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Abstract.  
The theme of this thesis is the ongoing discussion of defining stress as a phenomenon. 

Throughout the last decade, a significant part of the debate has evolved around the issue of 

trying to establish some stabilized meaning to the notion and construct of stress.  

This has, it seems, been done without providing any sustainable results. The current 

position of the notion of stress is a multiple construct with a vast number of different 

perceptions and interpretations.  

 

This thesis focuses on the Danish stress consulting market, and is an attempt to provide an 

overview of the articulation of stress as it is done by these stress professionals.   

The starting point of our analysis is Niklas Luhmann’s theory of semantics. We analyze 25 

Danish stress-consultant companies and their concepts of stress.    

 

Our analysis shows us that the Danish market of stress consulting has multiple ways of 

providing meaning to the term stress, but also that different articulations of stress can 

essentially be systematically sorted within a number of themes.  

This thesis also analyzes the characteristics of the solutions provided by the consultants. 

We observe a tendency towards a focus on preventing stress rather than curing victims of 

stress. The analysis also shows that the solutions are mostly focused towards individuals, 

which leads us to propose a probability of stress being more an individual problem than an 

organizational problem.         

 

This paper also move beyond the realizations of the different characteristics of stress in the 

field of consulting, and provide an analysis on how these stress consultants, through their 

solutions, establish the individual as being responsible for his/her own stress. With the 

concepts of Michel Foucault’s Governmentality, we analyze a number of stress solution 

programs as governmental technologies, focusing on their potential as subjectivation 

processes. Our results show two important points.   
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Firstly, the individual should feel a personal obligation to solve his or here own stress 

under the consideration of not harming the overall level of organizational stress.      

Therefore the responsibility created for the individual is situated within a double 

consideration. 

 

Secondly, the consultants construct a logic in which they become a necessity for the 

solution of stress. Therefore the individual has to deal with his or her stress by receiving 

help from the consultants.   
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Der findes ingen præcise tal på, hvor mange mennesker, der lider af stress i Danmark, men 

en ting er dog sikkert, - stress er et udbredt fænomen1. Hvor stort omfanget er, kan 

umiddelbart ikke opregnes med rimelighed, fordi stress er en uhåndgribelig størrelse. 

Hvornår man bare er lidt stresset, og hvornår man er rigtig stresset - på en syg måde - er 

svært at afgøre. Denne usikkerhed betyder, at der til stadighed verserer en kamp om 

definitionen på stress, og debatten raser blandt fagfolk og i medierne. Stress er et begreb, 

der ikke har en klar betydning. Dette speciale griber ind i selve kernen af denne debat om, 

hvordan stress defineres, hvordan den søges løst og hvilke konsekvenser løsningerne har. 

 

I medierne handler debatten blandt andet om det moderne2 menneskes travlhed, om 

problemerne ved den stigende selvledelse, som nogle vurderer er en af årsagerne til stress3, 

og om hvordan vi gennem viden, nyskoling og udvikling skal geares til at håndtere de 

krav, som stilles af det moderne arbejdsmarked.  

 

Debatten er udpræget flerstemmig og meningerne stritter i mange retninger. Det ses 

eksempelvis i en artikel fra Politiken.dk 28.februar 2008: ”Stress er den direkte vej til 

førtidspension”. Artiklen handler om, at stress er opgjort til at være den væsentligste årsag 

til, at folk går på førtidspension. I artiklen er inddraget tre forskellige personer med status 

af eksperter. Det interessante, som viser tvetydigheden i begrebet, er hvordan de tre 

eksperter har forskellige indgangsvinkler til begrebet og fænomenet stress. Den første, Bo 

Netterstrøm, speciallæge i arbejdsmedicin på Arbejdsmedicinsk Klinik på Hillerød 

Sygehus, påpeger, at når du først er blevet stressramt er det svært at komme af med det 

igen, og han ønsker fokus på forebyggelse.  

Overlæge i psykiatri og formand for Psykiatrifonden, Jes Gerlach, påpeger i samme artikel, 

at stigningen i stresstilfælde i høj grad skyldes, at vi først nu kan diagnosticere stress, men 

at mennesker på arbejdsmarkedet nok også er blevet mere sensitive overfor deres psykiske 

problemer.  

                                                 
1 Palle Ørbæk, direktør for Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø, tilkendegiver at ingen præcist ved 
hvor mange der er stressede. Han skønner dog, bla. ud fra en undersøgelse foretaget af Statens institut for 
folkesundhed, at ca. 10 procent af danskerne er stressede. Opgørelsen er dog fyldt med mange variable, som 
slår tvivl omkring validiteten. Einar Baldursson, psykolog og lektor i arbejds- og organisationspsykologi ved 
Aalborg Universitet vurderer dog, når vi taler om stress der giver kognitive problemer for den enkelte, at 
tallet ligger mellem 25-90 procent.  (Ugeskrift for læger, nr.43, okt. 2007)  
2 Ordet moderne henviser til en dagligdags brug af ordet, hvor betydningen henviser til et begreb som dækker 
over en tidshorisont som går få år tilbage. 
3 Tema: ”Selvteknologier – magt og styring i det ny arbejde” - Nr.1, marts 2008 – tidsskrift for arbejdsliv  
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Den sidste ekspert er Ole Thyssen, professor i ledelse fra CBS. Han påpeger at: ”Det 

kraftige fokus, der er kommet på området, er i sig selv stressfremkaldende. Det er blevet 

legitimt, ja nærmest moderne, at være stresset og at have de sygdomme, der kan følge 

med”. Han står altså for en holdning, hvor den blotte italesættelse er medvirkende til at 

gøre folk stressede, Denne artikel viser på glimrende vis, hvordan der er flere tilgange til 

forståelsen (og håndteringen) af stressproblematikken og stressfænomenet. Dette gør sig 

også gældende, måske nærmest mere gældende, når det er eksperterne, som skal udtale sig 

om fænomenet stress. I en diskursanalyse af stress i risikosamfundet fra 2007, Er Danmark 

ved at gå ned med Stress4, illustreres det hvorledes førende stresseksperter positionerer sig 

vidt forskellige i forhold til definitionskampen omkring stressfænomenet.   

 

Stressfænomenets begrebsudvikling synes altså mere åben end nogensinde. Den danske og 

internationale faglitteratur om stressforskning, der hidtil har forsøgt at indfange 

fænomenet, efterlader det endnu relativt vagt og uklart afgrænset. Kompleksiteten ved 

stressfænomenet lader sig ikke umiddelbart indfange, idet stresstilstanden beskrives som 

influerende på og betinget af en bred vifte af (individuelle) psykologiske og fysiologiske 

faktorer.  

Således er den aktuelle ”stressdiagnose” dækkende over et meget stort og umiddelbart 

uafgrænseligt felt af menneskelig mistrivsel(Karpatschof & Katzenelson2007:529). Dog 

viser ovennævnte undersøgelse, at der er en væsentlig ting, de fleste eksperter kan blive 

enige om; nemlig at stress er noget, som sker i en relation til arbejdsmarkedet.  

 

Derfor er der også opstået et marked for løsning af stressproblematikker på 

arbejdsmarkedet, hvor et bredt udsnit af professionelle, semi-professionelle konsulenter og 

selvudråbte stresseksperter alle deltager i formidlingen omkring de bedste råd og løsninger 

på stress i virksomhederne. Markedet for stresskonsulting5 er omfattende, men overblikket 

over det er minimalt6.  

 

                                                 
4 Masterafhandling i Professional kommunikation ved Roskilde Universitetscenter, maj 2007 (Nielsen, 
Møgelmose). 
5 Vi vil igennem specialet benævne de firmaer som tilbyder løsninger på stressproblematikker med 
stresskonsulting eller stresskonsulentfirmaer alt efter hvad der passer bedst i den aktuelle sproglige kontekst.  
6 Kun en enkelt seriøs kvalitativ undersøgelse har forsøgt at skabe overblik over det danske marked, men 
dens fokus er udbredelsen af stresskonsulting og i mindre grad på indholdet af de løsninger på 
stressproblematikker som stresskonsulentfirmaerne tilbyder og da slet ikke definitionen på stress. 
(Forebyggelse og behandling af stress i Danmark 2007 fra Statens Institut for Folkesundhed). 
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Afsættet for indeværende analyse er at sætter fokus på, hvordan forskellige private firmaer 

byder sig til med begrebsafklaringer på stress og forskellige løsningsprogrammer7, som 

kan afhjælpe virksomheders stressproblematikker.  

 

Vi ønsker altså at undersøge, hvordan det danske marked for stresskonsulting aktuelt 

italesætter stress som fænomen, og hvordan denne italesættelse sætter en række bestemte 

løsningsprogrammer i spil, og se nærmere på nogle af de mulige konsekvenser disse 

forskelle begreber og løsningsprogrammer har for den stressberørte. Dette gøres af tre 

grunde.  

 

For det første fordi vi ser en mangel på overblik over de forskellige løsninger og 

italesættelser af stress, der stilles til rådighed på stresskonsultingmarkedet. Hvordan skal 

virksomheder og organisationer, der står med en stressproblematik med nogen rimelighed 

kunne skabe sig et overblik over mulighederne og konsekvenserne af den myriade af 

begrebsdefinitioner for stress, som tilbydes gennem markedet for stresskonsulting. Dette 

speciale vil tilbyde et overblik over de forskellige retninger for forståelsen af 

stressbegrebet på markedet for stresskonsultning. 

 

For det andet ser vi i forlængelse af stressbegrebet på de dertilhørende 

løsningsprogrammer. Hvilke sammenhænge er der imellem stressbegreberne og måden, 

hvorpå løsningen af problemer præsenteres? Derved nuanceres billede af de forskellige 

retninger inden for stresskonsulting. 

 

For det tredje vil vi se på nogle af de mulige konsekvenser af de forskellige 

løsningsprogrammer. Vi vil se på, hvad konsekvenserne er for de individer, som er 

omdrejningspunktet i stresskonsultingmarkedet, nemlig de stressberørte. Hvis markedet 

vitterlig har så divergerende tolkninger af stress, og af hvordan stressen bedst løses, har det 

også divergerende konsekvenser for, hvilke krav det sætter til den stressberørte. Vi vil 

derfor se nærmere på, hvordan bestemte programmer for løsning kommer til syne som 

styringsteknologier, der udstikker retningen for, hvordan stressberørte skal ledes og lede 

                                                 
7 Løsningsprogrammer dækker over de forskellige tilbud som stresskonsulentfirmaerne udbyder. 
Løsningerne er et program for måden man programmerer håndteringen af stress, og derved hvordan 
individet, ledelse, stresstænkning og ansvar også programmeres som følge heraf. Altså favner ordet både 
forståelsen af at stress har forskellige måder hvorpå det søges løst, men samtidig også at det animerer til 
forskellige forståelser af individ, ledelse og ansvar. 
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sig selv. Et semantisk overblik over retningerne inden for stresskonsulting er ikke 

tilstrækkeligt grundlag for at forfølge denne problemstilling, og vi vil derfor grave et lag 

dybere og se på, hvilke konsekvenser udvalgte retninger inden for stresskonsulting har for 

ledelsen af stressberørte.        

 

Dette fører os frem til følgende problemformulering. 

 

 

Problemformulering 
”Hvordan italesætter markedet for stresskonsulting stressbegrebet og løsningsprogrammer 

for stress, og hvorledes påvirker disse den stressberørte medarbejder?” 
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I dette kapitel vil vi fastlægge den teoretiske ramme for vores analyser og begrunde vores 

valg af analysestrategi. Indledningsvis vil vi redegøre for vores videnskabsteoretiske 

udgangspunkt, og for hvorledes dette valg yder indflydelse på vores analyse.  

Kapitlet skal tjene til at vise, hvordan vores analysestrategi konfigureres i forhold til vores 

videnskabelige hensigt, og dette nødvendiggør samtidig en redegørelse for vores egne 

iagttagelseskriterier. Kapitlet er bygget op således, at vi indleder med en redegørelse for 

vores videnskabsteoretiske ståsted, dernæst belyses grundlaget for, hvorfor vi har valgt den 

pågældende analysestrategi, hvilket leder os hen til en gennemgang af det teoretiske 

udgangspunkt for analysen og en eksplicitering af, hvordan denne teori operationaliseres i 

forhold til analysen. 

 

Vores analysestrategi er skrevet med udgangspunkt i Niklas Luhmanns(1927-1998) 

teoriapparat, og særligt i hans hovedværk Sociale Systemer. Endvidere trækker vi store 

veksler på Niels Åkerstrøm Andersens udlægning af Luhmann, og hans fremstilling af en 

analysestrategi med udgangspunkt i Luhmann. Dog vil vi løbende inddrage andre 

tolkninger og eksempler på Luhmanns arbejde for at give et mere helstøbt billede af vores 

forståelse og brug af teorien. 

 

I denne analysestrategien vil vi også beskrive idehistorikeren Michel Foucault(1926-1984) 

og måden, hvorpå hans teori operationaliseres i forhold til vores analyse. Denne del er 

skrevet med udgangspunkt i Fogh Jensens udlægning af Foucault begrebsapparat. Foucault 

komplekse og særdeles omfattende arbejde kan ikke på samme måde som hos Luhmann 

henvises til et hovedværk, og derfor trækker vi veksler på Fogh Jensens præsentation af de 

for os vigtigste pointer fra Foucault arbejde; dog vil vi ligesom ved Luhmann inddrage 

andre både primære og sekundære udlægninger af Foucaults arbejde i gennemgangen. 

Først skal vi dog se nærmere på vores videnskabsteoretiske udgangspunkt, som er fokus 

for det næste afsnit.   
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Det videnskabsteoretiske udgangspunkt  

Helt grundlæggende har vi valgt at tage udgangspunkt i den poststrukturalistiske8 

videnskabstradition9 og dennes epistemologiske orientering. Dette valg medfører, at vi som 

iagttagere (analytikere) og vores analysegenstand konstrueres på en særlig måde. Det 

indebærer, at vi vender vores undren og spørgen fra ikke blot at spørge til et socialt 

systems handlinger(som den ontologiske videnskab og dennes metode10), men til at spørge 

til et systems kategorier og temaers opståen. Den epistemologiske orienterende 

videnskabsteori er pr. definition af anden orden. Vi spørger ikke til, hvorfor og hvad men 

til hvordan. Vi spørger altså til, under hvilke former og under hvilke forudsætninger en 

given meningsfuldhed (f.eks. en semantik, en diskurs mv.) er blevet til.  

Denne epistemologiske tilgang stiller sig altså overfor den ontologisk orienterede 

videnskab, der producerer en genstands selvfølgelighed, hvor det, man iagttager tages for 

givet. (Andersen1999:13f). 

Med epistemologi handler det i stedet om at iagttage, hvordan verden bliver til i og med at 

organisationer og individer kigger på deres omverden i bestemte perspektiver. Det har 

betydning for, hvordan verden i bredeste forstand dukker op på bestemte måder(Andersen 

1999:14). Samtidig har det vidtgående betydning for, hvad der overhovedet kan tænkes, ja, 

forstilles. Tager vi f.eks. semantikken, som den fremstilles af Luhmann, så afspejler denne 

ikke blot tingenes tilstand. Den spiller tværtimod en væsentlig rolle i den sociokulturelle 

udvikling, idet det er ved hjælp af semantikken, at et samfund evner at foregribe og 

afprøve nye muligheder, som følge af en igangværende 

transformationsproces(Götke1997:95).   

På denne måde inddæmmes den mulige udvikling (og dennes potentiale) af de aktuelle 

forestillingsevner, og disse forestillingsevner er begrænset af de semantiske 

betydningsprocesser. Og det kan få meget vidtrækkende konsekvenser.  

 

                                                 
8 Når vi her taler om teori i analysestrategiske termer funderet på et poststrukturalistisk grundlag, er det 
vigtigt at forstå, at teori er et program for, hvordan man vil iagttage, for hvordan vi vil konfigurere vores 
iagttagelsesapparatur; et program for hvordan vi konstruerer vores genstand og for måden, vi iagttager denne 
genstand(Esmark 2005:11) 
9 Poststrukturalismens sammenhængskraft, som en egentlig, selvstændig videnskabstradition er stadigvæk 
under diskussion, og budene på, hvilke strømningerne den er båret af, er flere. Men for poststrukturalisterne 
er det især rødderne til den strukturelle lingvistik, der er det betydeligste referencepunkt(Esmark2005:12). 
Med vores teoretiske udgangspunkt centreret omkring Niklas Luhmann og Michel Foucault, og fordi disse 
typisk kategoriseres som poststrukturalister (hvor meget det så end måtte var mod deres vilje), har det været 
naturligt for os at tage afsæt i denne tradition.  



 Analysestrategi  

 18    

Denne korte gennemgang af det videnskabsteoretiske udgangspunkt er en vigtig 

forudsætning for forståelsen af vores analysestrategi, da det videnskabsteoretiske 

udgangspunkt jo netop er afgørende for, hvad vi overhovedet kan udsige på baggrund af 

vores analyse. Det vigtigste at have med fra dette afsnit, forud for læsningen af resten af 

specialet, er altså, at vi på baggrund af den videnskabsteoretiske tradition kun kan tilnærme 

os forklaringer på, hvordan tingene sker, og ikke kan svare på det semipositivistiske 

hvorfor tingene sker.  

Dermed kan vi gå naturligt videre til selve valget af analysestrategien, eftersom feltet for 

valg af analysestrategi er indsnævret ved at klargøre for den valgte videnskabsteoretiske 

tradition.  

 

Valg af analysestrategi 

Målet med dette afsnit er at kvalificere vores valg af analysestrategi. Målet er ikke at sige, 

hvorfor vi vælger denne tilgang til fordel for noget andet, men at redegøre for de 

muligheder og umuligheder, som valget af analysestrategi skaber11.  

 

Vi søger som analytikere at sætte os selv i en rolle, hvor vi må være opmærksomme på, 

hvordan vores valg af analysestrategi betinger vores optik og genstand; måden vores 

objekt træder frem for os og gør sig analyserbart. For alt afhængigt af måden, vi 

konfigurere vores iagttagelsesapparatet på, vil vores objekt træde forskelligt frem. Derfor 

må vi være os konsekvenserne i valget af analysestrategi bevidst og belyse, hvordan valget 

af analysestrategi konditionere vores blik. For som Luhmann selv påpeger;  

 

” An observer cannot see what he cannot see. Neither can he see that he cannot see what 

he cannot see.” (Luhmann1994:28) 

 

Altså - vi må erkende, at vores iagttagelser altid er påvirket af os selv og vores 

iagttagelsesevner.  

                                                                                                                                                    
10 Vi har med vores valg af den epistemologiske orienterede videnskab valgt konsekvent at benytte ordet 
analysestrategi i stedet for begrebet metode, som stammer fra den ontologiske orienteret videnskab.   
11 Alle valg indebære naturligt et fravalg, altså andre muligheder, man må gøre sig selv blind for. Derfor 
giver det kun mening at beskrive, hvad valget betyder for analysen, og ikke hvad alt det vi er blinde for 
kunne have betydet. Vi kan retfærdigvis heller ikke indfange alle de alternative muligheder, der var for 
indgangsvinkler til analysen, hvilket igen er årsagen til, at vi koncentrerer os om at forklare, hvilke 
konsekvenser valget af analysestrategi har for selve analysen. 
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Med indeværende projekt har vi valgt et fokus centreret omkring det epistemologiske 

perspektiv, og derfor vil vi spørge til, hvordan stress som semantisk fænomen er blevet 

meningsfyldt som begreb. På den måde griber vi altså ind i begrebets umiddelbare 

meningsstabilitet og løsner op i begrebets aktuelle betydningsmaterie, idet vi ser på, 

hvordan begrebet fra forskellige sider aktuelt tillægges betydning. Målet for 

analysestrategien bliver således at sammensætte et iagttagelsesapparat, der gør det muligt 

at iagttage de semantiske betydningsprocesser, der aktuelt dominerer i 

stresskonsultingbranchen.  

For at indfange disse krav til en analysestrategi har vi, som tidligere nævnt, valgt at tage 

udgangspunkt i Luhmanns teoretiske apparat, og vi vil i det følgende give en introduktion 

hertil. 

Luhmanns verden til forskel.   

Den tyske sociolog Niklas Luhmanns semantiske analyse, er det teoretiske udgangspunkt 

for vores analysestrategiske orientering og praktiske analyseapparat. For at give et indblik 

ind i Luhmanns univers og for at tilvejebringe en forståelse for brugen Luhmanns 

semantiske analytik, vil vi indledningsvis give en overordnet introduktion til hans 

systemteori og hans mere grundlæggende begreber, herunder hans (anden ordens) 

iagttagelsesbegreb12. Dernæst vil vi behandle hans semantikanalyse, vores anvendelse af 

denne tilgang, og hvilke implikationer dette valg fører med sig. 

Luhmanns systemteori.   

Niklas Luhmann anlægger med sin systemteori et perspektiv på mennesket og verden, der 

grundlæggende kan karakteriseres som et brud med de klassiske ontologiske 

fremtrædelsesformer og den moderne bevidsthedsfilosofiske metafysik(Thorbjørn2006:3). 

Luhmann skabte en almen, universalistisk sociologisk teori, der skulle kunne forklare alle 

socialitetens fremkomstformer og strukturer udfra en grundform bestående af 

kommunikation(Luhmann1984:51)13. Hos Luhmann er det således ikke mennesker, der 

kommunikere men kommunikationen selv, der kommunikerer.(Kneer1997:7) 

 

                                                 
12 Vi har valgt at tage udgangspunkt i anden ordensiagttagelses begrebet, da vi her udskriver en af 
systemteoriens kerneoperationer; iagttagelsen af forskelle.(Andersen1999:109)  
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Luhmann skriver med sin radikale systemteori individet ud af sociologien og lægger 

dermed op til en ny og anden måde at indfange den sociologiske samfundsanalyse på. 

Denne radikalitet øjensynliggøres bl.a. i måden, hvorpå han ser alle sociale systemer som 

værende autopoietiske14 kommunikationssystemer, som er selv-referentielle og selv-

styrende enheder, der udelukkende består af kommunikation(Luhmann1996:261). 

Luhmanns brug af den autopoietiske organisering gælder ikke kun sociale systemer men 

også organiske (dvs. levende systemer; begrebet er hentet fra biologien hvor det blev brugt 

til at beskrive levende systemer) og psykiske systemer.   

Men som sociolog interesserede Luhmann sig fortrinsvis for socialsystemer og analysen af 

de forskellige funktionssystemer. Vi beskæftiger os udelukkende med disse sociale 

systemer, og vi forholder os ikke til psykologiske og biologiske systemer.    

Hans egne eksempler og analyser på sådanne funktionssystemer er mange igennem hans 

værker, men her skal vi blot nøjes med at nævne et par af dem; det politiske system, det 

økonomiske, videnskabssystemet, kunstsystemet, retssystemet mv.  

Disse funktionssystemer udgør tilsammen det moderne samfund, og hos Luhmann er   

samfundet funktionelt differentieret, dvs. funktionssystemerne er sidestillet med de øvrige, 

og der er således intet centrum, hvorfra magten naturligt udgår - heller ikke det 

politiske(Luhmann1990:165) Samfundet er differentieret i autonome delsystemer, som 

ikke mere kan integreres gennem en grundsymbolik, der er fælles for alle systemerne.  

 

Luhmanns systemteoretiske grundbegreber.  

Følgende beskrivelse er gjort udfra et forbehold; Luhmanns teoriarkitektur er nemlig af en 

så kompleks og mangesidig karakter, at den tillader flere indgange, og derfor gives der 

ikke umiddelbart et startpunkt, som vi logisk kan lægge ud med. Men da vi, som tidligere 

nævnt, med indeværende projekt har centeret vores anvendelse af Luhmanns teoriapparat 

omkring hans semantikanalyse, har vi valgt, at vores teoriredegørelse også fikseres 

omkring begreberne i relation hertil.  

 

                                                                                                                                                    
13 Luhmanns systemteori er bl.a. en videreudvikling af funktionalismen i traditionen fra Talcot 
Parsons(Kneer 1997:35)    
14 Autopoieses betegner et koncept om selvorganisering; en ide om at systemers selvoprettelse. Dvs. at 
systemets enhed og derned alle de elementer, som det enkelte system består af, bliver produceret af systemet 
selv(Kneer 1997:65).  
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Indledningsvis vil vi først introducere hans iagttagelsesbegreb og system/omverdens 

skelnen; disse er de primære markører i hans teori om systemernes funktionelle 

differentiering og disses selv-referentielle dynamik.  

 

Luhmanns system/omverden.  

Som tidligere nævnt så er det ret afgørende, når man skal give en introduktion til 

Luhmann, hvilket begreb man starter ud med. Alt afhængigt af hvilket begreb man starter 

ud med, synes teorien at tegne sig forskelligt. Luhmann system/omverden skelnen kan, 

bl.a. sammen med hans iagttagelsesbegreb, regnes blandt de betydeligste begreber i hans 

teori, og derfor har vi valgt at starte her.   

 

Den mest elementære forskel hos Luhmann er nemlig hans system/omverden15. Gennem 

sine værker er det den forskel, som Luhmann oftest sætter i centrum; distinktionen som 

systemet foretager mellem sig selv og sin omverden.   

Med sociale systemer, som sættes i centrum i denne opgave, fokuseres der på den 

kommunikation, der foregår inden for et socialt system; alle sociale systemer konstitueres 

ved en grænse mellem system og omverden.  

Luhmann formulerer det selv således;  

 

”De konstituerer og vedligeholder sig selv ved at frembringe og opretholde en difference 

til omverdenen, og de benytter deres grænser til regulering af denne difference.”(Luhmann 

2000:52) 

 

For sociale systemer har iagttagelser form af kommunikative beskrivelser; dvs. at et socialt 

system kan iagttage sig selv eller omverdenen gennem selv- eller fremmedrefererende 

beskrivelser(Andersen1999:132). Et socialt system er således enheden af forskellen 

system/omverden. Systemet konstituerer altså sig selv ved at afgrænse sig over for 

omverdenen(Götke1997:24) 

 

                                                 
15 Hele grundprincippet hos Luhmann bygger på difference. Differencen mellem system og omverden, 
differencen(Luhmann2000). Vi har dog valgt at ligge vægt på ordet forskel i stedet for difference, fordi 
forskel og forskelssættelse knytter sig mere direkte til den semantiske analyse, der er hovedfokus for vores 
analyse. Samtidig er forskel også Niels Åkerstrøm Andersens terminologi, som vi holder os forholdsvis tæt 
til igennem vores analysestrategi.  
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Grundlæggende kan man sige, at forskellen mellem system og omverden er det sociale 

systems meningsgrænse; forskellen er selve mulighedsrummet for meningsdannelsen i 

systemet.(Andersen1999:133).  

Dette er en grundpræmis for forståelsen af Luhmanns værk, men hvordan kan man så 

overhovedet undersøge og finde den forskel mellem system og omverden, når man 

arbejder som analytiker udfra et Luhmanniansk perspektiv; hvordan er det i det hele taget, 

vi kan iagttage vores genstandsfelt - og mere generelt - hvordan kan vi overhovedet 

iagttage verdenen? Til dette har Luhmann udviklet en teori om iagttagelse, hvilket er fokus 

for næste afsnit.   

 

Iagttagelsesbegrebet – af første og anden orden.  

Hos Luhmann har iagttagelsesbegrebet fuldstændig afgørende betydning, idet iagttagelse 

er den basisoperation, der producerer forståelse og mening(Luhmann2000:113). Samtidig 

så etableres Luhmanns systemteori netop som iagttagelse af anden 

orden(Andersen1999:111) 

Men inden vi tager hånd om forståelsen og brugen af disse anden ordens iagttagelser, 

begynder vi med Luhmanns grundlæggende iagttagelses-forståelse.  

 

I Luhmanns systemteori er det i selve iagttagelsen af et socialt system, at det bliver til og 

gøres iagttagelig. Hvordan nu dét? Jo, idet man gennem selve iagttagelsen lader systemet 

”komme til syne”; man indikerer det (overfor alt andet) og lader det dukke op for ens 

meningshorisont.  

Iagttagelsen kan ses som enheden af forskellen indikation/forskel(Andersen1999:110). 

Eller for at bruge Luhmanns ord;  

 

 ”Det at iagttage er intet andet end udførelsen af en distinktion” 

 (Luhmann2000:221) 

  

For Luhmann bliver iagttagelse simpelthen en bestemt forskelssættende operation;  

 ”..at iagttage er at mærke noget inden for rammen af en forskel” 

 (Andersen1999:109) 
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Som iagttager kan man ikke betragte al ting på én gang, man må ”nøjes” med at ”kløve” 

verden i forskelle. Man markerer noget (m), for derigennem at efterlade noget umarkeret ( 

- ). Med matematikeren Spencer Browns formkalkyle, som Luhmann benytter i sin 

systemteori, markeres forskellen på følgende måde;  

 

 

 
  

 

Det omvendte L, eller galgen om man vil, udtrykker selve den ledeforskel, der indikere 

valget for det analytiske blik.    

 

På sammen måde, som når vi vender vores blik mod noget, vender vi det samtidig bort fra 

alt andet. I det iagttagende øjeblik ”ser vi det vi ser”, og intet andet. På denne måde kan vi 

bemærke, at verden træder frem for os på bestemte måder, afhængigt af hvilken forskel vi 

betragter den udfra; udfra hvad vi markerer.  

Som iagttageren iagttager vi altså inden for rammen af en forskel, og vi kan derfor ikke se, 

hvad der ligger udenfor denne forskel. Vi har altså ”blinde pletter” ved vores iagttagelse. 

Her kommer Luhmanns anden ordens iagttagelse i spil. Iagttagelser af anden orden er 

nemlig iagttagelse af første ordens iagttagelsen og dennes blinde pletter.   

 

På denne måde bliver det således systemteoriens ærinde, vha. anden ordens iagttagelser at 

undersøge og sætte fokus på samfundet og samfundssystemernes blinde pletter; at 

undersøge de forskelle, der forsegler det muliges betydningsrum i samfundet; for hvad der 

overhovedet kan træde frem i samfundet, og hvordan det gør det(Åkerstrøm1999:111). Et 

systemteoretisk grundgreb bliver således at rette refleksivitet mod de bestående måder at 

tænke og handle på, ved at se på, hvordan der igennem forskelssættelsen dannes mening i 

kommunikationen. Dette meningsbegreb er fokus for næste afsnit.    

 

Markeret (-)Umarkeret 
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Meningsbegrebet 

Hos Luhmann antager meningen en anden form, end hvad vi normalt vis forstår ved den. 

Traditionelt opfattes mening som noget, der konstitueres af et subjekt. Dvs. at vi som 

subjekter tilskriver de fænomener mening, som vi støder på i vores omgang med verden; 

m.a.o. subjektet er forudsætningen for mening(Götke1997:36).   

I Luhmanns systemteori bliver meningsbegrebet benyttet på en måde, der afviger fra denne 

forståelse. Det forholder sig omvendt! Meningen er en forudsætning for subjektet. 

Meningen hos Luhmann forskydes til en funktionel bestemmelse i systemteoretisk regi: 

nemlig kompleksitets reduktion(Götke1997:36). Hvad betyder det så? Jo, ifølge Luhmann 

består verden udelukkende af kommunikation, og for at denne kommunikation kan 

organiseres, må systemerne operere udfra mening. Mening er med til at reducere 

kommunikationens ellers uoverskuelige kompleksitet, for hvordan er det ellers muligt at 

kommunikere sammen indbyrdes?   

Det sker igennem reduktion af den meningsmæssige kompleksitet ved dannelsen af 

symbolsystemer, også kaldes semantik(Götke1997:95).  

Som alle andre begreber hos Luhmann skal også mening forstås inden for rammen af en 

forskel, og således defineres mening som bestående af enheden af forskellen mellem 

aktualitet/mulighed (Luhmann2000:104), mens den af Andersen (Andersen1999:121) 

sættes udfra aktualitet/potentialitet. Vi vil herfra benytte os af den sidste af disse16.    

Sociale systemer er bundet til meningen, og de er dynamiske i den forstand, at de aldrig 

forbliver identiske med sig selv; meningen fikseres aldrig helt men er grundlæggende 

ustabil. Meningen er således hele tiden i en bevægelse af tilblivelse, for hos Luhmann 

reaktualiseres og nyarrangeres forskellen mellem aktualitet og potentialet hele tiden. 

Således fastholdes mening aldrig, og det skyldes, at mening formes af en kommunikation, 

som forsvinder det øjeblik den dukker op(Andersen1999:123)  

Systemer opererer ud fra en given meningsfuldhed og iagttager derfor ud fra en given 

logik. Med systemteorien forsøger vi at etableres os ovenover disse iagttagelser i den 

forstand, at vi iagttager måden, hvorved der bliver iagttaget på. Vi er. som tidligere nævnt, 

iagttagere af anden orden; iagttagere af, hvordan kommunikationssystemerne iagttager. Vi 

sætter i bogstaveligste forstand ord på kommunikationens blinde pletter og grænser; 

                                                 
16 De dækker begge over det samme indhold, og forskellen i termer skyldes formentlig oversættelsen af 
Luhmann til dansk. Niels Åkerstrøm Andersens udlægning er fra 1999, og altså før den danske oversættelse 
af Sociale Systemer, som er fra 2000. Der er altså tale om et forskelligt valg af termer (ord), men betydningen 
er den samme. 
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kommunikationssystemerne kan jo ikke selv sætte sig udover deres egen 

meningsfuldhed(Andersen1999:127)  

Vi har nu gennemgået de vigtigste grundelementer i Luhmanns teoriværk, således at 

grundvilkårene for forståelsen af den semantiske analysestrategi skulle være på plads. 

Derfor kan vi nu præsentere vores udlægning af Luhmanns semantikanalyse, samt forklare 

måden, hvorpå vi i praksis vil operationalisere semantikanalysen i forhold til empirien. 

 

Den semantiske analysestrategi 

Vores semantikanalyse vil tage udgangspunkt i Luhmanns definition og metode for 

semantik. Med denne tilgang bliver analysen af semantikken til et spørgsmål om at finde 

generaliserede forståelser igennem bestemte kommunikationer. Det betyder, at vi i vores 

tilfælde søger at finde italesættelser af stressbegrebet, og italesættelser af de forskellige 

løsningsprogrammer på stress, som tilbyder sig igennem kommunikationen. Vi vil i det 

følgende introducere teorien om den semantiske analyse, og hvorfor vi har valgt netop 

denne analysetilgang. Vi gennemløber den semantiske analyses konfiguration i relation til 

vores objekt, idet vi beskriver, hvordan vi praktisk operationaliserer semantikanalysen i 

specialet. 

 

Hvorfor semantikanalyse? 

Vi har tidligere givet en introduktion til Luhmanns omfattende analyseapparat, og vores 

nedslag på netop den semantiske analyse er ikke tilfældig. Udgangspunktet for analysen er 

at undersøge, hvordan stress og løsningen af stress italesættes af konsulentfirmaer med 

stressløsning som forretningsområde. Dette gøres for at se, om der er nogle forståelser af 

stress på konsulentmarkedet, som der er større tiltro til end andre, og generelt skabe et 

overblik over dette marked for stresskonsulting, som på nuværende tidspunkt virker 

uoverskuelig og semianarkistisk.  

 

For at se på hvad der egentlig tilbydes fra dette marked, må vi se på, hvad der reelt 

kommunikeres af tilbud, og her hjælper semantikanalysen os med at forstå de indlejrede 

kondenserede meninger, som kommer til udtryk gennem kommunikationen fra 

stresskonsulentfirmaerne. Vi går direkte til semantikanalysen, for at komme ind til sagens 
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kerne, nemlig mulighederne for forståelse af kommunikationen om begrebet stress. Vores 

mål er altså at se på begrebsdannelsen af stress.  

