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En tv-reklame ruller over skærmen.. 

I en elevator mødes den modne chef og den yngre 
medarbejder. Chefen, som står i forgrunden spørger 
retorisk den yngre medarbejder ”nå, hva’ så Jacob 
hvordan går det så?” Jacob svarer; ”jo tak det går 
ad helvede til, jeg har sådan en mærkelig trykken 
for brystet, som ikke rigtig vil gå væk, jeg er så 
helt holdt op med at spise, men til gengæld så skal 
jeg så på toilettet hele tiden og øh det kører ikke 
særlig godt mellem Anette og jeg...ja i fredags 
glemte jeg så vores bryllupsdag”…chefen vender sig 
nu om og kigger direkte på Jacob, som fortsætter; 
”..og ja så har jeg stort set ikke sovet den sidste 
måned på grund af alle de opgaver, der bliver ved 
med at havne på mit bord og så har jeg sådan en un-
derlig trykken for brystet..” siger Jacob og tager 
sig til brystet, mens han kigger på chefen. Eleva-
toren stopper ved den ønskede etage og ’dialogen’  
mellem chefen og medarbejderen ender foreløbig her.  

Reklamen rundes af med et budskab fra Videncenter 
for Arbejdsmiljø og en stemme siger: ”Ærlig snak er 
første skridt ud af stress - tal med din chef og 
tal med dine kollegaer og find ud af hvad I kan gø-
re for at forebygge stress på arbejdspladsen.”  

Et orange slogan fylder nu skærmen og reklamen af-
sluttes med teksten:  Kom videre på arbejdsmiljovi-
den.dk/trivsel. 
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I januar 2009 lød startskuddet for en storstilet kampagne ’Fra stress til trivsel’ lanceret af Viden

center for arbejdsmiljø1 (fremover VFA). Det er denne kampagne, der sættes under lup i dette

speciale. Inspirationen og interessen for netop at tage afsæt i VFA’s kampagne ’Fra stress til triv

sel’ udsprang først og fremmest af mit møde med store orange posters i det offentlige rum, som

jeg stødte på i efteråret 2009. De var at finde på stationer, i busstandere og andre centralt place

rede steder og desuden rullede der i samme periode en tv reklame over skærmen2. De orange

posters og tv reklamen havde et klart budskab om, at tale åbent om stress.

Jeg blev fanget af budskabet om, at tale åbent om stress og budskabet i annoncerne fik mig til at

ville vide mere om, hvad denne stresskampagne indeholdte og handlede om. For er dét at tale

åbent om stress første skridt ud af stress som annoncerne fortæller os? Hvordan opfattede kam

pagnen stress og handler stresshåndtering bare om at sige det som det er? Hvad med trivsel – er

det noget man får, hvis man taler åbent om stress? Og hvordan erfarer personer, der har konkret

erfaring med stress, dét at tale åbent om stress – fjerner det stressen?

Det var spørgsmål som disse, der fik mig til at ville vide mere om, hvad denne kampagne egentlig

handlede om. Hvis jeg ville vide mere, kunne jeg, som annoncerne og reklamen afslutningsvis an

befalede det, klikke mig ind på kampagnens hjemmeside http://www.frastresstiltrivsel.dk/.

1 Videncenter for Arbejdsmiljø blev oprettet i 2005 som en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).
NFA er en forskningsinstitution under Beskæftigelsesministeriet.

2 De orange posters er med tilladelse fra VFA gengivet på specialets forside og tv reklamen er gengivet på forrige side
som en transskribering. Reklamen kan ses på kampagnesitet: http://www.frastresstiltrivsel.dk/ eller
http://www.youtube.com/watch?v=VXXiL2B__c8 Tv reklamen blev vist første gang på tv i efteråret 2009 og er relance
ret og blev vist igen i efteråret 2010.
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På hjemmesiden åbner der sig et overvældende site og ved at klikke rundt på sitet, præsenteres

læseren for nyeste viden inden for stressforskningen og det er muligt at læse om, hvordan dialog

er afgørende for at håndtere stress og skabe trivsel på arbejdspladsen. Der er også mulighed for

at downloade materiale om stress, se eksempler på god praksis fra offentlige arbejdspladser og

eksempler på dialogmetoder til at fremme trivselsarbejdet.

Men det er ikke kun muligt, at læse om stress, trivsel og dialog, hjemmesiden rummer også mu

ligheden for, at modtagere af kampagnen kan komme til orde. Dette kan ske dels ved at indsætte

kommentarer efter kampagnens tekst og dels på kampagnens trivselsblog. På trivselsbloggen

blogger psykologer med forskellige arbejdspsykologiske baggrunde i relation til kampagnens bud

skab om dialog som løsning i forhold til stress.

Som det ser ud rummer sitet et overvældende materiale og der er rig mulighed for, at blive kloge

re på kampagnen ’Fra stress til trivsel’ og annoncernes budskab om, at tale åbent om stress. Og

med trivselsbloggen åbner der sig også en mulighed for at blive klogere på, hvordan kampagnen

tages op af konkrete modtagere af kampagnen, derfor beslutter jeg mig for at blive på sitet og

lade sitet danne grundlag for specialets empiri.

Men hvorfor egentlig lancere en storstilet kampagne om stress? I følge VFA anslås det, at ca. hver

10. dansker i arbejde er så stresset, at det kan gøre dem syge. Det er et forholdsvist stort antal og

derved kan der, ud over en menneskelig interesse også være en økonomisk interesse i at forebyg

ge stress og fremme trivsel på de offentlige arbejdspladser. Med kampagnen ønsker VFA at un

derstøtte offentlige arbejdspladser i deres arbejde med trivsel ved at formidle viden om stress og

trivsel og samtidig formidle budskabet om at bruge dialog som løsning. Kampagnen henvender sig

til alle offentlige ansatte – både medarbejdere og ledere, men alle danske arbejdspladser kan få

glæde af kampagnen, lyder det fra VFA.

Kampagnen, som er en igangværende kampagne, er led i regeringens kvalitetsreform. En reform

der blandt andet er optaget af at sikre større arbejdsglæde for offentlige ansatte3. Med kampag

nens formål om at udbrede nyeste viden indenfor stressforskning og at komme med anvisninger

til, hvordan stress kan forebygges og håndteres på offentlige arbejdspladser, hænger kampagnen

sammen med regeringens kvalitetsreform, hvor der er fokus på velfærd og større arbejdsglæde

for offentlige ansatte. VFA formulerer deres hovedbudskab i kampagnen således; "Stress rammer

3 I august 2007 fremlagde regeringen deres kvalitetsreform med tre fokuspunkter for Danmarks fremtid; at sikre bedre
velfærd , bedre vilkår til borgerne og større arbejdsglæde for offentlige ansatte. For mere om kvalitetsreformen se:
http://www.kvalitetsreform.dk/
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individuelt. Men skal løses i fællesskab. Stress kan – og bør – nemlig håndteres, inden den bliver

skadelig. Men det kræver en åben dialog på arbejdspladsen, hvor man tager hånd om stressen i

fællesskab.”

I sin enkelthed kan det læses som en tiltalende kampagne, hvor der er fokus på at afhjælpe et

stigende problem i arbejdslivet og hvor der er fokus på at løse problemet ved at bevæge sig fra

stress til trivsel. En bevægelse der, ifølge kampagnen, skal håndteres gennem dialog. Kampagnen

vælger jeg at iagttage som en styringsteknologi, der tilbyder at veksle problemer til løsninger4.

Med disse indledende ord løftes blikket mod det felt, kampagnen ’Fra stress til trivsel’ indskriver

sig i – et stressfelt som, for tiden tiltrækker sig megen opmærksomhed og som er præget af diver

gerende stemmer både i forhold til, hvordan feltet forstår, hvad der stresser den enkelte, hvordan

vi skal forstå den enkeltes reaktion i forhold til stress og hvordan eksperter og fagfolk mener

stressreaktioner skal håndteres (La Cour 2007; Kristensen & Nielsen 2007).

Stress synes at være på alles læber for tiden – både i medierne, hvor der skrives og tales om stress

som aldrig før og som samtaleemne i forskellige hverdagssammenhænge. I medierne og i hver

dagssammenhænge knyttes stress ofte til travlhed, men i faglitteraturen er stress mere end travl

hed og beskrives som en reaktion, hvor kroppen går i alarmberedskab for at være i stand til at

bekæmpe fare. Alarmberedskabet får hjertet til at pumpe hurtigere, blodtrykket til at stige og

pumpe energi til vores muskler, så vi er i stand til at mobilisere en styrke, der kan få os ud af en

faretruende situation (La Cour 2007; Selye 1974). En reaktion der, indenfor stressforskningen,

betegnes som en positiv reaktion. En stressreaktion er farlig for kroppen, når reaktionen er vedva

rende og bider sig fast (Netterstrøm 2002; Dalsgaard 2006; Kristensen & Nielsen 2007; Nielsen

2007). Det er denne tilstand, der ser ud til at være i stigning og i Danmark ses der en stigning i

antallet af folk, som henvender sig til egen praktiserende læge med vedvarende stress. At stress,

igennem de seneste 20 år, er et stigende problem kan blandt andet læses i de såkaldte Sundheds

4 At forstå styringsteknologier som nogen der veksler mellem problemer og løsninger er hentet fra Thygesen og Tangk
jær (2008), der peger på, at offentlig styringsredskaber kan forstås som nogen, der tilbyder at veksle organisationens
problemer til løsninger. Styringsteknologibegrebet udfoldes i kapitel 2.
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og Sygelighedsundersøgelser SIF5 har lavet i dels 1987 og i 2005. Her ses en stigning fra 6 til 9 % af

den voksne befolkning, der oplever stress (Kristensen & Nielsen 2007). I dag antages antallet at

være steget til ca. 10 % af de erhvervsaktive danskere. Der kan således peges på et behov, for at

beskæftige sig med stress og håndtering af stress på offentlige arbejdspladser.

Stressfeltet er forskningsmæssigt et felt af divergerende stemmer og begrebet diskuteres af

stressforskere verden over. Der er langt fra enighed blandt forskere i forhold at definere, hvad der

stresser den enkelte, hvordan vi skal forstå den enkeltes reaktion i forhold til stress og hvordan

eksperter og fagfolk mener stressreaktioner skal håndteres (La Cour 2007; Kristensen & Nielsen

2007; Netterstrøm 2002; Ursin 1984,1997; Ursin & Eriksen 2003). Det er et felt, der strækker sig

lige fra forskere, der anfører, at stress er en individtilstand og handler om den enkeltes person

lighed (I La Cour 2007), til forskere der mener, at stress er en diskursiv konstruktion, som kun fin

des, fordi det italesættes (I Kristensen & Nielsen 2007), til forskere der betragter individets evne

til at cope med belastninger som afgørende for, om individet reagerer med stress (Lazarus &

Folkman 1984).

Denne divergens betyder også, at der ikke er konsensus i forhold til, hvordan stress bør håndte

res, ej heller findes der veldokumenterede effektmålinger af, hvad der virker i forhold til at hånd

tere stress (Kristensen & Nielsen 2007). Ifølge Tage Søndergård Kristensen og Naja Rod Nielsen

(2007), som har forsket i stress, er der et vidensbehov i forhold til virkningen af forskellige inter

ventionsstrategier.

Kampagnen ’Fra stress til trivsel’ kan betragtes som en interventionsstrategi, der rammer ind i

dette felt af divergerende stemmer og det er her, i den konkrete interventionsstrategi ’Fra stress

til trivsel, jeg placerer min iagttagelse og stiller spørgsmål. De spørgsmål jeg stiller tager afsæt i en

særlig metateoretisk ramme.

I det følgende præsenteres den metateoretiske ramme som specialet tager afsæt i.

5 Statens Institut for Folkesundhed.
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At interessere sig for en kampagne i specialesammenhæng kan indtage forskellige iagttagelses

punkter og valget af metateoretisk ramme får betydning for den måde, jeg stiller spørgsmål på og

hvilket udsyn jeg får. I specialet er det ambitionen, at iagttage kampagnen som en styringstekno

logi og tage afsæt i en poststrukturalistisk og socialkonstruktionistisk optik.

Fælles for poststrukturalisme og socialkonstruktionisme er et anti essentialistisk fokus, hvor der

gøres op med essentialismen. Det er et opgør med at forstå individet som ét, der rummer en in

dre kerne eller indre psyke. Tilgangen er optaget af, hvordan individet konstrueres gennem den

sociale deltagelse i verden og identitet betragtes som en proces, en flertydig og flydende størrel

se, der er socialt konstitueret og konstituerbart (Järvinen & Mik Meyer 2005:15; Burr 1995). Soci

alpsykolog Vivien Burr (1995:1) beskriver tilgangen som et kritisk alternativ til den traditionelle

psykologi og peger på fire præmisser, der er kendetegnende for tilgangen. Den insisterer på, at

forholde sig kritisk til det selvfølgelige og derved skal virkeligheden forstås som noget, der bliver

tilgængeligt gennem den måde, vi kategoriserer den på og ikke som et spejlbillede af virkelighe

den. Samtidig skal den måde, vi kategoriserer virkeligheden på, ses som historisk og kulturelt spe

cifikt. Endvidere forstås virkeligheden som konstrueret mellem mennesker og det er gennem so

cial interaktion, at viden skabes. Endelig skal viden og sociale tiltag ses som betydningsfulde for,

hvordan vi konstruerer og fremmer nogle mønstre af social handlen, som samtidig betyder, at vi

ekskluderer andre. Det betyder, at viden konstrueres igennem diskurser – hvor diskurser forstås

som forståelses og handlingshorisonter, som er rammesættende for, hvordan viden, fænomener

og begreber italesættes, konstrueres og forhandles (Stormhøj 2001).

Grundpræmisserne i en poststrukturalistisk og socialkonstruktionistisk optik står i stærk kontrast

til den traditionelle psykologi og opponerer, som Burr (1995:6) peger på mod en essentialistisk

tilgang til individet, hvor individet fanges i personligheder eller identiteter. Med en formulering

fra Søndergaard (2000; 2001; 2006) er tilgangen derimod optaget af de konstituerende processer,

der er med til at skabe, vedligeholde og konstruere bestemte fænomener, sociale praksisser, kul

turelle mønstre og individuelle identiteter. Og med et fokus på processer som konstituerende, er

tilgangen ikke interesseret i at finde en ’sand’ udlægning af bestemte fænomener, som her kunne

være ’sandheden’ om stress, trivsel og dialog sådan som det konstitueres i kampagnen ’Fra stress

til trivsel’ (Burr 1995; Stormhøj 2001; Søndergaard 2000). Idet fænomenerne i denne optik ikke er
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noget der er, men noget der konstrueres gennem den diskursive praksis. Det betyder også, at det

derved ikke handler om, at studere fænomenerne stress, trivsel og dialog gennem de diskursive

betingelser kampagnen sætter og dermed deltage i medkonstruktionen af fænomenerne som det

beskrives i kampagnen. I stedet åbnes der op for at studere, hvordan fænomenerne konstitueres i

kampagnen og hvilken betydning denne konstruktion kan få af betydning for modtagere af kam

pagnen (Søndergaard 2001:69).

Perspektivet åbner op for at få blik for at kampagnen ’Fra stress til trivsel’ ikke bare er et ’neutralt

vindue’, hvor der ikke sker noget mellem italesættelsen af fænomenerne stress, trivsel og dialog.

Så snart dokumenter6 er skrevet og læst sætter de bevægelser i gang som det kan være svært at

gennemskue på forhånd og som Nanna Mik Meyer (2005:198) formulerer det, er det en cirkulær

proces, der har betydning for dem, der tager kampagnen i brug, idet ”.. [dokumenter] påvirker

handlinger på en meget konkret og begrænsende måde.”

Med denne metateoretiske ramme er det ambitionen at trænge ind bag de fremtrædende forstå

elser af kampagnen og få blik for de tilblivelsesmuligheder kampagnen skaber for modtagere af

kampagnen. En ambition der således kan give en stemme til modtagere af kampagnen.

I det næste kigges der nærmere på, hvordan jeg med denne optik kan hægte mig på det efterlyste

vidensbehov som Kristensen og Nielsen (2007) peger på, i forhold til den manglende effektmåling

af forskellige interventionsstrategier.

Udover at give en stemme til modtagere af kampagnen er det samtidig ambitionen, at hægte mig

på den del af stressforskningen, hvor forebyggelse og håndtering af stress er i fokus og undersøge

betydningen af kampagnens budskab for modtagere af kampagnen. Umiddelbart er det efterlyste

vidensbehov som Kristensen og Nielsen (2007) peger på, et behov der knytter an til en undersø

gelse, som spørger til hvad og hvorfor lige netop den og den kampagne virker i forhold til at fore

6 Jeg trækker her på Nanna Mik Meyers (2005:193) definition af dokumenter som ”..rene tekstprodukter som fx journa
ler, politiske taler, sagsakter og indkøbslister, og det indbefatter materiale, der indeholder både tekst og grafik som fx
hjemmesider på internettet og avisartikler.”



10

bygge og håndtere stress. En sådan undersøgelse kunne samtidig betegnes som det Staunæs og

Søndergaard (2005:51) kalder for en realistisk og virkelighedskonstaterende undersøgelse. Men

da specialet er informeret af poststrukturalisme og socialkonstruktionisme, betyder det samtidig,

at der tages afstand for en sådan virkelighedskonstatering.

Optikken åbner i stedet op for det Staunæs og Søndergaard (2005:51) kalder for en virkeligheds

reflekterende forskningstilgang. Så med den valgte optik spørger jeg altså på en anden måde til

effekten af kampagnen – jeg stiller nogle andre spørgsmål, hvor jeg interesserer mig for, hvordan

stress, trivsel og dialog skrives frem og hvilke betydninger disse italesættelser får for modtagere af

kampagnen. Med et virkelighedsreflekterende udsyn kan jeg bidrage til den efterlyste effektmå

ling på en anden måde, end den der umiddelbart lægges op til og efterlyses.

Men hvorfor ikke hægte sig på det umiddelbart efterspurgte vidensbehov og spørge til hvad og

hvorfor kampagnen virker – kunne man spørge. Netop fordi, vil jeg argumentere, at den metateo

retiske informering, som jeg her vælger at tage afsæt i, giver mulighed for et andet udsyn. Et ud

syn hvor jeg kan stille spørgsmål til det selvfølgeliggjorte i kampagnen og samtidig åbner perspek

tivet op for at få blik for, at interventionsstrategien ’Fra stress til trivsel’ ikke bare er et ’neutralt

vindue’, hvor der ikke sker noget mellem italesættelsen af fænomenerne stress og trivsel.

Målet med specialet er ikke at vurdere, hvorvidt kampagnen virker, vurdere værdien af den eller

komme med forslag og anvisninger til, hvordan det er mest hensigtsmæssigt at håndtere og fore

bygge stress på offentlige arbejdspladser. Idet det ville kalde på en anden metateoretisk tilgang.

Derimod tilbydes et andet blik på kampagnen, der kan være med til at åbne op for, at der også

sker noget, når kampagner sættes i bevægelse. Dette blik på teknologier kan bibringe praksisfeltet

et ekstra perspektiv på dét, der også sker når kampagner tages i brug og virker i praksis.

Undersøgelsen kan iagttages som ét videnstilbud blandt flere mulige (Jørgensen & Philips 1999;

Søndergaard 2006). Og at indtage denne kritiske position, som optikken lægger op til, skal ses som

et indspil til refleksion. En refleksion som kampagnen allerede via dens udformning ligger op til.

En udformning hvor det via kampagnesitets blog er muligt, via indlæg, at reflektere over kampag

nens budskab.

Det kritiske ærinde skal ikke forstås som en afvisning af at sætte en kampagne i gang, men et øn

ske om at skabe blik for, at kampagnen sætter konstitutive betingelser for modtagere af kampag

nen.



11

Ovenstående refleksioner og argumenter leder frem til følgende problemformulering:

Hvordan konstrueres stress, trivsel og dialog på kampagnesitet ’Fra stress til trivsel’?
Hvilke subjektpositioner åbnes og lukkes der for på sitet?

Problemformuleringen undersøges gennem følgende forskningsspørgsmål:

Hvilke rationaler bygger kampagnen på?
Gennem hvilke diskurser skrives disse rationaler frem?
Hvordan tager kampagnens modtagere budskabet fra kampagnen op?
Hvilke subjektpositioner (u)muliggøres i den diskursive praksis?

Specialets opbygning
Specialet er bygget op så det overordnet falder i seks kapitler og i det følgende præsenteres kapit

lernes indhold. Afslutningsvis en generel læsevejledning.

Kapitel 1 ’Feltet’ Kapitlet udfolder det stressfelt specialet indskriver sig i. Her beskrives et felt af

divergerende stemmer som inddeles i syv stressparadigmer.

Kapitel 2 ’Optikken og de teoretiske begreber’ I kapitlet argumenteres der for at tage afsæt i en

postmoderne optik. Samtidig præsenteres det styringsteknologibegreb specialet tager afsæt i og

de teoretiske begreber der anvendes i analysen præsenteres.

Kapitel 3 ’Metode og metodologiske refleksioner’ I dette kapitel argumenteres der for de meto

diske og metodologiske refleksioner, som er foretaget ved valget af et kampagnesite som empiri.
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Kapitel 4 ’Analysestrategiske overvejelser’ I kapitlet præsenteres den strategi, jeg bevægede mig

frem med gennem analysen. Det konkrete materiale analysen tager afsæt i præsenteres. Afslut

ningsvis i kapitlet reflekteres over kvaliteten af undersøgelsen.

Kapitel 5 ’Analysen’ Kapitlet falder i tre dele. Første analysedel identificerer kampagnens master

fortælling. Anden analysedel fokuserer på kampagnens konstruktion af stress og trivsel. I tredje

analysedel fokuseres der på kampagnens konstruktion af dialog. De tre analysedele samles afslut

ningsvis til en sammenfatning.

Kapitel 6 ’Afslutning’ I dette afsluttende kapitel samles analysens centrale pointer og der reflekte

res over den valgte metode. Perspektiverende peges der på, hvad en anden læsning af teknologi

en kunne have bidraget med til analysen.

VFA er vidende om, at jeg anvender kampagnen ’Fra stress til trivsel’ i specialeøjemed og har gi

vet tilladelse til, at jeg kan anvende annonceposters som forside til specialet.

Når der i specialet gengives citater skelnes der mellem citater fra kampagnen og citater fra andre

kilder. Citater fra kampagnen er anført således; ”og står altid i kursiv” samtidig er disse citater

direkte ’klippet’ og ’sat ind’ fra kampagnesitet til specialet, hvilket betyder at disse citater frem

står som de er skrevet af den enkelte og kan derved være med tastefejl og eller stavefejl. Citater

fra andre kilder er anført således; ”og står ikke anført i kursiv”.

Bagest i specialet er vedlagt en CD, hvor den empiri analysen tager afsæt i er samlet.
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1

I dette første kapitel præsenteres det felt som specialet indskriver sig i. Et stressfelt som for tiden,

både synes at være på alles læber og som også er et højt prioriteret indsatsområde indenfor ar

bejdsmiljø. Det er et felt af divergerende stemmer, som i kapitlet inddeles i syv paradigmer. Af

slutningsvis i kapitlet argumenteres der for specialets placering i feltet og hvad der kan anses som

specialets bidrag.

Ordet stress stammer fra det latinske ord ’strictum’ som betyder at stramme eller snøre til (Groth

& Rosbjerg 2006:9). Ifølge den Store danske encyklopædi7 er stress ”fysiologiske reaktioner, som

udløses hos dyr og mennesker af truende eller indtrufne beskadigelser af organismen eller af fy

sisk og/eller psykisk aktivitet på grænsen af individets ydeevne; stressfremkaldende faktorer kal

des under et for stressorer”.

I nogle sammenhænge kaldes stress ’den nye folkesygdom’. Dette til trods for at stress, ifølge

speciallæge i arbejdsmedicin og stressekspert Bo Netterstrøm (2002:15), ikke er en sygdom. Mere

betegnende for stress, hævder han, er at kalde det et betydeligt folkesundhedsproblem.

Forskningsmæssigt er stress både defineret indenfor den medicinske, fysiologiske og psykologiske

forskning.

I medicinske sammenhænge anvendes begrebet om en tilstand i organismen, som er forårsaget af

belastninger (Netterstrøm 2007:13). Den canadiske læge og stressforsker Hans Selye (1974), pub

7 Referencen er fra den netbaserede udgave lokaliseret på: http://www.denstoredanske.dk/ 22. juni 2010.
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licerede i 1936 en artikel om stress og han betegnes, indenfor den medicinske forskning, ofte som

stressteoriens fader.

Den fysiologiske stressforskning er optaget af menneskets energimobilisering, som sker for at

skærpe vore sanser og derved øge vore muligheder for at klare os over for en mulig fjende, hvilket

sker gennem kamp eller flugt, der kræver en energimobilisering.

Den psykologiske stressforskning baserer sig især på amerikanerne Lazarus og Folkmans forskning,

som forklarer stress i relation til individets copingstrategier. Ved coping forstås, hvordan individet

reagerer mentalt og adfærdsmæssigt på belastninger, trusler, udfordringer og tab. Coping er ret

tet mod stressens årsager – altså stressoren og ikke mod symptomerne (Lazarus & Folkman 1984).

Konsekvensen af de forskellige forskningstraditioner viser sig også ved den måde, der tales om

stress på. Nogen taler om stress, som noget de udsættes for, andre at de oplever stress og atter

andre, at de har stress. Indenfor megen stressforskningen skelnes der ofte mellem to typer af

stress – den kortvarige og den langvarige – to typer, som knyttes til den positive eller negative

stress. Den kortvarige stress beskrives ofte som en positiv reaktion i kroppen og som Selye

(1974:26) formulerede det ”fuldstændig frihed for stress er døden”. Den langvarige stress der

imod, er den stress, der bider sig fast, bliver kronisk og som på lang sigt har alvorlige nedslid

ningseffekter (Netterstrøm 2002; Dalsgaard 2007; Kristensen & Nielsen 2007). Stresssymptomer

kan antage mange former og opdeles traditionelt som fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symp

tomer. Det kan eksempelvis vise sig ved hjertebanken, irritabilitet, angst, diarre, hukommelsestab,

søvnløshed m.m8. Eller som en modtager af kampagnen udtrykker det ”Jeg kender godt følsen af

uro, hjælpeløshed og håbløshed, det værste er når man ikke kan sove, bliver totalt drænet for

energi. Jeg er i en alder af 40 begyndt at holde fri fra arbejde ind imellem. jeg, bliver bare nød til at

koble af, det kommer lige pludseligt og går i maven.”

Den brede brug af begrebet stress er ikke underlig, idet begrebet stadig diskuteres af stressforske

re verden over og hvorvidt det skal defineres som det ene eller andet (Netterstrøm 2002; Kristen

sen & Nielsen 2007; Ursin 1984,1997).

