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Abstract
This thesis seeks to address the way in which stress is communicated in
Danish society combined with the increasing amount of risk communication
to which we are exposed. In 1986, the German sociologist Ulrich Beck
launched his theory of the risk society in which he views risks as
unexpected consequences of industrial society and claims that they pose one
of the greatest challenges to late modernity. Since we believe that stress
constitutes this kind of risk, we wish to examine communication about
stress from a risk perspective.
A key feature of the risk society is the struggle for the right to define risks
and how to handle them. The mass media, knowledge producers and experts
all play an important role in this struggle. Therefore, the objects of our
analysis were 131 articles from three major Danish newspapers and a
booklet from the Danish Environment Information Centre, which at the
same time represents an expert and a knowledge producer.
As we wanted to analyse power struggles and social change in the texts in
relation to social structures, we used Norman Fairclough’s critical discourse
theory. As we had a large number of media texts, we also used Roy Langer's
method for mass media discourse analysis, which is based partly on
Fairclough's model. This made it possible for us to identify discourses in
both types of text and to compare how the texts represented stress.
In the booklet, we identified a powerful medical discourse that views stress
as a natural response to different causes. Furthermore, the medical discourse
led to a prevention discourse that views stress as something that can be
handled by eliminating or coping with its causes. We also identified the
medical discourse and the prevention discourse in the articles. However,
here we also found a treatment discourse that claims that stress is a kind of
illness that should be handled by the health care system. We identified a
powerful struggle between the prevention discourse and the treatment
discourse, both of which we see as part of an order of discourse that deals
with risks.
In addition, we identified a working life order of discourse in both the
booklet and the articles. In this order of discourse, stress is related to work,
and we discovered that the so-called Danish model, in which the two parties
of the labour market take care of their own issues, seems to be reproduced in
this order of discourse (http://www.bm.dk/sw6484.asp.- 08.05.2007)
Our analysis revealed similarities between the way stress is reproduced and
risk theory, but it also revealed differences. We understand that some of the
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differences are caused by the fact that Danish society is structured
differently from societies in other countries. We also take into account the
fact that today’s media is produced under a different set of circumstances
than those that existed when Beck developed his theory 20 years ago.
Beyond this, we think that our understanding of the stress debate could be
used to optimize risk communication about stress.
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1 Indledning
Vores afhandling tager afsæt i en undren over to forskellige fænomener,
som måske ikke umiddelbart har nogen indlysende sammenhæng: Dels
kommunikation om risici, dels den megen snak om stress.
Kommunikation om risici rummer potentielt alle de fem journalistiske
nyhedskriterier aktualitet, væsentlighed, konflikt, identifikation og sensation
og er derfor naturligt nok godt mediestof (Poulsen 2004:88). Men også
myndigheder og interesseorganisationer bruger mange kræfter på at
informere om risici.
Billedet virker broget og uoverskueligt, og det ændrer sig kontinuerligt. Den
ene dag gælder det vores fødevarer, den næste dag helbredet og dernæst
melder også miljøet og terroren sig. Som borgere kan vi handle i forhold til
den information, vi modtager - hvis vi ellers orker det. For hvad skal vi tro
på? Og er det umagen værd at bekymre os?
Men ikke kun borgere har vanskeligt ved at overskue strømmen af
informationer om mulige risici. Også de myndigheder, der informerer, kan
have vanskeligt ved at afveje de mange informationer mod hinanden. Et
eksempel er portalen www.erdetfarligt.dk, der informerer om risici. Et tjek
på hjemmesiden viser et utal af risici
(http://www.forbrug.dk/erdetfarligt/baggrund/a-z/, 29.11.2006). De er opført
i uprioriteret rækkefølge og dækker alt fra skadelig fastelavnsmaling,
grønne kartofler, stråling fra mobiltelefoner, fugleinfluenza til terror.
Læseren får intet overblik, men lades forvirret tilbage.
Noget andet der undrer os, er al den snak om stress. Og der bliver ikke alene
snakket, vi sygemeldes også. Måske er selve brugen af ordet stress under
forandring, og hvilken betydning har det, at der bliver talt og skrevet så
meget om stress? Kunne det tænkes, at den måde vi taler om det på,
medvirker til at øge fænomenet eller blot til at gøre stress synligt?
Ifølge medierne er omkostningerne overvældende. En artikel fra JyllandsPosten (JP) nævner, at 1400 dødsfald årligt relateres til stress, og at næsten
20 % af alle udbetalte erstatninger for tabt erhvervsevne er forbundet med
stress og psykiske lidelser (JP 13.07.2006). Og Statens Institut for
Folkesundhed har regnet sig frem til, at stress koster samfundet 14 mia. kr. i
produktionstab hvert år. Hertil skal lægges de 0,7 mia. kr., som er udgifterne
til de 30.000 årlige hospitalsindlæggelser, der kan relateres til stress (ibid.).
Konsekvenserne af stress fremstår som alvorlige.
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1.1 Risikosamfundet

Der er bred enighed om, at industrisamfundets æra er forbi. Men hvilket
samfund er ved at blive skabt i stedet? Mens mange taler om et
vidensamfund, giver den tyske sociolog Ulrich Beck et andet bud i sin bog
Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne fra 1986 (oversat
til dansk 1997). Han mener, at industrisamfundet var karakteriseret af en
kamp for at overvinde materiel nød og en tro på teknologiske fremskridt.
Men industrisamfundet viser sig at have haft utilsigtede konsekvenser. De
teknologiske fremskridt bliver pludselig forvandlet til trusler mod den
velfærd, som generationer har kæmpet hårdt for at opnå. Vi ser stress som
netop en sådan utilsigtet konsekvens af industrisamfundet.
I følge Beck er et af de væsentligste problemer i modernitetens samfund,
hvordan man beskytter sig mod disse risici. Men risici vurderes forskelligt
blandt andet ud fra individuelle værdier og den kontekst vi befinder os i,
hvilket flere sociologer har beskæftiget sig med. Således kommer Niklas
Luhmann frem til denne erkendelsesteoretiske generalisering:
Der findes ikke noget standpunkt, hvorfra risici kan vurderes rigtigt og
på en måde som forpligter andre ... I et samfund, der stadig har en
fremtid, kan der hverken opnås legitimitet, sikkerhed eller objektivitet.
I og med at der er en fremtid, vil der altid være positioner, hvorfra
handlinger kan iagttages kritisk og alle gode grunde afvises (Luhmann
1997:187).
Det vil sige, at risici opfattes som socialt betingede, og at de hele tiden
forandres. Det der virker som en risikofyldt handling for den ene, kan virke
helt anderledes for den anden.
Fra en kommunikationsfaglig synsvinkel kan det være en vanskelig opgave
at informere om, hvordan borgerne bedst undgår de uomtvistelige risici. For
hvordan skal for eksempel en myndighed kommunikere til borgerne, når den
ikke ved, om de nødvendigvis finder den pågældende risiko meningsfyldt?
1.2 Problemfelt, problemformulering og relevans

På baggrund af vores undren over fænomenet stress og de sociologiske
teorier om risikosamfundet, vil vi søge at besvare følgende problemformulering:
Hvordan konstruerer Videncenter for Arbejdsmiljø betydningen af stress, og
hvordan stemmer det overens med det billede medierne skaber - set i et
risikoperspektiv.
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Når vi har valgt Videncenter for Arbejdsmiljø og medierne som
genstandsfelt for vores undersøgelse, er det fordi videnskab, eksperter og
medier ifølge Beck har en helt central rolle i risikosamfundet:
Man kan forandre, mindske, øge, dramatisere eller bagatellisere dem
(risiciene, red.) inden for rammerne af den viden, man har om dem,
dvs. de er åbne for samfundsmæssige definitionsprocesser. Det
betyder, at de medier og professioner, hvor man beskæftiger sig med
risikodefinitioner, samfundsmæssigt og politisk bliver helt afgørende
(Beck 1997:32).
Beck mener således, at fordi risici opfattes forskelligt, bliver deres
definitioner hele tiden forandret. Denne forandring kommer til udtryk i
medierne, hvor forskellige aktører gennem deres viden vil søge at påvirke
definitionen af den enkelte risiko. Risikodefinitionerne afhænger dermed
også af viden. Derfor har de organisationer og virksomheder, der producerer
viden om de pågældende risici også stor indflydelse på definitionerne.
Videncenter for Arbejdsmiljø er et eksempel på en sådan organisation, idet
den er tilknyttet en sektorforskningsinstitution.
Ifølge Beck spiller eksperter også en særlig rolle i risikosamfundet.
Eksperterne formidler forskellige konsekvenser af handlinger og risici og er
uenige om, hvad vi skal frygte. Det er hans opfattelse, at de berørte indrulles
i eksperternes net, idet eksperterne vælger de berørte, mere end de berørte
selv vælger at opsøge eksperterne (ibid.:72). Dette stemmer godt overens
med vores egne observationer om, at billedet af både risici og stress fremstår
broget. Gennem vores undersøgelse af medierne forventer vi at kunne
afdække, hvilke forskellige billeder af stress eksperterne skaber.
Ansvarsplacering er et andet centralt tema i risikosamfundet. Ifølge Beck
opstår der et voldsomt pres på de ansvarlige for at agere, når en risiko først
er samfundsmæssigt anerkendt (ibid.:105). Vores granskning af fænomenet
stress vil kunne sige noget om, hvilke aktører der bliver bragt i spil som
ansvarlige for at bekæmpe stressproblemet.
Som nævnt, ser stress ud til at være et væsentligt samfundsproblem med
store omkostninger. Og når vi hører om det omfang af danskere, der lægger
sig syge med stress, melder spørgsmålet hvorfor sig helt naturligt. Vi
forventer at kunne give et bud på, hvilke årsager til stress, der konstrueres i
vores empiri.
Gennem vores analyse kan vi således medvirke til at løfte en flig af
problematikken omkring stress.
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1.3 Afhandlingens opbygning

Afhandlingen er opbygget af følgende kapitler:
Kapitel 1, indledning
Her beskriver vi baggrunden for vores afhandling samt vores problemfelt og
problemformulering.
Kapitel 2, empiri
Vi beskriver vores empiri, vores overvejelser og begrunder de valg, vi har
truffet i forbindelse med udvælgelsen af empirien.
Kapitel 3, teori og metode
Vi redegør for vores videnskabsteoretiske ramme og for den risikoteori, vi
perspektiverer vores analyser i. Vi introducerer også de metoder, som vi
anvender, men udfolder dem først, når vi tager dem i brug i analyserne.
Kapitel 4, diskursanalyse af pjecen Fakta og myter om stress
I dette kapitel analyserer vi en pjece fra Videncenter for Arbejdsmiljø ved
hjælp af Norman Faircloughs model til kritisk diskursanalyse. Kapitlet er
opdelt i en tekstanalyse og en analyse af den diskursive praksis.
Kapitel 5, analyse af medietekster
Her analyserer vi et stort tekstkorpus bestående af avisartikler fra tre
betydningsbærende dagblade. Som metode anvender vi Roy Langers model
til diskursanalyse af massemedier. Første del af kapitlet er makroanalysen,
som tager udgangspunkt i det store tekstkorpus. Næste del er mikroanalysen, hvor vi foretager en lingvistisk analyse af et mindre antal tekster.
Kapitel 6, den sociale praksis
I dette afsnit behandler vi Faircloughs sociale praksis i diskursanalysemodellen sammen med den perspektiverende tolkning, som er sidste
analysetrin i Langers model. Vi argumenterer for, hvorfor vi har valgt at
analysere de to forskellige teksttyper i én og samme sociale praksis.
Kapitel 7, konklusion
I dette kapitel besvarer vi vores problemformulering og samler op på de
diskurser, vi har identificeret undervejs i afhandlingen.
Kapitel 8, refleksion
Her reflekterer vi over vores valg af sociologisk risikoteori som supplerende
teori til diskursanalysen.
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Kapitel 9, perspektivering
Endelig perspektiverer vi afhandlingen og giver et bud på, hvordan
konklusionerne kan omsættes til brugbare kommunikationstiltag i kampen
mod stress.

2 Empiri
I dette kapitel vil vi belyse, hvordan vores empiri er sammensat og
argumentere for vores valg.
2.1 Pjece

I vores søgen efter et kommunikationsprodukt, der var egnet til vores
analyse, stødte vi på pjecen Fakta og myter om stress fra Videncenter for
Arbejdsmiljø (bilag A). Vi valgte pjecen som analyseobjekt af følgende
årsager:
For det første var den netop udgivet på det tidspunkt, vi gik i gang med
vores afhandling (medio januar 2007) og er dermed noget af det nyeste
inden for feltet. Dernæst er den skrevet af professor Tage Søndergaard
Kristensen ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA),
som Videncenter for Arbejdsmiljø hører ind under. Ifølge videncentrets chef
Søren Jensen er Søndergaard Kristensen en af Danmarks førende eksperter
på stressområdet (bilag A s. 5). Gennem pjecen får vi således mulighed for
at undersøge et kommunikationsprodukt, der repræsenterer både en ekspert
og en af de professioner, som Beck mener, har afgørende betydning for
definitionskampen.
NFA er en sektorforskningsinstitution under Beskæftigelsesministeriet og
skal medvirke til at skabe et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø i
overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet. Det
er samtidig et nationalt center for arbejdsmiljøforskning
(http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/Om%20os.aspx - 06.04.2007).
Videncenter for Arbejdsmiljø hører under NFA og har til opgave at formidle
om arbejdsmiljø generelt - herunder formidling af forskningsresultater fra
NFA (http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Navigation/ServiceNavigation/
Om_videncentret.aspx - 06.04.2007).
2.2 Medietekster

Afhandlingen rummer ikke plads til analyse af alle danske medier. Vi
koncentrerer derfor vores analyse af medietekster om Berlingske Tidende,
Jyllands-Posten og Politiken. Vi kan ikke udelukke, at vores analyse ville
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give et andet resultat, hvis vi havde inkluderet andre og flere medier. Men
når vores valg er faldet på de tre aviser, er det, fordi de er
betydningsbærende danske medier med forskellige profiler. Vi mener, at vi
på den måde har et tilstrækkeligt dækkende udsnit af mediebilledet til at
kunne danne os et indtryk af, hvilke billeder medierne skaber.
Indledningsvis udvalgte vi alle artikler fra januar måned 2007, hvori ordet
stress indgik. En gennemlæsning viste dog, at stress i en stor del af
artiklerne kun blev berørt perifert og derfor ikke kunne bidrage til at
afdække definitionskampene om stress. Endvidere fik enkeltbegivenheder
stor vægt grundet den korte periode.
Vi valgte i stedet at se på alle artikler fra 2006, hvor ordet stress indgik i
overskriften. Det gav 145 artikler (bilag D), idet vi ud af de samlede 167
hits i InfoMedia sorterede artikler fra Jyllands-Postens lokale sektioner og
dubletter fra. Efter en gennemlæsning fravalgte vi yderligere 14 artikler,
fordi stress blev brugt i irrelevante sammenhænge, eksempelvis i en artikel
fra en havebrevkasse om sygdomme hos majsplanter (Politiken 30.09.2006).
På den måde kom vi frem til et analysegrundlag på 131 artikler.
2.3 Interview

Vi gennemførte et interview med Videncenter for Arbejdsmiljøs centerchef
Søren Jensen, som er redaktionelt ansvarlig for pjecen Fakta og myter om
stress (bilag A). Han har også skrevet pjecens forord. Vores formål med
interviewet var bl.a. at få belyst
!
!
!

formålet med pjecen
pjecens indhold og tilblivelse
hvorfor Videncenter for Arbejdsmiljø har valgt at udgive en pjece
om stress

Vi forventer derfor, at interviewet med centerchef Søren Jensen kan hjælpe
os med at sætte teksten i relation til, hvordan den er produceret og de tanker
der ligger bag kommunikationen.
For at give centerchefen mulighed for selv at bringe emner op og producere
viden, vi ikke selv ville have spurgt om, valgte vi en eksplorativ tilgang og
tog den semistrukturerede interviewform i anvendelse (Kvale 1994:129).
Da vi dels skulle tage hensyn til vores konkrete spørgsmål, og dels til vores
ønske om en åben tilgang til interviewet, havde vi forberedt en spørgeguide
med de temaer, vi gerne ville have belyst (bilag B). Som støtte til disse
havde vi formuleret en række dynamiske spørgsmål, som vi kunne anvende
undervejs i samtalen (Kvale 1994:134).
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Interviewet blev optaget digitalt, så også de i gruppen, der ikke deltog, fik
mulighed for at høre det. Det blev efterfølgende transskriberet af et af
gruppens medlemmer, så vi havde et bedre arbejdsgrundlag (bilag C).
Vi ville også gerne have interviewet pjecens forfatter Tage Søndergaard
Kristensen. Desværre var hans kalender fuldt optaget. Vi forsøgte via e-mail
at få ham til at svare på nogle spørgsmål, men forgæves. Via et supplerende
interview med forfatteren havde vi håbet på et mere nuanceret billede af
bevæggrundene for pjecens indhold, ligesom Søren Jensen enkelte gange
henviste os til at spørge forfatteren.

