundhedsambassadørernes	relation	til	deres	kollegaer	og	

ledelse.	Dette	fordi	hensigten	med	sundhedsambassadørarbejdet	er	at	igangsætte	aktiviteter	for	kolle-

gaerne,	hvilket	betinger	en	ændring	i	kollegaernes	adfærd,	mens	det	som	minimum	forudsætter	en	ac-

cept	fra	ledelsen	at	føre	aktiviteterne	ud	i	virkeligheden.	

	

5.2.2.1	Kollegaernes	sundhedsambassadør?	
De	fleste	af	sundhedsambassadørerne	havde	allerede	inden	uddannelsen	udvist	interesse	for	arbejds-

miljø	eller	sundhed	på	arbejdspladsen,	som	nævnt	i	afsnit	5.2.1.1	Ambassadør	for	sundhed?.	Når	sund-

hedsambassadørerne	fortæller	om	deres	oplevelse	af,	hvordan	kollegaerne	ser	dem	som	sundhedsam-

bassadører,	er	der	særligt	én	ting,	der	går	igen.	Nemlig	en	oplevelse	af	at	kollegaerne	accepterer	dem	

som	sundhedsambassadører	(Bilag	3,	Interview	SA1,	SA2	&	SA3,	SA4,	SA6).	SA2	beskriver	sin	oplevelse	

af	kollegaernes	syn	på	hende	og	SA3	som	sundhedsambassadører	således:	

	

”.	.	.	jeg	tror	også	mine	kollegaer	ser	på	os	begge	to,	som	det	[sundhedsambassadører].”	(Bilag	3,	

Interview	SA2	&	SA3,	s.	31)	
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Hvortil	SA3	supplerer:	

	

”Ja.	Men	det	var	jo	også	bare	i	tråd	med	den	rolle	vi	havde	før	i	vores	sportsklub,	så	det	harmonerer	

meget	godt.	.	.”	(Bilag	3,	Interview	SA2	&	SA3,	s.	31)	

	

Med	citaterne	giver	SA2	og	SA3	altså	udtryk	for,	at	kollegaerne	ser	dem	som	netop	sundhedsambassa-

dører,	fordi	det	er	i	tråd	med	den	rolle,	som	de	tidligere	havde	i	deres	sportsklub.	Det	at	blive	sundheds-

ambassadør	synes	derfor	ikke	at	være	anderledes	end	den	position,	som	de	havde	inden	uddannelsen.	

Ligeledes	fortæller	SA6,	at	titlen	som	sundhedsambassadører	er	i	tråd	med	hendes	eksisterende	opgave	

i	organisationen.	Hun	beretter	følgende:	

	

”.	 .	 .	jeg	[er]	AMR,	har	meget	fokus	på	arbejdsmiljøet,	og	(…)	jeg	tænker,	jeg	er	vellidt	i	arbejds-

gruppen	og	kommer	nogen	til	mig	i	forhold	til	noget	arbejdsmiljø,	der	ikke	fungerer,	(…)	så	tager	

jeg	det	meget	seriøst	(…).	Så	jeg	tænker,	de	har	tillid	til	mig.”	(Bilag	3,	Interview	SA6,	s.	91)	

	

SA6	udtrykker	en	oplevelse	af,	at	kollegaerne	kan	lide	hende	som	kollega,	og	at	de	har	tillid	til	hende.	

Dette,	 fordi	hun	som	AMR’er	har	udvist	 interesse	og	seriøsitet	for	at	skabe	et	godt	arbejdsmiljø.	SA6	

synes	altså	at	tillægge	sit	engagement	som	AMR	årsag	til,	at	kollegaerne	accepterer,	at	hun	er	sundheds-

ambassadør.	I	modsætning	til	SA2,	SA3	og	SA6	har	SA1	og	SA4	ikke	haft	en	opgave	i	deres	organisation	

inden	uddannelsen,	hvor	sundhed	eller	arbejdsmiljø	var	omdrejningspunktet.	Både	SA1	og	SA4	fortæl-

ler	dog,	at	de	ikke	oplever,	at	kollegaerne	har	noget	imod,	at	det	netop	er	dem,	som	er	blevet	sundheds-

ambassadører	(Bilag	3,	Interview	SA1,	SA4).	I	den	forbindelse	fortæller	SA4	følgende:	

	

”Jeg	tænker	at	de	kollegaer,	som	værdsætter	mig	som	kollega,	de	bliver	glade	(…),	det	kan	jeg	jo	

se	(…).	Jeg	er	ikke	sådan	en	med	løftet	pegefinger	eller	noget,	men	de	ligesom	ved	hvad	jeg	står	

for,	så	jeg	tænker	det	er	også	en	inspirationskilde.”	(Bilag	3,	Interview	SA4,	s.	60)	

	

Med	citatet	udtrykker	SA4	en	oplevelse	af,	at	visse	kollegaer	er	særligt	begejstrede	for,	at	hun	er	sund-

hedsambassadør.	Dette	fordi	hun	oplever,	at	de	værdsætter	hende	som	kollegaer,	mens	hun	ikke	dikte-

rer,	hvad	kollegaerne	skal	gøre,	men	derimod	blot	staturer	et	godt	eksempel	for	en	sund	livsstil	(Bilag	

3,	Interview	SA4).	Anderledes	er	det	for	SA1,	og	hun	fortæller	følgende	om	sin	oplevelse	af	kollegaernes	

syn	på	hende	som	sundhedsambassadør:	
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”Altså	jeg	tænker	ikke,	der	er	nogen,	der	sådan	snakker	om	det	som	en	uddannelse,	men	de	snak-

ker	om	de	aktiviteter,	jeg	sætter	i	gang.	.	.”	(Bilag	3,	Interview	SA1,	s.	13)	

	

SA1	udtrykker	altså	en	oplevelse	af,	 at	kollegaerne	 ikke	betragter	hende	 som	sundhedsambassadør.	

Dette	fordi	de	ikke	taler	om,	at	hun	har	været	på	uddannelsen.	Derimod	taler	de	om	de	aktiviteter,	som	

hun	sætter	i	gang,	hvilket	insinuerer,	at	de	ser	hende	som	iværksætter	af	sundhedstiltag	og	ikke	ambas-

sadør	for	sundhed.	SA1-SA4	og	SA6	oplever	altså	ikke,	at	kollegaerne	har	noget	imod,	at	de	er	blevet	

sundhedsambassadører,	men	det	varierer,	hvordan	interviewpersonerne	oplever,	at	kollegaer	ser	dem	

som	sundhedsambassadør.	

	

Kollegaernes	umiddelbare	syn	på	SA1-SA4	og	SA6	som	sundhedsambassadører	kan	tolkes	med	afsæt	i	

Banduras	(1977)	sociale	læringsteori.	Fælles	for	dem	er,	at	de	udtrykker	oplevelser	af,	at	kollegaerne	

enten	finder	det	naturligt,	at	de	er	sundhedsambassadører,	eller	som	minimum	accepterer	det.	I	SA2,	

SA3	og	SA4s	fortællinger	om	deres	oplevelse	af	kollegaernes	syn	på	dem	som	sundhedsambassadører	

lægger	de	alle	vægt	på,	at	det	er	i	tråd	med	den	interesse	for	sundhed	og/eller	arbejdsmiljø,	som	de	i	

forvejen	havde	udvist	kollegaerne.	Dette	kan	tolkes	som,	at	SA2,	SA3	og	SA4	oplever,	at	kollegaerne	ser	

dem	som	rollemodeller	med	høj	status,	kompetence	og	magt,	idet	de	i	deres	fortællinger	tillægger	deres	

personlige	interesse	stor	betydning	(Bandura,	1977,	s.	22+88).	Med	denne	placering	antyder	SA2,	SA3	

og	SA4	altså,	at	særligt	de	kollegaer,	der	værdsætter	dem	som	kollegaer,	vil	være	tilbøjelige	til	at	indtage	

en	adfærd	i	overensstemmelse	med	deres	(Bandura,	1977,	s.	88).	SA1	lægger	derimod	vægt	på,	at	hen-

des	kollegaer	i	højere	grad	ser	hende	som	udtænker	og	igangsætter	af	aktiviteter,	mens	SA6	i	sin	fortæl-

ling	henviser	til,	at	kollegaerne	har	tillid	til	hende	qua	hendes	position	som	AMR.	Dette	kan	fortolkes	

som,	at	SA1	og	SA6	ikke	oplever	at	kollegaerne	ser	anderledes	på	dem	efter	uddannelsen.	For	SA1	bety-

der	det,	at	kollegaerne	ikke	tillægger	hendes	adfærd	efter	uddannelsen	en	særlig	værdi,	mens	det	i	SA6s	

tilfælde	tyder	på,	at	kollegaerne	betragter	hende	som	AMR’er,	der	skal	varetage	deres	interesser,	og	ikke	

som	sundhedsambassadører.	På	baggrund	heraf	synes	hverken	SA1	eller	SA6	at	have	en	oplevelse	af,	at	

kollegaerne	ser	dem	som	rollemodeller	i	forbindelse	med	sundhedsambassadørarbejdet,	hvilket	til	gen-

gæld	synes	at	være	tilfældet	for	SA2,	SA3	og	SA4	(Bandura,	1977,	s.	22).	

	

Således	tegner	der	sig	et	billede	af,	at	der	er	overensstemmelse	mellem	interviewpersonernes	eget	syn	

på	sig	selv	som	sundhedsambassadør	og	det	syn,	som	de	oplever,	at	deres	kollegaer	har	på	dem	som	

sundhedsambassadør.	Hvorfor	dette	er	tilfældet	kan	med	afsæt	i	Stets	og	Burkes	(2000)	fortolkes	som,	

at	sundhedsambassadørernes	aktiverede	identiteter	er	afgørende	for,	hvordan	de	ser	sig	selv	og	hvor-

dan	de	oplever	at	blive	set.	I	sundhedsambassadørernes	oplevelser	af	sig	selv	blev	det	fremanalyseret,	
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at	SA2,	SA3	og	SA4	aktiverer	personidentiteter,	da	det	ikke	tydede	på,	at	de	var	begrænsede	af	struktu-

relle	forventninger	fra	deres	gruppe-	eller	rolleidentitet	på	arbejdspladsen;	herunder	kollegaerne	eller	

ledelsen.	Dette	synes	ligeledes	at	være	gældende,	når	de	fortæller	om	deres	oplevelse	af,	hvordan	kolle-

gaerne	ser	dem	som	sundhedsambassadører.	Denne	overensstemmelse	kan	måske	skyldes	det	faktum,	

at	de	frivilligt	har	påtaget	sig	opgaven	som	sundhedsambassadører	på	grund	af	personlig	interesse	for	

den,	og	at	de	derfor	i	højere	grad	agerer	som	privatpersoner	frem	for	medarbejdere	i	forbindelse	med	

sundhedsambassadørarbejdet.	

I	modsætningen	til	SA2,	SA3	og	SA4	var	SA6	i	fortællingen	om	sig	selv	begrænset	af	strukturelle	

forventninger	fra	sin	gruppe-	og	rolleidentitet	grundet	sin	position	som	AMR.	Det	at	hun	refererer	til	sin	

position	som	AMR	i	fortællingen	om,	hvordan	hun	oplever	kollegaernes	syn	på	hende	som	sundheds-

ambassadør,	tyder	på,	at	hun	også	her	aktiverer	en	gruppe-	og	rolleidentitet	(Stets	&	Burke,	2000,	s.	

231).	Dette	fordi	hun	oplever,	at	kollegaerne	også	ser	hende	som	AMR’er	og	ikke	sundhedsambassadør.	

Hvorfor	hun	aktiverer	gruppe-	og	rolleidentitet	i	begge	fortællinger	kan	tolkes	som	en	effekt	af	hendes	

personlige	distancering	 til	opgaven,	som	tidligere	 fremanalyseret,	 forårsaget	af	hendes	position	som	

AMR.	

Hos	SA1	tyder	det	ligeledes	på,	at	der	er	overensstemmelse	mellem	SA1s	syn	på	sig	selv	som	sund-

hedsambassadør,	og	hendes	oplevelse	af	kollegaernes	syn	herpå.	Nemlig	at	hun	er	iværksætter	af	sund-

hedsaktiviteterne	og	ikke	rollemodel.	Det	er	tidligere	blevet	fremanalyseret,	at	SA1	aktiverer	en	person-

identitet	i	sin	fortælling	om	sig	selv	som	sundhedsambassadør,	da	hun	i	den	situation	ikke	synes	at	være	

begrænset	af	 forventninger	 fra	sin	gruppe-	eller	rolleidentitet.	Det	kunne	dog	tyde	på,	at	SA1	både	 i	

fortællingen	om	sig	selv	og	om	oplevelsen	af,	hvad	kollegaerne	tænker	om	hende,	aktiverer	en	gruppe-	

og	rolleidentitet.	Dette	fordi	begge	parter	synes	at	opleve	hende	som	iværksætter	og	ikke	som	sund-

hedsambassadør.	Af	den	grund	formodes	det,	at	hun	er	underlagt	strukturelle	forventninger	fra	kolle-

gaerne	om,	hvordan	hun	skal	være	som	sundhedsambassadør	(Stets	&	Burke,	2000,	s.	231).	

	

På	bagrund	af	ovenstående	er	det	muligt	at	konkludere,	sundhedsambassadørerne	oplever	kollegaernes	

syn	på	dem	som	sundhedsambassadører	forskelligt.	Særligt	afgørende	finder	jeg,	at	sundhedsambassa-

dørernes	syn	på	sig	selv	er	overensstemmende	med	det	syn,	de	oplever,	at	kollegarene	har	på	dem	som	

sundhedsambassadører.	