Ifølge Nielsen og Kristensen (2007:8) skelnes der i den internationale litteratur mellem tre forskel

lige måder at opfatte og definere årsagerne til stress:

8 For en detaljeret liste af symptomer se ex. Netterstrøm 2007:27 eller
http://www.netdoktor.dk/sundhed/symptomer_stress.htm for en opdateret liste.
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Stress defineres som faktorer i omgivelserne, der påvirker individet.
Stress defineres som en individtilstand.
Stress defineres som hele det interaktionelle forhold mellem omgivelser og individ.

Der kan således findes tegn på divergerende forståelser indenfor stressfeltet. Forskellige forståel

ser, som blandt andet har og har haft betydning for de interventionstilgange, der er i feltet. Med

de divergerende forståelser inden for feltet, kan der internationalt peges på forskellige stresspa

radigmer, som udspringer af de forskellige forståelser af, hvordan stress skal defineres, analyseres

og forstås. Naja Rod Nielsen og Tage Søndergård Kristensen udarbejdede i 2007 et statusnotat for

Sundhedsstyrelsen9, for at få overblik over den forskningsbaserede viden på stressfeltet og indde

ler stress i seks paradigmer, som afspejler, hvordan det enkelte paradigme forstår stress og der

med også forestiller sig, hvordan stress skal håndteres og, som jeg vil tilføje, kan pege i retning af

interventionstilgange indenfor feltet. I det følgende beskrives de forskellige paradigmer med tan

ke på, at kunne få et overblik over, hvor den danske interventionstilgang ’Fra stress til trivsel’

placerer sig i feltet.

Jeg tillader mig, at tilføje endnu et paradigme til de seks, idet jeg betragter Kristen Marie Bov

bjergs forskning10 på feltet som endnu en måde, hvorpå der kan peges på fælles grundantagelser

og forståelser af stress. I det næste gengives disse syv paradigmer.

Paradigmer i stressfeltet
Det første paradigme kan genkendes som personlighedsparadigmet. Efter anden verdenskrig kom

Freidman og Rosenman på banen med den såkaldte type A teori (Friedman & Rosenman I Nielsen

& Kristensen 2007; La Cour 2007). En teori baseret på en antagelse om, at type A personligheder

var kendetegnet ved en følelse af konstant tidsknaphed, travlhed og et misforhold mellem opga

ver, krav og formåen, modsat type B personligheder, som var karakteriseret ved at have god tid

og være afslappet. Paradigmet kaldes for personlighedsparadigmet og der tages afsæt i, at stress

9 Statusnotatet ’Stress i Danmark – hvad ved vi?’, kan downloades som pdf. Og er lokaliseret 18. maj 2010 på:
http://www.sst.dk/publ/Publ2007/CFF/Stress/Stress_i_DK_11dec07.pdf

10 Kirsten Marie Bovbjerg, etnolog, ph.d., lektor ved Institut for Pædagogik ved DPU. I sin forskning viser hun, hvordan
personlighedsudvikling og stresshåndtering ofte forstås som to sider af samme sag.
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bedst kan forklares ved at undersøge den enkeltes personlighed, idet forskellige personlighedsty

per kan karakteriseres som typer, der eksempelvis er enten sensitive og derfor får stress eller som

robuste, der omvendt ikke får stress. Paradigmet kan forstås som en underkategori til copingpa

radigmet (Kristensen & Nielsen 2007).

Et andet stærkt paradigme indenfor stressfeltet relaterer sig til individets copingstrategier. Coping

er rettet mod stressens årsager og ikke mod symptomerne (Netterstrøm 2007:19). Der lægges

vægt på individets måde at tackle livets genvordigheder på og med et gammelt ordsprog kan det

formuleres som Ursin (1997:103) gør det; ”Enhver er sitt eget stress’ smed”.

Særlige eksponenter indenfor dette paradigme er amerikanerne Lazarus og Folkman (1984). I

dansk sammenhæng arbejder stressforskere som Bo Netterstrøm og Tage Kristensen ligeledes

udfra en teori, der relaterer sig til individets copingstrategier i forhold til, hvorledes belastninger

og oplevelser håndteres af den enkelte (Netterstrøm 2007). Holger Ursin og Hege Eriksen, førende

skandinaviske stressforskere, supplerer den mere traditionelle opfattelse af stress i relation til

coping og definerer stress som subjektive sundhedsproblemer og arbejder udfra en sensitivitets

hypotese (Eriksen & Ursin 2002; 2004). De arbejder ud fra det de kalder the Cognitive Activation

Theory of Stress – CATS teorien11. Centralt i CATS teorien er, at kognitive processer i hjernen –

dvs. hjernens bearbejdning af information – tillægges stor betydning for, hvad der udløser en

stressreaktion hos den enkelte. CATS teorien er ikke kun optaget af individets reaktion på belast

ning, men på hvordan individet fortolker belastningerne. “CATS differs from common stress con

cepts in emphasizing the difference between the responses, and the expectancies attached to the

responses. When these expectancies are positive, there is no health risk in a healthy organism. Ill

effects occur only when there is a lack of coping. CATS offers strict definitions of two different

expectancies occurring when there is no coping: helplessness and hopelessness” (Eriksen & Ursin

2004:588). Både hjælpeløshed og håbløshed kan medføre somatiske sygdomme og alt efter hvilke

erfaringer den enkelte har, kan hjernens fortolkning føre til enten coping, hjælpeløshed eller håb

løshed. Teorien blev af Ursin og Eriksen lanceret i 2004, men er ny i dansk arbejdsmiljøsammen

hæng (VFA 2009). Kampagnen ’Fra stress til trivsel’ er eksplicit informeret af Ursin og Eriksens

CATS teori.

11 Kristensen og Nielsen (2007) inddrager ikke Ursin og Eriksens CATS teori i deres statusnotat, men jeg vælger at ind
drage den, da det er den teori kampagnen er informeret af og samtidig placerer jeg den under dette paradigme, da
teorien også er optaget af copingstrategier.
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Belastningsparadigmet er et paradigme, som har vundet særligt indpas i de skandinaviske lande.

Her er hovedfokus på, hvordan mængden af eksterne belastninger er med til at øge risikoen for

stress (Kristensen & Nielsen 2007:11). I Danmark har der ex. i de senere år været et stigende fokus

på ’det grænseløse arbejde’ som en belastningsfaktor i forhold til stress i arbejdslivet. Arbejdstil

synet i Danmark udpeger blandt andet det moderne arbejdsliv som årsag til øget stress (Bovbjerg

2007a; 2007b). At paradigmet er særlig udbredt i Skandinavien kan hænge sammen med en opta

gethed af at lægge vægt på at tilpasse omgivelserne til individet, som eksempelvis kunne handle

om at skabe bedre balance mellem arbejds og privatliv for den enkelte. En tilpasning der gerne

skal føre til at fjerne eller reducere de faktorer i omgivelserne, der potentielt kan skade den enkel

te (Kristensen & Nielsen 2007:11).

Et fjerde paradigme, diskursparadigmet, handler om, at stress er en social konstruktion. Wain

wright og Calnan gør i en bog fra 2002 op med den moderne stressdiskurs, som de mener er do

minerende (I Kristensen & Nielsen 2007). Rationalet i dette paradigme er, at italesættelsen af

stress gør det muligt, at sætte en nem etikette på tidens mange trusler og udfordringer. Det gør

det muligt at udpege den almindelige lønmodtager som et offer og dermed en legitimering af, at

den enkelte kan fokusere på sig selv og egne symptomer og skavanker. En italesættelse, der sam

tidig gør det muligt at legitimere en voksende sektor af konsulenter, coaches, behandlere ect.

Italesættelsen understøttes ligeledes af politiske kræfter – fagbevægelsen og venstreorienterede

partier. Paradigmet er, ifølge Kristensen og Nielsen (2007), endnu ikke særligt stærkt repræsente

ret i Danmark.

Det psyko fysiologiske paradigmes antagelse er, at det er vigtigt at forstå de fysiologiske proces

ser, der sker i kroppen, idet stress anses for det, som gør os i stand til at fungere bedre, da vi gen

nem energimobilisering skærper vores sanser og øger vores muligheder for, at klare os over for en

mulig fjende. Det sker gennem flugt eller kamp. Begge dele kræver energimobilisering. I forsknin

gen kaldes det en katabol situation, hvor der er mere sukker og fedt i blodet, pulsen er højere,

blodtrykket stiger, blodets størkningsevne er øget og blodet går fra tarmene ud i musklerne. Det

sker for at øge vores overlevelsesmuligheder. Den modsatte situation er den anabole – her resti

tuerer vi os gennem hvile eller søvn. Akut stress forstås som hensigtsmæssigt og som afgørende

for menneskehedens overlevelse. Ved stress beskrives de akutte reaktioner og fokus er på de så

kaldte stresshormoner. Paradigmet har givet stor viden om de fysiologiske processer, men para
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digmets optagethed af det fysiologiske gør det vanskeligt at rumme den kompleksitet, der er mel

lem de psykiske og fysiologiske processer (Kristensen & Nielsen 2007).

Det sjette paradigme betegnes som udfordrings og mulighedsparadigmet. Paradigmet er hand

lingsorienteret og fremadrettet og knytter an til en antagelse om, at det er en fejltagelse at tro, at

stress reduceres ved at fokusere på det og dets årsager. Med en problemfokuseret og tilbagetruk

ket tilgang vil man tværtimod være mere tilbøjelig til at udpege syndebukke og tappe arbejds

pladser og personer for energi. Eksponenter indenfor dette paradigme findes i den anerkendende

tilgang. Fokus i den anerkendende tilgang rettes mod at tale om det, vi gerne vil have, i stedet for

at tale om det, vi ikke vil have. Tilgangen tager afsæt i det der ’giver liv’ til organisationer med

fokus på ressourcer i stedet for mangler og det antages, at det vi taler om determinerer og kon

struerer fremtiden (Cooperrider et. al. 2003). Det knytter an til det socialkonstruktionistiske prin

cip, som det udfoldes af Kenneth Gergen (2005), hvor ord skaber virkeligheden. Det socialkon

struktionistiske princip har vundet stor udbredelse i Danmark og anvendes bredt i forhold til det

psykiske arbejdsmiljø – konkret udmøntes det gennem det, der kaldes den anerkendende tilgang

(Appreciative Inquiry) (Kristensen & Nielsen 2007). En anden tendens, der kan knyttes til dette

paradigme er relationen mellem stress og trivsel. Stress er i de senere år, i arbejdssammenhænge,

blevet knyttet til trivsel, hvilket betyder, at i stedet for at se på, hvordan man undgår stress i ar

bejdslivet, skal der i stedet fokuseres på det arbejdsliv man gerne vil have – altså en positiv tilgang

og vision i forhold til sig selv og arbejdslivet. Eksponenter for denne tilgang til stress ses særligt i

Dalsgaards bog ’Stress – et vilkår i det moderne arbejdsliv’ fra 2006. Indenfor denne forståelse kan

ligeledes knyttes begrebet om ’langtidsfrisk’12, hvor man i stedet for at iagttage og forstå den der

har stress, i højere grad retter opmærksomheden på de medarbejdere, der kun har få sygedage

og som trives på arbejdspladsen, idet disse medarbejdere derved skulle give svaret på, hvordan vi

undgår stress.

Det syvende paradigme indenfor feltet, som er et paradigme jeg føjer til Kristensen og Nilsens

seks paradigmer, relaterer sig til individets personlige udvikling. Stresshåndtering og personlig

udvikling betragtes som to sider af samme sag og det antages, at personlig udvikling gør medar

bejdere mere tilfredse og dermed bedre i stand til at håndtere stress. Kurser i personlighedsudvik

12 Langtidsfrisk er et begreb den svenske læge Johnny Johnsson lancerede i slutningen af 1980’erne. Senest er begrebet
anvendt i Magasinet Penge DR1 Maj 2010.
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ling betragtes som en ’win win løsning’ idet det forener ”..ønsket om trivsel, personlig udvikling,

konkurrencedygtighed, medarbejdertilfredshed og et lavt sygefravær” (Bovbjerg 2007:57). Inte

ressen for personlighedsudvikling hænger sammen med det, der kan beskrives som den subjekti

ve orientering, hvor den enkelte sættes fri af ydre autoriteter. I stedet bliver den enkeltes subjek

tivitet en unik kilde til at tage ansvar for egen identitet og udvikling. Dermed bliver det også den

enkelte, der tager ansvar for udviklingen – et udviklingsparadigme, hvor budskabet er, at jeg skal

udvikle mig personligt. Det bygger på en forestilling om, at man gennem personlighedsudvikling

kan ændre på medarbejderens adfærd og frigøre ubrugte ressourcer og kræfter, som ligger gemt i

os alle. Det er en optimering af de menneskelige potentialer. Det kan betegnes som det proaktive

paradigme, hvor løsningen mod stress rettes mod den enkelte, som så handler aktivt i forhold til

at udvikle sig.

De forskellige paradigmer kan vise de divergerende stemmer indenfor feltet – nogen lapper over

hinanden, mens andre adskiller sig fra hinanden. Et sådant overblik kan være med til at tydeliggø

re, hvor interventionsstrategier henter deres inspiration fra og samtidig hvilke, der søges at tage

afstand fra. Et overblik der også bliver relevant i forhold til kampagnen ’Fra stress til trivsel’ idet

den, som jeg skal vende tilbage til i analysen, søger at udfordre forskellige sandhedsdiskurser og

samtidig søger at placere sig i feltet af divergerende stemmer.

Som ovenstående har vist, er der mange stemmer indenfor stressfeltet, hvilket betyder, at der

hverken i Danmark eller internationalt er konsensus om, hvordan stress bør behandles og fore

bygges. Kristensen og Nielsen (2007) peger i det udarbejdede statusnotat til Sundhedsstyrelsen,

på, at der ej heller findes veldokumenterede effektmålinger af forskellige håndterings og behand

lingsstrategier og at der, i Danmark, mangler en samlet tværvidenskabelig forskning på området

og særligt i, hvordan stress forebygges.

I specialet er det ambitionen at hægte mig på den del af stressforskningen, hvor forebyggelse og

håndtering er i fokus og her komme med ét bidrag. Det er et bidrag, hvor jeg er optaget af den

konkrete interventionsstrategi kampagnen ’Fra stress til trivsel’ og her interessere mig for, hvor

dan interventionen virker for modtagere af kampagnen. Dermed er jeg ikke interesseret i, hvad

stress er og hvorfor der reageres med stress, men derimod hvordan konstruktionen af stress vir
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ker for modtagere af kampagnen. Specialet søger således ikke at placere sig et bestemt sted i fel

tet af divergerende stemmer, men at iagttage, hvordan stemmerne tages i anvendelse i en kon

kret kampagne samt hvilken betydning det får for modtagere af kampagnen. Det er således et

nedslag, der giver stemme til dem kampagnen måske i særlig grad henvender sig til, nemlig de

personer der har reageret med stress og som via kampagnen opfordres til at tage første skridt for

at blive forløst af stress.

Specialets bidrag iagttages gennem en poststrukturalistisk og socialkonstruktionistisk optik som

udfoldes nærmere i følgende kapitel.
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2

I dette kapitel præsenteres specialets metaoptik, der fungerer som specialets overordnede ram

me. Det teoretiske landskab med afsæt i poststrukturalisme og socialkonstruktionisme præsente

res. Denne præsentation leder videre til at konkretisere, hvilket styringsbegreb, der trækkes på

når kampagnen ’Fra stress til trivsel’ iagttages som en styringsteknologi og til slut i kapitlet præ

senteres de konkrete teoretiske begreber, der sidenhen anvendes i analysen.

Specialet placeres i en postmoderne optik, som kan beskrives som er et brud med de modernisti

ske forskningsidealer og diskurser som eksempelvis findes indenfor marxistiske, klassiske sociolo

giske, klassisk psykoanalytiske og positivistiske traditioner og som det formuleres af Søndergaard

(2001:62), er det et brud med at søge at afdække sandheder om forskellige fænomeners væsen.

Den positivistiske treenighed om generaliserbarhed, validitet og reliabilitet og ambitionen om at

opnå en objektiv universel viden om et fænomen, erstattes med en interesse for at undersøge

den lokale personlige viden. Sandheden om fænomener sættes så at sige i parentes til fordel for

at undersøge subjektets tilblivelse (Bechmann Jensen & Christensen 2006:11).

For ikke at blive ”fængslet” og ”sat i arrest” (Hjort 1999:124) af det klassiske metodevokabular

med kernebegreber hentet fra den positivistiske forskningstradition, er der brug for et nyt ’sprog’,

der kan indfange det, der er den postmoderne optiks ambition. Dette ’sprog’ har blandt andre

Pernille Hjort (1999) med artiklen ’Det fængslende kvalitative sprog’ diskuteret. Ligeledes har Ire

ne Højlund (2006) i sin Ph.d. afhandling ’Gennem flere labyrinter’, reformuleret gyldighedskriteri

et til et gældighedskriterie. Højlund (2006:67) foreslår, at gyldighed erstattes af begrebet gældig



22

hed, idet dét forskningen i en postmoderne optik skal kunne, er at udsige noget mere om feltet,

end feltet siger om sig selv. Hensigten er altså ikke at komme med en ’sand’ og universel viden om

feltet, men at skabe og åbne op for nye forklaringer om feltet. Med en postmoderne optik bliver

det muligt at undersøge, hvordan fænomenerne stress, trivsel og dialog skrives frem, samt hvor

dan den enkelte kan blive til gennem kampagnens diskursive praksis. I specialet er det dermed

ikke ambitionen at afdække ’sandheden’ om stress, trivsel og dialog, men at kunne udsige noget

mere om fænomenerne end det kampagnen selv siger om dem.

Poststrukturalisme og socialkonstruktionisme
I specialet arbejdes der med begreber hentet indenfor både poststrukturalisme og socialkonstruk

tionisme, og her er det særlig relevant at omtale den franske filosof Michel Foucault, idet det er

Foucaults tanker om det moderne subjekt (Heede 1997), der er har inspireret til at tage afsæt i

disse tilgange. Den måde, der arbejdes med tilgangene på i specialet, er især inspireret af forskere

som Jette Kofoed, Dorthe Staunæs, Dorte Marie Søndergaard m.fl fra Danmarks Pædagogiske

Universitetsskole ved Århus Universitet, der på forskellige måder har bidraget til en videreudvik

ling af poststrukturalisme og socialkonstruktionisme.

Forskere imellem diskuterer, hvorvidt retningerne skal betragtes adskilte fra hinanden eller som

en del af hinanden. Eksempelvis arbejder Esmark, Laustsen og Andersen Åkerstrøm (2005:8) ud

fra en opfattelse af, at retningerne skal betragtes som adskilte og sondrer mellem poststruktura

lisme og socialkonstruktionisme, hvor andre opfatter retningerne som en del af den ene. Burr

(2003), Jørgensen og Phillips (1999) og Khawaja (2005) tager afsæt i at socialkonstruktionismen er

en samlebetegnelse for den nyere teoretiske orientering, der er et kritisk alternativ til den traditi

onelle psykologi, og at nøglepræmisserne i socialkonstruktionismen har rødder i fransk poststruk

turalisme.

Fælles er dog et anti essentialistiske fokus, hvor der gøres op med essentialismen. Et opgør med

at forstå individet som en der rummer en indre kerne eller indre psyke. I stedet betragtes identi

tet som en proces, en flertydig og flydende størrelse, der er socialt konstitueret og konstituerbart

(Järvinen & Mik Meyer 2005:15; Burr 2003:106).

Ærindet her er ikke at argumentere for den ene eller anden sondring, men at vise, at der indenfor

feltet er forskellige diskussioner af, hvordan forskelle og ligheder mellem de to retninger skal skri

ves frem.
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Det der derimod skal argumenteres for her, er valget af de begreber, der arbejdes med i specialet,

som danner grundlag for analyser og pointer i specialet og hvad denne optik kan bibringe det felt

jeg skriver indenfor. Men først nogle betragtninger om, hvad denne tilgang skaber af muligt ud

syn.

Poststrukturalismen og socialkonstruktionismen stiller spørgsmål til det som opfattes som det

naturlige, det normale og derved udfordrer det grænserne for det mulige og det tænkelige

(Stormhøj 2001:61; 2006). Retningerne kan opfattes som en række af kritiske strategier, til at de

stabilisere selvfølgeligheder, indforståetheder samt ureflekterede reproduktioner (Staunæs 2004;

Simonsen 1996). Med et poststrukturalistisk og socialkonstruktionistisk blik bliver det muligt at

åbne op for, at verden kan forstås anderledes, ved at forstyrre og dekonstruere det, der tages for

givet. Med en formulering hentet fra Kenneth Gergen (1985:267) forholder socialkonstruktionis

men sig kritisk overfor det, som han refererer til som ”taken for granted” opfattelser og som han

videre formulerer det; ”Constructionism ask one to suspend belief that commonly accepted cate

gories or understandings receive their warrant though observation” (Gergen 1985:267). Det ud

fordrer så at sige den konventionelle viden om et fænomen og som Søndergaard (2001:63) formu

lerer det, afvises muligheden for at nå frem til sandheden om et fænomens væsen radikalt. Fokus

er derimod på de konstituerende processer i den sociale praksis, og det der sættes i fokus er at

undersøge betingelserne for fænomeners tilblivelse. Ifølge Gergen (1985) er socialkonstruktion

ismen optaget af den proces hvorigennem individet beskriver og forklarer sig selv og verden. Søn

dergaard (2001:67) peger på, at et sådant fokus medfører spørgsmål af typen; hvordan tales et

bestemt fænomen eksempelvis til eksistens samt hvilke betingelser giver denne italesættelse

konkrete aktører. I dette speciale stilles der således spørgsmål til, hvordan stress, trivsel og dialog

tales frem samt hvad disse italesættelser kommer til at betyde for modtagere af kampagnen ’Fra

stress til trivsel’.

Således ligger interessen ikke i ontologiske orienterede værensspørgsmål om hvad og hvorfor,

men snarere i hvordan fænomener bliver til. Det kan også beskrives som en videnskabsteoretisk

forskydning fra ontologi til epistemologi (Andersen Åkerstrøm 1999:12). En epistemologisk spør

gen er pr. definition et 2. ordens perspektiv. Den spørger til tilblivelser og til, hvordan og under

hvilke betingelser diskurser er blevet til og det selvfølgelighedsopbrydende blik handler om at

problematisere selvfølgeligheder (Andersen Åkerstrøm 1999:14; Stormhøj 2001:62).
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Kritik af poststrukturalisme og socialkonstruktionisme
En kritik, der ofte rettes mod poststrukturalismen og socialkonstruktionismen, handler dels om

det videnskabelige element i forskningen og dels spørgsmålet om, hvor ’subjektet bliver af’ i den

ne optik.

I forhold til det videnskabelige element i forskningen, retter kritikken sig mod, om dette perspek

tiv overhovedet kan anvendes videnskabeligt, når virkeligheden er en konstruktion, som bliver

tilgængelig i den diskursive praksis (Søndergaard 2001:68ff). Kritikere mener, at forskning inden

for disse retninger, er udtryk for ren relativisme (Kjørup 2001). For hvis muligheden for objektiv

erkendelse og endelige referenter opløses, hvordan kan man så overhovedet sige noget om no

get? Når alt er lige gyldigt bliver det så også ligegyldigt? I følge Søndergaard (2001:69), tager den

ne kritik afsæt i en modernistisk opfattelse af videnskab, som tilstræber en objektiv sandhedssø

gende erkendelse. Med en formulering hentet fra Søndergaard (2000:51), så skal påstanden om,

at der ikke findes nogen sandhed forstås som, at der ikke findes noget for os, som ikke er diskur

sivt medieret. Så verden findes, men vi har ikke adgang til en verden udenfor diskurserne. Som

reaktion på denne kritik, peger Søndergaard (2000; 2001) på, at det netop er hensigten at flytte

fokus fra den endelige referent til relationelle processer mellem individer, hvor der kan åbnes op

for at knytte resultater til situerede praksisser og positioner.

Den anden kritik, som ofte rettes mod den poststrukturalistiske og socialkonstruktionistiske optik,

er spørgsmålet om: ’hvor blev subjektet af’. Da hele grundtanken er, at sætte spørgsmålstegn ved

den traditionelle psykologi og det essentialistiske selv, argumenterer Burr (1995:178ff) for, at til

gangen kommer til at mangle en psykologi. Idet, der i det kritiske alternativ, kommer til at være

en række psykologiske ubesvarede spørgsmål. De ubesvarede spørgsmål relaterer sig til spørgs

mål, som uundgåeligt knytter sig til psykologiske aspekter, som ingen indenfor socialkonstruktion

isme synes at stille, og derfor ikke kan besvare tilfredsstillende (Burr 1995). Nogle af de ubesvare

de spørgsmål knytter sig til fraværet af selvet, fordi spørgsmål om personlig karakteristika, moti

vation og personlig frihed i poststrukturalismen og socialkonstruktionismen alle forstås som en

effekt af sproget og siden som noget, der distribueres gennem diskurserne. Et andet problem er,

at forklare ønsker, håb og fantasier og hvordan disse kan forklare de valg, individet træffer i livet.

At hævde, at individet forhandler positioner eller, at subjektiviteten er formet af diskurserne, si

ger ikke noget om, hvordan disse processer virker på individet og hvordan det opleves eller erfa
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res af individet (Burr 1995:180). Tilgangen kan ikke forklare disse fænomener, som må siges at

være reelle erfaringer for den enkelte – oplevelser og erfaringer synes at blive degraderet til en

slags sideeffekt af diskurserne. I følge Carsten René Jørgensen (2002:48) etableres der, en form

for dualisme mellem diskurserne og den konkrete virkelighed som den erfares og opleves af indi

videt. Selvom man forstår implikationerne af diskursernes indflydelse på identiteten og de magt

relationer individet er indlejret i, kan det stadig ikke forklare, hvordan subjektpositioner erfares og

opleves. Jørgensen (2002:49) argumenterer videre for, at der er grænser for, hvor langt man kan

trække perspektivet, idet grundlæggende elementer i individets udvikling indenfor det kognitive,

emotionelle og den sociale modning sker relativt uafhængigt af mødet med verden. Ifølge Gerd

Christensen (2003:202) står perspektivet ”..svagt, hvad angår individets psykodynamik, et områ

de, der dækkes stærkest af teorier, der udspringer af psykoanalysen”.