3 Teori og metode
I dette kapitel fastlægger vi den teoretiske ramme for analyserne og redegør
kort for de metoder, vi anvender. Vi redegør for metodernes detaljer, når vi
anvender dem i analyserne.
3.1 Videnskabsteoretisk ramme

Med vores ønske om at kortlægge definitionskampene og de magtkampe,
der foregår om fænomenet stress, befinder vi os i en kritisk
forskningstradition, og vi har dermed en socialkonstruktivistisk ontologi
(Jørgensen og Phillips 1999:11).
Dette betyder, at virkeligheden er socialt konstrueret. Men den er også real,
forstået på den måde, at den fysiske verden findes. Den opleves imidlertid
forskelligt afhængigt af forskellige individers sociale verdensbillede og det
sprog, der opretholder de sociale mønstre. Vi forstår således sproget som et
middel, hvorigennem virkeligheden hele tiden forhandles og fortolkes
(Jørgensen og Philips 1999:14;17).
Overført til vores problemfelt betyder det, at vi forstår stress som et realt
fænomen i den forstand, at folk rent faktisk får stress. Samtidig fortolkes
stress af den enkelte og af dennes omverden. Dette sker på baggrund af de
fortolkningsmønstre, der gælder for den sociale kontekst, og på den måde
konstrueres den enkeltes forståelse af fænomenet stress.
3.2 Risikoteori

Der findes flere forskellige opfattelser af risiko. Overordnet kan
risikoopfattelserne opdeles i tre forskellige erkendelsesmåder:
Objektivistisk, subjektivistisk og konstruktivistisk (Breck 2001:51;77).
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I den konstruktivistiske tilgang findes en sociologisk gren, hvor betydningen
af risiko er socialt betinget og konstant bliver defineret og redefineret i
forhandling (ibid.:67). Tilgangen repræsenteres af flere forskellige
sociologer, hvoraf de væsentligste er Ulrich Beck, Niklas Luhmann og
Anthony Giddens.
Når vi har en forventning om blandt andet at finde ud af, hvordan stress
defineres og hvad årsagerne til stress er, vil vi inddrage Becks risikoteori,
fordi han netop beskæftiger sig med definitionskampe og kausalitet (Beck
1997). Beck indtager et teoretisk ståsted, som han selv betegner som
refleksiv realisme, der kan karakteriseres som en slags modificeret
konstruktivisme. Heri ligger, at grundet risicis sociale konstruktion fortolkes
de kontinuerligt afhængigt af tid og sted. Men da de samtidig er reale, er der
begrænsninger for den måde, deres indhold kan fortolkes på (Rasborg
1999:31). Dette ståsted stemmer fint overens med vores teoretiske ramme,
hvor vi betragter virkeligheden som socialt konstrueret men også real.
Luhmann derimod har en grundlæggende teori om, at samfundet består af
autopoietiske systemer, som reproducerer sig selv via kommunikation, og
kommunikation bliver dermed afgørende for det sociale system: "Only
communication is necessarily and inherently social; action is not" (Luhmann
1990:6). Han mener således, at det kun er kommunikation, der gør, at
samfundet reproducerer sig selv - handling gør det ikke. Luhmann mener
således, at virkeligheden konstrueres gennem kommunikation og har
dermed en mere vidtgående socialkonstruktivistisk ontologi end vores. På
trods af denne forskel vil vi inddrage Luhmann, da vores interessefelt netop
er kommunikation om stress, og vi derfor mener, at Luhmann kan være med
til at supplere Becks synspunkter.
Luhmanns tilgang til risikofeltet adskiller sig derfor også fra Becks, idet han
ikke fokuserer på de konkrete risici, men derimod på samfundets generelle
kommunikation om risici, som efter hans opfattelse i sig selv genererer nye
risici. Giddens er derimod mere på linje med Beck for så vidt angår
definitionen af risici, mens forskellene mellem de tre ligger i måderne, de
vil håndtere risiciene på:
Beck søger således at bestemme de "objektive", ydre risici, deres
omfang og teknologiske natur. Giddens søger at bestemme, hvordan
risici kan omgås, bemestres og bruges som muligheder i en moderne
livspolitik. Og Luhmann søger da at bestemme, hvordan risici
kommunikeres og skabes i kommunikation (Nielsen 1999:59).
Becks, Luhmanns og Giddens risikobegreber er altså forskellige, men de tre
risikobegreber supplerer hinanden snarere end at udelukke hinanden (ibid.).
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Vi vil perspektivere vores analyser i forhold til Beck og Luhmanns
risikoteori. Risikoperspektivet skal ses som en rød tråd, som vi trækker
igennem alle dele af vores afhandling. Vi vil således behandle den
kommunikation vi undersøger om fænomenet stress som
risikokommunikation.
I sin bredeste betydning dækker risikokommunikation enhver form for
kommunikation om risiko mellem eksperter, myndigheder, befolkningen og
de forskellige aktører såsom virksomheder, bevægelser eller
interesseorganisationer (Breck 2001:17).
3.3 Diskursanalytiske metoder

Den kritiske diskursanalyse forholder sig til, hvordan diskurser påvirkes af
og påvirker magtrelationer, ideologi og kultur (Hansen m.fl. 1996:1). Vi vil
derfor analysere vores empiri med udgangspunkt i den kritiske
diskursanalyse, fordi vi ønsker at granske de definitionskampe, der foregår
om stress og dermed undersøge de magtrelationer, stress er underlagt.
Michel Foucault er eksponent for kritisk diskursanalyse og han mener, at
enhver moderne videnskab har en diskurs, men også "lig i lasten", der kan
beskrives som en mængde af diskurser, som er blevet forkastet, for at den
sejrende diskurs har kunnet nå en herskerposition som den sande
videnskabelige (Heede 1997:87). Dette kan også udtrykkes i begrebet
hegemoni. En diskurs har således skabt hegemoni, når det lykkes for den at
fastlåse sprogets betydning omkring dens måde at tale om og forstå verden
på (Jørgensen og Phillips 1999:15).
Videre mener Foucault, at vi er underlagt et tvangssystem, bestemt af den
tid vi lever i, som bestemmer, hvad der overhovedet kan tænkes og siges.
Der findes således et "sæt af regler, der lukker udsagn ude eller inde af
diskursen" (Hede 1997:82). Et af disse regelsæt er viljen til sandhed.
Foucault mener, at viljen til sandhed fungerer som en direkte magtinstans,
og at vi nærmest er besat af at finde sandheden. Becks betragtninger om, at
vi i risikosamfundet søger videnskaben for at blive klogere på sandhederne
om risici, ligger således direkte i forlængelse af Foucaults synspunkt.
Med Foucault som teoretisk ramme for kritisk diskursanalyse kan vi
afdække definitionskampen om stress ved at undersøge, hvilke diskurser om
stress, der er fremherskende.
Som metode til vores analyse anvender vi Norman Faircloughs metode til
kritisk diskursanalyse. Denne metode kan gøre os i stand til at se de
magtkampe, der udspiller sig i vores sprog, ligesom den vil kunne afdække

Er Danmark ved at gå ned med stress?

15

de definitionskampe Beck nævner. Fairclough beskriver sin tilgang til
kritisk diskursanalyse (CDA) således:
We see CDA as both a theory and a method for analysing social
practices with particular regard to their discourse moments within the
linking of the theoretical and practical concerns and public spheres
just alluded to, where the ways of analysing ‘operationalise’ - make
practical - theoretical constructions of discourse in (late modern)
social life, and the analyses contribute to the development and
elaboration of these theoretical constructions (Chouliaraki og
Fairclough 1999:16).
Kritisk diskursanalyse beskrives her som en måde til at forbinde teoretiske
overvejelser med praktisk tekstanalyse og til at drage paralleller mellem
diskurs og det omgivende samfund. Diskurs både afspejler og former sociale
processer og strukturer (Jørgensen og Philips 1999:74). Fairclough har
derfor udviklet en analysemodel, der ikke alene indeholder en lingvistisk
analyse, men også sætter teksten i relation til både dens diskursive og
sociale praksis.
Fairclough koncentrerer sin analyse om en enkelt tekst - den diskursive
begivenhed. Han har sit fokus på sproget i teksten og beskriver diskurs som
måden sproget bruges på (Fairclough 1992:62). Han uddyber:
Discourse contributes to the constitution of all those dimensions of
social structure which directly or indirectly shape and constrain it: its
own norms and conventions, as well as the relations, identities and
institutions which lie behind them. Discourse is a practice not just of
representing the world, but of signifying the world, constituting and
constructing the world in meaning (ibid.:64).
Diskurs er således en konstituerende og konstruerende måde at betegne
verden på, så den giver mening. Ved en detaljeret analyse af tekster er det
netop muligt at undersøge, hvilke måder teksten betegner verden på, så
verden giver mening i tekstens univers. Det er disse måder at betegne
verden på, vi forstår som diskurser.
Med vores 131 avisartikler har vi også brug for en metode til analyse af
store tekstmængder. Vi vil derfor anvende Roy Langers metode til
mediediskursanalyse, som blandt andet bygger på Faircloughs model
(Langer 1997:160).
Når Langer adskiller sig fra Fairclough, er det fordi han grunder sin metode
på Siegfried Jäger. Jäger mener nemlig, at enkelte tekster og deres
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omgivelser kun er fragmenter, mens der skal flere fragmenter til at definere
en diskurs. Derfor bliver Langers metode anvendelig til flere tekster (Langer
1997:155)
Men både Fairclough og Langers metoder er funderet på Foucaults
erkendelse om, at diskurs er et sæt af acceptregler for, hvad der kan siges i
en bestemt kontekst (Langer 1997:155).
3.4 Vores forforståelse

Som beskrevet i indledningen har vi en broget forståelse af stress, og vores
afhandling er baseret på en undren over, hvordan der tales om fænomenet.
Da vi selv indgår som en del af diskursen, kan det være svært for os at
gennemskue den (Jørgensen og Philips 1999:31f). Da det interesserer os at
undersøge, hvordan fænomenet stress konstrueres i måden, vi kommunikerer på, vil vi fortsætte vores undren, når vi analyserer og forsøge at sætte
os ud over vores egen forforståelse.
Når vi samtidig så koncentreret beskæftiger os med at undersøge stress i et
risikoperspektiv, kan vi ikke udelukke, at vi overser andre forhold, som
kunne være aktuelle for fænomenet stress, og som kunne være en problemstilling i sig selv.
Ifølge Jørgensen og Philips vil dette dog nærmest være uundgåeligt, idet
vores genstandsfelt vil være afgørende for den position, vi indtager som
forskere. Når vi således har valgt at undersøge stress i et risikoperspektiv,
vil det helt naturligt påvirke de resultater, der kommer ud af vores analyse
(ibid.). For at gøre vores bevæggrunde gennemskuelige, vil vi undervejs i
afhandlingen være åbne om vores valg.
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4 Diskursanalyse af pjecen Fakta og myter om
stress

4.1 Metode og analysefokus

Vi analyserer pjecen Fakta og myter om stress (bilag A) efter Faircloughs
metode til kritisk diskursanalyse. I værket Discourse and Social Change
forklarer Fairclough sin kritiske diskursanalyse med en tredimensionel
model:
Social praksis
Diskursiv praksis
Tekst

Faircloughs tredimensionelle model for kritisk diskursanalyse (Fairclough 1992:73)

Modellen giver os en analytisk ramme for at analysere pjecen som en
kommunikativ begivenhed: Tekst-dimensionen drejer sig om tekstens
egenskaber. Den diskursive praksis omhandler tekstens produktion og dens
konsumption. Teksten er en del af den diskursive praksis, og omvendt er
den diskursive praksis også med til at forme teksten. Desuden indgår den
diskursive praksis i den bredere sociale praksis. Teksten medieres til den
sociale praksis via den diskursive praksis, som således påvirker hvordan
teksten indlejres i den sociale praksis, og omvendt hvordan den sociale
praksis indvirker på teksten. Den sociale praksis indeholder både diskursive
og ikke-diskursive elementer. For at kunne analysere de ikke-diskursive
elementer, må vi inddrage anden teori, som i vores tilfælde er sociologisk
risikoteori (Jørgensen og Phillips 1999:80ff).
Faircloughs metode har vundet stor udbredelse, men er også blevet
kritiseret. For eksempel mener Kim Schrøder, at metoden er en "frugtbar
teoretisk ramme" til at forstå samspillet mellem tekster, deres produktion og
det omgivende samfunds kontekst, men han anfægter den også:
Dens mangler ligger først og fremmest i dens metodisk snævre
analytiske praksis - det forhold at diskursanalysen i praksis kun
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omfatter selve (medie)teksten. Analysens udsagn om de processer,
hvori teksten produceres og reciperes, fx spørgsmål om afsenders
motiver og om modtagernes oplevelse af og holdning til budskabet,
dokumenteres udelukkende ud fra teksten selv og antager dermed en
spekulativ karakter (Schrøder 2001:252).
Schrøder kritiserer således metoden for kun at omfatte teksten selv. Analysen kan nemt blive et udslag af fortolkerens eget ærinde, idet metoden slet
ikke beskæftiger sig med at spørge til dens produktion, ligesom den heller
ikke undersøger, hvordan teksten opfattes af læseren.
Vi mener, at Kim Schrøders kritik af Faircloughs kritiske diskursanalyse er
berettiget. Vores analyse kan blive påvirket af netop vores forforståelse og
de valg, vi træffer i analyseprocessen jf. afsnit 3.4 om vores forforståelse.
For at nuancere billedet supplerer vi derfor diskursanalysen med et interview med centerchef Søren Jensen fra Videncenter for Arbejdsmiljø. Interviewet belyser blandt andet hensigten med pjecen samt pjecens målgruppe,
og vi får derved indsigt i den diskursive praksis.
Da denne afhandling behandler spørgsmål om, hvordan afsender konstruerer
stress og ikke hvordan pjecen afkodes, har vi fravalgt at gennemføre en
receptionsanalyse. Det burde vi dog have gjort, hvis vi havde fulgt
Schrøders synspunkt helt igennem.
4.2 Tekstanalyse

I tekstanalysen undersøger vi tekstens egenskaber for at få en forståelse af,
hvilke lingvistiske træk, der konstruerer diskursen.
4.2.1 Fakta eller myter?
I dette afsnit adresserer vi pjecens titel Fakta og myter om stress ved at
undersøge, hvordan Videncentret argumenterer for, at der er rigtige og
forkerte måder at tale om stress på. Vi inddrager derfor Toulmins
argumentmodel, der består af tre obligatoriske elementer: Påstanden er det
afsender ønsker tilslutning til, mens belægget er begrundelsen. Hjemlen er
den regel, der knytter belægget til påstanden. (Jørgensen og Onsberg
2004:14f). Modellen indeholder endvidere tre fakultative elementer:
Styrkemarkør, der siger noget om, med hvilken affinitet afsender tilslutter
sig påstanden, gendrivelse, der giver afsender mulighed for forbehold og
rygdækning, der fungerer som yderligere dokumentation for hjemlen
(ibid.:25f). Den udbyggede model ser således ud:
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Belæg

Styrkemarkør

Hjemmel

Påstand

Gendrivelse

Rygdækning
Udvidet argumentmodel (Jørgensen og Onsberg 2004:26)

Derudover undersøger vi, hvordan afsender placerer sig selv i teksten og i
hvilken grad afsender tilslutter sig sine budskaber. Desuden beskæftiger vi
os med, hvilke ord der hjælper teksten med at definere rigtigt og forkert.
Allerede pjecens titel Fakta og myter om stress sender signaler om en
definitionskamp om fænomenet stress. Præsuppositionen er, at der ikke
alene eksisterer fakta om stress, der findes også myter. Ordvalget sætter det
tørre, videnskabelige fakta op mod det negativt ladede, uvidenskabelige og
sladderprægede myter og indikerer, at der er rigtige og forkerte måder at tale
om stress på.
Yderligere en forsmag på definitionskampen får vi på side 4 (bilag A), hvor
fem korte pressecitater om hyppigheden af stress er stillet op under
overskriften "Det skrev pressen":
• 68 % af de beskæftigede har følt sig stressede inden for den seneste
måned (Ugebrevet A4, 13-3-2006)
• 37 % bliver stressede af at gå i banken! (Finansforbundet. Pressen, 13-2005)
• Hver tredje ingeniør er stresset (DJØF bladet 05-2006)
• 44 % af alle danskere oplever stress i hverdagen (Confex 5-12-2005)
• Hver tredje dansker klager over stress (Mange kilder).
Pressecitaterne bliver efterfulgt af en sætning, der underforstået repræsenterer Videncentrets udlægning: "Disse tal står i alvorlig kontrast til, at 10-12
% af alle danskere føler sig stressede så hyppigt, at det kan være et alvorligt
problem". Denne hyppighed er væsentlig lavere end den hyppighed, der
nævnes i pressecitaterne, og konflikten mellem myter og fakta bliver tydelig
ved brug af formuleringen alvorlig kontrast.
I forordets overskrift følges op på pressecitaterne: "Medierne er fulde af
historier om stress". Søren Jensen gør her brug af mediernes egne virkemidler ved at anvende en kategorisk, objektiv modalitet (Jørgensen og
Philips 1999:96). Modalitet angiver forfatterens affinitet til udsagnet. Ved at
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udelade Videncentret som subjekt i overskriften fremstår den som et
objektivt udsagn, og ved yderligere at anvende ordet er, bliver overskriften
samtidig kategorisk. Videncentret er således fast i sin udmelding og overskriften kommer til at fremstå som en kraftig anbefaling til læseren om ikke
at lytte til medierne - de er nemlig fulde af historier. Ordet historier kan
opfattes både som en journalistisk fagterm for en interessant vinkel på et
emne, men kan også opfattes i en anden betydning, nemlig som opdigtede
fortællinger, som i dette tilfælde kan kobles til titlens myter.
Opdelingen i rigtigt og forkert uddybes i forordet:
Der omtales hyppigt nye undersøgelser med forskellige tal og
procenter for omfang, udbredelse og konsekvenser af stress for
danskernes sundhed. Når pressen slår alarm, kan det ind imellem lyde
som om, den samlede danske befolkning er ved at gå ned med stress.
Men hvad er stress, og hvad er stress ikke? (bilag A s. 5).
Spørgsmålet sidst i citatet følger op på pjecens titel. Teksten påstår, at
pressen overdriver omfanget af stress. Det gør den, fordi den anvender
forkerte fortolkninger. Dette belæg bliver til endnu en påstand med det
implicitte belæg, at den samlede danske befolkning ikke er gået ned med
stress. Også hjemlen er implicit, idet vi jo selv kan se, at det ikke forholder
sig sådan. Argumentet indgår i et argumenthierarki, der ser sådan ud:
Argument 1

Argument 2

Belæg

Belæg

Påstand

Den bruger
forkerte
fortolkninger

Pressen
overdriver
omfanget af stress

Påstand

Den samlede
danske befolkning
er ikke gået ned
Hjemmel
med stress

Hjemmel
Når man bruger forkerte
fortolkninger, fordrejer man
virkeligheden

Det kan vi jo se

Forordet fortsætter:
Videncenter for Arbejdsmiljø finder det vigtigt at forsøge at udbrede
viden om fakta og myter om stress. Bl.a. fordi det jo kan få uheldige
følger, hvis alle snakker om, at de er stressede, blot fordi de har en
travl hverdag. For så overses måske netop de personer, som faktisk
lider under alvorlig stress og som har brug for forandring. (bilag A s. 5)
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Videncentret synes, det er vigtigt, at vi forstår og taler om stress på den
rigtige måde. Forordet løfter ikke sløret for, hvad der efter Videncentrets
opfattelse er korrekt brug af ordet stress, men vi får dog en indikation af,
hvad den forkerte er. Teksten påstår, at det er uheldigt at tale om stress, blot
fordi man har travlt i hverdagen. Belægget er, at det går ud over dem, der
virkelig er ramt af stress og har brug for hjælp. Hjemlen er implicit og
trækker på et tankesæt om, at de der er hårdt ramt af stress, bliver overset,
når andre går og siger, at de har stress, bare fordi de har travlt:
Belæg