	

5.2.2.2	Reaktionernes	betydning	
Fælles	for	interviewpersonerne	er,	at	de	som	minimum	har	afprøvet	et	par	enkelte	sundhedsaktiviteter	

med	kollegaerne.	Det	har	udløst	forskellige	reaktioner	hos	kollegaerne,	som	rammer	sundhedsambas-

sadørerne	på	den	ene	eller	anden	måde.	Dette	fordi	de	er	ophavsmænd	til	aktiviteterne;	enten	alene	
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eller	sammen	med	en	til	tre	sundhedsambassadør-kollegaer.	Når	sundhedsambassadørerne	fortæller	

om	kollegaernes	reaktioner,	er	der	særligt	to	ting,	som	træder	frem.	Nemlig	hvilke	reaktioner,	de	ople-

ver	fra	kollegaerne,	og	hvordan	de	oplever	at	blive	ramt	af	reaktionerne	(Bilag	3,	Interview	SA1,	SA2	&	

SA3,	SA4,	SA5,	SA6).	SA5	beskriver	sin	oplevelse	af	kollegaernes	reaktioner	på	en	sundhedsaktivitet	så-

ledes:	

	

”.	.	.	der	er	jo	altid	nogen,	der	siger,	»ej,	det	er	sgu	meget	sjov,	det	hopper	vi	med	på«,	og	så	er	der	

nogen,	der	(…)	lidt	falder	fra	på	det	og	siger	»puh,	det	kan	jeg	ikke	overskue«,	og	så	er	der	nogle,	

der	allerede	har	armene	over	kors	fra	starten.”	(Bilag	3,	Interview	SA5,	s.	74)	

	

SA5	giver	altså	udtryk	for,	at	der	er	nogle	kollegaer,	som	uden	tøven	er	klar	på	at	deltage	i	aktiviteterne,	

nogle	som	ikke	helt	har	overskuddet,	og	nogle	som	blankt	afviser	at	deltage.	Interviewpersonerne	SA2,	

SA3,	SA4	og	SA6	fortæller	ligeledes	om	samme	spredning	i	forbindelse	med	deres	sundhedsaktiviteter.	

Dette	fordi	nogle	kollegaer	er	begejstrede	for	at	have	mulighed	for	at	bevæge	sig	i	løbet	af	arbejdsdagen,	

mens	andre	af	forskellige	årsager	ikke	ønsker	at	deltage	(Bilag	3,	Interview	SA2	&	SA3,	SA4,	SA6).	I	den	

forbindelse	fortæller	SA3	følgende	om	sin	oplevelse	af,	hvorfor	nogle	kollegaer	afviser	at	deltage:	

	

”For	det	meste	tror	jeg	det	er	tiden.	De	har	for	travlt	og	er	for	overbelastede,	og	for	nogen	er	det	

også	fordi	de	i	forvejen	måske	enten	har	en	knæskade	eller	har	ligesom	gjort	hvad	de	føler	var	nok	

for	dem.”	(Bilag	3,	Interview	SA4,	s.	57)	

	

Med	fortællingen	giver	SA4	udtryk	for,	at	hun	primært	oplever	manglende	tid	som	årsag	til,	at	nogle	

kollegaerne	afviser	den	daglig	gåtur,	men	hun	erkender,	at	der	også	kan	 ligge	andet	til	grund	herfor	

såsom	skader	eller	manglende	behov	for	fysisk	udfoldelse.	I	tråd	med	det	fortæller	SA2,	SA3,	SA5	og	SA6,	

at	de	oplever,	at	afvisningerne	oftest	skyldes	manglende	interesse	for	fysisk	udfoldelse	og	socialt	sam-

vær	med	sine	kollegaer	–	særligt	uden	 for	arbejdstiden,	manglende	evne	 til	at	se	gevinsterne	ved	at	

deltage	samt	en	følelse	af	blufærdighed	(Bilag	3,	Interview	SA2	&	SA3,	SA5,	SA6).	Om	gevinsterne	ved	

aktiviteterne	fortæller	SA5	følgende:	

	

”.	.	.	det	er	ikke	noget,	som	jeg	har	en	fornemmelse	af,	at	folk	virkelig	sådan	for	alvor	tænker,	at	der	

er	et	stort	potentiale	i,	eller	det	her	kan	vi.	De	ser	hverken	det	der	team	building,	sammenhold,	

fællesskabsfølelse-potentiale	i	det.	.	.”	(Bilag	3,	Interview	SA5,	s.	79)	
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SA5	giver	altså	udtryk	for,	at	han	oplever	kollegaerne	generelt	ikke	ser	et	stort	potentiale	i,	at	der	skal	

være	sundhedsaktiviteter	på	arbejdspladsen.	Heller	ikke	selvom	fokus	er	på	sammenhold	og	fællesskab	

frem	for	høj	puls	(Bilag	3,	Interview	SA5).	Uanset	kollegaernes	årsag	til	at	afvise	at	deltage,	så	fortæller	

de	fleste	sundhedsambassadører,	at	de	oplever	en	ærgrelse,	når	kollegaerne	ikke	har	lyst	til	at	støtte	op	

om	deres	sundhedsarbejde	(Bilag	3,	Interview	SA2	&	SA3,	SA4,	SA5,	SA6).	SA4	fortæller	dog	i	den	for-

bindelse,	at	hun	ikke	længere	tager	det	så	tung,	når	kollegaerne	afviser	at	deltage	i	den	daglige	gåtur:		

	

”.	.	.	det	har	jeg	lige	skulle	sådan,	»ah	okay,	rolig	nu.	Jeg	kommer	ikke	for	at	generer	dig«.	(…)	Det	

har	været	sådan,	hvor	jeg	har	tænkt	»nå,	men	det	er	da	ikke	nødvendigt	at	(…)	sige	det	på	en	sur	

måde«	(…).	Men	nu	har	jeg	ligesom	bare	»nå,	men	det	må	de	sgu	selv	om«.	Altså	det,	er	jo	ens	eget	

ansvar	for	ens	egen	sundhed.”	(Bilag	3,	Interview	SA4,	s.	52)	

	

SA4	giver	således	udtryk	for,	at	kollegaerne	kan	være	unødvendigt	hårde	i	tonen,	når	de	afviser	at	del-

tage	i	dagens	sundhedsaktivitet.	Med	tiden	er	hun	dog	begyndt	at	se	gennem	fingrene	med	kollegaernes	

afvisning	med	den	begrundelse,	at	det	i	sidste	ende	er	deres	eget	ansvar	at	gøre	noget	for	deres	sundhed.	

I	tråd	med	det	fortæller	SA6,	hvordan	hun	oplevede	en	situation,	hvor	kollegaerne	nægtede	at	deltage	i	

hendes	aktivitet:	

	

”Jamen	det	tager	jeg	jo	fuldt	ud	til	efterretning,	og	jeg	kan	godt	forstå	det	jo.	Altså,	det	gør	mig	ikke	

frustreret	på	nogen	måder.	Jeg	sagde	bare	»nå	okay,	det	var	så	ikke	lige	der	vi	skal	hen«.	.	.”	(Bilag	

3,	Interview	SA6,	s.	88)	

	

SA6	giver	altså	udtryk	for,	at	hun	var	indforstået	med,	at	den	sundhedsaktivitet,	som	hun	havde	planlagt	

og	igangsat,	ikke	passede	ind	på	arbejdspladsen.	Dette	uden	frustration	og	sure	miner.	I	stedet	brugte	

hun	oplevelsen	konstruktivt	og	som	pejlemærke	for,	hvilken	retning	de	fremover	skulle	gå	med	sund-

hedsaktiviteterne.	Ligeledes	fortæller	SA5,	at	han	forsøger	at	fokusere	på	dem,	som	gerne	vil	deltage,	

frem	for	dem,	som	afviser	det,	i	håb	om,	at	deltagelsen	på	sigt	bliver	større,	mens	SA2	og	SA3	fortæller,	

at	de	bruger	erfaringer	fra	deres	aktiviteter	og	motionsevents	til	at	udtænke	og	planlægge	kommende	

aktiviteter	(Bilag	3,	 Interview	SA2	&	SA3,	SA5).	Nogle	gange	rammer	afvisningerne	dog	hårdere	end	

andre,	og	SA2	fortæller	i	den	forbindelse	følgende	om	en	aktivitetsdag,	som	hun	og	SA3	havde	sat	i	gang:	
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”.	.	.	det	tog	lidt,	vi	skulle	lige	sunde	os	lidt	bagefter,	fordi	det	var	godt	nok	sejt	lige	at	få	nogle	med.”	

(Bilag	3,	Interview	SA2	&	SA3,	s.	26)	

	

Citatet	skildrer,	at	SA2	oplevede	en	udfordring	med	at	få	kollegaerne	til	at	deltage	i	deres	aktivitet,	og	at	

de	efterfølgende	skulle	bruge	tid	på	at	komme	sig	oven	på	oplevelsen.	Det	er	dog	ikke	kun	afvisninger,	

som	sundhedsambassadørerne	oplever,	og	interviewpersonerne	SA2,	SA3,	SA4	og	SA6	fortæller	i	den	

forbindelse,	at	det	er	dejligt,	når	kollegaerne	deltager	i	deres	aktiviteter,	og	særligt	når	kollegaerne	bli-

ver	glade	af	det	og	har	det	sjovt	(Bilag	3,	Interview	SA2	&	SA3,	SA4,	SA6).	SA3	fortæller:	

	

”Det	er	fedt	når	det	lykkedes,	og	det	er	fedt,	når	vi	finder	nogle	ting,	som	folk	synes	var	en	succes.	

.	.”	(Bilag	3,	Interview	SA2	&	SA3,	s.	44)	

	

SA3	giver	altså	udtryk	for,	at	hun	oplever	en	glæde,	når	de	får	igangsat	en	aktivitet,	som	kollegaerne	er	

begejstrede	for.	I	forlængelse	af	det	fortæller	interviewpersonerne	SA2,	SA3,	SA4	og	SA6	desuden,	at	de	

ofte	oplever,	at	det	er	de	samme	kollegaer,	som	deltager	i	aktiviteterne,	og	at	det	er	de	allerede	aktive	

samt	socialt	anlagte	kollegaer	(Bilag	3,	Interview	SA2	&	SA3,	SA4,	SA6).	SA4	fortæller:	

	

”.	.	.	det	er	dem,	der	i	forvejen	nok	er	vant	til	at	være	aktive.	Altså	som	selv	i	sin	fritid	løber	eller	

har	løbet	eller	har	fysikken	til	at	komme	ud	og	røre	sig.	Og	dem	der	godt	kan	lide	at	lege	og	dem,	

der	bare	også	kan	lide	at	være	sociale.”	(Bilag	3,	Interview	SA4,	s.	59)	

	

SA4	udtrykker	altså	en	oplevelse	af,	at	det	som	regel	er	de	aktive,	legende	og	sociale	kollegaer,	som	har	

lyst	til	at	deltage	i	de	aktiviteter,	hun	sætter	i	gang.	For	SA2-SA6	gælder	det	altså,	at	de	oplever	reaktio-

ner,	som	spænder	fra	begejstring	og	deltagelse	til	afvisninger	og	manglende	deltagelse,	og	at	det	oftest	

er	de	i	forvejen	aktive	og	socialt	anlagte	kollegaer,	som	deltager.	Opbakningen	fra	kollegerne	udløser	en	

glæde	hos	sundhedsambassadører,	hvorimod	manglende	deltagelse	udløser	en	følelse	af	ærgrelse.	Alle	

sundhedsambassadørerne	giver	dog	udtryk	for,	at	de	accepterer,	at	ikke	alle	kollegaer	har	lyst	til	at	del-

tage,	selvom	det	er	deres	drømmescenarie	(Bilag	3,	Interview	SA1,	SA2	&	SA3,	SA4,	SA5,	SA6).	

	

De	blandede	reaktioner	fra	sundhedsambassadørernes	kollegaer	kan	fortolkes	med	afsæt	i	Banduras	

(1998)	kognitionsteori,	hvilken	definerer	en	række	adfærdsregulerende	determinanter,	som	er	afgø-

rende	 for,	om	et	 individ	ændrer	adfærd	(s.	114).	Herunder	determinanterne	self-efficacy	og	outcome	
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expectations	samt	determinanten	viden	om	sundhedsrisici	og	fordele	ved	sundhedspraksis	(Bandura,	

2004,	s.	144).	De	kollegaer,	som	sundhedsambassadørerne	oplever	modsætter	sig	at	deltage	i	aktivite-

terne,	kan	tolkes	som	havende	manglende	viden	om	fordelene	ved	at	deltage,	hvorimod	de	deltagende	

kollegaer	formodes	at	have	viden	om	fordelene,	fordi	de	som	regel	er	aktive	i	forvejen	(Bandura,	2004,	

s.	144).	Ligeledes	kan	de	deltagende	kollegaer	fortolkes	som	havende	en	tro	på	egen	efficacy	til	at	udføre	

den	handling,	som	er	forventet,	da	de	er	vant	til	at	være	aktive,	hvorimod	den	forventes	at	være	lav	hos	

de	ikke-aktive	og	afvisende	kollegaer,	da	de	udstråler	en	blufærdighed	(Bandura,	2004,	s.	144).	Med	den	

lave	tro	på	egen	efficacy	vil	de	afvisende	kollegaer	ikke	være	tilbøjelige	til	at	have	positive	forventninger	

til	fysiske	og	sociale	udfald,	såfremt	de	deltager	i	aktiviteterne	jf.	outcome	expectations.	For	de	delta-

gende	og	særligt	for	de	i	forvejen	aktive	kollegaer	må	denne	determinant	forventes	at	være	præget	af	

positive	forventninger	til	deres	egen	adfærds	udfald,	hvis	de	deltager	(Bandura,	2004,	s.	144).	Med	afsæt	

i	Banduras	(2004)	kognitionsteori	tyder	det	således	på,	at	deltagende	kollegaer	besidder	høj	viden,	ef-

ficacy	og	outcome	expectations	i	forbindelse	med	sundhedsaktiviteterne,	og	at	de	derfor	er	tilbøjelige	

til	at	ændre	adfærd	i	forbindelse	med	sundhedsambassadørernes	arbejde.	I	modsætning	hertil	ses	de	

ikke-deltagende	kollegaer	at	have	lav	viden	og	efficacy	og	negative	outcome	expectations	i	relation	til	

sundhedsaktiviteterne,	hvorfor	de	vil	have	mindre	tilbøjelighed	til	at	indtage	en	adfærd,	hvor	de	delta-

ger	i	aktiviteterne	(Bandura,	2004,	s.	144).	

