
  

 

 

”Stress är både hur man har det 
och hur man tar det” 

 

En kritisk diskursanalys av stress i dokument om 

arbetsmiljöarbete 

Cecilia Andersson & Malin Källén 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Rolf Å Gustafsson 

Examinator: Mohammadrafi Mahmoodian 

C-uppsats: SOA300 

VT-2012 

Akademin för hållbar samhälls – och teknikutveckling  

Sociologi med socialpsykologisk inriktning 61-90 

 



Sammanfattning 
I denna uppsats redogörs för en kritisk diskursanalytisk studie om konstruktionen av stress, 

vars syfte är att undersöka hur stress språkligt konstrueras i olika dokument om 

arbetsmiljöarbete. Vid analysförfarandet använde vi diskursanalytikern Norman Faircloughs 

tredimensionella analysmodell för lingvistisk och sociologisk forskning. Det analyserade 

materialet består av dokument om arbetsmiljöarbete mot stress, som Arbetsmiljöverket och 

Prevent har producerat. Uppsatsen innefattar en kartläggning över fältet för arbetsmiljöarbete 

och fenomenet stress, samt en presentation kring den tidigare forskning som studerats i 

studiens initierande fas. Denna forskning framställs genom de tre temana diskursiv påverkan, 

den normaliserande diskursen och individuella faktorer. Då vi använt oss av Faircloughs 

analysmodell har vi även låtit dennes kritiskt diskursanalytiska tankar utgöra vår teoretiska 

utgångspunkt. Studiens resultat presenteras i de två delarna text och diskursiv praktik från 

Faircloughs analysmodell. Sammantaget innefattar den första resultatdelen text de fyra temana 

typ av text, modalitet, hyponymer och antonymer samt transitivitet. Under den andra 

resultatdelen diskursiv praktik återfinns de fyra diskurserna den utbildande diskursen, den 

arbetsrättsliga diskursen, den ohälsosamma diskursen och den vetenskapliga diskursen.  

 

Keywords: Critical discourse analysis, Norman Fairclough, Stress discourse, Worklife, Work 

environment, Text, Discourse practice 
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1. Inledning 
Arbetsmiljö och stress är omdebatterade ämnen i dagens samhälle. Statistiken visar att alltfler 

svenskar upplever sig lida av stress, och ofta relateras orsakerna till arbetet. Arbetsplatsen är 

en viktig arena som har visat sig ha stor inverkan på människors hälsa. Att medarbetarna på 

en arbetsplats mår bra har naturligtvis ett värde i sig och bidrar dessutom positivt till 

produktionen, då friska personer gör bättre ifrån sig. Att se över och förbättra sina 

arbetsförhållanden är sålunda av stor vikt för företag, och det finns en rad instanser som 

erbjuder hjälp vad gäller just arbetsmiljöarbete. De utvecklar exempelvis dokument och 

utbildningar för arbetsgivare och företag att ta del av, innehållande information om hur man 

genomför hälsofrämjande arbetsmiljöarbete.  

Det stora utbudet hjälp som finns att ta del av inom fältet för arbetsmiljöfrågor, det utrymme 

ämnet har i samhällsdebatten och det faktum att frågan ens kommer upp på tapeten hos 

arbetsgivare och företag, är något specifikt för Sverige. Här har vi en mängd lagar som styr 

frågor kring arbetsmiljö och arbetsplatsförhållanden i stort, vilket följaktligen gör att 

arbetsgivare och företag måste beakta dessa frågor. Då det finns lagar som noggrant behandlar 

uppsägning och liknande, tillåts således inte arbetsgivare att byta ut arbetskraft när helst så 

önskas. Istället kräver lagstiftningen att arbetsgivaren och företagen månar om sina anställda.  

Trots att det finns mycket hjälp att ta del av och att Sveriges lagverk reglerar företagens 

skyldighet att underhålla goda arbetsförhållanden, tycks ohälsan ändock genomsyra många 

arbetsplatser. Det rapporteras ofta i media om utbrändhet och stressade medarbetare, och det 

är som nämnt ett omdebatterat ämne idag. Vi undrar hur det kommer sig att medarbetare är så 

stressade, då det bland annat finns så utbrett med hjälpande dokument om arbetsmiljöarbete 

för att främja hälsa och minska stressen. Det var utifrån detta faktum som vårt intresse för just 

arbetsmiljöarbete väcktes. Vi funderar kring vad de olika etablerade instansernas dokument 

om just arbetsmiljöarbete egentligen innehåller. Vi är intresserade av att fokusera på 

fenomenet stress i denna typ av dokument, och vi undrar vilken bild av fenomenet stress som 

dessa konstruerar.   

I den fortsatta delen av detta avsnitt redogör vi för arbetsmiljöfrågan i stort, och presenterar 

dess fält. Vi kommer i kortare drag ge en historisk överblick av de förändringar som skett 

kring arbetsmiljöfrågor, redogöra för arbetsmiljölagen samt presentera de främsta aktörerna 

inom fältet. Detta för att konkretisera samhällsdebatten kring arbetsmiljö och ge en grund till 

varför det är av intresse att undersöka. Den nedanstående kontextualiseringen leder oss fram 

till studiens formulerade syfte. 

1. 1 Kontextualisering 
Arbetsmiljöns inverkan på hälsan är vida känt och ämnet har som nämnts stort utrymme i den 

aktuella samhällsdebatten. Intresset för arbetsmiljö i Sverige har dock inte alltid fått lika stort 

spelrum, tillika berört samma aspekter genom årens lopp. I och med den industriella 

revolutionen på 1800-talet skedde en förändring av arbetsmarknaden. Man införde nya 

produktionssätt, vilket medförde allt fler arbetsskador. Människor började då efterfråga och 

kräva införande av nya lagar gällande arbetsförhållanden i landet. År 1888 kom den första 

Yrkesfarelagen, och under den första halvan av 1900-talet formades den moderna 

arbetarskyddslagen (Zanderin, 1997, s.10).  

På 1960-talet anammades ett nytt fokus på psykosociala aspekter och arbetsmiljöfrågor fick 

en helt ny komplexitet. Nya aspekter av arbetsmiljön beaktades och dess definition vidgades 

(Zanderin, 1997, s.10-11).  
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Arbetsmiljö är ett omfattande begrepp som handlar om fysiska förhållanden på 

arbetsplatsen, t.ex. maskiner, ljus, ljud, ventilation och datorer. Relationer mellan 

anställda och mellan anställda och ledning, ensamarbete och medverkan på jobbet brukar 

räknas in bland förhållandena på det psykosociala arbetsmiljöområdet. Kemikalier av 

olika slag och dess påverkan på kroppens olika organ och arbetsställningar vid maskiner 

och datorer är två – bland många andra – förhållanden som kan räknas in bland de 

medicinska arbetsmiljöfrågorna. (Zanderin, 1997, s.7).  

Arbetsmiljö är på så sätt den övergripande benämningen av förhållanden på en arbetsplats. 

Det innefattar allt från fysiska, psykiska, individuella och grupprelaterade aspekter. Den nya 

komplexa synen av arbetsmiljö är grunden för den idag gällande arbetsmiljölagen, som trädde 

i kraft år 1978. Det var först då som den psykosociala aspekten av arbetsmiljön fick utrymme 

i lagrum (Zanderin, 1997, s.11). Dessutom tillades det 1986 om inrättande av 

företagshälsovård i arbetsmiljölagen. Det hände alltså en hel del på arbetsmiljöfronten under 

denna period, och under hela 80- och 90-talet tillkom nya avtal och en mängd utredningar på 

arbetsplatser gjordes. I och med detta uppkom många nya fall av yrkesskador och nya former 

av problem kring arbetsmiljön uppmärksammades (Zanderin, 1997, s.11-12).   

Utifrån undersökningar som statistiska centralbyrån genomfört, visas tendenser till en 

förskjutning av orsaker till arbetsskador bland medarbetare i landet. Tidigare var fysiska 

aspekter kring arbetsmiljön överrepresenterat i frågan. Från 1990-talet skedde dock en ökning 

av besvär som orsakades av olika psykiska och belastningsergonomiska påfrestningar, och 

främst ökade rapporteringen av stress och andra former av psykiska aspekter. Det har visats 

att den snabbast växande bakgrunden till arbetssjukdomar är just psykosociala och 

organisatoriska faktorer (Sundström-Frisk & Weiner, 2004, s.86-90). 

Till följd av den ökade psykiska ohälsan är idag begrepp likt utbrändhet och depression en del 

av begreppsapparaten kring ohälsa och sjukdom. Denna typ av begrepp har blivit en naturlig 

del av det vardagliga språket i dagens samhälle (Hallsten, Lundberg & Waldenström, 2004, 

s.151) Ett relativt nyskapat begrepp är stress, som är ett utbrett fenomen i dag. Stress 

myntades på 1940-talet och syftar på de fysiska och psykiska reaktioner som uppstår hos en 

individ, då denne utsätts för något som upplevs svårt att kunna hantera. Det handlar om 

balansen mellan komponenterna krav och kontroll, och huruvida de krav som ställs på en 

person är hanterbara och möjliga att kontrollera. Detta påverkar i sin tur risken att drabbas av 

stress (Nationalencyklopedins hemsida, 11-04-29).  

En arena där krav blir tydliga och vars effekt har betydelsefull inverkan på en persons liv är 

arbetsplatsen. I dagens samhälle ställs höga krav på arbetstagare att vara flexibla och det är 

dessutom hög konkurrens om arbetena. Sålunda blir pressen stor att prestera så bra som 

möjligt och bevisa sig värdig, genom att kunna hantera och klara av de krav som ställs. Om 

man inte gör det finns möjligheten att någon annan anses bättre lämpad, och får jobbet istället. 

Samtidigt spelar den ekonomiska aspekten en stor roll. Då ens arbete är den övervägande 

källan till pengar, är det således en nödvändighet för att överleva och har därmed direkt 

ekonomisk relevans. Samspelet mellan krav på arbetsplatsen och ekonomi tycks således 

onekligen kunna vara en faktor till att människor upplever det som kallas för stress.  

Enligt en rapport över arbetsmiljöstatistik som arbetsmiljöverket presenterat, kan utläsas vissa 

tendenser kring angivna orsaker till besvär i människors arbeten. Den främsta orsaken som 

rapporterats är stress och andra typer av psykiska belastningar, obekväma arbetsställningar 

och hantering som påfrestar kroppen (Arbetsmiljöverket, 2010, s.11). Vidare har påvisats att 

den psykiska ohälsan och lågt psykiskt välbefinnande har stigit betydligt sedan 1990-talet, 
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vilket har lett till högre sjukfrånvaro och förtidspensionering bland befolkningen (Hallsten, 

Lundberg & Waldenström, 2004, s.151). 

1. 1. 1 Arbetsmiljölagen och SAM 

Som ovan nämnts har arbetsmiljöfrågans fokus inte alltid varit densamma och inte heller 

alltid varit lika aktuell i den svenska samhällsdebatten. Det var i och med att den moderna 

Arbetsmiljölagen trädde i kraft 1978 som de psykosociala aspekterna av arbetsmiljön började 

beaktas (Zanderin, 1997, s.11). I och med att lagen reglerade arbetsförhållanden runt om i 

landet tvingades arbetsgivare och företag se över arbetsmiljön. 

Bakgrunden till Arbetsmiljölagen var sålunda att arbetsförhållanden förr i tiden var så pass 

dåliga att arbetarna skadades svårt och det ansågs finnas behov av någon form av lagstiftning 

gällande arbetsförhållandena. ”Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet 

samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.” (Sveriges Rikes Lag, 2010: 

Arbetsmiljölagen kap. 1 § 1). Dess huvudsakliga syfte är således att via lagrum skapa en 

förändring av förhållanden på arbetsplatser runt om i landet.  

Arbetsmiljölagens inverkan på hur vi i Sverige förhåller oss till arbetsmiljöfrågor är påtaglig 

och det är inte underligt att inspektioner av arbetsmiljön skärptes efter att den trädde i kraft. 

Med sitt innehåll anger lagen tydligt hur förhållanden på en arbetsplats ska se ut och vilken 

roll både arbetsgivaren och arbetstagaren spelar. Nedan följer ett utdrag ur Arbetsmiljölagen 

kap. 2 § 1, som vi anser ger en förklarande bild om lagens inverkan på arbetsmiljöfrågans 

relevans och utrymme i samhällsdebatten: 

Arbetsmiljön skall vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala 

och tekniska utvecklingen i samhället. Vid fartygsarbete skall arbetsmiljön vara 

tillfredställande också med hänsyn till sjösäkerhetens krav. Arbetsförhållandena skall 

anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt anseende. 

Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation 

samt förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. Teknik, 

arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för 

fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid skall 

även löneförmåner och förläggning av arbetstider beaktas. Starkt styrt eller bundet arbete 

skall undvikas eller begränsas. Det skall eftersträvas att arbete ger möjlighet till variation, 

social kontakt och samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter. Det 

skall vidare eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjligheter till personlig och 

yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och yrkesmässigt ansvar. (Sveriges 

Rikes Lag, 2010: kap. 2 § 1).  

Lagen säger vilka rättigheter och skyldigheter både arbetsgivaren och arbetstagaren har. Den 

tar upp arbetsmiljön i en vidare mening, som innefattar arbetsförhållandena i stort. Det gör det 

svårt för arbetsgivare och företag att bortse från dessa frågor och uppmanar till att investera 

och rå om den arbetskraft som finns på arbetsplatsen.  

Ett etablerat begrepp som i samband med arbetsmiljöarbete ständigt återkommer är SAM 

(systematiskt arbetsmiljöarbete). I Arbetsmiljöverkets författningssamling definieras det som 

”[…] arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett 

sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö 

uppnås” (AFS, 2001:1). Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska finnas på alla arbetsplatser och 

vara en del av verksamheten, snarare än något man tar till vid problem (AFS, 2001:1). Det är 

ett lagstiftat arbetssätt och åtgärder som därmed måste finnas på alla arbetsplatser i Sverige. 

Det finns mycket skrivet om begreppet SAM och alla arbetsgivare ska vara väl medvetna om 

det. Som tidigare nämnts finns det en rad instanser som alla på olika sätt har sitt intresse i 
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frågan om arbetsmiljö. En del av dessa publicerar dokument om hur sådant arbete ska utföras 

på lämpligast sätt, och innefattar då ofta systematiskt arbetsmiljöarbete.  

1. 1. 2 Aktörer 

Arbetsmiljöarbetet har genom årens lopp gått på frammarsch, och staten har försökt förbättra 

situationen gällande arbetsmiljöförhållandenas negativa inverkan på medarbetares hälsa. Detta 

bland annat genom Arbetsmiljölagen och föreskrifter om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete, i 

syfte att främja arbetstagarnas rättigheter och arbetsgivarnas skyldigheter. Statens tillsyn av 

arbetsförhållanden i Sverige ökade stegvis under 1900-talets slut, då skyddsombud och 

företagshälsovård etablerades som en ytterligare främjande åtgärd. Dessutom kom då olika 

institut att grunda och stödja arbetsmiljöarbetet via forskning, utbildning och information 

(Frick, Eriksson & Westerholm, 2004, s.381-382). 

Det finns en rad olika aktörer inom fältet för arbetsmiljöfrågor, och alla inverkar på olika sätt. 

En del är statliga myndigheter som har direkt möjlighet att påverka diverse beslut kring 

arbetsmiljöfrågor. Det finns även forskningsenheter som driver fram utvecklingen, 

organisationer med informations- och upplysningssyfte samt konsulter. Alla dessa deltar i 

Sveriges samhällsdebatt om arbetsmiljöfrågor och ses som viktiga aktörer inom fältet. Nedan 

presenterar vi kort en del av dessa, som är framträdande och vi anser väsentliga att redogöra 

för.   

En viktig statlig aktör är Arbetsmiljöverket, vilket är en myndighet bildad efter en 

sammanslagning mellan Yrkesinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsen. De arbetar inom 

ramen för arbetsmiljölagen och på uppdrag av regeringen och riksdagen. De syftar till att 

minska risker för olycksfall och ohälsa på arbetsplatser, samt att förbättra arbetsmiljöns runt 

om i landet. Detta gäller såväl de fysiska och psykiska som de sociala och organisatoriska 

aspekterna, och det sker främst genom inspektioner (Arbetsmiljöverkets hemsida, 11-05-09).  

En annan aktör är Socialstyrelsen, som också är en statlig myndighet. De arbetar utifrån 

direktiv från riksdag och regering och innefattar socialtjänst, hälso- och sjukvård, smittskydd 

och epidemiologi. Socialstyrelsen har en stödjande uppgift, som påverkar och granskar de 

ovan nämnda områdena (Socialstyrelsens hemsida, 11-05-09).  

Statens Folkhälsoinstitut är ytterligare en framträdande aktör. 1992 inrättades 

Folkhälsoinstitutet, som 2001 kom att bli vad som idag är Statens Folkhälsoinstitut. Likt de 

två ovanstående aktörerna är även denna en myndighet, som arbetar under 

socialdepartementet. På uppdrag av regeringen agerar den kunskapscenter på nationell nivå, 

tar fram metoder och strategier, utvärderar folkhälsopolitiken samt bevakar alkohol- och 

tobaksområdena (Statens Folkhälsoinstituts hemsida, 11-05-09). 

VINNOVA (Verket för innovationssystem) är även det en väsentlig aktör vad gäller 

arbetsmiljöfrågor. Det är Sveriges innovationsmyndighet. De finansierar forskning och 

utvecklandet av innovationssystem och har som huvudsakliga syfte att öka detta områdes 

konkurrenskraft. De bistår bland annat med ekonomi för forskningsbidrag och studier 

(VINNOVAs hemsida, 11-05-09).  

En annan aktör inom fältet för arbetsmiljöfrågor är FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och 

socialvetenskap). Även det är en myndighet vars uppgifter berör forskningsfrågor inom fältet 

för arbetslivet. Det handlar bland annat om att utvärdera forskning, se över nya fält att 

studera, förbättra nationellt tillika internationellt samarbete et cetera. FAS är en av totalt fyra 

finansiärer för forskningen, från statens sida (FAS hemsida, 11-05-09). 
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Slutligen vill vi redogöra för den ideella föreningen Prevent, som till skillnad från de 

ovanstående inte är en myndighet. Den samägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, med ett 

huvudsakligt syfte att erbjuda information om arbetsmiljöfrågor och olika former av stöd för 

arbetsplatser. Detta görs genom att Prevent ger ut informationsmaterial om arbetsmiljöarbete, 

anordnar utbildningar, via sin bokhandel ger ut böcker samt ger ut tidningen Arbetsliv 

(Prevents hemsida, 11-05-09). 

Samtliga nämnda aktörer inverkar således på olika sätt inom fältet för arbetsmiljöfrågor. För 

vår studies material har vi valt att använda dokument av Arbetsmiljöverket och Prevent. Detta 

då båda producerar en mängd olika typer av dokument om arbetsmiljöarbete som riktar sig 

mot fenomenet stress. Dessutom har dessa två aktörers dokument vitt skilda utgångspunkter. 

Arbetsmiljöverket är som nämnt en statlig myndighet, medan Prevent istället är en ideell 

förening. Genom att använda material från dessa två aktörer får vi ett datarikt material, samt 

en variation med olika typer av publikationerna. Sålunda anser vi att det är lämpligt att rikta 

vår studie på dokument som Arbetsmiljöverket och Prevent har producerat.     

1. 2 Syfte och frågeställning  
Som nämnts är det idag många medarbetare som upplever stress, och arbetsmiljöfrågor är 

vida omdebatterat. Sveriges lagverk tvingar företag och arbetsgivare att se över 

arbetsförhållandena och måna om sina anställda, och det finns en rad aktörer som erbjuder 

olika former hjälp för detta. Trots det tycks problemet med stressade medarbetare ändå 

kvarstå. Detta väcker våra funderingar kring den hjälp som aktörerna inom arbetsmiljöfältet 

erbjuder, och särskilt ställer vi oss frågande till alla de stöddokument om arbetsmiljöarbete 

som finns att ta del av. Vi undrar hur det i dessa skrivs om stress. Detta är grunden till vår 

studies sociologiska problematik.     

Vårt preciserade syfte med denna studie är att undersöka hur stress konstrueras i dokument 

om arbetsmiljöarbete. Vi ämnar genomföra en djupgående granskning av hur stress språkligt 

framställs i denna typ av dokument. Vidare är vi intresserade av att studera vilka diskurser 

som stressdiskursen i sig bygger på, tillika skapar genom materialets språkburk.   
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2. Disposition 
Uppsatsen inleds med en ingående kontextualisering kring stress och arbetsmiljöarbetet idag. 

Där presenteras även de viktigaste aktörerna inom arbetsmiljöområdet, för att skapa en 

förståelse för studiens relevans. Vidare presenteras tidigare forskning inom ämnet stress och 

arbetsmiljöarbete som vi tagit del av. Forskningen utgör tre centrala och återkommande 

teman, vilka vi benämnt diskursiv påverkan, den normaliserande diskursen, samt individuella 

faktorer. I detta avsnitt tydliggörs vår studies positionering inom forskningsområdet.  

Vidare följer ett gemensamt avsnitt för studiens nyttjade teori och metod. Där presenteras 

inledningsvis diskursanalysen, vilken utgör studiens metodologiska utgångspunkt. Därefter 

redogörs för Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, vilken är den gren inom det 

diskursanalytiska fältet som vi grundar vår studie på. Denna erbjuder verktyg för en detaljerad 

lingvistisk analys, för att vidare se förhållandet mellan text, det sociala livet och samhället i 

stort.  

Fortsättningsvis beskrivs hur vi rent praktiskt har gått tillväga genom studien med urval, 

datamaterial samt hur vi förhållit oss till de etiska forskningsprinciperna. Vidare presenteras 

resultatdelen, vilken är uppdelad i två de analysnivåer som inbegrips i Faircloughs 

tredimensionella analysmodell. Till en början presenteras det första analyssteget text, där 

materialets språkbruk granskas. Resultatet från denna analysnivå presenteras utifrån de 

centrala temana text, typ av text, modalitet, hyponymer och antonymer samt transtivitet. Nästa 

analysnivå innefattar en studie av diskursiv praktik, som innefattar den utbildande diskursen, 

den arbetsrättsliga diskursen, ohälsosamma diskursen och den vetenskapliga diskursen.  

 

I den avslutande diskussionsdelen kopplas uppsatsen alla delar ihop genom en diskussion. Där 

presenteras hur väl resultatet besvarar uppsatsens syfte, och vi för där även en diskussion 

kring hur vår uppsats positionerar sig gentemot den tidigare forskningen vi tagit del av. 

Vidare kommer vi här även att reflektera fritt kring resultatet och den frambringade 

konstruktionen av stress. Därefter för avslutningsvis en självkritisk diskussion kring vår 

genomförda studie och ger förslag på fortsatt forskning.  
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3. Tidigare forskning 
I följande avsnitt redogör vi för den tidigare forskning som bedrivits inom ramen för 

uppsatsens område. Sökning har skett i ett flertal allmänna databaser samt de som specifikt 

riktar sig mot beteendevetenskapliga ämnen, dessa är Sage Journals, Google Scholar, Swepub, 

PsycINFO och Social abstracts. Till en början kombinerades sökorden discourse och 

discourse analysis med stress, organization, coworkers samt workstress. Dessa kombinationer 

resulterade i 10-500 träffar. Kombinationen discourse + workstress gav ca 250 träffar. Efter 

att ha skaffat oss en överblick av dessas titlar och sammanfattningar fann vi tre artiklar som vi 

valde att använda oss av, som behandlade diskursanalytisk forskning om stress i arbetslivet.  

 

Vidare användes sökorden discourse + stress vilket resulterade i ca 30 träffar. Av dessa valde 

vi två artiklar som behandlade diskursen stress, med fokus på hur media bidrar till diskursen 

samt dess påverkan på samhället. För att finna ytterligare väsentlig forskning söktes artiklar 

på ett mer öppet plan, där fokus inte enbart låg på diskursanalytisk forskning om stress i 

arbetslivet. Då vi i studiens kontextualisering har funnit att stress är en stor del inom 

hälsodiskursen valde vi att utöka våra sökord till kombinationen discourse + health. Denna 

kombination av sökord resulterade i ca 28 000 träffar.  

 

Samtliga sökmotorer sorterade högst upp de artiklar, som utifrån dess titel var av mest 

relevans till de sökord vi angav. Därifrån valde vi att läsa ett antal artiklar som vi utifrån dess 

titel ansåg vara av relevans för vårt studieområde, studier om hur hälsodiskursen ser ut, hur 

den byggs upp och vem som påverkar denna. Detta resulterade i att vi hittade fyra artiklar 

som behandlade just hälsodiskursen. Vi har totalt tagit del av nio vetenskapliga artiklar som 

behandlar diskursanalytisk forskning om hälsa, arbetsmiljö och stress. Artiklarnas innehåll 

och forskningens resultat har vi tematiserat för att få en sammanfattande överblick. Detta 

avsnitt syftar till att ge en bild av vad som tidigare studerats kring diskursen stress och hälsa 

inom arbetslivet, och därmed även möjliggöra en positionering av vår studies syfte och 

relevans. 