 

Det er ikke vores mål at se på, hvordan forskellige virksomheder, som tilkøber ydelser hos 

disse stresskonsulentfirmaer, egentlig forstår kommunikationen. Det er for det første 

umuligt at lave et overblik over, hvordan alle de forskellige købere af ydelserne ville forstå 

denne kommunikation, og vi ville derfor være nødsaget til at lave en eller et par cases på, 

hvordan enkelte virksomheder håndterer at skulle tilkøbe stresskonsulting som en ydelse.  

Vores mål er at skabe et overblik over, hvordan markedet for stresskonsulting ser ud, og 

derfor vil en case med en enkelt eller to virksomheder ikke være ønskværdigt for os. 

Endvidere skal det påpeges, at interessen i højere grad er fokuseret omkring, hvordan 

stresskonsulentfirmaerne selv konstruerer et mulighedsrum forståelse af stress gennem 

deres kommunikation. At fokus flyttes væk fra køberen af ydelsen er ikke ensbetydende 

med, at de er irrelevante, og vores empiriske valg er da også betinget af købernes 

særegenhed. Endvidere er det selvfølgelig afgørende, hvordan netop disse købere at 

stresskonsultingydelser konstrueres igennem stresskonsulenternes kommunikation 

Med semantikanalysen ser vi altså på, hvordan mening kondenseres i semantiske former, 

som skaber et særligt mulighedsrum og begrebsreservoir for kommunikationen. 

Analysestrategien omhandler derfor kulturelt skabte temaforåd, hvilket vil sige de 

muligheder for forståelse af kommunikationen (i vores tilfælde begrebet stress), som er 

skabt gennem kommunikationen. Disse mulighedsrum for forståelse af begreber er ikke 

statiske men kan forandre sig over tid; m.a.o. disse forandringer i forståelsen af begreber 

sker på baggrund af kulturen, og kulturen er foranderlig.   

 

”Derfor findes der et mellemliggende krav, der formidler mellem interaktion og sprog – en 

slags forråd af mulige temaer, som står til rådighed for hurtig og hurtigt forståeligt 

optagelse i konkrete kommunikative processer. Vi kalder dette temaforåd for kultur. Seriøs, 

bevaringsværdig semantik er følgelig en del af kulturen, nemlig den del, som overlevere 

begrebs- og idehistorien til os.” (Luhmann2000:205) 

 

Hvad er det så grundlæggende, vi kan svare på med den semantiske analyse? Kort fortalt 

bliver vi i stand til at se, hvordan forskellige stresskonsulentfirmaer gennem deres 

kommunikation drager forskelssættelser i deres kommunikation om stress. Det vil sætte os 
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i stand til at svare på de 2 problemstillinger, som er omdrejningspunktet for indeværende 

undersøgelse, nemlig:  

 

• Hvordan defineres stress af stresskonsulentfirmaerne? 

• Hvilke løsningsprogrammer stilles der til rådighed i forhold til en 

stressproblematik? 

 

Disse spørgsmål giver semantikanalysen os mulighed for at svare på ved at give en 

systematisk tilgang til tolkning af kommunikation.  

 

At sætte forskelle så verden bliver sort/hvid 

I dette afsnit vil vi udforske nærmere, hvad det mere konkret vil sige, at vi tager 

udgangspunkt i en semantisk analysestrategi. 

 

Vi tager udgangspunkt i forskelssættelse. Det gør vi ud fra den analysestrategiske 

grundantagelse om, at iagttagelser altid sker ud fra rammen af en forskel; man kan ikke 

iagttage noget, uden samtidig at iagttage det som værende forskelligt fra noget andet. 

Kommunikationen brydes op og forstås ud fra forskelle; som fx at sort er forskellig fra 

hvid, krig er modsætningen til fred. Dette er et at de vigtigste erkendelsesmæssige 

grundelementer i Luhmanns semantiske analyse og et generelt grundvilkår i hans 

kommunikationsteoretiske udgangspunkt, hvilket vi også har beskrevet tidligere. Her er det 

selvfølgelig kogt ind til benet af, hvordan verden deles op og illustreret med meget simple 

eksempler, men det er samtidig også hensigten med en semantisk analyse; nemlig at bryde 

kommunikationens kompleksitet op på en hensigtsmæssig måde, så verden kan forstås 

sort/hvidt. Kommunikationens kompleksitet kan dermed reduceres. 

 

I den semantiske analyse er udgangspunktet i forskellen mellem kondenseret mening og 

mening, hvilket vi på skrift illustrerer med et / tegn, altså kondenseret mening/mening17.  

 

                                                 
17 Denne differentiering med kondenseret mening/mening er taget fra Niels Åkerstrøms Andersens 
udlægning af Luhmann. Luhmann beskriver det ikke direkte med dette ordvalg, men vi mener at 
udlægningen er retvisende for indholdet, og giver en bedre forståelse end Luhmanns noget mere kryptiske 
formuleringer. 
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Når damp kondenseres bliver det mere sammenhængende og fast i form af væske; på 

samme måde kan luftig og uhåndgribelig mening blive kondenseret til en mere fast form, 

som dog stadig er flydende. Kondenseret mening kan bedst forklares med ordet begreb. Et 

begreb er mening, som er fikseret til en bestemt betydning i længere tid ad gangen. Vi har 

tidligere beskrevet meningsbegrebet og dets tilknytning til aktualiseringsøjeblikket. Med 

kommunikationen af begreber kan mening kondenseres og løsrives fra 

aktualiseringsøjeblikket. 

”Semantik er med andre ord kondenserede og gentagelige former for mening, der står til 

rådighed for kommunikation” (Andersen1999:143) 

Det vil sige, at et kommunikeret begreb kan opretholde sin mening i længere tid. Når 

Luhmann beskæftiger sig med denne kondenserede mening, beskriver han det som en 

meningsdimension(Luhmann2000:115).  Meningsdimensionen er en fællesbetegnelse for 

selve det fænomen, at mening kan blive til mere end blot tilfældige forskelle, der drages i 

øjeblikket. Meningen får altså en vedvarende realitet. Meningsdimensionen er en 

fællesbetegnelse for tre underdimensioner til, hvordan mening kan udledes af 

kommunikation. Disse tre dimensioner for meningsdannelse er fokus for næste afsnit. 

 

Semantiske dimensioner 

Vi vil i dette afsnit gennemgå Luhmann dimensionsbegreber, som er afgørende for den 

semantiske analyse.  

 

Som beskrevet i det foregående afsnit opererer Luhmann med en overordnet 

meningsdimension, der dækker over tre underdimensioner; sags-, social- og 

tidsdimensionen. Dimensionerne dækker over de tre måder, hvorpå mening overordnet kan 

tematiseres og yde orienteringshjælp ift. kommunikationens kompleksitet. Hver dimension 

har sin egen forskelssættelse, sin egen måde at bryde kommunikationen op på.  

 

Semantisk analyse består i at se, hvordan der igennem kommunikationen drages forskelle, 

men disse forskelle kan være sværere at skelne imellem, hvis der ikke er nogen guidelines. 

Det skyldes, at al kommunikation består af forskelssættelse, så hvis alt er forskelle, hvilke 

skal vi så ligge mærke til? Det er til denne proces, man inddrager ledeforskelle, som så at 

sige styrer det vi ”kan se” igennem kommunikationen; med ledeforskellen bestemmer vi, 

hvad der kan iagttages og således også, hvad der ikke kan iagttages(Andersen2003:312). 
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Med meningsdimensionerne foretager vi en produktiv før-selektion i den iagttagede 

kommunikation, idet vi laver en overordnet tematisk begrænsning af vores mulighed for 

forståelse. Vi laver simpelthen en formålstjenlig indsnævring af kommunikationen ift. sag, 

tid og socialitet, idet vi lader disse meningsdimensioner strukturere vores ledeforskelle. 

Med ledeforskellen placerer vi et mere eksakt og dybdegående snit igennem 

kommunikationen; ledeforskellen etableres som ramme for vores iagttagelser og de 

forskellige forhold, vi spørger ind til(Andersen2003:310). 

Nedenstående figur viser, hvad der søges efter med disse tre dimensioner. 

Semantiske dimensioner

• Sagsdimensionen

• Socialdimensionen

• Tidsdimensionen

Dette Alt andet

Objekt

Os Dem

Identitet

Fremtid Fortid

Nutid

  
 

På venstre side af galgen, den markede inderside, afmærkes det, der søges efter i 

kommunikationen, mens den højre side, det umarkede, rummer det som indersiden er 

forskellig fra - at iagttage sker ved at indikere noget i verden; en indikation som altid stiller 

sig i forskel til noget.  

Ordet under selve galgen er enheden af ledeforskellen, som rummer den variable (her 

objekt, identitet og nutid) struktur for vores iagttagelser. I det følgende vil de enkelte 

dimensioner blive ekspliciteret og relateret til vores konkrete problemstilling for analysen. 

 

Sagsdimensionen har ledeforskellen objekt, og der søges efter, hvad objektet for 

kommunikationen er. Det, man så at sige beskæftiger sig med, er tekstens temaer, og hvad 

der er selve genstanden for kommunikationen i teksten(Andersen1999:144). I vores 
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analyse vil objektet hovedsageligt være stress, og begrebets relaterede emner, som er 

centrum for analysen. Dette er dermed den mest centrale dimension i vores semantiske 

analyse. 

 

Socialdimensionen har ledeforskellen identitet. I denne dimension er skelnes der mellem os 

og dem. Altså hvordan konstrueres en social identitet igennem kommunikationen, hvilket 

sker ved, at det sociale differentierer sig fra dem, altså omverden. Denne dimension får i 

vores analyse ikke den store betydning, da vi ikke laver et studie af f.eks. organisatorisk 

selvopfattelse. Dog spiller denne dimension ind, når vi ser på, hvordan kommunikationen 

fra stresskonsulentfirmarne positionerer dem i en særlig rolle i forhold til løsning af 

stressproblematikker.  

 

 

Tidsdimensionen har nutid som ledeforskel. Nutid er ledeforskel fordi tiden altid kun kan 

forstås i nutiden, men den kan kommunikeres som fremtid eller fortid. Hvordan betragter 

og begrebsliggøres fortid og fremtid(Andersen1999:144). Denne dimension kan vi bruge 

til at se på hvordan stress som regel positioneres som noget der skal forbygges eller skal 

behandles. 

 

Efter denne gennemgang af den teoretiske del af semantikanalyse vil vi i næste afsnit 

beskrive nærmere, hvordan vi rent praktisk operationaliserer semantikanalysen i forhold til 

vores empiri. 

 

Semantikanalyse i praksis 

At arbejde med en semantisk analyse er ikke blot et teoretisk arbejde, men i høj grad også 

et praktisk analyseredskab, som gør det praktisk muligt at udlede mening af teksten uden, 

at man som analytiker bliver subjektiv i sit analytiske blik.   

  

Vores empiri består hovedsageligt af hjemmesidebeskrivelser fra et bredt og repræsentativt 

udbud af virksomheder i den danske stresskonsulentbranche. Vores søgekriterier for at 

finde denne empiri beskrives senere i empiristrategi kapitlet. Empirien består af tekster fra 

hjemmesiderne, som beskriver virksomheden som organisation, tekster som beskriver 

deres forståelse af stress og tekster, som beskriver deres løsningstilbud på 
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stressproblematikker. Empirien består af 25 hjemmesider, der hver især repræsenterer et 

firma.  Problemet ved denne empirimængde er at skabe et overblik, og have en analytisk 

konsekvens, når de enkelte hjemmesider skal semantisk analyseres. Derfor har vi lavet en 

spørgeguide18, bilag 1, som ud fra de semantiske analysestrategiske overvejelser fra det 

foregående spørger ind til teksten. Derved får vi et mere overskueligt arkiv af tekster, hvor 

der kan sammenlignes på baggrund af enslydende spørgsmål, og vi kan derfor se om der 

fællestræk i, hvordan der drages forskelle i begrebsliggørelsen af stress og stressens 

løsningsprogrammer.  

 

Med denne korte praktiske introduktion til, hvordan vi igennem Luhmanns semantiske 

forståelse har struktureret vores analyseapparat, slutter vi vores gennemgang af Luhmann. 

Hvordan vi konstruere vores empirigenstand, gennemgås som nævnt i afsnittet 

Empiristrategi, men inden vi går til dette afsnit vil vi gennemgå Foucault, som vi inddrager 

i den sidste del af analysen.  

                                                 
18 Principielt burde det nok hedde en ledeforskelsguide, da det er de enkelte ledeforskelle vi søger efter, der 
er sat i system, og altså ikke spørgsmål i klassisk forstand. Men  spørgeguide et mere tilgængeligt ord og 
essensen er langt hen ad vejen den samme. 
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Introduktion til Foucault. 

I det følgende vil vi give læseren en kort introduktion til Michel Foucault og hans filosofi. 

Vi har vurderet, at en overordnet indføring til hans tænkning og arbejder er gavnlig, idet 

den leverer et udgangspunkt, som giver en bedre forståelse af vores senere gennemgang af 

hans relativt komplekse begrebsverden19.   

I det følgende skal vi, i forlængelse af en kort introduktion, se nærmere på vores 

anvendelse af Foucault i relation til Luhmanns teori og hvordan Foucaults tænkning 

muliggør at stille nogle andre spørgsmål ind til empiren. Herefter vil vi opstille vores 

analyseoptik med Foucault; en bestemt konfiguration af hans governmentality tænkning, 

som muliggører at iagttage hvordan forskellige ledelsesværktøjer former og betinger 

medarbejderen på særlige måder.      

 

Michel Foucault var en fransk filosof, der levede fra 1926-84. Foucaults værk kan, i dets 

måske mest fundamentale form, betragtes som et idehistorisk arbejde om, hvordan 

bestemte tankesystemer20 historisk sætter strukturer og begrænsninger for, hvad der kan 

tænkes, siges og ses til en given periode. Foucault udviklede en diskursanalyse, der spurgte 

til det - bagom de aktuelle fremtrædelsesformer af sandhed. Han ville derfor opspore deres 

historiske mønstre for at forstå, hvorfor vi handler og tænker som vi gør.  Således går 

Foucault, på samme måde som vi erfarede med Luhmann, anden-ordens analytisk til værks 

i sin måde at iagttage på. Det gør Foucault, fordi hans analytik og tænkning tager sit 

udgangspunkt i, foruden den franske strukturalisme21, den franske epistemologiske22 

tradition, der har som hovedtese, at det givne ikke er givet(Fogh Jensen, s. 51ff). 

 

 

På den måde kan Foucaults filosofi kaldes en filosofi om problemer. Det kan også kaldes 

en filosofi, der har til formål at skrive historiens sandhedsbilleder. Det gør Foucault for at 

                                                 
19 Det skal indledningsvis præciseres, at vores tilgang er forholdsvis pragmatisk, hvorfor vores udlægning 
derfor ikke rummer den indholdsmæssige diskussion af hans begreber, som Foucault receptionen til 
stadighed er præget af.   
20 Tankesystem skal forstå bredt, f.eks. det matematiske tankesystem, fysiske tankesystem, det sociale 
tankesystem mv. Oftest gik Foucaults analyser konkret til værks ved at beskrive de ideologiske og 
institutionelle rammer for, hvad der i en given periode i et vidensfelt overhovedet lader sig tænke.      
21 Strukturalisterne operere udfra ideen om, at der under den synlige, umiddelbart tilgængelige tekst ligger en 
let forskudt tekst, som styrer hvilke spørgsmål og svar den synlige tekst kan give.  
22 Epistemologi: erkendelseslære – om videns grundlag og formation.  
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bringe den gældende sandhed på usikker grund, og for at nye sandheder kan etablere 

sig(Fogh 2005, s.25).  

 

Foucault arbejder i forlængelse af den tyske oplysningsfilosof, Immanuel Kant (1724-

1804), der gjorde et systematisk forsøg på en lave en diagnosticering af fornuftens 

tilbøjelighed til selvbedrag.23 

Således efterlyste Kant under oplysningstidens omvæltninger, at mennesket skulle kæmpe 

sig til erkendelse på egen hånd og ikke anerkende nogen andre autoriteter end sin egen 

fornuft (Svendsen2003:26). Dette opråb videreføres hos Foucault i den forstand, at han 

opfordrer til at gøre noget ved det, man bliver gjort til.24  

 

Han historiserer således erkendelsesproblemet, når han spørger;  

”hvordan blev det for mennesket muligt at problematisere [noget] og søge den bestemte 

viden og den bestemte løsning i det bestemte løsningsrum?”(Fogh2005:27) 

 

Det lidt spøjse med Foucault er i midlertidigt, at han har dannet skole på trods af at det var 

hans eksplicitte ambition ikke at gøre det. Foucaults begreber er mangesidige og 

fremkommer ofte ved forholdsvis vage positive definitioner. Samtidig er hans arbejder for 

usammenhængende til at udgøre en egentlig teori, hvorfor den ofte sættes som en bestemt 

analytik(Andersen1999:28f). Således er udlægningerne af og indgangene til Foucaults teori 

mange. Foucaults analytik anvendes da også vidt forskelligt; som dispositivanalyse, en 

historisk socialanalytik som formationsanalytik og diskurs- og 

magtanalytik(Esmark2005:153)   

 

Det er Foucaults tese, at ikke alle spørgsmål kan stilles til alle tider; historien og sproget 

udspinder forskellige mulighedsrum, som alle opererer efter deres særegne logikker og 

rationaliteter (Fogh2005:9).  

                                                 
23 Dette selvbegreb skulle bl.a. ses udtrykt gennem måden, hvorved vi som begrebsdannede væsener 
indfanger erfaring og virkelighed via vedvarende indlejring i empiriske begreber. Kant foretog henover 3 
kritiske værker en kortlægning af mennesket erkendelsesmæssige rammer. (Kritik af den rene fornuft – om 
erkendelse, Kritik af den praktiske fornuft – om moral, Kritik af dømmekraften – om det skønne)  
24 At bliver gjort til noget bestemt, henviser til Foucaults emmergente og relationelle subjektbegreb, som vi 
skal se nærmere på i selv-teknologi afsnittet..   
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Men vi kan samtidig forholde os til dette mulighedsrum; ved at iagttage af anden orden kan 

vi spørge ind til reglerne og de umiddelbare selvfølgeligheder, idet vi iagttager, hvorledes 

vi sættes og betinges som følge af de sociale rum og dets iboende (styrings)teknologier.  

 

Med indeværende opgave har vi fokuseret på at foretage et kvalificeret udvalg af Foucaults 

tænkning, sådan at den står bedst til analysens intention, og hertil er Foucault 

governmentality tænkning særligt produktiv. Men før vi kommer til gennemgangen af 

denne governmentality tænkning, skal vi først se nærmere på Foucault i forlængelse af 

Luhmann.  Vi har valgt en variant af Foucault, hvor der spørges ind til magten, fordi 

Luhmann står svagt på dette punkt. Den analytiske kobling og måden, vi ser Foucault 

supplere Luhmann på, er indholdet for det følgende afsnit.   

 

Foucault i forlængelse af Luhmann  

I årene efter sin levetid har Foucault oplevet, sammen med en af sine landmænd, Pierre 

Bourdieu25, med hvem han deler flere analytiske træk, at blive den mest populære 

teoretiker overhovedet indenfor samfundsvidenskaben, så brugen af ham er udbredt.26 

Hans store udbredelse har i midlertidigt ikke afspejlet sig i brugen af hans tænkning i 

sammenhæng med Luhmann - om end stadigt flere forsøg bliver gjort27 - det er også 

ambitionen med indeværende opgave.  

Med en inkorporering af Foucault, bliver vi i stand til at udvide vores iagttagelsesapparat 

og åbne op for at kunne belyse andre problemstillinger. Det er vores hensigt med Foucault 

at udvide vores analyse af markedet for stresskonsulting ved at analysere på nogle af de 

mulige følger, det har for individet, at man på organisatorisk niveau vælger et bestemt 

løsningsprogram. Det gør vi ved at belyse nogle af de mulige effekter en given 

stresshåndteringen har på hvordan medarbejderens handlerum betinges, som følge af en 

given stresshåndtering.  

 

Med en semantikanalyse udarbejdet ud fra Luhmanns analytik, er der ikke mulighed for at 

iagttage og analysere på karakteren af løsningsprogrammerne. Luhmann har nemlig ikke 

på samme måde som Foucault blik og begreber for magtens karakter og individets 

                                                 
25 Pierre Bourdieu (1930-2002), fransk sociolog.  
26 Heine Andersen, ” Diskurs: Filosofkonger styrer socialforskning” Politiken 13.07.07 i Politikken, 
Debat/Analyse.  
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psykologisering - Luhmann beskæftiger sig ikke så indgående med magtens betydning28 og 

derfor er koblingen til Foucault god29, når vi vil se på hvorledes individets betingelser 

forandres som følge af en given social teknologi.  

 

 

Vores specifikke brug af Foucault tager således ikke afsæt i hverken en egentlig 

genealogisk, dispositiv-analytisk eller en videns-arkæologisk diskursanalyse30, sådan som 

man ofte benytter Foucault.  

Vores brug trækker dog veksler på dem alle, og henter inspiration fra særligt 

governmentality begrebet og den del af Foucaults forfatterskab, der undertiden betegnes 

hans ”genealogiske fase”31.     

Således udfolder vi heller ikke Foucaults diskursbegreb; idet vi jo ikke spørger ind til 

stress- fænomenets historiske transformationsprocesser men snarere ind til karakteren af 

begrebets aktualitet, dets specifikke øjebliksværdi og de mulige effekter heraf.  

 

Vi har valgt at fokusere på Foucaults governmentality tænkning; herunder hans 

styringsbegreb og hans teknologibegreb, da vi her får blik på, hvordan f.eks. 

stresspolitikken, kommer til syne som en styringsteknologier, som former medarbejderen 

på en bestemt måde. Det skal vi se nærmere på nu, idet vi i det følgende afsnit vil 

indsnævre vores Foucault blik og se på, hvordan vi bruger hans governmentality tænkning.   

 

                                                                                                                                                    
27 Perspektiv, Magt & Styring. Luhmann & Foucault til diskussion. (Borch 2003)  
28 Luhmann undervurderer magten på den måde, at Luhmann er skeptisk overfor mulighederne for 
fremmedstyring, der i sidste ende er et resultat af systemernes operative lukkethed – altså deres autopoieses.    
29 Vi foretager denne kobling til trods for, at både Foucault-forskningen og systemteorien efter Luhmann har 
været præget af de to herrers manglende interesse for hinanden. Men i lighed med antologien, Perspektiv, 
Magt og Styring, ”Luhmann og Foucault til diskussion”, som er et udtryk for en konstruktiv 
sammenskrivning af de to, mener vi også, at begge positioner har meget at vinde igennem konfrontationen.  
30 Disse er at regne for 3 typiske analysestrategier med Foucault(Andersen1999:40). Den videns-
arkæologiske analyse er en diskursanalyse, der analysere på udsagn. At anlægge et genealogisk perspektiv 
med Foucault vil sige, at man søger at fremvise de historiske specifikke processer, der har ført frem til 
nutidens styringsprogrammer og vidensformer. Den genealogiske analysestrategi udlægges af Andersen som 
vidensarkæologiens historiske dimension(Andersen1999:52). Dispositivanalysen udlægges af Raffnsøe som 
Foucaults mere overordnede magtanalytik, en historisk socialanalytik(Pedersen2004:153), mens 
Gourvementality af Villadsen sættes som en samlebetegnelse for en særlig type kritisk sociologisk 
magtanalyse(Dean2006:9).      
31 Foucault forfatterskab indeholdte 2 perioder; den første var hans arkæologiske periode, hvor Foucault 
foretog en historisk analyse af de måder hvorpå mennesket har konstrueret sig selv som objekt for viden og 
magt. Mod slutningen af sit forfatterskab, ændrede Foucault sit fokus til at se på måden mennesket 
konstruerer sig selv om subjekt. Denne 2 periode, betegnes hans genealogiske periode(Nørgaard2004:135).   
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Foucaults Governmentality tænkning.  

I det følgende vil vi først behandle Foucaults styringsbegreb, hans governmentality begreb 

og dernæst se nærmere på denne styrings mere konkrete former – Foucaults introduktion af 

teknologi.   

 

Styringsbegrebet.   

Den sene Foucault lægger det faglige omdrejningspunkt i den moderne stat og dens 

magtteknikker samt i subjektet og dets forsøg på at danne og styre sig selv(Dean2006:11f). 

Foucault ville forsøge at lave en bestemmelse af magtens former i det moderne samfund og 

gennem begreberne governmentality (regering eller ledelse), subjektivering og 

subjektivation, bidrager Foucault med et perspektiv på, hvordan en ny form for styring32 

kan betragtes som en proces, som er med til at forme individet via en række teknikker. 

(Halvorsen2007:14)  

 

Foucault sammenkæder sin beskrivelse af styringen med liberalismen og dens principper 

om individets frihed, suverænitet og autonomi. Disse principper vidner umiddelbart om en 

begrænsning i mulighederne for indgriben i den enkeltes liv, men Foucaults pointe er her, 

at den nye form for styring sker igennem en indirekte form for 

magtudøvelse(Greve1995:55). Den indirekte form for magtudøvelse muliggør at 

regere(lede) frie individer, idet den konstruerer af en særlig selvforståelse og selvkontrol 

hos individerne. Denne styring er indirekte, idet Foucault styringsbegreb handler om at 

tilrettelægge andres handlingsfelter; at føre selvførelsen(Fogh2006:192). 

Hos Foucault er ledelse ikke tvang, men i stedet en styring, der forudsætter frihed – en 

styring der ordner friheden mulighedsrum på en bestemt måde. En måde hvorpå denne 

ledelse kan manifestere sig, er igennem teknologier.   

 

                                                 
32 I sin diskussion af den nye form for ”styring” eller ”ledelse” tager Foucault udgangspunkt i rationalerne 
bag den statslige styring, men fremhæver samtidig, hvordan denne ”styringsmentalitet” gør sig gældende 
inden for mange andre styringsrelationer, idet regering betegnes som ”the way in which the conduct of 
individuals or of groups might be directed: the government of children, of souls, of communities, of families, 
of the sick”(Foucault1982:221).   
Således har Foucaults begreb om styring implikationsmuligheder der langt overskrider blot at analysere på 
den statslige styring og kan udmærket anvendes, når vi skal analysere på hvordan individer handlerum 
betinges af en stresspolitik og en stresstest. 
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Teknologi  

Foucault sætter teknologi til at være brugen af teknik med et rationale, en mening og et 

formål(Fogh 2995:43) og Foucault bruger teknologibegrebet til at forklare, hvordan man i 

praksis styres og tænker indenfor bestemte rammer. Hos Foucault kan de teknologier - i 

gennem hvilke individer konstituerer sig selv som subjekter - findes i alle kulturer i 

forskellige former. Disse teknikker er ikke individuelle konstruktioner, selvom den enkelte 

kan sige dem et personligt præg, men ”tilbydes og stilles til rådighed af hans kultur, hans 

samfund og sociale gruppe”(Nørgaard2004:136). 

 

Når Foucault tænker teknologi33, tænker han ikke noget naturvidenskabeligt teknisk, men 

en social teknologi(Fogh2005:43). F.eks. er lysene i asfalten, der opdeler vejen på 

cykelstien, en socialteknologi, der er etableret for at styre individ mod en forventelig 

handling.  

I forlængelse heraf betegner Foucault således selv-teknologier som teknologier, hvormed 

mennesket gøres til et selv med bestemte betydninger, muligheder og mål.  

I et ledelsesperspektiv handler det om, hvordan mennesket gøres til og sig gør til noget 

bestemt, dvs.  til bestemte subjekter; den syge, den venstrefløjspolitiske, den sorgsløse, den 

kristne, den fundamentalistiske mv.(Fogh2005:194). Problemstillingen omkring at blive 

gjort et bestemt subjekt er omdrejningspunktet for næste afsnit. 

 

Selvteknologi  

Foucault skelner overordnet mellem subjektivering og subjektivation, som de to måder, 

man kan blive subjekt i en bestemt diskurs eller semantik(Andersen2004:249).   

 

De 2 forskellige måder at blive individ på placerer et skel mellem det at have ansvar og det 

at tage ansvar. Ved subjektivering udråbes individet som subjekt i en bestemt semantik 

(eller diskurs) og tilbydes en bestemt plads i diskursen, ud fra hvilken der kan tales og 

handles meningsfyldt på en bestemt måde. Individet betegnes som værende 

ansvarshavende, idet her anråber en instans et individ således, at det kan genkende sig selv 

                                                 
33 Foucault skeler mellem fire typer af teknologier: produktionsteknologier, tegnteknologier, magtteknologier 
og selv-teknologier. Fokuset for indeværende opgave er den sidste type, selvteknologi. Således præger vores 
videre gennemgang af   
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sig medarbejder i  organisationen, og det ansvar der føler med(Andersen2004:249). Man 

kan med andre ord sige, at det er en dannelse af individets karakter som medarbejder.  

 

Ved subjektivation er individet ikke blot blevet gjort til subjekt i diskursen men ønsker 

også være det. Individet er altså således ansvarstagende. Det handler ikke længere blot om 

dannelsen; det handler om selvdannelse - om at gøre sig til noget bestemt. Om at tage 

ansvar for egen udvikling, om at arbejde med sig selv for at nå bestemte personlige mål 

eller tilstande. 

 

Udtrykt med andre ord, så kan kategorierne subjektivation og subjektivering ses som et 

dobbelt dannelsesforhold i forskellen selvdannelse/dannelse, idet de angiver samtidigheden 

af det individuelle bidrag og bemægtigelse af organisationens forståelser og interesser 

(subjektivation -> selvdannelse) på den ene side og disse forståelsers tvang til reproduktion 

(subjektivering -> dannelse) på den anden side(Nørgaard2004:109). 

I dag taler man om den hele ansvarstagende medarbejder(Andersen2004:249), der tager 

ansvar for egen udvikling og det sker udfra en semantik, der sondrer mellem subjektivering 

og subjektivation, hvor førstenævnte danner modbegreb til sidstnævnte. Det illustreres 

således:  

 
 

 

Denne subjektiveringsform skal ses som en transformationsform: man opfordres som 

ansvarshavende til at krydse forskellen og gøre sig ansvarstagende – at give sig selv et 

ansvar(Andersen2004:250). 

Men hvordan sker denne selv-transformationen, og på hvilken måde kan vi analysere, 

hvordan et bestemt individ betinges af de mulighedsrum som kommunikationen tilbyder?  

Det kan vi ikke iagttage med en semantik analyse og der er derfor vi åbner for brugen af 

Foucault og hans teknologibegreb, der forsøger at systematisere problematikken.  

 

Ansvarstag Ansvarshav

Subjektiveringsfor
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Selvteknologi iscenesætter individets bearbejdelse af forhold vedrørende deres egen krop, 

sjæl, helbred, tanker, kontrol og værensmåde, så de kan transformere og udvikle sig. Det er 

således deres egen udvikling og ansvaret for denne, der på dagsordenen. (Andersen 

2004:250f). Sådan er selvteknologier procedurer(f.eks. personalepolitik eller stresspolitik), 

der foreskriver individet, hvordan det skal bestemme sin identitet, vedligeholde den samt 

udvikle den med henblik på bestemte mål om selvbeherskelse og selvbevidsthed. De er 

teknologier beregnet på at beskæftige sig med sig selv.  

 

Med Foucault bliver vi altså i stand til at iagttage, hvorledes den enkelte medarbejders 

handlerum betinges som følge af bestemt styringsteknologi. Foucault giver os begreber for 

at iagttage, hvordan en given styringsteknologi, f.eks. en stresspolitik(som er den ene af to 

teknologi-analyser foretaget i indeværende opgave), kommer til syne som en selv-

teknologi, der har betydning for medarbejderen selvopfattelse og handlen.  

Dermed har vi også nået hele vejen rundt om det teoretiske udgangspunkt for den 

forestående analyse. Vi har beskrevet, hvilke begrænsninger, vi har i forhold til at kunne 

analysere på en empirisk genstand (en given kommunikation), men vi har endnu ikke 

beskæftiget os med, hvad denne empiri er. Dette er fokus for næste afsnit, hvor vi 

gennemgår betingelserne for indsamlingen af vores empiriske materiale.   
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I dette kapitel vil vi gennemgå vores afgrænsning og give et overblik over det empiriske 

materiale, vi arbejder udfra.. Først vil vi dog beskrive, hvordan den teoretiske ramme for 

projektet kan arbejde sammen med empirien. 

 

Systemteoriens møde med empirien 

Systemteoriens konfrontation og kobling med virkelighed og empirien foregår ikke blot 

derude men i høj grad i teorien; gennem produktionen af iagttagelser på baggrund af 

teoretiske begreber og forskelle. Luhmann skabte en universalistisk sociologisk teori, der 

skulle kunne indfange empiriske beskrivelser af socialitetens mange facetterede 

forekomstformer. Konstruktivismen angiver den hovedpointe, at systembegrebet ikke 

markerer noget egentligt substantielt og essentielt, men først knytter an til virkeligheden, 

gennem dets anvendelse(Vallentin2005:4).  

På denne måde fremstår systembegrebet altså som en videnskabelig konstruktion, der 

muliggører iagttagelser af systemer, sociale bevægelser, kommunikation, handlinger mv. 

empirisk. Systemteorien er således en teori om hvordan samfundet kan iagttages, og ikke 

en teori om hvad samfundet består af i ontologisk forstand. Ifølge Luhmann bliver 

realiteten i sidste ende kun givet ved, at iagttagelser kan iagttages; ontologier er et 

sideprodukt af kommunikationen(Kneer1997:8). 

Målestokken for teoriens forskningsværdi og rigtighed bliver derfor et spørgsmål om dens 

anvendelighed; hvordan teoriens anvendelse virker meningsfuld og konstruktiv - vurderet 

ud fra egne præmisser. Luhmanns relativisme er ikke tænkt således, at det skal føre til 

analyseapati men pege mod betydningen af de valg, der foretages i 

forskningsprocessen(Vallentin2005:5). Man må som analysestrateg være sig de blinde 

vinkler bevidst. Stedet hvorfra man iagttager en genstand, muliggør en bestemt (vinklet) 

iagttagelse, men udelukker på samme tid alt andet. (Andersen1999:127)   

 

Vi vil i det følgende vise, hvordan vi igennem vores valg af empirigenstand er vores blinde 

pletter bevidst, men samtidig også give praktiske forklaringer på fremgangsmåden for 

indsamling og afgrænsning af empiri. 

 



 Empiristrategi 

  

 43    

Betingelser for valg af kilder. 

Vores afsæt i Luhmann og især Foucault tilsiger os, at vi skal læse alt, og at alt relevant 

inden for området har relevans for et samlet billede. Men i erkendelsens klare lys må vi 

selvfølgelig indrømme, at det ikke er muligt at inddrage alt. Vores kriterier for fra- og 

tilvalg af materiale betinges som udgangspunkt af vores analysestrategi, men vi har også 

lagt flere common-sense afgrænsninger ind, eftersom analysestrategien ikke kan dække 

alle eventualiteter. Men det er naturligvis afgørende, at vores valgte kilder til empiri har 

gyldighed i forhold til de spørgsmål, som vi rejser i problemformuleringen. Her er 

overvejelser om kildetyper, kildeophav og ikke mindst kildernes udsagnmæssige tyngde 

vigtige(Ankersborg2007:14).  

Måske kan dele af det følgende også virke som antagelser uden videnskabelig forankring, 

men pointen er netop at klargøre for læseren, hvad vores kriterier for selektion af empiri er, 

så forudsætningerne for analysen står klart. Vores videnskabelige udgangspunkt viser, at 

der ikke findes objektive sandheder, men kun tilnærmelser af sandheden, der skabes 

igennem psykisk og systeminternt dannende forforståelser af sandheden. Dette 

udgangspunkt umuliggør dermed en valideringstanke om, at der er rigtige og forkerte 

antagelser. Det betyder ikke, at alle metodiske overvejelser er overflødige, men det 

betyder, at vi blot kan forsøge at blotlægge, hvordan vi har konstrueret vores empiri, og 

derefter må det være op til læseren at forholde sig hertil34.  