	

Hvad	angår	SA2-SA6s	oplevelser	af	kollegaernes	reaktioner	og	deres	måde	at	håndtere	dem	på,	kan	det	

måske	forstås	med	afsæt	i	Houghton,	Neck	og	Manzs	(2003)	teori	om	selvledelse.	De	definerer	selvle-

delse	som	”.	.	.	a	process	through	which	people	influence	themselves.	.	.”,	og	betragter	selvledelse	som	et	

sæt	 af	 strategier,	 hvorigennem	 individer	 kan	 føre	 sig	 selv	 til	 bedre	 performance	 og	 effektivitet	

(Houghton	et	al.,	2003,	s.	10).	Det	at	sundhedsambassadørerne	alene	eller	sammen	med	få	sundheds-

ambassadør-kollegaer	skal	igangsætte	sundhedsaktiviteter	på	deres	respektive	arbejdspladser	gør,	at	

det	også	er	dem,	som	på	nærmest	hånd	møder	kollegaernes	reaktioner	på	aktiviteterne.	Deres	evne	til	

at	kunne	påvirke	sig	selv	synes	derfor	at	være	essentiel.	Dette	fordi	kollegaernes	reaktioner	er	en	faktor,	

som	er	ude	af	deres	kontrol,	og	som	i	et	eller	andet	omfang	ses	at	påvirke	dem.	Hvordan	SA2-SA6	hånd-

terer	kollegaernes	reaktioner	på	sundhedsaktiviteterne	kan	fortolkes	ud	fra	Houghton	et	al.’s	(2003)	

konstruktive	tankemønsterstrategi	(s.	16).	I	denne	strategi	opretter	eller	ændrer	individets	kognitive	

tankeprocesser	sig	gennem	selvanalyse	og	positive	dialoger	med	sig	selv	(Houghton	et	al.,	2003,	s.	16).	

Særligt	SA4-SA6	udviser	i	deres	fortællinger	træk	fra	strategien,	da	de	eksplicit	fortæller,	at	de	accepte-

rer,	at	visse	kollegaer	afviser	at	deltage,	hvilket	formodes	at	ske	på	baggrund	af	positive	dialoger	med	

sig	selv	eller	gennem	en	selvanalyse	af	egne	tanker	i	forbindelse	med	afvisningerne.	Dette	bliver	ikke	

lige	så	tydeligt	i	SA2	og	SA3s	fortællinger,	men	i	og	med	at	de	fortsætter	sundhedsarbejdet,	må	det	for-

modes,	at	de	ligeledes	anvender	strategien	til	at	tale	sig	selv	op	til	at	fortsætte	arbejdet.	På	baggrund	af	
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Houghton	et	al.’s	(2003)	selvledelsesstrategi	kan	SA2-SA6s	håndtering	af	kollegaernes	reaktioner	såle-

des	forstås	som	ændringer	i	deres	kognitive	tankeprocesser,	hvor	de	giver	plads	til	konstruktivt	at	ar-

bejde	med	deres	egne	tanker	om	oplevelserne	og	bruge	det	i	deres	videre	arbejde	(s.	16).	

	

Med	afsæt	i	ovenstående	er	det	nu	muligt	at	sige,	at	sundhedsambassadørerne	enten	oplever	opbakning	

eller	afvisning	fra	kollegaerne	i	forbindelse	med	aktiviteterne	alt	efter	kollegaernes	respektive	forhold	

til	bevægelse	og	deres	kollegaer,	samt	at	sundhedsambassadørerne	bliver	påvirket	af	både	positive	og	

negative	reaktioner	fra	kollegaerne.	Sidstnævnte	fortolker	jeg	afspejler	sundhedsambassadørernes	ev-

ner	til	at	håndtere	reaktionerne	og	lede	sig	selv	videre	derfra.	

	

5.2.2.3	Samarbejdet	betyder	alt	
Foruden	kollegaernes	påvirkning	af	og	på	sundhedsambassadørarbejdet	har	sundhedsambassadører-

nes	ledere	eller	organisationens	ledelse	indflydelse	på	arbejdet.	Fælles	for	interviewpersonerne	er,	at	

deres	 ledere	enten	har	opfordret	dem	til	at	blive	sundhedsambassadør	eller	som	minimum	har	god-

kendt	det.	Når	sundhedsambassadørerne	fortæller	om	selve	arbejdet	med	sundhedsambassadøropga-

ven	er	der	især	én	ting,	som	går	igen.	Nemlig	hvordan	deres	ledere	er	involverede	i	opgaven	(Bilag	3,	

Interview	SA1,	SA2	&	SA3,	SA4,	SA5,	SA6).	For	SA4	var	det	vigtigt	hurtigt	at	alliere	sig	med	sin	leder,	da	

hun	var	alene	afsted	på	uddannelsen	fra	sin	afdeling.	Dette	for	at	sikre,	at	hun	fik	lov	til	at	igangsætte	en	

aktivitet	(Bilag	3,	Interview	SA4).	SA4	beretter:	

	

”.	.	.	jeg	alliererede	mig	ret	hurtigt	med	min	leder	for	at	fortælle	(…),	at	jeg	skulle	indføre	et	tiltag,	

og	der	var	rigtig	mange	ting,	 jeg	gerne	ville,	så	jeg	valgte	sammen	med	min	leder	at	indføre	en	

gåtur	et	kvarter	om	dagen.	.	.”	(Bilag	3,	Interview	SA4,	s.	48)	

	

SA4	giver	altså	udtryk	for,	at	hun	efter	uddannelsen	havde	mange	idéer	til,	hvad	hun	kunne	sætte	i	gang	

på	arbejdspladsen,	og	at	hun	sammen	med	sin	leder	udvalgte	en	daglig	gåtur.	I	forlængelse	af	det	for-

tæller	SA4,	at	hun	selv	står	for	at	sætte	aktiviteterne	i	gang,	men	at	hendes	leder	gør,	hvad	hun	kan	for	

at	hjælpe	(Bilag	3,	Interview	SA4).	Ligeledes	har	SA1	igangsat	en	daglig	aktivitet,	mens	hun	beretter	om	

samme	hjælp	fra	sin	leder,	hvis	hun	spørger.	SA1	fortæller:	

	

”.	.	.	jeg	[har]	så	været	ved	min	leder	og	spurgt	efter,	om	det	var	en	idé,	at	hun	oprettede	sådan	en	

gruppe	[fitnessabonnement]	(…).	»Ja	ja,	jamen	selvfølgelig,	med	det	samme«.	Altså	der	er	ikke	no-

get	overhovedet.”	(Bilag	3,	Interview	SA1,	s.	9)	
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I	citatet	udtrykker	SA1	en	oplevelse	af,	at	hendes	leder	uden	tøven	hjælper	med	at	gøre	sundhedstiltag	

mulige,	hvis	SA1	spørger	hende.	I	forlængelse	heraf	fortæller	SA1,	at	hun	generelt	oplever	et	rigtig	godt	

samarbejde	med	sine	ledere	i	forbindelse	med	sundhedsarbejdet,	hvilket	SA4	ligeledes	beretter	om	(Bi-

lag	3,	Interview	SA1,	SA4).	Både	SA1	og	SA4	oplever	altså,	at	deres	ledere	er	involverede	i	opgaven,	men	

at	de	selv	står	for	at	igangsætte	og	udvikle	aktiviteter	for	deres	henholdsvis	12	og	15	kollegaer	(Bilag	3,	

Interview	SA1,	SA4).	I	tråd	med	det	fortæller	SA2,	SA3,	SA5	og	SA6,	at	de	langt	hen	ad	vejen	selv	styrer,	

hvilke	tiltag	de	sætter	i	værk	(Bilag	3,	Interview	SA2	&	SA3,	SA5,	SA6).	I	den	forbindelse	fortæller	SA2	

og	SA3,	at	de	går	til	ledelsen,	hvis	de	skal	have	et	budget	godkendt	i	forbindelse	med	en	aktivitet,	men	

at	de	ellers	selv	har	ansvar	for	sundhedsaktiviteterne	på	arbejdspladsen.	SA3	fortæller:	

	

”.	.	.	det	er	jo	os	der	er	sat	ind	til	at	skulle	formidle	den	del,	og	(…)	det	har	vi	også	hjemmel	til	at	

gøre.	Der	er	ikke	nogen	der	fra	ledelsens	side,	der	kommer	og	siger	»nu	må	I	ikke…«”	(Bilag	3,	

Interview	SA2	&	SA3,	s.	44)	

	

I	citatet	giver	SA3	udtryk	for,	at	ledelsen	har	fralagt	sig	sundhedsopgaven	og	i	stedet	har	givet	den	til	

hende	og	SA2	med	frie	tøjler	til	at	igangsætte	sundhedsaktiviteter.	SA2	og	SA3	fortæller	dog,	at	der	til	

tider	mangler	 klarhed	 fra	 ledelsens	 side	 i	 forhold	 til,	 hvad	 de	 forventer	 af	 deres	 sundhedsarbejde,	

selvom	de	ikke	er	i	tvivl	om,	at	de	er	taknemmelige	for	deres	indsats.	Dette	fordi	SA2	oplever,	at	de	får	

ros	af	ledelsen	for	deres	arbejde	(Bilag	3,	Interview	SA2	&	SA3).	Ligeledes	fortæller	SA5	og	SA6,	at	deres	

ledere	ønsker	at	have	fokus	på	sundhed	på	arbejdspladsen,	og	at	de	derfor	tilbød	AMR’ere	at	komme	på	

uddannelsen,	således	det	blev	en	del	af	AMR-opgaverne	(Bilag	3,	Interview	SA5,	SA6).	SA6	fortæller	i	

den	forbindelse,	at	ledelsens	opbakning	kommer	til	udtryk	ved,	at	de	giver	lov	til	at	sundhedsambassa-

dørerne	kan	mødes	og	planlægge	aktiviteter	(Bilag	3,	Interview	SA6).	Samme	oplevelse	beretter	SA5	om	

og	fortæller	følgende	om	sin	oplevelse	af	ledelsens	rolle	i	forbindelse	med	opgaven:	

	

”Der	er	skrevet	ind,	at	ledelsen	har	medansvar	for,	at	det	her	finder	en	form.	Og	det	har	de	jo	også,	

og	det	løber	de	selvfølgelig	heller	ikke	fra,	men	det	er	også	bare	én	opgave	ud	af	mange,	og	det	er	

helt	klart	ikke	den	højest	prioriteret	opgave.	.	.”	(Bilag	3,	Interview	SA5,	s.	72)	

	

SA5	giver	altså	udtryk	 for,	at	 ledelsen	på	papiret	har	medansvar	 for	organisationens	sundhedsfrem-

mende	arbejde,	men	han	oplever	alligevel,	at	de	har	andre	opgaver,	som	de	prioriterer	højere.	I	sine	

fortællinger	om	opgaven	giver	SA5	også	udtryk	for,	at	det	er	ham	og	sundhedsambassadør-kollegaerne	

eller	AMR-kollegaen,	der	arbejder	på	opgaven,	hvilket	ligeledes	er	gældende	i	SA6s	fortællinger,	som	
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fremanalyseret	i	5.2.1.2	Fortællingen	om	opgaven	(Bilag	3,	Interview	SA5,	SA6).	Selvom	det	var	en	ledel-

sesbeslutning	at	sende	SA5	og	SA6	på	uddannelsen,	så	er	selve	arbejdet	med	opgaven	altså	efter	sigende	

overladt	til	dem.	Fælles	for	SA2,	SA3,	SA5	og	SA6	er	således,	at	de	alle	giver	udtryk	for	at	opleve	begræn-

set	støtte	og	hjælp	 fra	deres	 ledelser	 til	selve	arbejdet	med	opgaven,	selvom	de	er	de	eneste	 i	deres	

respektive	organisationer,	som	arbejder	på	at	udtænke,	igangsætte	og	fastholde	aktiviteter	for	over	200	

medarbejdere	(Bilag	3,	Interview	SA2	&	SA3,	SA5,	SA6).	I	den	forbindelse	fortæller	SA2,	SA3	og	SA5,	at	

de	oplever	udfordringer	med	at	igangsætte	aktiviteter.	Dette	fordi	det	er	svært	at	ramme	alle	kollegaer,	

mens	kollegaerne	er	spredt	over	et	større	geografiske	områder	(Bilag	3,	Interview	SA2	&	SA3,	SA5).	SA5	

beretter:	

	

”Jeg	er	jo	en	person,	der	har	været	på	kursus.	Jeg	kunne	selvfølgelig	ikke	og	skal	heller	ikke	løfte	

hele	denne	her	opgave	og	gøre	den	vedkommende	og	være	igangsættende	ude	på	7	forskellige	

matrikler	(…).	Vi	har	noget,	der	hedder	team-koordinatorer.	(…)	Så	tænkte	vi,	det	er	dem	vi	bruger.	