 

Utöver den mängd artiklar som finns om diskursanalys och diskursanalys i kombination med 

ovanstående sökord, finns en djungel av forskning kring ämnet stress. Det finns bidrag som 

har andra teoretiska och metodlogiska grunder än den diskursanalytiska, så som exempelvis 

psykologisk och biologisk forskning om stress. Då den diskursanalytiska forskningen för oss 

är av främsta intresse har vi valt att utelämna annan forskning i vår studie. Då vi med 

sökandet av tidigare forskning ämnar orientera oss på fältet för diskursanalytisk forskning, 

och som utgångspunkt då främst gällande stress, anser vi att vi gjort en bruklig sökning och 

ett lämpligt urval av tidigare forskning. 

3.1 Diskursiv påverkan 
Ett återkommande tema är hur den tidigare forskningen inom hälsa och stress lagt fokus på att 

lokalisera diskursen i en större samhällelig kontext. Med detta menas en lokalisering av de 

aktörer som är aktiva när det gäller att forma den rådande diskursen, och om det finns några 

kommersiella intressen av att påverka den. Tesen om vem som kan tala och inte tala gällande 

hälsodiskusen driver Steven Allender et al. (2006) inom sin forskning. De menar att den 

dominerande hälsodiskursen på en arbetsplats främst utformas av någon som är erfaren inom 

området. Synen har sålunda influerats av dokument producerade av personer som har makt att 

tala. Sanna Inthorn och Tammy Boyce (2010) fokuserar också på aktörens aktivitet men 

menar att staten lägger ett stort hälsoansvar hos individen, och konstruerar en norm som ska 

få individen att känna ansvar för sin hälsa. Vidare menar forskning inom området att det finns 
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både sociala och politiska intressen av att påverka diskursen: 

 

Public understanding of health issues is influenced by the social and political 

interests of those who gather the information and by the media which 

disseminates it. This has implications for lay people’ s beliefs about work stress 

and has potentially serious personal implications in terms of recognizing, reacting 

to, and reporting stress in the workplace. (Lewig & Dollard, 1997, s. 179)  

 

I dessa artiklar ser vi ett klart samband mellan hur olika diskurser har inverkan på människors 

uppfattning och syn på verkligheten. På samma sätta som hälsodiskursen påverkar 

medborgarnas syn på hälsa, påverkar diskursen om stress arbetstagarnas och arbetsgivarnas 

syn på stress. Det är den dominerande diskursen som styr hur medarbetarna förhåller sig till 

fenomenet stress, vart de drar gränsen för vad som är normalt och inte. Detta påverkar 

följaktligen hur en arbetsplats styrs och hur de väljer att rapportera stress. Samhällets syn på 

stress återfinns således inom arbetsmiljön och är en avgörande faktor för hur man arbetar 

kring stress och hur allvarligt arbetsgivarna faktiskt ser på fenomenet (Lewig och Dollard, 

1997). Vidare menar Kutte Jönsson (2009) att hälsodiskursen idag allt mer influeras av 

kommersiella intressen. Detta menar han främst bottnar i ekonomiska aspekter, då ohälsan 

blivit mer utbredd. Dessutom ligger det inte enbart i individens intresse, utan hela statens 

strävar efter hälsosamma medborgare. Detta då ohälsan belastar hela samhällets ekonomi.  

Utifrån detta ter det sig självklart att alla tjänar på att sträva mot en god hälsodiskurs. 

 

Inom detta tema finns en artikel som menar att det finns professionella människor som har 

erkänd kunskap om ämnet som påverkar diskursen. De tre övriga artiklarna fokuserar på mer 

statliga och kommersiella intressen av att påverka den dominerande diskursen. Men vi tycker 

oss se en gemensam aspekt hos dessa fyra artiklar. Det som kan ses är samhällets och 

människans inverkan på diskursen, alltså att samtliga menar att det är aktiva aktörer som 

ligger bakom konstruerandet av diskursen. 

3.2 Den normaliserande diskursen 
Genom de artiklar som presenteras under detta tema tycks stressdiskursen framställa en bild 

av stress som ett normalt fenomen, och utgör en del av vår vardag. Diskursen producerar en 

bild av fenomenet och de villkor som den sociala mänskliga verkligheten ger. Detta uppfattar 

individerna sedan som korrekta beskrivningar av verkligheten, och får därmed ideologiska 

konsekvenser. Diskursen indikerar att det är oundvikligt att inte uppleva stress, utifrån de 

förutsättningar som dagens samhällsstrukturer ställer. Stress ses således höra livet till 

(Mullhall. A, 1996). Detta uttrycks exempelvis i olika fackliga och mediala skrifter om hur vi 

ska gå tillväga för att hantera den dagliga stressen. Nedan presenteras ett avsnitt ur en 

diskursanalytisk studie om hur stress framställs i kvinnotidningar (Cosmopolitan & 

Chantelaine): 

 

[...] the prevalent representations of stress as relayed in these articles from 

Cosmopolitan and Chatelaine tell women that stress is unavoidable. In this view, 

these articles provide women with the potentially comforting message that stress 

is normal. (Kranz & Long, 2002, s. 528) 

 

Detta citat ger oss en tydlig bild av att stress kan framställas som ett normalt fenomen, och 

påveka samhällets sätt att se på stress. Allender, S. Colquhoun, D och Kelly, P. (2006) 

forskning visar på diskursernas inverkan av människors syn och handlande. Den visar att 

informanterna i studien sammanlänkade graden av professionalitet med en individs förmåga 
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att hantera stress. Det fanns en diskursivt etablerad kunskap om att man måste kunna hantera 

stress för att över huvud taget uppfattas som professionell i omgivningens ögon.  Att vi tar till 

självhjälpsböcker om hantering av stress menar forskarna är ett bevis på att diskursen i 

samhällets strukturer faktiskt påverkar vårt synsätt och handlande. I enlighet med denna 

forskning har även Harkness (2005) kommit fram till att det inom arbetslivet finns en 

etablerad syn gällande hur en bra medarbetare är eller bör vara. Denne ses som ansvarsfull, 

effektiv och villig att ge allt. Diskursen indikerar på att denna idealbild ska eftersträvas, och 

kan därmed skapa en inre stress hos medarbetarna. Individerna menar dock själva att det är 

socialt godtagbart att vara stressad, då diskursen konstruerar stress som något helt normalt. 

 

I det förstnämnda temat diskursiv påverkan, såg vi en fokusering kring de aktörer som 

påverkar diskursen. I de fyra artiklar som presenteras under det aktuella temat, anser vi 

snarare att fokus ligger på att lokalisera vad som sägs istället för att fokusera på vem som har 

makten att säga det. Vad som sägs i samtliga artiklar är hur diskursen berättar att stress är 

något normalt som finns överallt i samhället.   

3.3 Individuella faktorer  
Temat individuella faktorer är det sista inom avsnittet för den tidigare forskningen som vi valt 

att presentera. Vi inledde avsnittet utifrån en bredare kontext om vem som faktiskt påverkar 

diskursen, för att sedan smalna av och ta oss vidare till vad diskursen faktiskt säger. Utifrån 

det andra temat om den normaliserande diskursen förs vi in på de individuella faktorerna. Då 

diskursen presenterar en normal bild av stress skapas ett personligt ansvar hos individen. 

Detta stöds av de fem artiklar som presenteras under detta tema. Två artiklar behandlar 

individers personliga och bundna ansvar till hälsan. De tre resterande artiklar behandlar 

istället hur diskursen kring stress, både privat och i arbetslivet, konstruerar en bild som utgår 

från vårt individuella ansvar. 

 

Wright et al. (2006) bedriver forskning kring hälsodiskursen och menar att vi redan i tidig 

ungdom väljer vårt levnadssätt, och att detta påverkas och avgörs utifrån individens förmåga 

att tolka diskurserna. Den rådande diskursen inom hälsa är att vi har ett bundet personligt 

ansvar för vår egen hälsa. Det handlar om att äta rätt och vara fysiskt aktiv, vilket enligt 

diskursen är oundvikligt. De betonar alltså vikten av att människorna måste ta sitt egna 

individuella ansvar vilket är ett återkommande tema både inom hälso- och stressdiskursen. 

Jönsson (2009) menar att: 

 

Den officiella retoriken kring hälsa och folkhälsa, och kring fetma och barnfetma 

utgår från en standardiserad norm om hur kroppar bör se ut i västvärlden. Men 

inte endast det. Det handlar även om hur människor bör bete sig för att kunna 

räknas som ”vinnare” i detta samhälle. Normerna styrs emellertid av 

medelklassvärderingar, värderingar som format skolan, utbildningsväsendet, 

näringslivet och politiken. (Jönsson, 2009, s. 19) 

 

Då det finns en standardiserad norm som styr hur vi ska vara och hur våra kroppar bör se ut, 

skapas indirekt ett ansvar på individuell nivå. Individen måste själv ta ansvar för och leva upp 

till de normer som finns inom samhället för att bli accepterad, samtidigt som det är upp till 

individen att själv tolka dessa normer och värderingar på ett bra och värdefullt sätt. Vidare 

finner vi även dessa mönster inom stressdiskursen, där det är socialt godtagbart att vara 

stressad så länge individen klarar av att hantera den (Harkness et al., 2005). Återigen kopplas 

vi tillbaka till ett personligt plan där man klart ser hur ansvaret läggs på individen.  
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Hur diskursen hänvisar till individuella faktorer återfinns även inom diskursiv forskning kring 

stress i arbetslivet. Newton et al. (1995) har skrivit en bok om just detta fenomen. De menar 

att stressforskare inom olika genrer hänvisar till förklaringsmodeller vilka fokuserar på 

orsakssamband som kopplas till en individuell nivå (1995, s. 1-10). Detta är en intressant 

aspekt inom stressdiskursen då det finns en dominerande tro om att arbetsmiljön är en 

bidragande orsak till arbetsrelaterad stress. Ändå fokuserar rapporter och artiklar, som handlar 

om strategiska lösningar för stress, just om individuella förklaringar. Man föreslår lösningar 

som grundar sig i tankar om att individen ska anpassas efter miljön och inte tvärtom (Lewig 

& Dollar, 2001). 

3.4 Sammanfattning och reflektion om tidigare forskning 
Vad vi tagit fasta på är att den tidigare forskningen genererat tre återkommande teman vilka är 

diskursiv påverkan, den normaliserande diskursen och individuella faktorer. Artiklarna 

påvisar hur hälso- och stressdiskursen behandlar aspekter på både ett mikro- och 

makroorienterat plan, samt hur dessa samspelar med varandra. Med detta menar vi främst de 

återkommande tankarna om hur diskursen skildrar stress som något normalt vilken individen 

måste klara av att hantera själv, på en mänsklig individuell nivå. Dessutom beaktas på samma 

gång mer makrorelaterade aspekter, så som att det finns ett intresse av att individen ska må 

bra ur en större och bredare kontext. Detta samspel mellan mikro- och makronivå betingas 

inte minst av att samhällets och företagens ekonomi påverkas av ohälsa i arbetslivet. 

3.4.1 Motstridiga bilder 

Det uppstod två tänkbara problem under vår kartläggning av tidigare forskning. Vi för här en 

diskussion om hur dessa kan tänkas skapa olika konsekvenser för individen. Det första kan 

förklaras utifrån Nigel Edleys teori och definition av begreppet levda ideologier. Det 

definieras som de producerade sanningar individerna i ett samhälle upplever som definitiva 

kunskaper. Det kan liknas med kultur, och syfta på de innefattande tankar och uppfattningar 

som där härskar. Begreppet ideologiska dilemman syftar istället på att det finns många 

sanningar inom samma samhälle, som ger motstridiga bilder av verkligheten. De olika 

ideologierna strider mot varandra med sina olika argument och framställningar om 

verkligheten, och individerna måste välja en sanning (Edley, 2001, s. 202-209).  

 

Utifrån detta väcks våra tankar om att liknande dilemman skapas hos individen när den 

upplever stress, då två motstridiga diskurser står mot varandra. Den första diskursen kan ses 

vara den om att individen inte får visa sig sårbar och ständigt skall visa sig vara en god 

arbetstagare, genom att arbeta hårt och klara av att ha många bollar i luften. I samband med 

andra motstridiga diskurser som exempelvis säger att stress kan vara skadligt för hälsan. Vi 

anser att denna motstridighet som individen utsätts för kan skapa svårigheter och ideologiska 

dilemman i Edleys bemärkelse.   