 

Vi har valgt at afgrænse os til, at beskæftige os med stressfænomenet i forhold til, hvordan 

stresskonsulentfirmaer italesætter stress og de dertilhørende problemstillinger på deres 

hjemmesider.  

 

Vi har yderligere afgrænset os til at beskæftige os med stresskonsulting fra private 

virksomheder, fordi det i særdeleshed er et marked, der understreger stressens 

udefinerbarhed. Der er et enormt omfang af tilbud på definitioner af stress og 

løsningsprogrammer på stressproblematikker. Sættes det sammen med en konstatering af, 

at i mediedebatten tilskrives stress hovedsageligt at være et arbejdsmarkedsrelateret 

problem(Nielsen m.fl.2007), bliver det naturlige udgangspunkt at se på de 

                                                 
34 Da en sådan antagelse om, at alle antagelser er gode nok, bare der er redegjort tilstrækkeligt for dem, kan 
skabe en vis skepsis, er det vigtig for os at gøre opmærksom på, at vi har tilstræbt os på at være tro mod de 
forudsætninger for dataindsamling, som typisk gør sig gældende for sociologiske studier.  
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stresskonsulentfirmaer, som en offentligt eller privat organisation ville gå til for at få løst 

sine stressrelaterede problemer.  

 

Grunden til at udgangspunktet er i deres hjemmesider, og ikke fx deres trykte 

reklamemateriale, er at vi laver den logiske antagelse, at den primære kilde til information 

i dag er Internettet. Vi ser som en legitim antagelse, at moderne virksomheder, der søger 

løsning på en stressproblematik, først undersøger markedet via Internettet35.  

Søgning på Internettet er ikke nogen nem sag, og man må derfor ty til søgemaskiner, der 

kan hjælpe en med at finde relevante hjemmesider udfra de kriterier, man selv sætter op. 

Den absolut mest udbredte søgemaskine er Google, og vores søgning har derfor også taget 

udgangspunkt i denne maskine. Vi vil i det følgende beskrive, hvorfor og hvordan vi har 

brugt Google til at finde de relevante hjemmesider. 

 

Google som søgemaskine.  

Vi bruger som sagt søgemaskinen Google og det gør vi idet denne søgemaskines 

søgekriterier fungerer relativt demokratisk, på en måde hvor den sorterer data alt efter 

væsentlighed. Google benytter sig af det såkaldte PageRank system, som er den funktion 

der foretager den (mest muligt matematisk tilnærmet) demokratiske udvælgelse i alle de 

potentielle sider, der omhandler et givent emne. Den foretager et udtag af de mest 

væsentlige sider ift. de søgeord, man putter ind i den. Vores søgeord er stress og 

stresscoaching, som vi har valgt på baggrund af vore analysegenstand36.   

Alt afhængigt af væsentlighed placerer Google henvisningerne efter hinanden. Det skal 

forstås således, at de resultater der listes først(1,2,3..ect.) er de hjemmesider, hvor 

søgekriteriet fremgår oftest, samtidig at det er de sider som flest andre (betydningsfulde) 

sider også henviser til. Som det fremgår af Googles egen PageRank beskrivelse;37  

 

 

                                                 
35 Selvfølgelig spiller personlige relationer og netværk ind, hvis fx HR chefen i virksomhed skal finde en 
stressløsning og selv har en personlig relation til at stresskonsulentfirma. Men en sådan vinkel er dog ikke 
målet for vores analyse, og det ville kræve en helt anden type analysestrategi, og det ville ikke være muligt at 
udsige noget generelt om stressdebattens generelle karakter.  
36 Vi kommer senere i empiristrategien mere ind på hvilke begrænsninger vores søgetilgang har.  
37 Google technology link: www.google.com/technology/  
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” PageRank relies on the uniquely democratic nature of the web by using its vast link 

structure as an indicator of an individual page's value. In essence, Google interprets a link 

from page A to page B as a vote, by page A, for page B. But, Google looks at considerably 

more than the sheer volume of votes, or links a page receives; for example, it also analyzes 

the page that casts the vote. Votes cast by pages that are themselves "important" weigh 

more heavily and help to make other pages "important." Using these and other factors, 

Google provides its views on pages' relative importance.” 

 

Netop det faktum, at Google foretager en vægtet fordeling ift. når den ser på cirkulariteten 

i henvisningerne imellem hjemmesiderne, er et vigtigt kriterium i forhold til vores 

analysestrategiske udgangspunkt. For det viser os jo netop, at der er opstået cirkularitet i 

empirien; altså er ens arkiv slut, når kilderne begynder at henvise til hinanden. Denne 

tilgang til empiriindsamling er formentlig ikke tænkt i forhold til Internettet, men vi mener, 

at princippet er det samme, og at den godt kan benyttes hertil. Derfor kan vi med 

retfærdighed påpege, at de hjemmesider, som kommer først også er de hjemmesider, som 

er de mest væsentlige. Det er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at en tilgang med 

søgning med Google er ufejlbarlig. Et af problemerne er, at professionelle programmører 

har mulighed for at forøge en hjemmesides rating på Google og dermed give en 

hjemmeside en uforholdsmæssig høj placering.  

Men når vi samtidig er bevidste om, at danske konsulentfirmaer38 ikke nødvendigvis har de 

store forudsætninger for at foretage store investeringer i professionelle hjemmesider, kan 

en given placering på Google også være resultatet af tilfældigheder39.  

 

Google finansieres ved reklamer, som er specifikke for de søgekriterier man søger efter. 

F.eks. søger man på stress, kommer der også reklamer frem fra stresskonsulentfirmaer, 

som har betalt for at deres reklame vises, når der søges på stress. Vi har også medtaget de 

hjemmesider der kommer frem som reklamer, da de naturligt vil fange ens 

opmærksomhed, såfremt man søgte efter et firma til at løse stressproblematik.   

 

                                                 
38 Flere af dem er ikke ret store og er begrænset til et omgang af en 2-3 konsulenter.  
39 Med tilfældigheder mener vi, at et lille firma kan få en relativt stor eksponering på Google, hvis blot 
firmaet har fået lavet en hjemmeside der rammer Google søgekriterier. Dette er altså en usikkerhedsfaktor 
som vi er os bevidste om. 
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Når man søger bredt på google, kommer der ufattelig mange hits frem, og ikke alle er lige 

relevante; derfor må vi have nogle yderligere kriterier for, hvilke firmaer vi vil inddrage 

som empiri i vores analyse. Disse afgrænsninger præsenteres i næste afsnit. 

 

Hvilke typer stresskonsulentfirmaer? 

For præcisere vores billede at det danske marked for stresskonsulting opstiller vi en række 

kriterier for de virksomheder, vi inddrager i vores analyse. Disse kriterier er draget på 

baggrund af commen-sense antagelser.  

 

For det første har vi valgt udelukkende at beskæftige os med virksomheder, som tilstræber 

en naturvidenskabelig (biologisk) og psykologisk forklaring på stress og stressløsninger. 

Kort sagt, vi eksludere de alternative behandlingsformer, fx healing, krystalterapi, 

pendulering eller Kranio-Sakral Terapi. Vi udlader altså at beskæftige os med det 

potentiale, som nogle erhvervsledere er begyndt at se ved inddragelsen af mysticisme og 

religiøsitet.40  

 

Vi frasiger os dog ikke, at disse alternative tilgange til behandling/løsning af stress har 

virkning, men vi antager, at langt størstedelen af de større organisationer, der står over for 

et problem med stress på arbejdspladsen, vil henvende sig til stresskonsulentfirmaer, der 

har en mere traditionel videnskabelig tilgang til stress. Et andet vigtigt argument for 

eksklusion af alternativ behandling er netop, at det ikke er anerkendt videnskab, selvom 

mange alternative behandlinger har naturvidenskabelige forklaringer på deres effekt, så er 

det stadig ikke anerkendt. At ekskludere denne faggruppe leder naturligt til spørgsmålet, 

hvornår er der tale om alternativ behandling.  

 

Hvad der tolkes som alternativt forklares måske bedst ved at forklare dens modsætning, 

nemlig hvad vi anerkender som brugbare kilder.  Det følgende er en række kriterier vi har 

sat for, om kilder er brugbare: 

                                                 
40 ”Arbejdspladsen er blevet et forum for religiøse udfoldelser”, skriver religionshistorikeren Michael 
Rothstein i forordet til antologien ”Medarbejder eller modarbejder”(KLIM 2007), under henvisning til 
organisationers tendens til brug af nyreligiøst og kosmologisk retorik. Antologiens indlæg, fra flere af feltets 
forskellige eksperter, er alle kritiske bud på konsekvenserne ved religiøsificeringen af arbejdslivet.  
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• De skal beskrive sig selv som værende et firma, som tilbyder løsningsprogrammer 

der er direkte rettede mod stressrelaterede problemer.  

• De skal være mindst 3 ansatte. Yderligere skal de ansatte have uddannelsesmæssige 

kvalifikationer for at løse stress, og det er altså ikke godt nok, at de løser stress på 

baggrund af personlige erfaringer.  

• De må ikke beskrive sig selv som alternative behandlere.  

• De skal indskrive sig i en videnskabelige tradition og skal have en ækvivalent 

uddannelse inden for universitetssystemet. Fx psykologi, sociologi, 

lægevidenskaben, management eller lignende.  

 

Vores krav til valg af empiri er altså betinget af disse 4 grundprincipper, og af at 

stresskonsulentfirmaerne kommer frem gennem en søgning på Google. Det første af disse 

principper; om et firma kan inkluderes eller ej, bygger også på et udgangspunkt i en 

Luhmanniansk analysestrategi. Vi kan nemlig kun beskæftige os med firmaer, som selv 

direkte italesætter stress, og vi fastholder samtidig, at løsningerne skal beskrives som 

værende direkte rettet mod stressproblematikker, Derfor kan vi ikke forholde os til kurser 

med f.eks. anerkendende kommunikation, som udbyderne måske nok mener kan være 

stressreducerende, men hvis det ikke er beskrevet som værende rettet mod at skulle 

reducere stress, kan det altså ikke inddrages.  

 

Vi er på baggrund af disse kriterier nået frem til et udsnit på 25 stresskonsulentfirmaer, 

som tilbyder løsninger rettet mod stress, og det er kommunikationen fra disse 25 

stresskonsulentfirmaers hjemmesider, som er udgangspunktet for vores analyse. Vi er 

bevidste om at disse 25 firmaer, som er outputtet fra Google ved brug af søgeordene stress 

og stresscoaching, sandsynligvis ikke dækker den totale mængde af større danske 

konsulentfirmaer, som beskæftiger sig med stress. I forlængelse heraf skal det 

understreges, at alt data er indsamlet mellem 1. februar og 1. juni, og derfor kan der være 

firmaer, som vi har undersøgt, som ikke længere tilbyder stressløsninger, eller firmaer som 

er opstået efterfølgende, der beskæftiger sig med stressløsning. Dog mener vi at have 

indfanget en væsentligste del, og analysen kan siges at afspejle en repræsentativ del af det 

danske marked for stresskonsulting. Efter denne gennemgang af, hvordan vi har 

konstrueret en empirigenstand, og forinden hvordan vi kan analysere på den, er 

præmisserne for analysen kortlagt, og analysens resultater kan præsenteres. 
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Dette kapitel er en kort indledning til selve analysen, som er inddelt i 3 kapitler. De tre 

kapitler er Stress som begreb, Stressløsninger og Stress som styrings-teknologi. De enkelte 

dele skal ikke ses som uafhængige af hinanden, da omdrejningspunktet selvfølgelig er det 

samme, og således betinger de da også hinanden.  

 

De to første kapitler, der repræsenter den Luhmannianske del af analysen, er opbygget 

efter samme struktur, hvor der indledes med en gennemgang af resultaterne af den 

semantiske analyse. Denne del vil præsentere de forskellige temaer for forståelser, som gør 

sig gældende; altså hvilke italesættelser, der er de dominerende blandt de danske 

stresskonsulentfirmaer. Gennemgangen af temaerne repræsenterer altså opsamlingen på 

vores semantiske analyse, og i stedet for at præsentere hele arkivet af semantikanalyser, 

som er på omkring 90 sider, præsenteres det i form af de temaer af italesættelser, der kom 

til syne igennem materialet. Derfor ekspliciteres de enkelte temaer for at lette forståelsen 

men samtidig også for at nuancere dem; således at man som læser kan se forskellene på 

dem. Endvidere har vi sat resultaterne op i skemaer således, at man ud fra de enkelte 

firmaer kan se, hvilke temaer de knytter an til, og selv forsøge at danne sig et overblik.  

I afslutningen på de to første kapitler samles der op på temaerne og de sættes i relation til 

hinanden.  

 

Sidste kapitel er delt i to. Første del sætter resultaterne fra de foregående kapitler i relation 

til Foucault. Det gøres for at kunne sætte løsningsprogrammerne og stressbegreberne i spil 

i forhold til, hvordan disse leder individet, og dermed også kunden til stressløsningerne. I 

anden del af analysen går vi i dybden med to eksempler på styrings-teknologier og på, 

hvordan de påvirker individets handlerum. 

 

Vi ser analysen som en 3 trins raket: 

 

For det første er vi nødt til at se på, hvilke italesættelser af stress, der gør sig gældende - 

for i det hele taget at få tegnet stressbegrebet op. Vi søger, hvilke temaer der opstår 

omkring stressbegrebet, og efter om der kan lokaliseres nogle herskende tendenser 

indenfor forståelse af stressbegrebet. Vi ser det som essentielt at undersøge 

begrebsliggørelsen af stress, da det er en væsentlig forudsætning for forståelsen af 

stressløsningernes karakter, samt hvordan individet konstrueres igennem de forskellige 

styringsteknologier (løsningsprogrammer). 
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Det andet trin er at se på, hvilke løsningsprogrammer, der stilles til rådighed. Vi ser først 

på kategorierne af de udbudte stressløsninger. Vi ser altså på, hvilke tendenser, der er 

indenfor løsningen af stress. Derefter ser vi på sammenhænge mellem forståelsen af stress 

og løsningen af stress. Herved bliver vi første omgang i stand til at se, om der kan 

genkendes nogle sammenhænge mellem, hvordan stressbegrebet italesættes, og måden det 

søges løst på. Har bestemte stressdefinitioner også bestemte løsningsprogrammer tilknyttet 

til sig, eller ser vi at løsningerne kan rumme flere stressforståelser. Endvidere styrker 

denne opsamling på semantikanalysens resultater vores muligheder for at se nærmere på, 

hvordan individet bliver betinget igennem kommunikationen fra stresskonsulentfirmaerne, 

når vi går nærmere ind i nogle af de mulige konsekvenser af stressbegreberne og 

løsningsprogrammerne.   

 

Tredje trin er er en viderebygning af trin 2. På dette trin ser vi på, hvordan de forskellige 

løsningsprogrammer er betingende for, hvordan der ledes igennem stress. Det er i denne 

fase, at Foucault inddrages. Vi vil igennem Foucaults begrebsapparat få blik for, hvordan 

forskellige løsningsprogrammer bliver styringsmekanismer, der konstruerer og disponerer 

personer på særlige måder. Derved kan vi se nærmere på stressløsningerne og iagttage 

hvordan de betinger den enkelte medarbejder. Dette kapitel afsluttes med to eksempler på 

styringsteknologier (en stresspolitik og en stresstest), der har indvirkning på, hvordan 

individet konstrueres som et ansvarstagende subjekt, der søger sin stress reduceret/fjernet.  

 

Sammenhængen mellem de enkelte afsnit bliver beskrevet løbende, ligesom logikken i 

opdelingen og prioriteringen vil tydeliggøres ved en gennemlæsning af analysen i sin 

helhed. Analysen indledes altså med en gennemgang af italesættelsen af stressbegrebet hos 

de undersøgte stresskonsulentfirmaer.
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Hovedfokus for dette kapitel er kort sagt: Hvordan konstrueres stress som begreb af 

stresskonsulentfirmaerne? Hvad er så at sige stressens karakter - ifølge firmaerne? 

Udgangspunktet er at gå nærmere ind i semantikanalysens sagsdimension, hvor vi har søgt 

efter konstruktionen (italesættelsen) af begrebet stress hos de analyserede 

stresskonsulentfirmaer. Det er interessant at undersøge, hvordan stress italesættes på 

markedet for stresskonsulting, fordi et arbejde med stressens håndtering altid fordrer en 

bestemt definition på stress. Det har jo stor betydning for de virksomheder, der står i en 

situation med en stressproblematik, fordi man ikke blot tilkøber en bestemt håndtering af 

stress men samtidig også en bestemt måde at forstå stress. Det umiddelbare indtryk af 

markedet er, at der eksisterer stor diversitet i forhold til stressens definition, og vi ønsker 

derfor at lave et struktureret overblik. Der bliver altså ikke tale om, at vi skal nå frem til 

konklusioner på, hvad der er rigtige og forkerte definitioner på stress, men om, at vi 

gennem en objektiv rettet tilgang skaber et overblik, som gør det muligt at forholde sig til 

stressens mangeartede ansigter 

 

Vi starter altså dette kapitel med at gennemgå resultaterne af den semantiske analyse af 

stressbegrebet i de undersøgte stresskonsulentfirmaer. Derefter sættes disse resultater i en 

videnskabelig kontekst. Dette gøres for at tydeliggøre usikkerheden på området for 

definitioner på stress, samt for at bestyrke nogle temaer, som tages op af 

stresskonsulenterne ved at se på, hvordan de afspejles i den danske forskningsverden.   

 

Semantikanalysen resultater: 

Det findes et utal af måder, hvorpå stress defineres; men det interessante er at se på, om der 

er en herskende forståelse eller nogle generelle træk, som gør sig gældende i de forskellige 

definitioner. I det følgende præsenteres resultaterne af semantikanalysen – af hvad selve 

definitionen af stress er på stresskonsultingmarkedet.  

 

Vi har valgt at operere med to ledeforskelle for, hvad vi søger efter i forhold til 

definitionen af stress; nemlig hvad er stress og hvordan opstår stress. Opdelingen er gjort 

for at strukturere vores søgen efter forskelle, hvor det netop er af afgørende betydning at 

kunne sætte nogle kriterier i form af ledeforskelle for hvad der er relevant og ikke relevant. 

Vi har derfor valgt at strukturere vores søgen i de to førnævnte kriterier. Ved at søge efter, 

hvordan stressen defineres, søges der efter, hvordan selve grundformen af stress 
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italesættes. Dette skal ses i relation til anden del, som fokuserer på, hvordan stressen 

opstår, som derved bliver området, hvor stressløsningen kan sættes ind. De to ledeforskelle 

betinger altså hinanden, og derfor skal analysen også ses i sin helhed. Vi starter med at 

gennemgå resultaterne af disse to forskelle hver for sig. Efterfølgende samler vi op på og 

beskriver, hvordan der er sammenhænge og forskelle i definitionerne. 

 

Hvad er stress?  

Spørgsmålet hvad er stress er i sig selv lidt provokerende, fordi de fleste firmaer er 

bevidste om, at der ikke er nogen entydig definition. Det ændrer dog ikke på, at 

hovedparten af de undersøgte firmaer stiller en definition til rådighed på deres hjemmeside. 

Dette sker dog i et temmelig varieret omfang, hvor nogle har deciderede selvstændige 

undersider på deres hjemmeside med eksplicitte og uddybende definitioner på stress, mens 

det ved andre fremstår som en bisætning i beskrivelsen af deres stressløsning, som fx 

Healthy Company, hvor alt deres kommunikation er rettet mod løsningsprogrammerne, og 

definitionsarbejdet med stress er noget man kan blive introduceret til ved at deltage i deres 

kurser: 

 

”Du får indsigt i, hvad stress er, hvordan det opstår og viden om konsekvenserne” Healthy 

Company 

 

Derfor har vi måtte forholde os til de steder, hvor stressens karakter har været italesat og 

undlade de få, som ikke har beskæftiget sig med stressdefinitionsarbejdet. Det er i denne 

forbindelse at styrken ved at søge efter forskelssættelser kommer ind i billedet. For hvis 

der ikke direkte står, hvad stressen er, er der flere steder, hvor modsætningen til stress 

ekspliciteres - ofte som forståelsen af et godt arbejdsmiljø eller lignende. Derfor kan vi 

også finde definitioner på stress, ved at se på, hvad stressen italesættes til ikke at være.  

 

 

Skemaet herunder viser de grundformer(temaer41) for hvordan stressen er italesat hos de 

forskellige firmaer. Der er altså her tale om de generelle italesættelser af stress, som kan 

                                                 
41 I denne del af semantikanalysen - stress som begreb – opererer vi med betegnelsen temaer frem for f.eks. 
kategorier. Det skyldes, som analysen vil vise, at der mangler enighed om stressbegrebet, og derfor indikerer 
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udledes på baggrund af den semantiske analyse. Bilag 2 viser samme oversigt over 

temaerne, hvor alle konsulentfirmaerne er oplistet nedenunder, og hvor der er sat kryds 

under de temaer for stress, som de enkelte firmaer igennem deres kommunikation abonnere 

på. Derved kan læseren selv danne sig et overblik. Man skal være opmærksom på, at 

firmaerne godt kan abonnere på flere temaer samtidig, hvorfor der vil være firmaer med 

flere krydser. For at der kan være tale om et tema, skal der minimum være 20 % af 

firmaerne, der adresserer en given tematik.  

Forskellen på de enkelte temaer vil blive ekspliciteret separat herunder.  

  

Hvad er stress? 
stress er 

en 
sygdom 

stress er 
ikke en 
sygdom 

positiv/negativ 
stress 

fysisk og 
psykisk 

psykisk 
konstruktion 

Stress er 
naturligt(biologisk) 

  

Stress er en sygdom 

Stress er en sygdom dækker over de firmaer som direkte har italesat stress som værende en 

sygdom. Hos disse firmaer lægges der særligt vægt på, at stressen har negative 

helbredskonsekvenser. Det afgørende er italesættelsen af selve stresstilstanden som 

værende en sygdom, hvad enten den så er fysisk eller psykisk forankret. Der refereres 

ligeledes til, at det er en sygdom, som medfører fravær, og der indføres flere steder en 

økonomisk logik i forståelsen af stress som en sygdom, hvilket citatet her viser:  

”Stress er vor tids allerstørste arbejdsmæssige problem. En sygdom, der er væsentligste 

årsag til sygefravær, dårlig trivsel, konflikter og medarbejderafgang i både den private og 

offentlige sektor” Probana 

 

Stress er ikke en sygdom 

Dette tema er i udgangspunktet den direkte modsætning til den foregående og viser, at der 

er stor uenighed omkring, hvorvidt stress i sig selv er en sygdom eller ej.  

I denne udlægning ses stressen ikke som en sygdom i sig selv men nærmere som en 

tilstand, der gør den stressede mere disponibel for at få sygdomme. Altså er denne 

definition forenelig med påstanden om, at stressen kan medføre alvorlige fysiske 

                                                                                                                                                    

tema en mere åben forståelse af de fremanalyserede grundformer. Endvidere ligger det i tråd med Luhmanns 
begrebsapparat, hvor semantikken består af forskellige temaer.  
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konsekvenser for den stressede. Imidlertid hævder man, at det ikke er stressen i sig selv der 

er en sygdom.  

Dette citat fra Mindgroup rammer godt ind i definitionen er en sygdom, men godt kan have 

sygdomskonsekvenser.  

 ”Stress er ikke en sygdom som sådan, men mere en tilstand. En tilstand med alvorlige 

fysiske og psykiske bivirkninger der bl.a. kan føre til sygdomme” Mindgroup 

 

Stress er naturligt (biologisk) 

Hvorvidt stressen er en sygdom eller ej er som sagt til diskussion; hvad flere dog er enige 

om er, at stress skal ses som en naturlig og biologisk reaktion - uanset om stressen forstås 

som en sygdom eller en tilstand. Når stressen beskrives som naturlig, beskrives den som 

frigivelsen af forskellige stoffer i kroppen (kortisol, adrenalin, stresshormoner osv…). 

Pudsigt nok er der ikke helt enighed om, hvilke stoffer der er tale om - i hvert fald ikke om, 

hvad de skal kaldes. Dog kan der spores en enighed om, at disse stoffer får mennesker til at 

yde ekstra under pressede situationer. 

”Stress er en hormonel tilstand af forhøjet adrenalin og kortisol der gør at kroppen yder 

en ekstraordinær indsats i en oplevet presset situation.” Mindgroup  

En enkelt virksomhed går endda videre og siger, at frigivelsen af disse stoffer ikke længere 

er nødvendig, men blot et historisk levn fra stenaldermennesket, hvor stressen(frigivelsen 

af stoffer i kroppen) var en forsvarsmekanisme til overlevelse. 

”Stress-mekanismen er dermed et levn fra menneskets fortid, hvor den daglige kamp for 

føden var en fysisk kamp mod en stærk og barsk natur, men i et civiliseret samfund som 

vores er den fuldstændig irrelevant for mennesker.” Udviklingshuset   

 

Positiv/negativ stress 

En del af de undersøgte konsulentvirksomheder opererer udfra en antagelse om, at stress 

også kan ses som en positiv faktor, og at det kun er, når stresspåvirkningen står på i for 

lang tid, at stressen i sig selv er et problem. Det vigtige ved forståelsen af dette tema er 

netop, at stressen også kan italesættes som værende positiv. Vi har identificeret to retninger 

for, hvad det positive refererer til. Første retning refererer til frigivelsen af stoffer i 

kroppen, som får os til at yde ekstra, ligesom i temaet Stress er naturligt. Ikke alle firmaer, 

som abonnerer på temaet Stress er naturligt, mener at denne proces er positiv – det gør alle 
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firmaerne i dette tema. I den anden retning hentyder distinktionen mellem positiv og 

negativ stress til at man kan opfatte stress positivt, det kan bruges konstruktiv. På denne 

måde refereres der til og åbnes for et psykisk potentiale ved stressen. Citatet herunder 

afspejler den første retning af positiv/negativ-distinktionen.  

”Stress er et tveægget sværd: Den positive side af stress giver "drive" og dynamik, så du 

kan yde en større indsats under krævende omstændigheder. Men den negative side af stress 

kan være stadiet før udbrændthed og være decideret helbredstruende” Mannaz 

   

Fysisk og Psykisk 

Dette tema dækker over de stressdefinitioner, hvor stressen italesættes som værende 

betinget af både fysiske og psykiske faktorer. Overfor denne tematisering, ser vi altså de 

firmaer som har en ensidig fokus på enten fysiske faktorer, hvor helbredet er i fokus42, eller 

firmaer, som ensidigt fokuser på de psykiske faktorer, såsom stress som en psykisk 

konstruktion. Det afgørende i denne tematisering er, at firmaerne tilskriver stressen at være 

udgjort af flere faktorer og således har de altså en bred forståelse af, hvad stress er.  

”Stress skyldes ofte en kombination af komplekse forhold og belastninger...Stress vil ofte 

udmønte sig både fysiske, psykiske og kognitive symptomer” Løkken Stress Center 

Psykisk konstruktion 

Modsætningen til de firmaer, som har både fysiske og psykiske faktorer med i deres 

italesættelser, er de firmaer, der har et ensidigt fokus. I dette tema er fokus stort set kun 

rettet mod at se stress som en psykisk konstruktion. Disse firmaer italesætter stressen som 

værende forsaget af psykiske(mentale) processer i hjernen. Vi konstruerer selv stressen 

som et problem for os, og derfor bliver den et problem for os. 

”Vi må ikke blive fanget i en ond cirkel, hvor vi kun bekræfter hinanden i, hvor hårdt og 

travlt vi har det og dermed forværrer problemet. Og det er kunsten, fordi vanen for 

problemfiksering er så indgroet. Alt for ofte kommer vi til at dvæle ved problemet alt for 

længe. Derfor handler kurset ikke om stresshåndtering – men om trivsel i travlhed” 

Resonans 

                                                 
42 Vi har dog ikke lokaliseret nok firmaer, som alene abonnere på det fysiske aspekt ved stressen, til at der 
kan etableres et egentligt selvstændigt tema med et fysisk fokus.   
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Hvordan opstår stress? 

Vi har valgt at skelne mellem, hvad stressen er, og hvordan den opstår. Disse to faktorer er 

selvfølgelig afhængige af hinanden, men en skelnen har hjulpet til at strukturere søgningen 

efter, hvordan stressen italesættes.  

I skemaet herunder ses de mest udbredte forståelser og hovedtræk i, hvordan stressens 

opståen beskrives. I Bilag 3 ses samme inddeling med stresskonsulentfirmaerne oplistet 

under hinanden med krydser ud for de enkelte temaer, som deres kommunikation abonnere 

på. 

Hvordan opstår stress? 

Vedvarende 

belastning 

Omverden er 

meddelagtig i 

stressen 

Ubalance Individuel 

påvirkelighed 

Psykisk 

skabt 

 

Vedvarende belastning 

 I dette tema italesættes stressen til at opstå som følge af, at man over tid har været 

vedvarende belastet. En kortvarig belastning af krop og/eller psyke i form af fx et øget 

arbejdspres, vil altså ikke medføre stress. Flere opererer derfor også med en skelnen 

mellem travlhed og stress, hvor travlhed er den korte uskadelige belastning, og stress er 

resultatet af en langvarig belastning. Ingen steder står der noget om, hvor lang tids 

belastning, der skal til før man bliver stresset. 

Citat Mindgroup: ”Hvis stressen står på i ugevis eller månedsvis, så kan kroppen og 

psyken ikke klare det mere. Vi udsætter vores krop og psyke for en belastning, som den 

ikke fra naturens side kan holde til” 

 

Omverden meddelagtig i stressen  

Omverden dækker her over både arbejdspladsen, familien og samfundet generelt - altså at 

stressen ligger uden for den enkelte. Temaet dækker over de firmaer, hvor omverdens 

medvirken til stressens opståen italesættes eksplicit. Det kan fx være en italesættelse af 

familien, som værende en potentiel medvirkende faktor til stress, som beskrevet i citatet 

herunder. Der er altså fokus på, at eksterne faktorer giver interne (i den stressberørte) 

konsekvenser. 
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”Hvad er det, som stresser? 

Flekstider og hjemmearbejdspladser, der har vundet indpas mange steder, giver på mange 

måder medarbejderne frihed til at planlægge deres arbejdstid, så den passer til familiens 

behov. Men det kan samtidig være med til at stresse folk.” Psykiatrifondens 

Erhvervsrådgivning. 

Dette tema dækker altså over de firmaer, som i det hele taget beskriver, at omverden kan 

have en indflydelse, og en af de stressende omverdensfaktorer der omtales oftest er et 

dårligt arbejdsmiljø. 

”Som moderne fleksibel virksomhed er det afgørende at skabe et arbejdsmiljø, hvor de 

ansatte trives og oplever arbejdet som udfordrende og udviklende - ikke stressende og 

drænende” Kjerulf & Partnere.  

 

Ubalance 

I dette tema er inddraget italesættelser, der sætter stressen til at opstå som følge af, at man 

som menneske har svært ved at håndtere en balancegang mellem de krav, der stilles til en 

og de menneskelige ressourcer. Kravene kan i dette tema både være individuelt skabt eller 

være krav fra arbejdspladsen. Det vigtige i dette tema er selve italesættelsen af en 

balancegang; hvem der har ansvaret for at balancen mellem krav og menneskelige 

ressourcer er her underordnet, men som de to nedenstående citater viser, er der forskellige 

udlægninger af ansvaret.  

”Hvor skadeligt stress er, afhænger dels af, hvor lang tid det står på, og hvordan 

virksomhederne mestrer ubalancen mellem krav og ressourcer” Probana 

I dette citat er det altså virksomheden, der skal mestre at skabe en balancegang i forhold til, 

hvordan de belaster medarbejderen. Næste citat viser, hvordan balance er et individuelt 

anliggende 

”Vi udsætter vores krop og psyke for en belastning, som den ikke fra naturens side kan 

holde til. Denne påvirkning gør, at vi kommer ud af balance” Mindgroup 

 

Individuel påvirkelighed 

Dette tema dækker over en italesættelse af, at der er forskel på, hvad den enkelte kan klare. 

Evnen til at balancere mellem krav og ressourcer ses som værende forskellig fra person til 

person. Nogle er mere sensible end andre. Stressen opstår derfor som følge af en mangel på 
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overblik. En mangel på overblik over, hvad man kan klare mentalt og fysisk. Stressen 

opstår altså som følge af mangel på evne til at sige fra, som det følgende citat samler fint 

op på. Stressen ses generelt som uundgåelig og den individuelle påvirkning er dermed 

afgørende for, om man bliver stresset eller ej.  

”På trods af, at selv såkaldte stresseksperter går ned med stress, så ved vi - inderst inde - 

at vi kan gøre noget ved det; det handler "blot" og primært om at vide, hvad vi vil, og om 

at turde "sige fra" - turde sige Nej.” Komplement 

  

Psykisk Skabt 

Forklaringen er den sammen som i psykisk konstruktion i spørgsmålet Hvad er stress? 

Nemlig at stressen er en psykisk (mental) konstruktion. Forskellen på de to temaer er, at i 

dette tema handler det om, hvordan stressen opstår og ikke om, hvordan den påvirker den 

stressberørte. Stressen opstår altså, fordi man gør den reel inde i hovedet på sig selv. 

”Nogle af os har en tendens til at stresse os selv og måske vores omgivelser unødigt, når vi 

ikke har kontrol” Mannaz

 

Diskussion af resultater 

Vi vil i dette afsnit samle op på resultaterne af semantikanalysen for på den måde at skabe 

et overblik over sammenhænge på tværs af temaerne. For at understrege diversiteten i 

stressbegreberne sættes de i relation til hovedtendenserne inden for forskningen i stress, 

der også har en tendens til at være meget forskelligartet i forståelsen af stressbegrebet. 

 

Anknytning til stressdefinitioner 

Til at starte med præsenterer vi, hvor mange der knytter an til de forskellige temaer. Dette 

er altså en opsummering af  bilag 2 og 3. De nedenstående skemaer viser fordelingen på de 

forskellige temaer opdelt efter ledeforskellen. Det er igen vigtigt at understrege, at vi har 

søgt efter de forskellige hovedtendenser, som gør sig gældende i stressbegrebsdefinitionen 

på stresskonsultingmarkedet, og da nogle firmaer knytter bredt an i deres italesættelse, 

medfører det derfor at der er firmaer, som har stress-italesættelser, der kan høre ind under 

flere temaer på én gang og derfor kan procenten ikke opgøres til 100 %. At firmaer knytter 

an under flere temaer skyldes at kommunikationen fra den enkelte virksomhed kan gå i 
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mange forskellige retninger, og derfor har vi måttet finde de hovedtendenser, der var for 

temaer i kommunikationen omkring stress.  

 

Hvad er stress? 

Skema 1 

stress er 
en 

sygdom 

stress er 
ikke en 
sygdom 

Stress er 
naturligt 

(biologisk) 
positiv/negativ 

stress 
fysisk og 
psykisk 

psykisk 
konstruktion 

Antal med 
denne 
definition 

5 6 8 11 6 9 

Procentdel af 
firmaer med 
denne 
definition 

20 24 36 32 44 24 

 

Hvordan opstår stress? 

Skema 2 
Vedvarende 
belastning 

Omverden er 
meddelagtig i 

stressen Ubalance  
Individuel 

påvirkelighed 
Psykisk 
skabt 

Antal med 
denne 
definition 

10 14 11 7 6 

Procentdel af 
firmaer med 
denne 
definition 

40 56 44 28 24 

 

Det er tydeligt, at der ikke er en herskende italesættelse af stressbegrebet; kun et enkelt 

tema når lige præcis over 50 procent, mens de resterende ligger mellem 20 og 40 %. 