.	.”	(Bilag	3,	Interview	SA5,	s.	69)	

	

I	citatet	skildres	det,	at	SA5	ikke	mener,	at	han	være	alene	om	at	igangsætte	aktiviteter	på	syv	forskellige	

matrikler.	Han	har	derfor	fundet	det	nødvendigt	at	alliere	sig	med	team-koordinatorer	fra	hver	matrikel,	

så	de	kan	være	igangsættere	af	aktiviteterne.	Ligesom	SA5	fortæller	SA2	og	SA3,	at	de	også	har	forsøgt	

at	alliere	sig	med	kollegaer	fra	andre	afdelingerne,	som	kunne	sørge	for	at	sætte	nogle	aktiviteter	i	gang,	

som	de	udtænker	og	planlægger	(Bilag	3,	Interview	SA2	&	SA3).	Således	tegner	der	sig	et	billede	af,	at	

de	sundhedsambassadører,	som	er	i	større	organisationer,	i	højere	grad	er	overladt	til	sig	selv	i	forhold	

til	at	finde	på	aktiviteter	og	igangsætte	dem.	Dette	fordi	SA2,	SA3,	SA5	og	SA6	alle	giver	udtryk	for,	at	

deres	ledelser	ønsker	at	have	sundhedsaktiviteter	i	organisationen,	men	at	ledelserne	ikke	selv	kan	ud-

leve	det.	Interessant	er	i	den	forbindelse,	at	SA5	og	SA6	fortsat	er	i	idéfasen	af	opgaven,	mens	SA2	og	

SA3	har	i	gangsat	ugentlige	gåture;	dog	med	lille	opbakning	fra	kollegaerne	taget	organisationens	stør-

relse	i	betragtning	(Bilag	3,	Interview	SA2	&	SA3).	I	modsætning	hertil	har	SA1	og	SA4	igangsat	og	fast-

holdt	daglige	aktiviteter	for	deres	kollegaer,	mens	det	ses,	at	de	samarbejder	med	deres	ledere	om	op-

gaven,	når	det	er	nødvendigt.	

	

Fælles	 for	 interviewpersonerne	 er	 altså,	 at	 hverken	deres	 ledere	 eller	 ledelse	 sætter	 rammerne	 for,	

hvilke	sundhedstiltag,	der	skal	igangsætte,	hvordan	eller	hvornår.	Det	står	derfor	sundhedsambassadø-

rerne	frit	for,	hvordan	de	vil	arbejde	med	opgaven.	Det	at	opgaven	er	til	fri	fortolkning	kan	måske	forstås	

med	afsæt	i	Manzs	(1992)	teori	om	selvledende	grupper,	der	her	også	antages	at	være	gældende	for	
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enkeltpersoner.	Manz	(1992)	hævder	i	den	forbindelse,	at	selvledende	grupper	er	bemyndigede	til	at	

påvirke,	hvad	de	laver,	hvorfor	og	hvordan,	hvilket	giver	dem	stor	selvindflydelse	og	selvkontrol	over	

opgaven	(s.	1124+1128).	Det	at	ingen	af	sundhedsambassadørernes	ledere	fortæller,	hvilke	sundheds-

tiltag,	de	skal	igangsætte,	kan	forstås	som,	at	de	har	medindflydelse	på,	hvad	de	laver	som	sundhedsam-

bassadører.	Dertil	kommer,	at	sundhedsambassadørerne	selv	har	sagt	ja	til	opgaven	–	nogen	mere	fri-

villigt	en	andre	–	fordi	de	har	en	interesse	for	sundhed	og/eller	arbejdsmiljø,	hvilket	kan	tolkes	som,	at	

de	har	indflydelse	på,	hvorfor	de	arbejder	med	sundhedsopgaven.	Tydeligst	i	deres	fortællinger	er	dog	

deres	frihed	til	selv	at	bestemme,	hvordan	de	vil	arbejde	med	opgaven.	Dette	fordi	ingen	oplever	at	blive	

dikteret,	hvordan	de	skal	være	eller	arbejde	som	sundhedsambassadør.	Sundhedsambassadørernes	be-

myndigelse	til	at	påvirke,	hvad	de	 laver,	hvorfor	og	hvordan	 indikerer	således,	at	de	er	selvledende	 i	

forbindelse	med	sundhedsambassadøropgaven,	og	at	de	har	høj	selvindflydelse	og	selvkontrol	over	op-

gaven.	

	

For	SA2,	SA3,	SA5	og	SA6	gælder	det,	at	deres	ledere	slet	ikke	eller	kun	i	et	begrænset	omfang	er	invol-

veret	 i	opgaven,	mens	SA1	og	SA4s	 ledere	 løbende	er	med	inde	over	opgaven,	hvis	de	bliver	opsøgt.	

Hvordan	sundhedsambassadørernes	respektive	 ledere	deltager	og	 involverer	sig	 i	 sundhedsarbejdet	

kan	måske	forstås	med	afsæt	i	Houghton,	Neck	og	Manzs	(2003)	selvledelsesteori.	Essentielt	i	denne	

teori	er,	hvordan	handlinger	fra	en	vertikal	leder,	Superleder,	kan	bemyndige	individer	med	selvledel-

sesfærdigheder,	der	gør	dem	i	stand	til	at	lede	sig	selv	gennem	selvledelsesstrategier	(Houghton	et	al.,	

2003,	s.	25–26).	Tages	der	udgangspunkt	i	SA2,	SA3,	SA5	og	SA6s	fortællinger	ses	deres	ledelser	at	være	

minimalt	involverede	i	opgaven,	da	den	i	høj	grad	er	overladt	til	sundhedsambassadørerne.	Med	andre	

ord	får	SA2,	SA3,	SA5	og	SA6	minimal	støtte	og	hjælp	fra	en	såkaldt	Superleder,	hvorfor	det	kan	betvivles,	

om	sundhedsambassadørerne	besidder	de	nødvendige	selvledelsesfærdigheder,	og	om	deres	selvledel-

sesstrategier	er	tilstrækkeligt	udviklede	til	at	kunne	lede	sig	selv	i	så	relativ	kompleks	en	opgave.	Denne	

påstand	bygger	på	det	faktum,	at	SA2,	SA3,	SA5	og	SA6	fokuserer	på	at	igangsætte	aktiviteter	for	+200	

kollegaer,	og	enten	fortsat	arbejder	på	at	igangsætte	aktiviteter	eller	kæmper	med	at	få	alle	kollegaerne	

til	at	deltage.	Noget	kunne	derfor	tyde	på,	at	SA2,	SA3,	SA5	og	SA6	ikke	bruger	adfærdsfokuserede	stra-

tegier	såsom	målsætning	af	for	dem	en	realistisk	opgave	eller	selvobservation.	Dette	for	at	øge	deres	

selvbevidsthed	om	opgaven,	så	de	kan	styre	deres	adfærd	mod	en	mere	overkommelig	og	realistisk	op-

gave,	der	ikke	omfatter	at	være	sundhedsambassadør	for	en	hel	organisation	(Houghton	et	al.,	2003,	s.	

13).	Det	at	de	angiveligt	ikke	er	i	stand	til	at	lede	sig	selv	i	opgaven,	kan	altså	fortolkes	som,	at	deres	

respektive	ledere	ikke	har	støttet	og	hjulpet	dem	tilstrækkeligt	til	at	fordre	deres	selvledelsesfærdighe-

der	og	-strategier,	hvorfor	de	tilmed	ikke	er	i	stand	til	at	lede	sig	selv	eller	sine	kollegaer	(Houghton	et	

al.,	2003,	s.	25-26+30).	
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I	modsætningen	til	SA2,	SA3,	SA5	og	SA6	sparrer	SA4	med	sin	leder	i	forbindelse	med	udvælgelsen	af	en	

sundhedsaktivitet,	mens	SA1	får	hjælp	fra	sin	leder,	når	hun	beder	om	det.	Med	afsæt	i	Houghton	et	al.	

(2003)	kan	det	fortolkes,	at	SA1	og	SA4s	ledere	involverer	sig	i	opgaven	ved	at	fremme	initiativ	og	kre-

ativitet	samt	støtte	deres	problemløsning	og	beslutningstagen	(s.	45).	Det	at	SA1	og	SA4	er	lykkedes	

med	at	igangsætte	og	fastholde	en	daglig	aktivitet	for	henholdsvis	12	og	15	kollegaer	insinuerer,	at	de	

med	ledernes	støtte	og	hjælp	opnår	selvledelsesfærdigheder	til	at	kunne	håndtere	sundhedsambassa-

døropgaven	(Houghton	et	al.,	2003,	s.	24).	I	den	forbindelse	hævder	Houghton	et	al.	(2003),	at	selvledel-

sesstrategierne	fører	til	forbedring	af	troen	på	egen	efficacy	og	dermed	til	højere	performance	(s.	20).	

Med	afsæt	heri	kan	SA1	og	SA4s	evne	til	at	bruge	selvledelsesstrategierne	i	forbindelse	med	opgaven	

fortolkes	som,	at	de	med	opgaven	har	opnået	en	højere	tro	på	egen	evne	til	at	kunne	udføre	en	forventet	

handling.	Dette	medfører,	ifølge	Banduras	(1977),	at	individet	vil	være	mere	tilbøjelig	til	at	fortsætte	

arbejdet	og	tro	på,	at	de	kan	overkomme	eventuelle	udfordringer	forbundet	med	opgaven	(s.	79).	Om	

SA2,	SA3,	SA5	og	SA6	i	lige	så	høj	grad	vil	være	tilbøjelige	til	at	fortsætte	arbejde	kan	betvivles.	Dette	er	

baseret	på,	at	de	i	mindre	grad	synes	at	være	i	stand	til	at	anvende	adfærdsfokuserede	strategier	i	for-

bindelse	med	sundhedsarbejdet	og	altså	derfor	også	vil	have	en	lavere	tro	på	egen	efficacy,	hvad	angår	

igangsættelsen	og	fastholdelsen	af	aktiviteter.	Det	kunne	således	tyde	på,	at	manglende	ledelsesinvol-

vering	medfører,	at	sundhedsambassadørerne,	herunder	SA2,	SA3,	SA5	og	SA6,	oplever	for	meget	selv-

indflydelse	og	selvkontrol	i	arbejdet	med	opgaven,	hvorimod	støtte	og	hjælp	fra	en	leder	fører	til	til-

strækkelig	selvindflydelse	og	selvkontrol,	som	hos	SA1	og	SA4.	

	

Ud	fra	ovenstående	er	det	muligt	at	sige,	at	sundhedsambassadørerne	oplever	involvering	i	sundheds-

ambassadørarbejdet	fra	ledelsens	side	forskelligt.	Særligt	afgørende	finder	jeg,	at	ledelsens	involvering	

har	betydning	for,	hvad	sundhedsambassadørerne	formår	at	igangsætte	af	aktiviteter.	

	

5.2.2.4	Konklusion	på	delanalyse	II:	Sundhedsambassadørernes	relation	til	organisatio-

nen	
På	baggrund	af	delanalyse	II	kan	det	konkluderes,	at	relationen	til	både	kollegaerne	og	ledelsen	er	afgø-

rende	for	sundhedsambassadørernes	arbejde	med	opgaven.	Hvad	angår	relationen	til	kollegaerne,	viser	

analysen,	at	sundhedsambassadørernes	syn	på	sig	selv	afspejler	kollegaernes	syn	på	dem	som	sund-

hedsambassadører.	Om	kollegaerne	bakker	op	om	sundhedsaktiviteterne	afhænger	dog	af	kollegaernes	

eget	forhold	til	sundhed	samt	deres	behov	for	socialt	samvær	med	kollegaerne.	Endvidere	kan	det	kon-

kluderes,	 at	 en	aktiv	 ledelsesinvolvering	 i	 sundhedsambassadørernes	opgave	er	afgørende	 for,	hvad	

sundhedsambassadørerne	hidtil	har	igangsat	af	aktiviteter.	
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5.3	Forandringsteoretisk	metaanalyse	
Nærværende	afsnit	indeholder	en	forandringsteoretisk	metaanalyse	over	delanalyserne	i	afsnit	4.2	Ana-

lyse.	Afsnittet	tager	afsæt	i	Weick	og	Quinns	(1999)	sammenligning	af	forandring	som	henholdsvis	plan-

lagt	og	episodisk	kontra	emergerende	og	kontinuerlig,	og	det	har	til	hensigt	at	frembringe	de	forandrin-

ger,	der	har	fundet	sted	i	forbindelse	med	sundhedsambassadørerne	arbejde	såvel	som	at	lede	op	til	en	

diskussion	om,	hvorvidt	forandring	nødvendigvis	er	enten	planlagt	eller	emergerende.	

	

I	ovenstående	delanalyser	tegner	der	sig	et	billede	af,	at	nogle	sundhedsambassadører	har	været	hurtige	

til	at	igangsætte	aktiviteter,	mens	andre	har	afprøvet	få	aktiviteter	og	fortsat	er	i	idé-	og	planlægnings-

fasen.	Uanset	hvad	sundhedsambassadørerne	har	formået	at	sætte	i	gang	af	initiativer,	så	har	de	alle	én	

ting	til	fælles.	Nemlig	et	ønske	om	at	gøre	deres	organisation	sundere	ved	at	igangsætte	sundhedsakti-

viteter.	Dette	ønske	kan	betragtes	som	deres	intention	med	arbejdet,	hvor	igangsættelse	og	fastholdelse	

af	aktiviteter	er	målet.	Deltagelsen	på	uddannelsen	og	den	efterfølgende	igangsættelse	af	aktiviteter	in-

dikerer,	at	den	forandring,	der	opstår	som	følge	af	sundhedsambassadøropgaven,	har	en	start.	Dertil	

kan	deres	fortsatte	arbejde	med	opgaven	ses	som	en	konstant	bevægelse	mod	noget	andet	og	bedre	og	

altså	som	en	forstyrrelse	i	den	eksisterende	organisation.	Dette	kan	med	afsæt	i	Lewins	antagelser	om	

episodisk	forandring	fortolkes	som,	at	sundhedsambassadørernes	arbejde	med	opgaven	er	præget	af	at	

være	lineær,	progressiv,	målsøgende	og	planlæggende	(Weick	&	Quinn,	1999,	s.	372).	Med	afsæt	i	Weick	

og	Quinn	(1999)	tyder	det	derfor	på,	at	opgaven	som	sundhedsambassadør	og	den	dertilhørende	(even-

tuelle)	forandring	i	lige	så	høj	grad	kan	være	planlagt	såvel	som,	at	den	kan	være	episodisk.	Dette	til	

trods	for	at	sundhedsambassadøruddannelsen	er	baseret	på	en	emergerende	bottom-up	forandrings-

forståelse.	Med	andre	ord,	kan	der	altså	sættes	spørgsmålstegn	ved,	om	selve	forandringen,	der	medføl-

ger	sundhedsarbejdet,	rent	faktisk	er	emergerende,	eller	om	den	er	planlagt	eller	måske	endda	begge	

dele.	