For at imødekomme noget af denne kritik har nogle socialkonstruktionistiske teoretikere som

blandt andre Parker, Hollway og Walkerdine forsøgt, at tilføre et psykoanalytisk aspekt til forståel

sen af subjektiviteten (Burr 1995:180). Hvorvidt det kan legitimeres at kombinere psykoanalytiske

ideer med socialkonstruktionismen, finder Burr (1995:180) for tvivlsomt, idet perspektivet ville

vende tilbage til en essenstialisering af individet. Imidlertid repræsenterer forsøget på at kombi

nere tilgangene, en måde at kunne indfange vigtige aspekter, som er udeladt og ubesvaret i soci

alkonstruktionismen. Fundamental set er de to retninger uforenelige, men tilgangen synes at fan

ge nogle vigtige aspekter, som er uløst i socialkonstruktionismen (Burr 1995).

Med disse overordnede metateoretiske refleksioner og kritik åbnes der, i det følgende, op for en

udfoldelse af det styringsbegreb specialet tager afsæt i.

Som jeg indledningsvis åbnede op for, vælger jeg at iagttage kampagnen ’Fra stress til trivsel’ som

en styringsteknologi. Iagttagelse af styringsteknologier gennem et 2. ordens perspektiv, kan ind

tage forskellige positioner. I specialet læner jeg mig op ad den forståelse, som blandt andre Fou

cault (1991; 1994) og Mitchell Dean (2006) har af teknologier. Desuden trækker jeg, i det følgen

de, på Christa Amhøjs (2004; 2007), Niels Thygesen og Christian Tangkjærs (2008) og Kaspar Vil

ladsens (2008) forståelser af moderne styring, hvor argumentet er, at moderne styring netop ikke
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er neutrale instrumenter, men derimod instrumenter, der skaber bestemte roller for individet og

sigter mod, at forøge chancerne for, at bestemte subjekter opstår. Styring er et forsøg på at påvir

ke og forme, hvem vi er eller hvad vi bør være. Det er skabelsesmaskiner, der på hver sin måde

former en særlig verden, som befolkes af dem, der tager dem i brug og som samtidig muliggør et

bestemt udsyn (Thygesen 2005:138).

Baggrunden for at læne mig op ad denne forståelse er for at følge den bevægelse, der ifølge Am

høj (2004:8ff), er sket i forhold til, hvordan man kan forstå de styringsteknologier, der bruges i

den offentlige sektor. Ved at indtage denne position undgår man på den ene side en instrumentel

position, hvor teknologier forstås som pragmatiske neutrale redskaber på linje med et ydre værk

tøj som en hammer eller spade, eller på den anden side den marxistiske strukturelle position, som

forstår teknologi som noget, der producerer subjektet og samtidig repræsenterer en ideologisk

tankegang. Og sidst en humanistisk position, som tager udgangspunkt i, at teknologierne er med

til, at udvikle medarbejderens iboende kompetencer og ressourcer, hvor det erklærede mål er, at

designe teknologier, der frigører subjektet fra de institutionelle strukturer i organisationen.

Når jeg vil iagttage kampagnen som skabelsesmaskine, vælger jeg som Amhøj (2004:9) at betragte

den ud fra et poststrukturalistisk perspektiv, hvis særlige fokus er, at ”..teknologier er [...] en sær

lig form for diskursiv praksis..” Her er det de kommunikative betingelser, der sætter præmisserne

for styring og iagttagelsespunktet rettes mod at studere konstitueringen af subjektets tilblivelse.

Det er iagttagelsespunktet, men det er ifølge Dean (2006:75) ikke det samme som, at teknologier

determinerer bestemte subjektiveringsformer, men de fremkalder, promoverer, skaber og tildeler

diverse kapaciteter og egenskaber til bestemte aktører og de bliver succesfulde for så vidt, aktø

rerne oplever sig selv gennem de kommunikative betingelser teknologien sætter.

Styring
De poststrukturalistiske studier, kan i følge Amhøj (2007:48) placere sig indenfor governmentali

tyskolen. Governmentalityskolen tilbyder i følge Andersen Åkerstrøm og Thygesen (2004:11) ikke

som sådan en præcis definition for styring, men jeg vælger at læne mig op ad Deans (2006) defini

tion af styring, som han henter fra Foucaults udtryk om ’conduct of conduct’. Conduct som i be

tydningen af at føre, dirigere eller guide med en kalkulation af, hvordan denne styring skal foregå.

Det er styring af handlinger, adfærd, optræden og gennem styringen kan opførelse og adfærd
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vurderes ud fra og fungere som ideal – som noget man bør stræbe efter. Rationalet i en styrings

optik er altså, at det er muligt at regulere og kontrollere adfærd eller i det mindste ønskværdigt.

Styring kommer til at betegne ethvert forsøg på at forme aspekter ved vores adfærd i overens

stemmelse med et bestemt normsæt og med bestemte mål for øje (Dean 2006:43). De der søger

at styre forstår menneskelig adfærd som noget, der kan styres og reguleres og rettes mod be

stemte mål.

Samtidig finder jeg det anvendeligt at trække på Andersen Åkerstrøm og Thygesens (2004) sty

ringsmetafor om forskelsminimering. Metaforen er ’Styrmanden og hans skib’, og baseres på den

forskel, som er mellem skibets aktuelle position og den planlagte kurs. Der sker således hele tiden

en korrigering, for at mindske forskellen mellem aktuel position og kurs. For at minimere den for

skel, der er mellem stress og trivsel i kampagnen ’Fra stress til trivsel’ indsættes dialog som det,

der skal minimere forskellen. Den aktuelle position kan således, som jeg ser det, handle om, at der

er en stigning i antallet af offentlige medarbejdere der får stress og den planlagte kurs er, at skabe

trivsel for den enkelte medarbejder og arbejdspladsen. For, som sagt, at minimere forskellen mel

lem de to positioner, indsættes dialog som forskelsminimeringen.

Jeg bruger således styringsoptikken til at undersøge de specifikke rationaler, der argumenteres

frem i teknologien og samtidig undersøge styring af adfærdsform.

Invitation af en subjektiveringsopmærksomhed
Amhøj (2007) argumenterer for, at man med governmentalitystudierne bliver blind for at iagttage

de sociale forhandlinger, der sker, når konkrete medarbejdere subjektiveres i den diskursive prak

sis som teknologier bringer i spil. Derfor inviterer jeg en subjektiveringsopmærksomhed ind i ana

lysen. Det er en invitation, som kan begrundes i en interessere for ikke kun at have en opmærk

somhed på, hvordan der styres, men også en interesse for konkret levet liv. At bibringe analysen

dette niveau i en styringsoptik kan ske på forskellige måder se eksempelvis Amhøj (2004; 2007),

Kofoed (2007b) og Staunæs (2007).

Da jeg har valgt, at trivselsbloggen er mit afsæt for at iagttage levet liv og bevægelser, er jeg be

vidst om, at det ikke på samme måde er det konkrete liv som ex Kofoed (2004), Staunæs (2004)

og Søndergaard (2006) refererer til, men et afgrænset blik på konkret levet liv, jeg kan indfange

via bloggen. Så på den måde justerer jeg på en lidt anden måde end de nævnte forskere i forhold
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til at invitere en subjektiveringsopmærksomhed ind i governmentalitystudierne. Min justering

spørger ikke direkte modtagerne af kampagnen i forhold til deres levet liv via et kvalitativt inter

view, men lader blogindlæggene være ’talen’ om levet liv og det er gennem denne tale, jeg under

søger tilblivelse. Derved er det en sat ramme, som indenfor rammen kan indfange, hvordan sub

jektiveringen tages op.

Styringsoptikken, hvorigennem jeg iagttager kampagnen, skal tænkes som en bagvedliggende

ramme frem gennem analysen.

I det følgende præsenteres de begreber, der har vist sig som nyttige i analysen. Det drejer sig om

diskurs/fortolkningsrepertoire, subjektivering, positionering og in og eksklusion. Det er begreber,

som det kan argumenteres for at have en særlig relation i forhold til hinanden. Staunæs (2004:57)

og Khawaja (2005:35) argumenterer begge for, at begreberne er præget af et gensidigt og kom

plekst forhold og som Staunæs (2004:57) formulerer det, skabes subjektivitet gennem diskursen,

som stiller forskellige subjektpositioner til rådighed. Derved kan begreberne bruges til at beskrive,

hvordan bestemte diskurser kan positionere og invitere til bestemte subjektpositioner samt hvad

der in og ekskluderes i diskurserne.

På trods af at jeg vælger at præsentere begreberne før analysen, skal det ikke forstås som, at de

er valgt forud for analyserne. Udvælgelsen er sket via de mange frem og tilbagelæsninger af ma

terialet og bevægelserne mellem materiale, teori og analyse. Så præsentationen af begreberne

her skal mere forstås som et tilbud til læseren, i forhold til at kunne følge argumentationen.

Diskurs/fortolkningsrepertoire
Begrebet diskurs er et begreb, der bruges bredt både indenfor filosofi, sociologi og psykologi og er

ikke entydigt defineret (Stormhøj 2001:63). Bredt kan begrebet forstås som al sproglig praksis

(Foucault 2005:14) og Foucaults formål med diskursbegrebet er, at ”..afdække de måder, hvorpå

den enkelte konstrueres som subjekt” (Khawaja 2005:37). Diskurs kan forstås som en tolknings

ramme, der virker styrende i forhold til den måde, vi begrebssætter og italesætter os selv og ver

den. Den foucaultske forståelse af diskurs forbindes ofte med en makroforståelse af diskurser. Da

jeg har en interesse i at undersøge samt analysere de argumenter subjektet (og her tænker jeg
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både på kampagnens forfattere, psykologer der blogger og modtagere af kampagnen, der delta

ger på bloggen) bruger til at konstruere med, trækkes perspektivet mod det, der kan kaldes for et

mikrosocialt plan, hvilket jeg finder i socialpsykologerne Jonathan Potter og Margaret Wetherells

begreb om fortolkningserpertoire.

Potter og Wetherell (1987:138) arbejder med begrebet fortolkningsrepertoire13, som de forstår

som et leksikon eller register af udtryk og metaforer, der karakteriserer og evaluerer handlinger

og begivenheder. De udelukker ikke brugen af diskursbegrebet, men foretrækker begrebet for

tolkningsrepertoire, for at komme væk fra opfattelsen af diskurser som abstrakte størrelser (Jør

gensen & Philips 1999:124)14. Fortolkningsrepertoirer knytter de til klynger af begreber, beskrivel

ser og talemåder, som folk bruger til at konstruere særlige versioner af virkeligheden (Potter &

Wetherell 1987; Jørgensen & Philips 1999). Tekst og tale opfattes som handlingsorienterende og

derfor er det sandsynligt, at brugen af fortolkningsrepertoirer varierer afhængigt af den sociale

sammenhæng. Det kan ikke forventes, at individet er konsistent, men snarere at tale og tekst va

rierer, idet der trækkes på forskellige repertoirer i forskellige kontekster. Denne inkonsistens

beskriver Potter og Wetherell (1987:156) således, ”..Because people go through life faced with an

ever changing kaleidoscope of situations, they will need to draw upon very different repertoires

to suit the needs at hand”. Kalejdoskopmetaforen åbner op for en forståelse af det mangfoldige,

skiftende, fleksible, dynamiske og subjektnære i fortolkningsrepertoirebegrebet og åbner samtidig

op for at få blik for, at de fortolkningsrepertoirer der trækkes på, på kampagnesitet ikke nødven

digvis er konsistente.

En anden pointe ved fortolkningsrepertoirer er, at måden hvorpå de bruges ikke altid er intentio

nelle og bevidste, men det der trækkes på, kan være det, der opfattes som det mest passende

eller mest naturlige i konkret tekst og tale (Burr 1995:61). Burr beskriver ligeledes, hvordan det er

muligt at iagttage mønstre i kommunikationen, som kan identificere bestemte repertoirer. Hun

siger: ”By examining talk of different people about a topic, it is possible to see patterns in the way

that some figures of speech, metaphors and so on recur. By collating such usage across different

speakers, the researcher identifies them as belonging to a particular repertoire” (Burr 2003:167). I

en identificering af forskellige repertoirer, bliver det også interessant, at lede efter variabilitet og

13 Jeg vælger her at bruge den danske oversættelse ’fortolkningsrepertoire’ fra det engelske ’interpretative repertoires’.

14 En sondring jeg tilslutter mig, så når jeg i specialet nogle steder skriver diskurs frem for fortolkningsrepertoire er det
stadig med afsæt i Potter og Wetherells forståelser af diskursbegrebet.
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repetition. En opmærksomhed som kan åbne op for et blik på det strategiske i brugen af forskelli

ge repertoirer. Staunæs (2004:89) peger på, at individet bruger fortolkningsrepertoirer afhængigt

af situationen – det er en strategisk forholden, som er med til at konstruere verden og fænome

ner på bestemte måder. I analysen bliver det derved relevant at kigge efter, hvilke fortolkningsre

pertoirer der trækkes på, lede efter gentagelser, variationer og strategiske overvejelser.

Subjektivering og magt
Subjektivering tilbyder en forståelse af, hvordan individet diskursivt bliver til i kontekster. Det er

en proces, hvor det enkelte menneske både subjektiveres og subjektiverer sig som subjekt gen

nem diskurserne. Definitionen hentes fra Foucaults forståelse af den tosidet proces, som betyder,

at subjektet både er handlende og underkastet kontekstens betingelser (Foucault i Davies

2006:425, Heede 1997:22, Staunæs 2004:56). Judith Bulter beskriver subjektiveringen som et am

bivalent forhold af både beherskelse og underkastelse i en samtidig proces, ikke i forskellige hand

linger, men i det samme øjeblik (Butler i Davies 2006:425). Men hvor Foucault og Butler primært

interesserer sig for de større og abstrakte diskursive skift henover tid, bruger jeg begrebet som

den kontekstspecifikke menneskelige tilblivelse (Staunæs 2004:52). Forståelsen af subjektiverin

gen kan betragtes som relationen mellem diskursen og subjektet – som en konstitueringsproces,

hvor subjektet bliver til (Khawaja 2005).

Subjektiveringsbegrebet er ifølge Foucault (2000) tæt forbundet til magt i form af diskurser, der er

styrende for subjektets subjektiverings og positioneringsmuligheder. Magt beskrives af Foucault

(2000:340) som en adfærdsform og skal forstås som en handling på handlinger; ”an action upon

an action” som det udtrykkes af Foucault. Foucaults magtbegreb skal ikke forstås som noget den

enkelte har over andre, idet magt i en foucauldiansk forstand forudsætter, at den anden har fri

hed til at handle. Et menneske uden frihed kan ikke indgå i en magtrelation (Bjerg & Knudsen

2007:82). Magt er handlinger, der påvirker subjektets mulighedsrum og det er mulighedsrummet,

der sætter betingelserne for, hvilke handlemuligheder subjektet har. Med Bjerg og Knudsen i

hånden kan det formuleres således; ”Magten gør noget nemmere og noget sværere” (Bjerg &

Knudsen 2007:83). I relation til mine analyser sætter chefens handlinger således mulighederne for

medarbejdernes handlinger, når ’ærlig snak’ mellem medarbejder og chef tages op, sådan som

det anbefales i kampagnen.
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Dannelsen af subjektet er afhængigt af magt udenfor subjektet selv. Det kan godt være, at subjek

tet prøver at modsætte sig og kæmpe mod de kræfter, der dominerer og subjektiverer det, men

på samme tid er det også afhængigt af magten i forhold til at kunne tale om en eksistens (Davies

2006:426). Subjektiveringen kan forstås som noget, subjektet både søger at modsætte sig og

kæmpe mod, men samtidig som noget subjektet er afhængig af for at eksistere (Davies 2006:426).

Når jeg i analysen henviser til magt, så handler det ikke om en interesse for at finde magtens cen

trum, men som det formuleres af Søndergaard (2006) at undersøge den proces hvori magten fun

gerer og samtidig skaber sine effekter. I forhold til kampagnen og de aktører der er i spil her, kan

det vise sig at nogle subjektpositioner, qua de diskursive praksisser, har mere ret til at forvalte

magten end andre.

Det interessante ved subjektivering og magt i forhold til min analyse er således, hvilke tilblivel

sesmuligheder der åbnes op for og hvordan subjektet kommer til eksistens via kampagnens dis

kurser og styringsrationaler.

Positionering
Positioneringsbegrebet hentes fra Bronwyn Davies og Rom Harrés (2000) banebrydende artikel

om positionering, som var et alternativ og samtidig en kritik af det traditionelle og statiske rolle

begreb indenfor psykologien. Positioneringsbegrebet søger at gribe positioneringen i konkrete

situationer, i det konkrete møde mellem mennesker og på den måde at tage højde for de dynami

ske aspekter, der udspiller sig i konkrete situationer. Det dynamiske består i at betragte positione

ringen som en proces, hvor den enkelte lokaliserer sig selv i forhold til konteksten på grundlag af

diskurserne (Khawaja 2005:40; Søndergaard 2006:38).

Da mit materialet kun bevæger sig indenfor kampagnesitet, hvor trivselsbloggen repræsenterer

det, der skal indfange levet liv og den sociale interaktion mellem modtagere af kampagnen, kan

det argumenteres for, at jeg trækker positioneringsbegrebet ind i en kontekst, hvor det ikke

umiddelbaret er tænkt i forhold til. Jeg mener dog, at begrebet har sin relevans her, idet begrebet

kan indfange det gensidigt konstituerende forhold mellem subjektivering og diskurs. I forhold til

kampagnesitet kan det således gribe den proces, hvor modtagere af kampagnen positionerer sig

selv i forhold til kampagnen og i forhold til de psykologer, der blogger om kampagnen. En positio

nering der foregår på grundlag af den lokale kontekst, som kampagnesitet må siges at være samt

de gensidige diskursive forhandlinger, der forekommer netop her.
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Positioneringsbegrebet skal forstås gennem sproget og fokus er på, hvordan den diskursive prak

sis konstituerer den talende og lyttende på forskellige måder og er samtidig en ressource til, at

forstå hvordan den talende eller lyttende kan forsøge at forhandle nye positioner. Davies og Harré

(2000:89) formulerer det således; ”An individual emerges through the processes of social interac

tion, not as a relatively fixed end product, but as one who is constituted and reconstituted

through the various discursive practices in which he or she participates”. Derfor bliver spørgsmå

let om, hvem man er, eller hvem man positionerer sig som, på nogen måder et åbent spørgsmål

med skiftende svar, idet det afhænger af de positioner, der gøres mulige i den diskursive praksis

samt hvilke positioner den enkelte tager op. Det er netop pointen med et positioneringsbegreb,

frem for et rollebegreb, som har mulighed for at indfange denne kompleksitet.

In og eksklusion, førstehed og andethed
Implicit i positioneringsbegrebet ligger der, i følge Davies og Harré (2000:90), forståelsen af in og

ekskluderende processer i den diskursive praksis, hvor mening tildeles gennem diskurserne og

positionering sker i forhold til diskurserne. Begrebsparret om in og eksklusionsprocesser, handler

om forskelssætningen mellem det første og det Andet. Processerne kan, i følge Kofoed (2007a),

betegnes som gensidige processer, hvor der i samme bevægelse in og ekskluderes – de betinger

hinanden. Tænkningen om første og Andethed er udviklet indenfor den feministiske forskning og

i følge Celia Kitzinger og Sue Wilkinson (1996:9) er Andethed; ”[...] a construction or a set of dis

courses through which the dominant group defines itself […]”. Andetheden defineres således af

førsteheden og kan dermed forstås som et magtforhold, der samtidig definerer og bestemmer,

hvad der in og ekskluderes og i følge Staunæs (2004:67), bestemmes det af, hvad der er passende

og ikke passende eller normalt og ikke normalt i konkrete kontekster. Idet førstehed og Andethed

altid er relateret til de selvfølgelighedsfortællinger, som positioneringen gør sig i forhold til. Det er

selvfølgelighedsfortællinger, som jeg i specialet beskriver via kampagnens masterfortælling (se

kapitel 5, ’Kampagnens masterfortælling’). En masterfortælling, der trækker på bestemte rationa

ler og som søger at fortælle en selvfølgeliggjort fortælling om stress, trivsel og dialog. Ved at stu

dere kampagnen med denne opmærksomhed får jeg mulighed for både at kunne gribe det selv

følgelige, det der inkluderes og samtidig det andetgjorte, det der ekskluderes.
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Der er nu redegjort for de teoretiske begreber, der bringes med ind i analysen og som skal gøre

det muligt at analysere kampagnens diskursive konstruktion, hvilke tilblivelsesmuligheder der

bliver tilgængelige i kampagnen samt hvad der in og ekskluderes i de selvfølgeliggjorte fortællin

ger kampagnen trækker på. I følgende kapitel præsenteres den metode specialet trækker på.
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3

I dette kapitel argumenteres der for de metodiske og metodologiske refleksioner og overvejelser,

der er foretaget og som har ført mig til at anvende et kampagnesite som empiri. Valget af metode

er reflekteret i forhold til min metaoptik og som det formuleres af Margaretha Järvinen og Mik

Meyer (2005:7), får min metaoptik metodologiske konsekvenser for, hvordan jeg overhovedet

anskuer mit materiale. Et kampagnesite kan i en poststrukturalistisk og socialkonstruktionistisk

optik anskues som et materiale, ”..der henter betydning i – og afgiver betydning til – den sociale

kontekst, som dokumentet bliver produceret og konsumeret i.” (Järvinen & Mik Meyer 2005:15).

Lad mig med denne opmærksomhed bevæge mig frem i kapitlet.

I kapitlet beskriver jeg først kampagnesitet som et dokumentmateriale. Dernæst hvordan jeg ind

samlede min empiri og hvordan jeg bruger en trivselsblog som afsæt til at få indblik i levet liv.

Afslutningsvis reflekteres der over de etiske overvejelser, jeg har gjort mig i forbindelse med an

vendelse af empirien i specialeøjemed.

Det materiale der udgør dette speciales empiri er dokumenter fra kampagnesitet ’Fra stress til

trivsel’. Et omfattende sitet som findes på http://www.frastresstiltrivsel.dk/. Materialet kan med

en formulering hentet fra Marianne Jørgensen og Louise Phillips (1999:127) betegnes som ”natur

ligt forekommende materiale”. Det er materiale, jeg ikke har produceret selv og som derved kan

have den fordel, at jeg ikke har haft mulighed for at påvirke materialets tilblivelse. Lad mig vende

tilbage til denne fordel senere.
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Kampagnesitet forstår jeg i lighed med Mik Meyer (2005:193) som et dokumentmateriale. Doku

menter kan spænde vidt og kan både indbefatte rene tekstproduktioner og materiale, der både

indeholder tekst og grafik som eksempelvis hjemmesider. I lyset af den metaoptik specialet tager

afsæt i, trækker jeg på en konstruktionistisk interaktionistisk tilgang til dokumenter og er især

inspireret af forskere som Mik Meyer 2005, Dahler Larsen 2005, Phillips og Schrøder 2005 og At

kinson og Coffey 2006, som alle tager afsæt i en konstruktionistisk interaktionistisk tilgang til do

kumenter15. En tilgang der ifølge Mik Meyer (2005:194), kan åbne op for den væsentlige effekt,

der er ved skriftlig dokumentation, hvor visse forhold bliver synlige og noget foretrækkes, privile

geres, gøres relevant og befordres frem for noget andet. Det er en tydelig adskillelse fra en objek

tivistisk tilgang, hvor dokumenter anskues som noget, der afspejler virkeligheden. Mik Meyer

(2005:199f) peger på, at et kritikpunkt fra de konstruktionistiske forskere er, at en objektivistisk

tilgang til dokumenter betragter og anvender dokumenter som ’neutrale vinduer’ der søger at

afspejle virkeligheden og dermed fremstår det, der står i dokumentet som en validering af be

stemte oplysninger – som en slags sandhedsdiskurs om en rigtig forståelse af et fænomen, som

her kunne være; stress er noget bestemt og du kan få trivsel ved at gøre noget bestemt.

I en konstruktionistisk tilgang til dokumenter fremhæves den forskel, der ligger i at betragte et

dokument som enten kilde til eller emne til noget. Ved at betragte et dokument som et emne til

noget åbnes der op for, at få informationer om et fænomen og ikke sandheder om et fænomen

(Mik Meyer 2005:199).

Med den optik specialet trækker på placeres iagttagelsespunktet i forhold til, at der så at sige sker

’noget’ mellem A og B og så snart dokumenterne er skrevet og læst, sætter det bevægelser i gang,

som det kan være svært at gennemskue på forhånd. Det er en cirkulær proces, ”..der påvirker

handlinger på en meget konkret og begrænsende måde.” (Mik Meyer 2005:198). Og en pointe er,

at et dokuments betydning først skabes, når det anvendes i praksis. Derved kan der argumenteres

for, at det både bliver særlig vigtigt at udforske, hvordan fænomener skrives frem på bestemte

måder og hvad der sker for konkrete aktører når dokumentet er læst. Som Atkinson og Coffey

15 Her trækker de nævnte forskere på en pointe hentet fra Meads hovedværk ’Mind, Self and society’, hvor der er et
opgør med tanken om, at betydning er en autonom størrelse – betydning skabes i interaktion mellem mennesker. Mik
Meyer (2005) peger på, at denne forståelse i forhold til dokumentanalyse først i 1980’erne bliver en eksplicit teorifor
ståelse. Interaktionismen henviser til, at det ikke er relevant at undersøge den ’iboende betydning’ men en analyse af,
hvad der sker når dokumentet anvendes i forskellige sammenhænge samt hvilke konsekvenser det får for praksis.
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(2006:73), peger på så er; ”..rhetoric […], fundamentally, about how texts (spoken and written)

persuade their readers and hearers. We all use rhetorical devices in order to get a particular point

of view across to others. We draw on conventions that are widely shared within our culture.”

Denne pointe kan bibringe en opmærksomhed på, hvad det er der overtales til i kampagnen om

stress og trivsel samt hvilke konventioner der trækkes på.

Jeg trækker således på ovennævnte forståelser af dokumenter og iagttager ikke bare dokumenter

som ’neutrale vinduer’ men derimod som nogen, i og med de produceres og konsumeres socialt,

både henter betydning og afgiver betydning til den sociale kontekst. På trods af, at jeg læner mig

op ad den forståelse, er det vigtigt at understrege, at det ikke samtidig betyder, at dokumenter

har en indbygget determinerende betydning.

Mit iagttagelsespunkt bliver at lede efter, hvordan noget bestemt tales frem og om dette ’noget’

peger på bestemte subjektiverings(u)muligheder for modtagere af kampagnen – hvad åbnes og

lukkes der for gennem den retorik, der anvendes i kampagnen.

Indsamling af empiri
På kampagnens hjemmeside åbner der sig som sagt et overvældende site med viden om, hvad

stress er og anbefalinger til, hvordan stress skal håndteres gennem dialog sådan, at det kan

fremme trivsel på arbejdspladsen. I tillæg til disse anbefalinger rummer sitet også en trivselsblog

og som kampagnen formulerer det; ”…er [trivselsbloggen] et bidrag til den løbende dialog om

stress og trivsel. Bloggens indlæg skrives af personer, der beskæftiger sig professionelt med ar

bejdsmiljø. De synspunkter, den enkelte blogger udtrykker, er altså baseret på faglig viden og erfa

ring.” Trivselsbloggen er oprettet i et samarbejde med psykologer fra Arbejdsmedicinsk klinik i

Herning og kampagnen bliver reflekteret og diskuteret mellem psykologer og dem som kampag

nen henvender sig til.