 

Vidare finner vi ytterligare en problematik som även den kan kopplas till Edleys teori och som 

vi anser har ideologisk karaktär. Som vi tidigare nämnt kan den normaliserande diskursen bli 

allt för stark inom arbetsmiljön, vilket är ytterligare en aspekt som kan tänkas bidra till 

dilemman för individen. Då tänker vi främst på situationer då arbetsgivarnas syn på stress blir 

normaliserad, och följaktligen påverkar hur allvarligt denne väljer att se på problemet. Detta 

anser vi kan skapa en problematik, om de väljer att inte se stressade och ohälsosamma 

arbetstagare som ett viktigt problem. 
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3.4.2 Disciplinering 

I uppsatsens inledning och i avsnittet för den tidigare forskningen har vi presenterat de aktörer 

som vi tror medverkar i och påverkar hälso- och stressdiskursen. Både media och staten 

intresserar sig för hälsosamma medborgare, vilket resulterar i att vi ständigt exponeras inför 

olika dokument, tidningar etc. som bidrar till en bild om hur vi ska bete oss. Detta genererar 

en individuell ansvarskänsla som får individen vilja leva upp till de förväntningar som finns. 

Denna etablerade medvetenhet kring hälsoaspekten resulterar i att även arbetsplatser lägger 

mycket resurser och pengar på hälsofrämjande. Då tänker vi främst på upprättandet av 

hälsoplaner som sedan ska följas upp, årliga hälsokontroller, workshops och liknande som 

inrättas för att gynna personalens hälsa. Det kan självklart ses som positivt och ibland som en 

självklarhet att företagare skall måna om sina arbetares hälsa. Men detta för våra tankar till 

hur uppföljningen av alla dessa satsningar faktiskt påverkar individen. 

 

Då de anställda ständigt blir exponerade inför all information menar vi att det skapas någon 

slags ansvarskänsla om att disciplinera sig efter de ramar och mål som sätts inom 

hälsodiskursen på arbetsplatsen. En ansvarskänsla som kan tänkas påverkar individens 

agerande. Och vad gäller individens sätt att disciplinera sig efter den rådande diskursen 

gällande den goda hälsan menar vi kan förstås utifrån Foucaults övervakningsbegrepp om 

Panoptikon. Där fångar som känner sig ständigt övervakade i ett fängelse börjar disciplinera 

sig själva utifrån tanken om att de tror sig vara övervakade (Fairclough, 2003, s.235-236). 

Individerna blir disciplinerade efter den rådande diskursen då de känner sig övervakade. 

Arbetsplatsens uppföljning av medarbetarnas hälsa, ska på så vis fungera som panoptikons 

övervakning, att hälsodiskursen tvingar anställda att disciplinera sig själva till en god hälsa. 

3.4.3 Kritisk reflektion  

Det finns en central aspekt kring den tidigare forskning som vi anser är värd att nämna. Detta 

behandlar just tankar om att forskningsartiklarna grundas på undersökningar som inte enbart 

avser svenska förhållanden. Vi är därmed medvetna om att forskningen kan se annorlunda ut 

då den baseras på en annan kultur och ses sålunda ur en annan kontext. Dessa tankar uppstår 

främst kring arbetsmarknadssystemets uppbyggnad, att det kan tänkas utgöra en viss 

dissonans då arbetsmarknadssystemets uppbyggnad skiljer sig länder emellan. Här tänker vi 

främst att det skiljer sig från land till land om ett företag själva får stå för kostnader gällande 

stressade arbetstagare eller om staten helt eller delvis beskostar detta. Med detta menar vi att 

både arbetsgivarna, arbetstagarna och även samhällets bild av stress skiljer sig åt länder 

emellan då diskursen finner sig inom en annan kontext och således ser annorlunda ut. 
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4. Teori och Metod 
Vi har använt oss av den kritiska diskursanalysen som ansats för vår studie. Diskursanalys i 

stort är en ansats som behandlar begreppet diskurs, vilket i allmänt vedertagen mening kan 

definieras som ”… ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 

världen).” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.7). Det är dessa utsagor om verkligheten 

som är diskursanalysens studieobjekt. Vårt intresse ligger i att undersöka de sätt att tala om 

fenomenet stress som förekommer i dokument om arbetsmiljöarbete. Vi syftar till att studera 

diskursen om stress inom området för arbetsmiljöarbete, och således ter sig diskursanalysen 

som en given ansats för vår studie.   

Inom det diskursanalytiska fältet finns olika grenar, så som diskursteori, kritisk diskursanalys 

och diskurspsykologi. Alla har de sin definition av begreppet diskurs och sin syn av 

verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.7-15). Den gren inom diskursanalysen 

som vi alltså ansåg bäst passande för vår studie är den kritiska diskursanalysen. Enligt detta 

perspektiv ska forskning inte grundas på en frågeställning, utan snarare i ett socialt problem 

med diskursiva aspekter (Fairclough, 2001, s.229, 236-237). Vår studie grundas på 

problematiken kring vilken inverkan en diskurs har på dess åhörare, och vilket eventuellt 

handlande det därmed kan resultera i. Vi funderar över vilken inverkan den språkligt 

konstruerade bilden av stress har på arbetsgivare och arbetstagares syn på fenomenet samt 

efterföljande beteende. Således finns den sociologiska problematiken att konstruktionen av 

stress i Arbetsmiljöverkets och Prevents dokument om arbetsmiljöarbete, leder till en viss 

uppfattning av ämnet och ett visst agerande.   

Inom den kritiska diskursanalysen har vi framförallt tagit del av Norman Faircloughs 

analysmodell. ”[…] Faircloughs angreppssätt består av en uppsättning filosofiska premisser, 

teoretiska metoder, metodologiska riktlinjer och specifika tekniker för språkanalys[…]” 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.66). Vidare erbjuder Faircloughs analysmodell ett 

kombinerat synsätt och för textanalysen till en samhällelig nivå (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s.72). Utifrån vårt syfte att kartlägga hur stress språkligt konstrueras i 

dokument om arbetsmiljöarbete, anser vi att hans verktyg för textanalys lämpar sig väl för vår 

studie. Då vi även är intresserade av konstruktionen av stress inom arbetsmiljön som en social 

kontext, anser vi att den kombination mellan text och social analys som Fairclough erbjuder 

talar för att använda just hans kritiska diskursanalys som ansats.  

I följande avsnitt redogör vi inledningsvis för diskursanalysen i stort och då främst dess 

grundläggande filosofiska antaganden, för att sedan gå in på den kritiska diskursanalysen. 

Den kommer att presenteras i ett teoretiskt avseende snarare än ett metodologiskt, då vi i 

slutet kommer att redogöra för Faircloughs analysmodell som vi försökt tillämpa vid våra 

överväganden om studiens uppläggning och metodologiska aspekter.  

4.1 Diskursanalys och den kritiska diskursanalysen som teori 
Diskursanalysen är en kvalitativ ansats med vissa inslag av kvantitativa metoder, som ofta 

figurerar inom sociolingvistik, sociologi, socialpsykologi, socialpolitik och utbildning 

(Taylor, 2001, s.10). Den ses dock inte enbart som en metod, utan är sammanflätad med teori. 

Detta då analysmetoden kan ses vara grundad på de filosofiska antagandena om verkligheten 

som diskursanalysen förespråkar (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.10).  

 

En allmän ståndpunkt inom det diskursanalytiska fältet är att det inte finns en sann bild av 

verkligheten och att den sålunda inte är åtkomligt objektiv på ett oproblematiskt vis. 
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Verklighetens dynamik är komplex, och den ses som oförutsägbar och föränderlig. Detta 

grundas i tanken om att verkligheten är en språklig konstruktion, och att det finns parallella 

språkliga framställningar om den. Det finns således många olika synvinklar att inta och 

följaktliga möjligheter att förstå verkligheten på. Då det enligt diskursanalytikern inte finns en 

absolut sanning blir detta heller inte vad forskarna söker. Istället ämnar diskursanalytikern att 

ingående studera användandet av språket, och undersöka hur vår förståelse av verkligheten 

konstrueras (Taylor, 2001, s.5-13). Det kan tyckas konstigt att diskursanalytikerna talar om en 

icke existerande objektiv verklighet, för visst kan vi med våra sinnen uppleva något utanför 

oss. Att verkligheten inte är objektiv är dock inte fullt så strikt. ”Det betyder inte att 

verkligheten inte finns: betydelser och representationer är nog så verkliga. Den fysiska 

världen finns också, men den får bara betydelse genom diskurs.” (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s.15). I denna mening skapas verkligheten genom vårt språkbruk, då den 

faktiska världen förstås och uppdagas som något först när vi språkligt framställer den.  

 

Varför vi redogör för diskussionen kring en objektiv verklighet är för att kartlägga en av 

diskursanalysens viktigaste och omdebatterade frågor, samt för att påvisa vår studies fokus. 

Vissa menar att det inte finns någon objektiv värld och att hela vår verklighet är språkligt 

socialt konstruerad. Andra menar istället att man bör skilja på den naturliga och i viss mån 

den biologiska världen, från den sociala verkligheten. De menar att det finns något objektivt 

som vi via språket tilldelar en gemensam social mening, samtidigt som det finns en social 

verklighet som fullt ut är språkligt socialt konstruerad. Hårdraget kan det exemplifieras med 

att det naturligt objektiva är ting man kan ta på, medan det socialt konstruerade är fenomens 

sociala innebörd och mening och sålunda inte går att ta på i den bemärkelsen. Vad gäller en 

objektiv naturlig värld råder olikheter, men båda synsätten erkänner en socialt och språkligt 

konstruerad verklighet.   För vår studie kommer vi att koncentrera oss och fokusera på den 

språkligt socialt konstruerade verkligheten, och inte ta ställning i diskussionen kring huruvida 

det finns en objektiv värld och verklighet. 

  

Ytterligare en viktig fråga att redogöra för är diskursanalysens syn på språket. Språket har 

som ovanstående diskussion indikerar en viktig plats inom det diskursanalytiska fältet, då det 

är genom språket vi får tillgång till en social verklighet. Den vardagliga uppfattningen i 

samhället är att språket är referentiellt. Med detta menas att språket representerar innebörd 

och mening om något, och därmed kan ses som ett systematiskt verktyg för att berätta och 

förklara. Enligt det diskursanalytiska perspektivet är språket istället främst konstituerande. 

Detta innebär att språket konstruerar våra tankar och handlingar som något. Via språket får 

verkligheten sin mening och innebörd, snarare än att den existerar innan vi förklarar den 

genom användandet av de språkliga verktygen. Då verklighetens mening och innebörd är 

situationsbetingad är den sålunda alltid föränderlig och möjlig att omskapa. En angiven 

mening och innebörd är inte statiskt, utan kunde alltid sett annorlunda ut (Taylor, 2001, s.6-

7).  

 

Som nämnt har vi för vår studie valt att inrikta oss på den kritiska diskursanalysen. Förutom 

de grundläggande ställningstagandena hos diskursanalysen, har den kritiska grenen några 

specifika drag. Dess syfte är att påvisa hur språket har direkt inverkan på ojämnlika 

maktförhållanden i samhället, då det ses ha en ideologisk inverkan på individerna (Fairclough, 

2001, s.229-230). Med detta menas att människor ser vissa institutionellt producerade 

diskurser som sanna, och genom att anamma dessa ges ett bidrag till att den gällande makten 

upprätthålls. Det leder till att den kunskap som de dominerande diskurserna producerar, inte 

längre ifrågasätts utan normaliseras som allmängiltig (Fairclough, [1989] 2001, s.27). Vidare 

ses den kritiska diskursanalysen som just kritisk i den bemärkelsen att den ifrågasätter och vill 
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synliggöra den ideologiska inverkan och de ojämlika maktförhållanden som finns i samhället. 

Detta görs genom analys av språkbruket i sociala interaktioner. Den kritiska och 

bakomliggande avsikten är att skapa en förändring i samhället och de förhållanden som råder 

(Fairclough, 2001, s.229-230).  
 

I sin helhet anser vi att den kritiska gren inom det diskursanalytiska fältet är mest lämpad för 

vår studie då den fokuserar på konkret textanalys. Även aspekten om att diskurser har direkt 

inverkan på människors syn och maktförhållanden i samhället är av intresse för oss. Vår 

studies syfte har en underliggande problematik kring den eventuella inverkan som dokument 

om arbetsmiljöarbete och text om stress har på människors tankar. Frågan är på vilket sätt den 

producerade texten påverkar arbetsgivarna och även inverkar på deras handlande.   

4.2 Faircloughs analysmodell 
Vi har valt att använda Norman Faircloughs teori och metod för kritisk diskursanalys, vilken 

inbegriper flera traditioner och därmed skiljer sig från andra diskursanalytiker. Den första 

skillnaden är att han gör grundliga textanalyser, genom att undersöka användandet av språket 

i sociala interaktioner. Han skiljer sig dock från fullfjädrade lingvister då han inför ett 

tvärvetenskapligt perspektiv, genom att ställa textanalysen i förhållande till samhälleliga 

aspekter och problem. Därmed erbjuder Fairclough både en metod för textanalys och en teori 

som grund för social analys. Dessutom ses Faircloughs kritiska diskursanalys inta både ett 

mikro- och makroperspektiv. Mikroperspektivet syftar till den konkreta textanalysen av 

individers sociala praktiker och makroperspektivet i detta fall till den abstraktion som görs då 

text kopplas till en samhällelig nivå och problematik (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 

s.71-72, 75). 