	

Blandt	de	sundhedsambassadører,	som	hurtigt	 igangsatte	aktiviteter	efter	uddannelsen,	er	SA1,	SA2,	

SA3	og	SA4.	Alene	det	at	de	hurtigt	igangsatte	aktiviteter	taler	for	en	kontinuerlig	forandring,	idet	for-

andringen	mere	eller	mindre	er	sket	fra	dag-til-dag.	Som	udfoldet	i	delanalyse	I,	styrerede	SA4	aktivite-

ten	i	starten,	for	at	det	skulle	blive	til	en	vane	og	for	at	finde	en	form	for	aktiviteten,	mens	hun	mindede	

kollegaerne	om	at	deltage.	Med	afsæt	i	Weick	og	Quinn	(1999)	kan	denne	tilgang	til	opgaven	fortolkes	

som	en	måde	at	skabe	mening	med	forandringen	på	ved	løbende	at	omformulere	og	tydeliggør	den	gen-

nem	sprog	og	dialog,	hvilket	taler	for	en	kontinuerlig	forandring	(s.	381).	I	forlængelse	af	det,	hævder	

Weick	og	Quinn	(1999),	at	kontinuerlig	forandring	er	søgen	efter	organisatorisk	ligevægt,	og	at	det	sker	

gennem	følgende	model:	Freeze	–	rebalance	–	unfreeze	(s.	366).	Netop	det	at	SA4	bevidst	gør	kollegaerne	
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opmærksomme	på	aktiviteterne	taler	ind	i	fasen	freeze.	Hendes	løbende	tilpasning	af	aktiviteten	taler	

ind	i	fasen	rebalance,	mens	fastholdelsen	af	aktiviteten	taler	for	fasen	unfreeze	(Weick	&	Quinn,	1999,	s.	

379).	Meget	tyder	derfor	på,	at	der	er	tale	om	en	emergerende	forandring	i	SA4s	organisation	til	trods	

for,	at	hun	har	haft	en	intention	med	forandringen.	

Ligeledes	giver	SA1	 i	 sine	 fortællinger	om	sundhedsambassadøropgaven	udtryk	 for,	at	hun	 lø-

bende	prøver	nye	aktiviteter	af	med	kollegaerne.	Dertil	kommer,	at	SA1	ikke	ser	sig	selv	som	rollemodel	

eller	oplever	at	blive	set	som	rollemodel	af	kollegaerne,	hvilket	taler	for,	at	der	også	hos	hende	sker	en	

kontinuerlig	forandring	i	forbindelse	med	hendes	sundhedsarbejde.	Dette,	fordi	hun	angiveligt	ikke	ind-

tager	en	rolle	som	forandringsagent,	der	er	drivkraften	bag	at	skabe	forandring,	men	at	hun	ligesom	SA4	

giver	forandringen	mening	gennem	sprog	og	dialog	med	kollegaerne	(Weick	&	Quinn,	1999,	s.	381).	

	

Foruden	SA1	og	SA4,	satte	SA2	og	SA3	også	aktiviteter	i	gang	umiddelbart	efter	uddannelsen	uden	den	

store	planlægning.	Dette	taler	i	første	omgang	for	en	emergerende	tilgang	til	opgaven	og	forandringen.	

Interessant	er	dog,	at	SA2	og	SA3	kæmper	med	at	få	kollegaerne	til	at	deltage,	mens	de	giver	de	udtryk	

for,	at	deres	udfordring	er	at	lave	aktiviteter,	som	rammer	alle	+200	kollegaer.	De	har	derfor	forsøgt	at	

allierer	sig	med	kollegaer	fra	andre	afdelinger,	så	kollegaerne	kan	hjælpe	med	at	sætte	aktiviteter	i	gang.	

Dette	vidner	om,	at	de	er	gået	væk	fra	dag-til-dag	aktiviteter	og	i	stedet	fokuserer	på	en	anden	mere	

strategisk	tilgang,	hvor	sundhedsarbejdet	bredes	ud	til	flere	kollegaer,	således	de	ikke	er	alene	om	op-

gaven.	Med	afsæt	i	Weick	og	Quinn	(1999)	kan	SA2	og	SA3s	oprindelige	tilgang	til	opgaven	tale	for,	at	

der	skete	en	kontinuerlig	forandring	(s.	366).	Det,	at	de	sidenhen	har	indtaget	en	mere	intentionel	og	

planlagt	tilgang	til	opgaven,	taler	dog	for,	at	de	bevidst	søger	at	skabe	en	forandring,	der	tager	sig	ud	

som	en	episodisk	forandring	(Weick	&	Quinn,	1999,	s.	366).	Dette	fordi	de	bevæger	sig	fra	at	søsætte	

aktiviteter	og	events	selv	til	at	planlægge	aktiviteter	og	involvere	kollegaer	til	at	bistå	igangsættelsen.	

Dermed	bliver	deres	arbejdet	præget	at	være	mere	strategisk,	gennemtænkt	og	formelt,	mens	de	søger	

at	 bryde	med	 organisationens	 ligevægtstilstand,	 som	 er	 kendetegnet	 for	 den	 episodiske	 forandring	

(Weick	&	Quinn,	1999,	s.	366+371).	På	baggrund	heraf,	kan	SA2	og	SA3s	forsøg	på	at	sprede	aktiviteter	

i	hele	organisationen	fortolkes	som	en	episodisk	forandring	gennem	faserne	unfreeze	–	transition	–	re-

freeze,	hvilke	har	til	hensigt	at	initiere	aktiviteter	på	tværs	af	organisationen	(Weick	&	Quinn,	1999,	s.	

372).	SA2	og	SA3	synes	således	at	have	træk	til	både	episodisk	og	kontinuerlig	forandring	i	forbindelse	

med	deres	sundhedsarbejde.	

	

Ligesom	SA2	og	SA3	har	SA5	og	SA6	begge	afholdt	enkeltstående	aktiviteter	 for	kollegaerne.	SA5	og	

SA6s	nuværende	arbejde	er	dog	præget	af	udtænkning	og	planlægning	af	aktiviteter	til	mere	end	+200	

kollegaer.	Derved	tyder	det	på,	at	SA5	og	SA6	i	deres	tilgang	til	opgaven	ligeledes	viser	træk	til	både	

kontinuerlig	og	episodisk	forandring.	Deres	overvejende	fokus	på	planlægning	og	alliance	med	øvrige	
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kollegaer	i	organisationen	insinuerer	dog,	at	de	agerer	som	forandringsagenter,	der	bevidst	skaber	uli-

gevægt,	med	henblik	på	at	skabe	forhold	i	organisationen,	hvor	sundhedsaktiviteter	er	en	del	af	hverda-

gen.	Af	den	grund	synes	SA5	og	SA6s	arbejde	med	opgaven	at	have	til	hensigt	at	skabe	en	episodisk	

forandring.	Ordet	hensigt	synes	her	at	være	dækkende,	 idet	de	endnu	ikke	har	påbegyndt	den	reelle	

forandring	i	organisationen.	Nemlig	igangsættelsen	af	tilbagevendende	aktiviteter.	Foruden	at	SA2,	SA3,	

SA5	og	SA6	alle	fortsat	er	i	gang	med	at	planlægge	igangsættelsen	af	aktiviteter	på	tværs	af	organisatio-

nen,	så	har	de	også	det	til	fælles,	at	deres	ledelser	har	tildelt	dem	ansvaret	for	de	sundhedsfremmende	

aktiviteter	på	arbejdspladsen.	Det	faktum	at	SA2,	SA3,	SA5	og	SA6	i	et	vis	omfang	er	sendebud	på	vegne	

af	ledelsen	kan	måske	være	en	medvirkende	årsag	til	deres	mere	strategiske,	planlagte	og	intentionelle	

tilgang	til	opgaven,	hvorfor	de	i	høj	grad	synes	at	have	træk	til	den	planlagte,	episodiske	forandring.	

	

Hvor	SA1	og	SA4	handler	på	deres	opgave	som	sundhedsambassadør	med	dag-til-dag	planlægning,	har	

SA2,	SA3,	SA5	og	SA6	tilbøjelighed	til	i	højere	grad	at	fokusere	på	en	mere	omfattende	planlægning	af	

opgaven.	For	at	kunne	forstå	de	forandring,	som	sundhedsambassadørernes	arbejde	med	opgaven	(må-

ske)	medfører,	kan	det	altså	være	nødvendigt	at	kigge	på	forskellige	planlægningsniveauer.	I	den	for-

bindelse	ses	det,	at	dag-til-dag	planlægning,	som	taler	ind	i	Weick	og	Quinns	(1999)	emergerende	for-

andringsforståelse,	er	tilbøjelig	til	at	være	mere	effektiv	end	langsigtede	og	strategiske	planer,	når	det	

kommer	til	igangsættelsen	af	aktiviteter	end	Lewins	episodiske	forandring.	Det	tyder	derfor	på,	at	en	

tilgang	til	arbejdet,	som	i	højere	grad	har	træk	af	emergerende	kontinuerlig	forandring,	hurtigere	med-

fører	tilbagevendende	aktiviteter	samt	færre	udfordringer	i	forbindelse	med	arbejdet.	I	hvert	fald	i	min-

dre	organisationer	eller	i	enkelte	afdelinger.	Det	skal	dog	pointeres,	at	selvom	sundhedsambassadører-

nes	arbejde	med	opgaven	primært	synes	at	bære	præg	af	at	være	enten	emergerende	eller	episodisk,	så	

har	de	fleste	træk	fra	begge	forandringsforståelser,	hvilket	ligeledes	må	forventes	at	kunne	ses	i	deres	

fremtidig	arbejde	med	opgaven.	

	

Med	afsæt	i	ovenstående	kan	det	konkluderes,	at	det,	der	skaber	forandring	i	forbindelse	med	opgaven	

som	sundhedsambassadør,	er	handling.	Med	andre	ord	er	det	afgørende,	at	sundhedsambassadørerne	

bruger	tid	på	at	gøre	noget	og	være	sundhedsambassadør	frem	for	på	at	planlægge	aktiviteter	og	målene	

herfor.	 	
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KAPITEL	6:	KONKLUSION	PÅ	DEN	EMPIRISKE	ANALYSE	
Som	præsenteret	i	afsnit	1.4	Problemformulering,	ønsker	nærværende	speciale	at	undersøge,	hvordan	

det	opleves	at	være	sundhedsambassadører	på	egen	arbejdsplads,	og	hvilken	tilgang	sundhedsambas-

sadørerne	har	 til	opgaven.	Denne	problemstilling	er	besvaret	gennem	to	delanalyser	efterfulgt	af	en	

metaanalyse,	der	tager	udgangspunkt	i	forandringsteori.	

	

På	baggrund	af	 afsnit	5.2.1	Delanalyse	1:	 Sundhedsambassadørernes	 egenrelation	 kan	det	overordnet	

konkluderes,	at	sundhedsambassadørerne	har	forskellig	syn	og	opfattelser	af	sig	selv	som	sundhedsam-

bassadør.	

Tages	der	udgangspunkt	i	Fund	1:	Ambassadør	for	sundhed?	viser	analysen,	at	der	ikke	nødvendig-

vis	er	 lighedstegn	mellem	at	være	sundhedsambassadør	og	at	se	sig	selv	som	sundhedsambassadør.	

Dette	fordi	sundhedsambassadørerne	har	forskellige	forestillinger	og	forventninger	om,	hvad	der	ligger	

i	at	være	sundhedsambassadør.	Kan	de	identificere	sig	selv	med	at	have	en	sund	og	aktiv	livsstil,	ser	de	

sig	selv	som	ambassadør	for	sundhed,	hvorimod	de	i	stedet	ser	sig	som	iværksættere	af	sundhedstiltag,	

når	de	ikke	identificerer	sig	med	en	sund	livsstil.	På	baggrund	af	fund	1,	kan	det	derfor	overordnet	kon-

kluderes,	at	sundhedsambassadørernes	syn	på	sig	selv	er	betinget	af	deres	identitet.	

Fund	2:	Fortællingen	om	opgaven	viser,	at	sundhedsambassadørerne	i	og	gennem	deres	fortællin-

ger	involverer	sig	forskelligt	i	opgaven.	Alt	efter	om	de	identificerer	sig	med	at	være	sundhedsambassa-

dør	eller	AMR’er	i	fortællingerne,	påvirker	det,	om	de	involverer	sig	henholdsvis	personligt	eller	fagligt	

i	opgaven.	De	personligt	involverede	sundhedsambassadører	betragter	opgaven	som	deres	opgave	og	

prioriterer	den	derfor,	hvorimod	opgaven	hos	de	fagligt	involverede	sundhedsambassadører	konkurre-

rer	med	deres	øvrige	AMR-opgaver.	Opsummerende	kan	det	derfor	konkluderes,	at	sundhedsambassa-

dørernes	 fortællinger	om	opgaven	afspejler,	om	de	kan	 identificere	sig	med	at	være	og	arbejde	som	

sundhedsambassadør.	