Påstand

Dem der har alvorlig
stress, bliver overset
og får ikke hjælp

Det er uheldigt at tale
om stress, blot fordi vi
har travlt

Hjemmel
Når man bliver overset,
kan man ikke få hjælp

Ved hjælp af sin argumentation tager teksten afstand fra at tale om stress
som almindelig hverdagstravlhed. Denne distancering underbygges ved at
fremhæve, at pjecen er skrevet af en førende forsker, hvorved pjecens ethos
højnes:
Derfor har Videncentret bedt en af Danmarks førende forskere på
området, Tage Søndergaard Kristensen fra Det Nationale
Forskningscenter for Arbejdsmiljø, om i denne publikation at beskrive
fakta og myter om stress (bilag A s. 5).
I pjecens kapitel 2 med overskriften "Hvad er stress" introduceres tre
forskellige definitioner af stress, og pjecen anerkender, at der kan være
diskussion om den præcise betydning af ordet. De definitioner der inddrages, stammer dog alle fra den internationale stresslitteratur. Ved at bruge
ordet litteratur søger teksten at hæve sig op på et akademisk niveau, der
oven i købet er internationalt. Ordvalget forstærker således den ethos, der
blev introduceret allerede i forordet.
Brødteksten fortsætter den akademiske tilgang og beskriver stress med
fagterminologi:
I forlængelse heraf har man defineret stress som: En individtilstand
karakteriseret af kombinationen anspændthed og ulyst. Ved anspændthed forstås en situation, der på engelsk kaldes arousal, dvs. en situation, hvor individet er "oppe på dupperne", klar til "kamp eller flugt".
Fra et fysiologisk synspunkt kaldes dette en katabol (energifrigørende)
situation (bilag A s. 6).
Den engelske terminologi arousal og fysiologiske terminologi som katabol,
individtilstand og energifrigørende er eksempler på videnskabssprog.
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Desuden bemærker vi, at teksten i udpræget grad bruger skjult agens,
hvilket fremgår af pronominet man og passivformer som forstås og kaldes.
Det fremstår således uklart, hvem der taler. Dette er elementer i tekstens
transitivitet, som kan fortælle os noget om, hvilke begivenheder der
forbindes med eller ikke forbindes med subjekter og objekter. I eksemplet
her mangler forklaringen et subjekt. Forfatteren sætter sig på den måde uden
for budskabet, som dermed kommer til at fremstå indlysende og naturgivet.
(Jørgensen og Phillips 1999:95)
Leif Becker Jensen skelner mellem videnskabssprog og formidlingssprog.
Videnskabssproget definerer og systematiserer, mens formidlingssproget
fortolker (Jensen 1994:33). Det foregående citat er et godt eksempel på
videnskabssprogets dominans. I citatet bliver der defineret og systematiseret
ved hjælp af den faglige terminologi, og den skjulte agens gør sproget
upersonligt og statisk. Dette stemmer overens med Jensens karakteristik af
videnskabssproget.
Ved at bruge videnskabssproget sætter forfatteren sig selv i en alvidende og
autoritativ rolle. Som eksempel kan vi se på følgende citat fra side 8 (bilag
A): "Det er naturligt at blive stresset, når man fx er ved at komme for sent til
toget, er bange for en eksamen eller har konflikter i ægteskabet". Sætningerne i citatet er konstaterende, fordi Videncentret udelader sig selv som
subjekt. Læseren præsenteres for en sandhed. Der er med andre ord tale om
en kategorisk, objektiv modalitet, hvor der bliver ikke levnet plads til andre
synspunkter.
Vi får således en forståelse af, at den rigtige måde at tale om stress på, er
den videnskabelige.
4.2.2 Pjecens logik om stress
For at få en bedre forståelse af, hvordan teksten anskuer fænomenet stress,
undersøger vi i dette afsnit, hvilken logik pjecen opbygger. Vi ser derfor
nærmere på hvilke gentagelser og synonyme lingvistiske enheder, der
skaber sammenhæng i teksten, den såkaldte leksikalske kohæsion (Werther
1997:219f).
Stress har årsager
Ordene stressorer og faktorer nævnes på otte af pjecens sider og alene på
side 8, som indeholder en forholdsvis lille tekstmængde, nævnes ordet 11
gange (bilag A). Teksten bliver holdt sammen af den meget massive
gentagelse af disse ord. Disse gentagne begreber bliver således centrale for
den logik pjecen ønsker at vinde læserens tilslutning til.
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Vi giver her to eksempler på brugen af stressorer og faktorer, som samtidig
forklarer, hvad teksten lægger i de to ord:
I forskning taler man om stressorer, hvorved man forstår forhold, der
øger risikoen for stress hos de personer, der udsættes for dem. Mange
forskellige faktorer kan være stressorer (bilag A s. 8 - vores
kursiveringer).
En faktor, der øger risikoen for stress, kaldes normalt en stressbelastning eller en stressor. Stressforskningen ... har overbevisende
dokumenteret, at en række dimensioner går igen, når man skal
identificere stressorer. Specielt er der seks dimensioner, der har vist
sig at gælde på tværs af brancher, kulturer og andre forskelligheder.
Disse seks dimensioner kaldes i Danmark for "de seks guldkorn".
Disse seks grundlæggende dimensioner ved stressorer er ... (bilag A s.
20 - vores kursiveringer)
I første citat kan vi læse, at stressorer er et videnskabeligt begreb til at
beskrive forhold, der øger risikoen for stress. I andet citat beskrives stressor
som synonymt med stressbelastning. Samtidig sættes faktor endvidere
synonymt med både stressor og stressbelastning. Vi ser således tre ord, der
alle betegner det forhold eller den påvirkning, der kan være årsagen til
stress, og vi konstaterer en logik om, at stress har årsager.
Både ordene faktorer og stressorer går igen, når pjecen giver et bud på
hvilke årsager til stress, der er tale om. Og her kommer de seks guldkorn ind
i billedet. Guldkornene beskrives som synonyme med dimensioner og begge
ord gentages flere gange. Som vi kan læse ud af citatet ovenfor består
guldkornene af seks dimensioner ved stressorer, det vil sige, at guldkornene
identificerer seks forskellige former for stressbelastninger. Seks steder i
pjecen listes og beskrives de seks guldkorn i skematisk form. Derudover
henvises der til guldkornene en lang række andre steder. Pjecens kapitel 11
indeholder beskrivelser af hvert af de seks guldkorn. Beskrivelserne
begynder således:
1. Her tænkes på indflydelse på eget arbejde ...
2. Meningsfuldt arbejde har to dimensioner ...
3. Forudsigelighed handler om at vide, hvad der kommer til at ske på
arbejdspladsen i de kommende uger og måneder ...
4. Social støtte på en arbejdsplads kan komme fra såvel ledere som
kolleger ...
5. Det er vigtigt, at belønningen står mål med indsatsen på en
arbejdsplads ...
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6. Kravene i arbejdet kan være såvel kvantitative som kvalitative …
(bilag A s. 20f).
Ordet arbejde indgår således i indledningen til alle seks beskrivelser, hvilket
er en stærk indikation af, at årsagerne til stress findes i individets
arbejdsrelation. Dette underbygges i kapitel 7 med overskriften "Hvilke
faktorer i arbejdet giver stress" (bilag A). Vi betragter guldkornene som en
liste over stressrisici, individet kan udsætte sig for i sit arbejdsliv. Dermed
skaber Videncentret en sammenhæng mellem stress og det at gå på arbejde.
Stress kan forklares fysiologisk
Allerede da vi undersøgte tekstens ordvalg, så vi at brugen af videnskabelig
terminologi er gennemgående for pjecen. Dette er særligt fremherskende i
kapitel 5 "Hvordan reagerer kroppen under stress". Her bruges medicinsk
terminologi, hvoraf vi har udvalgt nogle eksempler:
Både kamp og flugt kræver energimobilisering, hvilket man i
forskningen kalder en katabol situation ... Den modsatte situation er
den anabole, hvor vi restituerer os gennem hvile eller søvn.
… der fokuseres i reglen på de såkaldte stresshormoner ... Under
stress frigøres hormonerne adrenalin og noradrenalin (disse kaldes
tilsammen katekolaminer). Noradrenalin øger især kapaciteten for at
bruge kroppens muskler, mens adrenalin i særlig grad ...
HPA-aksen fungerer gennem stresshormonet kortisol, der udskilles fra
binyrebarken. Kortisol har blandet andet den virkning ... kortisol er
højst om morgenen ... kortisolen er nødvendig for at ... (bilag A s. 9f vores kursiveringer).
Når teksten skal forklare, hvordan kroppen skiftevis har behov for at
mobilisere energi og restituere sig, bruger den de synonyme faglige
betegnelser hhv. katabol og anabol situation. Ordene katabol og anabol
gentages senere i kapitlet. Det samme mønster gør sig gældende, når teksten
skal forklare, hvordan hormoner indvirker på den måde, kroppen reagerer
på. Hormonerne beskrives ved navne som adrenalin, noradrenalin,
katekolaminer og kortisol, og de bruges skiftevis med synonymerne
hormoner og stresshormoner.
Vi forklarer den gentagne brug af videnskabelig terminologi med, at kapitlet
ønsker at forklare stress som et fysiologisk fænomen.
Grunden finder vi i kapitlets manchet:
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For at forstå, hvordan kroppen reagerer under stress, er det nødvendigt
at huske, hvilken funktion stress har, nemlig at gøre os i stand til at
møde trusler og farer i vores omgivelser (bilag A s. 9).
Den fysiologiske forklaring skal således hjælpe os med at forstå, at stress er
nødvendigt, for at vi kan overleve. Stress er altså en slags urinstinkt. Vi
tolker teksten sådan, at Videncentret ønsker at formidle, at vi ikke behøver
at gå i selvsving, hvis vi mærker, at vi er stressede, fordi det er en helt
naturlig og nødvendig reaktion. På den måde forsøger Videncentret at
nedtone den stress, vi kan beskrive som almindelig travlhed.
Få steder omtales de fysiologiske konsekvenser af stress som negativt. Når
stress omtales som dårligt påhæftes adjektivet langvarig eller kronisk:
Kortisol påvirker også immunsystemet, således at man er mere
modstandsdygtig under akut stress. Ved langvarig stress sker der det
modsatte, idet immunsystemet fungerer dårligere
Problemerne med helbred og velbefindende opstår ved langvarig
(kronisk) stress (bilag A s. 10 - vores kursiveringer).
Stress kan håndteres
Brugen af videnskabelig terminologi fortsætter i kapitel 6 "Hvordan tackler
man stress? (Coping og copingstrategier)":
Det er ikke, hvordan man har det, men hvordan man ta'r det.
Meningen med denne talemåde er at få os til at rette
opmærksomheden mod den måde, hvorpå vi tackler stress og
stressbelastninger i vores liv. Tankegangen bag ved er den meget
rigtige, at der altid vil være stressorer i menneskers liv. Det er derfor
mere formålstjenligt at ruste folk til at tackle stressorerne fornuftigt
end a tro på, at stressorerne forsvinder.
Ved coping forstår man den måde, hvorpå vi forsøger at tackle
stressorer og/eller stress. Der kan være tale om emotionel coping,
adfærdsmæssig coping eller kognitiv coping ... Nogle copingformer
kan være konstruktive og gode ... (bilag A s. 11 - vores kursiveringer).
Ordet coping er gennemgående i hele kapitlet og for at sikre sig, at de
videnskabelige ord forstås, beskrives det med synonymer som at tackle og
hvordan man ta'r det, ligesom det gentages i forskellige forklarende
sammenhænge.
Når det er så vigtigt for Videncentret at forklare, hvad coping betyder,
mener vi at finde forklaringen i det første citat ovenfor. Her bekræfter
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teksten en påstand om, at det er vigtigt, at folk lærer at tackle stress.
Grunden er, at der altid vil være stressorer i folks liv, og så kan vi lige så
godt bare lære at leve godt med det.
I ovenstående tre afsnit har vi således fremanalyseret denne logik i pjecen:
Der findes seks forskellige årsager til stress, som alle er arbejdsrelateret.
Stress kan forklares fysiologisk og er en helt naturlig reaktion, der gør os i
stand til at overleve - med mindre vi får langvarig stress. For at undgå at få
langvarig stress kan vi lære at tackle årsagerne til stress og således forhindre,
at vi sætter os i situationer, der forårsager stress. Gennem vores analyse af
teksten får vi en forståelse af, at stress kan forebygges.
4.3 Diskursiv praksis

Den diskursive praksis er med til at nuancere billedet af tekstanalysen, idet
vi undersøger tekstens produktion og konsumption. I dette afsnit
sammenholder vi teksten med konteksten ved at undersøge begreberne
kohærens og intertekstualitet. Desuden indgår informationer om tekstens
produktion fra vores interview med centerchef Søren Jensen.
4.3.1 Hvordan giver pjecen mening i konteksten?
I dette afsnit vil vi undersøge pjecens kohærens, dvs. hvordan den giver
mening i forhold til den kontekst, som den optræder i Fairclough beskriver
en teksts kohærens som:
A coherent text is a text whose constituent parts (episodes, sentences)
are meaningfully related so that the text as a whole 'makes sense', even
though there may be relatively few formal markers of meaningful
relationships - that is, relatively little 'cohesion' ... The point is,
however, that a text only makes sense to someone who makes sense of
it, someone who is able to infer those meaningful relationships in the
absence of explicit markers (Fairclough 1992:83f).
Fairclough siger således, at det ikke er nok at se på teksten, når vi skal tolke
dens mening. Vi må også se på, hvilke forudsætninger modtageren har for at
skabe mening af teksten.
Stress i en arbejdsmarkedsdiskursorden
Den sproglige analyse skal ses i perspektivet af den diskursive praksis og
her introducerer Fairclough begrebet diskursorden:
An order of discourse is the socially ordered set of genres and
discourses associated with a particular social field, characterised in
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terms of the shifting boundaries and flows between them (Chouliaraki
og Fairclough 1999:58).
Diskursorden er således et slags system af diskurser og genrer, der bruges i
en bestemt institution eller inden for et socialt domæne. Det er denne brug
af sproget, den diskursive praksis, der kan medvirke til at skabe forandring i
de forskellige diskursordener.
I vores interview med Søren Jensen oplyste han, at pjecens målgruppe er
... sikkerhedsorganisationer ude på virksomhederne, som har et
erkendt behov for information. Så det er mest rettet til folk, der
arbejder med, er interesseret i arbejdsmiljø (bilag C l. 39-42).
Virksomhederne indgår således i den diskursive praksis og pjecen
konsumeres i et socialt domæne, der omfatter forhold på arbejdsmarkedet.
Dette domæne kalder vi for en arbejdsmarkedsdiskursorden.
Pjecen retter sig mest til folk med interesse i arbejdsmiljøet, og den indgår
således i en arbejdsmiljødiskurs, som drejer sig om den måde, virksomheder, medarbejdere og myndigheder taler om og forstår fysisk og psykisk
arbejdsmiljø.
Vi ser også arbejdsmiljødiskursen i teksten. Pjecen underbygger arbejdsmiljødiskursen ved at koble stress til forhold på arbejdspladsen. På den
måde kommer stressproblematikken til at fremstå som et arbejdsmiljøspørgsmål. I kapitel 6 "Hvordan tackler man stress? (Coping og copingstrategier)" bliver en række copingformer gennemgået, og den største vægt
bliver lagt på at relatere coping til forhold på arbejdspladsen:
Generelt gælder det, at coping spiller en begrænset rolle ved det
ensidigt gentagne arbejde, en vis rolle ved klientarbejde og en meget
stor rolle ved det grænseløse arbejde. Hovedreglen er nemlig, at
copingens rolle er stigende, jo mere indflydelse, man har på sit
arbejde. Imidlertid skal man ikke være blind for, at coping kan spille
en rolle ved alle former for arbejde ... Alle kan altså have glæde af at
cope hensigtsmæssigt på deres job (bilag A s. 11f).
Endnu mere tydeligt bliver det i overskriften til kapitel 7 "Hvilke faktorer i
arbejdet giver stress?", som direkte adresserer arbejdsmiljødiskursen (bilag
A s. 15).
Referencen til arbejdsmarkedet fremtræder også tydeligt i kapitel 8 "Hvem
har stress?", som indledes på følgende måde:
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Det simple svar er naturligvis, at alle kan få stress. Men dette svar er
til gengæld hverken informativt eller interessant. Hvis man ønsker at
få svar på, hvilke erhverv eller jobgrupper, der i særlig grad lider
under kronisk stress, viser det sig, at det er vanskeligt at give et klart
og entydigt svar (bilag A s. 16).
Indledningsvist anføres det at alle kan få stress, men gruppen reduceres
hurtigt til erhverv eller jobgrupper. Dette videreføres i resten af afsnittet,
hvor der alene laves sammenligninger mellem forskellige grupper på
arbejdsmarkedet. Her hæver pjecen sig over konkrete arbejdsmiljøspørgsmål og taler om, at forskellige jobgrupper som sådan kan få stress. Vi ser
her en diskurs om, at stress er arbejdsrelateret, og at den krydser arbejdsmiljødiskursen. Diskursen om at stress er arbejdsrelateret så vi også i tekstanalysen, hvor pjecen først og fremmest forbinder stress med arbejdslivet.
Stress i en medicinsk diskurs og en lægmandsdiskurs
Når vi i vores tekstanalyse har identificeret udpræget brug af videnskabeligt
sprog, er det ikke et udtryk for en videnskabsmand, der ikke har kunnet
sætte sig ud over sin traditionelle fortælleteknik. Derimod er det udtryk for
et bevidst valg fra Videncentrets side i forbindelse med pjecens tilblivelse.
Dette blev klarlagt gennem interviewet, hvor Søren Jensen siger, at pjecen
"rent faktisk også skal signalere en faglighed" (bilag C l. 685-686). Denne
faglighed vil vi kalde den medicinske diskurs. I denne diskurs anses stress
for at være en sund og naturlig reaktion på pressede situationer, mens
længerevarende stresspåvirkning (kronisk stress) kan føre til sygdom. Det
antages at årsagerne til stress kan afdækkes, og at det derfor er muligt at
forebygge stress. Både årsager til stress og eventuelle symptomer beskrives
med en lægevidenskabelig terminologi.
Det ville have været naturligt at bruge formidlingssprog, der delvist trækker
på journalistiske fortælleteknikker. Pjecens målgruppe er som tidligere
nævnt virksomhedernes sikkerhedsrepræsentanter, der normalt ikke kan
antages at have særlig medicinskfaglig viden. Men Videncentret har valgt at
holde sig strengt til fagligheden, der er nært forbundet med den medicinske
diskurs. For som vi så i tekstanalysen, mener Videncentret, at der ud over
fakta også eksisterer myter om stress. Og det viser sig da også, at
Videncentret har en ambition om at ændre den måde, vi taler om stress på:
Og der har man med den viden vi har her, følt et meget stort behov for
at komme ud med nogle budskaber om, at der er faktisk behov for at
formidle at stress ikke er det som vi går alle sammen og snakker om i
hverdagen. Det er jo blevet, der er jo også et modeord (bilag C l. 345350).
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Her opstiller Søren Jensen en skelnen mellem rigtige og forkerte måder at
tale om stress på. Denne skelnen så vi også i tekstanalysen, hvor Videncentret tog afstand fra at bruge stress i betydningen at have travlt. Brugen af
stress som et synonym for travlhed kalder vi lægmandsdiskursen.
Stress i en behandlerdiskurs og en forebyggelsesdiskurs
I kapitel 12 "Hvad med stressklinikker?" går pjecen i rette med stressklinikkerne i Stockholm og Hillerød under ledelse af henholdsvis dr. Perski
og overlæge Bo Netterstrøm. Stressklinikkernes berettigelse betvivles, idet
de bliver afkrævet dokumentation for deres behandlingsresultater, som de
ifølge pjecen endnu ikke har kunnet fremvise:
Hvad de danske stressklinikker angår, så mangler vi systematiske
undersøgelser om deres effekt ... Vi venter således stadig på en
egentlig dokumentation for, at stressklinikkerne har en positiv
virkning (bilag A s. 22).
Der fortsættes med et forsøg på at undergrave Bo Netterstrøms ethos ved at
kritisere et pilotprojekt, han har beskrevet i Ugeskrift for Læger:
Artiklen tyder på en vis effekt af klinikkens virke, men
kontrolgruppen er lille og ikke udvalgt på samme måde som den
gruppe, der fik "stressbehandlingen" (bilag A s. 22).
Forfatteren stiller spørgsmålstegn ved pilotundersøgelsens videnskabelige
validitet. Belægget er, at kontrolgruppen var for lille og forkert udvalgt,
formodentlig i forhold til de medicinskvidenskabelige normer. Derudover
nedtoner pjecen undersøgelsens effekt ved brug af formuleringen tyder på
og adjektivet vis. Endvidere er stressbehandling sat i citationstegn, hvilket
kunne indikere, at forfatteren ikke tager en sådan behandling helt alvorligt.
Til slut sætter forfatteren trumf på med et reductio ad absurdum-argument
som er en argumentationsform, der driver modstanderens påstand ud i det
absurde (Jørgensen og Onsberg 2004:77):
Hvis en stressterapeut (meget højt sat) skulle behandle 50 patienter om
året, så skulle der med andre ord cirka 50.000 terapeuter til at varetage
dette arbejde, hvilket naturligvis ligger langt uden for mulighedernes
grænser (bilag A s. 22).
Ifølge teksten er modstanderens påstand således at stress kan behandles.
Men ovennævnte regnestykke viser, at hvis alle danskere med stress skulle
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behandles, ville det føre til en absurditet. I følge Videncentret kan man ikke
behandle sig ud af stressproblemet.
Tanken om at stress kan behandles, vil vi kalde behandlerdiskursen. Det
fremgår af vores interview, at Videncentret tager afstand fra denne diskurs:
Jeg vil sige et formål dybere med den her (pjecen, red.) er jo også at
sige til virksomhedsledere, sikkerhedschef, personalechefer at pas nu
på at man ikke bare sender alle folk til psykologer og rådgivere der
faldbyder sig (bilag C l. 821-825).
Ligesom pjecen konstaterer, at der er forkerte måder at tale om stress på,
slår den fast, at der er rigtige og forkerte måder at håndtere stress på. Og at
tage imod behandlerdiskursens tilbud er den forkerte måde. Pjecen beskriver
selv, hvad der er den rigtige måde at håndtere stressproblematikken på:
Stress er med andre ord et problem, som vi ikke kan behandle os ud
af. Der er kun to veje, som er beskrevet andetsteds (i pjecen, red.):
Forebyggelse på arbejdspladsen og forbedrede coping-evner hos de
ansatte (bilag A s. 22).
Argumentet om at stress skal forebygges, ser vi i forlængelse af vores
resultater fra tekstanalysen. Her så vi, at pjecen ser stress som et resultat af
årsager, som den enkelte kan identificere og "cope" rigtigt i forhold til. Vi
kalder tankegangen om, at stress skal håndteres gennem forebyggelse for
forebyggelsesdiskursen.
Forebyggelsesdiskursen og behandlerdiskursen repræsenterer to forskellige
bud på, hvordan en utilsigtet konsekvens af arbejdslivet skal imødegås. Vi
opfatter derfor begge diskurser som en del af en større risikodiskursorden,
der omfatter alle de måder, som der bliver talt om risici på. Gennem
angrebet på behandlerdiskursen prøver pjecen at ændre den måde, som
risikoen om stress bliver forstået på i risikodiskursordenen.
4.3.2 Hvilke andre tekster trækker pjecen på?
I dette afsnit behandler vi intertekstualiteten ved at undersøge, hvilke andre
tekster, pjecen enten genbruger eller reaktiverer i sin fremstilling af stress
(Werther 1997:225). Ved at undersøge, hvilke andre tekster pjecen trækker
på, får vi et indtryk af, hvilket univers teksten indskriver sig i.
Flere steder i pjecen er der tale om manifest intertekstualitet, hvor forfatteren refererer direkte til andre tekster, som enten bliver omtalt positivt, og
dermed kommer til at fungere som rygdækning for forfatterens argumenter,
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eller bliver omtalt negativt - typisk i form af benægtelse af synspunkter.
Positiv eller negativ omtale er markeret med + eller - i oversigten nedenfor.
Tekst (bilag A)
Ugebrevet A4 (s. 4)
Finansforbundets blad (s. 4)
DJØF Bladet (s. 4)
Confex (s. 4)
"Pressen" (s. 4)
"Medierne" (s. 5)
"Den internationale stresslitteratur" (s. 6)
"Stresslitteraturen" (s. 11)
"litteraturen" (s. 11)
Karaseks job strain model (s. 16)
SIF's undersøgelse af danskernes ... (s. 16)
"Medierne" (s. 18)
SIF's undersøgelse (s. 18)
Arbejdsmiljø-instituttets undersøgelse (s. 18)
"Den offentlige debat" (s. 22)
Läkartidningen (s. 22)
Ugeskrift for læger (s. 22)