Ett ofrånkomligt begrepp i diskursanalytiska sammanhang är diskurs. Det är av vikt att 

redogöra för Faircloughs definition av detta begrepp, då den skiljer sig något från andra 

diskursanalytikers definitioner. Fairclough (1995) menar att begreppet diskurs refererar till 

användande av språket i form av sociala relationer och processer. Det är en aktivitet som 

skapar och skapas av sociala strukturer, som exempelvis turtagning i konversationer och det 

hierarkiska systemet av diskurser som interagerar i samhället. Fairclough menar att diskurs är 

något som inverkar på människors sätt att se på saker och ting. En diskurs kan således ses som 

ett perspektiv, bland andra olika synsätt att inta och se verkligheten utifrån. Det är denna 

definition av begreppet diskurs som ligger till grund för Faircloughs tredimensionella 

analysmodell. Likt hans syn på diskurs och varje språklig framställning innefattar även hans 

modell elementen text, diskursiv praktik och social praktik (s. 73-74). Den första analysnivån 

handlar om att beskriva hur texten byggs upp. Därefter går man in i ett mer tolkande stadium 

och granskar relationen mellan texten och diskursiva processer. Slutligen höjer man analysen 

till en samhällelig nivå och förklarar hur de diskursiva processerna är förbundna med sociala 

processer (s.97-98).  

Vad som också är värt att belysa i samband med diskurs, är begreppet genre. ”We can 

distinguish different genres as different ways of (inter)acting discoursally […]” (Fairclough, 

2003, s. 26). Som nämnt förstås diskurs i sin enklaste form, som språkligt framställda utsagor 

om verkligheten. Fairclough menar att genre är via de olika sätt dessa diskurser socialt och 

mellanmänskligt uttrycks. Meningsskapande om den sociala verkligheten bidrar även till att 

bilda specifika genrer. Det kan exempelvis vara en viss typ av intervju eller ett möte i en 

specifik miljö (Fairclough, 2001, s.235). De två begreppen diskurs och genre samspelar 

således, och är båda essentiella vid en Fairclough inspirerad analys. 
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4.2.1 Text 

Den första analysnivån kallar Fairclough för text, vilket omfattar en grundlig analys av 

materialets språkbruk. Här studeras hur språket används i olika sociala interaktioner, och hur 

texter språkligt byggs upp och därmed även konstruerar olika diskurser (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s.75). Denna del av analysen kan ses innefatta olika nivåer av texten. Det 

handlar bland annat om att se texten i sin helhet och vad det egentligen är för typ av text. 

Fairclough nämner exempelvis argumenterande och berättande som två olika typer. Även 

ordval och grammatik i meningarna studeras, för vilket det finns en rad begrepp att applicera 

(Fairclough, 2001, s.241-242).  

De begrepp som vi har valt att ta fasta på i vår studie är modalitet, hyponym och antonym 

samt transitivitet. Enligt Fairclough handlar modalitet om dels relationer och dels uttryck. För 

vår studie är just uttrycksmodaliteten väsentlig, vilket syftar på hur en författare ställer sig till 

frågan om en text sanningsenlighet. Det kan ses som att texter innehåller utvärderingar från 

författarens sida, där denna i olika grad instämmer till det som sägs och därmed någontings 

äkthet (Fairclough, [1989] 2001, s.105-107, 151-152).  

Begreppen hyponym och antonym berör olika ords innebörder. Att ord är varandras 

hyponymer innebär att deras innebörd och mening kan likställas. Ett ords innebörd kan 

eventuellt återfinnas och inbegripas i ett annat ords betydelse. Begreppet antonym åsyftar 

istället ett ord vars mening inte kan likställas med ett annat ord. För detta har Fairclough 

använt sig av exemplet kvinna och man, som kan ses vara varandras motsatser (Fairclough, 

[1989] 2001, s.96-97).   

Ett annat begrepp som Fairclough använder för sin textanalys är transitivitet. Det åsyftar en 

granskning av huruvida subjekt och objekt knyts samman med olika nämnda händelser och 

processer i en text. Det kan exempelvis vara så att en viss händelse presenteras i ett 

textstycke, utan att kopplas amman med en berörd agent. Genom ett sådant utelämnande 

nedtonas en eventuell agents ansvar för händelsens effekt och konsekvens. Samma händelse 

kan istället sammanlänkas med en agent, och därmed höja dennes ansvar för den angivna 

händelsen. Begreppets bakomliggande syftet är att kartlägga eventuella konsekvenser som 

detta språkframställande kan ha (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.87) (Fairclough, 1992, 

s.177-185).   

Text enligt Faircloughs kritiska diskursanalys skiljer sig från vad man till vardags menar med 

text. Det syftar inte enbart på det skrivna ordet, utan ses även innefatta tal. I och med 

samhällets utveckling har även denna syn vidgats. Idag kombineras metoder för 

meningsskapande och teknologin erbjuder oss exempelvis tv-apparaten, som ger både 

språkliga och visuella intryck. Därmed innefattar diskursanalysens definition av text, förutom 

tal och skrift, i allt större utsträckning även bilder och filmer (Fairclough, 1995, s. 4). För vår 

studie kommer vi dock enbart utgå från att analysera den konkret skrivna texten. Vi är som 

nämnt intresserade av de dokument om arbetsmiljöarbete som Arbetsmiljöverket och Prevent 

producerat. Dessa två aktörers dokument skiljer sig ifrån varandra i det avseende att de 

omfattar vitt skilda mängder illustrationer, varför vi därmed inte anser att en analys av bilder 

är aktuell.    

4.2.2 Diskursiv praktik 

Den andra nivån benämns för diskursiv praktik, och innebär en granskning av hur texten på ett 

systematiskt sätt struktureras språkligt. Det innebär att man ser över vilka befintliga diskurser 

och genrer som texten ifråga bygger på, det vill säga vilken diskursiv grund och vilka genrer 

som texten producerats utifrån. Dessutom fokuserar analysen på läsaren, och vilka diskurser 
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och genrer denna bygger sin tolkning av texten på. Diskursiv praktik innebär således en 

analys av dels produktion och dels konsumtion av text (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 

s.75).  

För vår studie har vi dock enbart fokuserat på produktionen, och vilka diskurser och genrer 

som materialets texter bygger på tillika skapar. Att studera läsarnas konsumtion av 

dokumenten skulle innebära en helt annan typ av forskning, med ett annat datamaterial. 

Exempelvis skulle vi då kunna göra en medarbetarundersökning, där medarbetarna på ett 

företag får delge sin tolkning av dokumenten. Det materialet skulle vi sedan kunna göra en 

diskursanalys av. Detta ligger dock inte i vårt intresse. Istället kretsar vår studies 

grundproblematik kring just dokumenten om arbetsmiljöarbete, och vilken bild av stress som 

dessa konstruerar. Således fokuserar vi enbart vår studie på aktörernas produktion av 

dokumenten.     

4.2.3 Social praktik 

Den sista analysnivån i Faircloughs tredimensionella modell är social praktik. Här knyts den 

diskursiva praktiken i den andra analysnivån an till sociala teorier. I samhället och det sociala 

livet agerar den diskursiva ordningen som en typ av organisering – och kontroll av språket. 

Den möjliggör och omöjliggör vissa sätt att nyttja språket på och i detta tredje steg av 

analysmodellen ämnar man nu identifiera den diskursiva ordningen. Man ser hur olika 

diskurser struktureras i förhållande till varandra som över- och underordnade (Fairclough, 

2003, s. 23-25).  

Efter att ha identifierat den diskursiva ordningen kan således den studerade diskursen placeras 

in i ett socialt sammanhang. Var faller den in i ordningen? På vilket sätt stärker eller 

underkastas den överordnade diskurser i ordningen? För att förstå detta sammanhang och det 

ramverk inom vilken den diskursiva praktiken skapas, krävs en överblick av samhällets 

sociala och kulturella strukturer. Då räcker inte diskursanalysen som teori utan andra, 

exempelvis sociologiska, teorier måste appliceras (Winther Jørgenssen & Phillips, 2000, s. 

90-91 ). 

För vår studie finns ett intresse att förstå hur konstruktionen av stress i dokument om 

arbetsmiljöarbete kan placeras i ett större sammanhang. Vi har exempelvis funderingar kring 

vilka samhälleliga strukturer som skapar denna konstruktion, och på vilket sätt denna 

konstruktion inverkar på den maktbalans som råder bland olika diskurser i samhället. Det är i 

denna tredje nivå av Faircloughs modell som denna typ av frågor kan besvaras, och som de 

föregående faserna av analysen kan tyckas få sin innebörd och förklaring. Därför vore det 

lockande att genomföra även den tredje fasen. Dock tenderar den sociala praktiken vara 

omfattande och tidskrävande. Då vi har begränsat med tid för uppsatsen kommer vi därför 

inte att genomföra en analys på denna nivå, utan istället fokusera på de första nivåerna text 

och diskursiv praktik av Faircloughs analysmodell. 

4.3 Överväganden vid urval och datainsamling  
Det är viktigt att basera sina metodologiska överväganden på den teoretiska grund man har 

och det är utifrån den man medvetet gör val gällande material. När det gäller kvalitativa 

studier används generellt en mindre mängd material. Detta för att man med sitt resultat inte 

ämnar representera en bredd av personer eller dokument, och via statistik generalisera till en 

större population. Man väljer material för att det har anknytning till det som skall undersökas 

och därmed är specifik (Taylor, 2001, s.24). Då studien i grunden baseras på frågor kring 

konstruktionen av stress på arbetsplatsen som arena, funderade vi över vad som eventuellt kan 

påverka företagens syn på fenomenet. Ett område där vi upplever att diskussionen om stress 
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får en betydande roll är inom arbetsmiljöarbetet. Detta fält är omfattande, med många aktörer 

som bidrar på olika sätt. För att kartlägga dessa har vi gjort en avgränsande kontextualisering 

och tagit upp de, i vårt anseende, mest väsentliga att presentera.   

   

Vi har valt att avgränsa oss till Arbetsmiljöverket och Prevent, då de är två aktörer som 

producerar dokument om arbetsmiljöarbete mot stress. Båda vänder sig med sitt material till 

arbetsgivare och arbetstagare, men de publicerade dokumenten om arbetsmiljöarbete riktar 

sig främst till företagens ledande personer och verksamhetens förändringsarbete. Just dessa 

handledande dokument är vad som skiljer Arbetsmiljöverket och Prevent från de övriga 

aktörer vi presenterat i kontextualiseringen. Detta skulle kunna ses som ett ändamålsenligt 

urval, som enligt Michael Quinn Patton (2002) benämner. Han menar att det är en typ av 

urval som syftar till att få in ett material rikt på data och som i hög grad berör det som ämnas 

undersökas, snarare än att främst få ett omfattande och varierande material. Han menar att 

man på så sätt snarare når förståelse än generalisering (s.230).   

 

En ytterligare aspekt till varför vi valt att använda oss av båda aktörernas publikationer beror 

på att vi anser att det bidrar till en viss distinktion. Detta då Arbetsmiljöverket är en statlig 

myndighet med preventiv verkan som på uppdrag av riksdag och regering arbetar för att 

förbättra arbetsmiljöförhållandena i landet, medan Prevent istället är en ideell förening med 

sitt främsta syfte att informera om arbetsmiljöarbete. Därmed innefattar studien textmaterial 

som producerats av skilt grundade intressenter, med olika bakomliggande motiv.  

4. 3. 1 Material 

Det material vi valt att använda oss av i vår studie är sålunda broschyrer och publikationer om 

arbetsmiljöarbete mot stress, producerade av Arbetsmiljöverket och Prevent. För att 

ytterligare avgränsa oss har vi valt att använda material som aktörerna i dagsläget erbjuder, då 

vi med studien ämnar se hur konstruktionen av stress ser ut idag.   

 

Vad vi avser med idag relateras till begreppet stress, och dess historiska utveckling. Vi 

kommer att använda material som publicerats under det senaste årtiondet (2000-2011), vilket 

enligt vår syn är och som vi även i detta sammanhang låter representera begreppet idag. Vi 

anser även att det är ett tillräckligt stort tidsintervall för att representera hur bilden av stress 

ser ut i dagens samhälle. Skälet till att vi inte väljer att analysera material som publicerats 

tidigare än 2000-talet grundar sig i att vi med studien inte ämnar inta ett historiskt 

förändringsperspektiv. Då stress har förändrat karaktär och blivit en stor del av 

samhällsdebatten under den senare tiden skulle det vara av intresse att se stressens förändrade 

karaktär rent historiskt. Det skulle dock vara omfattande och kräva mer tid än vad som står 

oss till förfogande för denna uppsats. Det skulle däremot kunna vara ett intressant alternativ 

till fortsatta studier.  