Da ambitionen med specialet både er at undersøge, hvordan stress, trivsel og dialog konstrueres i

kampagnen samt hvilke subjektpositioner, der muliggøres i den diskursive praksis, og samtidig

undersøge, hvordan konkrete aktører positionerer sig i forhold til de tilgængelige positioner der

kan fremanalyseres, er det nødvendigt også at spørge konkrete aktører, hvordan subjektiveringen

tages op.
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Den første del af analysen undersøger jeg, som sagt, via governmentalitystudierne (jf. afsnittet

om styringsteknologier i kapitel 2), men jeg inviterer også, som tidligere nævnt, en subjektive

ringsopmærksomhed ind i det felt, da jeg gerne vil tilføje analysen endnu et niveau, idet jeg også

er optaget af levet liv og bevægelserne i levet liv.

Som det ser ud rummer kampagnesitet et mættet materiale og samtidig åbner der sig med triv

selsbloggen mulighed for netop at få indblik i, hvordan konkrete aktører positionerer sig i forhold

til kampagnen. Derfor beslutter jeg mig for, at empirien indsamles på kampagnesitet og internet

tet bliver således det sted, hvor jeg indsamler og henter min empiri.

Internettet forstår jeg i lighed med Markham (2004) som et medium af netværk og forbindelser

og samtidig som en scene for social konstruktion og jeg trækker på Markhams (2004:95) betragt

ninger om, hvad internettet kan anvendes til i den kvalitative forskning ”..the Internet provides

new tools for conduction research, new venues for social research, and new means for under

standing the way social realities get constructed and produced through discursive behaviors”.

Beslutningen om kun at indsamle empirien på internettet betyder samtidig, at jeg har fravalgt at

lave kvalitative interviews, selvom det ville være en oplagt måde at få indblik i, hvorledes konkre

te modtagere af kampagnen positionerer sig i forhold til den måde stress, trivsel og dialog kon

strueres i kampagnen. Det indblik vælger jeg i stedet at undersøge, ved at bevæge mig rundt mel

lem blogindlæg skrevet af konkrete aktører.

En bevægelse ind i blogosfæren
I det følgende vil jeg gerne opholde mig ved, hvordan en blog kan bruges som det materiale, der

skal åbne op for en analyse af, hvordan konkrete aktører positionerer sig i forhold til den måde

kampagnen konstruerer stress, trivsel og dialog, og hvilke muligheder og begrænsninger dette

medie har. Jeg trækker i det følgende på Hookways (2008) argumenter om bloggens muligheder i

den kvalitative forskning. Han argumenterer for, at bloggen rummer langt flere muligheder end

’offline’ empiri. Han formulerer fordelene ved at anvende bloggen således; “They [blogs] also pro

vide a very useful technique for investigating the dynamics of everyday life from an unadulterated

first person perspective and offer a research window into understanding the contemporary nego

tiation of the ‘project of the self’ in late/post modern times. With adequate research parameters
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in place, blogs can have an important and valuable place in the qualitative researcher’s toolkit.”

(Hookway 2008:107). Det er den forståelse af dynamik, forhandling og førstepersonsperspektiv,

som Hookway her peger på, som jeg retter opmærksomheden mod, når jeg anvender bloggen

som det, der skal åbne op for et blik på, hvordan konkrete aktører positionerer sig i forhold til

kampagnen.

De muligheder bloggen har synes samtidig at indeholde et indbygget paradoks, som det er værd

at drage fordel af. Dette ved, at bloggere på den ene side skriver for et publikum i det offentlige,

men samtidig kan de være relativt uidentificerbare. Denne både og kan åbne op for, at bloggere

kan udtale sig mere omkostningsfrit om forhold, der kan være svære at tale om i direkte samvær

med andre – eksempelvis i en hverdagssamtale eller i et interview (Hookway 2008). Samtidig an

tager Hookway (2008) at anonymitetsmuligheden, og her vil jeg tilføje, at bloggere ikke er vidende

om, at de udtrykker sig i forskningsøjemed, kan betyde, at bloggere sandsynligvis har en mere

umiddelbar refleksion om det, de skriver. Så der kan altså være en pointe i, at anvende blogs som

kvalitativt materiale, idet selve ’set uppet’ åbner op for andre mulige måder, den enkelte kan sub

jektivere sig på. Bloggen, som medium, har nogle muligheder og fordele og kan derved bidrage

med en stemme, som det ville være vanskeligt at indfange andetsteds. I lighed med Hookway

(2008) betragter jeg bloggen som et sted, hvor det for den enkelte blandt andet er muligt, at

komme med en her og nu reaktion på et emne, være anonym eller offentlig, være imod eller være

for et emne, komme i diskussion med andre, som man ellers ikke behøver at forholde sig til, selv

bestemme hvor længe og hvor meget man ønsker at ’sige’ noget om emnet, der blogges om og

sidst men ikke mindst være uvidende om, at man eksempelvis bliver deltager i en undersøgelse af,

hvordan kampagnen ’Fra stress til trivsel’ tages op. Denne sidste del er vigtig, idet det betyder, at

jeg ikke har haft mulighed for, at påvirke tilblivelsen af, hvad der er skrevet på bloggen samt hvad

der dermed ’siges’ noget om. Det betyder, at der ikke er lavet præ refleksioner som en interview

person eksempelvis har mulighed for før et interview.

Valget af bloggen som empirisk materiale er således bevidst og reflekteret i forhold til, hvordan

jeg mener bloggen kan være med til at åbne op for, hvordan subjektiveringen tages op af konkre

te aktører. Når det er sagt, er jeg bevidst om, at det valgte empiriske materiale åbner op for nogle

mulige analyser og samtidig naturligt afgrænser sig fra andre analyser. Eksempelvis har jeg med
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bloggen, som empiri, ikke mulighed for at spørge ind til, forfølge særlige udtalelser og komme

mere i dybden med, hvordan konkrete modtagere af kampagnen tager kampagnens budskab op.

Etiske overvejelser
Selvom jeg vælger at anvende ”naturligt forekommende materiale” (Jørgensen & Phillips

1999:127) kommer jeg ikke udenom at forholde mig til etiske aspekter i forhold til, hvordan jeg

behandler materialet og de aktører, som ufrivilligt bliver deltagere i undersøgelsen – det drejer sig

om forfatterne til kampagnen, psykologerne der blogger om kampagnen og de medbloggere, som

deltager i debatten om kampagnen. Det diskuteres blandt forskere, hvorvidt blogs eksempelvis

bare kan forstås som et offentligt tilgængeligt sted i forskningsøjemed (Hookway 2008). Nogle

mener, at qua den offentlige tilgængelighed, er det ikke nødvendigt at deltagere i en undersøgel

se skal tilkendegive deres accept af deres deltagelse. Andre mener, at selvom bloggere er velvi

dende om, at de deltager i en offentlig debat, er indlæggene skrevet af private personer i forvent

ning om, at det er privat, det der er skrevet og derfor skal forskere også behandle det som privat.

Andre argumenterer for at cyperspace er simultant og hele tiden bevæger sig mellem privat

offentlig og offentlig privat. Så den offentlige tilgængelighed skal ikke misbruges, da den hele ti

den bevæger sig mellem privat og offentlig. En måde at komme omkring dette på er ved at indta

ge en position, som Hookway (2008:100) kalder for en ’fair game public domain position’, hvor

der reflekteres over, hvordan bloggen bruges som materiale. Med en pointe hentet fra Dahler

Larsen (2005:242), handler de etiske overvejelser blandet andet om en opmærksomhed på, at når

jeg analyserer den tekstproduktion, der er i forbindelse med kampagnen er jeg ikke interesseret i

den enkelte forfatters personlige relation til teksten. Interessen er derimod på teksten i relation

til, hvordan den formidles og tages op af de forskellige aktører. Derfor er arkitekterne bag teksten,

psykologer og de personer, der deltager på bloggen ikke nævnt med navn. Dette selvom al mate

rialet er på en offentlig tilgængelig hjemmeside, hvor personerne er vidende om at andre kan

’kigge’ med. Dog har de med deres deltagelse i debatten ikke givet tilsagn om, at jeg kan anvende

deres indlæg som empirisk materiale i dette speciale, derfor er en anonymisering på sin plads.

Selvom de enkelte blogdeltagere ikke er vidende om, at kampagnesitet gøres til genstand for ana

lyse, er VFA, som nævnt, vidende om, at jeg anvender kampagnen i specialeøjemed.

Der er nu reflekteret over, hvordan dokumenter kan iagttages gennem den metaoptik specialet

læner sig op ad samt hvilke muligheder og begrænsninger beslutningen om, at empirien kun be
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væger sig indenfor kampagnesitet giver og samtidig har jeg reflekteret over en række etiske

aspekter i forhold til dette valg. I det efterfølgende vil jeg gå tættere på at formulere en analyse

strategi, beskrive udvælgelsen af det konkrete materiale analysen tager afsæt i samt hvordan jeg

bevæger mig frem i analysen.
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4

I kapitlet redegøres der for, med hvilken strategi jeg bevæger mig frem i analysen samt hvordan

jeg har udvalgt det konkrete analysemateriale på kampagnesitet. Der reflekteres over kvaliteten

af den undersøgelse, der muliggøres, med de valg der er truffet og afslutningsvis reflekteres der

over, hvilket udsyn en anden optik ville kunne åbne op for.

Min analysestrategi er guidet af min metaoptik, hvilket betyder, at jeg ikke placerer mig et særligt

sted i forhold til at undersøge en rigtig måde at håndtere stress på. Ej heller tager jeg stilling til

hvad stress er samt hvorfor nogen reagerer med stress. Metaoptikken sætter derimod en ramme

for at iagttage kampagnens konstruktion af stress, trivsel og dialog og med en formulering hentet

fra Esmark et al. (2005:12) er analysestrategi navnet for ”..den praksis, der består i at skabe det

videnskabelige blik, så det sociales konstruktion bliver iagttagelig”. Min analysestrategi handler

således om at gøre rede for, hvordan jeg har bevæget mig frem gennem analysen. Samtidig indi

kerer strategien også, at der er tale om et valg af strategi, der har konsekvenser for, hvad der bli

ver muligt at se og dermed også, at andre valg kunne åbne op for andre analyser (Andersen Åker

strøm 1999:14).

Forstyrrelse som strategi
Min analysestrategi handler om at forstyrre den måde, hvorpå kampagnen beskriver hvad stress

og trivsel er samt hvordan det skal håndteres gennem dialog (Søndergaard 2001:76; Staunæs

2004:83). Med en poststrukturalistisk og socialkonstruktionistisk metaoptik åbnes der op for ana

lysestrategier, der gør det muligt at afbryde det, der i kampagnen tages for givet og kan fremstå

som uimodsagte sandheder om stress, trivsel og dialog. Det bliver muligt at forstyrre indforstået

heder og selvfølgeligheder. Når jeg således gerne vil tænke imod og forstyrre det selvfølgelige og
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det der tages for givet gennem kampagnens italesættelser, bliver jeg ikke bare mikrofonholder for

kampagnen, hvor jeg reproducerer kampagnens konstruktioner om stress, trivsel og dialog, men

det bliver muligt at åbne op for kompleksiteten i de konstruktioner, der abonneres på i kampag

nen. Det betyder ikke, at min analysestrategi handler om, at jeg skal ”..ødelægge og destruere,

men om at bringe produktive forstyrrelser, udfordringer og destabiliseringer ind..” (Staunæs

2004:84). De produktive forstyrrelser kan eksempelvis handle om, at specialet, i sidste ende, bi

drager med en viden, der kan være interessant for VFA og som kan komme modtagere af kam

pagnen til gode.

Én måde at lave forstyrrelse på er gennem en diskursanalyse, hvor det er muligt, at komme helt

tæt på, både hvad der konstrueres og hvordan subjektet konstrueres gennem de indforståetheder

og selvfølgeligheder der skrives frem i kampagnen. Lad os kigge lidt nærmere på dette i det føl

gende.

Diskursanalyse som analysegreb
Den diskursanalyse specialet læner sig op ad henter inspiration fra diskurspsykologien, som ifølge

Staunæs (2004:53) kan indfange, hvordan konkret kommunikation etableres og bidrager til mere

overordnede diskurser (Staunæs 2004:53). Diskurspsykologien kan forstås som en form for social

psykologi, hvis ærinde det for det første er at undersøge relationerne mellem individet og grup

pens betydningsdannelse og handlen og for det andet de bredere samfundsmæssige strukturer og

processer (Jørgensen & Philips 2005:16). Fokus i diskurspsykologien er på det aktive sprogbrug, de

diskursive praksisser og konstruktionen af subjektivitet. Jeg vælger at tage afsæt i den diskurs

psykologiske retning som Potter og Wetherell (1987) er eksponenter for, som blandt andet er

optaget af sprogbrugen i kontekster i hverdagens diskursive praksisser – et fokus der kan indfan

ge, hvordan det aktive sprogbrug konstruerer subjektet (Jørgensen & Phillips 1999:125).

Det er et greb, der gør det muligt, at iagttage hvordan ’verden’ tales frem på bestemte måder.

Som det formuleres af Potter og Wetherell (1987:198), så bruger ”..people […] their language to

do things: to order and request, persuade and accuse”. Når jeg vælger et diskurspsykologisk greb i

analysen, er det for at komme tættere på de aktuelle og konkrete diskurser i kampagnen og sam

tidig for at kunne åbne op for en analyse af, hvordan subjektet kan blive til gennem den diskursive

praksis. Det analytiske fokus bliver dermed at iagttage, hvordan ’talen’ konstrueres in action.
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Det diskurspsykologiske greb har til hensigt at undersøge ”..de retoriske organiseringer af den

diskursive praksis og herunder fremanalysere, hvordan der fortælles, spørges, tilskrives betyd

ning, og hvordan og med hvilke midler bestemte versioner af verden fremstilles som troværdige,

stabile, rigtige osv.” (Staunæs 2004: 89). Derved bliver det muligt at iagttage, hvordan ’verden’

tales frem på bestemte måder. Et forhold der ville være vanskeligt at indfange med en mere fou

caultdiansk tilgang til at undersøge diskurser, hvis fokus er på de mere overordnede samfunds

mæssige diskurser (Staunæs 2004: 87)16.

Min empiri, er som tidligere nævnt, indhentet på kampagnes site og her har jeg udvalgt de sider,

der beskriver stress, trivsel og dialog. Samtidig har jeg valgt, at bruge hele trivselsbloggen og kam

pagnens orange posters (se forside) og tv reklamen som materiale. Det er her vigtigt at under

strege en afgrænsning af, hvordan jeg bruger annoncematerialet. Det er annoncematerialets kon

krete budskab om, at ærlig snak er første skridt ud af stress, der tages afsæt i og som jeg betegner

som en del af empirien. Derved beskæftiger specialet sig ikke med reklamernes udformning, far

vevalg med mere og tager ej heller stilling til reklamer som virkemidler i kampagner.

I praksis er det konkrete analysemateriale udvalgt ved, at jeg har gennemlæst al kampagnemate

rialet på sitet17 – det vil sige alle pjecer, magasiner og anden tekst udgivet i forbindelse med kam

pagnen ’Fra stress til trivsel’18, al hjemmesidetekst, herunder også alle videostreams på hjemme

siden, og endvidere alle blogindlæg og kommentarer i relation til disse indlæg.

Det er omfattende materiale, men da jeg har fulgt kampagnen fra dens lancering i januar 2009

(om end ikke i specifik specialeøjemed fra begyndelsen) har denne læsning været fordelt hen over

16 Jeg har i et tidligere forløb på kandidatuddannelsen arbejdet med en diskurspsykologisk diskursanalyse af en kam
pagne, hvilket viste sig at være en frugtbar analyse i forhold til netop, at kunne indfange den konkrete kommunikation i
kampagnen og hvordan den bidrager til nogle overordnet diskurser om det undersøgte fænomen, som i daværende
tilfælde var mobning i arbejdslivet (jf. Pedersen kleist 2007).

17 Det er vigtigt at understrege, at det jeg henviser til er læst frem til juni 2010. Kampagnen er en igangværende kam
pagne, som føjer nye aktiviteter til undervejs. Derfor vil der være nyt materiale på sitet, som ikke er en del af dette
speciales empiri og som jeg ej heller har læst.

18 Dette materiale kan downloades fra hjemmesiden.
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en længere tidsperiode. Samtidig har jeg, siden kampagnens startskud, jævnligt modtaget ny

hedsmails fra VFA vedrørende kampagnens igangværende projekter og status. Hele denne læs

ning er foretaget både for, på kvalificeret vis, at udvælge det konkrete analysemateriale, og sam

tidig for at få indblik i hele kampagnen og hvordan den konstruerer og italesætter stress, trivsel og

dialog. Det er alt dette materiale vedrørende kampagnen, jeg bruger som baggrundsviden for den

måde stress, trivsel og dialog konstrueres og italesættes på. Når det kommer til den konkrete ana

lyse, er der fortaget et specificeret valg af et mere begrænset antal sider fra hjemmesiden, som

tæller 100 sider19. Denne udvælgelse af det konkrete analysemateriale er ikke tilfældig, men ek

semplarisk og er sket på baggrund af nedenstående konkrete problemformulering, som jeg ind

ledningsvis formulerede: Hvordan konstrueres stress, trivsel og dialog på kampagnesitet ’Fra

stress til trivsel’? Hvilke subjektpositioner åbnes og lukkes der for på sitet?

Da jeg først havde udvalgt de 100 sider, der udgør analysematerialet startede en mere fokuseret

og opmærksom læsning af disse sider, hvor jeg bevægede mig frem i flere runder (Stormhøj

2006:131) for at organisere, tematisere og få overblik. Jeg læste efter emner og identificerede

temaer, for langsomt og gradvist at fremarbejde analytiske pointer fra materialet. Dette gjorde

jeg med afsæt i nogle konkrete forskningsspørgsmål om, hvordan den enkelte kan blive til på

kampagnesitet når stress, trivsel og dialog italesættes:

Hvilke rationaler bygger kampagnen på?
Gennem hvilke diskurser skrives disse rationaler frem?
Hvordan tager kampagnens modtagere budskabet fra kampagnen op?
Hvilke subjektpositioner (u)muliggøres i den diskursive praksis?

Guidet gennem forskningsspørgsmålene læste jeg konkret efter; her beskriver kampagnen stress,

trivsel og dialog på den og den måde, her fortæller kampagnemodtagere om stress, trivsel og dia

log på den og denmåde.

Men jeg har ikke kun været styret af forskningsspørgsmål og temaer i min fokuserede læsning. Jeg

besluttede også at læse teksten opdelt – i tekst, der var skrevet af arkitekterne bag kampagnen og

19 Disse sider er tilgængelige på den vedlagte cd, som findes i en lomme bagest i dette speciale.
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så tekst skrevet af psykologer fra trivselsbloggen og blogdeltagere. Med inspiration fra Amhøj

(2004) valgte jeg at arbejde med en opdeling af teksten, som beskrives i det følgende.

Designet og refleksiv tekst
I analysen arbejdes der med to typer af tekst og der skelnes mellem designet og refleksiv tekst.

Den designede tekst er tekst VFA har produceret i relation til kampagnen. Her beskrives stress og

trivsel og forslag til at håndtere stress gennem dialog. Det er igennem denne tekst, at stress, triv

sel og dialog konstrueres og jeg forstår teksten som et udtryk for en ordnet fortælling og konsta

terende tekst, der bliver til en diskursiv tolkningsramme, hvor betydninger og repræsentationer

”..gør det muligt at se, tænke, tale, forstå, handle på bestemte måder, og som samtidig udelukker

andre måder at se, tænke, tale forstå og handle på.” (Staunæs 2004:57).

Den refleksive tekst rummer tekst fra trivselsbloggen, hvor psykologer og modtagere af kampag

nen reflekterer over den designet tekst. Jeg forstår det som en tekst, hvor den ordnet fortælling

og konstaterende tekst reflekteres og hvor det bliver muligt, at analysere hvordan og om der så

tænkes, tales, forstås og handles på bestemte måder.

Med disse analysestrategiske overvejelser kan analysearbejdet gå i gang, men før analysen åbnes,

vil jeg dog lige gøre et ophold ved den kvalitet, undersøgelsen får gennem de valg, der er truffet

undervejs i specialet og samtidig reflektere over, hvad en anden optik kunne have bidraget med.

20

Undervejs i de foregående kapitler har jeg reflekteret over muligheder og begrænsninger ved den

valgte metaoptik, teori, metode og analysestrategi. De valg der er truffet, åbner som sagt op for

noglemulige analyser af kampagnesitet.

Det er valg, der tager afsæt i den metaoptik specialet trækker på. Metaoptikken sætter så at sige

præmisserne for, hvordan og med hvilken metode, jeg vil analysere og spørge til mit materiale på

20 ’Den metodologiske spiral’ er et begreb Lektor Jette Kofoed anvendte ved et specialeseminar i marts 2010, som hand
ler om sammenhængen mellem valg af metateori, teori, undersøgelsesdesign og analysestrategi.
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og peger i retning af en særlig analysestrategi. Som det formuleres af Jørgensen og Philips

(1999:12) er det en ”pakkeløsning” eller med en formulering fra Jette Kofoed, handler mine valg

om at følge ’den metodologiske spiral’, hvor der er intern konsistens mellem de valg, der træffes

undervejs i specialet. Med intern konsistens i specialet forsøger jeg for det første at imødekomme

en kritik, der ofte rettes mod den kvalitative forskning, hvor et kritikpunkt er, at den kvalitative

forskning ikke er stringent nok og dermed mindre gyldig end den kvantitative forskning (Jørgensen

& Philips 199:133). Ved at være eksplicit omkring fremgangsmåde, valg og fravalg forsøger jeg at

skabe gennemsigtighed, så læserne kan bedømme de pointer og konklusioner, der frembringes

via analysen (Jørgensen & Phillips 1999:133). I analysen vises gennemsigtigheden eksempelvis ved

at vælge at bruge flere forskellige citater om samme analytiske pointe. Dette for at vise, at analy

sen tager afsæt i sammenhængende kæder af udsagn og at der ikke blot analyseres på enkeltstå

ende udsagn fra kampagnen.

For det andet arbejder jeg med begrebet gældighed (jf. afsnittet om metaoptik i kapitel 2) i stedet

for gyldighed og forsøger således via analysen at kunne udsige noget mere om stress, trivsel og

dialog end det kampagnen umiddelbart siger om fænomenerne. Hensigten er at skabe og åbne op

for nye forklaringer om feltet. Med et begreb hentet fra Potter og Wetherell (1987) handler gyl

digheden i arbejdet om, at kunne vurdere analysens frugtbarhed. Frugtbarhed handler netop om

analysens evne til at bringe nye forklaringer til feltet (Jørgensen & Phillips 1999:133). De nye for

klaringer som analysen gerne skulle frembringe, har jeg desuden en ambition om skal være pro

duktive og interessante for feltet. Om de er interessante og produktive for feltet, vil vise sig og

som sagt vendes der tilbage til dette i mit afsluttende kapitel.

Et andet teoretisk blik
At følge ’den metodologiske spiral’ betyder, som nævnt, et særligt udsyn. Et udsyn der samtidig

betyder, at der er spørgsmål jeg ikke stiller til materialet, men som ikke desto mindre er relevante

i en kontekst, hvor en kampagnen om stresshåndtering sættes under lup. Som afsnittet om stress

peger på, så opleves stress af den enkelte som en kropslig erfaring uagtet de diskursive praksisser.

Som en modtager af kampagnen udtrykker det, så viser stressen sig som en; ”..følsen af uro, hjæl

peløshed og håbløshed,[…] det kommer lige pludseligt og går i maven.”Men hvordan ændrer eller

forandrer man egentlig oplevelser som disse? Det er spørgsmål, som den valgte optik hverken
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spørger til, eller som den ej heller kan besvare. Her ville et andet teoretisk perspektiv være nød

vendigt.

En mulig måde at indfange spørgsmål, der relaterer sig til den enkeltes oplevelser og mulige for

andringer i forhold til disse oplevelser, kan hentes indenfor psykodynamiske teoriretninger og kan

konkret gribes med et begreb om anerkendelse, sådan som den norske psykolog Anne Lise Schib

bye (2002) anvender det. Schibbye (2002) viser gennem en dialektisk relationsteori, som er psy

kodynamisk forankret, hvordan anerkendelsesbegreb rummer mulighed for forandring. Begrebet

om anerkendelse beskrives som en måde at vise ”emosjonell tilgjengelighet, omsorg, innlevelse,

forståelse, respekt, bekreftelse og en genuin evne og vilje til å gi den andre rett til sine oplevelser”

(Schibbye 2002:122). Schibbye (2002:248) argumenterer for, at det at få anerkendt en oplevelse

og have retten til den, kan gøre det muligt at ændre oplevelsen. En pointe er derved, at anerken

delse kan bidrage til forandring. I forhold til stress og de subjektpositioner der inviteres til på

kampagnesitet ville det, at inddrage anerkendelsesbegrebet kunne bidrage til en forståelse af den

oplevelse, der knytter sig til den enkeltes indtagelse af forskellige subjektpositioner og anerken

delsen af de oplevelser, der relaterer sig til stress kunne føre til mulige forandringer.

Grundlæggende er Schibbye (2002:23) videnskabsteoretisk interesseret i ontologisk orienterede

værensspørgsmål i modsætning til tilblivelsesprocesser. Derved ville det som argumenteret for

være vanskeligt, at legitimere en sammentænkning af teorierne, men nogle ubesvarede spørgs

mål ville kunne indfanges.

Igennem det valgte teoretiske blik åbnes der i det følgende kapitel op for analysen.
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5

I dette kapitel åbnes der op for analysen af kampagnen ’Fra stress til trivsel’ – en analyse, hvor jeg

bevæger mig rundt på kampagnesitet med en ambition om at undersøge, hvordan stress, trivsel

og dialog konstrueres gennem kampagnens designede og refleksive tekster samt hvilke subjekt

positioner der åbnes og lukkes for på sitet. Det undersøges ved hjælp af de teoretiske begreber,

der blev præsenteret i kapitel 2. Jeg er bevidst om, at når jeg går i gang med at analysere, så er

det noget monomentalt, jeg fanger og at det er et udvalgt nedsalg på en igangværende kampag

ne. Det betyder, at teksten kondenseres og at jeg forsøger at sige noget meningsfuldt om det, der

ellers er i bevægelse.

Analysen falder overordnet i tre dele:

I analysedel 1 identificeres ’Kampagnens masterfortælling’ som afsluttes med at knytte an til en

metafor om veksling.