Omtale
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Ved at referere til undersøgelser fra for eksempel Statens Institut for
Folkesundhed (SIF), bestemte fagtidsskrifter (fx Ugeskrift for Læger) og det
mere ubestemte begreb stresslitteraturen søger forfatteren at opnå
rygdækning for sine synspunkter. Dermed benytter forfatteren sig af
argumenttypen autoritet (Jørgensen og Onsberg 2004:52) og opnår to
gevinster. For det første at fremme sin egen ethos ved at trække på andre
autoriteters troværdighed. For det andet at styrke den medicinske diskurs
ved hjælp af de ensidige referencer til faglitteratur.
Som vi så i begyndelsen af kapitlet, er formålet med pjecen at ændre den
måde, der tales om stress på. Og højst sandsynligt er det de medier, som
ifølge skemaet ovenfor er negativt omtalt i pjecen, der skal ændre den måde,
hvorpå de omtaler stress.
4.4 Den sociale praksis

Ved det sidste analysetrin i den traditionelle Fairclough-diskursanalyse
bliver den sociale praksis behandlet. Her bliver det blandt andet synligt,
hvilket net af diskurser, den diskursive praksis indgår i, og hvilke sociale og
kulturelle relationer, der skaber rammen for den diskursive praksis
(Jørgensen og Philips 1999:98). Dermed bliver teksten og den diskursive
praksis sat i en større sammenhæng. En del af denne større sammenhæng er
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det billede, der er af stress i medierne, og vi har derfor valgt at behandle den
sociale praksis i kapitel 6, efter at vi har analyseret vores medietekster.
4.5 Delkonklusion

Vi har introduceret to diskursordener: En arbejdsmarkedsdiskursorden og en
risikodiskursorden. I arbejdsmarkedsdiskursordenen identificerede vi en
arbejdsmiljødiskurs, der krydser en diskurs om, at stress er arbejdsrelateret.
I risikodiskursordenen identificerede vi behandlerdiskursen og forebyggelsesdiskursen.
Vi konkluderer også, at pjecen er stærkt præget af den medicinske diskurs,
og at den ikke er åben for forandringer eller indflydelse fra andre diskurser.
Over for den medicinske diskurs står lægmandsdiskursen.
Forfatteren er konstrueret som en alvidende ekspert, som kun tilbyder
læseren én position, nemlig at forstå stress medicinsk og som noget, der kan
forebygges. Denne konstatering stemmer godt overens med Foucaults måde
at forstå relationen mellem diskurs og subjekt på:
Populært sagt er en hovedpointe i denne forbindelse, at subjektet ikke
skaber diskursen, men at diskursen skaber subjektet, dvs. aftegner en
række mulige positioner at tale ud fra i en given sammenhæng, stiller
en række på forhånd fastsatte pladser til rådighed for talesubjekterne
(Heede 1997:81).
I og med at forfatteren har lagt sig så hårdt fast på den medicinske diskurs,
vil teksten ifølge Foucault slet ikke kunne stille andre talepositioner til
rådighed. Forfatteren vil således blive begrænset i sin måde at skrive på og
læseren i sine muligheder for fortolkning.
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5 Analyse af medietekster

5.1 Metode og analysefokus

Som vi beskrev i afsnit 3.3 har vi valgt at anvende Langers metode til
diskursanalyse af massemedier, fordi vi har et stort tekstkorpus. Vi beskrev
metodens teoretiske udgangspunkt, så her nøjes vi med at introducere
metodens tre analysetrin:
•

Makroanalyse
På dette trin tematiseres og karakteriseres teksternes indhold, ligesom
tekstens forhold til konteksten undersøges.

•

Mikroanalyse
Her er det muligt at undersøge centrale tekster mere indgående og
tekstnært for at finde frem til de forskellige diskursers sproglige
regelmæssigheder

•

Perspektiverende tolkning
Til sidst sættes de to foregående analysetrin ind i et større samfundsmæssigt perspektiv ved at inddrage socio-kulturelle aspekter (Langer
1997:160f).

På linje med Schrøder bemærker Langer, at analyseresultaterne vil kunne
styrkes ved at supplere med en receptionsanalyse, der kunne fortælle,
hvordan teksterne reelt fortolkes af læserne (ibid.:176). Som begrundet i
afsnit 4.1 ligger en receptionsanalyse uden for denne afhandling. I makroanalysen har vi endvidere afholdt os fra at interviewe aviserne om teksternes
produktionsforhold.
5.2 Makroanalyse

I makroanalysen identificerer vi fælles træk mellem artiklerne, skaber
overblik over hvilke temaer, der behandles og undersøger, om der er tekster
med en særlig fremtrædende placering. Her ser også på, hvilke diskurser vi
kan identificere, og hvilke diskurser, der lapper ind over hinanden.
Vi foretog en indledende læsning af samtlige tekster for at skabe et overblik
over, hvad der var teksternes dominerende temaer. Samtidig fik vi en
fornemmelse af, hvilke typer aktører, der viste sig i artiklerne. Gennem
denne læsning indkredsede vi fire temaer, og inden for hvert tema opstillede
vi en række kategorier. Samtlige tekster blev gennemlæst på ny og
rubriceret i de forskellige kategorier, ligesom aktørerne i teksten blev
kategoriseret i seks typer.
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Desuden opstillede vi en liste over hvilke konkrete aktører, der viste sig i
artiklerne, så det bliver tydeligt at se, hvis fx en bestemt stressekspert ofte
optræder i medierne (bilag D).
De opstillede temaer og kategorier samt aktørerne er vist nedenfor. Nogle
artikler er placeret i flere kategorier, fx hvis årsagen til stress bliver angivet
som både at være arbejdsrelateret og privatlivsrelateret.
Tema
Årsager til stress

Kategorier
Forhold i arbejde
Forhold i privatliv
Grænseløst arbejde

Ansvar for at løse stressproblemet Myndigheder
Individer
Virksomheder
Konsekvenser

Sygdom/død
Indflydelse på virksomhedsøkonomi
Indflydelse på samfundsøkonomi

Definitioner af stress

Almindelig travlhed
Travlhed med sygdomssymptomer
Sygdomsårsag
Folkesygdom

Aktører

Eksperter
Offentlige myndigheder/institutioner
Organisationer
Virksomheder
Ofre
Politikere

5.2.1 Temaer
I dette afsnit gennemfører vi en analyse af temaerne og identificere de
diskurser, vi umiddelbart kan se.
Årsager til stress
Inddelingen af teksterne i kategorier tegner et klart billede af, at medierne
primært anser stress for at være et arbejdsrelateret problem. I 108 artikler
nævnes årsager til stress, og i hovedparten af disse er årsagerne helt eller
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delvist relateret til arbejdslivet. Omtrent en fjerdedel af artiklerne peger på,
at årsagerne til stress delvist skal findes i privatlivet, og i et tilsvarende antal
ligger årsagen i fænomenet grænseløst arbejde, hvor blandt andet mobiltelefon og e-mail gør, at arbejdsliv og privatliv smelter sammen. Vi vil
derfor konstatere, at vi befinder os i en diskurs om, at stress er
arbejdsrelateret stress.

Arbejdsliv (101)

Grænseløst
arbejde (26)

Privatliv (25)
(108)

Årsager til stress i medieteksterne

Ansvar for at løse stressproblemet
Med hensyn til ansvaret for at løse stressproblemet er tendensen ikke helt så
overbevisende. 84 artikler omhandler ansvar, og i næsten 3/4 af disse
placeres det helt eller delvist hos virksomhederne. En tredjedel af artiklerne
giver individet ansvar for at løse stressproblemet, mens kun elleve artikler
peger på, at ansvaret for at løse stressproblemet ligger hos myndighederne.

Individet (34)
Virksomhederne (60)
Myndighederne
(11)

(84)
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Ansvar for at løse stressproblemet i medieteksterne

Definition af stress
Når vi ser på, hvordan ordet stress bruges i 95 af artiklerne, kan vi
konstatere, at der ikke er rygdækning for Videncenter for Arbejdsmiljøs
antagelse om, at der findes en lægmandsdiskurs, hvor ordet stress er det
samme som dagligdags travlhed. Kun 20 gange bliver ordet stress brugt om
almindelig travlhed. Derimod forstås stress i 2/3 af medieteksterne på
samme måde som i Videncentrets pjece, nemlig som årsag til sygdomme.
Hertil kommer 14 artikler, der forstår stress som en folkesygdom samt 21
artikler som forbinder stress med at have travlt og være syg på samme tid.
Det at stress forbindes med sygdom i en eller anden forstand er derfor en
markant tendens i medieteksterne.

Sygdom (62)

Travlhed
med sygdomssymptomer (21)

Folkesygdom
(14)
Travlhed (20)

(95)

Definitioner af stress i medieteksterne

Konsekvenser af stress
Af de 70 artikler, der omtaler konsekvenserne af stress, peger 58 helt eller
delvist på sygdom, hvilket stemmer godt overens med, at ordet stress
overvejende forstås som en sygdomsårsag. Stress kan også have
konsekvenser for samfundsøkonomien og virksomhedernes økonomi, og
hver af disse konsekvenser bliver omtalt i cirka en fjerdedel af artiklerne.
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Sygdom/død (58)

Samfunds-økonomi
(16)

Virksomhedsøkonomi (14)

(70)

Konsekvenser af stress i medieteksterne

5.2.2 Aktører
I artiklerne identificerede vi 304 aktører, der fordeler sig således:
Ofre

97

Eksperter

77

(heraf arbejdsmedicinere 33, andre stresseksperter 19, andre læger 13, psykologer 4)

Organisationer

57

(heraf fagforeninger 37, arbejdsgiverorganisationer 11)

Offentlige myndigheder/institutioner

36

Virksomheder

34

Politikere
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Oversigten over aktører er også med til at underbygge billedet af, at stress i
medierne primært anses for at være arbejdsrelateret. For det første er både
fagforeninger og arbejdsgiverforeninger stærkt repræsenteret. For det andet
beskrives omkring 2/3 af ofrene som arbejdstagere, mens resten er angivet
som danskere i almindelighed. Dette harmonerer med pjecens opfattelse af,
at stress er relateret til arbejdssituationer. I vores optælling af ofre, tegner
der sig et broget billede af hvilke arbejdstagere, der rammes. Der omtales
således både lavtlønnede, højtlønnede, private og offentlige ansatte. Vi
konstaterer derfor, at diskursen om at stress er arbejdsrelateret dækker
danske arbejdstagere over en bred kam.
Den næststørste aktørgruppe er eksperter, hvor læger og arbejdsmedicinere
udgør halvdelen. Dette harmonerer godt med, at stress overvejende anses
som sygdomsfremkaldende. Det politiske liv er til gengæld svagt
repræsenteret, hvilket undrer os, når Beck peger på, at risici skaber en
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eksplosiv politisk kraft (Beck 1997:104f). Vi vil derfor holde dette in mente
og vil søge at finde en forklaring i vores analyse af den sociale praksis.
5.2.3 Eksperternes roller
Som vi ser, har eksperterne en fremtrædende rolle. Med baggrund i Becks
påstand om, at eksperter har indflydelse på definitionskampene om risici,
finder vi det interessant at analysere udvalgte eksperters rollefordeling i
medieteksterne, og hvilke diskurser de repræsenterer. Pjecens forfatter Tage
Søndergaard Kristensen er sammen med to stressbehandlere, nemlig Bo
Netterstrøm og Thomas Milsted blandt de hyppigst forekommende
eksperter. Netterstrøm er overlæge ved Arbejdsmedicinsk Klinik på Hillerød
Sygehus og optræder i medieteksterne i denne egenskab. Ved siden af sit
virke på Hillerød Sygehus har han også sit eget konsulentfirma
ArbejdsmiljøConsult. Milsted er ikke-medicinsk uddannet stressterapeut og
leder af konsulentfirmaet Center for Stress.
I analysen af pjecen så vi, at Søndergaard Kristensen som forfatter både
repræsenterer den medicinske diskurs og forebyggelsesdiskursen. I pjecen
blev Netterstrøm direkte adresseret i et angreb på stressklinikkernes
behandlingstilbud, og vi ser ham og Thomas Milsted som mulige
repræsentanter for den behandlerdiskurs pjecen introducerede. Vi vil gerne
undersøge, om denne kamp mellem Søndergaard Kristensen på den ene side
og stressklinikkerne på den anden side, kan genfindes i medierne. Vi har
derfor brug for et redskab, der kan hjælpe os med at analysere, hvilket
billede de tre eksperter hver især skaber af stress, når de optræder i
medierne.
Vi har valgt at bruge Greimas' aktantmodel, der er formuleret til analyse af
fortællinger (Langer 1997:165f; Søderberg 1997:56ff). Modellen indeholder
seks aktanter og kan opstilles sådan:
giver

!

objekt

"

modtager

#
hjælper

!

subjekt

transportakse
begærsakse

"

modstander

konfliktakse

Greimas' aktantmodel (Søderberg 1997:57)

Modellen opererer med et subjekt, som i vores tilfælde er den pågældende
stressekspert. Subjektet begærer objektet, som er det mål eksperten søger at
opnå. I sin stræben efter målet kan eksperten have modstandere og hjælpere.
Der kan således være omstændigheder, personer eller organisationer, der gør
det svært eller let for eksperten at nå sit mål. For at målet kan blive opfyldt
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må der være en giver, hvis handling transporteres til modtageren (Søderberg
1997:57).
Pilene viser henholdsvis begærsaksen, der går fra subjekt til objekt,
konfliktaksen mellem hjælper og modstander samt transportaksen mellem
giver og modtager (ibid.). Ved for eksempel at kigge på konfliktaksen får vi
et billede af, hvilke specifikke hjælpere og modstandere de tre eksperter
identificerer. Når vi ser, hvilke roller de tre eksperter installerer i deres
fortælling, kan vi få et indtryk af, hvordan eksperterne placerer sig i kampen
mellem de forskellige diskurser.
I artiklerne er der ofte flere fortællinger, som journalisten har flettet
sammen, og de tre eksperter optræder normalt kun med citater eller som
ophavsmænd til en række journalistisk bearbejdede informationer. Vi har
valgt at placere eksperten som subjekt, så vi kan se, hvilken historie
eksperten ser ud til at fortælle i artiklen.
I lighed med Langer bruger vi aktantmodellen til analyse af flere tekster
(Langer 1997:165). Hver tekst har sin rollefordeling, og vi har derfor brugt
aktantmodellen til en analyse af hver enkelt tekst. Vi vil ikke gøre præcis
som Langer, der fremanalyserer nogle tendenser og slår dem sammen i én
model. For at gøre vores analyse gennemsigtig indsætter vi alle artikler, der
vedrører den enkelte ekspert i den samme figur.
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Aktantmodel af artikler, hvor Bo Netterstrøm indgår:
Politiken 11.04.2006

Giver !
Arbejdstilsynet
Virksomhederne

JP 12.04.2006

Politiken 18.06.2006 A
Politiken 18.06.2006 B

Berlingske 19.06.2006 A

(Den ikke gode) Ægtefælle

JP 13.07.2006
Politiken 23.10.2006 A
Politiken 23.10.2006 B
Politiken 23.10.2006 C
Berlingske 31.10.2006 A

Praktiserende læger
Praktiserende læger
Patienten
Virksomhederne
Det offentlige

Berlingske 20.11.2006

Politiken 11.04.2006

Hjælper !
Bedre undersøgelsesmetoder

JP 12.04.2006
Politiken 18.06.2006 A
Politiken 18.06.2006 B
Berlingske 19.06.2006 A
JP 13.07.2006
Politiken 23.10.2006 A
Politiken 23.10.2006 B
Politiken 23.10.2006 C

Berlingske 31.10.2006 A

Berlingske 20.11.2006

Patienter med stress
Patienter med stress
Patienter med stress

Mindre stress

Danskere

Færre tilfælde af sukkersyge

Folk i den vestlige verden
Stressede danskere

#
Subjekt
Bo Netterstrøm

Bo Netterstrøm
Stress-o-meter
Forskning
Stress-o-meter
Forskning
(Den gode) Ægtefælle

Bo Netterstrøm

WHO
Bo Netterstrøm

Bo Netterstrøm
Bo Netterstrøm
Bo Netterstrøm
Bo Netterstrøm

Bo Netterstrøm
Socialt netværk
Motion
Trivselspolitikker i
virksomhederne
Offentlige tilbud om
rådgivning vedr. stress
Forskning
Forskning

"Modtager
Medarbejdere

Objekt
Stress skal "anerkendes" på
linje med det fysiske
arbejdsmiljø
Stress skal "anerkendes" på
linje med det fysiske
arbejdsmiljø
Bedre behandling af stress
Bedre behandling af
(langtidsskadevirkningerne) af
stress
Forebyggelse/behandling af
stress
Mere opmærksomhed om
stress
Bedre behandling af stress
Bedre behandling af stress
Bedre behandling af stress

Patienter med stress.
Patienter med stress.

Folk, der er ramt / er ved at blive
ramt af stress.