Fund	3:	Den	krævende	opgave	viser,	at	alle	sundhedsambassadørerne	oplever	det	krævende	at	

være	og	arbejde	som	sundhedsambassadør.	Hvordan	det	opleves	krævende	afhænger	af	deres	involve-

ring	i	opgaven	som	enten	sundhedsambassadør	eller	AMR’er.	En	personlig	involvering	qua	en	identifi-

cering	med	at	være	sundhedsambassadør	gør	opgaven	personligt	krævende,	fordi	sundhedsambassa-

dørerne	bruger	sig	selv	som	forbillede	for	aktiviteterne.	En	faglig	involvering	qua	en	identificering	som	

AMR’er	gør	derimod	opgaven	fagligt	krævende,	da	de	fokuserer	på	selve	løsningen	af	opgaven.	Opsum-

merende	viser	analyseafsnittet,	at	sundhedsambassadørernes	identitet	har	betydning	for	deres	invol-

vering	i	opgaven	og	dermed	deres	oplevelse	af,	hvad	der	gør	opgaven	krævende.	
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På	baggrund	af	afsnit	5.2.2	Delanalyse	II:	Sundhedsambassadøren	og	relationen	til	organisationen	kan	det	

overordnet	konkluderes,	at	relationen	til	kollegaerne	og	ledelsen	påvirker	sundhedsambassadørernes	

oplevelse	af	at	arbejde	med	opgaven.	

Med	udgangspunkt	i	Fund	4:	Kollegaernes	sundhedsambassadør?	viser	analysen,	at	sundhedsam-

bassadørerne	oplever	kollegaernes	syn	på	dem	forskelligt.	Generelt	oplever	de,	at	kollegaerne	accepte-

rer,	at	de	er	sundhedsambassadører	på	arbejdspladsen.	Analysen	viser	dog,	at	en	accept	ikke	nødven-

digvis	er	lig	med	en	oplevelse	af,	at	kollegaerne	ser	dem	som	sundhedsambassadører.	Det	betyder,	at	

selvom	de	er	uddannede	sundhedsambassadører,	er	de	ikke	nødvendigvis	i	stand	til	at	påvirke	kollega-

ernes	adfærd.	En	vigtig	pointe	er	dog,	at	det	syn,	som	sundhedsambassadørerne	har	på	sig	selv,	er	det	

samme	syn,	som	de	oplever,	at	kollegaerne	har	på	dem	som	sundhedsambassadører.	På	baggrund	af	

fund	4	kan	det	konkluderes,	at	kollegaernes	syn	på	sundhedsambassadørerne	påvirkes	af	sundhedsam-

bassadørernes	identitet	og	adfærd.	

Fund	5:	Reaktionernes	betydning	giver	et	indblik	i	kollegaernes	reaktioner	på	sundhedsaktivite-

terne,	og	hvordan	de	påvirker	sundhedsambassadørerne.	Overordnet	møder	sundhedsambassadørerne	

enten	opbakning	eller	afvisning	fra	kollegaerne	i	forbindelse	med	aktiviteterne.	Analysen	viser,	at	kol-

legaernes	eget	forhold	til	sundhed	og	deres	interesse	for	socialt	samvær	påvirker	deres	lyst	til	at	deltage.	

Hos	sundhedsambassadørerne	er	kollegaernes	deltagelse	i	aktiviteterne	eller	mangel	på	samme	forbun-

det	med	henholdsvis	glæde	og	ærgrelse.	Sundhedsambassadørerne	fokuserer	dog	bevidst	primært	på	

de	deltagende	kollegaer	og	bruger	erfaringerne	fra	aktiviteterne	i	det	videre	arbejde.	Opsummerende	

viser	analyseafsnittet,	at	sundhedsambassadørerne	konstruktivt	bruger	kollegaernes	blandede	reakti-

oner	i	deres	videre	arbejde	med	opgaven.	

Slutteligt	viser	Fund	6:	Samarbejdet	betyder	alt,	at	 ledelsens	involvering	påvirker	sundhedsam-

bassadørernes	arbejde.	Alle	oplever	opbakning	fra	deres	ledelse	samt	indflydelse	og	kontrol	over,	hvor-

dan	de	vil	arbejde	med	opgaven.	Hvor	meget	ledelsen	assisterer	i	arbejdet	med	opgaven	afhænger	dog	

af	organisationens	størrelse.	Det	betyder,	at	sundhedsambassadørerne	i	større	organisationer	har	an-

svaret	 for	 igangsættelsen	af	aktiviteter	 for	mere	end	200	kollegaer	på	tværs	af	afdelinger,	hvorimod	

sundhedsambassadører	i	mindre	organisationer	fokuserer	på	én	afdeling	og	har	et	tættere	forhold	til	

deres	ledere.	En	vigtig	pointe	her	er,	at	involveringen	fra	ledelsens	side	har	betydning	for,	hvad	sund-

hedsambassadørerne	har	 igangsat	af	aktiviteter	samt,	om	de	er	 i	 stand	til	at	 lede	sig	selv	 i	opgaven.	

Opsummerende	kan	det	konkluderes,	at	sundhedsambassadørernes	evne	til	at	lede	sig	selv	i	opgaven	

er	betinget	af	deres	samarbejde	med	ledelsen.	

	

Det	sidste	analyseafsnit	5.3	Forandringsteoretisk	mettaanalyse	viser,	hvilke	forandringer	sundhedsam-

bassadørernes	tilgang	til	opgaven	medfører.	Hos	alle	sundhedsambassadørerne	er	der	i	deres	tilgang	

træk	fra	både	emergerende	og	planlagt	forandring.	Dette,	fordi	de	har	forskellige	planlægningsniveauer;	
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herunder	dag-til-dag	planlægning	eller	strategisk	planlægning,	som	taler	ind	i	henholdsvis	en	emerge-

rende	eller	planlagt	forandring.	Analysen	viser,	at	der	er	en	50-50	fordeling	mellem	emergerende	og	

planlagt	forandring	i	sundhedsambassadørernes	tilgang	til	arbejdet.	Den	viser	dog	også,	at	sundheds-

ambassadørerne	undervejs	i	deres	arbejde	kan	skifte	mellem	tilgangene.	En	vigtig	pointe	er	derfor,	at	

den	 forandring,	 som	 sundhedsambassadørerne	 skaber,	 ikke	 er	 skarpt	 opdelt	mellem	enten	 emerge-

rende	eller	planlagt.	Opsummerende	viser	analyseafsnittet,	at	sundhedsambassadørernes	tilgang	til	ar-

bejdet	taler	ind	i	både	planlagt	og	emergerende	forandring,	men	at	der	som	regel	er	én,	som	er	mest	

udbredt	hos	den	enkelte	sundhedsambassadør.	

	

På	baggrund	af	pointerne	fra	delanalyserne,	kan	det	overordnet	konkluderes,	at	sundhedsambassadø-

rernes	identitet	og	ståsted	i	organisationen	har	betydning	for	deres	oplevelse	af	sig	selv	som	sundheds-

ambassadør	samt	for	deres	oplevelse	af	at	være	sundhedsambassadør	for	organisationen.	Endvidere,	

kan	det	konkluderes,	at	sundhedsambassadørernes	evne	til	at	 lede	sig	selv	 i	opgaven	påvirker	deres	

oplevelse	af	at	arbejde	med	opgaven.	Derved	ses	specialets	teoretiske	perspektiver	identitet	og	selvle-

delse	at	dominere	henholdsvis	delanalyse	I	og	II,	mens	adfærdsperspektivet	udfolder	sig	på	tværs	af	

delanalyserne.	Slutteligt	kan	det	på	baggrund	af	metaanalysen	konkluderes,	at	sundhedsambassadører-

nes	tilgang	i	arbejdet	med	opgaven	afspejler	både	emergerende	og	planlagte	forandringer.	 	
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KAPITEL	7:	DISKUSSION	
Nærværende	kapitel	udgør	specialets	diskussion	og	er	opdelt	i	3	afsnit.	I	afsnit	7.1	Diskussion	af	resul-

tater	fra	den	empiriske	analyse	diskuteres	udvalgte	resultater	fra	specialets	analyse,	mens	to	af	specia-

lets	fire	teoretiske	perspektiver	diskuteres	i	afsnit	7.2	Diskussion	af	teoretiske	perspektiver.	Disse	to	af-

snit	har	til	hensigt	at	frembringe	en	mere	nuanceret	forståelse	for	analysens	resultater.	Afslutningsvis	

udfoldes	i	afsnit	7.3	Diskussion	af	specialets	metode	en	diskussion	af	nogle	af	undersøgelsens	metodiske	

valg	med	henblik	på	at	vurdere	specialets	validitet.	

	

7.1	Diskussion	af	resultater	fra	den	empiriske	analyse	
Diskussionen	nedenfor	tager	udgangspunkt	i	udvalgte	fremanalyserede	pointer	fra	Kapitel	5:	Den	em-

piriske	analyse,	og	den	har	til	formål	at	tilvejebringe	et	mere	nuanceret	blik	på	det	empiriske	materiale.	

	

7.1.1	Hvad	er	en	sundhedsambassadør?	
Tages	der	udgangspunkt	i	afsnit	5.2.1	Delanalyse	I:	Sundhedsambassadørernes	egenrelation	viser	analy-

sen,	at	interviewpersonernes	syn	på	sig	selv	som	sundhedsambassadør	kommer	til	udtryk	direkte	el-

ler	indirekte	gennem	deres	fortællinger	og	er	rodfæstet	i	deres	identitet.	Hertil	udspecificerer	analyse-

afsnit	5.2.1.1	Ambassadør	for	sundhed?,	at	sundhedsambassadørerne	enten	ser	sig	selv	som	ambassa-

dører	for	sundhed	eller	for	iværksætteri.	Dette	fordi	sundhedsambassadørerne	har	en	opfattelse	af,	at	

deres	personlige	interesser	og	livsstil	har	betydning	for,	om	man	er	en	sundhedsambassadør.	Selvom	

ikke	alle	sundhedsambassadørerne	opfatter	sig	selv	sådan,	udfoldes	det	i	analyseafsnit	5.1.1.2	Fortæl-

lingen	om	opgaven,	at	sundhedsambassadørerne	alligevel	arbejder	med	sundhedsopgaven	og	har	et	

mål	om	at	igangsætte	og	fastholde	sundhedsaktiviteter.	Årsagen	til	det	er,	at	sundhedsambassadø-

rerne	agter	at	udføre	den	opgave,	som	følger	med	uddannelsen.	

Man	kan	undre	sig	over,	at	nogle	sundhedsambassadører	vælger	at	tage	en	uddannelse	som	

sundhedsambassadør,	hvis	man	ikke	kan	eller	vil	se	sig	selv	som	sundhedsambassadør.	For	hvad	er	så	

egentlig	motivet	for	uddannelsen,	og	hvilken	anstrengelse	vil	man	ligge	i	opgaven?	Afsnit	5.2.1.3	Den	

krævende	opgave	skildrer,	at	sundhedsambassadørerne	på	forskellig	vis	involverer	sig	i	opgaven,	og	

det	vil	umiddelbart	være	nærlæggende	at	tro,	at	sundhedsambassadørerne	kun	er	motiverede	og	en-

gagerede	for	opgaven,	hvis	de	kan	se	sig	selv	som	ambassadør	for	sundhed.	Analysen	viser	dog,	at	det	

ikke	nødvendigvis	er	gældende,	og	et	oplagt	spørgsmål	er	derfor;	skal	en	sundhedsambassadør	være	

på	en	bestemt	måde?	
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Det	bliver	undervejs	i	afsnit	5.2.1	Delanalyse	I:	Sundhedsambassadørernes	egenrelation	klart,	at	

sundhedsambassadørerne	oplever	at	have	mange	forskellige	funktioner.	Fælles	for	dem	er	en	ople-

velse	af	at	skulle	finde	på	aktiviteter	og	sætte	dem	i	gang.	Nogle	tillægger	desuden	deres	egen	adfærd	

stor	betydning	i	den	forstand,	at	de	også	oplever,	at	de	skal	være	det	gode	eksempel	og	deltage	i	aktivi-

teterne.	Der	er	ikke	noget	endegyldigt	svar	på	spørgsmålet	ovenfor,	men	noget	peger	i	retningen	af,	at	

en	sundhedsambassadør	ikke	blot	er	en,	som	repræsenterer	det	at	være	sund.	Væsentligt	er	nemlig,	at	

sundhedsambassadørerne	handler	ved	at	igangsætte	aktiviteter,	hvis	de	skal	skabe	sundhedsfremme	i	

organisationen,	som	ønsket.	Dette	viser	altså,	at	selvom	sundhedsambassadørerne	har	forskellige	syn	

på	sig	selv	som	sundhedsambassadør,	så	er	de	alle	sammen	sundhedsambassadører.	Man	kan	dog	dis-

kutere,	om	betegnelsen	sundhedsambassadør	er	passende	taget	i	betragtning,	at	det	centrale	for	en	

sundhedsambassadør	er	at	igangsætte	aktiviteter	eller	som	minimum	sørge	for,	at	det	sker,	og	altså	

ikke	blot	selv	være	sund.	Diskussionen	ovenfor	bidrager	til	en	nuancering	og	udfoldelse	af	det	empiri-

ske	materiale	fra	afsnit	5.2.1	Delanalyse	I:	Sundhedsambassadørs	egenrelation.	

	

I	forlængelse	af	ovenstående	diskussion	er	det	relevant	at	fremhæve	nogle	pointer,	som	er	udledt	i	af-

snit	5.2.1	Delanalyse	II:	Sundhedsambassadøren	og	relationen	til	organisationen.	Indledningsvis	er	det	

dog	værd	at	bemærke,	at	det	empiriske	materiale	alt	sammen	dækker	over	sundhedsambassadørernes	

oplevelser	af	deres	relation	til	organisationen;	herunder	kollegaerne,	lederen	og	ledelsen.	Hvilke	ople-

velser	kollegaerne,	lederen	eller	ledelsen	måtte	have	er	altså	derfor	uvis.	