For at et begreb som stress kan begribes, må der være nogle stabiliserede meninger, som en 

iagttager af kommunikationen kan knytte an til. Vi finder dog ikke nogen herskende 

mening, hvilket indikere at stressbegrebet ikke har en stabiliseret mening, når vi ser på 

kommunikationen på stresskonsultingmarkedet.43   

 

Selvom der ikke kan findes nogle dominerende temaer, kan der stadig være sammenhænge 

på tværs af ledeforskellene, således at anknytning til et tema i hvad er stress? – 

ledeforskellen også afspejler sig i anknytningen til et tema i hvordan opstår stress? – 

ledeforskellen. Dette er fokus for næste afsnit 

 

                                                 
43 Det kan selvfølgelig kun udsiges med det forbehold, at vi anser vores empiri for repræsentativ for 
stresskonsultingmarkedet. 
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Sammenhænge på tværs af ledeforskelle 

I dette afsnit ses der nærmere på, hvilke sammenhænge, der er mellem de firmaer, som 

abonnerer på bestemte forståelser af stress; og deres italesættelse af, hvordan stressen 

opstår. Vi ser nærmere på disse sammenhænge for at udvide nuancerne i de meningsrum, 

der dannes omkring begrebet stress. Vi har valgt at tage udgangspunktet i temaerne i 

ledeforskellen hvad er stress for derved at se, om de firmaer, der har en fælles forståelse af, 

hvad stress er, også har en fælles forståelse af hvordan stressen opstår.  

 

Stress er en sygdom 

Af de 5 stresskonsulentfirmaer, som italesætter stress som en sygdom, finder vi ikke nogen 

tydelige ligheder i deres forståelse af, hvordan stress opstår. Det nærmeste er, at 3 af 

stresskonsulentfirmaerne også mener, at stress skal ses som resultatet af en vedvarende 

belastning, hvilket kun er 60 % af de stresskonsulentfirmaerne, som abonnerer på temaet 

stress er en sygdom 44. Vi mener dog ikke, at 60 % er nok til at sige, at der foreligger en 

egentligt sammenhæng, da vi sætter  en nedre grænse på 70 % for, at der kan være tale om 

en sammenhæng.45.  

Derfor mener vi ikke, at der med retfærdighed kan siges at være kontinuitet i måden at 

forstå stressen opståen, når stresskonsulentfirmaet har abonneret på en forståelse af stress 

som værende en sygdom. I skemaet herunder viser hvordan firmaerne, som knytter an til 

temaet stress er en sygdom også knytter an til de øvrige temaer. 

Firmaer

stress er 
en 
sygdom

stress er 
ikke en 
sygdom

positiv/ne
gativ 
stress

fysisk og 
psykisk

psykisk 
konstrukt
ion

Stress er 
naturligt(b
iologisk)

vedvarend
e 
belastning

omverden er 
meddelagtig 
i stressen ubalance 

individuel 
påvirkelighe
d

Psykisk 
skabt

Probana x x x x
Løkkens Stress 
Center

x x x x x x x

Stressklinikken x x x x
Udviklingsvej x x
MBK x x x

Hvad er stress hvordan opstår stress

 
 

 

                                                 
44 Dog skal det bemærkes, at der ved så små mængder er store udsving, når blot enkelte resultater lægges fra 
eller til. 
45 Der findes ingen guidelines på, hvor stor denne procentsats skal være, før der er tale om en sammenhæng. 
Vi har valgt at den skal være på 70 %. 
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Stress er ikke sygdom 

Vi ser, at der er en tendens til, at de firmaer, som opererer med en definition af stress, hvor 

det ekspliciteres, at det ikke er en sygdom, har det til fælles, at de mener, at stressen er 

resultatet af en vedvarende belastning. 5 ud af de 6 stresskonsulentfirmaer som 

kommunikerer, at stress ikke er en sygdom, kommunikerer også, at stressen opstår som 

følge af en vedvarende belastning. I skemaet herunder viser vi, hvordan firmaerne, som 

knytter an til temaet stress er ikke en sygdom også knytter an til de øvrige temaer. 

Firmaer

stress er 
en 
sygdom

stress er 
ikke en 
sygdom

positiv/
negativ 
stress

fysisk og 
psykisk

psykisk 
konstrukt
ion

Stress er 
naturligt(b
iologisk)

vedvarende 
belastning

omverden er 
meddelagtig 
i stressen ubalance 

individuel 
påvirkelighe
d

Psykisk 
skabt

Psykiatrifondens 
erhvervsrådgivning

x x x x x x x

Resonans x x x
Mindgroup x x x x x
Stresseksperterne x x x x
Udviklingshuset x x x x x x x x
Unicoaching x x x x x x

Hvad er stress hvordan opstår stress

 
 

Stress er naturligt 

 Der ses en sammenhæng mellem forståelsen af stressen, som værende en naturlig 

biologisk reaktion; og så forståelsen af, at stressen opstår som følge af en vedvarende 

belastning. Det kan forklares med, at stressen derfor er et resultat af, at man over længere 

tid har fået for mange af de stoffer, som frigives, og at kroppen derved ikke kan kapere det 

mere.  Citat (Løkken Stress Center): ”Stress kan således sammenlignes med turboen på en 

bilmotor – når vi tænder for turboen kan bilen yde det maksimale, men kun i en begrænset 

periode. Når man bruger turboen bliver der forbrugt mere brændstof end normalt, og ved 

længerevarende eller konstant brug kan motoren tage skade. På samme måde er det med 

mennesker.”  

Endvidere knyttes der i denne definition også an til forståelsen af, at stress er resultatet af 

en ubalance (mellem krav og ressourcer). Det passer fint overens med de to andre temaer, 

for hvis man bliver stresset af for store krav i for lang tid, bliver kroppen ved med at 

frigive stoffer til kroppen (det naturlige tema), og det er den vedvarende belastning, med 

frigivelse af disse stoffer som forårsager stressen.  

 

 

 

 



 Stress som begreb – diskussion af resultater 

   

 65    

I skemaet herunder viser hvordan firmaerne, som knytter an til temaet stress er naturligt 

også knytter an til de øvrige temaer. 

Firmaer
stress er 
en 
sygdom

stress er 
ikke en 
sygdom

positiv/n
egativ 
stress

fysisk og 
psykisk

psykisk 
konstruktion

Stress er 
naturligt(b
iologisk)

vedvarende 
belastning

omverden er 
meddelagtig i 
stressen

ubalance 
individuel 
påvirkelighed

Psykisk 
skabt

Psykiatrifondens 
erhvervsrådgivning

x x x x x x x

Løkkens Stress Center x x x x x x x

Human House x x
Center for stress x x x x x
Forebyg stress x x x x x x
Mindgroup x x x x x
Stressklinikken x x x x
Udviklingshuset x x x x x x x x
Axept x x x x x

Hvad er stress hvordan opstår stress

 
 

Positiv/negativ stress 

Ligesom i temaet Stress er en sygdom er der heller ikke nogen tydelige sammenhæng i 

anknytningen til temaerne under ledeforskellen Hvordan opstår stress. Det tyder altså på, 

at italesættelsen af stress som både værende positiv og negativt har mange 

anknytningsmuligheder, og at italesættelsen ikke synes at fordre en bestemt italesættelse af 

betingelserne for stressens opståen. 

I skemaet herunder viser vi hvordan firmaerne, som knytter an til temaet positiv/negativ 

stress også knytter an til de øvrige temaer. 

Firmaer stress er 
en 
sygdom

stress er 
ikke en 
sygdom

positiv/n
egativ 
stress

fysisk og 
psykisk

psykisk 
konstrukt
ion

Stress er 
naturligt(b
iologisk)

vedvarend
e 
belastning

omverden er 
meddelagtig i 
stressen ubalance 

individuel 
påvirkelighed

Psykisk 
skabt

Human House x x
Mannaz x x x x x
Center for ledelse x x x
Desktop Survey x
Kjerulf & Partnere x x
Stressklinikken x x x x
Udviklingshuset x x x x x x x x
Unicoaching x x x x x x

Hvad er stress hvordan opstår stress

 
 

Fysisk og psykisk betinget 

 Der er en sammenhæng mellem italesættelsen af stress som værende fysisk og psykisk 

betinget og italesættelsen af at stress opstår som følge af en ubalance. Vi ser altså i dette 

tema en type firmaer, som har en bredere forståelse af stressbegrebet og ikke knytter sig an 

til en forståelse af stress, hvor den hovedsageligt er fysisk eller psykisk betinget. Man taler 

om stress som en mellemting. Det harmonere godt med tanken om, at stressen også er et 

spørgsmål om at kunne balancere imellem de arbejdsmæssige krav og de fysiske og 

mentale ressourcer den enkelte har til rådighed. Skemaet herunder viser, hvordan 
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firmaerne, som knytter an til temaet Fysisk og psykisk betinget også knytter an til de øvrige 

temaer. 

Firmaer
stress er 
en 
sygdom

stress er 
ikke en 
sygdom

positiv/
negativ 
stress

fysisk og 
psykisk

psykisk 
konstrukt
ion

Stress er 
naturligt 
(biologisk)

vedvarende 
belastning

omverden er 
meddelagtig i 
stressen

ubalance individuel 
påvirkelighed

Psykisk 
skabt

Psykiatrifondens 
erhvervsrådgivning

x x x x x x x

Løkkens Stress Center x x x x x x x
Center for ledelse x x x
Center for stress x x x x x
Forebyg stress x x x x x x
Stresseksperterne x x x x
Udviklingshuset x x x x x x x x
Axept x x x x x
Moving People x x
MBK x x x
Unicoaching x x x x x x

Hvad er stress hvordan opstår stress

 
 

Psykisk konstruktion 

I temaet for stress som psykisk konstruktion, ser vi en sammenhæng mellem de 

stresskonsulentfirmaer, som mener at stressen er en psykisk konstruktion. De mener at 

stressen opstår som følge af en psykisk proces, hvor stressen skabes i den stressberørtes 

hoved. Stressen er kun stress når den stressberørte overbeviser sig selv om at han/hun er 

stresset. 

Firmaer
stress er 
en 
sygdom

stress er 
ikke en 
sygdom

positiv/
negativ 
stress

fysisk og 
psykisk

psykisk 
konstruktion

Stress er 
naturligt 
(biologisk)

vedvarende 
belastning

omverden er 
meddelagtig i 
stressen

ubalance individuel 
påvirkelighed

Psykisk 
skabt

Resonans x x x
Brain Value x x
Mannaz x x x x x
Forebyg stress x x x x x x
Mindweiss x x x
Udviklingshuset x x x x x x x x

Hvad er stress hvordan opstår stress

 
 

Vi har nu set på, hvilke sammenhænge, der umiddelbart kan lokaliseres på tværs af de 

forskellige temaer, når man laver en kvantitativ sammenligning; og det billede, vi står 

tilbage med, er ikke entydigt. Det ville være svært at påstå, at der ikke foreligger nogle 

tendenser, men der er ikke tale om tydelige og markante tendenser. Vi mener derfor - med 

en vis rimelighed - at have underbygget ideen om, at der på markedet for stresskonsulting 

hersker et begreb om stress, som er højst ustabilt. Vi har vist, at man ikke engang kan blive 

enige om årsagen og forståelsen af stress; altså hvordan opstår stress og hvad er stress. 

Hvilket betyder, at en gruppe af firmaer kan abonnere på det samme tema for forståelse af, 

hvad stressen er, men de kan ikke blive enige om et tema for, hvordan stressen opstår.  
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De sammenhænge, vi trods alt har kunnet spore mellem de forskellige temaer er vist i 

nedenstående figur.  

 

   
 

 

Stressforskning og stresskonsulting 

Der ses ikke nogen klare tendenser til, hvordan stress skal forstås på markedet for 

stresskonsulting. En oplagt mulighed for at finde en begrebsdefinition på stress er derfor at 

se på forskningen på området. Vi vil se på, om denne begrebsforvirring, som findes hos 

stresskonsulentfirmaerne, også er at spore i forskningen. Endvidere finder vi det relevant, 

at se på, om der er sammenhænge mellem forskningens begreber omkring stress, og de 

begreber omkring stress som præsenteres på stresskonsultingmarkedet. Derved kan vi se, 

om stresskonsulentfirmaerne griber deres stressdefinitioner ud af den blå luft, eller om der 

er en tendens til, at stressdefinitionerne finder en match i stressforskningen.  

 

I dette afsnit vil vi altså sammenligne de forståelser af stress, som gør sig gældende på 

markedet for stresskonsulting med de tendenser, som gør sig gældende inden for den 

danske stressforskning. Når vi ser på stressforskningen i Danmark, tager vi udgangspunkt i 

Hvad er stress? 

Sammenhænge på tværs af ledeforskelle 

Stress er en sygdom 

Stress er ikke en sygdom 

Positiv/negativ stress 

Stress er naturligt 

(biologisk) 

Fysisk og psykisk betinget 

Psykisk konstruktion 

Hvordan opstår stress? 

Ingen matchende kategori 

Ingen matchende kategori 

Vedvarende belastning 

Vedvarende belastning samt 
Ubalance 

Ubalance  

Psykisk skabt 
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Sundhedsstyrelsens opgørelse fra 2007 (Nielsen og Kristensen 2007), som viser, hvilke 

paradigmer, der gør sig gældende i den danske forskning inden for stress. 

 

I rapporten Stress i Danmark – hvad ved vi? fra 2007 har man fundet frem til, at der er 6 

paradigmer som gør sig gældende46.  

 

• Det belastnings-orienterede paradigme 

• Det coping-orienterede paradigme 

• Det personligheds orienterede paradigme 

• Paradigmet om italesættelse af stress 

• Det psykofysiologiske paradigme 

• Det anerkendende paradigme 

 

Tage Søndergård Kristensen, 2000-2008: Professor ved Arbejdsmiljøinstituttet/Det 

Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, og den ene af de to forfattere til rapporten, 

har opsummeret disse paradigmer i en kronik i Tidsskrift for Arbejdsliv (Tidsskrift for 

Arbejdsliv 2007).47  

Vi vil bruge disse kondenseringer af paradigmeforklaringerne i den følgende 

sammenligning med temaerne fra semantikanalysen. Det gøres ved, at vi først af 

præsenterer Tage Søndergård Kristensens forklaring af paradigmet i en faktaboks48, og 

derefter hvilke temaer fra semantikanalysen, der med rette kan siges at trække veksler på 

samme italesættelse af stress. Paradigmerne, som ikke finder en direkte modpart blandt 

temaerne fra semantikanalysen, præsenteres og kommenteres alligevel, for at understrege 

diversiteten i begrebsforståelserne. 

                                                 
46 Rapportens definition på paradigmer kan forholdsvis problemfrit omtolkes til denne analyses temaer om 
stress: ”I Litteraturen om stress findes der forskellige paradigmer forstået som måder at definere, analysere 
og forstå stress.” (Nielsen og Kristensen 2007). Vi fastholder dog disse paradigmer for at være loyal over for 
rapporten, men også for nemmere at kunne adskille dem fra vores semantiske temaer. 
47 I kronikken præsenteres et yderligere paradigme, det benægtende paradigme, som vi ikke medtager, 
eftersom det går på at benægte at der findes stress, hvilket naturligvis ikke vil være en forståelse som et firma 
der lever af stresskonsulting kan abonnere på. Endvidere er der små forskelle på benævnelserne af 
paradigmerne, men de er ikke af betydning i forhold til indholdet i paradigmerne. 
48 Vi har dog rettet til så de fulde litteraturhenvisninger fremgår af faktaboksene. 
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Det belastnings-orienterede paradigme 

 
Dette paradigme fokuser hovedsageligt på, at det er omgivelserne, der stresser, og at det 

altså er her indsatsen skal ligges. Der lægges dermed ikke vægt på hvad stressen er i 

forhold til den stressberørte, men kun på årsagsforholdene. Derfor kan vi kun sammenligne 

med temaerne fra ledeforskellen hvordan opstår stress. Her finder vi, at denne tanke 

harmonerer med temaet Omverden meddelagtig i stressen, da fokus for dette tema netop 

ligger på belastninger, som påvirker udefra. Temaet er også den mest udbredte af vores 

temaer, hvilket passer godt overens med påstanden om, at belastningsparadigmet er særlig 

stærkt udbredt i Skandinavien.  

 

Det coping-orienterede paradigme 

 
Denne tilgang ser vi afspejlet i temaet Individuelt betinget, hvor fokussen netop er på, at 

man er nødt til at lære at håndtere stressen, da den netop er uundgåelig. Følgende citat 

illustrere denne forståelse af præmisserne for stresshåndteringen præcist. 

”Vilkårene er, som de er. Du kan ønske noget andet, men det ændrer sjældent vilkårene” 

Mindweiss 

Et af de mere kuriøse tilbud i dette tema er BrainValue som tilbyder decideret 

hjernetræning, hvor man styrker sin hjerne, som var den en muskel, for derved at ruste sig 

mod at blive stresset. 

 

Dette paradigme lægger afgørende vægt på de faktorer i omgivelserne, der øger risikoen for stress, de 
såkaldte stressorer. Det kan være livsbegivenheder (fx skilsmisse), belastende arbejdsmiljø eller 
dagliglivets fortrædeligheder (fx afbrydelser eller computerproblemer). I forlængelse heraf lægges der 
vægt på den primære forebyggelse, hvor man reducerer stress ved at reducere stressorerne. Denne tilgang 
er særlig stærk i Skandinavien, hvor folk som Gardell, Levi, Theorell og Karasek har været de vigtigste 
eksponenter. 
Litteraturhenvisninger: 

• Karasek, R. & T. Theorell (1990): Healthy work – Stress, productivity, and the reconstruction of 
working life, New York, Basic Books. 

• Johnson, J. V. & G. Johansson (1991): The psychosocial work environment: Work organization, 
democratization and health, Amityville, Baywood Publishing Company. 

Copingparadigmet er så at sige belastningsparadigmets modstykke. Udgangspunktet er her, at der altid 
vil være stressorer. Det gælder derfor om at udvikle individets evne til at håndtere disse; med andre ord 
coping. Der er altså tale om en individ-centreret tilgang, hvor kurser i stress management, meditation 
m.v. ses som en vigtig del af svaret på den udfordring, som stress repræsenterer. De vigtigste 
repræsentanter for dette paradigme er amerikanerne Lazarus & Folkman (1987). 
Litteraturhenvisninger: 

• Lazarus, R. S. & S. Folkman (1987): Transactional theory and research on emotions and coping, 
i European Journal of Personality, 1, 141-169. 
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Det personligheds orienterede paradigme 

 
Vi finder ikke umiddelbart et tema, som modsvarer dette forskningsparadigme, når vi ser 

på vores arbejde med stressbegrebsdannelsen. Vi ser dog, at nogle få at de undersøgte 

firmaer arbejder med en metode kaldet Enneagram, som er en metode der inddeler 

mennesker i 9 typer, og det er ud fra den type, som man bliver identificeret med, at man 

kan arbejde aktivt med sin stress. Den forståelse er dog i sit videnskabelige udgangspunkt 

på grænsen til at kunne kategoriseres som alternativ, hvilket vi som tidligere nævnt har 

valgt at se bort fra, derfor vil vi heller ikke gå dybere ind i sammenligningen her. Derfor 

konstaterer vi, at der ikke er nogen væsentlig tilknytning til denne udlægning af stress i 

vores undersøgte materiale. 

 

 

Paradigmet om italesættelse af stress 

 
Dette paradigme dækker over en bred forståelse af begrebet konstruktivisme, hvad der 

også understreges i rapporten fra Sundhedsstyrelsen, der er en mindre radikal udlægning af 

paradigmet, end der bliver udlagt i den korte opsummering i artiklen.   

Personlighedsparadigmet er også et individ-orienteret paradigme men her fokuseres der på stabile træk 
ved personligheden. Eksempler herpå er Type-A teorien, der fokuserer på mennesker, der er utålmodige 
og altid har for lidt tid (Friedman & Rosenman 1974), Antonovsky’s teori om ‘sense of coherence’ 
(Antonovsky 1987) og Kobasa’s teori om ‘hardiness’ (Kobasa et al. 1982). De to sidste teorier handler 
om positive træk ved personligheden, som fx at kunne se en mening i tilværelsen eller at kunne se på 
belastninger som udfordringer. Selv om personligheden anses for at være ret stabil, kan man godt 
arbejde forebyggende inden for dette paradigme. Dels kan man reducere stress ved at få øget indsigt i 
sin egen personlighed, og dels kan man i et vist omfang ændre ved adfærd og personlighed gennem 
træning eller terapi. 
Litteraturhenvisninger: 

• Antonovsky, A. (1987): Unravelling the mystery of health, San Francisco, Jossey-Bass. 
• Friedman, M. & R. H. Rosenman (1974): Type A behaviour and your heart, New York, Knopf. 
• Kobasa, S.C., S.R. Maddi & S. Kahn (1982): Hardiness and health – A prospective study,i 

Journal of Personality and Social Psychology, 42, 168-177. 

[Det konstruktivistiske paradigme] Inden for dette meget brede paradigme ser man på stress som en 
social konstruktion. Et oplagt eksempel på denne tilgang er Wainwright & Calnan’s bog fra 2002 om 
Work stress – The making of a modern epidemic. Heri gør de rede for det synspunkt, at det er den meget 
tale om stress, der er den egentlige årsag til denne ‘moderne syge’. Når stress (og udbrændthed) har 
kunnet brede sig som en steppebrand over hele den industrialiserede verden, skyldes det, at denne 
konstruktion opfylder en række væsentlige funktioner, og at et stort antal mennesker og professioner så 
at sige ‘lever af stress’. I sin yderste konsekvens leverer dette paradigme opskriften på den ultimative 
afskaffelse af stress: Hold op med at tale om det! 
Litteraturhenvisninger: 

• Wainwright, D. & M. Calnan (2002): Work stress – The making of a modern epidemic, 
Buckingham, Open University Press. 
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Det virker oplagt, at dette paradigme passer godt overens med temaet Psykisk konstruktion, 

og derved også temaet Psykisk skabt. Men rapporten fra Sundhedsstyrelsen og Tage 

Søndergård Kristensens kronik ligger vægt på, at dette paradigme dækker over forskning 

på samfundsniveau og altså ikke den enkeltes etablering og håndtering af stress, som i det 

fremanalyserede tema; psykisk konstruktion.  

Rapporten beskriver, hvorledes forskerne i dette paradigme har en kritisk holdning til selve 

italesættelsen af stress, fordi den skaber stress som et legitimt samfunds og individ 

problem. I relation til vores egen analyse, kan vi se at en stresskonsultingvirksomhed ikke 

ville gøre klogt i at abonnere på et sådant stressparadigme, der påpeger at de selv er med at 

skabe stress igennem italesættelsen af den. Det ville være at underminere deres egen 

praksis. Det som konsulentvirksomhederne påpeger, er hvordan man som individ ubevidst 

kan komme til at stresse sig selv ved at overbevise sig selv om, at man er stresset. Enten i 

form af at artikulere sin stress over for andre og sig selv, eller ved at man i sit hoved 

konstruere stressen. Forskerne og stresskonsulentfirmaerne behandler altså begge, hvordan 

italesættelsen af stress kan virke stressende, men de gør det på henholdsvis samfunds og 

individniveau og kan derfor ikke direkte sammenlignes.  

En del af den problematik som paradigmet omhandler, vil være fokus for vores 

perspektivering.  

 

Det psykofysiologiske paradigme 

 
Paradigmet om psykofysiologiske processer, der skaber stress finder vi også i vores 

semantiske analyse. Pudsigt nok er det ikke temaet Fysisk og Psykisk betinget som passer 

bedst på dette paradigme - på trods af deres lighed i navn. Vi finder, at der en tydelig 

parallel mellem dette paradigme og temaet stress er naturligt, som hænger sammen med 

Dette paradigme fokuserer på de fysiologiske processer, der finder sted i organismen under stress, hvor 
kroppen mobiliserer energi og ruster sig til kamp eller flugt. Mens kortvarig stress ofte er 
hensigtsmæssig for individet, kan langvarig stress være skadelig og føre til sygdomme som fx 
hjertesygdom eller depression. Den psykofysiologiske tilgang har været anvendt i forebyggelsen 
gennem påpegning af risikofaktorer som fx natarbejde, overarbejde og akkordarbejde. Dette paradigme 
går primært tilbage til stress-forskningens store pioner Seley (1956). Andre betydende repræsentanter er 
svenskerne Levi (2000), Frankenhaeuser (1987) og Lundberg (Lundberg & Wentz 2004). 
Litteraturhenvisninger: 

• Seley, H. (1956): The stress of life, New York, McGraw-Hill. 
• Levi, L. (2000): Guidance on work-related stress – Spice of life or kiss of death?, Brussels, 

European Commission. 
• Frankenhaeuser, M. (1987): Stress, hälsa, arbetsglädje, Stockholm, Arbetsmiljöfonden. 
• Lundberg, U. & G. Wentz (2004): Stressad hjärna, stressad kropp, Stockholm, Wahlström 

Widstrand. 
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temaerne vedvarende belastning og ubalance. Det er tydeligt, at de mere 

naturvidenskabelige processer bliver understreget her.  

Det anerkendende paradigme 

 
Som der beskrives i teksten til dette paradigme beskæftiger det sig ikke med årsager til 

stress, og af rapporten fremgår det også, at man generelt inden for dette paradigme ikke 

interessere sig for, hvad stressen er, da det hele er handlingsorienteret, og at der ikke 

kommer noget godt ud af at fokusere på, hvem og hvad der er skyld i stressen. I rapporten 

fra Sundhedsstyrelsen skrives der dog også, at dette paradigme ikke nødvendigvis forkaster 

”årsagssøgende forskning – hvad enten den er psykosocial eller fysiologisk”. Derfor er det 

ikke muligt at se på hvilke temaer for definitioner af stress der passer ind i dette 

paradigme. 

 

Efter at have gennemgået sammenhængene og manglen på samme mellem forskningen i 

stress og markedet for stresskonsulting, kan vi nu afslutte det første kapitel i analysen.

 

 

Opsummering af resultater 

Igennem dette første kapitel om italesættelsen af stressbegrebet på markedet for 

stresskonsulting har vi fundet nogle gennemgående tendenser 

 

Først og fremmest mener vi, at vores gennemgang har vist, at hvis man som virksomhed 

står med en stressproblematik og søger efter forståelse for stressbegrebet i markedet for 

stresskonsulting, vil man møde et marked bestående af mangeartede retninger for hvilke 

Mens copingparadigmet opererer på det individuelle niveau, har det anerkendende paradigme specielt 
vundet udbredelse blandt konsulenter, der arbejder på det organisatoriske niveau. Med udgangspunkt i 
‘Appreciative inquiry’ lægger man stor vægt på at være handlingsorienteret og fremadrettet (Cooperrider 
& Srivastva 1987, Dall & Hansen 2001). Man ser stress som en indikator for forskellige problemer i 
organisationer, men man fokuserer ikke på stressens årsager. Paradigmet er i vidt omfang 
‘erfaringsbaseret’, og der findes, mig bekendt, ikke forskningsbaseret evidens for de anvendte metoders 
effektivitet. (Se fx Dalsgaard 2006). 
Litteraturhenvisninger: 

• Cooperrider, D.L. & S. Srivastva (1987): Appreciative inquiry in organizational life, I Research 
in Organizational Change and Development, 1, 129-169. 

• Dall, M.O. & S. Hansen. (red.) (2001): Slip anerkendelsen løs – Appreciative Inquiry i 
organisationsudvikling, København, Frydenlund. 

• Dalsgaard, T. (red.) (2006): Stress – et vilkår i det moderne arbejdsliv?, København, Jurist- og 
Økonomiforbundets Forlag. 



 Stress som begreb – opsummering 

   

 73    

temaer, der betones som relevante for forståelsen af stress.  Dog ser vi også, at der ikke 

hersker totalt anarki i forhold til definitionerne, da der på tværs af temaerne findes 

sammenhænge, dog uden at enkelte gør sig nævneværdigt bemærket, således at de 

betegnes som herskende. Vi kan med vores teoretiske udgangspunkt ikke dømme nogen 

temaer til at være mere rigtige end andre, og vi kan derfor kun forholde os til, hvor mange 

der knytter an til de forskellige temaer, og når der ikke er nogen med væsentlig tilknytning 

til de enkelte temaer, må vi erkende at begrebet stress ikke har fundet sin meningsstabilitet, 

hvis man ser på vores undersøgte empiri.  

 

I forlængelse af denne konstatering måtte vi erfare, at man som virksomhed, der søger 

forståelse for stressproblematikker, angiveligt heller ikke kan finde hjælp igennem 

forskningen, hvor der hersker en lignende begrebsforvirring som hos 

stresskonsulentfirmaerne. Hvad der også er interessant er, at vi reelt set ikke ser nogle 

entydige sammenhænge mellem forskningen og de temaer for stress, som tages op af 

stresskonsulentfirmaerne, selvom der dog kan lokaliseres visse fælles træk.  

 

Denne konklusion må dog behæftes med en relativt stor usikkerhed, eftersom det 

analytiske udgangspunkt for undersøgelsen af forskningen ikke er helt det samme som 

vores, og vi har ikke set os i stand til selvstændigt at skabe et fuldstændigt overblik over 

den danske stressforskning.  

Den vigtigste pointe med at inddrage stressforskningen er dog at understrege, at der heller 

ikke her hersker enighed om, hvordan stressbegrebet skal meningsudfyldes, hvorved man 

som virksomhed stadig ender i et limbo mellem forskellige forståelser af stress.   

 

Dette behøver ikke at betyde, at virksomhederne med stressproblematikken er 

handlingslammede, og det gælder absolut heller ikke markedet for stresskonsulting. For 

som stresskonsulentfirmaer er hovedydelsen at tilbyde løsninger på stress, og det er netop 

disse løsningsprogrammer for stress, som er fokus for næste kapitel. 
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Med en analyse af stressbegrebet, markeredes konsulenternes divergerende 

begrebsforståelse. Vi så, hvordan der ikke er nogen entydig sammenhæng mellem 

stressforskningen og begrebsdannelsen på stresskonsultingmarkedet, dog kunne der spores 

en vis sammenhængskraft. Stresskonsulentfirmaerne lever nu heller ikke for at kunne 

skabe en enighed om, hvordan stress skal forstås – deres raison d’être er at tilbyde en 

bestemt måde at løse stress på. Det, som putter smørret på brødet for dem, er salget af 

(netop deres) løsningsprogrammer. Det er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at deres 

begrebsliggørelse af stress er ligegyldig; tværtimod. Det er interessant at undersøge 

sammenhængen mellem stress-italesættelsen og løsningsprogrammerne, fordi det giver 

mere indsigt i, hvordan det får bestemte følger at prioritere et bestemt tilbud om 

stresshåndtering.   

Vi bliver i stand til at analysere på, i hvilken udstrækning deres italesættelse af stress 

influerer på den logik, deres løsningsprogrammer opererer ud fra. Kan der spores tendenser 

til inkonsistenser eller sammenhæng?  

 

Fokus for dette kapitel er først at se nærmere på, hvilke typer af løsningsprogrammer, der 

stilles til rådighed på stresskonsultingmarkedet, og hvilke sammenhænge (eller mangel på 

samme), der er mellem stressbegreberne og løsningsprogrammerne. Derfor starter vi dette 

kapitel med den del af semantikanalysen, som beskæftiger sig med italesættelsen af 

stressløsninger og ser på, hvilke former af løsningsprogrammer stresskonsulentfirmaerne 

tilbyder. Vi ser på, hvilke tendenser, som er fremtrædende og hvordan de er rettet mod de 

pågældende virksomheder/organisationer. 

 

Vi har inddelt analysen af løsningsprogrammerne i to dele, Løsningsprogrammer for stress 

og Fokusområde for stressløsninger:  

 

Det første niveau Løsningsprogrammer for stress, har undertitlen vidensopbygning & 

udvikling, idet alle stresskonsulenternes løsninger på den ene eller anden måde beskæftiger 

sig med viden og udvikling. Fokus for dette niveau er at gennemgå vores kategorisering af 

de forskellige typer af løsningsprogrammer som firmaerne tilbyder.   

 

Det andet niveau Fokusområde for stressløsninger behandler, hvordan stressløsningerne er 

konfigureret i forhold til deres måde at påvirke kunden og/eller kundens virksomhed. Dette 

gør vi ved at se på, hvem løsningsprogrammerne er rettet mod, samt hvilket tidsligt 
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perspektiv der indlejret i løsningsprogrammerne, altså hvornår og hvordan 

løsningsprogrammerne initieres i forhold til en stressproblematik. 

 

Efter analysen af stressløsningerne vil vi se nærmere på, hvordan løsningstilbuddene tager 

sig ud i lyset af stresskonsulentfirmaernes italesatte stressforståelse. Vi ser nærmere på, 

hvordan det kommunikative meningsrum om stress sættes/udfyldes, som følge af en 

sammenkædning af deres stress-italesættelse og deres præsenterede løsning?  

 

Vi starter med at gennemgå afsnittet om Løsningsprogrammer for stress, og efterfølgende 

ser vi på fokusområde for stressløsninger. Kapitlet afsluttes med en opsamling og 

diskussion af resultaterne. 

 

Løsningsprogrammer for stress 

Af følgende skema fremgår kategoriseringen af løsningsprogrammer, sådan som de er 

fremanalyseret af empirigrundlaget. I modsætning til definitionerne på stressbegrebet 

finder vi at løsningsprogrammerne indtager en mere ensidig definerbar form, hvorfor vi 

kalder dem kategorier, og ikke temaer. 

Vi ser, at der grundlæggende er 4 typer løsningsprogrammer som tilbydes af de undersøgte 

firmaer, hvoraf adskillelige tilbyder ydelser i flere af kategorierne. Der er ikke noget til 

hinder for, at et firma kan indgå i flere kategorier, såfremt de f.eks. både tilbyder kurser og 

rådgivning. I det følgende vil vi gennemgå de enkelte kategorier.  
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Løsningsprogrammer for stress 
Videns-opbygning og udvikling 

Stresskonsultenfirmaer 

Kursus i 
stresshåndtering 

Rådgiving 
(stresscoaching 
& behandling ) 

Uddannelse 
(af intern 

stresscoach)  

udvikling af 
stresspolitik 

Probana     x   
Psykiatrifondens 
erhvervsrådgivning     x x 

Løkkens Stress Center X x     
Resonans X       
HealthyCompany X x x x 
Human House X       
Brain Value X       
Mannaz X       
Center for ledelse X       
Center for stress X x x x 
Desktop Survey       x 
Forebyg stress X   x x 
Kjerulf & Partnere     x   
Mindgroup X x   x 
Mindweiss X       
Stresseksperterne X x x x 
Stressklinikken   x     
Udviklingshuset X       
Axept X x x   
Moving People     x   
Udviklingsvej   x x   
Komplement X x     
MBK X       
NLP Huset     x   
Unicoaching X x   x 

 

Vidensopbygning og udvikling 

Vi starter med en kort forklaring på undertitlen til skemaet, vidensopbygning og udvikling, 

eftersom vi ser det som et fællestræk for løsningsprogrammerne. Helt overordnet har alle 

de løsningsprogrammer, som vi er kommet omkring i vores semantikanalyse, den distinkte 

karakteristika, at de helt eller delvist beskæftiger sig med vidensopbygning og udvikling. 