 

Som en sista avgränsning har vi valt ut 11 dokument att analysera, varav 7 stycken som 

producerats av Arbetsmiljöverket och 4 stycken som Prevent har producerat. Dokumentens 

omfattning är varierande och dess sidantal sträcker sig från 2 till 76 sidor. Detta ansåg vi vara 

en lämplig mängd material att analysera utifrån Norman Faircloughs diskursanalytiska metod, 

samt att den gav oss en mättnad av data.   

4.4 Analysförfarande 
Till att börja med ögnade vi igenom materialet, för att få en första intuitiv uppfattning och 

skapa en översiktlig bild av dokumentens innehåll. Därefter påbörjades en djupare analys av 

materialet, som i enlighet med Faircloughs analysmodell innebar att vi ingående granskade 
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texten. Konkret innebar detta att vi noggrant läste om materialet ett antal gånger, med ett 

primärt fokus på att studera val av ord och meningsuppbyggnad. I detta skede kunde vi 

urskilja vissa tendenser i texten och formulera olika teman kring materialets språkbruk, vilka 

tillsammans konstruerar fenomenet stress. Dessa teman är enligt vår mening de mest 

grundläggande och representativa för den data som materialet frambringat, och utgör en del 

av studiens resultat. När vi upplevde att inga nya teman frambringades vid den språkliga 

granskningen, påbörjades istället nästa analysfas. Även denna innebar noggrann läsning av 

materialet, men med fokus på att lokalisera de dominerande diskurserna som där råder. Precis 

som vid den första analysfasen fortsatte denna tills vi upplevde att materialet var mättat, och 

inga fler teman uppdagades.  

I vår studie har vi valt att inte genomföra den tredje analysfasen social praktik. Vi har därmed 

inte tagit vår undersökning ett steg längre, och studerat hur den utförda textanalysen kan 

kopplas till det sociala livet och människors beteende. Den främsta anledningen till detta 

baseras på det begränsade tidsutrymme som vi anser står till vårt förfogande för 

uppsatsskrivandet. Den sista nivån är tidskrävande och vi har därför valt att fördjupa oss i de 

två första nivåerna text och diskursiv praktik, och mer ingående studera materialet utifrån 

dessa. Enligt vår mening räcker det att utföra de två första nivåerna för att uppfylla studiens 

syfte att undersöka hur stress konstrueras inom arbetslivet och området för arbetsmiljöarbete. 

Vi avser inte att vidare analysera hur denna konstruktion kan komma att påverkas inom 

praktiken. Vad vi däremot kommer att göra är att reflektera kring detta i uppsatsens 

diskussionsdel, då vi ändock anser att frågan om textens relation till samhället i stort är en 

intressant fråga.     

4.5 Etiska överväganden 
När vi inledningsvis hade valt ämne och metod för uppsatsen, tog vi del av de etiska 

forskningsprinciperna som Vetenskapsrådet publicerat. Då studies syfte om att undersöka 

konstruktionen av stress i olika publikationer av Arbetsmiljöverket och Prevent innebär att 

inga fysiska personer kommer att medverka, var vi heller inte obligerade att förhålla oss till 

berörda etiska överväganden. De riktlinjer som finns rör främst undersökningar som använder 

metoder likt intervjuer och observationer där fysiska personer agerar informanter 

(Vetenskapsrådet, 1990). 

Som tidigare nämnts har vi valt att använda den kritiska diskursanalysen för vår studie. 

Generellt sätt tycks man inom liknande tidigare forskning inte behandla de etiska 

forskningsprinciperna. Detta då sådana studier ofta grundas på offentligt publicerat material, 

vilket är fallet i vår studie. Vi har ändå valt att föra ett kortare resonemang kring detta för att 

medvetandegöra en särskild aspekt gällande de kritiska riktlinjerna. Då tänker vi främst på 

den kritiska diskursanalysens syfte att kritiskt granska språkbruket och medvetandegöra 

diskursers position i samhället. Utifrån syftet att undersöka diskursers betydelse i den sociala 

praktiken, anser vi det av vikt att hålla en opartisk ställning. Detta kommer vi att praktisera 

genom att vara försiktiga gällande hur vi i resultatdelen presenterar den framtagna data, så att 

företag och institutionerna bakom det publicerade materialet inte utelämnas på ett negativt 

sätt. Detta då det ju är en kritisk granskning av de valda aktörernas publikationer. Trots att 

dessa är offentliga och för vem som helst att ta del av, kommer vi att beakta denna etik.  
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5. Resultat  
Under denna rubrik följer en redogörelse av studiens resultat, och den analys av materialet 

som baseras på Faircloughs modell för textanalys. I detta avsnitt besvaras uppsatsens syfte om 

att studera hur stress framställs i den information om arbetsmiljöarbete mot stress som 

Prevent och Arbetsmiljöverket producerat. Nedan presenteras en rad citat, i syfte att påvisa 

och exemplifiera de språkliga mönster som vi urskilt i materialet. Det är dessa som utgör 

resultatets centrala teman. Resultatavsnittet är indelat i de två delarna text och diskursiv 

praktik, vilka ingår i Norman Faircloughs tredimensionella modell. Under den första delen 

redogörs analysfasen text, där fokus legat på språkbruk, ordval och grammatik. Den andra 

delen av resultatavsnittet behandlar diskursiv praktik, vilken innefattar en analys av de 

diskurser som materialets texter baseras på, tillika konstruerar. Dessutom redogörs under 

denna del huruvida de olika diskurserna samspelar med varandra. I syfte att skapa en 

överblick, sammanfattas hela studiens resultat i slutet av detta avsnitt.  

5.1 Text 
Nedan följer vår presentation av resultatet från den första analysfasen text. Den omfattar olika 

teman som vi anser ger en representativ bild av konstruktionen av stress. Under denna fas har 

vi följdriktigt fokuserat på språket och studerat texternas grammatik och ordval. De teman 

som här presenteras är typ av text, modalitet, hyponymer och antonymer samt transitivitet.    

5.1.1 Typ av text 

Det första temat har vi valt att benämna typ av text, vilket vi anser är viktigt att studera för att 

inledningsvis skapa sig en övergripande helhetsbild och förståelse för materialet. Vad vi här 

avser med typ av text innefattar olika aspekter som Fairclough förklarar vara aktuella vid en 

textanalys. Han menar bland annat att en text kan skrivas på olika sätt, i form av exempelvis 

beskrivande eller argumenterande (Fairclough, 2001, s.241). Vidare har vi även valt att 

studera vilken typ av kontext och forum som texten realiseras inom, samt vilken publik den 

vänder sig till. Detta är något som vi anser är en aspekt som kan ses falla inom ramen för 

vilken typ av text det rör sig om. Nedanstående citatet exemplifierar hur en texts språkbruk 

ger uttryck för vilken infallsvinkel texten har, exempelvis då beskrivande eller 

argumenterande  

På en skyddsrond går chefen på arbetsplatsen och skyddsombudet runt i arbetslokalerna 

och tar upp frågor om arbetsmiljön med de anställda. Även på personalmötena är det 

bra om man tar för vana att alltid diskutera arbetsmiljön. Då kan man också prata med 

varandra om de risker som kanske finns. Att prata med varandra är dessutom ett bra och 

effektivt sätt att få veta hur alla mår på arbetet. (Arbetsmiljöverket, Lilla guiden till 

systematiskt arbetsmiljöarbete, 2010) 

Här förklaras bland annat att en skyddsrond innebär att chefen på arbetsplatsen och 

skyddsombudet går i arbetslokalerna och diskuterar arbetsmiljöfrågor med de anställda. På så 

sätt förklaras innebörden av en skyddsrond och det skildras hur en sådan går till. Här återfinns 

exempelvis ingen form av redogörelse, granskning eller återberättelse. Texten är på så vis inte 

av den utredande eller berättande typen. Istället handlar det om en informativ beskrivning av 

företeelsen skyddsrond, och texten kan därmed förstås vara både informativ och deskriptiv. 

Vidare kan vi i citatet utläsa att det är bra att diskutera arbetsmiljö på personalmöten. Inte 

heller här förklaras det som sägs, trots att det nu rör sig om ett ställningstagande. Istället 

konstateras det i texten att detta helt enkelt är bra att göra. Genom att utesluta en eventuell 

förklaring och på intet sätt heller diskutera utlåtandet, får läsaren en uppfattning om faktumet 

att det är bra att diskutera arbetsmiljö på personalmöten är korrekt. Då eventuella försök att 
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övertyga läsaren om varför detta är bra förbigås, kan texten inte ses vara exempelvis 

argumenterande.  

Sammantaget kan vi således konstatera att flertalet av dokumenten som vi analyserat tenderar 

att vara av den informativa och deskriptiva typen. Det är beskrivande formuleringar som 

informerar läsaren om diverse, vilket ger ett intryck av att det som sägs inte behöver någon 

vidare övertygelse. Dock har vi funnit ett mindre antal utdrag i materialet som går i riktning 

mot att vara av ett mer argumenterande slag. Nästa citat är ett exempel på detta, som visar hur 

enkla ord och uttryck kan spela en avgörande roll i vilken typ av text det rör sig om.   

Bristande kunskap och kompetens i arbetet leder ofta till ett sämre arbetsresultat, vilket 

påverkar både verksamheten och arbetstagare negativt. Därför är det viktigt att 

arbetstagaren får regelbunden återkoppling på utförda arbetsinsatser. Goda kunskaper och 

bra kompetens är en tillgång för både individ och organisation. (Prevent, Arbetsrelaterad 

stress. Handledning för det systematiska arbetsmiljöarbetet, 2007) 

Inledningsvis beskrivs att bristande kunskap och kompetens i många fall resulterar i att 

individen utför ett sämre arbete, som likt en dominoeffekt påverkar hela verksamheten och 

dess övriga personal. Detta ter sig vara en formulering som är både beskrivande och 

informativ, då den beskriver ett faktum i informativ anda för läsaren. I nästkommande mening 

sker dock en skiftning, och texten blir genast argumenterande. Detta sker genom användandet 

av formuleringen därför är det viktigt. Ordet därför indikerar på att den förstnämnda 

meningen ska ställas i relation till den kommande, på så sätt att sakförhållandet i den första 

meningen ska ses föreligga den handling som tas upp i den andra. Det vill säga att den 

bristande kunskapen och kompetensen skall ses utgöra ett skäl till att ge arbetstagaren 

återkoppling på sina arbetsinsatser. Nämnvärt är också att ordet viktigt är en värdering och 

antyder för läsaren att arbetstagare bör få återkoppling på sina arbetsinsatser, för att inte hela 

verksamheten ska ta skada. På detta sätt blir citatet i sin helhet argumenterande, och är 

därmed en annan typ av text än den i det förstnämnda.  

Vi har sett att texterna har ett beskrivande och argumenterande framställningssätt, vilket 

därmed gett oss svar om vilken typ av text som finns i materialet. Vad vi vidare studerat är 

vilken typ av kontext och forum som texten realiseras inom samt vilken publik den vänder sig 

till. Nedanstående utdrag är en sammanfattning av föreskriften AFS 2001:1, om systematiskt 

arbetsmiljöarbete. 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 ska alla företag med anställda bedriva 

ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta ska omfatta såväl fysiska som psykiska och 

sociala arbetsmiljöförhållanden. I företagens verksamheter finns förhållanden som under 

ogynnsamma omständigheter kan leda till ohälsa. Arbetsgivaren behöver kunna 

identifiera dessa arbetsförhållanden för att bedöma risker och vidta åtgärder så att 

arbetstagaren inte utsätts för t ex långvarig arbetsrelaterad stress. (Prevent, 

Arbetsrelaterad stress. Handledning för det systematiska arbetsmiljöarbetet, 2007) 

De dokument som utgör vår studies material behandlar arbetsmiljöarbete mot stress. Därmed 

kan förstås att texterna faller inom ramen för just arbetsmiljöarbete. Att författaren i detta citat 

därutöver refererar till AFS 2001:1, vilket är Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt 

arbetsmiljöarbete, bidrar ytterligare till att lokalisera kontexten. Vi anser att detta referatet 

därmed placerar oss inom kontexten och forumet för statligt reglerat arbetsmiljöarbete. 