I	analyseafsnittet	5.2.2.1	Kollegaernes	sundhedsambassadør?	ses	det,	at	sundhedsambassadø-

rerne	oplever	en	accept	fra	kollegaerne	vedrørende	deres	opgave	som	sundhedsambassadør.	Det	bety-

der	dog	ikke,	sundhedsambassadørerne	oplever	at	være	kollegaernes	forbillede	for	sundhed.	Det	kan	

derfor	diskuteres,	som	sundhedsambassadørerne	er	kollegaernes	sundhedsambassadør,	som	analyseaf-

snittets	overskrift	stiller	spørgsmålstegn	ved.	Dette	spørgsmål	refererer	desuden	tilbage	til	den	tidli-

gere	diskussion	om,	hvad	en	sundhedsambassadør	er	i	sundhedsambassadørernes	optik.	For	hvad	

mon	en	sundhedsambassadør	er	i	kollegaernes	optik?	Som	afsnit	5.2.2.2	Reaktionernes	betydning	viser,	

oplever	sundhedsambassadørerne	generelt,	at	det	er	de	i	forvejen	aktive	og	socialt	anlagte	kollegaer,	

som	deltager	i	deres	aktiviteter.	Det,	at	det	netop	er	denne	gruppe	af	kollegaer,	som	deltager,	kan	be-

tvivle,	om	de	ser	deres	kollega	–	sundhedsambassadøren	–	som	en	sundhedsambassadør	og/eller	et	

forbillede	for	sundhed.	Måske	ser	kollegaerne	dem	i	lige	så	høj	grad	som	igangsættere	eller	iværksæt-

tere	for	aktiviteterne	og	altså	som	den,	der	sikrer	sundhedsfremmende	initiativer	på	arbejdspladsen.	

Uanset	hvordan	sundhedsambassadørerne	eller	deres	kollegaerne	(måske)	tænker,	så	er	der	noget,	

som	peger	i	retningen	af,	at	en	sundhedsambassadør	kan	være	mange	ting	og	dækker	over	en	bred	defi-

nition	af	sundhed.	En	pointe,	som	bør	medregnes,	for	at	få	en	forståelse	for,	hvordan	det	opleves	at	
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være	sundhedsambassadør	på	sin	arbejdsplads.	Dertil	bidrager	pointen	til	en	yderligere	nuancering	af	

opgavens	empiriske	analyse.	

	

7.2	Diskussion	af	teoretiske	perspektiver	
Nærværende	afsnit	indeholder	en	diskussion	af	udvalgte	teoretiske	perspektiver,	som	er	anvendt	i	

specialet.	Min	anvendelse	af	identitetsbegrebet	samt	brugen	af	Weick	og	Quinns	(1999)	forandrings-

perspektiv	som	teoretisk	ramme	vil	blive	diskuteret.	Det	skal	dog	pointeres,	at	afsnittet	indeholder	

overvejelser,	som	jeg	mener	bør	udfordres	på	baggrund	af	den	indsigt,	som	jeg	har	opnået	undervejs	i	

specialeprocessen.	

	

7.2.1	Anvendelse	af	identitetsbegrebet	
Som	beskrevet	i	afsnit	4.1.2	Identitet	anskues	identitet	i	nærværende	speciale	på	to	niveauer;	den	per-

sonlige	identitet	og	den	sociale	identitet.	Det	vil	sige,	at	jeg	i	specialet	er	interesseret	i	at	forstå	både	

sundhedsambassadørernes	personlige	identitet	og	deres	sociale	identitet.	Men	er	det	så	nemt	at	diffe-

rentiere	mellem	de	to	niveauer	i	det	empiriske	materiale	og	dermed	i	den	empiriske	analyse?	

	

Det	at	sundhedsambassadørerne	både	er	medarbejdere,	kollegaer	og	sundhedsambassadører	giver	

dem	mange	perspektiver	at	fortælle	fra	i	interviewene.	Dertil	kommer,	at	de	ligeledes	er	’en’	uden	for	

arbejdet.	Stets	og	Burkes	(2000)	identitetsteori	bygger	på	den	antagelse,	at	individer	har	en	social	

identitet	i	form	af	en	gruppe-	og	rolleidentitet	samt	at	de	har	en	personidentitet.	I	den	empiriske	ana-

lyse	er	hensigten	med	Stets	og	Burkes	(2000)	teori,	at	differentiere,	hvornår	sundhedsambassadører-

nes	fortællinger	tager	afsæt	fra	en	af	de	førnævnte	identiteter.	På	trods	af	at	de	tre	typer	af	identitet	

adskiller	sig	fra	hinanden,	synes	det	alligevel	ikke	at	være	så	nemt	at	adskille	i	den	empiriske	analyse.	

Særligt	gruppe-	og	rolleidentiteterne	er	blevet	brugt	i	sammenhæng.	For	taler	sundhedsambassadø-

rerne	fx	fra	et	medarbejderperspektiv,	når	de	taler	om	deres	relation	til	lederen	eller	ledelsen,	og	hvil-

ken	identitet	aktiverer	de	i	så	fald?	

Det,	at	jeg	ikke	har	skelnet	skarpt	mellem	henholdsvis	gruppe-	og	rolleidentitet	i	den	empiriske	

analyse,	vurderes	dog	ikke	at	have	konsekvenser	for	analysens	konklusion.	Dette	fordi	undersøgelsen	

udelukkende	bygger	på	fortællinger	fra	sundhedsambassadørerne.	Havde	det	empiriske	data	dog	også	

bestået	af	interviews	med	kollegaer,	ville	det	have	været	en	anden	sag.	Med	specialets	ønske	om	at	un-

dersøge	sundhedsambassadørernes	oplevelser	som	sundhedsambassadør	anses	anvendelsen	af	iden-

titetsbegrebet	dog	at	være	legitimt	for	analysen,	idet	begrebet	udfolder,	hvordan	sundhedsambassadø-

rerne	ser	og	opfatter	sig	selv	som	sundhedsambassadør.	
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7.2.2	Anvendelse	af	organisationsforandring	som	teoretisk	ramme	
I	afsnit	4.1	Et	metaperspektiv	på	specialets	teoretiske	ramme	rammesættes	sundhedsambassadørernes	

sundhedsarbejde	ved	brug	af	Weick	og	Quinns	(1999)	diskussion	om	forandring	som	henholdsvis	

planlagt	eller	emergerende.	Der	kan	dog	stilles	spørgsmålstegn	ved,	om	denne	teoretiske	ramme	er	

nuanceret	nok	til	at	indfange	kompleksiteten	af	sundhedsambassadørernes	arbejde	med	opgaven.	For	

er	forandring	enten	planlagt	eller	emergerende?	Og	kan	medarbejdere,	som	også	er	sundhedsambas-

sadører,	skabe	en	episodisk	forandring,	selvom	den	denne	forandring	bygger	på	en	top-down	foran-

dringsforståelse?	

	

I	Kapitel	6:	Konklusion	på	den	empiriske	analyse	udfoldes	det,	hvordan	sundhedsambassadørernes	til-

gang	til	sundhedsarbejdet	drager	paralleller	til	både	planlagt	og	emergerende	forandring	med	særligt	

sundhedsambassadørernes	planlægningsniveau	som	determinant.	Sundhedsambassadørernes	fortæl-

linger	om	deres	arbejde	med	opgaven	insinuerer	dog,	at	de	alle	har	træk	fra	både	den	planlagte	og	

emergerende	tilgang	i	deres	arbejde,	og	at	de	altså	hverken	er	enten/eller.	Det	kan	derfor	diskuteres,	

om	de	med	deres	løbende	arbejde	på	opgaven	skaber	kontinuerlig	forandring,	som	bliver	afbrudt	af	

mere	dramatiske	episodiske	forandringer	i	forbindelse	med	præsentationen	af	en	ny	sundhedsaktivi-

tet.	Dette	leder	dog	tilbage	til	spørgsmålet	om,	hvorvidt	medarbejdere	kan	skabe	episodiske	forandrin-

ger;	for	kan	de	det?	I	Kapitel	6:	Konklusion	på	den	empiriske	analyse	

udfoldes	det,	at	lederens	involvering	i	sundhedsarbejdet	har	betydning	for,	hvad	sundhedsambassadø-

rerne	har	igangsat	af	aktiviteter.	Det	kan	på	den	baggrund	diskuteres,	om	det	i	virkeligheden	kræver	

en	involvering	fra	ledelsens	side	at	skabe	episodiske	forandringer.	Det	leder	op	til,	at	sundhedsambas-

sadørerne	skaber	emergerende	forandringer	jf.	Weick	og	Quinns	(1999)	enten/eller-syn.	Men	hvorfor	

har	alle	sundhedsambassadørerne	så	ikke	alle	igangsæt	hyppige	eller	tilbagevendende	sundhedsakti-

viteter?	

	

Med	afsæt	i	ovenstående	kan	der	altså	stilles	spørgsmålstegn	ved,	om	forandring	er	emergerende	eller	

planlagt.	Dette	fordi	denne	forandringsforståelse	overser	det	faktum,	at	en	forandring	måske	ikke	blot	

sker	pludseligt	og	selvorganiseret	eller	i	voldsomme	ryk,	men	derimod	et	sted	midt	imellem.	

	

7.3	Diskussion	af	specialets	metode	
I	dette	afsnit	vil	jeg	udfolde	metodiske	refleksioner	over	speciales	metode.	Dette	med	henblik	på	at	

vurdere	kvaliteten	af	den	udførte	undersøgelse	på	baggrund	af	specialets	udvalgte	kvalitetskriterie.	I	

de	følgende	afsnit	diskuteres	udvalgte	metodiske	valg,	som	afsluttende	opsummeres	i	en	vurdering	af	

specialets	validitet.	
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7.3.1	Et	retvisende	billede?	
En	vigtig	pointe,	som	bør	fremhæves	i	forbindelse	med	diskussionen	af	nærværende	speciales	metode,	

er	den	betydning,	som	udvælgelsen	af	informanter	kan	have	på	specialets	resultater.	For	repræsente-

rer	informanterne	rent	faktisk,	hvordan	det	er	at	være	sundhedsambassadør	på	sin	arbejdsplads,	eller	

er	der	væsentlige	nuancer,	som	ikke	dukker	frem?	Bemærkelsesværdigt	er	det	nemlig,	at	interview-

personerne	alle	arbejder	med	opgaven	som	sundhedsambassadør.	Dette	til	trods	for	at	det	i	mailen	til	

sundhedsambassadørerne	blev	understreget,	at	det	ikke	var	en	forudsætning,	man	arbejdede	med	op-

gaven	som	sundhedsambassadør,	som	nævnt	i	afsnit	3.2.1.2	Baggrund	om	informanterne	og	udvælgel-

sen.	Da	sundhedsambassadøropgaven	for	de	fleste	sundhedsambassadører	ikke	er	en	del	af	deres	ar-

bejdsopgaver	må	det	forventes,	at	der	er	nogle	sundhedsambassadører	derude,	som	ikke	arbejder	med	

opgaven	længere,	eller	som	slet	ikke	har	arbejdet	med	den.	De	sundhedsambassadører,	som	ikke	ar-

bejder	med	opgaven,	kan	have	en	anden	oplevelse	af	at	være	sundhedsambassadør,	end	de	sundheds-

ambassadører,	som	arbejder	med	opgaven.	Det	kan	derfor	betvivles,	om	en	undersøgelse	med	både	

handlende	og	ikke-handlende	sundhedsambassadører	som	informanter	vil	frembringe	samme	resulta-

ter,	som	nærværende	speciale.	

	

En	anden	pointe,	som	bør	medtages	i	diskussionen,	er,	hvorvidt	en	tværsnitsundersøgelse	kan	bringe	

et	retvisende	billede	af	sundhedsambassadørernes	oplevelser.	En	tværsnitsundersøgelse	giver	et	øje-

bliksbillede	af	sundhedsambassadørernes	oplevelser.	Det	at	sundhedsambassadørerne	ikke	alle	har	

været	på	uddannelsen	på	samme	tid	gør,	at	nogle	har	haft	længere	tid	til	at	arbejde	med	opgaven.	Der	

kan	på	den	baggrund	argumenteres	for,	at	variationerne	i	sundhedsambassadørernes	fortællinger	kan	

skyldes,	at	de	er	i	forskellige	stadier	i	arbejdet	med	opgaven.	Med	undersøgelsens	formål	in	mente	vur-

deres	det	dog,	at	tværsnitsundersøgelsen	bidrager	med	tilstrækkelig	nuancering	for,	hvordan	sund-

hedsambassadørerne	oplever	arbejdet	nu.	Dermed	ikke	sagt,	at	de	ikke	vil	have	en	anden	opleve	om	et	

år.	

	

7.3.2	Den	optimale	interviewsituation?	
En	tredje	pointe,	som	bør	fremhæves	i	diskussionen	af	specialets	metodiske	valg,	relaterer	sig	til	ud-

førslen	af	interviewene.	Som	skildret	i	afsnit	3.2.3.1	Interviewsituation,	foregik	tre	ud	af	fem	interviews	

telefonisk	og	uden	video.	Det	betyder,	at	jeg	som	interviewer	var	frataget	muligheden	for	at	observere	

sundhedsambassadørernes	ansigtsudtryk	og	kropslige	gestus.	Med	specialets	fænomenologiske	stå-

sted	in	mente	kan	der	stilles	spørgsmålstegn	ved	om	denne	type	interviewsituation	sætter	en	ramme,	

der	fordrer	interviewpersonen	til	at	give	detaljerede	og	dybe	beskrivelser	af	vedkommendes	oplevede	

livsverden.	Dette	fordi	den	fysiske	distance	måske	kan	give	anledning	til,	at	interviewpersonen	ikke	
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udfolder	sin	oplevede	livsverden,	fordi	vedkommende	ikke	oplever	en	tryg	og	personlig	kontakt	med	

intervieweren.	På	den	anden	side	kan	det	også	netop	skabe	en	situation	for	interviewpersonerne,	hvor	

de	tør	åbne	op	for	detaljerede	fortællinger,	fordi	de	føler	sig	mere	anonyme.	Med	både	fordele	og	

ulemper	ved	henholdsvis	ansigt-til-ansigt	og	telefoniske	interviews	må	den	ligelige	fordeling	herimel-

lem	dog	formodes	at	være	tilfredsstillende	for	specialets	undersøgelse.	