Det være sig lige fra en stresshåndterings løsning som mentaltræning hos BrainValue til et 

udviklings og stressmanagements forløb hos Healthy Company, der arbejder mod 

implementering af en stresspolitik på ledelses- niveau.  
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Kursus i stresshåndtering 

Denne kategori betegner, som titlen på kategorien også henviser til, de løsninger der 

orienterer sig mod håndtering af stress via et kursus i stresshåndtering. Kurser er en 

samlende betegnelse, der også dækker over firmaer, som kalder deres tilbud for foredrag, 

workshops eller lignende. Det vigtigste er, at de har et fælles udgangspunkt - nemlig at 

stille nogle redskaber til rådighed for deltagerne, som de så efterfølgende kan bruge til at 

håndtere deres stress. Vi har derfor også valgt at kalde det stresshåndtering, da det er den 

mest udbredte term, selvom kurserne går under mange navne. Flere af de undersøgte 

firmaer har også forskellige typer af kurser, men udgangspunktet er stadig at stille 

redskaber til rådighed for deltagerne. Kurserne varierer i omfang; mens nogle firmaer 

tilbyder oplæg på et par timer, har andre kursusforløb som varer et par dage. 

Løsningsprogrammerne i denne kategori har som oftest forebyggende karakter. Et godt 

eksempel på konsulenter, der operere udfra denne løsningsmodel er f.eks. 

Udviklingshusets Stresshåndteringskursus. Det illustreres med følgende citat:  

”I dag bør den moderne virksomhed tage ansvar for stress på arbejdspladsen og sikrer 

sine medarbejder den fornødne viden som også kan bruges i virksomheden til at højne 

effektivitet, skabe resultater for medarbejderen i sit privatliv og give et bedre 

arbejdsmiljø” Udviklingshuset 

 

Rådgivning (stresscoaching) 

Løsningsprogrammerne i denne kategori fokuserer på rådgivning, f.eks. individuel 

coaching af den stressberørte, internatophold på stresscenter mv. og altså ikke kursus. Der 

er altså tale om løsningsprogrammer, der er rettet direkte mod behandling af enkelte 

individer. Det er i denne kategori, at såkaldte stresscoaches opererer. Stresscoachen 

fungerer som en personlig rådgiver og samtalepartner, der skal hjælpe den stressberørte til 

at komme igennem sin stress. Vi ser, at stresscoachingen hos flere af de undersøgte firmaer 

nævnes som en ting, de yder, men hvor der ikke ekspliciteres synderligt på indholdet. 

Vores indledende undersøgelse af markedet for stresskonsulting viste os også, at der er 

mange små en-mands firmaer som opererer som coaches49; dog har vi ikke nogen 

opgørelse for fordelingen af store og små firmaer, som arbejder fokuseret og ensidigt med 

coaching.  

                                                 
49 Se f.eks. www.avanti-coatching.dk 
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Stresseksperterne er et godt eksempel på denne type løsninger:  

”En af coachens vigtigste opgaver er at holde et spejl op for dig, så du kan se 

konsekvenserne af dine arbejdsvaner og livsstil. Samtalen sætter sig i stand til at 

identificere dine stresssignaler samt koble dem til dine stressfaktorer. Du har ligeledes 

konkrete og veldokumenterede værktøjer og teknikker, der sætter dig i stand til at 

forebygge fremtidig stress”.  

 

Uddannelse af interne stresscoach 

Løsningerne i denne kategori orienterer sig mod en intern opbyggelse af viden og 

uddannelse. Løsningsprogrammet retter sig i udgangspunktet mod ledelsesniveauet, idet 

det oftest er en nøgleperson (HR-leder eller lign.) på ledelsesniveau, der uddannes, og 

således er effekterne af løsningen organisatoriske. Der uddannes altså en person i 

organisationen til at være behandler50 af stressberørte medarbejdere. Dette 

løsningsprogram kan altså ses som et alternativ til den foregående kategori Rådgivning. 

Der ligges også vægt på, at man i disse uddannelser ikke kun uddannes som behandler af 

stressramte, men i høj grad også får kompetencer til at sætte nogle processer i gang på 

arbejdspladsen, der kan medvirke til at reducere og forebygge stressen. Derved går man 

udover, at der kun er tale om kunne fungere som en samtaleperson for stressramte på sin 

arbejdsplads, men man kan også fungere som en sparringspartner for ledelsen i 

udviklingen af virksomheden, så virksomheden rettes mod at nedbryde stressende miljøer. 

I denne kategori fokuseres der altså i højere grad på intern organisatorisk vidensopbygning 

og udvikling, frem for udefrakommende rådgivning. 

Et godt eksempel på stresskonsulenter, der udbyder løsningsprogrammer, hvor man 

udvikler og uddanner ledere er Kjerulf & partnere;   

Citat: ”Når du har deltaget på kurset Trivsel- og Stresskonsulent, bliver du i stand til at 

tage hånd om medarbejdere og afdelinger, der er i risiko for at udvikle stress” 

 

Udvikling af stresspolitik 

Her handler løsningsprogrammet om, ofte i samarbejde mellem ledere, medarbejdere og 

konsulenter, at udarbejde en egentlig stresspolitik. Stresspolitikken ses som en rettesnor 

                                                 
50 Dog er det ikke nødvendigvis med benævnelsen behandler, flere understreger at man ikke er decideret 
behandler, men at man gennem uddannelsen bliver i stand til at håndtere en stressberørt medarbejder. 



 Stressløsninger – løsningsprogrammer for stress 

   

 81    

for, hvordan man som virksomhed skal agere og reagere på stressrelaterede problemer. Det 

handler om at få formuleret formelle procedurer for, hvem der har ansvar for hvad, i 

tilfælde af stressproblematikker. Et fint eksempel på konsulenter der bl.a. udbyder 

løsningsprogrammer udfra denne model er Center for stress;  

Citat: ”En stresshåndteringspolitik har som målsætning at skabe stressreducerende forhold 

i arbejdslivet. Effekten af en stresshåndteringspolitik skal konkret kunne måles på områder 

som sygefravær, oplevelsen af tilfredshed og trivsel blandt medarbejderne, mere 

effektivitet, mindre sladder, mobning og chikane.” 

  

Opsamling og oversigt 

Vi har som vist ovenfor fundet, at der er fire grundlæggende former for 

løsningsprogrammer, som stilles til rådighed af de undersøgte stresskonsulentfirmaer. I det 

næste afsnit vil vi se nærmere på nogle af de karakteristika, som disse løsningsprogrammer 

har, men inden da vil vi samle op på fordelingen af løsningsprogrammer, samt knytte et par 

overvejelser til resultaterne. Nedenstående skema viser fordelingen af 

løsningsprogrammer. 

 

Fordeling af løsningsprogrammer 

  

Kursus i 
stresshåndtering 

Rådgiving 
(stresscoaching 
& behandling ) 

Uddannelse (af 
intern 

stresscoach)  

udvikling af 
stresspolitik 

antal firmaer med 
dette løsningsprogram 17 10 11 8 
procentdel af firmaer 68 % 40 % 44 % 32 % 

 

Vi ser altså, at over halvdelen af alle de undersøgte stresskonsulentfirmaer tilbyder kurser. 

Det skal selvfølgelig igen understreges, at der er en forholdsvis stor diversitet i hvordan 

disse kurser præsenteres.  

 

Fælles for stresskurserne er, at de må ses som det mindst tidskrævende løsningsprogram af 

de fire, og det er samtidig det løsningsprogram, som kan indfange flest ansatte samtidig. 

Dette er til gavn for både stresskonsulentfirmaet og virksomheden, der står med en 

stressproblematik som de søger løsning på. Stresskonsulentfirmaet skal ikke afsætte 

væsentlige ressourcer og de kan tage sig godt betalt, priserne variere fra omkring 8000kr 

og op for et virksomhedsoplæg, og det koster typisk omkring 14-16.000 kr. pr. kursist, hvis 



 Stressløsninger – løsningsprogrammer for stress 

   

 82    

det et weekendforløb på 2 dage (til forløb over et par dage dækker deltagergebyret som 

regel også forplejning). Sammenligner vi med f.eks. rådgivning, som typisk koster mellem 

1000kr. og op pr session (dog forudsætter priserne flere steder at man tager flere 

sessioner), er det tydeligt mere rentabelt for stresskonsulentfirmaerne. Rådgivningen er 

rettet mod en person ad gangen, mens kurserne selvfølgelig kan tage flere igennem 

samtidig, derfor kræver rådgivningen forholdsmæssigt større mandskabsressourcer fra 

stresskonsulentfirmaet end kursusaktiviteterne Ligeledes kan det umiddelbart også virke 

mest hensigtsmæssigt for en virksomhed med en stressproblematik at bruge 

kursusløsningen. Den løsning betyder, at det er en engangsforestilling og virksomheden 

skal ikke undvære sine medarbejdere i længere tid. Ser man på disse konstateringer med et 

Luhmann blik, bliver man ikke overrasket, hvis man forstår verden som funktionssystemer; 

der bliver det logisk at private virksomheder indskriver sig i en økonomisk logik. Vi kan 

dog ikke - på baggrund af empirien - følge denne påstand til dørs og konkludere entydigt, 

at fordelingen af løsningsprogrammer skyldes et økonomisk rationale; dog mener vi at det 

er sandsynliggjort.  

 

Vi har nu præsenteret et overblik over typerne af løsningsprogrammer, og vi vil nu se 

nærmere på, hvilke fokusområder løsningsprogrammerne har. 

 

 

Fokusområde for stressløsninger   

Det andet led i vores systematisering af stressløsningerne fremgår af følgende skema, og 

her har vi søgt efter vinklingen af stressprogrammerne; hvordan er de vinklet mod at 

påvirke kundernes behov.  Denne yderligere strukturering af løsningsprogrammerne gør, at 

vi kan komme løsningsprogrammets karakter nærmere. Vi har lokaliseret tre væsentlige 

fokusområder; hvem er løsningsprogrammet rettet imod (indsatsniveau), på hvilket stadie 

af stressprocessen skal løsningsprogrammet initieres (tidspunkt for indsats) og hvordan 

skal deltagerne i stressprogrammet påvirkes (brain or body)?  
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Fokus for stressløsning 
indsats niveau tidspunkt for indsats brian or body 

Stresskonsultenfirmaer 
individ 
niveau 

Ledelses 
niveau forebyggelse Behand-

ling Fysisk Psykisk både 
og 

Probana   x x       x 
Psykiatrifondens 
erhvervsrådgivning   x x       x 

Løkkens Stress Center 
x     x     x 

Resonans x   x     x   
HealthyCompany x x x   x     
Human House x   x      x  
Brain Value x   x     x   
Mannaz x   x     x   
Center for ledelse x   x       x 
Center for stress x x x x     x 
Desktop Survey   x x       x 
Forebyg stress x x x       x 
Kjerulf & Partnere   x x       x 
Mindgroup x x   x     x 
Mindweiss x   x     x   
Stresseksperterne x x x       x 
Stressklinikken x     x     x 
Udviklingshuset x   x       x 
Axept x x x x     x 
Moving People   x x       x 
Udviklingsvej x x x x     x 
Komplement x   x x     x 
MBK x   x       x 
NLP Huset   x x       x 
Unicoaching x x x       x 

 

Eftersom at disse kategorier er inddelt med udgangspunkt i typerne af 

løsningsprogrammer, vil der igen være firmaer, som indgår i flere af kategorierne, som 

f.eks. Axept der tilbyder løsninger, som er rettet både mod individ og ledelsesniveau. Vi 

gennemgår nu kort kategorierne. 

 

Individniveau 

Individ betegnelsen dækker over italesatte løsninger, hvor stresskommunikationen primært 

orienterer sig mod den stressberørte medarbejder, det være sig leder som almindelig 

lønarbejder. Helt konkret indeholder denne kategori altså løsningsprogrammer, der 

orienterer sig efter at håndtere en stressproblematik på den stressberørtes eget plan. Det 

kendetegnende for individkategorien er det stressberørte individs egen medvirken og tagen 
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del i stresshåndteringen; det være sig igennem kursusdeltagelse i stresstænkning som et 

potentiale, rådgivningssessioner med konsulenter eller et internatophold. Under denne 

kategori hører altså løsningsprogrammerne Kursus i stresshåndtering og Rådgivning. 

 

Ledelsesniveau 

Ledelsesniveauet er karakteriseret ved at vedrøre hele organisationen og altså ikke kun den 

enkelte stressberørte, som under individniveauet. Her er der tale om løsninger rettet direkte 

mod ledelsen51 og organisationens (fælles) stresshåndtering, f.eks. uddannelses af en 

stressvejleder eller udarbejdelsen af en stresspolitik. Effekterne af disse 

løsningsprogrammer er, at de virker influerende på hele organisationen, enten direkte (som 

følge af en stresspolitik), eller indirekte som følge af uddannelsen af en stressvejleder eller 

et ledelsesudviklingsforløb. Under denne kategori hører derfor løsningsprogrammerne 

Udannelse (af intern stresscoach) og Udvikling af stresspolitik. 

 

Forebyggelse 

Forebyggelse dækker - som navnet indikerer - over løsningsprogrammer, der er rettet mod 

en forebyggende indsat. Det kan typisk være i form at løsningsprogrammer, som skal ruste 

deltageren til at blive bedre til at håndtere stressende situationer i fremtiden, eller 

udviklingen af en stresspolitik som sker med henblik på at kunne håndtere og afværge 

fremtidige stressproblematikker. Under denne kategori hører derfor løsningsprogrammerne 

kursus i stresshåndtering og udvikling af stresspolitik. Dog bør uddannelse af intern 

stresscoach også medregnes under denne kategori, eftersom at uddannelserne til 

stresscoach som oftest også præsenteres som værende et forebyggende initiativ. En 

uddannet intern stresscoach vil kunne hjælpe sin virksomhed med at skabe et mindre 

stressende arbejdsmiljø, hvilket må defineres som værende en forebyggende indsat. Derfor 

man med rette sige at rådgivning ikke hører under den forebyggende kategori.  

 

Behandling 

Denne kategori er modsætningen til forrige. Indsatsen sættes i kraft, når skaden er sket og 

personer er blevet stressberørt. Der er her tale om at fokusere på mennesker, som ikke bare 
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er lidt stressede, men hovedsageligt på folk, som er gået ned med stress, og derfor blevet 

mindre arbejdsdygtige eller decideret sygemeldte. Disse tjenester varier dog i intensitet - 

set i forhold til hvor stresset personen skal være - og hvordan indsatsen skal initieres. Der 

kan være tale om, at man blot holder nogle samtaler og motivationssessioner med en 

person på arbejdspladsen, som føler sig særligt belastet, og hvor der derfor kræves en 

indsats inden det går helt galt. I den anden ende ser vi initiativer som f.eks. Axept, der har 

en såkaldt 112. tjeneste, hvor man inden for 24 kan ”rykke ud” med en stresscoach og 

hjælpe stressberørte. Det fælles er dog stadig, at der er opstået et problem, som skal 

håndteres og det gøres igennem en behandling. Under denne kategori hører altså 

udelukkende løsningsprogrammet Rådgivning. Uddannelse af intern stresscoach kan dog 

også med en vis rimelighed siges at hører under denne kategori, da man uddanner folk til at 

kunne behandle stressberørte.  

 

Brain or Body 

Vi vælger her at beskrive de sidste tre kategorier i sammenhæng. Brain or Body handler 

om hvordan individet - som løsningsprogrammet er rettet mod - skal håndteres. 

Grundlæggende ses der på, om der er en ensidig tilgang, som er rettet primært mod enten 

fysiologiske faktorer eller psykiske faktorer. Den fysiologiske del dækker over en tilgang, 

hvor hovedfokus er på at forbedre fysiologiske vilkår, hvilket både kan være hos individet, 

primært gennem bedre motion, eller ændre vilkår i virksomheden, f.eks. skabe et mindre 

støjende arbejdsmiljø. Den anden kategori er psykisk og dækker over løsningsprogrammer, 

som er rettet mod at ændre nogle mentale processer hos de, som løsningsprogrammet er 

rettet mod. Fælles for kategorierne fysisk og psykisk er, at de igennem deres italesættelse 

ikke forholder sig til hinanden, og der er altså tale om løsningsprogrammer med et ensidigt 

fokus, som gør sig gensidigt blinde for hinanden. Derfor har vi også kategorien både og, 

som dækker over løsningsprogrammer der kan rumme både det fysiske og det psykiske.  

 

 

 

                                                                                                                                                    
51 Her defineres ledelsen, som personer med et større organisatorisk ansvarsområde, og ikke kun topledere. 
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Opsamling og oversigt 

Inden vi går over til at sammenligne på tværs på kategorierne samler vi først op på 

fokusering af stressløsninger. Nedenstående skema viser fordelingen på de forskellige 

kategorier. 

Fokus for stressløsning oversigt 
  indsats niveau tidspunkt for indsats brain or body 

  
individ 
niveau Ledelsesniveau forebyggelse behandling Fysisk psykisk både 

og 
Antal firmaer 
dette fokus 19 14 22 7 1 4 19 
Procentdel af 
firmaer 76 % 56 % 88 % 28 % 4 % 16 %  80 % 

 

Oversigten viser tre hovedtendenser i, hvordan løsningsprogrammerne fokuseres. 

• Løsningsprogrammerne er hovedsageligt rettet mod enkeltpersoner, altså på et 

individniveau.  

• Den anden hovedtendens vi ser er, at der klart er mest fokus på en forebyggende 

indsats.  

• Endelig ser vi, at stresskonsulentfirmaerne tilbyder løsningsprogrammerne, der 

retter sig mod både af fysisk og psykisk fokuseret stressløsning, og at når der er en 

ensidig fokus fra et stresskonsulentfirma, er det hovedsageligt lagt på, at 

løsningsprogrammerne retter sig mod psykiske processer.  

I dette afsnit går vi ikke dybere ind i overvejelserne over resultaterne, da det giver bedre 

mening at gøre i det kommende afsnit som samler op på semantikanalysen af stressløsning.

 

Diskussion af resultater 

Vores analyse af de løsningsprogrammer, der tilbydes af markedet for stresskonsulting, har 

vist os, at der er en større homogenitet i typen af ydelser, end der er i definitionen på 

stressbegrebet. Vi fandt, at der grundlæggende er fire former for ydelser inden for 

stresskonsulting, hvoraf kurser er den mest udbredte form.  

 

At kurser er det mest udbredte løsningsprogram ses derfor også afspejlet i, at 

stressløsningerne fokuserer på et individniveau. Det kommer til udtryk ved, at samtlige 

kurser er rettet mod en individuel håndtering af stressproblemerne; dog med det forbehold, 

at der i nogle kurser understreges, at man skal fungere som sparringspartnere for hinanden 
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igennem kursusforløbet. At man skal sparre for hinanden ændre dog ikke på præmissen 

om, at man deltager som enkeltperson.  

 

Hvis vi skal fortsætte det økonomiske rationale, som vi tidligere satte op i henhold til at 

kursusformen var det mest udbredte løsningsprogram, kan vi forlænge det og delvist se det 

afspejlet i det faktum, at der hovedsageligt fokuseres på forebyggelse. For det første giver 

det god mening for en virksomhed at undgå stress i det hele taget, hvilket en effektiv 

forebyggelse bør medføre, og derfor vil det være økonomisk sund fornuft. For det andet er 

det også nemmere at stille et kursus om stressforebyggelse op for medarbejderne, hvorved 

der ikke skal fokuseres på at få løst stressen igennem behandlingsforløb for den enkelte 

stressberørte medarbejder, hvilket er en bekostelig affære. Der er altså økonomiske 

rationaler som taler for implementeringen af forebyggende løsningsprogrammer. 

 

Det, der virkelig er interessant ved forebyggelse er, når det holdes sammen med den 

udbredte individfokusering. Når stressen bliver fremstillet som et individuelt anliggende - 

gerne igennem et kursus, som har en forebyggende karakter - får man samtid installeret en 

logik om, at hvis man efterfølgende rammes af stress, må det være op til den enkelte at 

kunne håndtere det, for man har jo været på et stresshåndteringskursus. Vi ser dermed en 

tendens til at individet bliver myndiggjort for sin egen stresshåndtering.  

 

Vi ser endvidere, at dem, der operere med de psykologiske aspekter med stress også er 

dem, der har den tydeligste profil som drejer i retning af myndiggørelse for egen stress. 

Skemaet herunder viser, at de i forhold til stressløsninger har en helt ens match i alle 

kategorier, og samtidig ikke indskriver sig i andre kategorier.   

Psykisk fokuseret løsningsprogrammer 
  Fokus for løsningsprogrammer Løsningsprogrammer 

  indsats niveau tidspunkt for 
indsats brian or body         

Stresskonsu
lentfirmaer 

individ 
niveau 

Ledelses 
niveau 

Forebyg
gelse 

Behan
dling 

Fys
isk 

psyk
isk 

både 
og 

Kursus i 
stresshå
ndtering 

Råd
givni
ng 

Uddan
nelse 

stressp
olitik 

Resonans x  x   x  x    

Brain Value x  x   x  x    

Mannaz x  x   x  x    

Mindweiss x  x   x  x    
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Vi ser altså, hvordan de forskellige løsningsprogrammer og fokuseringen fra dem hænger 

sammen, og at der er en tendens til, at der skabes et meningsrum, hvori individet bliver set 

italesat som myndig for egen stresshåndtering. Dog kan vi ikke få et fyldestgørende billede 

før vi sammenstiller løsningsprogrammerne med de begreber for stress, som vi 

præsenterede i foregående analysekapitel. Vores analyse af stressløsningerne har 

udelukkende fokuseret på typerne af løsningsprogrammer, og hvordan deres fokus er 

drejet, og ikke på de mulige stressforståelser, som der konkret præsenteres igennem de 

forskellige typer løsningsprogrammer. Det skyldes vores deling i empirien, hvor vi først 

har fokuseret på, hvilke stressbegreber der italesættes og derefter på stressløsningerne. 

Derfor må vi nødvendigvis sammenstille semantikanalyserne fra dette kapitel og det 

foregående om stressbegrebet.  

Sammenstilling af stressbegreb og stressløsning 

I dette afsnit vil vi se nærmere på, hvordan kategorierne for stressbegrebet ses afspejlet i de 

forskellige typer af løsningsprogrammer, og hvilke sammenhænge og tendenser, vi kan 

iagttage igennem en analyse på tværs. Herunder vil vi forsøge at spore nogle af de 

potentielle kommunikative effekter af de forskellige løsningsprogrammer, hvorved vi kan 

reflektere over, hvordan de får bestemte virkninger for dem, der bruger dem. Det gør vi 

ved at lave kvantitativ sammenligning af resultaterne fra de to semantikanalyser, hvor vi 

ser på, om der er nogle sammenhænge i, hvordan der knyttes an til kategorierne i de to 

semantikanalyser (se bilag 4).  

Kvantitative sammenligninger 

Vores analyse har vist os, at der i begrebet om stress eksisterer en meget lille homogenitet i 

de forskellige temaer for stress. De enkelte stressforståelser er simpelthen i sig selv 

utydelige.  Til gengæld ser vi i kategorierne for stressløsninger, at der eksisterer 

forholdsvis (stor) overensstemmelse, hvilket indikerer, at de forskellige kategorier for 

løsningsprogrammer er mere rummelige. Vores indgangsvinkel til sammenligningen bliver 

at tage udgangspunkt i kategorierne for løsningsprogrammerne. Vi beskæftiger os dog ikke 

med kategorien kurser, da vi allerede har set at denne kategori kan rumme alle temaerne 

for stressforståelse. Således ser vi i det følgende nærmere på Rådgivning, Uddannelse (af 

intern stresscoach) og Udvikling af stresspolitik.  
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Rådgivning og stressbegrebet 

Ved rådgivningen ser vi en tendens til, at firmaerne også abonnerer på en definition, hvor 

stressen bliver forsaget af påvirkninger fra omverden - altså temaet omverden er 

meddelagtig. 70 % af firmaerne som tilbyder rådgivning italesætter også, at stressens 

opståen er påvirket af omverden. Samtidig ser vi at rådgivningen udelukkende er et 

behandlingsinitiativ. Dette harmonerer godt med ideen om, at omverden er meddelagtig. 

Det kan skyldes, at ideen om nødvendigheden af behandling må forudsætte, at stress er 

noget man kan blive ramt af, og ikke noget der totalt kan udgås via forebyggelse. Dermed 

må der være nogle eksterne faktorer, som forårsager, at man bliver ramt, hvormed at 

omverden logisk må være meddelagtig i stressen.  

 

Uddannelse af intern stresscoach og stressbegrebet 

For kategorien uddannelse af intern stresscoach er resultatet ikke helt overraskende det 

samme som i foregående. Der er en udpræget tendens til, at man også i denne 

stressløsning, ser de samme firmaer abonnere på en overbevisning om, at omverden er 

meddelagtig i stressen. Det er ikke overraskende set i lyset af, at man lagt hen ad vejen 

uddanner folk til at få samme kompetencer som de folk, der opererer inden for 

løsningsprogrammet rådgivning. Vi ser at 8 ud af 11 firmaer som tilbyder uddannelse også 

tror, at omverden er meddelagtig i stressen.  

 

Stresspolitik og stressbegrebet 

Når vi ser på kategorien udvikling af stresspolitik, som 8 firmaer tilbyder, finder vi et 

væsentligt antal af virksomhederne, som er ens i opfattelsen af, hvordan begrebet stress 

skal meningsudfyldes. I temaerne fysisk og psykisk, vedvarende belastning og omverdenen 

er meddelagtig er der 6 ud af de 8 firmaer, som har en fælles forståelse. Det er dog ikke de 

samme 6 firmaer i de tre temaer. At der er tre temaer, hvor der findes en overvægt af 

enighed omkring en stressdefinition viser, at stresspolitikken har en større homogenitet end 

de andre typer af løsningsprogrammer, når man ser på hvad firmaerne har til fælles.
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Opsummering af resultater 

At vise entydige sammenhænge har vist sig særdeles svært i forhold til, hvad empirien har 

vist os, hvilket skyldes den kakofoni af forskellige temaer af forståelser af stress, som tages 

op ad stresskonsulentfirmaerne. Dette er i sig selv en stærk pointe, som vi påpegede 

allerede i forrige kapitel. Derfor kunne man også have forestillet sig, at der var en myriade 

af forskellige løsningsprogrammer, men som vi har vist kan det basalt set koges ind til 4 

typer.  

 

Betyder det så, at der blot er tale om, at stresskonsulentfirmaerne tilbyder en masse 

forskellige italesættelser af stress, men når man skærer udenomssnakken fra, så har de 

grundlæggende samme tilgang til stress52?  

Noget kunne tyde på det er tilfældet, såfremt vi tillægger løsningsprogrammerne den 

afgørende betydning i vurderingen af stresskonsulentfirmaerne. Der må dog nødvendigvis 

installeres nogle forbehold. For det først er vores analyse blind for, hvordan 

løsningsprogrammerne reelt udfolder sig, når de sættes i kraft, eftersom vi kun kan 

forholde os til fremstillingen af, hvordan løsningsprogrammerne udfolder sig. For det andet 

mener vi, at det er rimeligt at antage, at de forskellige temaer for italesættelse af 

stressbegrebet også vil afspejle sig i den praktiske implementering af 

løsningsprogrammerne; hvilket dermed er sætter betydeligt præg på kommunikationen og 

derved indholdet i løsningsprogrammerne. Eksempelvis må der siges at være afgørende 

forskel på et kursus, der formidler, at stresshåndteringen er et spørgsmål om positiv 

tænkning og mental udvikling, og et kursus som plæderer for, at man må lære at 

strukturere sin tid. 

Og forståelsen af stress må hænge sammen med måden stresskonsulenterne viser vej ud af 

den gennem deres håndtering. For det er klart, at man som stresskonsulentfirma må kunne 

gøre en forskel i de organisationer og virksomheder, som efterspørger en stresshåndtering. 

De skal altså have et produkt, der er produktivt og omsætteligt. Det nytter således ikke 

noget, at stresskonsultingfirmaerne sætter stressen som en uhelbredelig sygdom, da det 

ikke ville være produktivt for stresskonsulentfirmaet.  

 

 

                                                 
52 Stress er her forstået som både forståelsen og håndteringen af stress.  
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Desværre tillader det empiriske grundlag ikke at forfølge disse overvejelser, og derfor må 

vores videre analyse bygge ovenpå løsningsprogrammernes overordnede måder at styre 

kunden på. Derfor bliver det væsentlige for analysen at holde fast i, at selvom indholdet at 

et kursus kan være forskelligt, er det afgørende for hvordan individet betinges igennem 

selve strukturen for måden løsningsprogrammerne er opbygget på. Dette er årsagen til, at 

vi ser det nødvendigt at inddrage Foucault og hans begreber om styringsteknologi. For ved 

at tage denne indgang bliver vi i stand til at se, hvordan løsningsprogrammerne fordrer, at 

individerne handler på bestemte måder. Disse overvejelser er fokus for næste kapitel.
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I dette kapitel vil vi tage tråden op fra forrige kapitel, og gå mere i dybden med, hvordan 

individet bliver positioneret som følge af bestemte løsningsprogrammer - eller rettere sagt - 

hvordan forskellige styringsteknologier konditionerer individets handlerum. Vi finder det 

relevant at komme nærmere ind på dette aspekt ved stressløsningen af den naturlige årsag, 

at stressløsningers mål netop er at påvirke individer (og organisationer) i en retning, hvor 

stressen ikke opstår eller reduceres. Derfor må vi se nærmere på hvordan denne påvirkning 

sættes i scene. Hvordan ledes mennesker igennem de forskellige programmer for stress?  

 

Udgangspunktet for denne del af analysen ligger i Foucault og ikke i Luhmann, som vi 

hidtil har brugt. Som vi var inde på i analysestrategien er Foucaults begrebsapparat et mere 

hensigtsmæssigt instrument til at indfange, hvordan individer kan lade sig styre af bestemte 

teknologier. 

 

Dette kapitel vil bestå af to dele. Første del er et overblik over, hvilken udsigelseskraft, vi 

har på baggrund af vores hidtidige empiri - set i forhold til problematikken om ledelse af 

individet. Anden del er en analyse af to eksempler på styringsteknologier, henholdsvis 

stresspolitik og stresstest. Logikken for denne opdeling og valg af eksempler på 

styringsteknologier, vil blive tydeliggjort ved en gennemlæsning af kapitlet i sin helhed, da 

anden del er en konsekvens af resultaterne i første del. 

 

Stresskonsultingens ledelse af individet 

Udgangspunktet for dette speciale er overordnet set at blotlægge og begrebsliggøre 

markedet for stresskonsulting. Vi har indtil nu set på begreberne omkring stress og typerne 

af løsningsprogrammer, men vi har indtil nu ikke kunne forholde os til, hvordan de 

forskellige stressløsninger påvirker individet (medarbejderen) på de arbejdspladser, som 

tilkøber ydelser fra stresskonsulentfirmaerne. Det er vigtigt at understrege, at vi ikke kan 

gå ind og vurdere effekten af de forskellige firmaers tilgange til stress; altså vurdere om de 

reelt set reducerer stress. Udgangspunktet for dette speciale ligger stadig i, hvordan 

stresskonsulentfirmaers italesættelse af stress og stressløsninger skaber et mulighedsrum 

for virksomheders tilkøb af stressløsninger. Dog kan vi se nærmere på, hvordan 

italesættelserne skaber et rum for forståelse af, hvordan stressen skal håndteres igennem 

forskellige programmer for ledelse af medarbejderne.  
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I forrige kapitel viste vi, hvordan der igennem et hovedfokus på individniveau og 

forebyggelse skabes en logik, der faciliterer en myndiggørelse af egen stress for individet i 

virksomhederne, altså at man får ansvar for sin egen stress. Denne tendens kunne udledes 

på baggrund af hvilke forskelle, der sluttes igennem kommunikationen. Men hvordan ser 

billede så ud i en foucaultiansk optik? 

 

For at undersøge dette spørgsmål kræver det, at vi får mere indsigt i 

løsningsprogrammernes reelle indhold, altså hvad der formidles på kurserne, hvad snakkes 

der om i mødet med stresscoachen, hvad undervisningen til at blive stresscoach indeholder, 

og hvad indholdet i en stresspolitik er. For at forstå, hvordan der fx i et kursus for 

stresshåndterings skabes et meningsrum, hvor forskellige positioner for individet, ledelse 

og kollegaerne fremføres, må vi kunne observere, hvad der konkret bliver kommunikeret 

på kurset. Men her rammer vi en barriere med vores empiriske grundlag. Med vores 

udgangspunkt om, at det skal være det tilgængelige materiale på internettet, finder vi, at 

vores empiris udførlighed svigter. Vi har set, at stressbegreberne mange steder bliver 

behandlet overfladisk, og at løsningsprogrammernes indhold ikke forklares 

tilbundsgående. Empirien bærer nemlig præg af, at være det, den er; nemlig salgstaler. 

Derfor er det også logisk, at man ikke får alt at vide på hjemmesiderne hos de enkelte 

stresskonsulentfirmaer; for gjorde kunderne det, hvorfor skulle de så tilkøbe ydelserne. 

Dette er netop årsagen til, at vi har valgt den semantiske analyse som tilgang, fordi vi 

derved igennem en anden ordens iagttagelse, kan fremføre de bagvedliggende logikker 

som dominerer de forskellige hjemmesider.  

Den empiri vi står over for, tillader os altså ikke umiddelbart at analysere dybere på, 

hvordan individerne ledes i bestemte retninger under den praktiske implementering af 

løsningsprogrammerne. 

 

Hvad vi dog er i stand til at se på er, hvilke overordnede tendenser vi ser for, hvordan 

markedet for stresskonsulting konditionerer individets mulighedsrum ved at se på 

løsningsprogrammerne som styringsteknologier. For selvom vi arbejder med bearbejdede 

salgstaler, bliver der stadig trukket nogle linjer op for positioneringen af forskellige aktører 

i og omkring stressproblematikkerne. Vi ser, at der er en distinkt måde, hvorpå 

kommunikationen konstruerer kunder, individer og stresskonsulentfirmaerne. 
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Vi ser en tendens til at stresskonsulentfirmaerne igennem deres kommunikation gør sig 

selv attraktive og nødvendige ved at skabe en forståelse for stress og dens løsninger, hvor 

problemet er noget, som kræver eksperthjælp til at forstå, men som må løses 

selvstændigt53. Igennem denne kommunikation skabes der derved et rum for en forståelse 

af stress, hvor individet må tage ansvar for sin egen stress, og måden, man tager dette 

ansvar på er ved at søge hjælp hos stresskonsulenterne. Denne slutning bygger på tre 

præmisser som semantikanalysen af stressbegrebet og stressløsningerne, viser gør sig 

gældende. 

 

Først fandt vi igennem undersøgelse af stressbegrebet, at der ikke er nogen herskende 

tendenser for, hvordan begrebet stress skal meningsudfyldes, men nærmere, at der var en 

lang række forskelligartede temaer, der blev knyttet an til. At skabe sig et overblik og en 

forståelse for, hvad stress er, er derfor ikke nogen let sag. Det betyder at virksomheder og 

individer, der står med en stressproblematik og søger en forståelse af, hvad og hvorfor de 

har denne problematik, ikke kan søge hjælp blot ved at undersøge markedet for 

stresskonsulting. Ved en gennemgang af de stressforståelser, som præsenteres på markedet, 

får man nemlig ikke en entydig definition på stress og de mulige forhold, der måtte 

forårsager den. Det står selvfølgelig en kunde frit for at opsøge viden gennem læsning i 

faglitteraturen, men også her er der uenighed. Det er med andre ord ikke let at skulle 

navigere igennem de forskelligartede muligheder for forståelse af stress. Her er det så, at 

stresskonsulentfirmaerne tilbyder en hjælpende hånd ved at give en retning for forståelse af 

stress. 

 

Alle løsningsprogrammerne for stress har en ting til fælles; nemlig opbygningen af viden. 