Ytterligare en nämnvärd aspekt är att författaren på ett informativt och tämligen enkelt sätt 

beskriver vad systematiskt arbetsmiljöarbete är, genom att sammanfatta den nämnda 

föreskriftens innehåll. Då texten tenderar att vara informativ och enkelt beskrivande, snarare 
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än skriven på ett invecklat språk som exempelvis det klassiskt juridiska, kan det antas att 

författaren försöker förallmänliga innehållet. Vi menar att texter likt dessa därmed inte kan 

ses vara skrivna för en grupp individer som är vana med lagtexter och föreskrifter, likt jurister 

som förmodas kunna utläsa dessa som de är. Istället vill vi påstå att detta förenklade citat om 

föreskriften AFS 2001:1 bör ses rikta sig åt ett annat håll. Vi anser att texten kan ses syfta till 

att vända sig till personer som inte nödvändigtvis besitter bred juridisk kunskap, utan att den 

istället syftar till att skapa förståelse för det systematiska arbetsmiljöarbetet hos exempelvis 

medarbetaren som berörs av frågan.  

5.1.2 Modalitet  

Ett begrepp som är relevant vid Faircloughs textanalys är modalitet, vilket enligt honom 

uppträder i olika varianter. Den specifika modaliteten som vi har fokuserat på vid vår studie är 

den så kallade uttrycksmodaliteten. Det beskrivs som en författares ställningstagande till en 

texts sanningsenlighet (Fairclough, [1989] 2001, s. 105-107, 151-152). Vår tolkning av 

begreppet modalitet och det sätt vi följaktligen valt att använda begreppet på, åsyftar 

författarens språkliga instämmande till det som sägs i texten. Det vill säga till vilken grad 

författarens språkbruk antyder att det som sägs i texten är trovärdigt och sant. Vad vi i vår 

studie avser med modalitet är således inte en fråga om antingen eller, utan författarens 

språkliga instämmande ska istället ses i form av ett kontinuum. Modalitet rör på så sätt den 

grad av instämmande till textens kontenta som författaren genom språkbruket förmedlar.  

Modalitet kan tydas genom formuleringar likt det är och det kan. Att någonting är på ett visst 

sätt tyder på att utlåtandet är definitivt och korrekt, medan ordet kan istället ger en känsla av 

osäkerhet och gardering (Fairclough, [1989] 2001, s. 105-107, 151-152). Vid 

analysförfarandet fann vi en rad utdrag som vi anser utgör tydliga exempel på hur författarens 

grad av instämmande kommer till uttryck. Följande citat påvisar hur ord som är och kan 

explicit förmedlar författarens instämmande till vilka faktorer som bidrar till upplevelsen samt 

följder av stress.  

Risker från farliga ämnen och maskiner kan göra att vi känner en press och oroar oss för 

skaderisker. Olika faktorer i den fysiska miljön kan således medverka till att vi upplever 

belastningar som stressar oss. (Arbetsmiljöverket, Systematiskt arbetsmiljöarbete mot 

stress, 2002)   

I detta citat förklaras inledningsvis huruvida farliga ämnen och maskiner utgör skaderisker 

och därmed kan inge en stressande oro hos individen. Vad som i detta fall blir 

anmärkningsvärt är det faktum att texten säger oss att dessa faktorer kan vara en bidragande 

faktor. På så sätt indikeras att de nämnda faktorerna inte alltid bidrar till en oro hos individen, 

utan det kan antas att dessa skaderisker har olika inverkan på olika individer. Vidare kan här 

förstås att de nämnda faktorerna enbart är en förklaring till oro. Genom användandet av ordet 

kan inbegrips dock även möjlighet till andra eventuella förklaringar, som här inte benämns. 

Sammantaget kan författarens användande av ordet kan således uppfattas som uttryck för 

dennas instämmande till det som sägs, och i detta fall förstås instämmandet vara ringa.  

I citatets andra mening kan utläsas att olika faktorer i omgivningen kan bidra till att vi 

upplever stress. Detta är dels ett referat till de förstnämnda riskerna, men kan även ses vara 

ett ospecificerat referat då ingen vidare förklaring eller exemplifiering kring detta görs. 

Genom att inga fler specifika faktorer benämns i citatet, blir det en olöst fråga för läsaren. 

Författaren kan på så sätt inge en svag grad av säkerhet i sitt instämmande till det som sägs. I 

samband med detta finner vi återigen ordet kan som i anknytning till de olika faktorerna ger 

en dubbel effekt gällande författarens vaga instämmande. De ospecificerade faktorerna kan 
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nämligen i vissa fall bidra till stress, men så behöver inte alltid vara fallet. Om ordet kan i 

detta fall istället byts ut mot är, får innehållet genast en helt ny vinkel och författaren 

instämmer med stor säkerhet om vilka risker som medverkar till att människor upplever 

stress. Ett enstaka ord kan således ha stor inverkan på hur en författare uppfattas instämma till 

kontentan av en text. Följande citat exemplifierar några av dessa språkliga medel som 

förändrar en texts förtroende hos läsaren vad gäller kontentans äkthet och korrekthet, samt 

hur pass säkert författaren tycks instämma.      

Stresshormonet adrenalin har visat sig vara en känslig mätare för psykisk stress och 

därmed också en spegel av psykosociala arbetsvillkor, känslan av stress kan vara 

kortvarig men den kan också vara långdragen – varaktig. Tiden tycks vara en avgörande 

faktor vad gäller stressens skadlighet. (Prevent, Bättre arbetsmiljö, 2006) 

Uttrycket har visat sig, säger oss att adrenalin i ett visst antal fall är sammanlänkad med 

stress. Dock är det oklart i vilken omfattning detta samband faktiskt äger rum, då detta inte 

specificeras. Därmed kan författaren ses vara föga säker i sitt instämmande om huruvida 

adrenalin och tid påverkar stress. Vidare står det i citatet att stress både kan vara långvarig och 

kortvarig. Även detta exemplifierar hur författaren använder sig av uttryck och i detta fall ord, 

som påverkar dennas grad av instämmande. Här ger sålunda användandet ordet kan textens 

kontenta en svag grad av sannolikhet. Författarens osäkerhet och grad av instämmande till det 

som sägs i citatet klargörs även tydligt i den sista meningen, i och med påståendet att tid tycks 

avgöra hur skadlig stressen är. Detta utlåtande antyder att det finns tendenser av kausalitet, 

men att det ännu inte till hundra procent är fastställt. Därmed kan yttrandet ses inrymma en 

svag grad av instämmande till att tid är den avgörande faktorn till att stress blir skadlig.     

Under analysförfarandet uppkom tillfällen då instämmandet varierade i samma mening. 

Exempelvis åtföljds orden är och kan, som i sammanhanget är motstridiga komponenter, 

vilket försvårar läsarens möjlighet att få grepp om författarens instämmande. Det leder således 

till att kontentan av texten blir svårtolkad, och att läsaren uppfattar det som tvetydigt.  

De flesta arbeten innebär krav av ett eller annat slag. Att utsättas för krav behöver i sig 

inte betyda påfrestningar som leder till något negativt för hälsan eller välbefinnandet. Det 

är när kraven blir för höga och långvariga som de kan ge skadliga effekter för individen. 

(Arbetsmiljöverket, Psykosociala frågor i det systematiska arbetsmiljöarbetet, 2010)  

Ovanstående citat exemplifierar hur författarens grad av instämmande till det som sägs kan 

växla tämligen tvärt. Här berättas inledningsvis att de flesta arbeten ställer krav av ett eller 

annat slag. Båda dessa uttryck är ospecificerade, då varken andelen arbeten eller typer av 

krav vidare klargörs. Därmed utesluts inte möjligheten att det faktiskt finns arbeten som inte 

ställer krav, och en exemplifiering av kraven exkluderas. På så sätt kan författaren ses gardera 

sig och har en lägre grad av instämmande till det som sägs.  

Vidare skildrar citatet hur förhållandet mellan komponenterna krav och kontroll har inverkan 

på hur stressad en individ upplever sig vara. Här uttrycks med största säkerhet att skälet till att 

stress har skadliga effekter för en individ är när det ställs för höga och långvariga krav. 

Genom att använda ordet är i denna formulering höjs författarens grad av instämmande. 

Samtidigt antyds dock att det inte gäller alla individer som ställs inför en sådan situation, utan 

att det är när förhållandena är sådana som skadliga effekter kan uppkomma. Texten uttrycker 

därmed på intet sätt att höga och långvariga krav alltid har skadliga effekter, utan författarens 

grad av instämmande blir åter låg. Genom att författaren på detta sätt skiftar mellan 

ordformuleringen är och kan skapas en diffus förståelse för författarens sammantagna 

instämmande till det som sägs, och citatet inger därmed en tvetydig bild av dess sannolikhet.  
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5.1.3 Hyponymer och Antonymer 

Fairclough menar att det försiggår en maktkamp mellan olika ord i en text. Denna visar sig i 

och med att vissa ord används mer ofta än andra, vilket tyder på att dessa är signifikanta och 

av viss betydelse för textens innehåll. Fairclough definierar även begreppen hyponym och 

antonym. Han menar att hyponymer är ord som sammanlänkas på ett eller annat sätt i en text, 

och att olika grupper av hyponymer bildar motsatser i och med dess innebörder. Ord som har 

olika innebörder och agerar varandras motsatser kallas för antonymer (Fairclough, [1989] 

2001, s. 96-97).  

I vår studie realiseras detta utifrån ordet stress, vilket sammanlänkas med en rad andra 

hälsotillstånd och kroppsliga befinnanden. I materialet finner vi många hälsotillstånd som har 

negativa associationer, så som olika former av sjukdomar och dåligt mående. Dessa ord 

sammankopplas därmed till varandra genom att de är just negativa hälsotillstånd, och kan 

sålunda förstås vara hyponymer till varandra och hälsotillståndet stress. Vi har även funnit ord 

som kan ses vara positiva hälsotillstånd, och även dessa bildar en grupp av hyponymer. De 

två grupperna av hyponymer skiljs åt genom att orden har dels negativa och dels positiva 

innebörder, och är därför varandras motsatser. Hyponymerna från de båda grupperna kan 

därmed ses vara motpoler, vilket följaktligen gör de två till antonymer i sammanhanget. 

Följande utdrag exemplifierar tydligt hur hälsotillståndet stress knyts an till olika former 

negativ hälsa.   

Ohälsa är förutom sjukdom även symptom på stress som yttrar sig i till exempel 

matsmältningsbesvär, nedsatt muskelkraft, oro, rastlöshet, koncentrationssvårigheter, 

sömnsvårigheter med mera. (Arbetsmiljöverket, Systematiskt arbetsmiljöarbete mot 

stress. Arbetsanpassning. Rehabilitering, 2002).  

Här får vi inledningsvis läsa att ohälsa likställs med sjukdom, vilket är något negativt och ett 

tillstånd då individen inte mår bra. Båda orden syftar på ett patologiskt hälsotillstånd, och 

således ett befinnande som inte ska vara. Samtidigt knyts ordet ohälsa till stress, vilket kan 

ses vara ett relativt neutralt begrepp som kan ha olika innebörder för olika individer. I och 

med att stress i detta citat omnämns i samband ohälsa, kan likaså stress förstås vara ett 

negativt hälsotillstånd. Det innebär därmed att orden står i hyponymisk relation till varandra, 

och stress får följaktligen en negativ innebörd och association. Detta kommer även till uttryck 

genom att stress vidare sammanlänkas med olika former av symptom, så som 

matsmältningsbesvär, nedsatt muskelfunktion, oro, rastlöshet och koncentrationssvårigheter. 

Dessa symptom indikerar på dåligt befinnande och överför likaså den negativa associationen 

till ordet stress. Förutom denna grupp av negativa hälsotillstånd återfann vi vid analyserandet 

även positivt associerade ord som sammanlänkas med stress, vilket exemplifieras i 

nedanstående utdrag.  

Om högra krav kan mötas med hög kontroll får vi den glada stressen, den lustfyllda 

aktiviteten, arbetsglädjen och effektivitet och en lärande arbetssituation. (Prevent, Bättre 

arbetsmiljö, 2006)  

I detta citat sammanlänkas ordet stress med en form av hälsotillstånd som är mer av psykisk 

och mental karaktär. Det rör sinnesstämningen hos en individ. Här beskrivs stress utifrån 

adjektivet glad, och får därmed en ny mening än i det föregående citatet. Det kan här istället 

ses vara något positivt. Vidare förklarar att en individ som har kontroll över de krav som ställs 

kan nyttja stressen, så att den blir en bidragande faktor till den lustfyllda aktiviteten, 

arbetsglädjen och effektivitet. På så sätt demonstreras möjligheten att dra nytta av den stress 

som vissa situationer innebär, och istället utnyttja den som energi och en knuff i ryggen. 

Genom att stress i detta fall sammankopplas med positiva ord som just aktivitet, arbetsglädje 
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och effektivitet, kan stress följaktligen uppfattas som något positivt. På liknande sätt kan 

således de nämnda orden och stress ses vara varandras hyponymer, och inverkar därmed även 

på varandras innebörder.  