" Modstander
Manglende uddannelse af
kontrollanter
Virksomhederne
Manglende uddannelse af
kontrollanter
Manglende
diagnosticeringsmuligheder

Bo Netterstrøm

Manglende
diagnosticeringsmuligheder

Bo Netterstrøm

Livssituationen arbejdsliv/privatliv
Praktiserende læger
Stresscoaches
Livssituation (arbejde/privatliv)

Bo Netterstrøm

Virksomhederne
(produktivitet/effektivitet/
organisationsændringer)

Bo Netterstrøm

Stress

Et af Bo Netterstrøms mål er at øge opmærksomheden omkring stress, og
han giver udtryk for, at
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Et godt psykisk arbejdsmiljø skal være lige så obligatorisk for
virksomhederne som sikkerhedssko og ørepropper ... Når
Arbejdstilsynet rykker ud på virksomhedskontrol, skal kontrollørerne i
langt højere grad tjekke virksomhedens psykiske arbejdsmiljø ... Hvis
du skal måle støjen, tager du et måleinstrument med på kontrollen.
Hvis du skal måle det psykiske arbejdsmiljø er du nødt til at tale med
medarbejderne eller spørge dem systematisk via spørgeskemaer ...
(Politiken 11.04.2006).
Sikkerhedssko og ørepropper har til formål at beskytte medarbejderne, og vi
forstår således, at et godt psykisk arbejdsmiljø ligeledes skal beskytte
medarbejderne, som på den måde sættes som modtagere. Kigger vi på
konfliktaksen sættes virksomhederne som modstandere, idet det
præsupponeres, at det psykiske arbejdsmiljø på virksomheder kun er i
orden, hvis det bliver tjekket. Hvis Arbejdstilsynet ikke gør dette godt nok,
bliver tilsynet ligeledes en modstander. For dels at hjælpe virksomhederne
med at forbedre deres psykiske arbejdsmiljø, og dels hjælpe Arbejdstilsynet
med at tjekke det, bør der bedre undersøgelsesmetoder til, for eksempel
spørgeskemaer. Som et kuriosum vil vi nævne, at Netterstrøms private
konsulentvirksomhed netop udfærdiger sådanne undersøgelser for
virksomheder.
For det andet ønsker Netterstrøm at forbedre behandlingen af stress og i
hans fremstilling af dette mål, kommer en gruppe modstandere til syne,
nemlig de praktiserende læger, som ifølge Netterstrøm ikke har den faglige
kompetence til at behandle stress.
Derfor skal lægerne lære, hvordan man opdager og behandler stress,
mener et bredt felt af eksperter, som ser mange ubehandlede eller
forkert behandlede tilfælde i deres hverdag. En af dem er overlæge på
Hillerød Stressklinik Bo Netterstrøm. Han lægger i øjeblikket sidste
hånd på en bog, som skal vejlede de praktiserende læger om stress:
Mit indtryk fra patienterne er, at lægen ikke rigtig har vidst, hvad de
egentlig skulle stille op, når deres patient går ned med stress. Det
eneste, de gør, er at sygemelde folk. Og det hjælper jo ikke ret meget,
siger han (Politiken 23.10.2006 A).
Målet er bedre behandling af stress, og der ligger således en præsupposition
i teksten om, at stress kan behandles. Dermed placerer Netterstrøm sig i
behandlerdiskursen. Noget overraskende placeres læger som modstandere,
idet Netterstrøm ser flere tilfælde af stress, der er forkert behandlet af læger.
Som hjælper ser vi Netterstrøm selv, idet han har forfattet en bog, som skal
vejlede læger om stress.
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Modstanderne er ikke kun praktiserende læger og behandlere, men også
manglende viden og forskning på stressområdet. For at reducere modstanderne er det oplagt for Netterstrøm at hente sine hjælpere i forskningens
verden og argumentere for, at der er behov for mere forskning på området.
Det medvirker også til at understøtte hans egen position som forsker og
behandler af stress. Det ser vi i dette citat:
En gruppe danske forskere og læger vil nemlig udvikle et stress-ometer - en række målrettede blodprøver, der skal afsløre, hvor hårdt
påvirket et menneske egentlig er af stress… I det hele taget har vi ikke
ret mange informationer at arbejde med, når vi undersøger for stress,
og derfor er der brug for et stress-o-meter (siger Bo Netterstrøm, red.)
(Politiken 18.06.2006 B).
Kun i fem af eksemplerne i modellen placerer Netterstrøm en giver. Giverne
er meget forskellige på trods af, at målet stort set er det samme, nemlig
anerkendelse eller bedre behandling af stress, og modtagerne er typisk
patienter med stress. Når han ikke placerer givere, eller de givere der
placeres, er meget forskellige, kan det være et udslag af, at han ikke
interesserer sig særligt meget for, hvem der har ansvaret for at sikre en
bedre stressbehandling eller at han blot ønsker at placere ansvaret bredt. Når
vi til gengæld stort set kun finder undersøgelser og forskning på hjælpernes
plads, kunne det se ud til, at Netterstrøm har meget større fokus på, hvordan
vi kan finde bedre behandlingsmuligheder. Dette hænger formodentlig
sammen med, at han både er forsker, behandler og virksomhedskonsulent.
Aktantmodel af artikler, hvor Tage Søndergaard Kristensen indgår:
Giver !
Politiken 16.10.2006 A
JP 17.10.2006
Berlingske 17.10.2006 B
Politiken 18.10.2006

Politiken 16.10.2006 A
JP 17.10.2006
Berlingske 17.10.2006 B

Politiken 18.10.2006

Hjælper !
European Heart Network og
Arbejdsmiljøinstituttet
European Heart Network og
Arbejdsmiljøinstituttet
European Heart Network og
Arbejdsmiljøinstituttet
Palle Ørbæk,
Arbejdsmiljøinstituttet.

Objekt
Mindre kronisk stress
Mindre kronisk stress
Mindre kronisk stress
Mindre stress blandt
samfundsgrupper med ingen
eller kortere uddannelser
#
Subjekt
Tage Søndergaard Kristensen
Tage Søndergaard Kristensen
Tage Søndergaard Kristensen

Tage Søndergaard Kristensen

"Modtager
Danskerne
Danskerne
Danskerne
Danskere med ingen eller
kortere uddannelse
"Modstander
Grænseløst arbejde
Danskere der har svært ved at
sige nej og prioritere
Offentlige og private
arbejdspladser
Grænseløst arbejde
Sprogbarrierer. Journalisters
arbejdsvilkår minder om det
grænseløse arbejde og får dem
til at gå i selvsving
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Søndergaard Kristensen giver udtryk for det samme mål i alle fire artikler,
nemlig et ønske om at reducere kronisk stress hos danskerne, der er
modtagere i modellen. Dermed formulerer han samme stressopfattelse som i
pjecen: "Stress er usundt, hvis man er stresset i meget lange perioder - også
kaldet kronisk stress" (bilag A s. 8).
Arbejde er den helt overordnede årsag til stress, og arbejde fylder da også
feltet modstander ud på forskellig vis i modellen. Hverken det offentlige, de
private virksomheder eller arbejdende danskere skånes, når årsagen skal
identificeres:
Arbejde, der er rykket med hjem og endda helt ind i soveværelset.
Mistillid og kontrol på offentlige arbejdspladser. Forandringstyranni i
private virksomheder. Det er ifølge dr. med, professor Tage
Søndergaard Kristensen ... faktorer, der har udbredt kronisk stress til
flere end hver tiende dansker (Berlingske 17.10.2006).
Folk går rundt med deres mobiltelefoner tændt og synes, at det er
vigtigt, at man kan få fat i dem overalt. Det er noget nyt at vi er på
hele tiden, og det øger stress-niveauet, siger Tage Søndergaard
Kristensen (Politiken 16.10.2006).
Hvis danskerne vil undgå stress, må de altså holde op med at tro, at de skal
stille sig til rådighed for omgivelserne og arbejdet døgnet rundt. På den
baggrund kunne vi fortolke, at de danskere, der udsætter sig selv for
grænseløst arbejde tildeles giverrollen. Men det gøres implicit og vi kunne
derfor tildele dem rollen som potentielle givere. Teksterne peger ikke
eksplicit på nogen givere. Arbejdspladser nævnes som en af årsagerne, men
tillægges ikke ansvaret hverken implicit eller eksplicit.
Det kunne således tyde på, at Søndergaard Kristensen ikke ønsker at pege
på, hvem der kan løse problemet. Vi ser dette som et tegn på, at
Søndergaard Kristensen befinder sig i forebyggelsesdiskursen: Der er ikke
nogen, der kan løse stressproblematikken med et snuptag. Forebyggelsesdiskursen ses desuden af, at stress i begge teksteksempler omtales som en
konsekvens af identificerbare årsager. Stress er ikke en sygdom, men en
tilstand, man kan undgå ved at reducere de udløsende årsager.
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Aktantmodel af artikler, hvor Thomas Milsted indgår:

Politiken 16.10.2006 B
Politiken 18.10.2006
Politiken 23.10.2006 A

Giver !
Virksomhederne
Virksomhederne
Danskerne
Virksomhederne
Private og offentlige
virksomheder
Fagforeninger som
arbejdsgivere
Arbejdsmarkedets parter
Arbejdsgiverne
Gode læger

Politiken 24.01.2006

Aftaler

Politiken 11.03.2006
Politiken 08.05.2006
Politiken 09.09.2006
Politiken 18.09.2006

Stresscoaches
En lur på langs

Thomas Milsted
Thomas Milsted
Thomas Milsted
Thomas Milsted

Virksomheder
Den danske kultur
Virksomheder
Dårlige ledere

Politiken 02.10.2006 A, C

Thomas Milsted

Thomas Milsted

Politiken 16.10.2006 B

Employers Confederation of
Europe

Thomas Milsted

Politiken 18.10.2006
Politiken 23.10.2006 A

Thomas Milsted
Stresslæger

Thomas Milsted
Thomas Milsted

Fagbevægelsen i rollen som
arbejdsgiver
Den europæiske
arbejdsgiverorganisation.
Grundvilkår om at stress er
acceptabelt.
Arbejdsgiverne
Dårlige læger

Politiken 24.01.2006
Politiken 11.03.2006
Politiken 08.05.2006
Politiken 09.09.2006
Politiken 18.09.2006
Politiken 02.10.2006 A, C

Hjælper !

Objekt
Stressfrit arbejdsliv
Stressfrit arbejdsliv
Et stressfrit liv
Stressfrit arbejdsliv
Stressfrit arbejdsliv

"Modtager
Medarbejdere
Medarbejdere
Danskerne
Medarbejdere
Medarbejdere

Stressfrit arbejdsliv

Medarbejdere i fagforeninger

Stress i overenskomster
Stressfrit arbejdsliv
Professionel håndtering af stress
#
Subjekt
Thomas Milsted

Arbejdstagere
Lavtlønnede
Danskerne
"Modstander
Måden virksomheder bliver
drevet på

Det er konsekvent i artiklerne, at Thomas Milsted stræber efter et stressfrit
arbejdsliv for lønmodtagere. For at opnå dette sætter han i nogen grad
stresscoaches som ham selv i hjælperpositionen. På nær i to artikler er
modstanderne i en eller anden form en arbejdsgiver. I seks ud af ni tilfælde
er giverne virksomhederne, der således tildeles ansvaret for at løse
problemet.
I artiklen "Stress: Grænsen er nået" kan vi se mønstret i disse udtalelser:
Men nu siger Thomas Milsted fra Center for Stress fra: Medarbejderne
må ikke presses mere. Grænsen er nået. Nu gælder det om at
arbejdspladserne må lære at tage vare på deres folk. … Fokus i
debatten om stress har netop ligget meget på den enkelte. Men
Thomas Milsted understreger, at når den enkelte medarbejder får
stress, er det en illusion at tro, at hele organisationen ikke er en del af
problemet (Politiken 11.03.2006).
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Modtagerne af et stressfrit arbejdsliv er altså medarbejderne, mens
arbejdspladserne bliver sat i rollen som både modstanderen og giveren. De
skal således lære at passe på, at medarbejderne ikke får stress. Når man skal
lære noget, skal der typisk en underviser til. Milsted siger det ikke direkte i
artiklen, men det ligger implicit i teksten, at det kan en stresscoach som han
selv klare. Da vi indledte vores afsnit om aktørerne gav vi et bud på Milsted
som repræsentant for behandlerdiskursen. Aktantanalysen af de artikler,
hvor han indgår, bekræfter os i dette.
Sammenfatning af de tre aktantmodeller
Modellerne tegner et entydigt billede af henholdsvis Søndergaard
Kristensens og Milsteds opfattelse af stress, mens Netterstrøms opfattelse er
noget mindre entydig.
Søndergaard Kristensen giver udtryk for, at årsagen til stress skyldes den
måde, vi arbejder på. Det er både offentlige og private virksomheder og
danskerne selv, der medvirker til denne udvikling. Milsted placerer årsagen
til stress hos arbejdsgiverne, som tilbyder de ansatte arbejdsbetingelser, der
er stressfremkaldende. Bo Netterstrøms udsagn peger på, at den manglende
kompetence blandt behandlere og for lidt forskning i stress er årsag til at
behandlingen ikke bliver bedre.
Søndergaard Kristensen placerer ikke ansvaret for at løse stressproblemet,
Netterstrøm placerer ikke ansvaret særlig klart, mens Milsted er tydelig i sin
tildeling af ansvar til virksomhederne.
Ifølge Langer kan aktantmodellen danne bro mellem makro- og mikroanalysen (Langer 1997:165). Vi har set, hvordan modellen har bidraget til at
synliggøre behandlerdiskursen og forebyggelsesdiskursen. I vores mikroanalyse undersøger vi dels om de samme tegn findes, når vi går dybere i
teksterne, og dels prøver vi at få en forståelse af, hvilke lingvistiske træk,
der konstruerer diskurserne og dermed få en dybere indsigt i dem.
5.2.4 Delkonklusion
Den fremherskende diskurs ser på baggrund af makroanalysen ud til at være
diskursen om, at stress er arbejdsrelateret, idet medierne altovervejende
fremstiller stress som relateret til arbejde. Mediernes fremstilling af hvem,
der skal tage ansvar for at løse problemer med stress, og hvilke konsekvenser stress fører med sig, udviser også klare tendenser, om end de ikke er
helt så markante. Virksomhederne bliver i høj grad tildelt ansvaret for at
løse problemer med stress. Konsekvensen bliver oftest fremstillet som
sygdom.
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De væsentligste aktørgrupper på området er ofre, eksperter og arbejdsmarkedets organisationer, mens stress har meget lille bevågenhed fra
politikernes side. Vi har analyseret os frem til, at tre fremtrædende eksperter
som repræsentanter for henholdsvis forebyggelsesdiskursen og behandlerdiskursen placerer årsagen til stress som arbejde. I de tilfælde, hvor ansvaret
placeres, gives det til arbejdsgiverne. To eksperter er tilbageholdende med
at placere ansvaret.
5.3 Mikroanalyse af medietekster

For at få en mere detaljeret forståelse af teksterne og komme nærmere
spørgsmålene i vores problemformulering vil vi gå et spadestik dybere i
vores diskursanalyse. Vi tager derfor fat på andet trin i Langers mediediskursanalytiske metode. Ved hjælp af en række lingvistiske analyser, der
tager afsæt i teksternes sproglige karakteristika, får vi mulighed for at
påpege sproglige regelmæssigheder, der kan fortælle os noget om de
forskellige diskurser.
Når vi skal gå mere tekstnært til værks, har vi ikke mulighed for at analysere
hele vores tekstkorpus. Vi har derfor udvalgt 15 artikler, som bredt
repræsenterer de temaer og aktører, vi identificerede i makroanalysen
(Langer 1997:167).
Fra vores makroanalyse ved vi, at stress er et bredt begreb, der kan favne
mange forskellige forståelser. For at nå dybere ind til disse forståelser, vil vi
påvise, hvilke betydningsfelter teksterne struktureres omkring, og hvilken
fælles logik de opbygger om stress. Dette vil vi gøre ved at påvise gentagelser og synonyme udsagn på tværs af de forskellige tekster. På den måde
fremanalyserer vi betydningsfelterne og de rationaler, teksterne opbygger.
Vi undersøger endvidere, hvordan teksternes argumentation er opbygget og
inddrager Toulmins argumentmodel, som beskrevet i af 4.2.1.
5.3.1 Arbejde er hovedårsagen til stress
I makroanalysen konstaterede vi, at årsagerne til stress er relateret til
arbejdslivet. Nedenfor beskriver vi de betydningsfelter, vi har identificeret
om årsagerne til stress. Vi angiver samtidig et udvalg af de synonyme
udsagn og ordgentagelser, vi har konstateret inden for hvert felt.
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Udsagn om psykisk arbejdsmiljø
Et godt psykisk arbejdsmiljø skal være lige så obligatorisk
for virksomheder som sikkerhedssko og ørepropper

Politiken 11.04.2006

Det er utroligt vigtigt, at vi får flere virksomheder til at
forstå vigtigheden af et godt psykisk arbejdsmiljø
arbejdsmentaliteten skal ændres

Berlingske 20.09.2006

dårligt arbejdsmiljø

JP 17.10.2006

dårligt arbejdsklima
mangel på indflydelse og kontrol

Politiken 18.10.2006

det er ikke altid nogen let sag at komme igennem over for en
arbejdsgiver
Derfor rammes hjemmehjælpere af emotionel stress
der er følelsesmæssige krav og konflikter med vanskelige
klienter
mener på baggrund af indgående forskning i psykisk
arbejdsmiljø, at 10-12% af danskerne har et faretruende
stressniveau

Berlingske 27.12.2006 A

Men virksomhederne bør nok i højere grad se på, om
rammebetingelserne er i orden

Det fremgår af tabellen, at der er fælles betydningsfelter i teksterne, der
indikerer den arbejdsmiljødiskurs, som vi identificerede i analysen af
pjecen. Rationalet er, at et dårligt psykisk arbejdsmiljø giver stress. Et
eksempel er denne artikel:
Når Arbejdstilsynet rykker ud på virksomhedskontrol, skal
kontrollørerne i langt højere grad tjekke virksomhedens psykiske
arbejdsmiljø. For stress er mindst lige så farligt for medarbejderne
som et højt støjniveau og en maskine, der ikke er skærmet ordentligt
af (Politiken 11.04.2006).
Påstanden er, at medarbejdere får stress, når det psykiske arbejdsmiljø ikke
kontrolleres. Der ligger en præsupposition i udsagnet om, at når en virksomheds psykiske arbejdsmiljø ikke bliver kontrolleret af Arbejdstilsynet, kan
det være dårligt og dermed en årsag til stress. Belægget for påstanden er
derfor, at et dårligt psykisk arbejdsmiljø er farligt. Hjemlen ligger implicit i,
at et dårligt psykisk arbejdsmiljø sammenlignes med andre fænomener, der
anerkendes som farlige, nemlig højt støjniveau og ikke afskærmede
maskiner. Det at Arbejdstilsynet nævnes i artiklen indikerer at vi befinder os
i en arbejdsmiljødiskurs, fordi Arbejdstilsynet er statens kontrollerende
myndighed i arbejdsmiljøspørgsmål.
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Men hvilken forståelse ligger i et dårligt psykisk arbejdsmiljø? Det finder vi
nogle forholdsvis ensartede bud på, fx denne artikel, der omhandler psykisk
arbejdsmiljø:
Dermed endte hun alligevel med at være et godt eksempel på, hvad
mange hjemmehjælpere må døje med hver dag: Flere opgaver, der
skal klares på samme eller kortere tid. Og følelsen af afmagt, af ikke
at kunne gøre noget som helst for at ændre situationen selv. Det giver
stress (Politiken 18.10.06).
Påstanden finder vi til sidst i citatet, nemlig at hjemmehjælpere får stress.
Belægget er, at de må døje med flere opgaver på samme eller kortere tid.
Den implicitte hjemmel er, at hjemmehjælpere ikke kan overkomme flere
opgaver på kortere tid. Argumentationen fortsætter med næste belæg i
rækken, som er følelsen af afmagt og af ikke selv at kunne ændre
situationen. Også her er hjemlen implicit og forudsætter en regel om, at et
godt psykisk arbejdsmiljø forudsætter indflydelse på vores egen situation.
Når et dårligt psykisk arbejdsmiljø giver stress, hænger det således sammen
med for stort arbejdspres og manglende indflydelse på eget arbejde. Sat op i
argumentmodellen, ser argumentationen således ud:
Argument 1
Belæg