Vi påpegede i analysen af stressløsninger, at vidensopbygning var en fælles faktor som gør 

sig gældende for alle løsningsprogrammerne: Et eksempel herpå finder vi hos 

Stresseksperterne i deres kursusbeskrivelse: 

”Hvis du vil dybere end mediernes skiftende opskrifter på, hvordan man skal håndtere 

stress - hvis du ønsker selv at tilegne dig viden og konkrete værktøjer, som sætter dig i 

                                                 
53 Vi starter her med at fremlægge resultatet af analysen, da det letter argumentationslogikken, og gør det 
lettere tilgængeligt af forstå. Fremgangsmåden har altså ikke været at have en påstand, og så finde 
bekræftelse på den i empirien, men tværtimod at lade empirien vise os en mulig påstand om markedet for 
stresskonsulting. 
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stand til at forstå, forebygge og håndtere stress - så er kurset ’Fra stress til overskud’ en 

god investering”   

I dette tilfælde skaber Stresseksperterne nogle positioner, hvor de først betegner viden om 

stresshåndtering som umulig selv at overskue. Den enkeltes vidensmangler udstilles, men 

individet kan ikke ønske sig at være i denne situation. Der ligger en let skjult opfordring til 

at  selv tage ansvar for ens manglende viden. Måden dette ansvar manifesteres på, er ved at 

gå til eksperten, som er stresskonsulentfirmaet, der tilbyder et kursus, hvor man kan lære at 

tage vare på sig selv. Måden dette opnås på er ved at tilfører viden, så man kan forstå, 

forebygge og håndtere stress. Dette er blot et eksempel på, hvordan 

stresskonsulentfirmaerne positionerer sig selv som eksperter der kan hjælpe det 

ansvarstagende individ. Vi ser altså at individet positioneres som søgende efter løsninger, 

men mangelfuld i evner til at fuldføre sin søgen, mens stresskonsulentfirmaet positioners 

som eksperten, der kan udfylde individets manglende evner.  At det netop er individet, der 

er fokus for stresskonsulentfirmaerne, fandt vi empirisk grundlag for i vores 

semantikanalyse.  

 

Vi fandt, at der var en klar tendens til at løsningsprogrammerne fokuserede på at løsningen 

af stress skulle håndteres individuelt. Ud fra semantikanalysens parametre fandt vi at 76 % 

af stresskonsulentfirmaer havde løsninger, som rettede sig mod et individniveau. 

 

Derved når vi frem til, at ansvaret for stresshåndteringen har en tendens til at blive placeret 

hos den enkelte og ikke på organisationer som helhed. Men der er ikke tale om en 

traditionel hierarkisk ansvarstildeling, hvor individet får tildelt et ansvar. Der er tale om en 

subjektivation af individet, hvor individet bliver ansvarstagende. Individet skal ønske at 

transformere sig selv, således at han/hun kan fungere som en stressfri medarbejder. Måden 

hvorpå en sådan subjektivation installeres som meningsfuld for individet er igennem 

såkaldte selvteknologier, som beskrevet i afsnittet om Foucault i Analysestrategien. Derfor 

ser vi en tendens til, at løsningsprogrammerne har karakter af at være selv-teknologier. Vi 

kan dog ikke endeligt be- eller afkræfte, hvorvidt løsningsprogrammerne reelt set vil 

udfolde sig som selv-teknologier, når de implementeres, da vi som tidligere nævnt ikke har 

adgang til dette med semantikanalysens empiri. Hvad vi kan gøre er at sandsynliggøre en 

tendens. Det gør vi ved at vise to eksempler på analyser af selvteknologier; nemlig en 

stresstest og en stresspolitik, og de er genstand for afslutningen på vores analyse markedet 

af for stresskonsulting. 
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Dette kapitel gennemgår to konkrete eksempler på analyser af såkaldte selv-teknologier. I 

foregående kapitel viste vi tendens til at individet bliver gjort til ansvarstagende for egen 

stress, og at vedkommende i denne proces rettes mod at søge hjælp til selvhjælp hos 

stresskonsulentfirmaerne.  

 

Det første er et eksempel på hvordan Center for Stress arbejder med stresspolitik som et 

løsningsprogram. Dette eksempel viser, hvordan der selv igennem et ellers umiddelbart 

organisatorisk rettet løsningsprogram sker en subjektivation af individet. Denne analyse 

skal altså tydeliggøre processen, hvor individet bliver ansvarstagende. 

 

Det andet eksempel er en online stresstest, som er udviklet af Bjarne Toftegård, og som 

bruges af firmaerne af Forebyg stress og Mindgroup. Denne selv-teknologi viser også, 

hvordan der sker en subjektivation af individet, men den tjener også til at bestyrke 

tendensen til at stresskonsulentfirmaerne positionere sig selv som nødvendige eksperter for 

det ansvarstagende individ. 

 

For at holde os tro mod vores empiriske afgrænsning, er begge eksempler lavet på 

baggrund af materiale, som er tilgængeligt på Internettet. Vi starter med gennemgangen af 

stresspolitikken.
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Stresshåndteringspolitik som selvteknologi.    

En stresspolitik er ikke længere et nyt fænomen. Næsten hver tredje organisation har i dag 

formuleret en politik for, hvordan man skal forebygge og håndtere stress, og antallet er 

utvivlsomt opadgående54. Derfor er det spændende -i et anden ordens iagttagelses 

perspektiv - at se nærmere på, hvorledes disse politikker styrer deres primære bruger - 

medarbejderen.    

Hensigten med denne analyse bliver således at undersøge og eksemplificere, hvordan 

individet sættes som følge af en styringsform og selv-teknologi som en stresspolitik.  

 

Foucault er, som vi beskrev i analysestrategien, ophavsmand til begrebet, og ud fra hans 

optik handler selvteknologier om at styre mennesker, så de kan styre sig selv.  

Analysen tager sit udgangspunkt i Center for Stress’s skabelon for stresshåndteringspolitik: 

”Skabelon for stresshåndteringspolitik” og deres ”Stress-politik- hvordan?” (se bilag 5).   

Sideløbende vil en analyse af et af CfS’ egne konkrete eksempler på en stresspolitik, Novo 

Nordisk’ Toolbox om stress55, tjene til at understrege og understøtte argumentationen. 

Overgangen fra skabelon til konkret stresspolitik skal vi se nærmere på nu. 

 

Fra skabelon til konkret stresspolitik.  

CfS’s skabelon har karakter af foreslåede tiltag, men det er klart, at deres skabelon skal ses 

som en opfordring og motivation til at arbejde med implementeringen af stresspolitikken 

på en bestemt måde og udfra nogle bestemte værdier og strukturer.  

 

For at komme i dybden med stresspolitikken vil vi sideløbende sammenstille med et 

eksempel fra det virkelige liv - Novo Nordisk - og hvordan de konkret har implementeret 

en stresspolitik56. Eksemplet er godt at eksemplificere med, idet det fremgår som en del af 

CfS samlede stresspolitik-tematik. Novo Nordisk ”Toolbox om Stress” udgør en specifik 

reference på CfS hjemmeside og udpeges som inspirationseksempel for organisationer, der 

                                                 
54 Medlemsundersøgelse foretaget af Dansk Erhverv i marts 2008: 
http://www.danskerhverv.dk/5+Om+Danske+Erhverv/5.5+Presse/5.5.1+Nyhedsarkiv/2008/Marts/2008.03.2
7+Virksomhederne+tager+stress+alvorligt.htm  
55 Novo Nordisk stresspolitik link: http://www.center-for-
stress.dk/stresspolitik/eksempler/Novo%20Nordisk%20stress.doc 
56 Deres ”Toolbox om Stress” er udarbejdet af deres Novo Nordisks HR-afdeling og 
Bedriftsundshedstjenesten(BST).  
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står overfor at skulle implementere en stresspolitik. Således må eksemplet formodes at 

repræsentere (og være i overensstemmelse med) den kvalitet og de værdier, som CfS 

ønsker en konkret stresspolitik skal være udgjort og gennemtrængt af. I øvrigt bør det 

nævnes, at Novo Nordisk da også figurerer på Center for Stress’ kunde-referenceliste.  

 

I det næste vil vi starte med en overordnet beskrivelse af CfS tilgang til stresspolitikken57. 

Sideløbende vil vi se, hvordan den tager sig ud i forhold til det konkrete eksempel fra 

Novo Nordisk58. Således bruges CfS-skabelonen som initieringspunkt for analysen, mens 

den egentlige problematisering foretages med udgangspunkt i Novo Nordisks ”Toolbox 

om stress”.  

 

Beskrivelse af CfS stresshåndteringspolitik 

Helt overordnet sætter CfS’s med deres skabelon for stresspolitik to primære forhold 

øverst i forhold til, hvad en stresshåndteringspolitik skal indeholde.   

 

- Stresspolitikken skal medvirke til at tydeliggøre ansvar, samt tydeliggøre 

procedurer for medarbejdere og ledere til modvirkning af stress generelt i 

organisationen.  

- Stresspolitikken skal tydeliggøre de procedurer, der træder i kraft, hvis en 

medarbejder bliver ramt af stress.  

 

Således fremstiller CfS stresspolitikken som en procedure-politik, der indeholder 

procedurer i to retninger – de procedurer der orienterer sig imod forebyggelse af stress, og 

de procedurer der orienterer sig imod, hvordan stressberørte skal behandles. 

 

Ift. de forebyggende procedurer beskrives stresspolitikken som en politik, der har som 

målsætning at skabe stressreducerende forhold i arbejdslivet og forbedre den generelle 

                                                 
57 I grunden arbejder CfS overordnet udfra semantikken om en stresshåndteringspolitik og har ikke blot 
benyttet titlen stresspolitik. Men igennem skabelonen benytter de alligevel benævnelsen stresspolitik flere 
gange, så derfor antager vi, at de med begge betegnelser refererer til det samme. Titlen har således 
formodentligt sit navn for at tydeliggøre, hvordan deres skabelon orienterer sig imod selve håndteringen af 
stress, og at deres tilgang orienterer sig imod de producerer, der skal implementeres for at muliggøre denne 
håndtering.   
58 Nu kalder Novo Nordisk deres stresshåndteringsstrategi for en ”Toolbox", så ret beset refereres der 
nærmere til en værktøjskasse med stress end en egentlig stresspolitik. Mere om dette forhold senere.  
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trivsel. For at muliggøre denne opretholdelse af trivsel i hele organisationen fokuserer CfS 

på, at der skal skabes synlighed omkring ansvaret for stresspolitikkens forskellige del-

elementer. Vi mener, at CfS primært retter deres stresspolitik mod forebyggelse, selvom 

behandlingen også er en vigtig del59. 

 

”Målet med en stresshåndteringsspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da 

stress indvirker negativt på den enkelte medarbejder, dennes arbejdsindsats og 

arbejdsmiljøet”(jf. bilag 5).  

 

Deres skabelon for stresshåndteringspolitik koncentrerer sig således meget om 

forventningsafstemning - afklaring og synlighed i forhold til ansvar. Samtidig sættes der 

stort fokus på, hvordan der skabes overensstemmelse mellem krav og ressourcer, ved netop 

at afstemme forventningerne til hinandens rolle. Således er det lederens ansvar at skabe 

klarhed om roller og ansvar. Medarbejdergruppens ansvar er at skabe klarhed om roller og 

ansvar i dialog med hinanden og ledere.  

 

Et andet vigtigt forhold ved skabelonen, som vi også genfinder hos Novo Nordisk, er det 

forhold, at effekten af stresspolitikkens implementering og virke sættes til at være helt 

matematisk tilgængeligt, dvs. kvantificerbar og målelig på flere områder: 

  

”Effekten af en stresshåndteringspolitik skal konkret kunne måles på områder som 

sygefravær, oplevelsen af tilfredshed og trivsel blandt medarbejderne, mere effektivitet, 

mindre sladder, mobning og chikane”. (jf. bilag 5) 

 

Dette forhold vil vi se nærmere på senere, når vi problematisere nogle af stresspolitikkens 

mulige effekter for den enkelte medarbejder.    

  

Formålet for CfS tilgang til strukturering af en stresspolitik er altså grundlæggende at 

forebygge, forhindre og håndtere stressen, fordi stressen sættes som værende 

kontraproduktiv. Ganske som vi så i analysen af stressbegrebet, så abonnerer Center for 

Stress på en stress-italesættelse af temaet fysisk/psykisk, der er karakteriseret ved at stress 

                                                 
59 Dog ønsker CfS også at skabe synlighed omkring hvilke hjælpeforanstaltninger man som ansat i 
virksomheden kan gøre brug af i tilfælde af stress, altså eksempelvis psykologhjælp, sundhedsordninger mv.  
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tilskrives flere faktorer, både fysiske og psykiske. Medarbejdernes trivsel sættes i fokus, 

idet der sættes sammenhæng mellem dårligt helbred og forringet psykisk arbejdsmiljø.   

 

Vores analytiske nedslagspunkt i forhold til CfS og Novo Nordisk vil således i høj grad 

orientere sig mod deres forbyggende procedurer. Med Novo Nordisk ser vi på den 

konkrete implementering, og analyserer de måder hvorved de bemægtiger og ansvarliggøre 

den enkelte medarbejder igennem deres stresshåndteringsstrategi. .  

  

Beskrivelse af Novo Nordisk stresspolitik  

Novo Nordisks ”Toolbox om stress” giver ikke titelmæssigt associationer til en politik. 

Men trods det passer den indholdsmæssigt til det indhold CfS sætter for en stresspolitik, 

derfor lader vi den figurere som en stresspolitik60. Således beskæftiger den sig også med 

procedurer i 2 retninger – én rettet mod forebyggende arbejde og udvikling og en, der 

orienterer sig mod både medarbejderes og lederes håndtering af situationer, hvor 

medarbejderen er berørt af stress. Nedenstående citat udtrykker fokuseringen på 

forebyggelsen.  

 

”At forebygge stress handler om at skabe nogle gode rutiner og et godt samarbejde. Kort 

sagt det, der kaldes et godt psykisk arbejdsmiljø.” (Novo Nordisk stresspolitik) 

 

Der fokuseres også en del på håndtering, som dette næste citat er et eksempel på. Under 

henvisning til en række afspændings og vejrtrækningsøvelser, opfordres der til at holde 

hovedet kold i situationer med stress:  

 

”Man kan opleve, at man i stressede situationer får et helt forværret billede af 

virkeligheden, at man mister sin realitetssans. I sådanne situationer kan det være 

nødvendigt at ”træde et skridt tilbage – og det kan øvelserne hjælpe med – i nogle 

situationer” (Novo Nordisk stresspolitik) 

 

Men stresspolitikken indeholder også flere dimensioner end disse procedurebeskrivelser. 

Novo Nordisk’s ”Toolbox” er nemlig også, som titlen røber, en værktøjskasse i ordets 

                                                 
60 Således fremstilles den også på Center for Stress hjemmeside, som et eksempel på en stresspolitik.  
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tydeligste forstand. Således indeholder den også fyldige beskrivelser af, hvad stress er, og 

hvilke symptomer man skal genkende den udfra. Herudover indeholder deres Toolbox en 

række virksomhedsspecifikke inputs61. Samtidig bruges der også meget plads på at 

italesætte kravene til den enkelte medarbejder og den enkelte medarbejders ansvar ift. 

stresshåndtering og forebyggelse af stress i organisationen. 

Hos Novo Nordisk kommer den ansvarstagende medarbejder måske tydeligst til syne 

igennem deres empowerment-strategi:  

 

”Der er i høj grad tilfredsstillende at have en udstrakt grad af empowerment, fordi det 

giver os mulighed for at påvirke og have indflydelse på vores egen arbejdssituation, træffe 

beslutninger og løfte ansvaret for vores opgaver.” (Novo Nordisk stresspolitik) 

 

Dette forhold går vi nærmere ind i det kommende afsnit, når vi belyser nogle af 

stresspolitikkens effekter.  

 

Slutteligt skal det nævnes, at Novo Nordisk syntes at abonnere på en fysisk/psykisk 

tænkning af stress, så der er altså kohærens i forhold til CfS stressitalesættelse. Således 

sondres der imellem påvirkning og belastning, hvor påvirkningerne beskrives som 

udfordrende og udviklende og belastningen italesættes som stressende og et udtryk for 

manglende kontrol. Samtidig bliver der brugt en del plads på at iscenesætte Novo Nordisk 

som dynamisk arbejdsplads, hvor stressen er en risiko faktor. De er blandt verdens bedste 

diabetes-care virksomheder og vil være bedst. Det stiller krav til medarbejderen.  

 

” Hos Novo Nordisk er vi som medarbejdere en gruppe, der har højere risiko end 

gennemsnittet for at opleve stress og stress-symptomer.” (Novo Nordisk stresspolitik) 

 

For os er det interessant at se nærmere på karakteren af stresspolitikkens måde at 

producere ansvar og krav for den enkelte medarbejder, og det er omdrejningspunktet for 

det næste afsnit. 

 

                                                 
61 Såsom virksomhedsfortællinger, om kultur og arbejdsånden hos Novo Nordisk mv.  
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Effekter ved stresspolitikkens konfiguration.  

Fokus for dette afsnit er at analysere på de problemstillinger, vi lokaliserer ved 

stresspolitikkens konfiguration eller opsætning – hvordan skabes der mulige effekter og 

virkninger for den enkelte medarbejder. Vi ser på konsekvenserne, som de dukker op i en 

form, hvor de har relation til medarbejderen, da vores overordnet Foucault blik er 

konfigureret hertil. Således vil vi altså se på den måde, stresspolitikken - beskuet som 

styrings- og selv-teknologi - har konsekvens for dens brugere, og på hvordan 

medarbejderens betingelser for handling struktureres og skubbes mod et særligt 

forventeligt udfald.  

 

Novo Nordisk’s stresspolitik er af en sådan karakter, at den alene kunne være genstand for 

et selvstændigt speciale, og derfor har vi måtte udtage det, vi har vurderet væsentligst i 

relation til vores fokus på ansvarliggørelse. Vi har valgt at fokusere på deres ansvars-

strategi for den enkelte medarbejder og på deres måde at måle og kalkulere stresstilstanden 

i organisationen på. Det er fokus for næste afsnit.  

Selvteknologi og den ansvarstagende medarbejder. 

I CfS’s tilgang kommer ansvarliggørelsen af den enkelte medarbejder til syne igennem 

deres italesættelse af karakteren af fordelingsarbejdet, der tilskynder at alle - såvel ledere 

som medarbejdere og medarbejdsgrupper - skal definere og sikre sig klarhed over deres 

egen rolle. 

For medarbejderen sættes ansvaret for deres egen udvikling på dagsordenen – der sker en 

subjektivation ved at vedkommende skal tage ansvar for egen trivselstilstand. I skabelonen 

opstilles på punktform denne subjektivation af den enkelte medarbejder. 62 

 

”Det er den enkelte medarbejders ansvar i det forebyggende arbejde at: 

- tager ansvar for egen sundhed  

- tager ansvar for egen arbejdssituation  

- holder fokus på arbejdsgruppens trivsel 

- til stadighed er sig sit ansvar bevidst som medskaber af det gode psykiske 

arbejdsmiljø” 

 

                                                 
62 Under ”Den enkelte medarbejder”. 
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Subjektivationen sker altså i 2 retninger for medarbejderen; en subjektivation der sætter 

medarbejderen i spil overfor sig selv – en ansvarliggørelse der fokuserer på 

vedkommendes arbejde med sin egen udvikling. Samtidig sker der en subjektivation af 

medarbejderen, som peger mod det fælles og de organisatoriske mål om forebyggelse af 

stress, hvor medarbejderen skal påtage sig et selvstændigt resultatansvar for 

arbejdspladsens sundhedstilstand som sådan.  

 

Med denne italesættelse placeres medarbejderen i et handlerum for forebyggelse af stress, 

hvor der er udskrevet et dobbeltrettet ansvar. På den ene side er medarbejderen ansvarlig 

for sin egen sundhedstilstand, men er samtidig også ansvarlig som medskaber af det 

overordnede arbejdsmiljø.  

Det kan potentielt medføre, at medarbejderen fanges i et uafklaret handlerum, hvor der 

forventes en handling baseret udfra et dobbeltbindende ansvar. Man kan derfor forestille 

sig en potentielt fortvivlet medarbejder, der ikke ved, om vedkommende skal tage hensyn 

til egne sygdomssignaler og f.eks. melde sig syg eller tage ansvar overfor den fælles 

sundhedstilstand og blive på arbejdet. Det kan selvfølgelig påpeges, at den bedste måde at 

udvise ansvar overfor organisationen er ved at tage ansvar for egen stress først; dog mener 

vi ikke at medarbejderen nødvendigvis kan/vil drage denne logiske slutning. Derfor kan 

tvivlen opstå hos medarbejderen om, hvem der skal tages ansvar for først: Er det overfor 

sig selv eller er det overfor organisationen og fællesskabet? 

Denne problematik kan også forfølges i det konkrete eksempel fra Novo.   

   

Novo Nordisk ansvarliggør - igennem stresspolitikken - på flere måder sine medarbejdere. 

Den mest tydelige af disse måder er den allerede nævnte empowerment-tilgang, som Novo 

Nordisk benytter sig af. Disse empowerment-programmer er - som Mitchell Dean 

karakteriserer dem - ”særlig tydeligt eksempler på de aktuelle liberale 

styringsrationaliteter, der søger at operationalisere de styredes selvstyrende kapaciteter i 

forfølgelse af styringsmål”(Dean2006:123). Hos Novo Nordisk gennemsyrer denne 

subjektivation.  

Denne selv-teknologi, eller bemægtiggørelse til medarbejderens egen styring af sig selv, 

kommer indirekte til syne i flere lag. Men ansvaret er ikke kun møntet på udvikling af sin 

egen tilstand og mål; der kræves også et ansvar ift. det organisatoriske niveau.  
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En særlig tydelig måde denne ansvarsdualitet kommer til syne på, er gennem måden 

stressens forebygges gennem måling, hvilket er fokus for næste afsnit.   

 

Stressmålbarhed – delaspekt ved ansvarligheden.  

Et af de vigtigere aspekter ved CfS’ tilgang til stresshåndteringspolitikken er, som vi 

tidligere var inde på, deres insisteren på at gøre stressen målbar. I dette afsnit vil vi se 

nærmere på, hvordan den enkelte medarbejder fordres til at styre sig selv i forlængelse af 

en række måle-værktøjer. Måle-mekanismen har nemlig en særlig måde at sætte individets 

ansvar i spil på.  

 

I CfS’ skabelon figurerer denne målings-ambition således:  

”at sikre jævnlig måling af arbejdsmiljøet og handle på resultater”63, men CfS går dog 

ikke dybere ind i hvordan måling i praksis skal effektueres, så derfor må vi analysere udfra   

vores konkrete eksempel, Novo Nordisk’s stresspolitik. Deres måling af stressen sker 

igennem 2 tests. Begge 2 er hentet fra Bo Netterstrøms bog ”Klar besked om stress”(1997) 

og kaldes ”test dit psykiske arbejdsmiljø”64 og ”tjekliste om stress”65. 

Vi vil ikke gennemgå de enkeltes tests minutiøst, men i stedet se på de mulige følger af 

deres overordnede struktur. 

 

Begge disse test fremstår som en del af den forebyggende procedure hos Novo Nordisk. 

De er sammenstykket således, at de skal være med at holde stressen nede ved, at den 

enkelte medarbejder får indsigt i stressens tilstedeværelse i sit eget liv og på 

arbejdspladsen. Således kan der løbende foretages monitoreringer af den enkelte 

medarbejders stresstilstand igennem ”tjekliste om stress” og måles på den enkelte 

medarbejders fornemmelse af det psykiske arbejdsmiljø igennem ”test dit psykiske 

arbejdsmiljø”.   

 

                                                 
63 Under ”Stressansvarlighed på alle niveauer”.  
64 ”Test dit arbejdsmiljø er en test af ens arbejdsmiljø, hvor der spørges ind til ens fornemmelser ift. f.eks. 
krav i arbejdet – en vurdering af om ens arbejde bringer en i følelsesmæssigt belastede situationer. Samtidig 
testes der på indflydelse, ledelse, kontakt, jobtilfredshed. mv. Resultatet af testen sammenlignes med 
landsgennemsnittet.   
65 ”Tjekliste om stress” er en simpel stresstest som spørger ind til ens fornemmede stress-symptomer. 14 
spørgsmål hvor der gives point for hvert svar. Resultatet aflæses simpelt – jo flere point man scorer, jo mere 
stresset er man. Denne test har meget lignende karakter med en stresstest som vi analysere på i næste kapitel.   
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Vi ser et paradoks i den måde stressen monitoreres igennem stress-målingerne. For vi 

genkender, som vi så i sidste afsnit, problematikken omkring det dobbeltrettede ansvar: 

For hvornår skal medarbejderen forholde sig til sig selv, og hvornår skal medarbejderen 

forhold sig til organisationen? Medarbejderen skal i analysen af det psykiske arbejdsmiljø 

indskrive sig selv som en nødvendig del af det overordnede arbejdsmiljø, mens 

vedkommende i tjek-testen for stress, sætter sin egen sundhedstilstand til vurdering.    

 

Hvordan skal medarbejderen forholde sig en af de 2 tests?  

Med subjektivationen af den enkelte medarbejder sættes vedkommende til at håndtere et 

dobbeltrettet ansvar, sådan som vi så det i CfS skabelon. Det kommer til syne i visse dele 

af stresspolitikken, hvor denne målorientering af stressen italesættes på en måde, hvor der 

indirekte etableres et selvstændigt resultatansvar for afdelingen signalværdig ift. sundhed.  

F.eks. så opfordres eller motiveres der til at søge indsigt i, hvordan den enkelte afdeling 

klarer sig:  

 

”Hvis I vil vide hvordan I klarer jer som afdeling, kan I se på jeres evoice-resultater”  

 

På denne måde kan det initielle ansvar for sig selv og sin egen tilstand, forskydes til en 

hensyntagen til de organisatoriske følger – i hvilken udstrækning vil man være ansvarlig 

for dårlige afdelingsresultater ift. stresstendenser mv.?   

 

Opsamling.    

CfS har udformet en skabelon for stresspolitik, der i høj grad søger at italesætte hvorledes 

stressansvarligheden figurer på alle niveauer. Den enkelte medarbejder undergår en 

subjektivation til ansvarstagenhed i to retninger, nemlig overfor sig selv og over for 

organisationen, hvilket indeholder et problematisk potentiale. Det vil nemlig medføre, at 

vedkommendes handlestyrke indenfor stresshåndtering og stressforebyggelse vil bero på 

medarbejderens evne til at håndtere et dobbeltrettet ansvar og på denne baggrund træffe 

beslutninger. Således orienterer stresshåndteringen sig både mod et arbejde med én selv 

(og ens egen stress) og et ansvar, der retter sig mod den fælles sundhedstilstand.  

Arbejdet med sig selv igennem selv-teknologier var en logik, vi også så udtrykt hos Novo 

Nordisk - om end i mindre tydelige grad. Idet hele taget eksisterede der forholdsvis stor 

kohærens imellem CfS skabelon og Novo Nordisk’s stresspolitik. Det så vi med 



 Eksempel på selvteknologi - stresspolitik 

   

 110    

stressbegreberne og med stresspolitikkens opbygning omkring de dobbeltrettede 

procedurer. 

 

 

I forhold til stressmålingerne så vi, hvordan de muliggør, at stresshåndteringen i sig selv 

rummer et paradoksalt potentiale, idet den enkelte medarbejder skal forholde sig til sin 

egen stresstilstand foruden til ansvaret overfor afdelingens sundhedsmål.  

Således så kan man iagttage en mulig konflikt i den ansvars-forvaltning den enkelte skal 

foretage i grænsefeltet mellem hensynet til egne og afdelings(organisatoriske) interesser. 

Skal vedkommende forfølge afdelingens kalkulerbare stressmål om at nedbringe og 

forebygge stress eller lytte til ens egne signaler om stresssymptomer?  

 

Efter denne analyse af CfS og Novo Nordisk’s stresspolitikken ser vi altså generelt, at 

medarbejderen styres til at være ansvarstagende for både egen, men også for 

organisationens stress. Der skabes at et handlerum for medarbejderen, hvor han/hun må se 

sig selv som ansvarlig for hele organisationen og lede sig selv i en retning, hvor dette ikke 

opstår. 

 

 



 Eksempel på selvteknologi - stresstest 

   

 111    

Stresstesten som styringsteknologi 

Vi vil her give et eksempel på en populær styringsteknologi, der stilles til rådighed online 

af flere af de undersøgte stresskonsulentfirmaer. Der er tale om en såkaldte stresstest, som 

via af en række simple forhold kan hjælpe den medarbejder, som tager testen, til at vurdere 

om han/hun lider af stress. At det er et populært online stressværktøj viser en simpel 

googlesøgning. Når der søges på stresstest og kun på danske sider, kommer der over 

16.000 hits frem, og et hurtigt view over tilbuddene viser en mangfoldig skare af 

hjemmesider, der tilbyder sådanne test. Alene på første side kommer der tilbud fra 

konsulentfirmaer, fagforeninger og en jobsøgningshjemmeside. Udbuddet at stresstest på 

nettet er altså bredt, men det er især private konsulentfirmaer, som tilbyder disse test. 

Fokus for dette afsnit er at se på, hvilken betydning en sådan stresstest har for individet og 

på hvordan testen positionerer stresskonsulentfirmaet i forhold til stressproblematikken. 

Det gør vi ved først at beskrive nogle af de generelle tendenser ved stresstests, og dernæst 

ved at gå i dybden med et eksempel fra et stresskonsulentfirma.  

 

Generelle træk 

Af de undersøgte stresskonsulentfirmaer er der 5 firmaer, som har en direkte online test af 

stress (Center for stress, Forebyg Stress, Mindgroup, Stresseksperterne og Axept). Disse 5 

firmaer har det til fælles, at de tilbyder en bred palet af løsningsprogrammer, og - på nær 

Axept – at de har en meget eksplicit gennemgang af, hvad stress er.  Disse firmaer har også 

det tilfælles, at stressløsning ikke bare er et sideprodukt i konsulentvirksomhedens 

produktp ortefølje66, men et absolut hovedprodukt, hvilket selvfølgelig bestyrkes af det 

simple faktum, at i tre af de fem firmaers navne indgår stress.  

 

Det næste interessante fokusområde, der melder sig, er at se nærmere på selve indholdet af 

disse stresstest, og se, om de er forskellige fra hinanden? Grundlæggende består en 

stresstest af 14-28 spørgsmål, som spørger ind til vedkommendes fysiske og mentale 

tilstand. Det kan enten være i form af ja/nej spørgsmål eller spørgsmål, hvor 

vedkommende skal graduere et udsagn i forhold til hvor godt det stemmer overens med 

vedkommendes pågældende situation.  
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Eksempel fra Axept: 

 

 
 

Her skal der gradueres fra 0-5 på hvorvidt udsagnet passer, hvor fem er for bedste match 

med vedkommendes nuværende situation. Altså bliver man, som i et hvert andet 

spørgeskema, bedt om at vurdere en given påstand/spørgsmål og derefter forholde sig til 

det. I tilfældet med stresstesten er det spørgsmål, der spørger ind til vedkommende selv; 

man må således vurdere(huske) om det passer, at man fx har for travlt til at få skrevet 

fødselsdagskort. Efter at have svaret på spørgsmålene kommer der en vurdering af 

resultatet, som viser vedkommende om han/hun er stresset eller ej.  

 

Overordnet kan vi iagttage, at stresstestene har en meget ensartet karakter og at 

spørgsmålene også er forholdsvis enslydende hele vejen rundt. For at komme dybere ned i 

forståelsen og implikationerne ved stresstesten, vil vi nu tage udgangspunkt i en konkret 

test, hvor opbygningen af spørgsmål og testsvar gennemgås og sættes i relation til den 

foucaultcianske forståelse af selvledelse og styringsteknologier.  

 

Eksempel på stresstest 

Vi tager udgangspunkt i en stresstest, som er udviklet af Bjarne Toftegård67, og som bruges 

både af Forebyg stress og Mindgroup. Det gør vi for det første fordi der er to firmaer, som 

benytter den, og for det andet fordi det er den test, som har flest spørgsmål.   

 

Til at starte med gennemgår vi testen og dens opbygning, for derefter at se på, hvilke 

implikationer den har for det enkelte individ, som tager testen. Selve spørgeskemaet er 

vedlagt som bilag 6. Det er ikke vores hensigt at bedømme de æstetiske virkemidler, som 

kan være genstand for en selvstændig analyse, hvorfor vi også har skåret fra, hvad der stod 

rundt om spørgeskemaet.  

                                                                                                                                                    
66 I flere af de stresskonsulentfirmaer, som er medtaget i analysen, er stressløsning ikke nødvendigvis det 
primære produkt.  
67 Bjarne Toftegård er chef for firmaet Forebyg Stress, og en meget aktiv debattør i mediedebatten omkring 
stress. 

9. Har for travlt til at nå at ringe til folk, skrive fødselsdagskort m.m.  

0  1  2  3  4  5  
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Der er i alt 28 ja/nej spørgsmål, og der er som udgangspunkt krydset af i nej kolonnen, så 

det er et aktivt valg når der svares ja til et spørgsmål. Vi ser, at samtlige svar har karakter 

af at identificere et potentielt sygdomssymptom; der er f.eks. ingen spørgsmål af typen er 

du mere glad end normalt eller lignende positive symptomer.    

 

.Hvad er det så reelt denne spørgeproces beder den enkelte om at gøre? Man bliver bedt 

om at forholde sig til sig selv og til sin aktuelt fornemmede sundhedstilstand. Igennem 

denne selvransagelse ledes man altså mod at realisere sig selv som potentielt syg. Ved at 

skulle svare ja til sine forskellige symptomer skabes der et rum for forståelse af sig selv 

som syg. Det bliver en aktiv proces, fordi svaret automatisk er nej, og man derfor selv 

aktivt skal rykke svaret til ja, hvilket muliggør at vedkommende kan se sig selv som syg 

igennem sin handling. Sygeliggørelsen udtrykkes ikke kun igennem spørgsmålene men i 

særlig grad også på resultatet af testen. 

 

Vi ønsker ikke at gennemgå hvert enkelt spørgsmål og forholde os til, om det er en reel 

stressfaktor eller ej. Testen har forskellige resultater, som kommer ud i form af et 

stressindekstal og nogle anbefalinger. Vi har resultater for begge ender af skalaen. I den 

ene ende har vi svaret ja til 5 spørgsmål, hvor resultatet viste at man var stresset 68. I den 

anden ende af skalaen havde vi svarede vi nej til alle spørgsmål, således at vi fremstår som 

raske69. 

                                                 
68 Vi svarede ja til følgende spørgsmål: Sover du dårligt om natten?, Har du nogle gange tørhed i munden, 
når du er presset?, Føler du nogle gange tissetrang, selv om du egentlig ikke trænger?, Har du uforklarlige 
smerter nogle steder?, Er du mere aggressiv, end du plejer at være ("kortere lunte")? og Drikker du meget 
mere stimulerende drikke (kaffe, cola, energidrik o.l.) end tidligere?  
69 Vi kan ikke gennemgå alle svarkombinationer, og forholder os derfor til to svarkombinationer fra begge 
ender af skalaen. 
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Svar for en stresset person 

Den første udgave med de 5 ja-svar giver følgende resultat: 

 
(Skemaet er klippet ud fra hjemmesiden og tilpasset.) 

 

Vi ser, at vores svar putter os i kategorien for stressede med en stressfaktor på 122. 

Svarene viser, at der var 3 alvorlige stresssignaler, og vi opfordres til at søge læge, for at 
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afklare om det er stress eller andre ting som stresser. Endvidere får vi tre gode råd og 

bliver direkte opfordret til at søge hjælpe hos en stresscoach, og vi får muligheden for at 

tilmelde os et nyhedsbrev, samt blive ugentligt påmindet om at tage testen. 

 

Men hvordan etablerer denne test et meningsrum, hvori individet kan se sig selv og 

muligheden for løsning af stress?  