I analysedel 2 ’Stress og trivsel’ identificeres fire fortolkningsrepertoirer og det vises, hvordan der

kan peges på in og ekskluderende processer for modtagere af kampagnen.

Analysedel 3 ’Dialog’ åbner op for en analyse af, hvordan dialog betydningssættes og indholdsud

fyldes gennem kampagnens designede og refleksive tekster.

Til slut i kapitlet samles de tre analysedele til en sammenfatning.
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I denne første analysedel arbejdes der ud fra en tese om, at hovedbudskabet i kampagnen ’Fra

stress til trivsel’ er, at medarbejdere skal håndtere stress og fremme trivsel gennem dialog og at

egne forventninger til om det lykkes spiller en central rolle. Det er en tese, som jeg har identifice

ret gennem det, jeg vil kalde kampagnens masterfortælling. Masterfortællingen er identificeret

via mange frem og tilbagelæsninger af materialet og hensigten med at identificere kampagnens

masterfortælling, er at få blik for det, der kan læses som de rationaler, der trækkes på og italesæt

tes på kampagnesitet. En italesættelse som modtagere af kampagnen bliver præsenteret for, når

de bevæger sig rundt på sitet.

Masterfortælling er et begreb inspireret af Rasmussen (2009), som anvender begrebet i forhold til

forståelse af mobning som fænomen, sådan som hun blandt andet iagttager det igennem ’Elev

mægling’, samt af Kofoed (2004:65), der henter begrebet om ”a master code” fra Ammons &

White Park (1994). En masterfortælling er udtryk for et bestemt rationale, for en selvfølgelig og

neutraliseret fortælling, der orienterer feltet som en norm og som det af aktører i feltet virker

meningsfuldt at forholde sig til. Underordnet om man er enig eller ej (Kofoed 2004). Rationaler er

sjældent uskyldige, idet rationaler henviser til bestemte måder at iagttage en særlig problemstil

ling på (Kofoed et. al 2010:40).

I det følgende bevæger jeg mig ind i masterfortællingen, som samtidig kan betragtes som en ’tur’

rundt på kampagnesitet og herigennem eksemplificere kampagnens masterfortælling.

Kampagnens masterfortælling kan først og fremmest læses i selve navnet for kampagnen ’Fra

stress til trivsel’ – her hæfter jeg mig ved, hvordan der sættes en forbindelse mellem de to for

hold, en forbindelse, som peger i retning af noget, der kan ændre status og som peger på, at der
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kan ske en bevægelse fra det ene til det andet. Og læses dette i relation til de paradigmer, som jeg

pegede på i kapitel 1, kan denne relation læses som en måde, hvorpå kampagnen placerer sig i

feltet. Det kan tyde på, at der her er et ønske om at placere sig indenfor det, der af Kristensen og

Nielsen (2007) kaldes for muligheds og forandringsparadigmet, hvor stress og trivsel sættes i re

lation til hinanden og hvor der i højere grad er fokus på løsninger frem for problemer.

I den layoutmæssige udformning på sitet hæfter jeg mig ved forbindelsen mellem stress og trivsel.

Sitet er bygget op som to afsnit, der hver især beskriver stress på den ene side og trivsel på den

anden. Her fokuseres der på, hvordan den enkelte og arbejdspladsen, kan bevæge sig fra stress til

trivsel. Men det er ikke kun kampagnens navn og den layoutmæssige fremstilling, der sætter

ramme om masterfortællingen. På kampagnesitet er et gennemgående budskab, hvordan man

kan håndtere stress og fremme trivsel og det lyder eksempelvis ”kampagnen skal udbrede viden

om, hvad stress er, hvordan alvorlig stress kan forebygges, og hvordan man fremmer trivsel på

arbejdspladsen. Og videre står der; ”For at kunne forebygge og håndtere stress, skal der fokus på

trivsel på arbejdspladsen.” Stress og trivsel sættes således i forhold til hinanden og der bygges en

fortælling op, hvor bevægelsen mellem stress og trivsel er i fokus for fortællingen. Det er også en

fortælling, der peger i retning af, at bevæge sig mellem noget uønsket og noget ønsket. På kam

pagnesitet peges der nemlig på, at langvarig stress er skadelig for den enkelte, dyrt for arbejds

pladsen og samfundet og at man, for at forebygge stress, skal fokusere på trivsel. Det læses som

en fremstilling, hvor der er en bevægelse fra en uønsket position til en ønsket position. Men ma

sterfortællingen handler om mere end at bevæge sig fra stress til trivsel, det handler også om

forventninger – hvilke forventninger det handler om, vil jeg kigge nærmere på i det følgende.

Forventningsitalesættelsen
På kampagnesitet præsenteres læseren som noget af det første for CATS teorien21, der skal for

midle, hvordan kampagnen opfatter stress. Det konkrete budskab i forhold til at formidle CATS

teorien er at understrege, at alle er forskellige og derfor vil det også være forskelligt, hvorvidt den

enkelte reagerer med stress i forskellige situationer. Det er en vigtig pointe i teorien, hvilket ek

spliciteres her med et par citater ”Vi er alle forskellige, også når man ser på, hvad der stresser den

enkelte. CATS er en ny forståelse af stress, der blandt andet fokuserer på forventninger.” og videre

21 Se også kapitel 1.
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står der ”Teorien forklarer, at udfordringer opleves forskelligt, og at vi derfor reagerer forskelligt

på dem. Vores forventninger til om udfordringer kan løses afgør, hvorvidt vi reagerer med stress.”

Det jeg hæfter mig særligt ved i citaterne er, hvordan forskellighed knyttes til forventninger. For

ventninger bliver italesat som noget særlig centralt i forhold til, hvorvidt den enkelte reagerer

med stress. Det er ikke kun dét, at vi alle er forskellige, men det er vores individuelle forventnin

ger til, om vi kan håndtere forskellige situationer, der er afgørende for, om vi reagerer med stress.

Det handler altså ikke om hvad som helst – det handler om forventninger og som der står på sitet:

“Dine forventninger er afgørende”. Så hvad rummer denne forventningsitalesættelse, som jeg

vælger at kalde det, egentlig?

På sitet kan læseren, via linket ”Sådan hjælper positive forventninger på stresshåndteringen” og

”Derfor hjælper positive forventninger med stresshåndteringen” klikke sig videre og læse mere om

forventninger samt hvordan forventninger knyttes direkte til stress og trivsel.

Til forventningsitalesættelsen knyttes ord som positivitet og negativitet. “Negative forventninger

giver stress. Negative forventninger kommer til udtryk i en følelse af hjælpeløshed eller håbløshed.

Begge følelser indeholder bekymring og uro og forstærker aktiveringen af kroppens alarmbered

skab: stress.” Citatet læser jeg som en måde at knytte positivitet til trivsel og negativitet til stress

og at den enkeltes forventninger får betydning for, hvorvidt vedkomne reagerer med stress.

Når der klikkes videre på sitet for at læse om trivsel præsenteres trivsel som noget, der handler

om at skabe balance og velvære – idet det er her medarbejdere trives bedst. Det er en god inve

stering og indsatsen ”..kan […] resultere i gladere medarbejdere, øget kvalitet og effektivitet samt

et mindre sygefravær”. At fokusere på trivsel er altså både en gevinst for medarbejdere og for

bundlinjen.

Dét at skabe trivsel på arbejdspladsen er et fælles ansvar medarbejdere og arbejdsplads imellem.

Trivselsarbejdet skal nemlig, som der står på sitet, foregå på fire niveauer – individ , gruppe , le

delses og organisationsniveau også kaldet IGLO22. Forankres trivselsarbejdet på alle fire niveauer,

22 De fire niveauer kaldes for IGLO princippet. Et princip, som er udviklet af erhvervspsykolog Michael Munch Hansen og
arbejds og organisationspsykolog Michael Martini Jørgensen.
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er der gode muligheder for succes. Trivsel formidles således med afsæt i det fælles ansvar, men

når der læses videre under trivselsdelen, forekommer det, at IGLO princippet ikke kun handler om

det fælles ansvar, som der refereres til. Når der læses videre dukker nemlig den forventningsitale

sættelse op, som er et gennemgående argument i forhold til stress. En forventningsitalesættelse,

der knyttes til individet og som får betydning for den enkeltes oplevelse og bidrag til trivsel “Det

handler om dine egne forventninger” som der står på sitet og “Oplevelsen af trivsel er individuel

og handler blandt andet om en persons forventninger til, om han eller hun kan klare en situation

eller ej. Trivsel på arbejdspladsen har gode vilkår, når vi grundlæggende har positive forventninger

til, at vi enten selv kan håndtere hverdagens udfordringer, eller at vores kolleger og ledere kan

hjælpe os.” Det jeg hæfter mig ved her er, at selvom trivselskonstruktionen tager afsæt i en for

tælling om, at det kræver en fælles indsats at skabe trivsel, så blandes det med forventningsitale

sættelsen, som placeres hos det enkelte individ.

Forventningsitalesættelsen knyttes altså både til stress og trivsel og læses der på tværs af kam

pagnesitet, står forventning som et gennemgående rationale og bliver et grundlæggende element

i forhold til at kunne bevæge sig fra stress til trivsel. Men forventningsitalesættelsen handler ikke

kun om at bevæge sig fra stress til trivsel. Forventningsitalesættelsen placeres hos individet og

derved bliver det individet, der skal handle i forhold til at bevæge sig fra stress til trivsel. At det er

individets ansvar at bevæge sig fra stress til trivsel er også fremtrædende, når kampagnen peger

på, at det er gennem dialog, at den enkelte skal håndtere stress for at fremme trivsel.

Som jeg indledte denne analyse med at pege på, så er det gennem dialog, at medarbejdere skal

håndtere stress og fremme trivsel, men det skal ikke kun håndtere stress og fremme trivsel, dialog

er ifølge kampagnen også; ”..helt essentielt, når man ønsker at forbedre det psykiske arbejdsmil

jø..” og ”Den ærlige snak og dialogen om, hvordan vi har det med arbejdspladsens opgaver er af

gørende for håndteringen af stress”. Dette budskab formidles på kampagnesitet og samtidig gen

nem annoncer og tv reklame. ”Ud med sproget”, ”Tal” og ”Sig det som det er” alle med undertit

len ”Ærlig snak er første skridt ud af stress”23. Det er enkle annoncebudskaber, som kampagnen

understreger gennem nyeste viden på området; ”Den seneste forskning viser, at dialog og for

23 Se i øvrigt forside af specialet, hvor disse posters er gengivet.
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ventningsafstemning på arbejdspladsen forebygger og håndterer stress”. Budskabet er altså ikke

kun at tage dialogen, men også at dialogen er afgørende og fjerner stress. Samtidig synes rekla

merne, at henvende sig direkte til den enkelte, der oplever stress.

At anvende annoncer og tv reklamer til at formidle budskabet, om at dialog er det, der muliggør

bevægelsen fra stress til trivsel, kan understrege en hensigt fra kampagnens side, om at fremhæ

ve dialog som en naturlig faktor i bevægelsen mellem stress og trivsel. Samtidig sætter annoncer

ne scenen for kampagnen og understreger en pointe om, at dialog er afgørende for at fjerne

stress. Den der har, eller oplever stress skal så at sige tage første skridt, men det er ikke hvilket

som helst skridt, der muliggør bevægelsen fra stress til trivsel24. Det er et skridt, hvor den enkelte

åbner sig via dialogen og taler om stress, for det er i dialogen muligheden for at bevæge sig fra en

uønsket position til en ønsket position findes.

Masterfortællingens pointer
Ovenstående ’tur’ rundt på kampagnesitet har vist, at kampagnen trækker på nogle bestemte

rationaler om dét, at bevæge sig fra stress til trivsel samt hvordan det skal gøres. Kort formuleret

handler masterfortællingen om:

At bevæge sig fra stress til trivsel
At bevæge sig fra negative forventninger til positive forventninger
At dialog benævnes som dét, der kan gøre bevægelsen mulig
At resultatet af bevægelserne vil fjerne stressen
At det er det enkelte individ der skal handle i forhold til dette

I det følgende vil jeg knytte en metafor til pointerne i masterfortællingen.

En måde at benævne det der formidles i masterfortællingen, vil jeg gerne knytte til en metafor om

veksling. Metaforen skal fungere som forståelsestilbud i forhold den selvfølgeliggjorte fortælling,

24 For at nævne et eksempel kan man med en hurtig søgning på www.google.dk om, hvordan stress kan håndteres,
eksempelvis finde meditation som et meget anvendt ’værktøj’ i forhold til at håndtere stress.
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som masterfortællingen er et udtryk for. En metafor om veksling kan være med til at indfange,

hvorfor det er meningsfuldt for modtagere af kampagnen, at forholde sig til og agere i forhold

masterfortællingen i kampagnen. Samtidig skal metaforen også fungere som en analytisk op

mærksomhed i forhold til at kunne få øje på vekslingens muligheder og begrænsninger.

At trække på en metafor om veksling er blandt andet inspireret af Kofoed (2007a), som trækker

på Jackie Staceys (2010) ide om ’sammehed forskelligheds økonomi’ og inspireret af Staunæs og

Helle Bjerg (2010), der arbejder med en metafor om ’affektiv økonomi’.

Veksling er en metafor for at forstå stress og trivsel som noget, der kan veksles fra og til, som var

det valuta man gerne ville veksle. Og stress og trivsel er valutaer med forskellig værdi. En værd

isætning der kan læses i masterfortællingens forventningsitalesættelse om den enkeltes negative

vs. positive forventninger, som knytter sig til henholdsvis stress og trivsel. Positive forventninger

hjælper på stresshåndtering og negative forventninger giver stress, men som der også står på si

tet, så kan der veksles mellem negative og positive forventninger; ”For den enkelte vil det ofte

handle om, at negative forventninger skal vendes til positive forventninger..”

Trivselsvaluta forstår jeg som de positive forventninger, som de beskrives i forventningsitalesæt

telse. Det er den valuta, der er i højeste kurs og samtidig den valuta, det bliver meningsfuldt at

ville veksle til.

Men hvad koster det egentlig at veksle fra stress til trivsel? Eller i en metafor om veksling er der så

en kurs mellem stress og trivsel? En kurs kan forstås som omsætningsforholdet mellem forskellige

valutaer – altså den pris man må betale, for den valuta man gerne vil købe. Som det viste sig i ma

sterfortællingen er det gennem dialog, at medarbejdere skal håndtere stress og fremme trivsel.

Valutakursen mellem stress og trivsel er altså dialog og bliver dermed det, der muliggør vekslin

gen fra stressvaluta til trivselsvaluta – dialog er er så at sige omsætningsforholdet mellem stress

og trivsel.

Men der synes at være noget mere med vekslingen, for som det også viste sig i masterfortællin

gen skal vekslingen også; ”..resultere i gladere medarbejdere..” og i, at den enkelte bevæger sig fra

en uønsket til en ønsket position. Ved at tage første skridt får man ikke kun trivsel, men der åbnes
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samtidig op for at den enkelte forløses af stressen25. Forløsning betyder, at blive fritaget fra noget

ubehageligt og vender vi tilbage til kapitel 1 er der, trods de divergerende stemmer indenfor

stressforskningen, bred enighed om, at stress opleves som ubehageligt af den enkelte og viser sig

gennem forskellige symptomer, som blandt andet angst og anspændthed. Så vekslingen fra stress

til trivsel gennem dialog kommer også til at rumme muligheden for forløsning af denne ubehage

lighed, som stressen kan betegnes som.

At knytte masterfortællingen til en metafor om veksling er med til at understrege at dét at bevæ

ge sig fra stress til trivsel ikke kun er forbeholdt nogle få, men er en mulighed for alle. Metaforen

kan også være med til at understrege, at det er en attraktiv veksling, idet vekslingen knyttes til

positivitet vs. negativitet. At omsætningsforholdet mellem stress og trivsel er dialog gør det også

umiddelbart muligt for alle at veksle, da dialog er et redskab, der er tilgængeligt for de fleste. Men

ikke kun noget der er tilgængeligt for alle, det er også en meningsfuld og attraktiv veksling, da

vekslingen netop rummer potentialet for forløsning for den enkelte.

Med denne metafor om veksling vil jeg bevæge mig videre i analysen af kampagnesitet. I det føl

gende er det hensigten at identificere hvilke diskurser, der trækkes på i kampagnen for at få blik

for, hvordan stress og trivsel konstrueres samt hvilke subjektpositioner der muliggøres i den dis

kursive praksis, der italesættes på kampagnesitet.

25 Betydningen af forløsning hentes fra Den Danske Ordbog, hvor forløsning defineres som; ”befrielse for noget ubeha
geligt, fx angst, anspændthed eller indestængte følelser”. Definitionen er hentet fra den netbaserede udgave af Den
Danske Ordbog lokaliseret 24. august 2010 på: http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=forløsning&search=Søg
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I det følgende vil jeg, som sagt, arbejde mig videre ind i rationalet, videre ind i masterfortællingen

og her undersøge hvilke fortolkningsrepertoirer, der trækkes på i kampagnens masterfortælling26.

Som det viste sig i kapitel 1, er der mange divergerende stemmer i stressfeltet, så hvor placerer

kampagnen sig mellem de divergerende stemmer? Og hvordan kan man blive til, som kampagne

modtager, gennem det perspektiv, kampagnen italesætter?

Opmærksomheden i denne analysedel rettes mod, hvorledes stress og trivsel konstrueres på

kampagnesitet. Det er en diskursanalyse, der skal åbne op for en analyse af, hvilke subjektpositio

ner der åbnes og lukkes for på kampagnesitet. Hvordan fortælles, spørges, tilskrives der betydning

samt med hvilke midler fremstilles bestemte versioner af stress og trivsel gennem de designede

og refleksive tekster. Som vi skal se, identificeres der fire forskellige fortolkningsrepertoirer, som

er særlig fremtrædende i kampagnen. Som det viser sig, bliver identificeringen af disse fortolk

ningsrepertoirer særlig interessante, når der i denne analysedel peges på, hvordan modtagere af

kampagnen enten tilhører kategorien af den ene eller anden type af medarbejdere.

Et stærkt fortolkningsrepertoire, som kampagnen bygges op omkring, er et ekspertvidenrepertoi

re. Kampagnen tager eksplicit afsæt i CATS teorien. En teori der, som det står på sitet, er udviklet

af to af verdens førende stressforskere Hege Eriksen og Holger Ursin og deres forskningsresultater

er tilgængelige på sitet via links til engelske forskningsartikler, der kan dokumentere gyldigheden

26 Lad mig her lave en skelnen mellem masterfortælling og fortolkningsrepertoire sådan som det tænkes anvendt i spe
cialet. Fortolkningsrepertoiret knyttes direkte til subjektivering, hvorimod rationalerne knyttes til masterfortællingen,
der kan læses som normgivende og som det af aktører kan virke meningsfuldt at forholde sig til og som henviser til
bestemte måder at iagttage en særlig problemstilling på. Masterfortællingen bruges derved ikke til at få blik for subjekt
iveringen, men til at kunne få blik for, hvilke rationaler konstruktionen i kampagnen trækker på.
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af teorien. CATS teorien er den stressteori kampagnen eksplicit er informeret af og læseren bliver

på sitet allerede fra start fulgt på vej af nyeste viden indenfor feltet. En viden som refererer til

verdenseliten indenfor stressforskningen. Formidling af teorien præsenteres i et let læseligt sprog,

men samtidig er der mulighed for at klikke videre på sitet, for at få mere viden.

Kampagnen sætter så at sige scenen med ekspertviden og henviser fra start til nyeste forskning og

konkrete forskningsresultater indenfor feltet. Da stressfeltet er præget af divergerende stemmer,

kan kampagnen have en strategisk pointe i at lægge ud med en forskningsbaseret viden, som kan

pointere hvorfra kampagnen taler. I en sådan kommunikation kan der både udpeges en seriøsitet

fra kampagnens side og en hensigt om at ville følge læseren godt på vej – på den vej som kam

pagnen vælger for os. Da kampagnen er repræsenteret af VFA, som er en del af Det Nationale

Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), der er underlagt Beskæftigelsesministeriet, ses det stra

tegiske også i, at kampagnens hensigt er, at få så mange læsere af kampagnen til at følge den

forskning kampagnen er informeret af og følge kampagnens ideal om at reducere stress på ar

bejdspladserne og skabe mere trivsel. Et ideal, der i sidste ende kan måles på bundlinjen – både

på den enkelte arbejdsplads og som en besparelse på de offentlige budgetter. Hvis jeg relaterer

denne iagttagelse til den styringsoptik specialet tager afsæt i (Dean 2006:43), er det muligt at få

blik for et styringsrationale, som forstår styring som en mulighed for at forme aspekter ved vores

adfærd i overensstemmelse med et bestemt normsæt med bestemte mål for øje og samtidig en

opfattelse af, at menneskelig adfærd er noget, der kan styres. Det kan argumenteres, at de invol

verede parter i kampagnen, netop forstår menneskelig adfærd som noget, der kan styres og regu

leres og rettes mod bestemte mål, idet det ellers ville være vanskeligt at argumentere for at sætte

en så storstilet kampagne i værk og ikke mindst skaffe de økonomiske midler til at gennemføre

den. At ekspertviden optræder som et stærkt fortolkningsrepertoire kan hænge sammen med, at

kampagnen opfatter ekspertviden som effektfuld styring, som det kan være vanskeligt at argu

mentere imod. Med Deans (2006:75) formulering er styring nemlig kun succesfuld, for så vidt ak

tørerne oplever sig selv gennem de kommunikative betingelser teknologien sætter.

Med et diskursivt ekspertvidenrepertoire åbnes der op for, at man som modtager af kampagnen

kan se sig selv gennem netop den viden, kampagnen vælger at tage afsæt i og herigennem forstå,

hvorfor man selv eller andre reagerer med stress. Og som modtager af kampagnen kan det vise

sig som meningsfuldt at kunne hægte sig på én konkret forståelsesramme, som med afsæt i forsk
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ning kan beskrive, hvordan man selv eller andre har stress. det betyder samtidig, at der sker en

mulig lukning i forhold at forstå stress på andre måder, idet det kan være vanskeligt at argumen

tere imod forskning. Andre mulige måder at forstå stress på, kunne eksempelvis befinde sig inden

for andre stressparadigmer. Som det viste sig i kapitel 1 findes der, med min tilføjelse til Kristen

sen og Nielsen (2007), syv paradigmer. CATS teorien er altså ikke den eneste måde at forstå stress

på, men med det diskursive ekspertvidenrepertoire, der trækkes på i kampagnen, kan det komme

til at fremstå sommåden at forstå stress på.

CATS teorien tager blandt andet afsæt i en kognitiv forståelse af stress. Kognition refererer til den

enkeltes perception, opmærksomhed, tænkning, hukommelse og sprog og henviser til de indre

processer og hvordan informationer og forskellige indtryk fortolkes (Gade 2005:61)27. CATS

teorien placerede jeg indenfor copingparadigmet. Et paradigme, der lægger vægt på det enkelte

individs måde at tackle livets genvordigheder på og som det blev formuleret af Ursin (1997:103)

er enhver sin egne ’stress’ smed. Teoriens optagethed af det kognitive og placeringen i feltet kan

siges at referere til et individfokuseret fortolkningsrepertoire. Denne individfokusering viste sig

også i masterfortællingen, hvor det forventes, at det er det enkelte individ, der skal handle i for

hold til at veksle fra stress til trivsel. At der i kampagnen trækkes på et individfokuseret fortolk

ningsrepertoire, er også noget, som modtagere af kampagnen har erfaret og reflekteret over og

som nogen har ytret sig kritisk omkring. Det er en kritik som kampagnen forholder sig eksplicit til

på kampagnesitet. En kampagnemedarbejder fra VFA’s webredaktion skriver følgende; “Denne

artikel er af nogle brugere blevet kritiseret for at være for fokuseret på det individuelle ansvar og

dermed overse det ansvar for trivsel og stressforebyggelse, som ligger hos ledelsen. Tak for jeres

kommentarer vi er glade for, at vores artikler bliver debatteret! Det er selvfølgelig beklageligt, at

man ved at læse vores tekster her på sitet har kunne få den opfattelse, at stress er et individuelt

problem. Det er bestemt ikke pointen i den stressforskning, kampagnen bygger på. Nærværende

artikel er efterfølgende blevet justeret for at understrege det fælles ansvar, arbejdspladsen har i

forebyggelsen af stress.” Kampagnen forholder sig åbent til kritikken og har et umiddelbart ønske

om, ikke at tillægge det individuelle en særlig status i forhold til stress. Stress skal ikke kun forstås

med afsæt i individet, men må forstås i sammenhæng med arbejdspladsens ansvar. Selvom den

27 Den kognitive psykologi er blandt andet optaget af hvad der foregår i sindet og hvordan individet fortolker og skaber
mening i de informationer som vi konstant modtager gennem sanserne (Gade 2005:61).
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tekst specialet tager afsæt i er den justerede tekst, som der henvises til i citatet, trækkes der, iføl

ge mine analyser stadig på et individfokuseret fortolkningsrepertoire. Det er et fortolkningsreper

toire, der sætter det enkelte individ i centrum for, hvorvidt personen reagerer med stress.

En diskursiv individfokusering kan åbne for en skelnen mellem og anerkendelse af forskellige må

der at fortolke og skabe mening og dermed også, at der findes forskellige måder at reagere på i

forhold til stress. Samtidig kan en sådan fokusering betyde, at individet kan se sig selv og andre

som nogen, der tackler og tolker livets udfordringer sådan, at de reagerer med stress, idet det

knyttes til noget, der kommer indefra.

”Positive forventninger hjælper på stress” står der på kampagnesitet og det læses som et fokus på

effekten af positive tanker i forhold til stress. Som der videre står på sitet ”For den enkelte vil det

ofte handle om, at negative forventninger skal vendes til positive forventninger..”

At lægge vægt på effekten af det positive kan henvise til en opfattelse, som blandt andet er at

finde i det nyere psykologiske paradigme, som den positive psykologi28 står for, der handler om at

fremhæve det positive frem for det negative. Det er et fokus på muligheder og ressourcer i mod

sætning til psykologiens traditionelle fokusering på problemer og dysfunktioner. Det læses som et

fortolkningsrepertoire, der søger at italesætte positivitetens effekt i relation til stress og trivsel. En

italesættelse, hvor individets enten positive eller negative forventning kan afstedkomme både

stress og trivsel. Positivitet øger chancerne for ikke at reagere med stress og samtidig øger det

chancerne for at skabe trivsel hævdes det.