Påstand

Fordi de skal klare flere
opgaver på samme eller
kortere tid

Hjemmehjælpere får stress
af et dårligt psykisk
arbejdsmiljø
Hjemmel
Hjemmehjælpere kan ikke
klare flere opgaver på
samme eller kortere tid

Argument 2
Belæg

Påstand

De har ikke indflydelse på
eget arbejde, og de føler
afmagt

Hjemmehjælpere får stress
af et dårligt psykisk
arbejdsmiljø
Hjemmel
Når man føler afmagt på sit
arbejde, er man underlagt et
dårlig psykisk arbejdsmiljø
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I det næste eksempel ser vi, at også fagforbundene indskriver sig i
arbejdsmiljødiskursen:
... i forbundet Fag Og Arbejde, siger forbundssekretær Inger
Bolwinkel: "Vi mærker det ved, at der kommer flere og flere
henvendelser fra vores medlemmer om, at de har det dårligt. Vi kan
også se på sygefraværsstatistikkerne, at der er mange, der bliver
sygemeldt på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø og stress" (ibid.).
Ved at argumentere med at flere og flere sygemeldes på grund af stress,
hvor sygefraværsstatistikker fungerer som rygdækning, antager vi, at
fagforeningerne forsøger at lægge pres på både arbejdsgivere og
myndigheder for at tage hånd om problemet med det psykisk dårlige
arbejdsmiljø.
Udsagn om holistisk syn på stress
så er det vigtigt at se på hele sit liv og ikke kun faktorer på
arbejdspladsen

Berlingske 25.06.2006

Vi er nødt til at danne os et helhedsbillede, hvis vi skal undgå
stress
Ansvaret for at skabe trivsel på en arbejdsplads er delt
mellem organisation, ledelse, kollegerne og individet

Politiken 16.10.2006 A

bedre sammenhæng mellem arbejde, fritid og familieliv
skelne mellem arbejde og fritid

JP 17.10.2006

balance mellem arbejde og familieliv

Politiken 23.10.2006 B

arbejdsrelateret/mange mennesker går efter det perfekte liv

Berlingske 28.12.2006

alt skal være perfekt både hjemme og på arbejde

Det holistiske syn relaterer stress til individets samlede livsform. Bolette
Christensen fra Dansk Industri (DI) skriver således:
Væsentligt er det, at skal man den usunde stress til livs, så er det
vigtigt at se på hele sit liv og ikke kun faktorer på arbejdspladsen ...
Det er meningsløst at se på stress på arbejdspladsen uafhængigt af
stress uden for arbejdspladsen, f.eks. i familien eller i vores krav og
ønsker til eget liv. Undersøgelser fra Arbejdsmiljøinstituttet viser, at
mere end 50 % af de stress-påvirkninger, vi udsættes for, stammer fra
forhold uden for arbejdslivet (Berlingske 25.06.2006).
Argumentet om at stress skyldes vores livsform underbygges af en
underdirektør i pensionsselskabet Danica: "Mange mennesker går efter det
perfekte liv, ..." og "Alt skal være perfekt, både hjemme og på arbejde, ..."
(Berlingske 28.12.2006).
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Argumentets påstand er implicit, at individet selv har indflydelse på at
undgå stress. Belægget er, at man selv vælger sin livsform, som i dette
tilfælde er det perfekte liv. Hjemlen er en regel om, at når man stiller store
krav til sig selv og alt skal være så perfekt, får man stress.
Ved at bruge adverbierne væsentlig, vigtigt og meningsløst som styrkemarkører argumenterer Bolette Christensen med stor affinitet, som hun
yderligere forstærker ved hjælp af argumentets rygdækning: Statistisk
materiale udarbejdet af en offentlig institution, der dokumenterer, at
stresspåvirkninger ikke alene kommer fra arbejdslivet. Underdirektøren i
Danica argumenterer med, at folk selv ønsker, at alt skal være perfekt. Dette
ligger i forlængelse af Bolette Christensen udtalelse om, at vi også må se på
krav og ønsker til eget liv, når der tales om stress. Det er således ikke
arbejdsgiveren, der beder medarbejderne om at yde et godt stykke arbejde.
Nej, perfekt lægger sig op ad folks ønsker til den måde, de lever deres liv
på. Der er således åbnet for en livsstilsdiskurs, hvor udgangspunktet er et
holistisk syn på det enkelte individ. Individet træffer således beslutninger
for sit eget liv og har selv mulighed for at vælge stress til eller fra.
Når vi således både ser DI og fagforbundene blande sig i debatten, kan vi
også identificere en arbejdsmarkedspolitisk diskurs, hvor arbejdsmarkedets
parter anerkender, at stress er arbejdsrelateret og dermed et problem, de må
involveres i. Ved en arbejdsmarkedspolitisk diskurs forstår vi de forhold
som arbejdsmarkedets parter løser i fællesskab.
Men til forskel fra fagforeningerne forsøger DI at ændre diskursen til en
livsstilsdiskurs, så arbejdsmiljøet ikke får skylden alene. Bolette Christensen
siger således: "Stress er langtfra altid arbejdsrelateret" (Berlingske
25.06.2006) og hun indvilliger derved i, at en del stress skyldes arbejdsmæssige forhold. Men som vi så i eksemplet, forsøger hun at forsvare DI's
medlemmer ved at skubbe årsagerne til stress over på individets egne
beslutninger for sit liv.
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Udsagn om grænseløst arbejde
og forventningen om hele tiden at være i kontakt med
hinanden over mobiltelefon og e-mail

Berlingske 25.06.2006

Grænseløst arbejde

Politiken 16.10.2006 A

vi er "på" hele tiden
at arbejde i dag er grænseløst fordelt på hele døgnet

Politiken 16.10.2006 B

Grænseløst arbejde
de veluddannede lider under at arbejdet kommer med
hjem… er på hele døgnet

Politiken 18.10.2006

Distancearbejde og fleksibel arbejdstid er meget udbredte
fænomener

Berlingske 27.12.2006 A

den glidende overgang mellem arbejdsliv og fritidsliv

Berlingske 28.12.2006

man tænder computeren om aftenen og holder sjældent
rigtigt fri

Det grænseløse arbejde, hvor arbejde og fritid flyder sammen er
omdrejningspunkt i flere tekster.
Professor ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Tage
Søndergaard Kristensen står som garant for denne argumentation:
Søndergaard Kristensen giver "det grænseløse arbejde" en væsentlig
del af skylden for den stigende stress. Computer derhjemme betalt af
arbejdsgiveren, trådløse internetforbindelser og mobiltelefoner gør det
muligt at arbejde i bilen, flyvemaskinen, toget, sommerhuset, hjemme
- ja, i sengen, på stranden eller i skoven for den sags skyld ... Folk går
rundt med deres mobiltelefoner tændt og synes, at det er vigtigt, at
man kan få fat i dem overalt. Det er noget nyt, at vi er "på hele tiden,
og det øger stress-niveauet" (Politiken 16.10.2006).
Hjemmecomputer betalt af arbejdsgiveren kombineret med hans synspunkt
om mulighederne for at arbejde over alt indikerer, at han mener, arbejdsgiveren lægger pres på medarbejderen for at arbejde i sin fritid og således
maksimere udbyttet af medarbejderen. Her ser vi en lønsomhedsdiskurs.
Ved en lønsomhedsdiskurs forstår vi en diskurs, der afspejler, at formålet
med virksomheder er, at de skal give et økonomisk afkast.
Men medarbejderne selv gives også en aktie i det grænseløse arbejde. Her
kommer livsstilsdiskursen og en diskurs om det moderne præstationssamfund ind i billedet - det at individet vælger at være noget i kraft af sit
arbejde, og det vi præsterer. Som Søndergaard Kristensen udtrykker det,
føler vi os så vigtige, at vi ganske enkelt ikke kan undværes - omgivelserne
skal kunne få fat i os på alle tider af døgnet.
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Påstanden er således, at vi får stress af aldrig at få fred fra arbejdet.
Teksterne er udtryk for en argumentationsrække, hvor belæggene blandt
andet er, at arbejdsgiverne har givet os konstant adgang til computer og
mobiltelefoner, at vi sender signaler til omverdenen, om at vi er betydningsfulde, når vi sender e-mails om aftenen, at vi kan fås fat i hele tiden, og at
det moderne præstationssamfund også spiller ind med sine krav (Politiken
16.10.2006 og Berlingske 25.06.2006, 27.12.2006 og 28.12.2006).
5.3.2 Virksomhederne må løse stressproblemet
I denne del af mikroanalysen vil vi kigge på, hvem teksterne tildeler
ansvaret for stress.
Udsagn om virksomhedernes ansvar
... er der fortsat masser af virksomheder, der ser den anden
vej, når en ansat får problemer i arbejdslivet.

Politiken 11.04.2006

Og det er altså ikke nok, at virksomheden siger, at den har en
stresspolitik
Nu bliver Danfoss’ chefer og medarbejdere undervist i, hvad
de skal holde øje med hos sig selv og hinanden.

Politiken 12.04.2006

Derfor må begge parter (medarbejder og virksomhed, red.)
kende faresignalerne og reagere på dem.

Berlingske 25.06.2006

Som ledelse er det imidlertid vores ansvar at give
medarbejderne redskaber, som kan sikre, at engagementet
ikke tager overhånd

Berlingske 20.09.2006 A

Hun (Kristine Hestbech, Regeringens Familie- og
Arbejdslivskommission, red.) mener ikke, at det bør være op
til den enkelte ansatte selv at sætte grænser for arbejdet.

Politiken 16.10.2006 A

Dertil kommer, at det ikke altid er nogen let sag at komme
igennem over for en arbejdsgiver, når man er ’manden på
gulvet’

Politiken 18.10.2006

Vi har følt, at det var et emne for den enkelte og
virksomhederne.

Politiken 23.10.2006 B

hvor arbejdspladsen anerkender sit (med) ansvar for, at en
given medarbejder er blevet sygemeldt på grund af stress..

Politiken 19.11.2006

Hvis folk virkelig har stress, så oplever jeg, at
virksomhederne tager det meget alvorligt.

Berlingske 27.12.2006 A

mange virksomheder sidder lige nu med overvejelser om,
hvordan de skal håndtere det.
Vores socialrådgivere taler meget med virksomhedernes HRchefer om, hvordan man sætter ind mod problemet.

Berlingske 28.12.2006

Som vi så i aktantmodellerne var der ikke enighed blandt eksperterne om at
placere ansvaret. Men som det fremgår af udsagnene i tabellen, er der en ret
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massiv og bred enighed i teksterne om, at virksomhederne har et ansvar. Vi
så også, at Netterstrøm var tilbageholdende med at placere ansvaret. I en
enkelt af artiklerne placerer han det dog hos virksomhederne:
Vi hører det fra vores patienter, når de får problemer ude på jobbet, så
er holdningen den, at det mest er deres egen skyld - og kan de ikke
lide lugten i bageriet, kan de finde et andet arbejde ... Og det er altså
ikke nok, at virksomheden siger, at den har en stresspolitik, og lover,
at den har fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Det skal også
kontrolleres, om det virker. Og her er det efter min mening brug for at
opruste indsatsen (Politiken 11.04.2006).
Ved at bruge udsagnet vi hører sammen med den jargonprægede vending
"kan de ikke lide lugten i bageriet..." sætter Netterstrøm sig på medarbejdernes side, og gennem det indirekte referat af medarbejderne udsagn,
fjerner han ansvaret fra deres skuldre. Han anser det samtidig som en
selvfølge, at virksomheder har en stresspolitik. Netterstrøms præsupposition
er således, at det er virksomhedens ansvar at håndtere stress. Netterstrøm
fremsætter sit synspunkt med stor affinitet. For det første ved at bruge det
understregende altså og dernæst, når han argumenterer for kontrol af
virksomhederne, hvor han bruger hjælpeverbumskonstruktionen skal
kontrolleres. Han lægger derved op til, at den kontrollerende myndighed
påtager sig ansvaret og argumenterer endvidere for, at myndigheden også
skal opruste indsatsen. Argumentet mangler dog både belæg og hjemmel, så
for at vinde tilslutning til sit argument trækker han på sin ethos som
overlæge ved arbejdsmedicinsk klinik på Hillerød Sygehus og vælger kort
og godt at bruge vendingen efter min mening.
Virksomhederne Hewlett-Packard og Foss tager eksplicit ansvar for
stressproblemet:
Som ledelse er det imidlertid vores ansvar at give medarbejderne
redskaber, som kan sikre, at engagementet ikke tager overhånd og
klemmer familie, venner og fritidsaktiviteter. Når det sker, belaster det
både medarbejderen og virksomheden (Berlingske 20.09.2006 A).
De to virksomheder ønsker ikke at klemme medarbejderne. Deres
argumentation er, at det skader både den ansatte og virksomheden, da en
stresset eller sygemeldt medarbejder ikke kan yde en engageret indsats. De
vedkender sig et ansvar dog ikke kun for medarbejdernes blå øjnes skyld.
Dermed møder en personaleplejediskurs lønsomhedsdiskursen, og da det i
sidste ende er i virksomhedens økonomiske interesse at påtage sig ansvaret,
gør den gerne det. Ved personaleplejediskurs forstår vi det, at virksomheder
plejer eller yder omsorg for sit personale til gavn for både medarbejdere og
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virksomhed. Personaleplejediskursen bliver dermed en del af lønsomhedsdiskursen.
Udsagn om myndighedernes ansvar
Tilsyn bør tjekke stress.

Politiken 11.04.2006

Alligevel kniber det med kontrollen af det psykiske
arbejdsmiljø
det danske nationale folkesundhedsinstitut får et budget fra
statslige kilder, som gør det muligt for os at udvikle en reel
og mere langsigtet stressforskning omkring et stigende
folkesundhedsproblem

Politiken 23.10.2006 B

så jeg vil tage fordelingen af forskningsmidler op med
sundhedsministeren, siger formanden for sundhedsudvalget
Birthe Skaarup
Selvfølgelig er der samfundets ansvar at sørge for, at
strukturerne er i orden.

JP 01.11.2006 A

Når det gælder helt nødvendige velfærdsydelser, er det
statens opgave at levere varen.
Alligevel optræder stress ikke i regeringens folkesundhedsprogram, og der findes ikke nogen samlet strategi for
forebyggelse og behandling af stress i Danmark. Det er
uholdbart, mener Statens Institut for Folkesundhed, som
anbefaler regeringen at udarbejde en national handlings- og
strategiplan på området.

Politiken 06.11.2006 A

I makroanalysen så vi, at myndighedernes ansvar var svagt repræsenteret.
Men når vi alligevel ønsker at undersøge dette tema mere detaljeret, er det,
fordi myndighederne er tæt knyttet til det politiske liv, som Beck mener får
en særlig rolle i risikosamfundet, som vi også tidligere har nævnt (Beck
1997:104f).
I artiklen "Mangel på penge til stressforskning" bliver læseren præsenteret
for tal, der viser, at stress er et alvorligt problem. Derpå fortæller direktør
Finn Kamper-Jørgensen fra Statens Institut for Folkesundhed, at:
Det er karakteristisk, at det statslige folkesundhedsinstitut ikke har
noget reelt budget at gennemføre stressforskning for. Vi skal tigge os
frem via halv- eller helprivate fonde for at lave det allermest
nødvendige", siger direktøren. Statens Institut for Folkesundhed har
33 forskere. Der er i øjeblikket en forsker, som er dedikeret til at
forske i stress, men man bør være mindst tre forskere for at skabe et
forskningsmiljø. Instituttets årlige budget er på godt 50 millioner
kroner, men blot 15 millioner stammer fra statskassen ... Til
sammenligning får Danmarks miljøundersøgelser (DMU) godt 135
millioner kroner. Jeg vil slå til lyd for, at det danske nationale
folkesundhedsinstitut får et budget fra statslige kilder, som gør det
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muligt for os at udvikle en reel og mere langsigtet stressforskning
omkring et stigende folkesundhedsproblem (Politiken 23.10.2006 B)
Finn Kamper-Jørgensens påstand er, at staten bør bevilge flere penge til
stressforskning. Påstanden indgår i en argumentrække med flere sideordnede argumenter. For det første er stress et stigende folkesundhedsproblem. Hjemlen er implicit og trækker på en præsupposition om, at staten
har en forpligtelse til at bevilge penge til forskning i så væsentlige sundhedsproblemer. Et andet belæg er, at et forskerteam bør udgøres af minimum tre forskere. Hjemlen er, at flere forskere kræver flere penge. Det
tredje belæg er, at det ikke er rimeligt, at DMU får 135 millioner af statskassen, mens Statens Institut for Folkesundhed kun får 15. Vi har at gøre
med et sammenligningsargument (Jørgensen og Onsberg 2004:51ff), idet
hjemlen bygger på et retfærdighedsprincip, hvor der sammenlignes med
hvad DMU får og et ræsonnement, der kunne lyde: Når DMU får så mange
penge til at beskytte borgerne mod forurening, bør folkesundhedsinstituttet
også få flere penge til at beskytte borgerne mod stress.
Argument 1
Belæg

Påstand

Stress er et stigende
folkesundheds-problem

Staten bør bevilge flere
penge til stressforskning

Hjemmel

Staten har en forpligtelse til at bevilge penge
til forskning i væsentlige sundhedsproblemer
Argument 2
Belæg

Påstand

Der skal et større forskerteam
til end det nuværende

Staten bør bevilge flere
penge til stressforskning
Hjemmel
Flere forskere koster flere penge

Argument 3
Belæg

Påstand

Det får DMU

Staten bør bevilge flere
penge til stressforskning

Hjemmel

Når DMU får forskningsmidler, skal SIF også have

Kamper-Jørgensen repræsenterer en offentlig institution, og han vedkender
sig et ansvar for at gøre noget ved stressproblemet. Institutionen er
imidlertid afhængig af bevillinger, og Kamper-Jørgensen forsøger at lægge
pres på politikerne ved at nævne, at problemet er stigende, hvilket indikerer
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et fremtidsscenarie, hvor stress er et endnu større problem end i dag. Det
giver behov for en mere langsigtet stressforskning: Statens Institut for
Folkesundhed går ikke efter en engangsbevilling, men efter varige større
bevillinger (Politiken 23.10.2006 B).
I disse eksempler ser vi tegn på, at Kamper-Jørgensen anerkender stress som
en risiko. For det første sammenligner han stress med miljøproblemer, der
allerede er en kendt risiko. Dernæst tegner han en tidslig udvikling ved at
introducere et fremtidsscenarie. Som Luhmann erkender, er risici rettet mod
fremtiden, idet man selv beslutter, hvad fremtiden skal bringe. Dermed kan
politikerne som anbefalet af Kamper-Jørgensen tage beslutning om at forske
mere i stress, således at risikoen for stress bliver minimeret eller elimineret i
fremtiden (Luhmann 1997:188).
Birthe Skaarup fra Dansk Folkeparti svarer i samme artikel i sin egenskab af
formand for Sundhedsudvalget:
Vi har følt, at det var et emne for den enkelte og virksomhederne. Vi
har aldrig betragtet stress som en folkesygdom, men tiderne skifter jo.
Og der kræves mere og mere af den enkelte og virksomheden, så jeg
vil tage fordelingen af forskningsmidler op med sundhedsministeren
(Politiken 23.10.2006 B).
Ifølge Birthe Skaarup er stress en sag mellem den enkelte og virksomhederne. Derved forstår vi, at Skaarup hentyder til, at virksomhedsrelaterede
sager løses af arbejdsmarkedets parter. Når hun på trods af dette tilslutter sig
Kamper-Jørgensens argument om flere forskningsmidler, er det fordi hun
anerkender, at tiderne skifter. Vi kan ikke læse ud af teksten, at hun mener,
at staten burde påtage sig yderligere ansvar i stressproblematikken.
Belæg