Overordnet set får man ved dette resultat bestemt brugeren/individet ved betegnelsen 

sygelig70. Der bliver dannet et meningsrum, hvor forskellen er syg/rask. Det fremgår 

direkte, at det ikke er sundt at opleve så mange stressfaktorer, og derfor må der gøres noget 

ved det. Anbefalingen stopper ikke ved blot at anbefale et lægebesøg, således at man kan 

få opklaret om der er tale om stressrelaterende symptomer, eller om det er forvoldt af en 

anden form for sygdom. Derimod opfordres der direkte til at arbejde videre med 

problemet, hvilket kommer til udtryk igennem de tre anbefalinger til at komme af med 

stressen. Det er her op til den nu stressberørte selv at påbegynde initiativerne. Men, det er 

ikke nok, for det er ikke sikkert, man selv kan klare at leve op til anbefalingerne.  

”Du har muligvis ikke selv overskud og overblik nok til at komme ud af din stress”  

Altså er den enkelte ikke nødvendigvis i stand til selvstændigt at overkomme og forstå sin 

stress, det kan man have hjælp til.  

Dermed kommer der en dobbelthed ind i kommunikationen, fordi man på den ene side selv 

skal løse problemet, men på den anden side måske ikke er i stand til det. Ansvaret for 

selvstændigt at kunne løse stressproblematikken er altså betinget af, at man får hjælp hertil.  

 

Der konstrueres altså et potentielt meningsrum, hvor den stressberørte/individet 

positioneres som en patient, der skal behandles, og stresskonsulentfirmaet (stresscoachen) 

konstrueres som lægen der kan behandle. Vi rammer her ind i en problematik, der med 

inkorporering af Foucaults begrebsapparat gør os i stand til bedre at forstå, hvad der er på 

spil i denne situation. Vi ser testen og dens svar som en selv-teknologi; altså et forsøg på at 

strukturer/sandsynliggøre en bestem handling fra den stressberørte. En grundbetingelse for 

at kunne lede den stressberørte (uden der skal være tale om tvang) er at vedkommende ser 

sig selv som frit. Fri til at handle. Det er så selv-teknologiens ærinde at facilitere en proces, 

hvori det sandsynliggøres, at den stressberørte handler på en bestemt måde. Stresstesten 

                                                 
70 Sygeliggjort har i denne sammenhæng ingen anknytning til begrebsdefinitionerne om, hvorvidt stress er en 
sygdom eller ej. Her er der tale om en mere dagligdags tolkning af sygdom; nemlig at sygdom står over for 
det at være rask, og rask er man i hvert fald ikke i denne sammenhæng, når man er stresset. 



 Eksempel på selvteknologi - stresstest 

   

 116    

sikre sig at den stressberørte føler sig fri ved at italesætte muligheden for, at man 

selvstændigt kan løse problemet ved at følge de tre anbefalinger. Der er altså muligheden 

for at handle frit, men denne bliver dog usandsynliggjort ved, at den stressberørte muligvis 

ikke selv kan diagnosticere sin sygdom, som vi har beskrevet tidligere. Derved indskrives 

den stressberørte som et subjekt, som er ude af stand til at behandle sig, men som bør lytte 

til stresscoachen.  

 

Samtidig bliver den stressberørte også gjort ansvarlig for sin sygdoms konsekvenser, der 

ikke blot rammer den enkelte men også har følger for familien og arbejdet.  

” Du bør overveje at søge hjælp hos en stresscoach! - Gør det for din egen, dit arbejdes og 

din families skyld.”  

I Foucault-termer sker der altså en subjektivation af den stressberørte, hvor et bestemt 

udfald af handling struktures og sandsynliggøres. Vedkommende selv føler et ønske om at 

tage ansvar for sin stress, fordi den påvirker andre, og fordi man kan selv arbejde sig ud af 

det. Forudsætningen for at komme ud af stressen er blot, at man søger hjælp. Dermed er vi 

tilbage ved udgangspunktet om, at stresscoachen positioneres som den uundværlige 

ekspert, mens individet positioneres som en myndiggjort patient for egen stress.   
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Svar fra en ikke stresset person 

Hvis der svares nej til alle spørgsmålene, kommer man ud med en stressfaktor på 0, og får 

følgende ord med på vejen:  

 
Denne udgave viser altså, at man ikke kan leve uden stress, men næsten uden; samtidig 

åbnes der op for, at man kan være stresset uden selv at registrere det. 

I dette svar sker der samme subjektivation af testbrugeren som i det andet svar. For det 

første tilbyder den et meningsrum, hvor man kan se sig selv som et frit individ, som 

bemestrer at styre sig selv. For det andet tydeliggør dette svar også pointen om, at man 

muligvis er stresset uden selv at vide det.  Hvad der ikke er fælles ift. det foregående 

testresultat, er den direkte opfordring at kontakte en stresscoach, foruden muligheden for at 

få en infopakke fra firmaet, som kan hjælpe en af med stressen. Altså står eksperthjælpen 

igen som et næsten nødvendigt tilbud som tageren af testen bør tage imod. Dermed 

sandsynliggøres det igen igennem kommunikationen, at man tager imod hjælp fra firmaet, 

og vi har dermed en ledelsesteknologi der skal facilitere denne proces. 
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Opsamling på stresstesten 

At testen skal lede den enkelte til at bede om hjælp for at overkomme sit eget problem er 

der på sin vis ikke noget odiøst i. Det er nok ikke den store overraskelse at et firma ønsker 

at skabe en forståelse af stress, hvor netop deres ekspert-hjælp er nødvendig for at kunne 

håndtere stressen. Vores ærinde har blot sandsynliggjort denne proces. Det er så op til 

mere moralske og samfundsmæssige overvejelser, om det er en ønskværdig vej for 

håndteringen af stress, hvilket vi ikke kan tage op med vores teoretiske udgangspunkt og 

derfor ikke kan behandle i vores analyse. Derfor vil vi i vores perspektivering se nærmere 

på nogle at de overvejelser og konsekvenser som resultaterne af vores analyse viser er 

nødvendige.
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Med dette speciale satte vi os for at undersøge og blotlægge tendenser og karakteristika 

ved markedet for stresskonsulting. Vi så et potentielt problem for virksomheder og 

organisationer, der måtte stå med en stressproblematik, som de skulle søge hjælp til 

løsning af igennem markedet for stresskonsulting. Tvivlsspørgsmålet for stressberørte 

virksomheder og organisationer består i, hvordan de skal vælge mellem den enorme 

mængde af tilbud, og på hvilket grundlag de skal vælge. Vores ambition var derfor at give 

et kvalificeret og kvantificeret overblik over, hvordan stress defineres, hvordan stress 

tilbydes løst og hvad de potentielle konsekvenser af stressløsningerne er. Vores mål var 

ikke at kunne give anbefalinger i forhold til rigtige og forkerte valg, men at vise de 

bagvedliggende logikker i de forskellige tilgange til stress, således at betingelserne for at 

træffe valg af stressløsninger blev tydeliggjort. 

 

Vi fandt, at den mest hensigtsmæssige måde at gribe denne problemstilling an på var (ved) 

at tage udgangspunkt i Niklas Luhmanns semantiske analyse samt at inddrage Michel 

Foucault begreber om styringsteknologier. Gennem denne tilgang kunne vi vise, hvordan 

begrebet stress og stressens løsning blev italesat ved at analysere (på) 

hjemmesidebeskrivelser fra et bredt udsnit af danske stresskonsultingfirmaer. Endvidere 

kunne vi med Foucault belyse, hvordan disse stressløsninger fungerer som 

styringsteknologier.  

 

På baggrund af vores analytiske fokus og analysestrategiske valg valgte vi at tage vores 

empiriske udgangspunkt i hjemmesidebeskrivelser. Internettet er den mest udbredte kilde 

til information, og derfor også den væsentligste kilde til at søge og blotlægge vores 

problematik omkring, hvordan stress defineres og tilbydes løst af stresskonsulentfirmaer. 

Vi brugte søgemaskinen Google til at strukture vores valg af stresskonsulentfirmaer, for 

derved at sikre et bredt og tilnærmet repræsentativt udbud af danske konsulentfirmaer. Vi 

fandt 25 relevante firmaer . 

 

At vi kun kunne forholde os til hjemmeside-kommunikation medførte også den første 

begrænsning i forhold til problemstillingen. Det skyldtes hjemmesidernes til tider vage 

stressdefinitioner. Men vi fandt dog alligevel tilstrækkeligt med beskrivelser af stress til at 

kunne skabe et overblik. 
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Vi fandt først og fremmest ud af, at der ikke hersker nogen dominerende måde at forklare 

og definere stress på. Det, vi fandt, var en bred vifte af forskellige italesættelser af stress, 

som vi kunne strukturere igennem en række temaer, som stresskonsulentfirmaerne 

knyttede an til. Desuden så vi kun vage tendenser til, at stresskonsulentfirmaernes 

definitioner også kunne spores inden for forskningen i stress, hvor der også hersker 

uenighed omkring stress. Vi så derfor, at der ikke hersker en tilstand af meningsstabilitet 

omkring begrebet stress, og at der ikke var nogen definitioner, som kunne betegnes som 

herskende. Dette medfører, at virksomheder med stressproblematikker ikke har nogen 

naturlig definition af stress at knytte an til.  

 

Hovedpointe 1: Der er ingen dominerende måder på markedet for stresskonsulting hvorpå 

stress defineres. 

 

At der på hjemmesidebeskrivelserne herskede forvirring omkring definition på stress 

kunne skyldes, at fokus er andetsteds; nemlig på at beskrive de forskellige tilbud for 

løsninger af stress, som stresskonsulentfirmaerne tilbyder. Derfor så vi nærmere på, hvilke 

typer af løsninger, som blev tilbudt, og deres karakteristika. Vi fandt, at er der 

grundlæggende kun blev tilbudt fire forskellige typer af løsningsprogrammer; nemlig 

kursus, rådgivning, uddannelse af intern stresscoach og udvikling af stresspolitik. Af disse 

typer var den mest udbredte kurser, hvilket udfra en økonomisk logik er selvfølgeligt, 

eftersom at den virker som den mest rentable for stresskonsulentfirmaerne.  

Alle typerne af løsningsprogrammer havde karakter af at være vidensopbyggende, hvilket 

kan forklare, hvorfor definitionerne af stress på mange hjemmesider var sparsom. 

Kunderne skal simpelthen betale for at få en definition på stress.  

En gennemgående tendens var også, at fokus for disse løsningsprogrammer var på 

individniveau. Samtidig så vi også, at der var en meget klar tendens til, at 

løsningsprogrammerne var rettet mod forebyggelse. Dette mener vi kan ses som en tendens 

til, at den enkelte medarbejder bemægtiges til at tage ansvar for egen stress. 

 

Hovedpointe 2: Stressløsningerne har karakter af, at skulle øge viden om stress som en 

forebyggende faktor hos den enkelte medarbejder og ikke organisationen som helhed.  

 

For at forstå konsekvenser af løsningstilbuddenes karakter bedre inddrog vi begrebet om 

styringsteknologier. Det gjorde, at vi kunne se løsningstilbuddene som - ikke bare 
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kommunikation - men også som måder at lede mennesker på ved at tilskrive 

stresskonsulentfirmaer, virksomheder og individer forskellige positioner, hvorudfra der 

kan handles på en bestemt måde.  Vi fandt, at måden, hvorpå der kommunikeres omkring 

begrebsliggørelsen og løsning af stress, positionerer stresskonsulentfirmaerne som 

uundværlige eksperter, der kan definere, forstå og løse stress. Samtidig bestyrkede denne 

del af analysen også antagelsen om, at stressen forstås som et individuelt anliggende, og 

det tilføjede en ekstra dimension. Vi så en tendens til, at individet blev fordret til at skulle 

forholde sig til sig selv og stress, således fik den enkelte medarbejder ikke blot tildelt 

ansvar for stress, men påtog selv ansvaret for stress. Denne konklusion kunne dog ikke 

endegyldigt følges til dørs, grundet manglende empirisk indsigt i, hvad der reelt 

kommunikeres når et løsningsprogram for stress effektueres. Vi har kun kunnet forholde os 

til beskrivelser af, hvad der vil blive kommunikeret i de forskellige løsningsprogrammer. 

Derfor fandt vi det relevant at vise vores pointe om, hvordan individet sættes til at styre 

egen stress igennem to eksempler, henholdsvis stresspolitik og stresstesten.  

Stresspolitikken viste os, at selv ved et løsningsprogram, som i sit udgangspunkt retter sig 

mod organisationen, sker der en subjektivation af individet, hvor det selv påtager sig 

ansvaret for egen stress og dermed også for organisationens stress.  

Med stresstesten så vi tydeligt, hvordan kommunikationen fra stresskonsulentfirmaet 

havde en tendens til at fordre individet til at se sig selv som syg af stress. Endvidere viste 

vores analyse af stresstesten, at stresskonsulentfirmaet konstruer sig selv om uundværlig 

ekspert i behandlingen af stress.  

 

Hovedpointe 3: Håndteringen af stress gøres på markedet for stresskonsulting til et 

individuelt anliggende, som individet selv skal ønske at løse; og dette opnås er ved at søge 

hjælp hos stresskonsulentfirmaerne.   

 

 

Vi når således frem til tre hovedpointer, som vores analyse har vist. Vi må selvfølgelig 

understrege, at der her ikke er tale om eksakt videnskab, hvorved vores resultater ikke kan 

ses som ensidigt sandhedsvidne for tingenes aktuelle tilstand. Vi har til gengæld - via et 

snit igennem det aktuelle stresskonsulentmarked - vist nogle tendenser, som med en 

rimelige sandsynlighed kan siges at være gældende. Hovedpointerne er: 
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Hovedpointe 1: Der er ingen dominerende måder, hvorpå stress defineres på markedet for 

stresskonsulting. 

Hovedpointe 2: Stressløsningerne har karakter af at skulle øge viden om stress som en 

forebyggende faktor hos den enkelte medarbejder og ikke hos organisationen som helhed. 

Hovedpointe 3: Håndteringen af stress gøres i markedet for stresskonsulting til et 

individuelt anliggende, som individet selv skal ønske at løse; og dette opnås er ved at søge 

hjælp hos stresskonsulentfirmaerne.  
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Med denne perspektivering ønsker vi at sætte analysens resultater og problemstillinger i 

relation til nogle af de tendenser, som gør sig gældende i den aktuelle debat omkring stress. 

Vi vil se nærmere på, hvordan man fra forskellige sider af debatten gør sig bestemte tanker 

om stressens potentiale og konsekvenser i lyset af dets utydelige karakter, som vores 

analyseresultater påviste. Perspektiveringen kan derfor tillige ses som (en) motivation og 

udgangspunkt for et videre analysearbejde over aspekter omkring stress, som vores tilgang 

ikke har kunnet svare på.   

 

Således vil vi - gennem lokaliseringen og modstillingen af to fløje i den aktuelle 

stressdebat - udvide problematikken til (et) samfundsniveau og se nærmere på hvordan der 

argumenteres for, at vi potentielt er ved at udvikle et samfund der sygeliggører. At der 

decideret er tale om fløje er måske at overdrive, da de ikke direkte skriver sig op imod 

hinanden. De har begge det til fælles, at de er en kritik af måden. hvorpå stress håndteres 

på samfundsniveau, og forskellen på dem består i, at deres kritik er forskellig. Vi har valgt 

at beskrive de to retninger for kritik ved at tage udgangspunkt i en eksponent fra hver 

retning. De to eksponenter er henholdsvis Ole Thyssen, professor dr.phil ved CBS, og 

Nadja Prætorius, mag.art. i psykologi og privatpraktiserende krisepsykolog. Efter en 

gennemgang af deres kritikpunkter samler vi op og åbner op for de nødvendige videre 

overvejelser i forhold til stresshåndteringen på samfundsniveau, som kan udledes på 

baggrund af de to kritikker og vores analyse af markedet for stresskonsulting. 

 

Sygdom igennem italesættelse 

Vi inddrager Ole Thyssen som eksponent for denne retning indenfor kritikken af den 

aktuelle stresshåndtering på samfundsniveau, idet han ofte benyttes i medierne - seneste i 

en artikelserie om stress i Berlinske Tidende i juli måned 200871. Hans tilgang er meget 

skarp og for mange sikkert provokerende.    

 

Ole Thyssen kan - i relation til de forskellige stressdefinitions tematiseringer og tidligere 

præsenterede forskningsparadigmer - placeres inden for det psykisk konstruktivistiske 

tema72 og det videnskabelige paradigme om italesættelse. Han står for en meget skeptisk 

                                                 
71 ”Før hed stress bare dovenskab”, artikel i Berlingske Tidende, lørdag d.19. juli 2008.   
72 Som vi behandlede det i analysen af stress som begreb, så er stressen, som psykisk konstruktion, en 
italesættelse stressen som værende forsaget af psykiske(mentale) processer i hjernen. 
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tilgang overfor stressfænomenet, hvor stressen ses som et livsvilkår, og det er 

hovedsageligt forskyldt af (den mentale) fokuseringen på stressens problemer73. Thyssen 

beklager stressfænomenets diffuse karakter, og mener at stressbegrebet i dag bærer præg af 

at være uhensigtsmæssigt sammensat af flere forskellige fænomener:  

»Jeg betragter stress som et opsamlingsheat. Det er et meget diffust begreb, som mange 

umage tilstande kan passe ind under. Men da der ikke er helt præcise symptomer, der skal 

opfyldes for at stille diagnosen, er det meget svært at sige, hvornår en person vitterligt har 

stress. Desværre slår man de her meget forskellige fænomener ind under samme ord. 

Derfor tror vi, det er et større fænomen, end det er.« 

 

Thyssen mener i forlængelse heraf, at vi må være på vagt overfor stressbegrebets diffuse 

karakter. Han mener, at vi som samfund må være på vagt overfor den overflod af 

statistikker, der rapporterer om foruroligende mange mennesker, som lægger sig syge med 

stress, fordi disse rapporter i sig selv kan være sygeliggørende. Thyssen mener, at 

rapporterne ligefrem kan inspirere til at lægge sig syg. For - som Thyssen pointere i en 

artikel bragt på kommunikationsforum74- så er stressens italesættelse alene en mulighed for 

sygdommen: 

 

”Jo mere man sætter fokus på stress, jo mere stress dukker op. Stress er et stressende ord, 

og at erklære, at man ikke er stresset, vækker mistanke om slendrian.”  

 

Thyssen belyser således, hvordan der er mange, der benytter stress som et slør over 

dovenskaben, og hvordan karakteren af den aktuelle måde at italesættelse stressen på bærer 

en den af skylden.    

 

Med Thyssen anskueliggøres også konkurrenceliggørelsen af stressen, når han siger:  

” …men en masse professionelle – politikere, terapeuter og coaches – der alle sammen 

synes, at de kan hjælpe os til at gøre det bedre. Stress er blevet et kæmpe indsatsområde. 

Jo flere folk, der er med i det, jo mere er de nødt til at fortælle os, at vi er stressede for 

overhovedet at berettige deres tilværelse som stressrådgivere og stresscoaches.” 

 

                                                 
73 Dog afviser Thyssen ikke, at stress kan være en sygdom.   
74 ”Stress er smart”, artikel på kommunikationsforum, de følgende citater er fra denne artikel, publiceret d. 
11. August 2008.  
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Man kan altså i forlængelse af Thyssen udlægning hævde, at der eksisterer en dobbelthed, 

der er installeret i forhold til konsulenters og lægers tilgang til stresshåndtering.  

Med et marked for stresshåndtering, som er kendetegnet ved en stor åbenhed (og frihed) 

ift. anvendelse af stress -”diagnosen”, konfigureres stress ud fra markedsvilkår og 

konkurrencevilkår. Som Thyssen pointerer, så skal lægerne (og konsulenterne naturligvis) 

ikke blot gøres os raske, de gør os også syge, så de kan tjene penge. De er simpelthen 

underlagt velfærdsindustriens væksttrang. Samtidig så opretholder og reproducerer 

stresskonsulenter således stressens flerstemmighed ved - ud fra en markedsøkonomisk 

logisk rationalitet - at fastholde deres egen særegne forklaringer og håndteringer af stress. 

 

Med Thyssen skeptiske tilgang til stressfænomenet iscenesættes det, hvordan vi må være 

på vagt overfor, hvordan det semantiske og sproglige rum lukkes som følge af den aktuelle 

måde, hvorpå stressbegrebet bruges og i høj grad også misbruges. For som han ser det, er 

det ikke gavnlig at definere stressen som en sygdom, idet det giver os anledning til at se os 

selv i lyset af sygdom og måske give samfundet skylden for, at vi ikke formår at sige nej.   

 

  

Det moderne samfund stresser 

Overfor Thyssen konstruktivistiske kritik af stressbegrebet og dens håndtering står 

psykologen Nadja Prætorius, som også har været fremme i debatten, hvor hun indtager en 

position, der også kritiserer måden, hvorpå stress håndteres i samfundet, men som samtidig 

står i stærk kontrast til Ole Thyssen. Prætorius kan med en vis retfærdighed placeres som 

repræsentant for den modsatte fløj af kritikken. Hendes indlæg i debatten er personligt, og 

tager udgangspunkt i hendes egne observationer og arbejde som psykolog.  

Nadja Prætorius fremstiller i sine publikationer og sin seneste bog ”Stress – det moderne 

traume” en optik, hvor der fokuseres på de mulige konsekvenser ved en alarmerende 

udvikling af arbejdsrelateret stress. Hun er på samme måde som Thyssen bekymret over 

den aktuelle udvikling af folkesygdommen stress, men hun er bekymret på en anden måde. 

Hun initierer nemlig ikke sin bekymring ved stressfænomenets flertydighed, men i stedet i 

de mekanismer der forårsager stress. 
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På denne måde retter Nadja Prætorius opmærksomheden mod de moderne 

styringsrationaler og samfundets indretning. Hun problematisere de måder, som 

arbejdslivet er indrettet på i dag, og mener, at de er fremmedgørende:  

”..I mange tilfælde berøves eller forstyrres medarbejdere desuden i muligheden for at 

opleve mening, sammenhæng og værdi, når deres virkelighedsoplevelse og rum til at 

foretage refleksion, selvrefleksion og indføling invaderes, devalueres og reduceres.” 

(Psykolog nyt, nr.6, 2007.)  

 

På denne måde slår Prætorius alarm for, at vi må reagere på disse mekanismer. Hun mener 

at der er tendenser i måden at lede mennesker på som medfører at vi bliver stressede fordi 

vi ikke har plads til den selvrefleksion som nævnes i citatet ovenfor. Det nedenstående citat 

er fra et interview med Nadja Prætorius, og det opsummere hendes anke mod den moderne 

ledelse, som skaber disse forhold der skaber stress for medarbejderne 

 

”Der er opstået et gråzoneområde hvor arbejdslivet og intimsfæren er i færd med at smelte 

sammen. HR- og managementkonsulenter bruger redskaber fra psykologien på 

medarbejderne som ellers suverænt har kunnet vælges til eller fra i privatlivet.” (KOM 

magasinet, nr 7, juli 2006). 

Prætorius forskyder også problematikken til samfundsniveauet, idet hun lokaliserer en 

bekymrende tendens i måden, vi som samfund forvalter mennesker.  

 

”..Men det ultimative skridt i reduktionen og dehumaniseringen sker, når mennesket ses 

som et kapitalgode, der med sine ressourcer og kompetencer ikke blot tjener til at skabe og 

aftage produkter og ydelser, men hvis opgave det er at lade sig selv produktudvikle som 

led i den samfundsmæssige totalmobilisering af arbejdskraften.” (Psykolog nyt, nr.6, 

2007.) 

 

Hendes væsentligste anke bliver dermed, at vi er i gang med en udvikling på 

arbejdsmarkedet, som gør det umuligt for mennesket at følge med, og kritikken går på, at 

vi er på vej til at nå til grænsen for, hvad vi som mennesker produktionsmæssigt, mentalt 

og fysisk kan kapere. Stress er derfor et tegn på en forkert udvikling i det moderne 

samfund.  
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Stress som samfundsproblem 

Vi har vist, at de to tilgange begge er kritiske overfor udviklingen af stress - set ud fra et 

menneskeligt og samfundsmæssigt synspunkt. Dog er deres tilgange meget forskellige.  

 

Ser vi på Thyssens påstande i forlængelse af vores egen analyse, finder vi, at især hans 

problematisering af, hvordan stressfænomenets åbenhed udnyttes af stresskonsulenter, 

stemmer overens med vores analyse. Vi har således til dels verificeret Thyssens påstand 

om, at vi har et marked for stresskonsulting, der igennem deres kommunikation søger at 

gøre sig selv til uundværlige eksperter gennem et diffust stressbegreb. Thyssen bruger 

denne påstand til at påstå, at det har medført, at dovenskab kan skjules under definitionen 

stress. Hvorvidt han har ret i denne antagelse kan vi ikke gøre os kloge på men blot sige, at 

det åbner op for nogle væsentlige overvejelser - politisk såvel som forskningsmæssigt. 

Først og fremmest mener vi, at der bør gøres seriøse forsøg på at undersøge - ikke blot om 

der er en tendens til at folk bliver stresset alene på grund af stressens italesættelse - men 

også om det medfører, at folk skjuler deres dovenskab under begrebet stress, som Thyssen 

påstår. At få undersøgt dette bør være af særlig politisk interesse, eftersom stress - uanset 

om den er reel eller sprogligt konstrueret - medfører et uhensigtsmæssigt stort sygefravær 

set udfra et samfundsøkonomisk perspektiv. 

I forhold til Nadja Prætorius’s kritik fandt vi i vores teknologianalyser nogle resultater, der 

understøtter nogle af tendenser hun beskylder de moderne ledelsesrationaler for at fremme. 

Hendes kritik går særligt på, hvordan mennesker bliver ansvarliggjort - i en uhæmmet grad 

- til at tage ansvar for at forøge produktionen på bekostning af privatliv og fritid.  På 

samme måde fandt vi, at medarbejderne igennem kommunikationen omkring stress bliver 

gjort til subjekter, som selv ønsker at tage ansvar for stressen og dermed også for, at de 

ikke bliver syge, hvilket jo skader virksomhedens økonomi. Prætorius påpeger, at denne 

tendens fører til, at man som individ påtager sig ansvar for hele virksomheden, og 

herigennem bliver stresset fordi man mister overskuddet til at pleje sig selv og egne 

interesser. Egne interesser bliver gjort til virksomhedens interesser. Dette åbner for et 

videre arbejde med det menneskelige aspekt75 ved stressens håndtering og konsekvenserne 

                                                 
75 Såsom hvorledes visse stresshåndterings metoder, herunder ledelsesformer, indeholder fremmedgørende 
og umenneskeliggørende træk. At man fra politisk og erhvervslivets side tager et menneskeligt aspekt med 
ind i undersøgelserne og beslutningsprocesserne – at man måske stiller sig mere etiske spørgsmål som, hvad 
vi kan udsætte mennesket for i al almindelighed og ikke hvad der er økonomisk rentabelt.      
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af denne håndtering76. Igen må det have en interesse for politikerne af få belyst dette emne 

videre, og ved denne udlægning har det ikke kun det økonomiske aspekt i sig, men også 

det menneskelige aspekt. For mener vi, som ansvarligt samfund, at vi kan tillade os at blive 

ved med at drive rovdrift på de menneskelige ressourcer, som Prætorius påpeger? 

                                                 
76 Et kvantitativt eksempel på at vi føler os ansvarlige for egen stress, fastslås i en undersøgelse foretager af 
Capacent Epinion for PFA: 46 % af danskerne føler det er deres egen skyld, hvis de går ned med stress.  
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Axept 
Hovedside: www.axept.dk 

Brugt fra web-adressen: 

Om os: http://www.axept.dk/om-axept.html 

Stresscoaching: http://www.axept.dk/stress_coaching.html 

Stress112udrykning: http://www.axept.dk/stress112-udrykning.html 

Stresstemadage: http://www.axept.dk/stress-temadag.html 

Stressforside: http://www.axept.dk/stress_112.html 

Kursus: tag temperaturen på din stress: http://www.axept.dk/tag-temperaturen.html 

Kursus: Egen omsorg og positiv tænkning: http://www.axept.dk/egen-omsorg.html 

Kursus: Positiv stresshåndtering: http://www.axept.dk/positiv-stresshaandtering.html 

Kursus: Den stresskompetente leder: http://www.axept.dk/den-stresskompetente-leder.html 

Kursus: Personlig stresshåndtering: http://www.axept.dk/den-stresskompetente-leder.html 

Kursus: Med glimt i øjet og styr på stressen: http://www.axept.dk/med-glimt-i-oejet.html 

 

Brain Value 
Hovedside: www.brain-value.com 

Brugt fra web-adressen: 

Stress management: http://www.brain-value.com/index.php?menuid=68&pageid=1064 

Om brain value: http://www.brain-value.com/index.php?menuid=69&pageid=1022 

 

Center for ledelse 
Hovedside: www.cfl.dk 

Brugt fra web-adressen: 

Overskud og arbejdsglæde (Kursus): 

http://www.cfl.dk/Arrangementer/Medarbejderen/Overskud+og+arbejdsglaede 

Om cfl: http://www.cfl.dk/om+cfl 

 

Center for Stress 
Hovedside: www.center-for-stress.dk 

Brugt fra web-adressen: 

Om os: http://www.center-for-stress.dk/om_center-for-stress/om_center-for-stress.asp 

Idegrundlag: http://www.center-for-stress.dk/om_center-for-stress/idegrundlag.asp 

Stressvejleder intro: http://www.center-for-stress.dk/stressvejleder/stressvejleder.asp 

Hvad kan stressvejlederen bruges til: http://www.center-for-stress.dk/stressvejleder/anvendelse.asp 

Kursusintro: http://www.center-for-stress.dk/kurser/kurser_og_foredrag.asp 

Kursus fra stress til trivsel: http://www.center-for-stress.dk/kurser/fra_stress_til_trivsel.asp 

Kursus skab trivsel i lederskabet: http://www.center-for-stress.dk/kurser/trivsel_i_lederskab.asp 

Intro vejledning og terapi: http://www.center-for-stress.dk/terapi/vejledning_og_terapi.asp 
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Hos psykologerne: http://www.center-for-stress.dk/terapi/hos_psykologen.asp 

Måling og test: http://www.center-for-stress.dk/test_og_m%E5linger/test_og_m%E5linger.asp 

Stresspolitik: http://www.center-for-stress.dk/stresspolitik/stresspolitik.asp 

Model i stressansvarlighed: http://www.center-for-stress.dk/stresspolitik/stressansvarlighed.asp 

Power point Milsted Stress og trivsel: http://www.center-for-stress.dk/vidensbank/powerpoints.asp 

 

Desktop survey 
Hovedside: http://www.mmb.dk/produktinformation.html 

Brugt fra web-adressen: 

Deres stress-produkt: http://www.mmb.dk/produkt_stress.html?gclid=CLjokqXV0pICFQZCMAodihucCA 

 

Forebyg stress 
Hovedside: http://www.forebygstress.dk 

Brugt fra web-adressen: 

Tilbud til virksomheder: http://www.forebygstress.dk/virksomheder.htm 

Om stress: http://www.forebygstress.dk/om_stress.htm 

Hvad er stress: http://www.forebygstress.dk/om_stress2.htm 

Stressens biologi: http://www.forebygstress.dk/om_stress8.htm 

Kort og langvarig stress: http://www.forebygstress.dk/om_stress3.htm 

Hvor kommer stressen fra: http://www.forebygstress.dk/om_stress4.htm 

Hvordan forebygges stress: http://www.forebygstress.dk/om_stress6.htm 

Stresspolitik: http://www.forebygstress.dk/stresspolitik.htm 

 

Healthy Company 
Hovedside: www.healthy-company.dk 

Brugt fra web-adressen: 

Stressmanagement:  

http://www.healthy-company.dk/default.aspx?pageid=243&gclid=CLz33P_L0pICFQ1OMAodOUUGDA 

Om os: http://www.healthy-company.dk/default.aspx?pageid=207&sogord=stress 

Stressanalyse: http://www.healthy-company.dk/default.aspx?pageid=491 

arbejdsmetoder: http://www.healthy-company.dk/default.aspx?pageid=278 

Work-Life Balance: http://www.healthy-company.dk/default.aspx?pageid=495 

Sundhedspolitikker: http://www.healthy-company.dk/default.aspx?pageid=488 

Artikel fra Helse(bragt på hjemmesiden): http://www.healthy-

company.dk/filer/sys/Hold%20mund%20og%20bliv%20sund.doc 

 

HumanHouse 
Hovedside: www.humanhouse.com 

Brugt fra web-adressen: Beskrivelse af stresskursus: http://www.humanhouse.com/main.asp?id=248 
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Overordnet Coaching: http://www.humanhouse.com/main.asp?id=291 

Om os: http://www.humanhouse.com/main.asp?id=243 

Bærende principper: http://www.humanhouse.com/main.asp?id=244 

Kursus i Selvledelse: http://www.humanhouse.com/main.asp?id=251 

 

Kjerulf & Partnere. 
Hjemmeside: www.kpas.dk 

Brugt fra web-adressen: 

Kursus trivsel og stress: http://www.kpas.dk/trivselogstress/ 

 

Komplement 
Hovedside: www.komplement.dk 

Brugt fra web-adressen: 

Konsulentydelser oversigt: http://www.komplement.dk/Konsulentydelser.aspx 

Stress: http://www.komplement.dk/Stress.aspx 

Kursusbeskrivelse: 

http://www.komplement.dk/~/media/Komplement/Produktblade%20stress/F%C3%A5%20styr%20p%C3%A

5%20stress.ashx 

 

Løkken stress center 
Hovedside: http://www.lokkenstresscenter.dk 

Brugt fra web-adressen: 

Information til virksomheder:http://www.lokkenstresscenter.dk/Files//Filer/PDF/Information-

_virksomheder.pdf 

Den stressede: http://www.lokkenstresscenter.dk/Standard/Stress/Gode-r%C3%A5d-til-den-stressede.aspx 

Om LSC: http://www.lokkenstresscenter.dk/Standard/Om-LSC.aspx 

Den stressede medarbejder:http://www.lokkenstresscenter.dk/Standard/Stress/Den-stressede-

medarbejder.aspx 

 

Mannaz 
Hovedside: www.mannaz.dk 

Brugt fra web-adressen: 
Link: http://www.mannaz.com/da/kursusbeskrivelser/14211.htm 

Stresskursus: http://www.mannaz.com/da/Kursusbeskrivelser/14211.HTM 

 

MBK 
Hovedside: www.mbk.dk 

Brugt fra web-adressen: 
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2 dages stresshåndteringskursus: http://mbk.dk/jeg-vil-selv-paa-kursus/kurser/personlig-planlaegning-og-

stresshaandtering/kursusbeskrivelse.html 

Mbk profil: http://mbk.dk/jeg-vil-selv-paa-kursus/virksomhedsprofil.html 

Stresshåndtering: http://mbk.dk/jeg-vil-selv-paa-kursus/kurser/personlig-planlaegning-og-

stresshaandtering.html 
 

Mindgroup 
Hovedside: www.mindgroup.dk 

Brugt fra web-adressen: 

Fakta om stress: http://www.mindgroup.dk/mind-your-stress/fakta-om-stress/ 

Stresscoaching: http://www.mindgroup.dk/mind-your-stress/stresscoaching/ 

Stresskursus: http://www.mindgroup.dk/mind-your-stress/stresskursus/ 

Stresspolitik: http://www.mindgroup.dk/mind-your-stress/Stresspolitik/ 

Meditationskursus: http://www.mindgroup.dk/mind-your-stress/meditationskursus/ 

Om os: http://www.mindgroup.dk/om-mindgroup/ 

 