At trække på et diskursivt positivitetsrepertoire kan for modtagere af kampagnen åbne op for at

kunne se den mulighed, der ligger i at fokusere på det positive og dermed også muligheden for at

vende negative forventninger til positive forventninger. Men det er en mulighed, der rummer en

28 Positiv Psykologi, som Martin Seligman er ophavsmand til, forsker i effekten af positive følelser, for eksempel flow
situationer, sådan som psykologen Mihaly Csikszentmihalyi har beskrevet dem. Et af den positive psykologis råd til at
opnå en større lykkefølelse er hver dag at skrive tre positive ting ned som er sket. Der hævdes at være evidens for, at
det virker (Bovbjerg 2007a).
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dobbelthed, idet en sådan fokusering samtidig betyder, at hvis det ikke lykkes den enkelte at ven

de det negative til det positive, så kan det pege tilbage til, at den enkelte ikke har formået at være

positiv nok.

Et fjerde fortolkningsrepertoire, der trækkes på i kampagnen, udpeges som det ansvarsfokuse

rende. På sitet kan det læses, hvordan ansvar for stress og trivsel bevæger sig mellem at tage et

fælles ansvar og et individuelt ansvar i forhold til stress og trivsel. Som en slags lige deling af an

svar mellem den enkelte og arbejdspladsen. En eksplicit fortælling, hvor kampagnen søger at pla

cere ansvaret på alle fire niveauer som IGLO princippet peger på. Kampagnens eksplicitte itale

sættelse af det fælles ansvar er således det umiddelbare budskab, men ærindet her er ikke kun at

få blik for det umiddelbare, men derimod at bevæge mig længere ind i læsningen og analysen af,

hvad denne italesættelse rummer. I denne læsning bliver det muligt at få blik for, hvordan ansva

ret for stress og trivsel peger tilbage på det enkelte individ. Det er en læsning, der dels hænger

sammen med den stærke individfokusering, som ligger i den kognitive tilgang og indenfor coping

paradigmet og samtidig hænger det individuelle ansvar sammen med den del af kampagnen, der

fokuserer på dialog som løsning. Selve vekslingen mellem stress og trivsel, er noget den enkelte

skal tage første skridt til. Det er, for at bruge vekslemetaforen, for egen regning at betale valuta

kursen mellem stress og trivsel. Pointen her er, at det ansvarsfokuserende fortolkningsrepertoire

sætter det enkelte individ i centrum for både stress, trivsel og dialog, selvom ansvar umiddelbart

søges placeret på flere niveauer.

I ovenstående har jeg peget på fire fortolkningsrepertoirer, der er i spil samtidig. Et gennemgåen

de tema i disse fortolkningsrepertoirer har vist sig at handle om, hvordan individet stilles til ansvar

for at handle i forhold til stress og trivsel. At den enkelte gennem den diskursive praksis italesæt

tes som den, der skal tage ansvar for stress og trivsel kan relateres til en pointe Amhøj (2004:54)

og Andersen Åkerstrøm og Thygesen (2004) peger på, i deres analyser af offentlige styringstekno

logier. I nyere styringsteknologier er der sket en ændring i, hvordan medarbejderen fremskrives,

idet forholdet til medarbejderen i den offentlige sektor har ændret sig. En ændring der peger i

retning af at fremskrive en medarbejder, der ikke blot er ansvarlig, men en medarbejder der aktivt

tager ansvar ved at vise initiativ og engagement. I analysen viser denne fremskrivning sig ved at
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trække på diskurser, der hele tiden peger tilbage på det enkelte individs ansvar i forhold til at

veksle fra stress til trivsel.

I identificeringen af de forskellige fortolkningsrepertoirer har jeg således peget på, hvad diskur

serne kan betyde for modtagere af kampagnen – hvad åbnes og lukkes der for, når kampagnen

italesættes gennem ekspertviden, individfokusering, positivitetsfokusering og ansvarsfokusering. I

forlængelse heraf vil jeg opholde mig ved den subjektivering, der kan iagttages gennem den dis

kursive praksis, der italesættes på kampagnesitet. Et nærliggende spørgsmål er nemlig, hvordan

denne italesættelse samtidig kategoriserer bestemte typer af medarbejdere, hvilket der kigges

nærmere på i det følgende.

Ifølge Davies og Harré (2000:90) tildeles mening og værdi gennem kategorierne og positionering

af individet sker i forhold til kategorierne. Kategorier gentages, reproduceres og overskrides gen

nem den diskursive praksis og er med en formulering hentet fra Staunæs (2004:60) et ”sorterings

redskab”, der i samme bevægelse bruges til at forbinde og adskille, til at in og ekskludere og

over og undervurdere.29 Kategorier kan knyttes til bestemte værdier, som medvirker til at skabe

bestemte hierarkier. Hierarkier med magt, der qua kategorierne gør visse subjekter mere magt

fulde end andre. I analysen her er det ikke de klassiske kategorier som køn, etnicitet og alder, der

lader til at være i spil, men en kategorisering af bestemte typer af medarbejdere. I det følgende

vises det, hvordan denne medarbejderkategorisering viser sig på sitet.

I kampagnens designede og refleksive tekster er der eksempler på en sortering som kategoriserer,

positionerer medarbejdere og gør nogle typer af medarbejdere mere magtfulde end andre. Som

det viste sig i de forskellige fortolkningsrepertoirer knyttedes stress og trivsel til individet og indi

videt blev gjort ansvarlig for stress og trivsel. Samtidig med en diskurs om, at individets enten po

sitive eller negative forventninger får betydning for, hvorvidt der reageres med stress eller om

personen kan fremme trivsel. Det er diskurser, der samtidig viser sig at knytte sig til bestemte

typer af individer. Som en psykolog udtrykker det på bloggen; “Personer, som ofte har humør

29 Staunæs (2004:59ff) peger på hvordan ’gørelses teorierne’ forskyder kategoritænkningen fra en essentiel væren til en
konstrueret bliven – kategorier er ikke noget man har eller er, men noget man gør.



62

svingninger og nemt bliver kede af det, oplever i langt højere grad at være stressede. Det omvend

te gælder for personer, som sjældent er i dårligt humør og for det meste er afslappede. De oplever

i mindre grad stress.” Her sondres der mellem det negative og positive og citatet kan læses som

en konstatering af, at stress uundgåeligt hænger sammen med den enkeltes personlighed, som

bliver afgørende for, hvordan der reageres på den ene eller anden måde. Men der knyttes ikke

kun an til, at det handler om den enkeltes personlighed, men også til bestemte typer af medar

bejdere. En italesættelse, der kategoriserer forskellige typer af medarbejdere, som enten tilhø

rende kategorien af medarbejdere med negative forventninger, som dermed har større risiko for

at reagere med stress end medarbejdere med positive forventninger, som i mindre grad vil reage

re med stress. Et eksempel fra den designede tekst lyder: ”På arbejdspladsen vil én medarbejder

ikke have noget problem med at overtage et projekt med kort varsel og fremlægge det for 100

mennesker. Men en anden medarbejder ville reagere anderledes: Han siger måske ja til opgaven,

men føler sig stresset, fordi han synes, der er for kort tid til at forberede sig og så kan han slet

ikke lide at tale i store forsamlinger. Den første medarbejder har sandsynligvis en positiv forvent

ning om, at tingene går godt, og dermed mestrer han situationen. Den anden medarbejder har

ikke en god mavefornemmelse med projektet […] Hvis denne medarbejder ikke kan rumme situa

tionen og også har negative forventninger til andre situationer, kan de negative forventninger i

værste fald udvikle sig til generel hjælpeløshed og håbløshed på længere sigt – og det er en trussel

for helbredet.” Der findes, ifølge kampagnen, medarbejdere, der enten har positive forventninger

til, at de kan håndtere en arbejdsopgave og medarbejdere, der på forhånd har negative forvent

ninger til, hvorvidt de kan klare en arbejdsopgave. På bloggen beskriver en psykolog, hvordan

disse typer af medarbejdere kan forstås: ”Vær opmærksom på forskellige typer af medarbejdere.

Der er meget stor forskel på, hvad der får den enkelte medarbejder til at trives eller til at opleve

stress.[…]. De selvkørende medarbejdere håndterer i de fleste tilfælde stress på en udmærket må

de og kan i øvrigt sige fra, når det bliver for meget. De usikre: Perfektionistiske eller usikre medar

bejdere vil ofte være afhængige af at blive hyppigt bekræftet i, at deres arbejdsindsats er god

nok.” I den refleksive tekst følges der således op på budskabet i kampagnens designede tekst og

de to typer af tekst beskriver på forskellige måder, hvordan den enkeltes forventninger får betyd

ning for, hvorvidt der reageres med stress.

Det jeg hæfter mig ved er, hvordan der er en tydelig adskillelse mellem to forskellige typer af

medarbejdere. En adskillelse, der samtidig beskriver, hvordan man enten kan sorteres efter, hvor

vidt man er i besiddelse af positive forventninger og derved sandsynligvis vil mestre opgaven eller

om man placeres i kategorien, hvor de negative forventninger til opgaven præger personen. Er
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man typen, der ikke umiddelbart kan rumme den stillede opgave, kan man se sig selv forbundet

med kategorien af medarbejdere, der i værste fald reagerer med stress.

I den refleksive tekst, hvor psykologer blogger, findes der både tekst, der kategoriserer medarbej

dere, som i ovenstående citat fra den designede tekst og tekst, der forsøger at beskrive denne

kategorisering fra perspektivet af medarbejdere. Et eksempel på, hvordan kategoriseringen følger

med over i den refleksive tekst skrevet af psykologer, viser sig eksempelvis i citatet, hvor der kate

goriseres efter ”de selvkørende vs. de usikre medarbejdere”. Når kategoriseringen beskrives af

psykologerne ud fra perspektivet af medarbejdere, ses ligeledes en oplevelse af denne kategorise

ring, som enten tilhørende den ene eller den anden type af medarbejdere. En psykolog skriver på

sin blog: ”Vi oplever for eksempel ofte, at den stressramte, er blevet mødt med en holdning om, at

det er vedkommendes særlige tilgang til arbejdet, der er problemet. Sagt med andre ord antydes

det, at det er individets særlige personlighedstræk, såsom høj grad af perfektionisme eller lav selv

værdsfølelse, der har udløst stresstilfældet. Sætninger som ”du er også alt for engageret i dit ar

bejde”, eller ”du har haft svært ved at uddelegere arbejde”, kan flyve gennem luften.” Noget tyder

på, at stressramte medarbejdere, der henvender sig til stressklinikker, har følt sig kategoriseret i

forbindelse med deres stressreaktion. En kategorisering som knytter stress med personligheden

idet det vurderes, hvordan personen enten er præget af eksempelvis lavt selvværd eller perfekti

onisme. Det er i hvert fald den måde, psykologen formidler det på. En mulig analyse er, at det er

vanskeligt at bryde med en diskursiv praksis, hvor stress knyttes til personligheden. Som det viste

sig i kapitel 1, er et stærkt paradigme indenfor stressforskningen copingparadigmet, et paradigme

som, også ifølge Kristensen og Nielsen (2007), har rødder i personlighedsparadigmet, hvor to ty

per af personligheder beskrives – den sensitive eller den robuste. Noget tyder på, at psykologerne

både i deres beskrivelser af forskellige medarbejdere og når de formidler stressramtes beretnin

ger italesætter personerne indenfor en diskursiv ramme, hvor personlighed har afgørende betyd

ning for, hvorvidt den enkelte har reageret med stress.

Men hvordan ser denne kategorisering egentlig ud fra perspektivet af modtagere af kampagnen,

når de deltager i debatten på kampagnesitet – er det egentlig en kategorisering, de ligeledes op

lever samt hvordan subjektiverer modtagere af kampagnen sig i forhold til den kategorisering, der

her peges på og som kampagnens fortolkningsrepertoirer tager afsæt i?
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”Og nu sidder jeg så i saksen..”
Som en modtager af kampagnen reflekterer: “Jeg har kolleger, som jeg tænker snart må falde om

af stress ud fra deres arbejdsrytme. Men det er kun fordi jeg tager udgangspunkt i mig selv. Det

gør det også ekstra svært at sige fra, når man ser sin kollega klare det hele, endda med overskud.”

Her beskrives en skelnen mellem to typer af medarbejdere og hvordan det opleves at tilhøre den

type af medarbejder, som ikke umiddelbart kan klare det samme, som sin kollega. Det jeg hæfter

mig ved er, hvordan subjektivering tages op og hvordan personen positionerer sig indenfor den

diskursive praksis, som kampagnen sætter. En diskursiv praksis, hvor den selvfølgelighedsgjorte

fortælling om enten at tilhøre den ene eller den anden kategori af medarbejdere, gør det ekstra

vanskeligt, ikke at se sig selv gennem denne kategorisering. Det er en positionering, som kan knyt

tes til bestemte værdier, der medvirker til at skabe bestemte hierarkier mellem forskellige typer

af medarbejdere. Et hierarki, hvor det opleves som vanskeligt at positionere sig i forhold til, da det

vil betyde, at personen da indtager en uattraktiv subjektposition. Hvem vil ikke gerne tilhøre den

kategori af medarbejdere, der kan klare det hele, som personen i citatet reflekterer?

En anden modtager af kampagnen oplever ligeledes, hvordan hun subjektiveres gennem kategori

seringen “Min krop sagde fra med alle de kendte symptomer, hjertebanken, grådlabil, korttidshu

kommelsen blev rigtig dårlig osv. Og nu sidder jeg så i saksen, skal kæmpe med alle fordommene:

hun er nok sart, eller hun har problemer derhjemme, eller hvorfor tager hun sig ikke bare sam

men?“. At sidde i saksen kan fortælle noget om, hvordan det opleves som vanskelig at overskride

den diskursive praksis. En praksis, hvor stress relateres til særlige personligheder, bestemte typer

af medarbejdere. Som det viste sig i kapitel 1 opfattes og defineres stress af nogen som en indi

vidtilstand og en mulig analyse er, at selvom hun forsøger at gøre modstand mod den diskursive

kategorisering, som sorterer medarbejdere efter sarte eller robuste, oplever hun alligevel at blive

positioneret indenfor en diskurs, hvor stress defineres som noget, der udspringer hos individet.

For hende viser det sig som en dominerende diskurs, det er vanskeligt at subjektivere sig uden for.

Gennem kampagnes designede og refleksive tekster har det været muligt at identificere, hvordan

stress og trivsel konstrueres samt hvordan forskellige diskurser subjektiverer og positionerer

modtagere af kampagnen. Samtidig har det via bloggen været muligt at få blik for, hvordan denne

subjektivering tages op.
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Som jeg har vist, tager kampagnen, via ekspertviden, afsæt i en individfokuseret tilgang til stress

og trivsel. Det er det, jeg fremviser med analyserne, selvom kampagnen dog ønsker, at placere

ansvaret for stress og trivsel på flere niveauer – igennem det de kalder for IGLO princippet. Selv

om kampagnen eksplicit søger at tage afstand fra en stærk individfokusering, viser analyserne, at

denne fokusering er stærk og vanskelig at komme udenom. Dette viser sig også, når den designe

de tekst reflekteres på bloggen af både psykologer og modtagere af kampagnen. Her italesættes

stress og trivsel også med afsæt i forestillingen om bestemte personligheder og bestemte typer af

medarbejdere. Det er en italesættelse, som jeg fremviser kategoriserer medarbejdere. En katego

risering hvor medarbejdere, der har positive forventninger til at kunne klare bestemte arbejdsop

gaver samtidig definerer en type medarbejder, der kan betegnes som den, medarbejder det synes

mest attraktivt at positionere sig i forhold til. At det er attraktivt at positionere sig i forhold til en

bestemt type af medarbejder er noget, der kan læses i de designede tekster, men samtidig kan

det også læses i de indlæg, der er fra modtagere af kampagnen, hvor der reflekteres over, hvor

dan de konkret har erfaret denne medarbejderkategorisering. Her beskrives det, hvordan det fø

les at tilhøre en bestemt type af medarbejder eller at blive opfattet som en bestemt type af med

arbejder. Der er en tydelig adskillelse mellem medarbejdere, der beskrives som enten selvkøren

de, positive og i stand til at mestre arbejdsopgaver og så den medarbejder, der beskrives som

typen, der er sart, usikker og har lav selvværdsfølelse. Denne forskelssætning mellem typer af

medarbejdere kan læses som en forskelssætning mellem det første og det Andet som modtagere

af kampagnen positionerer sig i forhold til (Davies & Harré 2000; Kitzinger & Wilkinson 1996;

Staunæs 2004).

Knyttes denne iagttagelse til kampagnes masterfortælling om det meningsfulde og attraktive i at

veksle fra stress til trivsel, idet trivsel er den valuta, der er i højeste kurs, bliver det muligt at få

blik for, at kampagnens fremskrivning af en medarbejder med positive forventninger, samtidig

definerer førsteheden og som i en metafor om veksling bliver den medarbejder, der er i højeste

kurs. Det ekskluderer så samtidig medarbejdere med negative forventninger, idet de har større

risiko for at reagere med stress. Det kan forstås som et hierarki, der gør medarbejdere med posi

tive forventninger mere attraktive at positionere sig i forhold til end dem med negative forvent

ninger. Og som en modtager af kampganen reflekterer, så er det ikke en attraktiv position at være

den medarbejder, der modsat sin kollega, ikke kan klare det hele med overskud.
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I konstruktionen af stress og trivsel har analyserne altså vist at medarbejdere med positive for

ventninger inkluderes som den medarbejder, det er mest attraktivt at positionere sig i forhold til.

Det er samtidig en ekskludering af medarbejdere med negative forventninger, som det ikke er

attraktivt at positionere sig i forhold til. Et nærliggende spørgsmål er om de in og ekskluderende

processer som kan fremanalyseres i kampagnens konstruktion af stress og trivsel, peger i retning

af en slags idealmedarbejder? Men før jeg undersøger dette spørgsmål skal en anden relevant

analyse på banen. Som jeg pegede på i masterfortællingen, så er kampagnens hovedbudskab, at

vekslingen fra stress til trivsel skal ske gennem dialog. I det næste kigges der derfor nærmere på

dialog som løsning og det der skal til for at veksle fra stress til trivsel. Er vekslingen fra stress til

trivsel, bevægelsen fra negative til positive forventninger gennem dialog, så enkelt som det frem

står i masterfortællingen og hvordan positionerer modtagere af kampagnen sig i forhold til ma

sterfortællingen – forløses de af ord?
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I første analysedel, hvor jeg argumenterede for at knytte kampagnens masterfortælling til en me

tafor om veksling, viste jeg med dette forståelsestilbud, hvordan dialog italesættes som det, der

skal veksle stress til trivsel. Desuden viste jeg med en metafor om veksling, hvordan dialog optræ

der som valutakursen mellem stress og trivsel men samtidig, at vekslingen også rummer mulighed

for forløsning. Masterfortællingen skrives frem gennem fortællinger, hvor dét at veksle fremstår

som var det noget ligetil og noget der er tilgængeligt for alle. Men er bevægelsen fra stress til triv

sel, bevægelsen fra negative til positive forventninger gennem dialog, så enkelt som det fremstå i

masterfortællingen? Hvordan forholder modtagere af kampagnen sig til vekslingen og forløses de

af ord?

I denne analysedel vil jeg gennem to bevægelser arbejde mig ind i analysen af dialog og se på,

hvordan dialog betydningssættes og indholdsudfyldes på kampagnesitet. Først vil jeg gerne op

holde mig ved dialog som forløsning, sådan som det skrives frem gennem de designede tekster.

I anden bevægelse retter jeg opmærksomheden mod den trivselsblog, der er oprettet på sitet i et

samarbejde med psykologer fra Arbejdsmedicinsk klinik i Herning og som er; ”..et bidrag til den

løbende dialog om stress og trivsel.” Med bloggen åbner kampagnen op for, at stress, trivsel og

dialog, sådan som det formidles gennem annoncer og på kampagnesitet, kan diskuteres. Derved

opstår også muligheden for en forhandling af, hvordan dialog betydningssættes og indholdsudfyl

des. Det er her den anden analysebevægelse tager sit afsæt, for hvilke fortællinger og forståelser

er på spil, når dialog debatteres på bloggen og hvad åbnes og lukkes der for, for modtagere af

kampagnen på bloggen?

Før jeg bevæger mig ind i analysen, vil jeg dog først gøre et ophold ved, hvordan dialog defineres

og bruges i organisatoriske sammenhænge idet det er her, kampagnen placerer deres målgruppe.
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At åbne op for en analyse af dialog kan forfølges på mange måder. Afsnittet her skal tjene til at få

blik for, hvorfra kampagnen og modtagere af kampagnen sandsynligvis taler, når dialog betyd

ningssættes som en valutakurs mellem stress og trivsel gennem de designede og refleksive tek

ster. Ærindet i denne analyse er ikke at udfolde en argumentation om dialog og den forskning, der

knytter sig til dialog som eksempelvis forandringsfremmende i organisationer. Selvom det ikke er

ærindet at udfolde en argumentation om dialog, vil jeg dog alligevel starte med at se på, hvordan

dialog i det hele taget defineres, når det drejer sig om dialog i organisationer, da kampagnens

målgruppe er offentlige arbejdspladser. Dette for at kunne forstå kampagnens budskab i den

sammenhæng.

Indenfor organisationskommunikation er der bred enighed om, at dialog kan defineres som

”..undersøgende, læringsorienterede, uforudsigelige og risikofyldte samtaler, hvor man stiller

spørgsmål til den andens perspektiv, samtidig med at man er villig til at udfordre og problematise

re sit eget” (Alrø & Kristiansen30 2006:232). Og som Bloch Poulsen og Kristiansen (2003:41) tilføjer

er dialog ”..en demokratisk samtale i øjenhøjde..” Det er en definition, som kampagnen ligeledes

læner sig op ad31 og er også den måde, hvorpå psykologer på bloggen beskriver dialog.

Dialog har længe været et anvendt ’værktøj’ til forandring indenfor organisationsudvikling og be

tegnes af blandt andet Karlsen og Villadsen (2007; 2008) som en allestedsnærværende og omsig

gribende styring i den offentlige sektor. De hævder, at der er tale om en generel tendens til dialo

gisering i den offentlige styring, hvilket blandt andet hænger sammen med en gennemgribende

kritik af den magt, der kunne iagttages i de hierarkiske og autoritative ledelsesformer, som var

dominerende for ca. 30 år siden. Sidenhen er der kommet et fokus på at få medarbejderen i tale.

Det bygger på en forestilling om, at dialogen er mere autentisk, ægte og mere magtfri, hvis den

kommer fra medarbejderen og ikke eksempelvis lederen. Talen skal så at sige komme ’nedefra’ og

’indefra’. Karlsen og Villadsen bygger blandt andet deres argumentation om dialog som en omsig

gribende styring på konkrete analyser af forskellige offentlige styringsværktøjer eksempelvis ’ba

30 Begge er lektorer i interpersonel kommunikation ved Væksthuset, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet.
Væksthuset beskæftiger sig med kommunikation indenfor forskning, undervisning og konsulentbistand i det private og
offentlige.

31 På sitet er det muligt at se et lille video stream, hvor Steen Elsborg (videnskabelig medarbejder på DPU) udtaler sig
som ekspert om dialog på vegne af VFA.
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lanceskemaet’, ’den refleksive lytten’, ’forandringshjulet’, ’dialogbaseret lederudvikling’ og ’360

graders evaluering’32. Jeg tilslutter mig argumentet om dialog som en omsiggribende tendens.

I forskellige offentlige styringsværktøjer anses dialog ofte som en positiv og konstruktiv løsning på

forskellige problemstillinger og som Villadsen (2009:1) argumenterer, så “..værdisættes [dialog]

gerne positivt som en garant for, at mennesker kan udtrykke deres ønsker og interesser på en

ligeværdig måde..”. Og som Hanne Knudsen (2005:159) peger på, så betragtes dialog i offentlig

ledelse som et værdiord. Jeg trækker på Villadsen og Knudsen pointer om dialogens værdisætning

og opfattelsen af dialog som konstruktiv løsning i det følgende. Og ligeledes argumentationen om,

at dialog kan iagttages som en allestedsnærværende styring33.

Dialog som en allestedsnærværende styring er et interessant iagttagelsespunkt og det kan tyde

på, at der er en dominerende diskurs om, at dialog anses som løsningen på forskellige organisato

riske problemstillinger. Iagttagelsespunktet i denne analyse placeres dog på et andet sted end

Karlsen og Villadsens. Mit fokus er på, hvad det betyder, når dialog af kampagnen italesættes som

løsning. Med mit forståelsestilbud om dialog som valutakurs, bliver det muligt at understrege po

inten om, at det ikke er gratis at veksle fra stress til trivsel, samtidig med en pointe om, at det ser

ud til at være en pris alle umiddelbart kan betale. At dialog netop rummer muligheden for at be

væge sig fra stress til trivsel, kan blandt andet læses på sitet i følgende citat; ”Dialog er helt essen

tielt, når man ønsker at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, siger projektkoordinationschef i Viden

centret”. Dialog optræder altså som noget essentielt i forhold til stress og trivsel og kan forstås

som, at det er dialogen der muliggør vekslingen – ingen dialog ingen veksling. I det følgende be

væger jeg mig ind i en analyse af kampagnens forskellige tiltag i forhold til at formidle budskabet

om dialog som det der muliggør vekslingen.

32 De nævnte teknologier er styringsværktøjer, der bruges bredt i den offentlige sektor.

33 En styring jeg også selv har stiftet bekendtskab med i forbindelse med tidligere arbejde på kandidatstudiet og ikke
kun som en styring i kampagnen ’Fra stress til trivsel’. Ud over kampagnen ’Fra stress til trivsel’ er et andet aktuelt
eksempel på dette VFA´s kampagne mod mobning, hvor dialog ligeledes optræder som styring.
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I gengivelsen af tv reklamen (se første side), præsenteres vi for en medarbejder, der taler åbent

om sine stresssymptomer. Jacob tager første skridt og siger det ’som det er’ og Jacobs ærlige og

åbne snak, om sine stresssymptomer, får chefen til at vende sig om og lytte. Man kan sige, at re

klamen er en virtuel fremstilling af de annonceposters, der formidler budskabet om at ”Ærlig snak

er første skridt ud af stress”. I reklamen vises det, hvordan idealforestilling om dialogen som en

demokratisk samtale i øjenhøjde, hvor alle har mulighed for, at give deres mening til kende uaf

hængigt af social status er mulig. Jacob betaler så at sige prisen for at få trivselsvaluta, ved at tage

første skridt ind i dialogen. Det er måske en noget karikeret og humoristisk fremstilling af dialog,

men ikke desto mindre er budskabet klart det ermuligt at tage første skridt ind i dialogen, sådan

som det også er formidlet gennem kampagnens annonceposters ”Ud med sproget”, ”Tal” og ”Sig

det som det er”. Gennem reklamerne udfordres vi til at tage dialogen, også selvom det kan være

vanskeligt at fortælle åbent om stresssymptomer og vi efterlades med en følelse af, at det var

godt for Jacob at få det sagt og komme ud med sproget, fordi det er gennem dialog muligheden

for at veksle stress til trivsel ligger. Samtidig er det også her muligheden for forløsning ligger; ”Den

ærlige snak og dialogen om, hvordan vi har det med arbejdspladsens opgaver er afgørende for

håndteringen af stress” står der på sitet.