Styrkemarkør

Påstand

Stress er
arbejdsrelateret

Vi har aldrig betragtet
stress som en folkesygdom

Tidligere var stress et
emne for den enkelte
og virksomhederne

Hjemmel

Gendrivelse

Når stress er
Men tiderne skifter
arbejdsrelateret, er det
et emne for den enkelte
og virksomhederne

I en anden artikel tildeler LO’s næstformand både et ansvar til arbejdsgiverne og familierne. Men hun lægger også ansvar over på myndighederne:
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Stress er absolut ikke en privat sag. Regeringen tager fejl, når den
hævder, at det er familiernes ansvar at finde balancen mellem arbejdsog familieliv (JP 01.11.2006 A).
I artiklen advokerer hun for, at myndighederne skal tage skridt til at
bekæmpe stress ved udvide at åbningstiderne i daginstitutionerne:
Stressniveauet for småbørnsfamilier ville dale betragteligt, hvis
åbningstiderne i daginstitutionerne passede til folks arbejdstider (JP
01.11.2006 A).
Belægget er, at åbningstiderne skal passe til "folks arbejdstider". Den
implicitte hjemmel er, at når åbningstiderne ikke passer til folks arbejdstider, så skal de udvides. Et betragteligt lavere stressniveau er en naturlig
følge af udvidede åbningstider, og det anvendes som rygdækning i
argumentet.
5.3.3 Stress er sygdomsfremkaldende
Vi viste i makroanalysen, at konsekvenserne af stress hovedsageligt bliver
fremstillet som sygdom. Denne overordnede konsekvens medfører
konsekvenser for virksomhedernes økonomi og samfundsøkonomien, som
derfor også omtales, selvom de fylder mindre i det samlede billede. I dette
afsnit analyserer vi, hvordan de forskellige konsekvenser optræder i
teksterne, og hvordan aktørerne argumenterer, når de beskriver dem.
Først beskriver vi, hvordan sygdom forstås som en konsekvens af stress. Vi
finder her to forskellige betydningsfelter. Et som giver udtryk for, at stress
medfører forskellige sygdomme, og et der implicit omtaler stress som en
sygdom.
Vi beskæftiger os først med den eksplicitte omtale af sygdom som en
konsekvens af stress. Her ser vi, at der konkret nævnes eksempler på, hvilke
sygdomme, der er konsekvensen af stress. Nedenfor angiver vi
teksteksempler på dette betydningsfelt.
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Eksplicit omtale af sygdom som en konsekvens af stress
Vi kan dø af det, nogle får blodpropper, andre mavesår og
har du disposition for kræftsygdomme, kan du få det også

Politiken 12.04.2006

Stress påvirker blodtrykket, fedtet i blodet,
blodcirkulationen, pulsen, hjerterytmen og giver
betændelsestilstande i kredsløbsorganerne. Alt sammen
bidrager til øget risiko for hjerte-kar-sygdomme

Politiken 16.10.2006 A

mere end hver tiende leder har så meget stress, at det er
farligt for helbredet

JP 17.10.2006

Stress er en folkesygdom, slår lægen fast.

Politiken 23.10.2006 B

To af de væsentligste årsager til, at folk forlader
arbejdsmarkedet er muskel- og skeletsygdomme og
psykiatriske sygdomme. Begge typer sygdomme kan være
udløst af stress.
En ny meningsmåling peger på, at stress er blevet en
folkesygdom

Berlingske 27.12.2006 A

Stress er blevet en tidstypisk folkesygdom, der bare bliver
værre og værre

Det er typisk aktører inden for forskning, der kommer ind på hvilke
sygdomme, der er konsekvensen af stress. Søndergaard Kristensen lægger
ikke skjul på, at stress er sygdomsfremkaldende:
Stress påvirker blodtrykket, fedtet i blodet, blodcirkulationen, pulsen,
hjerterytmen og giver betændelsestilstande i kredsløbsorganerne. Alt
sammen bidrager til øget risiko for hjerte-kar-sygdomme. Stress er
livsvigtigt, uden stress var menneskeheden gået under for længst, men
kronisk stress er vi ikke beregnet til at have. Det er meget belastende
for organismen (Politiken 16.10.2006 A).
Overskriften fra den pågældende artikel lyder: "Stress er næsten lige så
farligt som tobak". Søndergaard Kristensens belæg for påstanden om, at
stress er belastende for organismen er de sygdomme, det medfører. Den
implicitte hjemmel er, at når stress fører til sygdomme, så er det farligt næsten ligeså farligt som tobak, kan vi læse i overskriften. Der er tale om et
sammenligningsargument, hvor stress sættes på linje med tobak, og derved
fremstiller stress som sygdomsfremkaldende.
Ved at bemærke, at stress trods alt er livsvigtigt, påstår Søndergaard
Kristensen, at stress er nødvendigt for at vi kan opretholde vores liv. Hans
belæg er, at vi ville være gået under for længst uden stress. For at dette
belæg kan godtages, må hjemlen være, at hvis ikke man er stresset, kan man
ikke opretholde livet. Han mener således, at vi skal være stressede. Han
fortæller dog ikke, hvor meget stress, der skal til for at opretholde livet, men
ved at bruge gendrivelsen men kronisk stress er vi ikke beregnet til at have
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står det i hvert fald klart, at stress ikke må blive en kronisk tilstand. Han
forsøger således at få os til at forstå, at der findes to former for stress, hvor
kun den kroniske er sygdomsfremkaldende.
Ikke overraskende ser vi, at Søndergaard Kristensen reproducerer den
medicinske diskurs, vi identificerede i pjecen.
Det andet betydningsfelt om, hvordan sygdom forstås som en konsekvens af
stress, finder vi i nedennævnte udsagn. Stress omtales ikke direkte som en
sygdom eller som årsag til typer af sygdom. Men ved at sætte stress i
forbindelse med forskellige sammensætninger med ordet syg, som
sygemelding, sygedage, sygedagpenge og sygefravær, fremgår det af
teksterne, at sygefravær er en konsekvens af stress.
Udsagn om stress som årsag til sygefravær
en af de største årsager til medarbejdernes sygefravær

Berlingske 20.09.2006 A

og så bliver der sygemeldinger i stedet for dialog

Politiken 18.10.2006

der er mange, der bliver sygemeldt på grund af dårligt
psykisk arbejdsmiljø og stress
eksplosion i antallet af sygedage på grund af stress

JP 1.11.2006

så blev hun sygemeldt.

Politiken 10.11.2006

i alt har hver femte været sygemeldt på grund af stress.
sagsbehandler på fagforening beder sit medlem gå til lægen
og få en sygemelding ...

Politiken 19.11.2006

men sygemelding her og nu kan være svær at komme
udenom
flere end hver tiende af de adspurgte danskere har oplevet at
blive sygemeldt på grund af stress

Berlingske 27.12.2006 A

har 12 pct. af danskerne prøvet at blive sygemeldte af stress

Berlingske 28.12.2006

Det, at stress medfører sygefravær, omtales næsten altid i forbindelse med
andre konsekvenser, som vi ser eksempler på i disse citater:
Hvad har de to virksomheder til fælles? Svaret er oplagt og gælder
formentlig ikke kun for de to store arbejdspladser i Nordsjælland: Det
er stress. HP (Hewlett Packard, red.) og Foss har besluttet i
samarbejde og med støtte fra EU's socialfond at finde en metode til at
undgå en af de største årsager til medarbejdernes sygefravær - og
forhindringer for virksomhedernes succes (Berlingske 20.09.2006).
Og fra DI lyder det:
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Hvis folk virkelig har stress, så oplever jeg at virksomhederne tager
det meget alvorligt. De ved jo godt, at langt sygefravær koster på
bundlinjen (Berlingske 27.12.2006 A)
Begge citater peger på, at sygefraværet har negative konsekvenser for
virksomhedens økonomi. Hos Hewlett Packard og Foss anses stress for at
være en forhindring for, at virksomhederne kan opnå succes. Når succes
omtales i forbindelse med en virksomhed ligger det implicit, at der er tale
om økonomisk succes, således at virksomheden kan give det ønskede afkast
til sine ejere. Ifølge det første citat har de to virksomheder stress som en
fælles reference, og det fremgår, at det er der nok flere andre arbejdspladser,
der har. Teksten afspejler således en præsupposition om, at stress er et
generelt problem for lønsomheden i virksomheder.
DI er mere direkte i sin formulering, idet sætning "langt sygefravær koster
på bundlinjen" klart giver udtryk for, at det ikke er lønsomt at have
medarbejdere ansat, som bliver syge af stress. Lønsomhedsdiskursen
kommer til udtryk i en række tekster, som det fremgår af udsagnene i
tabellen nedenfor:
Udsagn om stress som konsekvens for virksomhedens lønsomhed
... det koster hvert år virksomhederne dyrt i form af sygedage, Berlingske 25.06.2006
forringet produktivitet og manglende motivation
... forhindringer for virksomhedernes succes

Berlingske 20.09.2006 A

Arbejdsgiverne har direkte udgifter til løn under sygdom på
22 milliarder kroner

Politiken 23.10.2006

De ved jo godt, at langt sygefravær koster på bundlinjen

Berlingske 27.12.2006 A

Set ud fra et virksomhedssynspunkt er den væsentlige konsekvens af stress
således, at det går ud over lønsomheden. Det er ikke så væsentligt, hvilke
typer af sygdom, der rammer medarbejderne. Det er derimod sygefraværet i
sig selv, der er afgørende.
Også pensionsselskaberne gør sig gældende i lønsomhedsdiskursen dog på
en lidt anden måde:
I artiklen "Stress skaber boom i invalidepensioner" fremgår det, at pensionsselskaberne PFA og Danica de sidste to år har oplevet en stigning i stressrelaterede invalidepensioner på 130 % (Berlingske 28.12.2006). En
underdirektør i Danica mener:
... at mange behandlere ofte er lige lovlig hurtigt ude med anbefalinger
om, at stressede medarbejdere skal melde sig syge. På baggrund af
hendes erfaringer med invalidepensionister mener hun, at fortsat
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tilknytning til arbejdsmarkedet er afgørende i bekæmpelse af stress
(Berlingske 28.12.2006).
Hun påstår, at behandlere af stress alt for hurtigt sygemelder medarbejdere.
Hendes belæg er, at det bedste for stressramte vil være at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Den implicitte hjemmel er, at det ikke hjælper
stressramte at blive sygemeldt. Hun stiller således spørgsmålstegn ved den
kausale sammenhæng mellem sygdom og sygemelding, dvs. om man faktisk
er syg, når man bliver sygemeldt med stress. Vi ser her en konflikt imellem
lønsomhedsdiskursen og behandlerdiskursen, idet Danica påstår, at behandlerne alt for ofte anbefaler at medarbejdere sygemeldes. Vi ser denne konflikt som et udtryk for, at invalidepensionerne kan gå hen og blive en tung
byrde for Danicas budget til pensionsudbetalinger og derfor vil få negativ
indflydelse på deres lønsomhed.
Aktørerne på arbejdsgiversiden stiller også spørgsmålstegn ved
sygdomsbegrebet i forbindelse med stress. Vicedirektør i Dansk Industri
Bolette Christensen udtaler:
Usund stress er ubehageligt for den enkelte - og det koster hvert år
virksomhederne dyrt i form af sygedage, forringet produktivitet og
manglende motivation (Berlingske 25.06.2006).
Brugen af adverbiet ubehageligt er med til at nedtone alvorligheden af stress
hos det enkelte individ. De meget negative og måske invaliderende konsekvenser stress kan have for det enkelte individ negligeres, idet stress blot
betragtes som ubehageligt. Der bliver til gengæld ikke lagt skjul på de
negative konsekvenser for virksomhederne ved brug af flere negativt ladede
udsagn: Produktiviteten forringes, motivation mangler og det koster dyrt.
Lønsomhedsdiskursen søges i den grad forstærket.
Henrik Holck fra virksomheden Foss udtaler endvidere:
Dels kan vi hjælpe den enkelte, fordi det er meget ubehageligt at lide
af stress. Vi hjælper også os selv. Vi får færre sygedage og højere
effektivitet ud af det. Der er ingen tabere i den her konstruktion.
Begge parter vinder på det (om at finde en metode til at undgå stress,
red.) (Berlingske 20.09.2006 A).
Henrik Holcks udsagn er umiddelbart lidt mere balanceret, idet ubehaget af
stress for den enkelte forstærkes af adverbiet meget. Derudover giver han
udtryk for, at Foss ønsker at hjælpe medarbejderne. Han erkender således, at
stress medfører negative konsekvenser for individet, og at den enkelte medarbejder har brug for hjælp. Men konsekvenserne går også ud over
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virksomheden, idet den vil opleve færre sygedage og højere effektivitet,
hvis stress kunne undgås. Foss stiller sig således solidarisk med
medarbejderne, muligvis fordi det også kan hjælpe virksomheden selv. Det
kan vi ikke læse ud af teksten, men vi kan i hvert fald læse, at virksomheden
ikke bekymrer sig så voldsomt meget om, hvilke personlige konsekvenser
det har at lide af stress, og at disse nærmest bliver pakket ind i sød honning:
HP og Foss' fælles opgave er nemlig "at hindre flittige medarbejdere i at gå i
honningfælden" (Berlingske 20.09.2006). Vi vil forklare metaforen
honningfælde således: Årsagen til at medarbejderne får stress er, at de er for
flittige. Honning og flittige bier forbinder vi med sødme, sol og sommer, og
årsagen til stress kommer dermed til at fremstå sød og uskyldig. Medarbejderne vil jo bare gerne være flittige. Forventningerne til medarbejderne
bliver derimod ikke nævnt. Konsekvensen af den søde uskyldighed er godt
nok at de går i fælden, men da grunden fremstår så uskyldig, kan de
personlige konsekvenser af stress nemt komme til at fremstå som nedtonet
til noget næsten sødt og dejligt.
I afsnittet om ansvar så vi, at de to virksomheder eksplicit påtog sig ansvaret
for at håndtere stress. Men her kan vi implicit læse, at når stress skyldes, at
medarbejderne er for flittige, placerer de også et ansvar hos medarbejderen.
Svage temaer
I vores makroanalyse af medieteksterne så vi nogle temaer og kategorier,
som viste sig at fremstå svagt, idet vi ikke kunne finde tilstrækkelige
referencer til at kunne danne betydningsfelter i mikroanalysen. Dette gælder
temaerne samfundsøkonomi, individuelt ansvar, folkesygdom og travlhed.
Vi så i vores analyse af pjecen, at Videncentret ønskede at tage afstand fra
lægmandsdiskursen. Vi konstaterede diskursen i makroanalysen, idet vi
tematiserede stress som travlhed. Men i mikroanalysen fremstod lægmandsdiskursen så svagt, at vi ikke kunne danne et betydningsfelt. Det tyder
således på, at den lægmandsdiskurs Videncentret mener er almindelig, ikke
genfindes i medieteksterne.
5.3.4 Delkonklusion
Vi kan konkludere, at der overvejende tales om stress inden for den tidligere
identificerede arbejdsmarkedsdiskursorden. Både årsagerne til stress og
ansvaret for at løse stressproblemet knyttes til arbejdsmarkedet. Der trækkes
i den forbindelse på forskellige diskurser: Arbejdsmiljødiskursen, den
arbejdsmarkedspolitiske diskurs, lønsomhedsdiskursen og en
personaleplejediskurs. Arbejdsmiljødiskursen bringes primært i spil for at
højne fokus på årsagerne til stress ved at sammenligne med det fysiske
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arbejdsmiljø, men også når der uddeles ansvar til virksomhederne og delvist
til Arbejdsmiljøtilsynet ser vi diskursen.
Den arbejdsmarkedspolitiske diskurs er tydelig, når årsager og ansvar er
temaet. Arbejdsmarkedets parter indtager de positioner, som vi kunne
forvente: Fagforeningerne giver virksomhederne ansvaret, mens arbejdsgiverne forsøger at dele ansvaret med medarbejderne. Virksomhederne
bringer typisk lønsomhedsdiskursen på banen, når de påtager sig deres del
af ansvaret for at løse stressproblemet, men de trækker også på en
personaleplejediskurs, som er kommet til syne i mikroanalysen.
Diskurser der ligger helt eller delvist uden for arbejdsmarkedsdiskursordenen er også til stede, men de fylder meget mindre. Livsstilsdiskursen,
som kun delvist hører ind under arbejdsmarkedsdiskursordenen, anvendes i
et vist omfang, som årsagsforklaring og løsningsmodel af arbejdsgiverne.
Den medicinske diskurs ses kun i forbindelse med konsekvenserne af stress.
Mikroanalysen har vist, at der ikke nødvendigvis er direkte sammenhæng
mellem makro- og mikroniveauet. Vi har således fundet nye betydningsfelter i mikroanalysen, ligesom der har været temaer og kategorier fra
makroanalysen, som vi i mikroanalysen har måttet opgive at analysere, da
deres tilstedeværelse var for perifer til at gennemføre en egentlig analyse på
mikroniveau.
5.4 Perspektiverende tolkning

Det tredje trin af Langers model er en perspektiverende tolkning af
diskursen, hvor resultaterne af mikro- og makroanalysen relateres til
relevante socio-kulturelle aspekter (Langer 1997:161). Vi har som tidligere
nævnt valgt at behandle denne perspektivering sammen med pjecens sociale
praksis i det næste kapitel.
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6 Social praksis
I dette kapitel behandler vi Faircloughs sociale praksis i diskursanalysen af
pjecen sammen med Langers perspektiverende tolkning af medietekstanalysen. På dette trin sætter vi de foregående analyser i relation til den
samfundsmæssige kontekst. Vi får her mulighed for at undersøge, hvilke
magtrelationer og hvilken samfundsstruktur teksterne er en del af, og
hvordan disse gensidigt påvirker hinanden (Fairclough 1992:64).
Pjecen og medieteksterne har hver deres diskursive praksis og derfor også
hver deres sociale praksis. Med to så forskellige udgangspunkter kan det
være problematisk at behandle den sociale praksis for de to under et.
Omvendt har vi set tydelige fællestræk i pjecen og medieteksterne, for
eksempel at stress overvejende relateres til arbejde. De to teksttyper har
derfor arbejdsmarkedsdiskursordenen til fælles. Desuden agerer både pjecen
og medieteksterne i det samme samfund og den samme kultur. Med en
samlet analyse får vi mulighed for at identificere ligheder og forskelle i den
måde stress konstrueres på i de to medietyper. Det er derfor vores opfattelse,
at fordelene ved at behandle den sociale praksis for pjecen og for medieteksterne sammen, er større end ulemperne ved at behandle dem hver for sig.
6.1 Videncentrets rolle i risikodiskursordenen