Mindweiss  
Hovedside: www.mindweiss.com 

Brugt fra web-adressen: 

Produktblad 10 på stribe (download): http://www.mindweiss.dk/Default.aspx?ID=170 

Produktblad Mbti og stress (download): http://www.mindweiss.dk/Default.aspx?ID=170 

Metode: http://www.mindweiss.dk/Default.aspx?ID=10 

Om os: http://www.mindweiss.dk/Default.aspx?ID=1 

Stress: http://www.mindweiss.dk/Default.aspx?ID=170 

 

Moving people 
Hovedside: www.moving-people.dk 

Brugt fra web-adressen: 

Stressvejleder: http://www.moving-people.dk/coaching/stressvejleder.aspx 

Datablad stressveleder: http://www.moving-people.dk/media/5529/stressvejleder%20mp%20311007.pdf 

 

NLP huset 
Hovedside: http://www.nlphuset.dk/index.asp 

Brugt fra web-adressen: 

Uddannelse af stresscoach: http://www.nlphuset.dk/kurser/hr-stress-coach.asp 

Om NLP huset: http://www.nlphuset.dk/studievejledning.asp 

 

Probana 
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Hovedside: www.probana.com 

Brugt fra web-adressen:  

http://www.probana.com/stress.asp  (stress management kursus) 

http://www.probana.com/aomos.asp (om Probana) 

 

Psykiatrifonden-erhvervsrådgivningen 
Hovedside: www.pfer.dk  

Brugt fra web-adressen:  

http://www.pfer.dk/4_rekvirer_materiale/stress_paa_arbejdspladsen.htm (artikel)  

http://www.pfer.dk/4_rekvirer_materiale/oeje_for_stress.htm (artikel) 

Desuden disse områder af hjemmesiden, som beskæftiger sig med deres stress-italesættelse. 

http://www.pfer.dk/3_psykisk_arbejdsmiljo/stress.htm 

http://www.pfer.dk/1_om_os/om_os.htm 

http://www.pfer.dk/2_kerneydelser/kurser_2008/stressvejlederkursus.htm 

  

Resonans  
www.resonans.dk 

 

Stresseksperterne 
Hovedside: http://www.stresseksperterne.dk/ 

Brugt fra web-adressen: 

Stressfakta: http://www.stresseksperterne.dk/om-stress/hvad-er-stress.html 

Foredrag: http://www.stresseksperterne.dk/virksomheder/foredrag.html 

Workshops: http://www.stresseksperterne.dk/virksomheder/workshops.html 

Stresscoachuddannelse: 

http://www.stresseksperterne.dk/virksomheder/uddannelser/stresscoachinguddannelsen/stresscoachinguddan

nelsen.html 

Stresscoaching: http://www.stresseksperterne.dk/virksomheder/stresscoaching.html 

Kortlægning af stress: http://www.stresseksperterne.dk/virksomheder/stresscoaching.html 

Fysisk og psykisk påvirkning af stress: http://www.stresseksperterne.dk/om-stress/fysiske-og-psykiske-

paavirkninger-af-stress.html 

Idegrundlag: http://www.stresseksperterne.dk/stresseksperterne/idegrundlag.html 

Pay it forward: http://www.stresseksperterne.dk/stresseksperterne/idegrundlag.html 

 

Stressklinikken 
Hovedside: http://www.stressklinikken.org/page.php 
Brugt fra web-adressen: 

Forside: http://www.stressklinikken.org/page.php?id=velkommen_til_stressklinikken 

Stressfakta: http://www.stressklinikken.org/page.php?id=stressreaktion_og_-tilstand 
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Helhedsundersøgelse: http://www.stressklinikken.org/page.php?id=helbredsunders%F8gelse 

Psykologbehandling: http://www.stressklinikken.org/page.php?id=psykologisk_samtalebehandling 

Afspænding: http://www.stressklinikken.org/page.php?id=afsp%E6ndingsp%E6dagogisk_behandling 

Motion: http://www.stressklinikken.org/page.php?id=motion 

Inddragelse af pårørerende: http://www.stressklinikken.org/page.php?id=inddragelse_af_p%E5r%F8rende 

Gode råd mod stress: http://www.stressklinikken.org/page.php?id=ti_gode_r%E5d_mod_stress 

 

Udviklingshuset.  
Hovedside: www.udviklingshuset.dk 

Brugt fra web-adressen: 

Kursus bliv fri for stress: http://www.udviklingshuset.dk/L_1.htm?B2=Komplet+beskrivelse 

Kursus EQU Stressmanagement: 

http://www.udviklingshuset.dk/ART_STRESS.htm?B2=Komplet+beskrivelse 

 

Udviklingsvej 
Hovedside: www.udviklingsvej.dk 

Brugt fra web-adressen: 

Rettidig Stresshåndtering: http://www.udviklingsvej.dk/rettidig-stresshaandtering.html 

Om udviklingsvej: http://www.udviklingsvej.dk/om-udviklingsvej.html 

 

Unicoaching 
Hovedside: http://www.unicoaching.dk 

Brugt fra web-adressen: 

Hovedlink for stresstemaet. http://www.unicoaching.dk/stress.htm 

Interne kurser for virksomheder og medarbejdergrupper:  

http://www.unicoaching.dk/stress-kurser-kursus-i-stressh%E5ndtering.htm 

stressorer: http://weblog.unicoaching.dk/stressorer-100.html 

stresspolitik: http://www.unicoaching.dk/stresspolitik.htm 

 

Hjemmesidehenvisninger (øvrige): 

- Google technology link: www.google.com/technology/ 

- Kommunikationsforum, ”Stress er smart” publiceret d. 11. August 

2008http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13221 

- Novo Nordisk stresspolitik Link: http://www.center-for-

stress.dk/stresspolitik/eksempler/Novo%20Nordisk%20stress.doc 

- Medlemsundersøgelse foretaget af Dansk Erhverv i marts 2008: 

http://www.danskerhverv.dk/5+Om+Danske+Erhverv/5.5+Presse/5.5.1+Nyhedsark

iv/2008/Marts/2008.03.27+Virksomhederne+tager+stress+alvorligt.htm
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Bilag  
 

 

 

Bilag 1 

Læseguide (): Dette skema er brugt til at strukture vores analyser af hjemmesider. Vi har 

således gennemgået dette skema for hver af de 25 konsulentfirmaers hjemmesider. Vi har 

vedlagt et eksempel på en sådan analyse, som følger lige efter nedenstående skabelon.  Det 

skal understreges at ikke alle aspekter fra skemaet er brugt direkte i specialet. 

I forhold til de italesættelser der ses fremanalyseret i eksemplet, skal det forstås, at der godt 

kan forekomme flere forskelssættelser under de enkelte ledeforskelle. Dvs. f.eks. i Hvad er 

stress, så fremgår der i eksemplet to forskelssættelser, nemlig;  

 

Negativ stress/positiv stress=> 

Udbrændthed og helbredstruende/ drive og dynamik=> 

     

Disse er udtryk for hvordan forståelsen af en bestem italesættelse uddybes ved at den 

kopieres på indersiden af forskellen.    

Således er den nederste af ovenstående forskelle, udtryk for en forskel der er kopieret ind 

på indersiden af den foregående. Således uddybes italesættelsen negativ stress med 

udbrændthed og helbredstruende og positiv stress med drive og dynamik.  
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Skabelon for semantikanalyse: 

Sagsdimension 

Sagsdimensionen er inddelt i forskellige ledeforskelle vi søger efter, dog er der først en 

generel beskrivelse af hjemmesidens indhold. 

 

Genstand: Kort beskrivelse af hvad hjemmesiden omhandler, maks. 6 linjer. 

 

Hvad er stress/ hvad er ikke stress?  

Stress sættes som ledeforskellen, og det skal vise hvilke forskelle der drages i relation til 

stress/ikke-stress.  

 

 

Kommentarer: Beskriv med egne ord hvorfor der drages de forskelle der gør, og gerne 

hvor i teksten det gøres. Sæt gerne citater ind. 

 

Hvordan opstår stress? 

Hvordan beskrives stressen opståen 

 

Kommentarer: Beskriv med egne ord hvorfor der drages de forskelle der gør, og gerne 

hvor i teksten det gøres. Sæt gerne citater ind. 

 

 

Løsningsmuligheder 

Hvad sættes som løsningen på stressproblematikken.  

 

Kommentarer: Beskriv med egne ord hvorfor der drages de forskelle der gør, og gerne 

hvor i teksten det gøres. Sæt gerne citater ind. 

 

Ansvar: 

Hvem ses som ansvar for at stressen er opstået igennem teksten. Denne kategori kan 

inddeles yderligere i fire områder, som vi kan se om der bliver italesat: 
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Ansvar hos medarbejderen(den stressberørte)  

Ansvar hos ledelsen 

Ansvar hos omverden 

Ansvar for behandling (Hvem skal/ kan løse det) 

 

Kommentarer: Beskriv med egne ord hvorfor der drages de forskelle der gør, og gerne 

hvor i teksten det gøres. Sæt gerne citater ind.  

 

Socialdimension 

Hvordan ser de sig selv i forhold til andre konsulter? 

Hvordan beskriver de at deres service er unik i forhold til andre tilbud på markedet? 

 

Os/andre konsulenter 

 

Kommentarer: Beskriv med egne ord hvorfor der drages de forskelle der gør, og gerne 

hvor i teksten det gøres. Sæt gerne citater ind. 

 

Hvordan ser de sig selv i forhold til løsning af stress? 

Hvordan beskriver de sig selv som stressknusere ? 

 

Kommentarer: Beskriv med egne ord hvorfor der drages de forskelle der gør, og gerne 

hvor i teksten det gøres. Sæt gerne citater ind. 

 

 

Hvordan ser de sig selv i forhold til kunderne? 

Hvilken rolle tilskriver de sig selv i forhold til kunden, altså er de en partner, er de en 

rådgiver, er de en behandler? 

 

Kommentarer: Beskriv med egne ord hvorfor der drages de forskelle der gør, og gerne 

hvor i teksten det gøres. Sæt gerne citater ind. 
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Tidsdimension 

Hvordan positioneres stressen rent tidsmæssigt? Er det proaktivt eller reaktivt? 

Ledeforskellen er fremtid/fortid. 

 

Hvornår opstår stressen? 

 

Kommentarer: Beskriv med egne ord hvorfor der drages de forskelle der gør, og gerne 

hvor i teksten det gøres. Sæt gerne citater ind. 

 

Hvornår skal løsningen sættes ind? 

Forbyggelse/behandling? 

 

Kommentarer: Beskriv med egne ord hvorfor der drages de forskelle der gør, og gerne 

hvor i teksten det gøres. Sæt gerne citater ind. 
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Mannaz (eksempel)  

Link: http://www.mannaz.com/da/kursusbeskrivelser/14211.htm 

Stresskursus: http://www.mannaz.com/da/Kursusbeskrivelser/14211.HTM 

 

Virksomhedsbeskrivelse: ”Mannaz er internationalt førende i udvikling af kompetencer. Med 

udgangspunkt i innovative og effektive læringsmetoder stimulerer vi individuel læring og 

forretningsmæssig succes. Vores løsninger har et strategisk afsæt og skaber reel effekt” 

Hovedbeskrivelse af stress: ”Jo tidligere du forholder dig aktivt til stress, jo bedre kan du dæmme 

op for de negative konsekvenser og klare krævende arbejdsopgaver mere effektivt. Derfor har 

kurset også i høj grad en forebyggende effekt. 

  

Du lærer de vigtigste stress signaler at kende og får klar besked om, hvordan du undgår stress, og 

hvordan du kan lære at spore begyndende stress hos dig selv og dine kolleger. Du lærer naturligvis 

også at skelne mellem farlig og ufarlig stress.” 

 

Kommentarer: De blev fundet langt nede på siden, men er et stort firma med mange ansatte, og en 

af deres services er kurser i positiv stressstyring. 

Antal ansatte: + 50 

Sagsdimension 

Sagsdimensionen er inddelt i forskellige ledeforskelle vi søger efter, dog er der først en generel 

beskrivelse af teksten indhold. 

 

Genstand: Kort beskrivelse af hvad teksten omhandler, maks. 6 linjer. 

 

Hvad er stress/ hvad er ikke stress?  

 

Negativ stress/positiv stress=> 

Udbrændthed og helbredstruende/ drive og dynamik=> 

 

Kommentarer: Der står ikke det store om selve stressen natur, men de skriver sig ind i en tradition 

hvor der kan skelnes mellem positiv og negativ stress. 
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Citat: ”Stress er et tveægget sværd: Den positive side af stress giver "drive" og dynamik, så du kan 

yde en større indsats under krævende omstændigheder. Men den negative side af stress kan være 

stadiet før udbrændthed og være decideret helbredstruende” 

 

Hvordan opstår stress? 

 

Øgede krav og mangel på kontrol/ikke- Øgede krav og mangel på kontrol=> 

Stresser sig selv/ikke stresser sig selv=> 

 

Kommentarer: Mannaz er meget direkte i deres kommunikation om at stressen også er individuelt 

skabt. 

Citat: ”Ofte bliver vi stressede af udfordringer, hvor vi ikke selv kan kontrollere hele processen. 

Mange mennesker har dog også en tendens til at stresse sig selv og sine omgivelser unødigt.” 

 

Løsningsmuligheder 

 

Positiv stress styring/ikke-positiv stress styring=> 

Kend dine begrænsninger og muligheder/ikke-kend dine begrænsninger og muligheder=> 

Register negative stresssignaler/ikke-registrere negativestresssignaler=> 

Undgå at stresse sig selv/stresse sig selv=> 

Ændring af holdning og adfærd/ikke-ændring af holdning og adfærd 

 

Kommentarer: Det er tydeligt at det er den positive stress der skal bane vej for elimineringen af 

den negative stress. Vi har ressourcerne til at ændre vores virkelighed. 

  

Citat: ”Vi arbejder med de holdnings- og adfærdsændringer, som er nødvendige for at styrke dine 

personlige ressourcer og fjerne stress” 

 

Ansvar: 

 

Ansvar hos medarbejderen(den stressramte)  

Ansvar for ikke at stresse sig selv/ikke-ansvar for ikke at stresse sig selv=> 
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Ændring af holdning og adfærd/ikke-ændring af holdning og adfærd 

Ansvar hos ledelsen 

Ledelsens ansvar italesættes ikke 

Ansvar hos omverden 

Øget krav om effektivitet/ikke-øget krav om effektivitet=> 

Kan virke stressende/ikke-kan virke stressende 

Ansvar for behandling (Hvem skal/ kan løse det) 

Individuelt/ikke-individuelt 

 

Kommentarer: Hele teksten er rettet mod enkeltperson, du kan ændre osv. Altså er ansvar italesat 

over for den enkelte, og da der også arbejdes udfra ændring af personlig holdning og adfærd må 

ansvaret placeres hos den enkelte. 

Citat: ”På kurset får du metoder til at skelne mellem alvorlige og ufarlige stress-signaler, og til at 

udforme konstruktive og målrettede handlestrategier.” 

 

Socialdimension 

Hvordan ser de sig selv i forhold til andre konsulter? 

Hvordan beskriver de at deres service er unik i forhold til andre tilbud på markedet? 

 

Os/andre konsulenter 

Eksperter/ikke eksperter 

 

Kommentarer: Beskriv med egne ord hvorfor der drages de forskelle der gør, og gerne hvor i 

teksten det gøres. Sæt gerne citater ind. 

 

Hvordan ser de sig selv i forhold til løsning af stress? 

Hvordan beskriver de sig selv som stressknusere, ? 

 

Undervisere/ikke undervisere=> 

Skabe en personlig forandring hos deltagerne/ikke-skabe en personlig forandring hos deltagerne. 
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Kommentarer: Beskriv med egne ord hvorfor der drages de forskelle der gør, og gerne hvor i 

teksten det gøres. Sæt gerne citater ind. 

 

 

Hvordan ser de sig selv i forhold til kunderne? 

Hvilken rolle tilskriver de sig selv i forhold til kunden, altså er de en partner, er de en rådgiver, er 

de en behandler? 

 

Undervisere/ ikke-undervisere 

 

Kommentarer: Beskriv med egne ord hvorfor der drages de forskelle der gør, og gerne hvor i 

teksten det gøres. Sæt gerne citater ind. 

  

Tidsdimension 

Hvordan positioneres stressen rent tidsmæssigt? Er det proaktivt eller reaktivt? Ledeforskellen er 

fremtid/fortid. 

 

Hvornår opstår stressen? 

 

Står der ikke noget om 

 

Kommentarer:  

 

Hvornår skal løsningen sættes ind? 

 

Forebyggelse/ikke-forebyggelse  

 

Kommentarer: De skriver eksplicit at det er rettet mod forebyggelse 

Citat: ”Jo tidligere du forholder dig aktivt til stress, jo bedre kan du dæmme op for de negative 

konsekvenser og klare krævende arbejdsopgaver mere effektivt. Derfor har kurset også i høj grad 

en forebyggende effekt.” 
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Bilag 2 

Hvad er stress? 
Firmaer stress 

er en 
sygdom 

stress 
er ikke 
en 
sygdom 

positiv/negativ 
stress 

fysisk 
og 
psykisk 

psykisk 
konstruktion 

Stress er 
naturligt 
(biologisk) 

Probana x           
Psykiatrifondens 
erhvervsrådgivning   x   x   x 
Løkkens Stress 
Center x     x   x 
Resonans   x     x   
HealthyCompany             
Human House     x     x 
Brain Value         x   
Mannaz     x   x   
Center for ledelse     x x     
Center for stress       x   x 
Desktop Survey     x       
Forebyg stress       x x x 
Kjerulf & Partnere     x       
Mindgroup   x       x 
Mindweiss         x   
Stresseksperterne   x   x     
Stressklinikken x   x     x 
Udviklingshuset   x x x x x 
Axept       x   x 
Moving People       x     
Udviklingsvej x           
Komplement             
MBK x     x     
NLP Huset             
Unicoaching   x x x     
antal krydser 5 6 8 11 6 9 
procentdel af 
firmaer 20,0 30,0 26,7 41,3 14,5 61,9 
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Bilag 3 

Hvordan opstår stress? 

Firmaer vedvarende 
belastning 

omverden 
er 

meddelagtig 
i stressen 

ubalance  individuel 
påvirkelighed 

Psykisk 
skabt 

Probana x x x     
Psykiatrifondens 
erhvervsrådgivning x x x x   

Løkkens Stress 
Center x x x x   
Resonans         x 
HealthyCompany   x       
Human House           
Brain Value   x       
Mannaz   x   x x 
Center for ledelse     x     
Center for stress   x x   x 
Desktop Survey           
Forebyg stress x   x   x 
Kjerulf & Partnere 

  x       
Mindgroup x   x   x 
Mindweiss       x x 
Stresseksperterne 

x     x   
Stressklinikken x         
Udviklingshuset x x x     
Axept x x x     
Moving People   x       
Udviklingsvej   x       
Komplement   x x x   
MBK       x   
NLP Huset           
Unicoaching x x x     
antal krydser 10 14 11 7 6 
procentdel af 
firmaer 40,0 56,0 44,0 28,0 24,0 
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Bilag 4 

 

stress er en 
sygdom

stress er ikke en 
sygdom

positiv/negativ 
stress

fysisk og psykisk
psykisk 

konstruktion
Stress er naturligt 
(biologisk)

vedvarende 
belastning

omverden er 
meddelagtig i 
stressen

ubalance 
individuel 
påvirkelighed

Psykisk skabt
Kursus i 

stresshåndtering

Rådgiving 
(stresscoaching & 
behandling )

Uddannelse (af 
intern stresscoach) 

udvikling af 
stresspolitik

individ niveau

Ledelsesniveau

forebyggelse

behandling

Fysisk

Psykisk

både og

Probana
x

x
x

x
x

x
x

x
Psykiatrifondens 

erhvervsrådgivning
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
Løkkens Stress Center

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Resonans
x

x
x

x
x

x
x

HealthyC
om

pany
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Hum
an House

x
x

x
x

x
x

Brain Value
x

x
x

M
annaz

x
x

x
x

x
x

x
x

x
C

enter for ledelse
x

x
x

x
x

x
x

Center for stress
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Desktop Survey
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Forebyg stress
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Kjerulf & Partnere
x

x
x

x
x

x
x

x
M

indgroup
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
M

indweiss
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
Stresseksperterne

x
x

x
x

x
x

x
x

Stressklinikken
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Udviklingshuset
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Axept
x

x
x

x
x

x
x

x
x

M
oving People

x
x

x
x

x
x

x
x

x
Udviklingsvej

x
x

x
x

x
x

Kom
plem

ent
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

M
BK

x
x

x
x

x
x

x
x

x
NLP Huset

x
x

x
Unicoaching

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

Løsningsprogram
m

er

Hvad er stress
Hvordan opstår stress

Stress som
 begreb

indsats 
niveau

tidspunkt for 
indsats

brian or body

Fokus for stressløsninger
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Bilag 5 

Stresspolitik hvordan 

Stresshåndteringspolitik 

Det er pålagt kommunerne, og det er en god idé i de private virksomheder at have en 

stresshåndteringspolitik. Årsagen skal findes i den udvikling, vi har set i Danmark gennem 

de sidste 10 år med en voldsom stigning i antallet af medarbejdere, der enten føler sig 

væsentligt påvirket af stress i hverdagen eller ligefrem har måttet sygemelde sig gennem 

længere tid med arbejdsrelateret stress. 

Det skønnes, at der dagligt er 35.000 mennesker, der er sygemeldte med arbejdsrelateret 
stress, samt at der årligt dør 1400 mennesker af samme årsag. Arbejdsrelateret stress 
forårsager mellem 1 – 1 ½ million sygefraværsdage totalt set. (Risikofaktorer og 
folkesundhed i Danmark, Statens institut for folkesundhed, juni 2006) Der er altså god 
grund til at have fokus på trivsel og nedsættelse af stress i arbejdslivet, både i et 
menneskeligt og økonomisk perspektiv. 

En stresshåndteringspolitik har som målsætning at skabe stressreducerende forhold i 
arbejdslivet. Effekten af en stresshåndteringspolitik skal konkret kunne måles på områder 
som sygefravær, oplevelsen af tilfredshed og trivsel blandt medarbejderne, mere 
effektivitet, mindre sladder, mobning og chikane. 

Center for stress har i en årrække været medspillere på udarbejdelsen af 
stresshåndteringspolitikker i såvel offentlige, som private virksomheder landet over, samt i 
nogle af de nye kommuner. 
De erfaringer vi har gjort os i den forbindelse, har vi forsøgt at nedfælde i nogle guides og 
skabeloner, der kan downloades og benyttes som hjælp i udarbejdelsen af en 
stresshåndteringspolitik. 
(se i øvrigt Eksempler på stresspolitikker her på sitet) 

Vi har konkrete erfaringer for, at en stresshåndteringspolitik kan have en stressreducerende 
effekt, hvis der er procedurer, der understøtter de udmeldinger og principper man 
fremhæver i politikken.  
For at stresshåndteringspolitikken bliver mere og andet end nogle stykker papir, er det altså 
vigtigt vedvarende at arbejde på stressreducerende procedurer i dagligdagen. 

For hurtigt at få et overblik over hvad man kan og vil gøre, har vi i Center for Stress 
udarbejdet en handlematrix. Det kan som det øvrige materiale downloades og bruges som 
udgangspunkt for et redskab, der er tilpasset egen virksomhed.  

 

Skabelon til en stresshåndteringspolitik  

 

Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at 

have nogle gennemarbejdede procedurer. 
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Vigtige redskaber i denne forbindelse kan være en personalepolitik og som en underordnet 

del af denne, en stresshåndteringspolitik. 

Herunder følger en skabelon til udarbejdelse af en stresshåndteringspolitik Når skabelonen 

er blevet ”foldet ud” i form af en konkret stresshåndteringspolitik, tilpasset den aktuelle 

organisation, bør der ske en viderebearbejdning af materialet i form af udarbejdelse af 

konkrete procedurer i dagligdagen, der kan understøtte de foreslåede tiltag.  

 

 

Indledning 

Målet med en stresshåndteringspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da 

stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats og arbejdsmiljøet.  

Det er vigtigt, at medarbejderne i virksomheden trives. Der viser sig at være sammenhæng 

mellem dårligt helbred og forringet psykisk arbejdsmiljø. Er man glad for sit arbejde, yder 

man også mere – og er mindre syg.  

Stresshåndteringspolitikken skal fungere som en del af virksomhedens arbejde med at 

forbedre den generelle trivsel. 

Virksomheden er en travl og krævende arbejdsplads, hvor der stilles store krav til den 

enkeltes arbejdsindsats, fleksibilitet og parathed til at indgå i forandringer – vilkår som 

ikke står til at ændre. Virksomheden har et ansvar for at yde sit til at skabe de bedste 

arbejdsmæssige betingelser for den enkelte medarbejder i denne virkelighed.  

Stresshåndteringspolitikken skal medvirke til at tydeliggøre ansvar, samt tydeliggøre 

procedurer til modvirkning af stress generelt i organisationen – således at stress hurtigere 

undgås eller identificeres – og dermed ikke udvikler sig til et problem for den enkelte eller 

i medarbejdergruppen som sådan.  

 

Stresspolitikken indeholder handleangivende procedurer for ledere og medarbejdere, der 

dels kan bruges som vejledning i dagligdagen til indføring af strategier for at 

undgå/nedsætte stress i virksomheden/organisationen, og dels tydeliggøre af de procedurer, 

der træder i kraft, hvis en medarbejder bliver ramt af stress. 

Stresshåndterings-politikken kan evt. ses som et supplement til personalepolitikken 

 

 

Stressansvarlighed på alle niveauer  

Ansvaret for at undgå og/eller håndtere stressproblematikker i dagligdagen ligger på flere 
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niveauer. 

 

Overordnet set er der på det organisatoriske niveau ansvar for:  

  

• at skabe en balance mellem de krav, der stilles, og de mål der sættes i forhold til de 
ressourcer, der afsættes generelt i alle enheder i organisationen 

• at holde ledelsesniveauet orienteret om organisatoriske tiltag og fremtidsmål 

• at skabe en ramme for det gode lederskab, hvor lederne kan få plads til at lede såvel 
fagligt, administrativt som personalemæssigt 

• at sørge for relevant lederuddannelse til alle ledere 

• at sørge for en vedvarende og konstruktiv dialog med alle ledelsesfora for at kunne 
vedholde eller skabe en balance mellem krav, mål og ressourcer i dagligdagen 

• at sikre aktive ledelsesnetværk til sparring af problematikker vedrørende 
ledelsesopgaven 

• at være vedvarende opmærksom på ubalancer, der kan skabe stress og manglende 
trivsel 

• at sikre jævnlig måling af arbejdsmiljøet og handle på resultaterne 

Overordnet set er det et organisatorisk ansvar at skabe trivsel for alle medarbejdere 
inklusive ledere i dagligdagen. 
 
Hvad skal være afklaret i forbindelse med stresspolitikken?: 
Det skal afklares og gøres synligt, hvilke hjælpeforanstaltninger de ansatte i virksomheden 
kan benytte i tilfælde af stress, eksempelvis psykologordning, sundhedsordning el. 
lignende 
 
 
 
Lederen 
Det er lederens ansvar, som en del af det forebyggende arbejde, at: 

• skabe klarhed om roller og ansvar 

• give medarbejderne feedback 

• sikre medarbejderne medindflydelse og medbestemmelse gennem dialog og 
information 

• være klar i forventningerne til medarbejderne i forhold til produktion, ansvar og 
samarbejde 

• sikre en god planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, såvel for den enkelte som 
for alle 

• coache medarbejderne til at kunne varetage arbejdsopgaverne selvstændigt 
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• prioritere opgaverne i tvivlstilfælde 

• træffe de nødvendige beslutninger, når det er nødvendigt 

• vise medarbejderne sammenhænge i organisationen  

• sikre, at information om organisationens overordnede mål og krav, samt 
produktionsveje står klar for alle medarbejdere  

• være lyttende og handlende i forhold til medarbejderproblematikker 

• være garant for at medarbejderne har mulighed for at passe deres kerneydelser 

• skabe ro om arbejdet 

Det kræver, at lederen:  
• til stadighed arbejder på at have de fornødne ledelsesmæssige, empatiske og sociale 
kompetencer 
• holder sig i balance og uden stress 
• holder fokus på personaleledelse 
 
Hvad gør lederen, hvis en medarbejder er stressramt i dagligdagen? 
Det er lederens ansvar at: 

• tage hånd om en medarbejder, så snart der udvises tegn på stress 

• at tage kollegahenvendelser alvorligt og handle i umiddelbar forbindelse med 
henvendelsen 

Hvad gør lederen, hvis en medarbejder er blevet sygemeldt med stress? 
Det er lederens ansvar at:  

• sikre tid til, at medarbejderen får ro i sygefraværsperioden  

• orientere den sygemeldte om, at TR/SR/HR eller anden relevant person vil kontakte 
vedkommende i sygefraværsperioden, hvis den overstiger x antal dage. 
Henvendelsen vil ske på et i forvejen skriftligt meddelt tidspunkt. Kontakten vil 
være et led i en omsorgssamtale og derfor ikke kræve, hverken forberedelse eller 
handling af den sygemeldte. 

• opfordre medarbejderen til at tage kontakt til egen læge 

• gøre opmærksom på og opfordre til at kontakte eksempelvis Center for Stress eller 
et andet psykologtilbud 

• orientere HR konsulenten og/eller andre relevante personer i organisationen med 
det samme, medarbejderen sygemeldes 

• have kontakt med medarbejderen på aftalte tidspunkter i sygeforløbet enten selv 
eller gennem TR/SR/HR -funktionen, afhængigt af forholdet og de interne aftaler 

• tage initiativ til en dialog om, hvad stresskilden/kilderne er - når medarbejderen 
er klar til at tale om det (det vil sige i forbindelse med raskmelding) 

Hvad gør TR/SR/HR konsulenten eller anden relevant person? 
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• kan tage kontakt med den sygemeldte medarbejder efter forudgående skriftlig 
meddelelse, for at afdække om der er behov for hjælp og støtte fra den særlige 
funktion (TR/SR/HR) 

Hvad gør lederen i forhold til resten af medarbejdergruppen? 

• Skaber sig et overblik over, om dette er et enkeltstående tilfælde eller et symptom 
på generelle stressproblemer i medarbejdergruppen 

• Kontakter TR/SR/HR eller anden relevant person som sparring i forhold til at 
afdække, om resten af gruppen også er stresset 

Hvad gør lederen, før medarbejderen skal vende tilbage til arbejdet? 
Der aftales et møde med medarbejderen inden arbejdet genoptages, hvor TR/SR/HR 
konsulenten/ eller anden relevant person også kan deltage. Der er 4 formål med mødet:  

• at identificere stresskilden/kilderne  

• at aftale hvilke ting, der skal ændres i arbejdssituationen 

• at aftale, hvordan den pågældende vender tilbage, herunder arbejdstid 

• at aftale, hvordan kollegaer involveres, og hvad de informeres om 

Hvad gør lederen, når en medarbejder skal vende tilbage efter en sygemelding p.g.a. 
stress? 
Det er lederens ansvar at:  

• de udløsende stressorer søges fjernet fra medarbejderens arbejde 

• have en tæt dialog med medarbejderen og den øvrige medarbejdergruppe om 
reaktioner på tilbagekomsten 

• sikre, at arbejdsopgaverne passer til den aftalte arbejdstid, samt at der langsomt i 
takt med at medarbejderen går op i arbejdstid bliver tilført flere opgaver 

• skabe ro og være buffer i forhold til omverdenen 

Medarbejdergruppen 
Det er medarbejdernes ansvar, som en del af det forebyggende arbejde at: 

• skabe klarhed om roller og ansvar i dialog med hinanden og nærmeste leder 

• give hinanden feedback til sikring af trivsel i dagligdagen 

• arbejde på en konstruktiv dialog om succeser og problematikker i dagligdagen – 
hvorfor lykkes noget (ikke)?, hvordan lykkes noget (ikke)? 

• være klar i forventningerne til hinanden i forhold til produktion, ansvar og 
samarbejde 

• være klar i forventninger til hinanden m.h.t. intern kommunikation og intern ”tone” 

• sikre en god planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, såvel for den enkelte som 
for alle i gruppen 



  

   

 157  

• skabe klarhed over handleansvar i konkrete sager 

• skabe ro om arbejdet gennem dialog og fastholdelse af overblik 

• udfærdige præcise handlereferater ved alle møder 

Det kræver, at medarbejderne:  

• til stadighed er bevidst om deres fælles ansvar som medskabere af det gode 
psykiske arbejdsmiljø 

• holder sig i balance og uden stress 

• holder fokus på arbejdsgruppens trivsel 

• er rummelige og bevidste om hinandens kompetencer 

Hvad gør medarbejdergruppen, hvis en kollega er stresset i dagligdagen? 
Det er gruppens ansvar at: 

• forsøge at tale med den stressramte om problematikken 

• kontakte nærmeste leder 

Hvad gør medarbejdergruppen, hvis en kollega er blevet sygemeldt med stress? 
Det er gruppens ansvar at:  

• give kollegaen ro i sygefraværsperioden, al kontakt skal være positiv kontakt, d.v.s. 
ingen meldinger fra jobbet med mindre den sygemeldte udtrykkeligt beder om det  

• at være samarbejdsvillig i forhold til ledelsens arbejde med at undersøge stressorer 
for den sygemeldte og gruppen som helhed 

• tale konstruktivt om stressproblematikker gennem at søge løsninger for den 
stressramte og for alle i fremtiden 

Hvad gør medarbejdergruppen, når en kollega skal vende tilbage efter en 
sygemelding p.g.a. stress? 
Det er gruppens ansvar at:  

• være forstående i forhold til en tilbagekomstordning med nedsat arbejdsfunktion 

• tale åbent om daglige stressproblematikker og deres løsning 

• at være i dialog med nærmeste leder, hvis der opstår problemer 

Den enkelte medarbejder 
Det er den enkelte medarbejders ansvar i det forebyggende arbejde at: 

• sikre sig klarhed over egen rolle og ansvar i dialog med kolleger og nærmeste leder 

• melde uklarheder og konflikter ud i tide  

• deltage aktivt i en konstruktiv dialog om succeser og problematikker i dagligdagen 
– hvorfor lykkes noget (ikke)?, hvordan lykkes noget (ikke)? 
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• sikre klarhed over forventninger til egen arbejdsindsats og samarbejde 

• være klar i forventninger til kolleger m.h.t. samarbejde og kommunikation 

• sikre en god planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet 

• skabe klarhed over eget handleansvar i konkrete sager 

• skabe ro om arbejdet gennem dialog og fastholdelse af overblik 

Det kræver, at den enkelte medarbejder:  

• til stadighed er sig sit ansvar bevidst som medskaber af det gode psykiske 
arbejdsmiljø 

• holder fokus på arbejdsgruppens trivsel 

• tager ansvar for sin egen arbejdssituation 

• er bevidst om egne faglige kompetencer og formåen 

• tager ansvar for egen sundhed 

Hvad gør den enkelte medarbejder, hvis man oplever stress i dagligdagen? 
Det er den enkeltes ansvar at: 

• gå til nærmeste leder og arbejde på at få afbalanceret situationen 

• sige hensigtsmæssigt til og fra i forhold til personlige og faglige ressourcer 

Hvad skal den enkelte medarbejder vide, hvis man er blevet sygemeldt med stress? 

• man kan blive kontaktet af enten en leder, en TR/SR/HR person eller en anden 
relevant person i sygefraværsperioden 

• man skal være med til at planlægge egen tilbagekomst, når man er klar 

• at den øvrige medarbejdergruppe informeres om fraværets karakter 

• at man aktivt skal deltage i processe 
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Bilag 6 

(Skemaet er klippet ud fra hjemmesiden og grafisktilpasset.) 

 

 

 

 