Det er kampagnens kontante budskab, sådan som det formidles gennem reklame og annoncer. Og

når man bevæger sig rundt på kampagnesitet, nuanceres dette budskab gennem forskellige be

skrivelser af dialog, som det der muliggør vekslingen. På sitet kan det læses, hvordan dialog netop

muliggør vekslingen, som der står et sted; ”Tal åbent om stresssymptomer. Vi er alle forskellige og

reagerer forskelligt på stress. Derfor skal I kunne tale åbent om det, hvis I oplever symptomer på

stress. På den måde kan der gøres noget ved de forhold, der fører til stressen, så den ikke bliver

langvarig og skadelig.” Det umiddelbare jeg hæfter mig ved her er, at for at kunne gøre noget ved

stress skal man kunne tale åbent om sine stresssymptomer. Det er nemlig det, der muliggør, at

der kan gøres noget ved det, som der står. Eller det er heri selve muligheden for forløsning ligger.

Det næste jeg hæfter mig ved er, hvordan ansvaret for dialogen og dermed også muligheden for

at veksle til trivsel placeres hos det enkelte individ, fordi som der står i citatet, så reagerer alle

forskelligt på stress. Det er også en fokusering, der kan genkendes i reklamen og annoncerne,

hvor det er den enkeltes ærlige snak, der er første skridt ud af stress. Som det viste sig i analyse

del 2 identificerede jeg, hvordan kampagnen både skrives frem gennem et diskursivt ansvarsre
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pertoire og et diskursivt individrepertoire. En fokusering der også bliver tydelig, når det handler

om den italesættelse, der er i forhold til dialog.

Men der er mere at hæfte sig ved, fordi vekslingen fra stress til trivsel, som sagt, ikke kun handler

om at betale valutakursen. Vekslingen rummer også mulighed for forløsning, som viser sig i tek

sten ved, at dialogen både kan forhindre, at stressen bliver langvarig og skadelig og at; ”Indsatsen

for at skabe gode trivselsprocesser er et værn mod stress”.

Når der på sitet står at dialog er et værn mod stress, at det er noget der kan forhindre stress og

når vi i reklamen efterlades med en følelse af, at det var godt, at Jacob åbnede sig gennem dialo

gen, åbner der sig en fortælling om, at der er mere med vekslingen end blot det, der skal muliggø

re vekslingen mellem stress og trivsel. Dette ’mere’ ser ud til at være forløsning, idet forløsning

handler om at slippe af med noget ubehageligt. At slippe af med sin stress og måden at slippe af

med sin stress på er, ifølge kampagnen, gennem ord og på sitet knyttes denne fortælling til nyeste

forskning, som viser, at dialog forebygger og håndterer stress.

Den dialog som kampagnen italesætter som det, der skal muliggøre bevægelsen fra stress til triv

sel er altså ikke kun det der muliggør bevægelsen, men det åbner også op for, at den enkelte kan

forløses af stress. Med en opmærksomhed på ord, der ikke kun muliggør en bevægelse, men også

forløser, vil jeg bevæge mig videre i analysen og åbne op for en anden betydningsfuld opmærk

somhed.

I det næste rettes opmærksomheden på den dialog, der åbnes op for via trivselsbloggen og de

fortællingerne, der bringes i spil her af både psykologer og modtagere af kampagnen for at blive

klogere på, hvordan den designede tekst om dialog betydningssættes i den refleksive tekst og

som måske kan gøre os klogere på, om ord forløser.

Dialog på bloggen
På trivselsbloggen, hvor forskellige psykologer blogger, formidles dialog ligeledes som det, der

muliggør vekslingen fra stress til trivsel, om end med flere nuancer end den designede tekst ska

ber mulighed for. I indlæggene argumenteres der for, hvorfor dialog er essentiel i forhold til at

håndtere stress og til forskel fra den designede tekst, rummer bloggen mulighed for refleksion. Så
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et nærliggende spørgsmål er, hvad det er for en dialog, der er på bloggen samt hvordan kampag

nemodtagere positionerer sig i forhold til kampagnens budskab om dialog som det, der skal veksle

stress til trivsel.

På bloggen deltager forskellige modtagere af kampagnen i den debat, der lægges op til af psyko

logerne – og som det ser ud, har nogle deltagere konkrete erfaringer med stress og konkrete erfa

ringer med kampagnens budskab om dialog som løsning, mens andre deltager fordi, de har en

generel interesse i kampagnens budskab om stress, trivsel og dialog. Jeg vil gerne opholde mig

ved de indlæg, der ser ud til at være skrevet af dem, der har konkrete erfaringer med stress og

dialog.

”.. jeg fik en sludder for en sladder, men der skete ikke noget”
Når der læses ned over bloggen viser det sig, at det for modtagere af kampagnen, som har haft

konkrete erfaringer med stress, måske ikke bare er at; ”sig[e] det som det er” eller at; ”Ærlig snak

[ikke] er første skridt ud af stress”. Som en på bloggen skriver; ”Jo, tak jeg har det ad helvede til

meddelte jeg min leder for en uge siden på en mail jeg var ikke i stand til at sige det højt uden

tårerne løb ned af kinden på mig Der kom ingen reaktion. Jeg forsøgte at sætte ord på og være

ærlig i forhold til kolleger.[…] Jeg orker ikke at skulle forsvare mig holder mig oppe så længe jeg

kan og håber på, at jeg når at finde mig et nyt job inden det går helt galt. Det er uhyggeligt, hvad

dårligt lederskab og manglende åbenhed og kommunikation kan føre til.“ Det er altså vanskeligt at

tage første skridt og citatet er et eksempel på, hvad der kan ske, når kampagnens designede tekst

omsættes i den virkelige verden af personer, der har reageret med stress – når det ikke længere

er to skuespillere, der skal formidle dialog og dét at tage første skridt. Ifølge personen her kom

der ingen reaktion, og den forløsning, der ellers ser ud til at blive lovet udeblev. Andre indlæg fra

bloggen viser samme erfaring; “Forsøg på at kommunikere med nærmeste chef har været som at

løbe panden ind i en mur, blev ignoreret eller viftet væk med "sådan er det alle steder". Og når

andre kollegaer ikke klager, så er det vel een selv, der er kværulant.” Eller som en tredje beskriver

det; “Jeg har selv oplevet at have stress, og forsøgte også at komme i dialog med ledelsen. Det jeg

fik en fornemmelse af ,var bare at der var andre hensyn at tage end medarbejdernes trivsel. Jeg

taler her om de mål en virksomhed har m.h.t. indtjening og overskud.�Jeg oplevede at der blev

"lyttet", men man hørte ikke hvad jeg sagde, jeg fik en sludder for en sladder, men der skete ikke

noget”. Kampagnens budskab om dialog er taget op, ligesom det er formidlet gennem de desig
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nede tekster, men som den ene udtrykker det, så snakkede de, men der skete ikke noget. Perso

nen blev ikke forløst, fik ikke den lovet valuta for pengene.

Lad mig opholde mig ved, hvad det egentlig kan betyde. Først og fremmest kan det læses som en

oplevelse af et dilemma mellem, at positionere sig i forhold til kampagnens budskab om dialog

som et ”..værn mod stress.” og så en oplevelse af ikke at være blevet forløst af stressen som der

lægges op til i kampagnen. Dernæst er et nærliggende spørgsmål, om den erfaring bevirker at

modtagere af kampagnen så i denne erkendelse positionerer sig anderledes i forhold til dialog?

Har personerne andre bud på, hvad der skal til for at veksle fra stress til trivsel? Som personen i

det første indlæg beskriver det, så har det ikke kun været vanskeligt at gå i dialog med lederen og

kollegaer, dialogen har ikke ført til trivsel og der skete ikke nogen forløsning – stressen forsvandt

ikke. Men jeg hæfter mig også ved, at personen ikke desto mindre giver udtryk for, at manglende

dialog kan føre til stress og at dialog er det, der skal veksle stress til trivsel. En mulig tolkning er, at

personen positionerer sig i forhold til et diskursivt sandhedsbegreb om dialog som en konstruktiv

løsning på problemer. En diskurs som ser ud til at være dominerende, når det handler om at løse

problemer i organisatoriske sammenhænge jf. afsnittet om dialog. Men hvorfor positionere sig i

forhold til en diskurs, når det erfares, at det ikke er løsningen? Som Søndergaard (2000:56) peger

på, kan det hænge sammen med, at det at praktisere noget radikalt andet end det, der findes i de

kollektive betydninger, ville være meningsløst, idet man så ville miste adgang til den mening, der

findes i diskursen. Forhandling af diskurs er ifølge Søndergaard (2000) ikke noget der gøres ved

eksempelvis, at slippe den tilgængelige diskurs fuldstændig. Derved kan en mulig forklaring på,

hvorfor personen alligevel positionerer sig indenfor diskursen handle om, at det er vanskeligt at

positionere sig udenfor diskurs.

Men bloggen har jo den indbyggede mulighed, at disse indlæg ikke behøver at stå ubemærket hen

forhandling af diskurs er mulig, idet andre kan kommentere på indlæggene og udfordre den ita

lesættelse kampagnen domineres af og ikke mindst kan psykologerne vende tilbage og reflektere

over disse erfaringer. Som en person reflekterer så er det; “..et fint budskab, at man skal turde

tale om stress. Men jeg oplever det store problem på min arbejdsplads, at vi taler og taler om

stress, men ledelsen gør intet. Inden for fire måneder er der to kolleger, som er blevet sygemeldt

med stress, og lige meget hvor meget os, der er tilbage, gør opmærksom på, at der er forhold på

arbejdspladsen som stresser, og som ledelsen bør tage hånd om, gør de det ikke. Og så bliver man
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utrolig træt af budskabet "Tal om det". Her udfordres det budskab, som kampagnen beskriver

som det, der skal muliggøre vekslingen fra stress til trivsel og kampagnes lovede budskab om, at

ord skulle forløse den enkelte af stress. For som personen reflekterer, så taler de om stress, men

det forløser ikke medarbejderne for stress. Så hvordan forholder psykologerne sig til denne ud

fordring og til disse refleksioner af kampagnens budskab om, at ord ikke forløser? Det kigges der

nærmere på i det følgende, hvor et oplagt spørgsmål er, om dialog er til forhandling og hvad psy

kologernes refleksioner betyder for modtagere af kampagnen.

Forhandling af dialog
Når der læses ned over bloggen, synes der som sagt at danne sig en enig stemme blandt dem, der

deltager i debatten på bloggen. Det er en stemme som også psykologerne hører; ”Mange medar

bejdere har her på bloggen givet udtryk for, at de forsøger at gøre noget ved problematiske for

hold, men ingen vegne kommer, fordi deres leder ikke lytter til dem. I den situation er der brug for

en mere målrettet og konkret kommunikationsstil”. Psykologen samler og tager tråden op fra de

mange indlæg, der ikke har haft succes med dialog og anerkender, at det både kan være vanske

ligt med dialog og at det tilsyneladende ikke har forløst dem fra stress. At dialog opleves som van

skeligt, er også en erfaring psykologerne har fra stressklinikken, hvor de er ansat til daglig og som

en psykolog skriver så; ”..taler vi ofte med frustrerede medarbejdere, som fortæller, at deres leder

ikke lytter.” Et nærliggende spørgsmål i forlængelse af psykologernes anerkendelse er, hvorvidt

anerkendelsen så åbner op for en forhandling af dialog som løsningen? Eller om der åbnes op for

andre måder at håndtere stress på. Findes der andre mulige måder, at veksle mellem stress og

trivsel og kan dialog som løsning forhandles, når nu det erfares, at det ikke har den ønskede ef

fekt? I det følgende gengives et længere citat, idet det skal tjene til at blive klogere på, om dialog

kan forhandles. Lad os se, hvad psykologen her svarer på de mange indlæg, som fortæller, at de

har taget første skridt;

”Jeg vil godt gribe fat i den pointe, som ”Anonym” kommer ind på ovenfor: Hvad gør man, når
man oplever, at man ikke kan få ledelsen til at indgå i dialog? Dialog har mange styrker, men
den har også nogle svagheder, som netop kommer til syne i sådanne situationer. Man kan
nemlig ikke tvinge folk til at indgå i en dialog. Dialog kræver frivillighed og lyst til at indgå i
den. Ellers får man ikke noget ud af den. Det lyder til at situationen på ”Anonyms” arbejds
plads er blevet noget fastlåst, og man fornemmer en klar opgivenhed over tingenes tilstand
fra ”Anonyms” side. Desværre er problemet jo nok ikke lige sådan til at løse, og ofte ender
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man i sådanne situationer med en lidt sort/hvid tænkning, hvor det er de andres skyld. Jeg kan
naturligvis ikke vurdere om det er tilfældet ud fra det beskrevne, men et godt princip ift at
skabe ændringer er, at tage fat i de ting man selv er herre over – nemlig sin egen adfærd og
holdninger i stedet for at forvente ændringer i andres adfærd og holdninger, som man jo ikke
er herre over. Ændringer starter hos en selv og hvis man er i en fastlåst situation kan en måde
at løse det på være, at ændre på sin egen adfærd og handlinger, i stedet for at gå og vente på
de andre ændrer sig. Hvis man gør som man plejer, så sker det normalt det, der plejer at ske.
Hvis man ønsker at der skal ske noget nyt, må man selv gøre noget nyt. Så hvis det ikke er lyk
kedes for ”Anonym” at få ledelsen i tale, så må man overveje nye måder at trænge igennem
på: har man talt med de rigtige personer? – Er der nogen andre, man kunne tage fat på? –
Kan man kommunikere sit budskab på en anderledes måde?”

I citatet er der flere ting at hæfte sig ved. Dels italesættes en anerkendelse af, at dialog kan være

vanskeligt og at dialog kræver, at der er en der lytter, sådan som det også viste sig i definitionen af

dialog, hvor dialog defineres som en samtale, hvor der både er en der taler og en, der lytter. Det

er altså ikke nok, at den enkelte tager første skridt, der skal også være en der lytter. Men i psyko

logens anerkendelse af, at dialog kan være vanskeligt og at det kræver to parter, ligger også en

fokusering på medarbejderens ansvar for at ændre en fastlåst situation. Idet det ved at ændre på

egen adfærd i forhold til en fastlåst situation, er muligt at ændre på problematiske forhold. Det

kan henvise til en individuel ansvarsfokusering, som også løber gennem kampagnens designede

tekster, hvor det enkelte individ gøres ansvarlig for dialogen og ansvarlig for, hvorvidt der reage

res med stress. Men anerkendelsen af, at dialog, i forhold til stress, opleves som vanskeligt af dem

der har stress og gerne vil forløses af stress, åbner ikke umiddelbart op for forhandling af om dia

log er løsningen. I citatet synes der at være en dominerende stemme, der siger, at dialog er essen

tiel for at veksle mellem stress og trivsel. Det der derimod åbnes op for og kan forhandles om er,

hvordan dialog skal gøres. For som psykologerne, i dette og andre indlæg, retorisk spørger; har

den enkelte så taget dialogen på den rigtige måde, forsøgt sig med at være mere konkret og mål

rettet, forsøgt sig med at ændre på egen adfærd, forsøgt sig med at gøre noget andet end det

man plejer? Hvis det ikke er lykkes at komme i dialog, så må den enkelte overveje andre måder at

trænge igennem på, men disse andre måder er ikke vilkårlige måder, nej de andre måder, der

henvises til er, at indgå i dialog på andre slags måde, end den måde der er forsøgt. At gøre dialog

på en anden måde er en anbefaling, som flere psykologer henviser til i deres blogindlæg. Så aner

kendelsen fra psykologernes side kommer altså til at handle om, at dialog kan gøres på forskellige

måder og at den enkelte så må finde den rigtige måde at gøre dialog på, fordi det er i dialogen, at

forløsningen ligger.
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Som analyserne har vist er kampagnens budskab, at dialog er det, der muliggør vekslingen fra

stress til trivsel. Og det er kampagnens forventning, at dialog kan veksle til trivsel for den enkelte.

Men samtidig viser analyserne også, at vekslingen måske hverken er så enkel, som det fremstår i

masterfortællingen eller, at dialog kan veksle til trivsel. For det første fordi dialog er noget, der

kan gøres på forskellige måder og for det andet fordi, de personer der har konkret erfaring med

dialog ikke får den lovede valuta for pengene – forløsningen udebliver.

Hvis iagttagelsen om, at der findes forskellige måder at gøre dialog på, relateres til metaforen om

veksling, kan det handle om, at det er umuligt at forudsige, hvordan valutakurser udvikler sig. Va

lutakurser udvikler sig i forhold til de forventninger omverdenen har til værdien af valutaen. Om

omverdenen enten har positive eller negative forventninger til værdien af valutaen, får betydning

for, hvordan valutakursen værdisættes. Så når medarbejderen med stress mødes med chefen for

at tale åbent om stress, så handler dialogen også om chefens enten positive eller negative for

ventninger til dialog om stress. Hvad den rette kommunikationsstil er, må den enkelte finde frem

til i den konkrete relation de indgår i. At fange den rette stil, kan i en metafor om veksling vanske

ligt forudsiges, idet valutakurser udvikler sig i forhold til forventninger.

På kampagnesitet placeres ansvaret for dialog hos det enkelte individ. Det er en dominerende

fortælling, som både kan læses i de designede og refleksive tekster. Spørgsmålet er så hvilke sub

jektpositioner, der bliver tilgængelige i den dominerende fortælling samt hvordan modtagere af

kampagnen kan indtage de tilgængelige positioner.

Ansvaret placeres som sagt hos det enkelte individ. Så når ”anonym” er i en fastlåst situation be

tyder det, at ”anonym” må forsøge sig med andre måder at kommunikere på end den allerede

forsøgte. Her positioneres individet til selv at tage ansvar for en anden måde at kommunikere på.

Men det er en positionering, der samtidig rummer mulighed for at positionere sig i forhold til dia

log – det handler bare om den rette stil, som psykologerne kalder det.
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Noget af det der tales frem i de indlæg, der er skrevet af personer, der har konkrete erfaringer

med stress og dialog, er at de positionerer sig i forhold til den tilgængelige subjektposition. De

tager ansvar for at gå i dialog, men en gennemgående fortælling er, at det ikke er en subjektposi

tion, der bare er til at indtage – den synes på en eller anden måde utilgængelig, selvom de positi

onerer sig i forhold til kampagnens budskab og tager første skridt som kampagnen gerne vil have

dem til. På en eller anden måde bliver subjektiveringen til en subjektiveringsumulighed, idet de

positioner der gøres tilgængelige på sitet, lykkedes det ikke umiddelbart for modtagere af kam

pagnen at indtage. Så pointen om at, hvordan valutakurser udvikler sig vanskeligt kan forudsiges,

kan blive centralt i forhold til at forstå, hvorfor det kan være vanskeligt at indtage den tilgængeli

ge subjektposition.

I tilfældet med dialog har det vist sig, at dialog ikke bare er dialog, men at dialog kan gøres på for

skellige måder og at det handler om at finde den rette måde at gøre dialog på – det er altså ikke

en entydig position. Men ikke alene er positionen ikke entydig, det kan tyde på, at positionen af

hænger af chefens forventninger til dialog som løsning i forhold til stress. Lad mig opholde mig lidt

ved det, fordi et interessant spørgsmål der melder sig er, hvorvidt magtaspektet også kommer til

at spille en rolle i forhold til om ord forløser. Magt definerer jeg, som sagt, med udgangspunkt i

Foucaults forståelse af magt som en handling på handling. Med denne forståelse af magt bliver

det muligt at få blik for, hvordan modtagere af kampagnen kan handle eller hvilket mulighedsrum,

for at bruge Bjerg og Knudsens (2007) formulering, der bliver tilgængeligt, når lederen ikke lytter.

En lytten som netop er dialogens forudsætning.

Når der ikke bliver lyttet, ser det ud til at efterlade den, der tager første skridt til dialog med et

mulighedsrum, hvor der ikke umiddelbart kan veksles fra stress til trivsel, hvor der ikke sker den

forventede forløsning. Vekslingen udebliver, idet vekslingen mellem stress og trivsel, sådan som

det formidles gennem kampagnens designede og refleksive tekster, kun er mulig gennem dialog.

Det er altså handlingen ’ikke at lytte’, der får betydning for, hvorvidt den enkelte kan veksle til

trivsel. Og det er en handling, der ser ud til at gøre det ”sværere” for medarbejdere at blive forløst

af stressen (Bjerg & Knudsen 2007:83). Faktisk ser det ud til, at de medarbejdere, der deltager på

bloggen stadig har stress, selvom de har forsøgt sig med dialog. Som en reflekterer; ”Jeg oplevede

at der blev "lyttet", men man hørte ikke hvad jeg sagde, jeg fik en sludder for en sladder, men der

skete ikke noget” Det er denne ’ikke lytten’, der synes at være magtens effekt og det der gør, at

ord ikke forløser. Det kan tyde på, at det der bliver centralt for, om ord forløser, er handlingen



78

omkring ’lyt’, en handling der vil få betydning for medarbejderens handlemuligheder. Med en

chef der ikke lytter står den enkelte tilbage med ingen valuta for pengene og ’lyt’ bliver magtens

centrum.

Som jeg var inde på tidligere, definerer Bloch Poulsen og Kristiansen (2003) dialog som en samtale

i øjenhøjde, men de peger samtidig på, at ”..dialog mange steder [kan] være en umulighed, fordi

der ikke er gensidig tillid, fordi hierarkiet betyder for meget så man ikke kan mødes i øjenhøjde,

fordi magtdistancen mellem leder og medarbejder er for høj,..” (Bloch Poulsen & Kristiansen

2003:42). Det er denne magtdistance som kampagnen søger at udfordre, ved at fremstille dialog

som en mulighed mellem medarbejder og chef. Men hvis man spørger dem, der har konkret erfa

ring med dialog, ser der ud til at være nogle specifikke vanskeligheder ved at overkomme den

udfordring. Dialog er vanskelig – både fordi det ikke er til at vide, hvilken slags dialog der virker i

den konkrete situation og også fordi, det kan være vanskeligt at mødes med chefen i øjenhøjde.

Noget kan tyde på, at den ’ikke lytten’ som kan identificeres som magtens effekt i forholdet mel

lem chef og medarbejdere følger med på trivselsbloggen. Fordi spørgsmålet er, om psykologerne

lytter, når de bare anbefaler at gøre dialog på andre måder. Når psykologerne bare anbefaler, at

gøre dialog på andre måder, end den måde den enkelte har forsøgt sig med, så indrammes det

mulighedsrum, som modtagere af kampagnen kan handle i. Det er et mulighedsrum, hvor det der

stilles til rådighed er dialog på forskellig slags måder. For som psykologerne retorisk spørger i de

res indlæg; har den enkelte så taget dialogen på den rigtige måde? Magten i relationen mellem

psykologer der blogger og de der deltager i debatten, handler ikke om en absolut lukning af,

hvordan modtagere af kampagnen kan handle, men måske snarere en indramning af handlerum

met, hvori de kan handle (Bjerg & Knudsen 2007:83). Det handlerum, der stilles til rådighed af

psykologerne, er at gøre dialog på forskellige slags måder.

Så den veksling der, i følge kampagnens masterfortælling, skulle være lige til er tilsyneladende

ikke så lige til, når det kommer til konkrete erfaringer med dialog og selvom den enkelte siger det

som det er så sker der ikke noget. Den forløsning som skulle ske når første skridt er taget udebli

ver.
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Kampagnens forventning om, at dialog kan veksle fra stress til trivsel er, som det ser ud, ikke en

forventning, der synes at kunne indfries, når kampagnen sættes i bevægelse og tages op af kon

krete aktører.

Et spørgsmål som melder sig, ved afslutning af de tre analysedele, er om der i kampagnen kon

strueres mere end stress, trivsel og dialog på de særlige måder, som analyserne har vist og hvor

det egentlig efterlader kampagnens modtagere. For når trådene fra de tre analysedele samles,

synes der at tegne sig et billede af, at kampagnen gennem sin italesættelse konstruerer en ideal

medarbejder. En idealmedarbejder som dén, der kan veksle negative forventninger til positive

forventninger samt tage dialogen på den rette måde.

I et sammenfattende afsnit vises det, hvordan en idealmedarbejder kan genkendes gennem kam

pagnen.
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Specialet trækker på en styringsoptik, hvor styringsteknologier opfattes som skabelsesmaskiner,

og med en formulering fra Foucault (1991:23), handler det om at styre til en ”..convenient end..”.

Med en sådan optik bliver det således muligt at få blik for, at der på kampagnesitet tegner sig et

billede af en styring mod en idealmedarbejder. Men hvad er en idealmedarbejder egentlig ifølge

kampagnesitet?34. Idealmedarbejderen kan kun indholdsbestemmes indenfor kampagnesitet, idet

idealet bliver til i den konkrete kontekst. En idealmedarbejder kunne være så meget – idet et ideal

afhænger af konkrete aktører, konkrete kontekster og de magt og dominansforhold, der findes

indenfor den kontekst, hvori idealet bestemmes. Ideal forstås dermed ikke som en entydig stør

relse, men iagttages ud fra det, der italesættes i kampagnen og som bliver det normgivende for,

hvordan en idealmedarbejder kan forstås i relation til kampagnen. Da kampagnens mål er at

håndtere stress og fremme trivsel, skal idealet ses i forhold til dette. Dermed også sagt, at en ide

almedarbejder ville kunne se helt anderledes ud, hvis jeg eksempelvis analyserede andre kam

pagner eller deslige.

Idealmedarbejderen, som synes at træde frem i kampagnen, er den medarbejder, der som ud

gangspunkt har positive forventninger, sjældent er i dårligt humør, er afslappet, selvkørende, har

overskud og er i stand til at mestre forskellige typer af opgaver uden at reagere med stress. Det er

også medarbejderen, der tager personligt ansvar i forhold til stress og trivsel. Det er en medarbej

der, som opfattes som en medarbejder i høj kurs. Men idealmedarbejderen er ikke kun en der er,

det synes nemlig også muligt, at blive til idealmedarbejder, hvis man ikke allerede er den ideal

medarbejder, der skrives frem i kampagnen. Personer der har negative forventninger, ikke har det

store overskud, ofte har humørsvingninger og nemt bliver kede af det og som dermed har større

risiko for at reagere med stress, har ifølge kampagnen mulighed for at blive til en idealmedarbej

der uden stress. Denne vekslen viser sig på sitet, hvor kampagnemodtagere på forskellige måder

34 Jeg trækker her en parallel til Kofoeds (2004) normalitetsbegreb og forstår ideal i lighed med normalitet som en me
ningsfuld markør og en vurdering af forskellige typer af medarbejdere.