	

En	anden	pointe,	der	relaterer	sig	interviewsituationen,	vedrører	interviewet	med	to	sundhedsambas-

sadører.	Da	formålet	med	interviewene	er	at	indhente	beskrivelser	af	interviewpersonernes	livsver-

den,	kan	der	stilles	spørgsmålstegn	ved,	om	interviewet	giver	indsigt	i	den	enkelte	sundhedsambassa-

dørs	livsverden,	eller	om	de	i	situationen	skaber	en	fælles	livsverden.	Det,	at	de	supplerer	hinanden	

undervejs	i	interviewet,	kan	ses	som,	at	de	har	skabt	en	fælles	livsverden	baseret	på	deres	egne	ople-

velser,	tanker	og	erfaringer.	Ulempen	ved	dette	interview	er,	at	de	kan	have	tilbageholdt	dybe	og	detal-

jerede	beskrivelser,	som	de	ikke	ønskede	at	dele	med	deres	kollega.	Omvendt	kan	situationen	også	

have	den	fordel,	at	de	føler	sig	mere	trygge	i	interviewsituationen,	og	at	de	i	samspil	med	hinanden	for-

mår	at	frembringe	mere	detaljerede	beskrivelser	af	deres	oplevede	livsverden	undervejs	i	interviewet.	

	

7.3.3	Opsummering	på	diskussionen	af	specialets	metodevalg	
Ovenstående	to	afsnit	skildrer,	at	alle	metodiske	valg	har	sine	fordele	og	ulemper.	Tages	der	udgangs-

punkt	i	afsnit	7.3.1	Et	retvisende	billede?	Viser	diskussionsafsnittet,	at	specialets	informanter	muligvis	

kun	repræsenterer	gruppen	af	sundhedsambassadører,	som	arbejder	med	opgaven,	mens	specialets	

resultater	blot	repræsenterer	et	øjebliksbillede	af	interviewpersonernes	oplevelser	som	sundhedsam-

bassadør.	Afsnit	7.3.2	Den	optimale	interviewsituation	viser,	at	der	er	fordele	og	ulemper	ved	både	fysi-

ske	og	telefoniske	interviews	taget	specialets	fænomenologiske	ståsted	in	mente,	og	at	interviewet	

med	to	sundhedsambassadører	kan	frembringe	en	beskrivelse	af	en	fælles	og	ikke	individuel	livsver-

den.	

Som	præsenteret	i	afsnit	3.1.1	Kvalitetskriterier,	vurderes	nærværende	speciales	validitet	ud	fra	

kriteriet	analytisk	generaliserbarhed.	Med	udgangspunkt	i	ovenstående	metodiske	refleksioner	kan	der	

argumenteres	for,	at	specialet	ikke	umiddelbart	lever	fuldt	ud	op	til	kriteriet	analytisk	generaliserbar-

hed.	Dette	fordi	undersøgelsens	resultater	er	baseret	på	få	sundhedsambassadører,	som	alle	arbejder	

med	opgaven,	og	som	kun	har	været	uddannede	sundhedsambassadører	i	3-6	måneder.	Derved	repræ-

senterer	undersøgelsen	formentlig	kun	oplevelser	hos	sundhedsambassadører,	som	er	i	samme	sted,	

som	undersøgelsens	informanter.	Det	betyder,	at	specialeundersøgelsens	resultatet	kun	vil	være	vejle-

dende	for,	hvad	andre	sundhedsambassadører	i	lignende	situation	vil	opleve.	Det	betyder,	at	specialet	

kun	i	et	begrænset	omgang	er	validt.	 	
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KAPITEL	8:	ANBEFALINGER	
Anbefalingerne	nedenfor	bygger	på	pointer,	som	er	fremanalyseret	i	Kapitel	5:	Den	empiriske	analyse.	

Formålet	med	anbefalingerne	er	at	bevidstgøre	overfor	Firmaidræt	såvel	som	organisationer,	der	

overvejer	at	uddanne	medarbejdere	til	sundhedsambassadører,	hvem	der	bør	prioriteres	at	blive	ud-

dannet	sundhedsambassadør,	samt	hvordan	sundhedsambassadørerne	kan	hjælpes	i	deres	sundheds-

arbejde.	

	

Anbefaling	1:	Udvælg	medarbejdere	som	kun	er	sundhedsambassadører	

I	analyseafsnit	5.2.1	Delanalyse	I:	Sundhedsambassadørernes	egenrelation	eksemplificeres	det,	hvordan	

sundhedsambassadører,	som	kun	er	sundhedsambassadører	og	altså	ikke	også	er	arbejdsmiljørepræ-

sentanter,	har	nemmere	ved	at	involvere	sig	i	opgaven	og	prioritere	at	arbejde	med	sundhedsambassa-

døropgaven.	Dette	fordi	opgaven	ikke	konkurrerer	med	andre	sundheds-	eller	arbejdsmiljørelaterede	

opgaver.	Sundhedsambassadørerne,	som	ikke	er	arbejdsmiljørepræsentanter,	får	derfor	løbende	ar-

bejdet	på	opgaven	samt	igangsat	regelmæssige	og	tilbagevendende	sundhedsaktiviteter	på	deres	ar-

bejdsplads.	Firmaidræt	bør	derfor	anbefale,	at	uddannelsen	er	til	medarbejdere,	som	ikke	er	AMR’ere,	

hvilket	ligeledes	er	gældende	for	organisationer,	som	ønsker	at	få	sundhedsambassadører.	

	

Anbefaling	2:	Hjælp	sundhedsambassadørerne	til	at	finde	fokus	

Som	det	udfoldes	i	afsnit	5.2.2	Delanalyse	II:	Sundhedsambassadøren	og	relationen	til	organisationen,	

varierer	det,	hvor	mange	kollegaer	sundhedsambassadørerne	målretter	deres	aktiviteter	til,	og	hvad	

de	hidtil	har	igangsat	af	aktiviteter.	Sundhedsambassadører,	som	fokuserer	på	at	igangsætte	aktivite-

ter	for	kollegaerne	i	deres	egen	afdeling,	har	i	større	omfang	igangsat	tilbagevendende	aktiviteter	sam-

menlignet	med	de	sundhedsambassadører,	som	planlægger	at	igangsætte	sundhedsaktiviteter	for	

mere	end	200	kollegaer.	Dette	fordi	sidstnævnte	sundhedsambassadører	finder	igangsættelsen	udfor-

drende,	da	de	ikke	selv	kan	sætte	det	i	gang.	Firmaidræt	bør	derfor	hjælpe	og	støtte	sundhedsambas-

sadørerne	til	at	sætte	realistiske	mål	for,	hvad	de	som	sundhedsambassadør	kan	igangsætte	på	deres	

egen	arbejdsplads,	så	de	hurtigt	kommer	i	gang	med	aktiviteterne.	Dette	fordi	afsnit	5.3	Forandringste-

oretisk	metaanalyse	viser,	at	dag-til-dag	planlægning	og	handling	i	form	af	igangsættelsen	af	aktiviteter	

er	mere	effektiv	end	strategisk	planlægning	af	aktiviteter.	For	organisationer,	som	ønsker	at	få	sund-

hedsambassadører	på	arbejdspladsen,	betyder	det,	at	de	ligeledes	skal	hjælpe	sundhedsambassadø-

rerne	til	at	indsnævre	en	målgruppe,	som	de	selv	har	mulighed	for	at	igangsætte	aktiviteter	for.	
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Anbefaling	3:	Vær	bevidst	om	ledelsens	betydning	for	arbejdet	

Det	skildres	i	afsnit	5.2.2.3	Samarbejdet	betyder	alt,	at	sundhedsambassadørernes	samarbejde	med	de-

res	leder	kontra	ledelse	har	betydning	for,	hvor	de	på	nuværende	tidspunkt	er	i	deres	sundhedsarbejde.	

Dette	fordi	sundhedsambassadørerne,	som	har	et	tæt	samarbejde	med	deres	leder	i	forbindelse	med	

sundhedsarbejdet,	får	hjælp	undervejs	i	arbejdet	med	opgaven.	Disse	sundhedsambassadører	har,	som	

skildret	i	anbefaling	2,	igangsat	tilbagevendende	aktiviteter	for	kollegaerne.	I	modsætning	hertil	oplever	

de	resterende	sundhedsambassadører,	at	deres	ledelse	har	overladt	sundhedsarbejdet	til	dem,	hvorfor	

de	endnu	er	i	gang	med	at	planlægge	aktiviteter	for	hele	organisationen.	Firmaidræt	bør	derfor	frem-

hæve	vigtigheden	af,	at	sundhedsambassadørerne	hurtigt	allierer	sig	med	en	nær	leder,	som	kan	hjælpe	

ved	at	støtte	og	muliggøre	arbejdet,	da	det	tyder	på,	at	ledelsen	ikke	er	lige	så	nærværende	i	arbejdet.	

Organisationer,	som	ønsker	sundhedsambassadører,	bør	udpege	eller	finde	en	leder,	som	er	villig	til	at	

gå	ind	i	arbejdet	og	støtte	sin	medarbejder/sundhedsambassadør,	så	vedkommende	får	de	bedste	be-

tingelser	at	arbejde	ud	fra.	 	
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KAPITEL	9:	PERSPEKTIVERING	

9.1	Metodisk	perspektivering	
I	diskussionsafsnittet	7.1.1	Hvad	er	en	sundhedsambassadør?	blev	det	pointeret,	at	specialets	undersø-

gelsesdesign	kun	bidrager	til	indsigt	i,	hvordan	sundhedsambassadørerne	oplever	at	være	og	arbejde	

som	sundhedsambassadører	på	egen	arbejdsplads.	Konsekvensen	ved	det	valgte	undersøgelsesdesign	

er,	at	der	kun	opnås	indblik	i	sundhedsambassadørernes	oplevelser,	men	i	virkeligheden	er	sundheds-

ambassadørerne	blot	ét	individ	i	en	hel	organisation.	En	yderligere	undersøgelse	af	undersøgelsesfel-

tet	kunne	derfor	med	fordel	tage	udgangspunkt	i	et	andet	undersøgelsesdesign.	

	

For	at	få	et	mere	dybdegående	indblik	i,	hvordan	sundhedsambassadørerne	oplever	organisationen	i	

forbindelse	med	sundhedsambassadørarbejdet,	og	hvordan	organisationen	oplever	sundhedsambas-

sadøren,	kan	en	mulighed	være	at	udvide	det	oprindelige	undersøgelsesdesign	ved	at	inddrage	inter-

views	med	organisationen.	Undersøgelsesdesign	kunne	tage	udgangspunkt	i	interviews	med	kollegaer	

og	ledere	fra	sundhedsambassadørernes	organisationer	for	at	opnå	en	nuancering	af	oplevelsen	af	at	

være	sundhedsambassadør.	Dette	fordi	interviews	med	kollegaer	og	ledere/ledelsen	giver	indblik	i	

deres	livsverdener	i	forhold	til,	hvordan	det	er	at	have	en	sundhedsambassadør	på	arbejdspladsen.	På	

den	måde	bliver	det	i	højere	grad	muligt	at	undersøge	mere	dybdegående,	hvilken	relation	sundheds-

ambassadørerne	har	til	organisationen	og	omvendt,	samt	hvilken	betydning	denne	relation	har	for	op-

levelsen	af	at	være	sundhedsambassadør	på	arbejdspladsen.	

	

9.2	Teoretisk	perspektivering	
Overordnet	viser	afsnit	5.2.2	Delanalyse	II:	Sundhedsambassadøren	og	relationen	til	organisationen,	at	

relationen	til	lederen	eller	ledelsen	er	afgørende	for	arbejdet	med	sundhedsambassadøropgaven,	

mens	sundhedsambassadørernes	relation	til	kollegaerne	giver	et	indblik	i	kollegaernes	modtagelse	af	

sundhedsaktiviteterne.	Hvad	angår	relationen	til	lederen	eller	ledelsen	ses	det	i	afsnit	5.2.2.3	Samar-

bejdet	betyder	alt,	at	alle	sundhedsambassadørerne	oplever	opbakning	fra	deres	leder	eller	ledelsen.	

Alligevel	er	der	forskel	på,	hvor	involverede	henholdsvis	lederne	og	ledelsen	er	i	sundhedsambassadø-

rernes	arbejde	med	opgaven.	Ligeledes	ses	det	i	afsnit	5.2.2.1	Kollegaernes	sundhedsambassadør?,	at	

sundhedsambassadørerne	generelt	oplever	opbakning	fra	kollegaerne	i	form	af	en	accept	af	dem	som	

sundhedsambassadører.	Alligevel	er	det	kun	bestemte	kollegaer,	som	bakker	op	om	sundsaktivite-

terne.	
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På	baggrund	af	ovenstående	kan	en	videre	analyse	med	fordel	tage	afsæt	i	en	undersøgelse	af	relatio-

nen	mellem	sundhedsambassadørerne	og	deres	kollegaer,	leder	og	ledelse	med	udgangspunkt	i	et	

magtperspektiv.	Et	magtperspektiv	vil	i	den	henseende	bidrage	til	opnåelse	af	en	dybere	forståelse	for,	

hvad	der	er	på	spil,	når	sundhedsambassadørerne	forsøger	at	få	kollegaerne	til	at	bakke	op	om	deres	

aktiviteter,	samt	hvad	der	er	på	spil,	når	ledere	eller	ledelse	bevidst	eller	ubevidst	enten	tager	del	i	op-

gaven	eller	fralægger	sig	ansvaret	for	opgaven.	På	den	måde	vil	magtperspektivet	bidrage	til	en	yderli-

gere	nuancering	af	sundhedsambassadørernes	oplevelser	som	sundhedsambassadør.	 	
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