Pjecen indgår i en risikodiskursorden, hvor det er blevet dagligdag, at
myndigheder advarer mod alle mulige former for risici. Som Luhmann
påpeger:
Den (politikken, red.) presses til at påtage sig styringen og ender gerne
med at overregulere og at skubbe omkostningerne over på det
offentlige. Den overdrager behandlingen af risici til organisationer,
der så får travlt med at omsætte alle svage punkter til forebyggelsesprogrammer og tage ved lære af hver eneste større eller mindre
katastrofe. (Luhmann 1997:200)
Luhmann nævner, at politikerne overdrager behandlingen af risici til de
offentlige organisationer, i stedet for selv at træde i karakter. Vi ser pjecen
som en del af dette aspekt af risikosamfundet. I arbejdsmiljøspørgsmål har
det offentlige etableret sektorforskningsinstitutionen NFA, der via sit
tilknyttede videncenter har mulighed for at kommunikere om stress. Dette
stemmer overens med, at vi i medieanalysen konstaterede, at politikerne
ikke udtaler sig ret meget i medierne, på trods af at emnet ifølge Søren
Jensen har politisk bevågenhed:
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Psykisk arbejdsmiljø og stress er højt prioriteret, både i
Arbejdsmiljørådets handlingsplaner og i de politiske beslutninger på
området og det står også i regeringens handlingsprogrammer og sådan
noget (bilag C l. 325-329)
Typisk er rollefordelingen sådan, at forskningsinstitutioner udreder risici,
mens styrelser håndterer og informerer. Eksempelvis er det centralt for
Fødevarestyrelsen, at den videnskabelige risikovurdering er uafhængig af og
adskilt fra myndighedens risikohåndtering. Af deres hjemmeside fremgår
det, at Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring er helt adskilt fra den
Fødevareafdeling, det udfører risikovurderinger og udformer anbefalinger:
"Der er således organisatorisk adskillelse mellem risikovurdering og
risikohåndtering i Fødevaredirektoratet, hvilket er i overensstemmelse med
internationale anbefalinger" (http://www.foedevarestyrelsen.dk/FDir/
Publications/2002753/Rapport10.asp, 06.05.2007).
Imidlertid er pjecen netop både en slags risikovurdering, der udreder
fænomenet stress og en slags risikohåndtering, der giver anvisninger på,
hvordan den enkelte skal håndtere stress. Når denne kombination er mulig,
ser vi det som et eksempel på, at NFA i form af det tilknyttede Videncenter
har skabt, hvad Mark Ørsten kalder en Modus-2 videninstitution:
En modus- 2 vidensinstitution er en institution, der blander
videnskabelige, politiske og kommercielle interesser, og som i høj
grad bruger medieoptræden til at legitimere den viden eller de
synspunkter, som institutionen producerer og/eller repræsenterer.
Faktisk er selve det at formidle og advokere ideer, nye såvel som
eksisterende, disse institutioners primære opgave frem for ny
videnproduktion (Kristensen og Ørsten 2006:113f).
I risikosamfundets mediebillede er der et nært forhold mellem eksperter og
medier, hvor journalisten altid har en leverandør af videnskabelig viden, og
eksperten altid har en scene til sin nyeste forskning (Poulsen 2004:68). Vi
betragter Modus-2 videninsitutioner som en professionel leverandør af
eksperter til medierne, hvor journalisternes behov for lettilgængelig viden
opvejer det legitimitetstab, som eksperter ellers lider i risikosamfundet.
Ifølge Luhmann hviler risici nemlig på det enkelte individs værdiopfattelse i
en sådan grad, at eksperternes ethos ikke længere har nogen indflydelse
(Luhmann 1997:193).
Pjecen er med til at skabe forsigtig forandring af den sociale praksis i
risikodiskursordenen ved at kommunikere gennem en modus-2
videninstitution, der professionelt kan håndtere mediekontakten. NFA
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forsøger således at tilpasse sig nutidens mediebillede og kompensere for de
forbehold, som risikosamfundet tager over for ekspertviden.
6.2 Definitionskampe i risikodiskursordenen

Som vi har set i vores tidligere analyser, indeholder risikodiskursordenen
både en behandlerdiskurs og en forebyggelsesdiskurs, der giver forskellige
bud på, hvordan stress skal håndteres. Forebyggelsesdiskursen har
tilslutning fra lægevidenskaben personificeret af Søndergaard Kristensen i
både medier og pjece. Beck siger om videnskabens forhold til andre
indehavere af viden, at:
Videnskabsinternt fører den stigende usikkerhed ikke nødvendigvis til
en ny åbenhed eller til en besindelse, idet der samtidig opstår en
skærpet konkurrence inden for og mellem professionerne ... Disse
(videnskaberne, red.) forsvarer den "sande viden" over for den
"lægmandsviden", som florerer blandt pseudoeksperter og "kollegiale
charlataner" (Beck 1997:279f).
Søndergaard Kristensens stærke tilbagevisning af såvel lægmandsdiskursen
som behandlerdiskursen, skyldes formodentlig, at han selv mener at have
den sande viden om stress, hvorimod behandlere kan opfattes som kvaksalvere. Videncentret er godt klar over, at vi lever i et behandlersamfund,
hvor danskere ikke vil finde sig i at have ondt hverken fysisk eller psykisk,
og hvor velfærdssamfundet og friværdi har gjort det muligt at købe sig til
dyre behandlere. Behandlerne bliver således en konkurrent i spørgsmålet om
den sande viden, og de har kronede dage i risikosamfundet, hvilket Beck
også pointerer, når han siger, at risici også er markedschancer. Han mener
derfor, at en stor del af definitionskampene skyldes kommercielle interesser
(Beck 1997:63). Søren Jensen udtaler da også:
... det er vel også sådan, at der også er et område, ja så findes der
mange sådan stresskonsulenter, rådgivere. Der er mange interesser i
også at tale problemet op nogle gange måske (bilag C l. 524-527).
Vi så dette eksemplificeret i aktantmodellen i afsnit 5.2.3, hvor både
Netterstrøm og Milsted, i deres egenskab af private behandlere påtog sig
rollerne som hjælpere til på den ene eller anden måde at afhjælpe stressproblemet. Netterstrøm og Milsted er naturligvis også opmærksomme på, at
vi befinder os i et behandlersamfund og ved at stille sig til rådighed med
udtalelser for medierne positionerer de sig selv i forhold til deres potentielle
kunder.
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Hermed ser vi, at begge diskurser søger at reproducere sig selv, og at der
hersker kampe om hegemoni mellem behandlerdiskursen og forebyggelsesdiskursen.
6.3 Stress i arbejdsmarkedsdiskursordenen

Ifølge Beck har risici en særlig indflydelse på det politiske plan, idet risici
skaber
uorden i de samfundsmæssige, politiske og økonomiske handlingssystemer. Anerkendelsen af modernitetens risici skaber således, under
trykket fra de voksende farer, en ejendommelig eksplosiv politisk
kraft (Beck 1997:104f).
Men som vi undrede os over i makroanalysen og også nævnte ovenfor,
optræder politikerne ikke særligt ofte i medieteksterne.
I både medieteksterne og pjecen så vi, at der blev skabt hegemoni om
diskursen om, at stress er arbejdsrelateret. I Danmark er der en stærk
tradition for, at arbejdsmarkedets parter løser deres problemer selv via den
såkaldte danske model (http://www.bm.dk/sw605.asp). Som vi så i vores
tekstanalyse af medieteksterne, forsøger arbejdsgiverne at fraskrive sig det
fulde ansvar for stress. De forsøger derfor at lancere en livsstilsdiskurs, hvor
både arbejdsliv og privatliv har indflydelse på stress. Men uanset, om
årsagen til stress er privatliv eller arbejdsliv, er det uomtvisteligt, at arbejdspladsen rammes, fordi medarbejderne sygemeldes. De er således nødt til at
interessere sig for fænomenet og vælger derfor at tage del i den arbejdsmarkedspolitiske diskurs, som også fagforeningerne er eksponent for.
Når først ansvaret for stress er placeret hos arbejdsmarkedets parter, vil det i
den danske tradition være direkte forkert, hvis politikerne begyndte at
blande sig. Vi ser politikernes fravær i medieteksterne i dette lys.
Dermed bliver samfundets eksisterende magtpositioner i arbejdsmarkedsdiskursordenen reproduceret. Hvis arbejdsmarkedets parter ikke havde
anerkendt deres ansvar på et område, der i høj grad opfattes som arbejdsrelateret, og overladt scenen til andre aktører, for eksempel politikere, havde
der været tale om et nybrud, og de eksisterende magtpositioner var blevet
udfordret.
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7 Konklusion
Vi vil i dette afsnit sammenholde vores analyseresultater med vores
problemformulering.
I analysen af pjecen Fakta og myter om stress så vi, at Videncenter for
Arbejdsmiljø arbejder inden for en medicinsk diskurs, der kun tilbyder
læseren at forstå stress inden for en medicinsk-fysiologisk ramme, hvor
stress er en reaktion på stressorer. Stress er i den medicinske diskurs kun et
problem, hvis den bliver en kronisk, sygdomsfremkaldende tilstand. Den
medicinske diskurs ser derimod kortvarig stress som både sund og naturlig.
Pjecen sætter den medicinske diskurs op mod en lægmandsdiskurs, der
tilbyder en meget bredere forståelse af ordet stress, eksempelvis som
travlhed.
Lægmandsdiskursen er meget vanskelig at identificere i medieteksterne, og
spørgsmålet om hvorvidt lægmandsdiskursen, som er indikeret i pjecen, har
tilslutning i almindelig sprogbrug, må vi lade stå åbent. Til gengæld vil vi
gerne her se lidt nærmere på den medicinske diskurs, som vi også ser
repræsenteret i medieteksterne.
Bag den medicinske diskurs gemmer der sig en overordnet argumentation,
hvor påstanden er, at stress er en naturlig reaktion på stressorer. Belægget
er, at kroppen reagerer fysiologisk på trusler og farer. Hjemlen er, at
fysiologiske reaktioner er naturlige, faktisk et af livets grundvilkår. Som
rygdækning fungerer lægevidenskabelige argumenter, som i pjecen og af og
til også i pressen bliver kombineret med høj ethos hos de personer, der
fremfører den medicinske stressopfattelse.
Med den medicinske diskurs som fundament har vi identificeret en
forebyggelsesdiskurs, der er eksponent for at stress kan håndteres og dermed
forebygges. I argumentet for denne diskurs er påstanden, at stress kan
forebygges. Belægget er, at stress har påviselige årsager, nemlig stressorer.
Tankegangen, om at enhver kan lære at leve med stressorer eller helt undgå
dem, fungerer som hjemmel.
Forebyggelsesdiskursen giver et bud på, hvordan vi som mennesker skal
klare os i dagens samfund. Ser vi på senmoderniteten i et risikoperspektiv,
er samfundet gennemsyret af vanskeligt overskuelige trusler, som er
bivirkninger af den måde, vi lever på. Vi opfatter derfor forebyggelsesdiskursen som en del af en større risikodiskursorden, hvor forskellige
diskurser konkurrerer om at skabe hegemoni om, hvordan risici skal opfattes
og håndteres.
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Inden for denne risikodiskursorden har vi identificeret en diskurs, der
kæmper mod forebyggelsesdiskursen. Det er behandlerdiskursen, der bygger
på denne overordnede argumentation: Udsagnet "Stress er en sygdomslignende lidelse, der kan og skal behandles" fungerer som påstand. Belægget
er, at Danmark er et velfærdssamfund. Hjemlen trækker på en anerkendt
samfundsopfattelse om, at i et velfærdssamfund som det danske skal
sundhedslidelser naturligvis behandles.
Vi konkluderer, at vi har identificeret to diskurser inden for risikodiskursordenen. Forebyggelsesdiskursen findes eksplicit i pjecen, mens behandlerdiskursen indirekte adresseres og kritiseres i pjecen. Begge diskurser findes
i medieteksterne, men vores analyser peger ikke på, at der er skabt
overvejende tilslutning for en af dem. Kampen om hegemoni mellem
forebyggelsesdiskursen og behandlerdiskursen er altså i fuld gang.

Risikodiskursorden

Forebyggelsesdiskursen

Behandlerdiskursen

Diskurser i risikodiskursordenen

Både i pjecen og i medieteksterne identificerede vi en dominerende diskurs
om stress som arbejdsrelateret. Vi knytter en argumentation til denne
diskurs, hvor påstanden er, at stress er et problem, som skal løses på
arbejdsmarkedet. Belægget er, at årsagerne til stress overvejende har med
arbejdslivet at gøre. Som hjemmel fungerer den såkaldte danske model, hvor
det er op til arbejdsmarkedets parter at løse deres egne problemer. Vi ser
den danske model som baggrunden for, at arbejdsmarkedets parter i vores
tilfælde udfylder en stor del af de roller, som ifølge Ulrich Becks opfattelse
af risikosamfundets indretning burde ligge hos politikerne.
Som nævnt, anerkender pjecen diskursen om, at stress er arbejdsrelateret. I
medieteksterne krydser denne diskurs inden for en arbejdsmarkedsdiskursorden en mængde andre diskurser, fx arbejdsmiljødiskursen,
lønsomhedsdiskursen og livsstilsdiskursen. I tekster, hvor disse diskurser
krydser diskursen om, at stress er arbejdsrelateret, er det muligt at se
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nærmere på, hvordan de forskellige aktører positionerer sig i forhold til
stressproblematikken.

Arbejdsmarkedsdiskursorden

Arbejdsmarkedspolitisk diskurs

Lønsomhedsdiskurs

Personaleplejediskurs

Diskursen "stress er arbejdsrelateret"

Arbejdsmiljødiskurs

Livsstilsdiskurs

Diskurser i arbejdsmarkedsdiskursordenen

Vi har set nærmere på tre forskellige aktører, nemlig stresseksperterne Bo
Netterstrøm, Thomas Milsted og Tage Søndergaard Kristensen. Thomas
Milsted og Bo Netterstrøm kan relateres til behandlerdiskursen og Tage
Søndergaard Kristensen til forebyggelsesdiskursen. De tre aktører belyser
ekspertens rolle i risikosamfundet, og vi ser tegn på, at de forhold, som
medierne arbejder under i dag, kan give eksperter mulighed for at fremstå
som autoriteter, selv om både Ulrich Beck og Niklas Luhmann peger på, at
ekspertrollen bliver undergravet i risikosamfundet. De tre eksperters
positioneringer understeger desuden, at den diskursive kamp mellem
behandlerdiskursen og forebyggelsesdiskursen stadig raser.
Set i et videre perspektiv bemærker vi, at diskursen om at stress er
arbejdsrelateret reproducerer velkendte magtpositioner i samfundet snarere
end at skabe forandring. De forskellige aktører indtager nøjagtig de
positioner, som den danske model traditionelt tildeler dem.
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8 Refleksion
Denne afhandlingen har ikke haft til formål at afdække om Beck og
Luhmanns risikoteorier er egnede til at undersøge, om fænomenet stress kan
defineres som en risiko. Vi har derimod undersøgt kommunikation om stress
som risikokommunikation.
Vi har derfor tilrettelagt vores analysedesign med kritisk diskursanalyse i
hovedrollen, suppleret med Becks teori om den måde risici defineres på i
samfundet. Det betyder, at nogle af vores valg har været grundet på de
karakteristika, Beck tillægger risikosamfundet. Som nævnt i afsnit 3.4 om
vores forforståelse, kan vi på den måde have kigget ensidigt på teksterne. Vi
erkender, at stress er et fænomen, der er indlejret i vores kultur, og i vores
undersøgelse har vi fremanalyseret, at stress typisk relateres til arbejdslivet.
Kulturen i forskellige virksomheder, vil derfor have høj indflydelse på,
hvordan fænomenet stress er indlejret i vores måde at tænke og handle på.
Hvis vi derfor havde valgt at tilrettelægge vores analyse af kommunikation
om stress i forhold til kulturteorier eller organisationsteorier, havde vi
kunnet undersøge, hvordan der kommunikeres om stress set som et
kulturfænomen. På den måde havde vi fået et andet billede af stress.
Vi mener imidlertid, at vores brug af risikoteori har vist sig at give mening
til de mønstre den kritiske diskursanalyse har hjulpet os med at se. Ved at
perspektivere de identificerede diskursers karakteristika ved hjælp af både
Beck og Luhmann, har vores undersøgelse givet brugbare indtryk af,
hvordan fænomenet stress defineres, hvilke årsager stress har, og hvor
ansvaret placeres. Vi mener derfor, vores undersøgelse blandt andet vil
kunne fungere som et grundlag for en udredning af, hvordan stress er
indlejret i vores kultur.
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9 Perspektivering
I indledningen til denne afhandling undrede vi os over, hvordan risikokommunikation kan udføres i et samfund, hvor der er stor uenighed om,
hvad der overhovedet er farligt og skadeligt. Vi vil i denne perspektivering
se lidt nærmere på, om resultaterne af vores analyse kan give et fingerpeg
om, hvordan risikokommunikation om stress kan håndteres.
På Indenrigs- og Sundhedsministeriets website folkesygdom.dk bliver
arbejdsrelateret stress nævnt som en årsag til psykiske lidelser
(www.folkesygdom.dk/Default.aspx?ID=37, 03.05.2007). Psykiske lidelser
bliver nævnt som en af otte store folkesygdomme, hvor aldersdiabetes,
hjerte-kar-sygdomme og rygerlunger nævnes som nogle af de andre.
Dermed bliver stress sat i bås med fx overvægt og rygning. Som vi så i
vores tekstanalyse, er sammenligningen mellem stress og rygning da også
kendt fra medierne.
For at komme de nævnte risici til livs, må der ske en adfærdsændring hos
befolkningen. Utallige offentlige kampagner har i årevis forsøgt at få
danskere til at holde op med at ryge, og på det seneste har vi også oplevet
kampagner rettet mod det voksende antal danskere med fedme.
Spørgsmålet melder sig, om tilsvarende kampagner vil kunne løse stressproblemet. Som vi nævnte i afhandlingens indledning, erkender Luhmann,
at risici vurderes ud fra individuelle værdier. Kampagner kan derfor kun
have effekt, hvis det enkelte individ finder risikoen meningsfuld. Modtageren skal altså være motiveret, før en adfærdsændring overhovedet kan
komme på tale.
Det næste spørgsmål, der melder sig er, om det er en opgave for det
offentlige at ændre befolkningens "stressvaner". Vi fremanalyserede, at
stressproblemet erkendes som et anliggende for arbejdsmarkedets parter
snarere end som det offentliges ansvar, og at virksomhederne har en stor
opgave i at håndtere problemet. Risikokommunikation om stress bliver
således et spørgsmål om at fremkalde adfærds- og kulturændringer på
virksomhederne, snarere end at udforme store offentlige kampagner. Men
det er ikke nogen nem opgave:
I sundhedsoplysningen han man for længst erkendt, at selvom
danskerne udmærket ved, at sovs og tandsmør er roden til alt ondt, så
ændrer man ikke adfærd af den grund. Derfor forsker man intenst i,
hvordan man skal kommunikere for at få folk til at ændre adfærd. En
væsentlig erfaring fra sundhedsoplysningen er, at de kampagnebudskaber, der kommer fra myndighederne, kun virker, hvis de følges op i
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danskernes nærmiljø. Det er nemlig i nærmiljøet, at man kan overføre
de overordnede og abstrakte budskaber til sin egen dagligdag ... På
samme måde som sundhedsoplysning bør kommunikeres i det
nærmiljø og den dagligdag, hvor de nye sunde vaner skal implementeres, så er forandringskommunikation også mest effektiv i medarbejdernes nærmiljø (Lund og Petersen 1999:171f).
Med andre ord, og selvom det kan blive svært, kunne forandringskommunikation på virksomhederne være et godt bud på, hvordan kommunikation kan
bidrage til at løse stressproblematikken. Vi ser en række udfordringer:
Hvilke motivationsfaktorer skal til for at bryde de nuværende mønstre og
hvordan imødegås modstand mod forandringer? Hvordan kommer virksomhederne igennem med de budskaber, der skal skabe forandringen? Og
hvordan vil et budskab om at mindske stress hænge sammen dels med den
øgede fokus på globalisering og Danmarks konkurrenceevne og dels med
kravet om konstant øget effektivitet i den offentlige sektor?
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Er Danmark ved at gå ned med stress?
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