81

inviteres til at blive idealmedarbejder; ”For den enkelte vil det ofte handle om, at negative for

ventninger skal vendes til positive forventninger..” eller ”Vi skal selv tro på stresshåndteringen.

Stresshåndtering handler kort fortalt om at skabe positive forventninger til, at en situation vil gå

godt, eller at man vil kunne klare den, selvom den går skidt.” Det jeg hæfter mig ved er, at det er

muligt at transformere sig selv og blive til en idealmedarbejder – helt grundlæggende handler det

blot om at vende det negative til det positive og at tro på det. Og med CATS teorien i hånden, som

kampagnen er informeret af, kan det relateres til Ursins (1997:103) formulering om, at ”Enhver er

sitt eget stress’ smed”. En opfattelse der knytter an til en forståelse af, at den enkelte har mulig

hed for at ændre på sig selv.

Men transformationen handler ikke kun om at vende det negative til det positive, vekslingen og

muligheden for at blive potentiel idealmedarbejder knyttes også til det personlige ansvar for at

tage første skridt til dialog. Idealmedarbejderen forløses nemlig af ord.

Når der læses ned over bloggen er det muligt at få øje på, hvordan modtagere af kampagnen posi

tionerer sig i forhold til den idealmedarbejder, jeg her har beskrevet. En af deltagerne på bloggen

udtrykker det på følgende måde: ”..En stiltiende accept af, at jeg forsøger at lægge låg på min

usikkerhed og frustrationer blev hilst velkommen af min gruppe og leder så spredte jeg ikke ne

gativ energi. Jeg har holdt meget lav profil forsøgt at nå mest muligt og lære mest muligt i min

nye jobfunktion og brugt en masse energi på at være smilende og imødekommende overfor mine

kunder. Mine chef og nogle af mine kollegaer synes total uvidende omkring stressramte det viser

sig i mit tilfælde som irritation af mig. Det er mig, som "skaber dårlig stemning" mig der bliver

problemet”. Personen her forsøger sig altså med at vende det negative til det positive og italesæt

ter, hvordan positivitet og negativitet forbindes med enten at stemme overens med forestillingen

om den ideale medarbejder eller ej. Men selvom personen forsøger at være smilende og imøde

kommende, at vende det negative til det positive, så har personen stadig stress. Det næste

spørgsmål der melder sig er; har personen sagt det, som det er? Fordi en pointe også er, at ansva

ret og muligheden for at veksle til idealmedarbejder er, at den enkelte skal kunne tage første

skridt – tage dialogen med chefen. At tage første skridt kan ifølge kampagnen nemlig; ”..resultere i

gladere medarbejdere..”. Det særlige ved dialogen er, at den rummer mulighed for forløsning,

hvor det er muligt at blive til på ny – som en gladere medarbejder eller med andre ord blive til
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som idealmedarbejder. Personen i citatet har forsøgt sig med dialog, men som hun reflekterer så

kom der ”..ingen reaktion..”.

Det er den idealmedarbejder, der synes at tegne sig et billede af og som det også ser ud til at

modtagere af kampagnen positionerer sig i forhold til. Kampagnens mål er at håndtere stress og

fremme trivsel, hvilket ifølge analyserne kan genkendes gennem konstruktionen af en idealmed

arbejder.

Et interessant spørgsmål er om styringen er succesfuld, når det viser sig at ord ikke forløser – når

vekslingen udebliver? Som Dean (2006) formulerer det, så er styring kun succesfuld for så vidt

aktørerne oplever sig selv gennem de kommunikative betingelser, teknologien sætter. Men selv

om ord ikke forløser, for de personer analyserne har taget udgangspunkt i, ser det ud til at styrin

gen faktisk er succesfuld. Succesfuld fordi de personer, der har konkret erfaring med stress netop

positionerer sig i forhold til den idealmedarbejder, der skrives frem gennem kampagnen. Hvordan

det? Jo, de tager ansvar, de forsøger at tage dialogen, de forsøger at være smilende og imøde

kommende og forsøger at klare deres arbejdsopgaver. Netop det der kan genkendes som dét en

idealmedarbejder kan. De personer der via bloggen har lagt stemme til analyserne positionerer sig

i forhold til det ideal, der tegner sig et billede af gennem kampagnens designede og refleksive

tekster. Men at positionere sig i forhold til idealmedarbejderen ser samtidig ud til at være en sub

jektiveringsumulighed, fordi som analyserne også har vist, forløser ord kun, hvis chefen lytter.

Positioneringen som idealmedarbejder ser altså ud til at være styret af, om chefen lytter til dem

og det er denne ’lytten’, der bliver afgørende for, om de rent faktisk kan indtage positionen som

idealmedarbejder.

Så jeg hævder, at de personer der har lagt stemme til analyserne gennem deres positionering vi

ser, at kampagnens styring er succesfuld, også selvom positionen som idealmedarbejder ikke

umiddelbart er en tilgængelig position for dem. At styringen er succesfuld samtidig med, at det er

en subjektiveringsumulighed hænger sammen med det, der kan identificeres som magtens effekt.

En magt der handler om, at det at indtage positionen som idealmedarbejder ikke kun er noget
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den enkelte bare kan indtage, fordi hvorvidt positionen kan indtages, afhænger af, om der bliver

lyttet.

Men hvorfor egentlig positionere sig i forhold til en idealmedarbejder, når det erfares, at det sam

tidig er en subjektiveringsumulighed? Med min metafor om veksling tilbydes en forståelse, hvor

vekslingen formidles som noget lige til og tilgængeligt for alle og også som en attraktiv veksling.

Dermed bliver det med metaforen muligt, at forstå positioneringen fra perspektivet af modtagere

af kampagnen, idet kampagnen inviterer til en veksling, som ikke alene er attraktiv, men også som

noget lige til og tilgængeligt for de fleste. Så den måde styringen bliver succesfuld på, er ved at

personer, der har reageret med stress faktisk forsøger at positionere sig i forhold til idealet.

Men selvom styringen mod en idealmedarbejder er succesfuld har analyserne også vist, at det

ikke betyder, at kampagnen har succes med den forskelsminimering, der synes at være kampag

nens kalkule. En kalkule der, når det knyttes til Andersen Åkerstrøm og Thygesen (2004) styrings

metafor, handler om at minimere den forskel, der er mellem stress og trivsel og indsætte dialog

som forskelsminimering. Selvom modtagere af kampagnen forsøger at forskelsminimere, ved at

tage første skridt til dialog forløses de ikke af stress. Forskelsminimeringen er, som jeg har vist,

nemlig også afhængig af om chefen lytter. Ja, netop kunne det lyde fra kampagnen og derfor skri

ves forskelsminimeringen frem gennem IGLO princippet, hvor ansvaret for stress, trivsel og dialog

placeres på flere niveauer. Men som analyserne viser så bliver det, trods IGLO princippet, indivi

det der ansvarliggøres for at handle i forhold til at bevæge sig fra stress til trivsel. Og når første

skridt til dialog er taget ansvarliggøres den enkelte i forhold til, at forsøge sig med andre måder at

kommunikere på end den forsøgte.

At der kan peges på en manglende succes med at forskelsminimere kan hænge sammen med en

pointe om et styringsparadoks, som Thygesen (2005:140) kalder det. Et paradoks som handler

om, at styring kun er aktuel så længe, der er behov for at minimere en forskel, hvis ikke stress var

et aktuelt problem på offentlige arbejdspladser, hvor det antages at ca. 10% reagerer med stress,

ville argumentet for at lancere en storstilet kampagne ’Fra stress til trivsel’ næppe finde sin be

rettigelse. Og hvis dialog som er kampagnens kalkule, var gnidningsløs ville behovet for styring

forsvinde – sammenbruddet i dialogen er så at sige styringens succes.
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6

I dette afsluttende kapitel gøres der status og analysens pointer samles til en konklusion. Kapitlet

åbner også op for refleksioner over, hvad der sker, når et dokument sættes i bevægelse og bruges

i praksis. Samtidig reflekteres der over, hvordan det fungerede, at bruge en blog som afsæt til at

få indblik i levet liv. Men der gøres ikke kun status, til slut i kapitlet åbnes der også op for, hvad en

justeret læsning af teknologien kunne have bidraget med i analysen samt hvilket udsyn det mulig

vis kunne bidrage med, at justere lidt på min læsestrategi. Det er en justering, der skal betragtes

som en perspektivering og ikke endnu en analyse.

Startskuddet for kampagnen ’Fra stress til trivsel’ lød i januar 2009 og med startskuddet blev

kampagnens tekst samtidig sat i bevægelse. Med den optik specialet tager afsæt i blev det muligt,

at iagttage kampagnen som andet end en styringsteknologi, der blot veksler stress til trivsel. Når

kampagnen sættes i bevægelse, sker der så at sige noget mellem stress og trivsel. Som Mik Meyer

(2005:198) peger på, kan det være svært at gennemskue, hvilke bevægelser der sættes i gang,

idet betydningen af dokumentet først skabes, når det anvendes i praksis.

I det følgende kigges der nærmere på, hvad mine analyser viser, der ske i vekslingen mellem

stress og trivsel.

Først vil jeg bede læseren om at vende tilbage til start – tilbage til specialets forside, hvor de

orange posters sætter scenen for inspirationen og interessen for at sætte kampagnen ’Fra stress

til trivsel’ under lup. Men de sætter ikke kun scenen for min interesse for at beskæftige mig med

kampagnen, men også scenen for, hvordan kampagnen bygges op omkring et budskab om, at den
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enkelte skal veksle fra stress til trivsel gennem dialog. Og som specialets titel antyder, så har kam

pagnens budskab tillid til at ord forløser. Det er en titel, der som analyserne viser, henviser til, at

dialog er dét, der skal håndtere stress, være et værn mod stress og resultere i gladere og positive

medarbejdere. Kort sagt skal ord forløse stressramte medarbejdere.

Et budskab om, at ord forløser er en fortælling, jeg identificerede ved at læse kampagnesitet som

opdelt mellem designet og refleksiv tekst. Med en opdeling af teksten, blev det muligt først at

læse efter, hvordan den ordnede fortælling, som den designede tekst er et udtryk for, gennem

forskellige strategier forsøger at overbevise læseren om bestemte måder at forstå stress på. Der

næst en læsning, hvor det blev muligt at læse efter, hvordan stress skal håndteres gennem dialog.

Det blev muligt, at åbne op for en analyse af, hvad der blev privilegeret og gjort særlig relevant,

hvilket jeg viste med identificering af masterfortællingen og siden med de fremanalyserede for

tolkningsrepertoirer. En analyse med en vis forudsigelighed, kan man sige, idet udgangspunktet

netop er, at der sker noget når kampagnen sættes i gang. Men det forudsigelige rækker kun så

langt som til at kunne sige, at der sker noget, men ikke hvad der sker.

Og jo længere jeg arbejdede mig ind i analysen viste det sig at kampagnens forventninger om, at

dialog kan veksle fra stress til trivsel, ikke ser ud til at lykkes for dem, der har stress. Som analy

serne viser, forløses de stressramte ikke af ord – det ser snarere tværtimod ud til, at de stadig har

stress, også selvom de har taget første skridt til dialog og positionerer sig i forhold til kampagnens

diskursive praksis.

For som analyserne fremviser kan det tyde på, at der er mere på spil, når det kommer til konkrete

erfaringer med dialog i forhold til stress. For de personer der har lagt stemmer til analyserne af

trivselsbloggen, handler det ikke bare om at tage første skridt. Det ser snarere ud til, at dialog

afhænger af de konkrete magt og dominansforhold, der er mellem chef og medarbejder. I disse

møder mellem chef og medarbejder, ser det ikke ud til, at ord alene er forløsende. Hvorvidt ord

forløser, ser ud til især at afhænge af, om chefen lytter til medarbejderen. Det er især den erfa

ring modtagere af kampagnen reflekterer på trivselsbloggen.
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Analyserne har også gjort det muligt at åbne op for en anden uforudsigelighed, der sker, når dette

dokument anvendes i praksis. Denne uforudsigelighed kan iagttages på trivselsbloggen, hvor den

designede tekst reflekteres af psykologer og konkrete modtagere af kampagnen. Som kampagnen

beskriver det, så er en af hensigterne med trivselsbloggen; ”..et bidrag til den løbende dialog om

stress og trivsel.” Dialog er således også det redskab, der rammesætter kampagnesitet gennem en

trivselsblog. På trivselsbloggen lægges der op til, at kampagnens budskab kan reflekteres af mod

tagere af kampagnen. Denne mulighed for refleksion kan tyde på en åbenhed fra VFA side, hvor

der lægges op til at forskellige stemmer og opfattelser kan komme i spil og at disse stemmer an

ses som et bidrag til kampagnen. Med et hurtigt kig på den aktivitet der er på trivselsbloggen, så

ser kampagnens strategi umiddelbart ud til at virke, eftersom der er dialog frem og tilbage mellem

psykologer og brugere af bloggen.

Men det analyserne af trivselsbloggen fremviser og som ej heller er forudsigeligt er, at den dialog,

der er på bloggen viser sig at afgrænse sig til en dialog om, at ord forløser. Det der bliver omdrej

ningspunktet i dialogen mellem psykologer og brugere af bloggen er, at finde frem til, hvilke ord

der forløser. For som analyserne peger på, er dialog som løsning, i forhold til stress, ikke til for

handling på bloggen. Hertil synes diskursen om dialog som løsning for dominerende. Diskursen er

dominerende for de psykologer, der blogger om dialog, men også for modtagere af kampagnen

der, selvom de har erfaret at dialog ikke umiddelbart er løsningen, stadig italesætter dialog som

løsning.

Den forventning kampagnen bygges op omkring, hvor dialog både er det, der skal veksle fra stress

til trivsel og samtidig forløse den enkelte af stress efterlader et paradoks. Et paradoks som består

i, at der ikke umiddelbart sker en veksling fra stress til trivsel, selvom første skridt til dialog er ta

get. Den valutakurs der er mellem stress og trivsel, viser sig at være en kurs, der ikke udløser den

lovede trivselsvaluta, men det udløser heller ikke noget andet. Faktisk ser det snarere tværtimod

ud til, at de personer der har forsøgt sig med dialog med chefen stadig har stress. Det er den erfa

ring, der især ser ud til at præge de personer, der deltager på bloggen. Men selvom det erfares, at

ord ikke forløser, så handler indlæggene på bloggen stadig om, at det er snakken med chefen der

er løsningen. Den lovede forløsning skal ifølge psykologerne nok komme – for som psykologerne

peger på, så det handler bare om, at sige det som det er på den rigtige måde. Ifølge kampagnen
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og de refleksioner der er på bloggen, er ord forløsende, spørgsmålet er bare hvilke ord der forlø

ser.

Hensigten med analysen var at give en stemme til modtagere af kampagnen og undersøge, hvor

dan netop modtagere af kampagnen kunne blive til på kampagnesitet. Denne tilblivelse undersøg

te jeg via trivselsbloggen og derfor vil jeg i det næste reflektere over, hvordan det fungerede at

bruge en blog som afsæt til at få indblik i levet liv.

Bloggens muligheder og begrænsninger
Som jeg argumenterede for i kapitel 2, iagttager jeg kampagnesitet gennem en styringsoptik, som

kan placeres indenfor governmentalitystudierne. En optik som jeg samtidig har justeret på, i for

hold til at invitere en subjektiveringsopmærksomhed ind i min analyse. Dette for netop at kunne

fange levet liv og ikke kun analysere det designede liv i styringsteknologien. At arbejde med blog

gen, som afsæt til at undersøge levet liv, har bidraget til nogle frugtbare analyser og har gjort det

muligt at få indblik i, hvordan konkrete modtagere af kampagnen har erfaret kampagnens bud

skab. Det har gjort det muligt at få indblik i, hvordan kampagnen reflekteres direkte hos modtage

re af kampagnen. Samtidig har bloggen også vist sig som en vigtig stemme, idet jeg med dette snit

fik mulighed for at iagttage, en uoverensstemmelse mellem kampagnens forventning om, at ord

forløser og modtagernes erfaring med kampagnens budskab.

Men der åbnede sig også en anden analytisk pointe ved at bruge bloggen som empiri. En pointe

der handler om, at det også blev muligt at iagttage, hvorvidt kampagnens ønske om at gå i dialog

med modtagere af kampagnen fungerer. Med den aktivitet der er på bloggen, tyder det umiddel

bart på, at bloggen virker efter hensigten. Men efterhånden som jeg læste blogindlæggene igen

og igen viste det sig, at den dialog der er på bloggen, ser ud til at begrænse sig til at handle om,

hvordan den enkelte kan forsøge sig med andre måder at tage snakken med chefen på. Så selvom

der umiddelbart åbnes op for refleksioner om kampagnes budskab, så viser analyserne, at reflek

sionerne på bloggen afgrænser sig til at handle om, at dialog kan gøres på forskellige måder.

Den diskursive praksis der italesættes i kampagnens ordnede fortælling er ikke til forhandling på

bloggen og der er ikke umiddelbart tegn på forhandling. En forhandling om, hvorvidt dialog er
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løsning og det der skal muliggøre vekslingen fra stress til trivsel. Hertil synes dialog som løsning at

være en for dominerende diskurs som både psykologer og modtagere af kampagnen positionerer

sig i forhold til.

Men valget af blog som afsæt til at undersøge levet liv kan, set i bakspejlet, alligevel kritiseres for

ikke at komme nok ned i eller ind i de forhandlinger, der er i levet liv (Staunæs 2007:257). Som jeg

argumenterede for i kapitel 3 er valget af blog, som afsæt til at undersøge levet liv, både bevidst

og reflekteret, i forhold til, hvad jeg mener, en blog rummer af muligheder qua bloggens ’set up’.

Men set i bakspejlet synes den refleksive tekst måske netop kun refleksiv uden, at teksten rum

mer mulighed for, at komme helt ind i de forhandlinger, der er i konkret levet liv.

Så vidt specialets konklusion og refleksioner over den valgte metode til at undersøge problem

formuleringen. Som afslutning på specialet kigges der ud ad og som en perspektivering åbnes der

op for, hvad en justeret læsestrategi kunne have af mulige bidrag til kampagnen.

Med en formulering hentet fra Staunæs (2007:252) så forventes styringsteknologier; ”..at forme

og styre mennesker hen imod et bestemt ideal: Den gode og udviklingsparate elev, medarbejder,

indsatte eller forælder.” Det er en forventning som også kan genkendes i mine analyser, hvor der

konstrueres og styres mod en idealmedarbejder, der kan veksle fra stress til trivsel og som forlø

ses af ord.

Og i governmentality litteraturen, som er her jeg har placeret min analysestrategi, læses der ofte

med en kritisk hermeneutik (Staunæs 2007:259), hvor der primært ledes efter de negative effek

ter af styringen. Det er en læsning der, med Staunæs (2007:259) formulering, samtidig knytter an

til en vis forudsigelighed, hvor der hurtigt tegner sig et billede af positions og magtfordelinger.

Min læsning af styringsteknologien ’Fra stress til trivsel’ kan kritiseres for at læne sig op ad en

sådan læsning, hvor jeg ledte efter styringens negative effekter og hvor jeg hurtigt blev optaget af,

at det måske ikke var så lige til at veksle fra stress til trivsel.
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Ved at lade de personer, der så ud til at have konkret erfaring med stress og dialog være dem der

kom til orde, tegnede der sig hurtigt et billede af teknologiens umiddelbare negative effekt for

dem. Og gennem denne stemme tegnede der sig hurtigt et billede af, hvem jeg skulle være solida

risk med i min læsning. Spørgsmålet er om, der med denne læsning sneg, sig en solidaritet ind

som gjorde mig blind for at læse efter andet end teknologiens negative effekter?

Med en justeret læsning kunne jeg eksempelvis have valgt, også at lade kampagnen komme til

orde og lave en slags både og læsning, som kunne muliggøre en pendulering mellem læsninger

ne, sådan, at svingningerne fra den ene bevægelse kunne artikuleres i den anden (Staunæs

2007:262).

Da jeg begyndte arbejdet med dette speciale, kontaktede jeg VFA, for at spørge om tilladelse til at

bruge kampagnens annoncemateriale. Via denne kontakt blev jeg mødt med en åben interesse for

mit speciale om kampagnen ’Fra stress til trivsel’. Og i en mailkorrespondance mellem kampagne

lederen og jeg, skrev kampagnelederen ”Vi vil meget gerne se dit speciale, når du kommer så

langt. Og det kan da være, at det kunne være interessant, hvis du kommer og fortæller om dine

fund. […] Vi vil jo meget gerne lære og få input fra folk omkring, som ser på vores arbejde og ind

sats.”

Mailkorrespondancen læser jeg som en åbenhed, hvor perspektiver udefra anses som et bidrag til

kampagnen. At læse efter åbenhed kunne være en anden strategi og er noget, der også kan gen

kendes, når kampagnen eksplicit formulerer, hvordan perspektiver udefra anses som et vigtigt

bidrag til kampagnen. Kampagnen skriver; ”Eksperterne, der blogger på Trivselsbloggen er bl.a. fra

Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning. På længere sigt vil panelet blive udvidet yderligere med andre

eksperter, så flere forskellige synsvinkler og erfaringer bliver repræsenteret.” At VFA vælger at

tilføje en blog til deres kampagne, anser jeg som et bevidst valg. Det bevidste kan ligge i, at VFA

netop har et ønske om at vise en åbenhed for, at kampagnen kan tages op på forskellige måder og

diskuteres af forskellige modtagere. På en blog er ordet som udgangspunkt frit, også frit til at per

soner udefra kan forholde sig kritisk. Men kampagnen viser ikke kun åbenhed ved at tilføje en

blog til kampagnen, der kan også iagttages en åbenhed ved at invitere forskellige eksperter udefra
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til at repræsentere, at der findes forskellige synsvinkler og erfaringer i forhold til stress, trivsel og

dialog. At det ikke er arkitekterne bag kampagnen, der skal repræsentere forskelligheden, kan

understrege en opmærksomhed på, netop at imødekomme kompleksitet og en anerkendelse af,

at der findes forskellige synsvinkler. Fra kampagnen lægges der op til åbenhed og kampagnen

viser en interesse i, at forskellige synsvinkler og erfaringer bliver repræsenteret.

Og hvis jeg med en justeret læsestrategi tager udgangspunkt i, at det handler om åbenhed fra

kampagnens side, i forhold til at få input udefra, hvordan ville de perspektiver og synsvinkler, der

er repræsenteret i dette speciale så kunne artikulere sig i kampagnen? Ved at lade pendulet svin

ge, kunne en mulig artikulering være ved at gribe den åbenhed, jeg blev mødt med hos VFA og

formidle mine resultater til VFA. I en formidling af mine resultater kunne jeg svinge pendulet mel

lem de to læsninger og trække resultaterne fra min analyse ind i den læsning, der handler om

kampagnens hensigt om åbenhed og om at repræsentere forskellige synsvinkler.

De synsvinkler mine resultater repræsenterer handler om; at den italesættelse der konstruerer

stress, trivsel og dialog igennem kampagnens designede og refleksive tekster, skaber nogle sub

jektiverings(u)muligheder for modtagere af kampagnen; at den intention kampagnen har om, at

dialog er det, der skal veksle fra stress til trivsel ikke ser ud til at forløse den enkelte af stress –

idet de personer, som kampagnen umiddelbart har dialog med via bloggen stadig har stress; at

den intention kampagnen har om, at trivselsbloggen skal fungere som dialog mellem kampagnen

og modtagere af kampagnen, kun ser ud til at åbne op for, at dialog kan gøres på forskellige må

der.

Det er resultater, der repræsenterer en helt anden synsvinkel end den, der umiddelbart er repræ

senteret på kampagnesitet og som kunne anskues som et indspil til videre refleksion. Et indspil

som i sidste ende kunne få en mulig betydning for modtagere af kampagnen.

Om disse resultater konkret vil kunne bidrage til og artikulere sig i kampagnen ville afhænge af

flere forhold. Lad mig her reflektere over nogle. Selvom jeg blev mødt med åbne arme og interes

se for mit speciale, og forsøger med en justeret læsestrategi at artikulere de to læsninger i hinan

den, er det jo ikke sikkert, at resultaterne af min analyse ville blive mødt med åbne arme af VFA.

At formidle diskursanalytiske indsigter kan være en udfordring (Jørgensen & Phillips 1999:134;

Staunæs & Søndergaard 2007), fordi hvordan formidler man resultater, der som grundpræmis
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forholder sig kritisk over for det selvfølgelige, det naturlige og det normale og som udfordrer

grænserne for det mulige og det tænkelige? Som det formuleres af Staunæs og Søndergaard

(2007:13) må man forberede sig på diskursivt sammenstød i formidling af diskursanalytiske indsig

ter. Et diskursivt sammenstød kan handle om, hvorvidt resultaterne modtages som positive eller

negative – positiv modtagelse kan handle om, at have adgang til samme diskursive forståelse og

negativ modtagelse kan handle om manglende resonans mellem modtager og forsker.

Således er der med denne justeret læsestrategi lagt op til et indspil til videre refleksion over,

hvordan et muligt bidrag til kampagnen ’Fra stress til trivsel’ kunne artikulere sig. Et bidrag der

gennem poststrukturalisme og socialkonstruktionisme tilbyder relevante refleksioner og netop

tilbyder en anden synsvinkel, end den kampagnen repræsenterer.
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In this thesis The Working Environment Information Center’s campaign 'From stress to well

being' is examined closely. It is a campaign that enters a stress field of divergent voices. In terms

of research it is discussed what stresses the individual, how we must understand the individual's

reaction to stress and how experts and professionals believe stress reactions should be handled. It

is in this field of divergent voices the campaign 'From stress to well being' positions it self with a

clear message; stress must be handled through dialogue. A message the campaign facilitates

through large ads in public spaces and through a TV commercial. The message is that dialogue is

what is required to exchange stress to well being. Based on campaign ads, the campaign's website

and blog this thesis examines through poststructuralist and social constructionist approaches

how stress, well being and dialogue are constructed and how specific actors can be enabled on

the campaign site. This is a contribution that gives voice to the recipients of the campaign.

The campaign is studied as a power technology and draws on governmentalitystudies, where hu

man behaviour is perceived as something that can be governed towards specific targets.

Through a discourse analysis this thesis penetrates behind the campaign's common understand

ings of stress, well being and dialogue and shows that the campaign through the discursive prac

tices articulates how employees negative or positive expectations are associated with stress or

well being. An articulation that simultaneously categorizes each as compared to belonging to a

particular type of employees.

And with a metaphor of currency exchanges, the analysis shows that the exchange from stress

currency to well being currency through dialogue is attractive, but not so straightforward as it

seems. Whether stress can be exchanged to well being seems to depend on the power and domi

nation that exist between a manager and employee.
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