Vad vi vid analysförfarandet blev varse var att det inte fanns en tydlig uppdelning vad gäller 

vilken typ av ord som sammankopplas till stress. Istället råder en ständig maktkamp om att 

övervinna begreppet stress och ge dess innebörd en mening. Citatet nedan påvisar just den 

maktkamp som pågår i materialets texter och hur den kommer till uttryck. 

Stress handlar inte bara om jäkt och överansträngning, även om begreppet fått den roll i 

vårt talspråk och i det allmänna medvetandet. Den energimobilisering ett stresspåslag 

innebär är en förutsättning för prestationer, hantering av svårigheter, målinriktade 

ansträngningar och därmed också för individens lärande och utveckling. (Prevent, Bättre 

arbetsmiljö, 2006)  

I detta exempel ställs de två motsatta hyponymgrupperna i kontrast till varandra. Till att börja 

med omnämns stress i samband med både jäkt och överansträngning, som härleder till 

negativa associationer om dåligt mående. Stress faller därmed inom ramen för hyponymer för 

negativa hälsotillstånd. Citatet tar sedan en vändning och kopplar samman stress med olika 

tillstånd som har en positiv anda. Stress förklaras vara en energimobilisering, som bland annat 

är en förutsättning för prestationer. På detta sätt framställs stress som något nödvändigt för att 

en individ ska prestera. Stress är dessutom något som kan ses vara grunden för hantering av 

svårigheter och målinriktad ansträngning. I samtliga fall kopplas stress samman med en 

positiv innebörd, som föranleder många gynnsamma situationer.  

Detta citat innehåller följaktligen båda formerna av hyponymer, vilka i en sådan kontrast 

bildar varandras antonymer. Här ser vi hur antonymerna ställs mot varandra i en maktkamp 

om att vinna övertalighet i texten. Denna behöver dock inte enbart utläsas i enstaka citat, utan 

maktkampen pågår som en röd tråd genom hela materialet. Just i detta utdrag är de positiva 

hyponymerna mest framträdande, vilket emellertid inte är vanligt förekommande i materialets 

texter. Istället ter sig de negativa hälsotillstånden allt oftare förekomma i anknytning till ordet 

stress, och kan i enlighet med Faircloughs teori därmed anses ha större signifikans än 

antonymerna i texten. 

5.1.4 Transitivitet 

Ett annat begrepp som Fairclough använder för sin textanalys är transitivitet. Enligt Winther 

Jørgensen och Phillips (2000) och Fairclough (1992) åsyftar begreppet en granskning av 

huruvida subjekt och objekt knyts samman med olika nämnda händelser och processer i en 

text. Det kan exempelvis vara så att en viss händelse presenteras i ett textstycke, utan att 

kopplas samman med en berörd agent. Genom ett sådant utelämnande nedtonas en eventuell 

agents ansvar för händelsens effekt och konsekvens. Samma händelse kan dock istället 

sammanlänkas med en agent, och därmed höja dennes ansvar för den angivna händelsen. 

Begreppets bakomliggande syftet är att kartlägga eventuella konsekvenser som detta 

språkframställande kan ha (2000, s. 87) (1992, s. 177-185).  
 

Vid analysförfarandet kunde vi se att vår studies material inbegriper ett värderande språkbruk. 

Med värderande avser vi här texternas tendens att peka ut en syndabock. På olika retoriska 

sätt antyds vem som bär det största ansvaret för stressens uppkomst, samt i vems händer det 

ligger att motverka den. Det tycks därmed som att materialets texter har en differentierande 

effekt, genom att särskilja olika parters involvering i frågan om vems ansvar som väger 

tyngst. Vi har konstaterat att det dels rör sig om den enskilda individens ansvar, och dels ett 
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ansvar som läggs på chefen, ledningen och organisationen som sådan. Nedanstående citat är 

ett exempel på när agenten utelämnas och inget subjekt på så sätt ställs till svars för den 

nämnda processen.  

  
Hur kraven i arbetet påverkar hälsan, både psykiskt och fysiskt, är till stora delar 

beroende av vilket inflytande på eller kontroll över sin arbetssituation som man har. 

(Arbetsmiljöverket, Psykosociala frågor i det systematiska arbetsmiljöarbetet, 2010)  

Här beskrivs vikten av inflytande och kontroll över sin arbetssituation, och att det är en 

avgörande faktor för huruvida krav i arbetet kommer att påverka en persons välbefinnande. 

Vad som i citatet utelämnas är en ansvarig aktör, som förklaras råda och styra över 

utsträckningen av medarbetares inflytande och kontroll över sin arbetssituation. Generellt sett 

tror vi att frågan om hur stort inflytande och kontroll en person har över sin arbetssituation 

inte är något som medarbetaren själv har uteslutande makt över, utan istället är en fråga som 

till stora delar ligger i händerna hos chefen, ledningen och organisationen som sådan. Detta då 

de sätter ramarna för en medarbetares möjlighet till inflytande och kontroll. Chefen, ledningen 

och organisationen omnämns dock inte i citatet och förklaras inte heller som ansvariga. 

Processen om hur inflytande och kontroll kan påverka en individs hälsa omnämns här utan 

någon koppling till ett ansvarigt subjekt eller annan aktör, och beskrivs enbart på ett 

förhållandevis faktamässigt sätt. Detta leder således till att den process och det eventuella 

utfall som citatet skildrar kan förstås som informativ fakta, och att ingen kan ställas till svars.  

Citatet är ett exempel på när ansvarsområden och befogenheter som egentligen kan kopplas 

till överordnade, inte konkret sammanlänkas med den omnämnda processen och därmed inte 

heller direkt ställs till svars. Ansvar som kopplas till chef, ledning och organisation, tenderar 

att förmildras i materialets texter. I dessa sammanhang omnämns ingen konkret agent, vilket 

följaktligen leder till föga sammanlänkning mellan händelsen och chefens, ledningens och 

organisationens ansvar. Istället tycks fallet vara det omvända när det gäller individens ansvar i 

frågan. Då kopplas individen på olika språkliga sätt till den angivna händelsen, och förklaras 

därmed vara ansvarig agent i sammanhanget. Följande utdrag påvisar det språkbruk och 

ordval som nyttjas vid diskussion kring individens ansvar i frågan om stress.   

Oförmåga att gå ner i varv efter en ansträngning tyder på överreaktion. Då förbrukas 

resurser fast de inte längre krävs. Brist på nedvarvning kan då bli ett större problem än 

stressreaktionen i sig. Sådana överreaktioner hör samman med egenskaper hos individen 

men även vissa situationer tycks vara svåra att släppa och har kvardröjande effekter. 

(Prevent, Bättre arbetsmiljö, 2006)  

Här kan utläsas att oförmåga att gå ner i varv efter en ansträngning tyder på överreaktion. 

Detta kan i sin tur leda till större problem än stressreaktionen i sig. Att överreagera i 

stressfyllda situationer bidrar alltså till oförmåga att lugna ner sig, vilket sägs kunna 

åstadkomma stora problem. Vidare förklaras att dessa former av överreaktioner härrör från 

egenskaper hos individen. Det angivna händelseförloppet kopplas därmed samman med 

subjektet individen, vilken följaktligen är agenten i sammanhanget. Citatet säger oss därmed 

att personer som överreagerar och inte kan varva ner efter stressfyllda situationer, har sig 

själva att skylla. Det är dessa personers specifika egenskaper som kan förorsaka 

överreaktioner, och således därför de ska ses ansvariga för de problem och konsekvenser som 

följer. Denna koppling mellan händelsen och subjektet medför således en ansvarsangivelse.   

Vad som utifrån detta citat även blir aktuellt är det faktum att språkbruket skapar en åtskillnad 

mellan olika anställda individer. Genom att på detta sätt nämna individuella egenskaperna 

som en bakomliggande faktor till en persons ohälsa, skildrar citatet även frågan om 
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individuella skillnader. Trots att det inte uttryckligen nämns, blir läsaren varse om att vi 

människor är olika och att det finns signifikanta skillnader mellan oss som kan ha en 

avgörande roll för sannolikheten att drabbas av ohälsa. På så sätt skuldbeläggs de personer 

som råkat ut för sådana nämnda överreaktioner, och det är dessa personer som ska förstås 

ansvariga. Därmed förstärks texternas antydan om att den enskilda individens ansvar väger 

tyngst i frågan om stress.  

Ytterligare en nämnvärd aspekt gäller den åtskillnad som texten gör, mellan individens ansvar 

och omgivningens inverkan ifråga om stress. Individen sätts i kontrast till de yttre 

omständigheterna. Dessutom sker en differentiering mellan olika individer, där den enskilde 

individen pekas ut som ansvarig agent. Dessa två aspekter exemplifieras i det kommande 

citatet.  

Stress är både hur man har det och hur man tar det. Folk är olika. En viss situation som 

stimulerar den ene kan knäcka den andre. Individens förmåga att hantera stress kallas 

coping. Även om stress är ett arbetsmiljöproblem är det du själv som måste bearbeta din 

egen situation. Du kan jobba på din situation så du förbättrar din coping. (Prevent, 

Hjärnsläpp och psykbryt, 2003). 

Här kan vi se hur texten antyder att stress kan förklaras utifrån både yttre och individuella 

omständigheter. Formuleringen om att stress både är hur man har det och hur man tar det, 

säger oss att den omgivande miljön har en inverkan på huruvida en individ kan komma att 

uppleva stress. Samtidigt förstås det även bero på individuella faktorer, och hur en person 

bemöter stressfyllda situationer. Detta förstärks vidare genom förklaringen om att folk är 

olika, och att en viss situation som stimulerar den ene kan knäcka den andre. Här görs således 

en direkt koppling mellan processen och en agent. Subjektet individen pekas i dessa meningar 

ut genom formuleringarna man, folk, den ene och den andre. Därmed förstås individen kunna 

ställas till svars för stressen. Denna koppling förmildras dock genom att yttre omständigheter 

och den specifika situationen likaså förklaras påverka utfallet. Det är istället i ett senare stycke 

av citatet som individen direkt förklaras vara den ansvariga agenten.  

Texten beskriver vidare om coping, som är individens förmåga att hantera stressen. Trots att 

stress också kan ses som ett arbetsmiljöproblem och således vara en fråga för bland annat 

chefen, förklaras i citatet att det är du själv som måste bearbeta din egen situation. Du kan 

jobba på din situation så du förbättrar din coping. Genom att använda pronomen du i samband 

med processen om stress, insinueras på ett tydligt sätt att det är du själv som individ som är 

ansvarig för stressen. Trots att det i texterna redogörs för andra omständigheter som inverkan 

i fråga om stress, kan det sammantaget dock förstås att det i materialet anses vara den 

enskilda individen som bär det yttersta ansvaret. Detta både vad gäller uppkomsten till och 

bearbetningen av stress. 

5.2 Diskursiv praktik 
Denna del av resultatavsnittet innefattar en redogörelse av vår analys kring den diskursiva 

praktiken, vilket är den andra analysfasen i Faircloughs modell. I detta skede låg vårt 

analysfokus på vilka diskurser och genrer som materialets texter bygger på, tillika 

konstruktivt omskapar. Dessutom presenteras här kortfattad kring hur de olika diskurserna 

förhåller sig till varandra, och huruvida de samspelar i vår studies material. Nedan följer den 

andra delen av vårt analysförfarande, vilket presenteras i form av rubrikerna den utbildande 

diskursen, den arbetsrättsliga diskursen, den vetenskapliga diskursen och den ohälsosamma 

diskursen.     
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5.2.1 Den utbildande diskursen 

De dokument om arbetsmiljöarbete mot stress som vår studie baseras på, byggs genomgående 

upp på den utbildande diskursen. Denna diskurs utformas genom texternas försök att utbilda 

läsaren om stress, och hur man på effektivaste sätt bedriver arbetsmiljöarbete. Texterna 

innefattar ett beskrivande och förklarande språkbruk, vilket söker omformulera eventuell 

svårbegriplig information om ämnet och därmed göra det förståeligt för dokumentens 

målgrupp. Det är genom ett tydligt och enkelt sätt som annars okänd och svårförståelig 

kunskap om stress och arbetsmiljöarbete förmedlas, och läsaren därmed utbildas. 

Nedanstående citat utbildar läsaren om det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

 
Det finns i alla arbeten ett antal krav som under ogynnsamma förhållanden kan leda till 

stressupplevelser och med det bidra till ohälsa och olycksfall. Kan även kallas riskkällor. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär bl.a. att identifiera eventuella riskkällor, 

bedöma riskerna och åtgärda bristerna för att förebygga ohälsa. (Arbetsmiljöverket, 

Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress. Arbetsanpassning. Rehabilitering, 2002) 

Citatet illustrerar en vanligt förekommande företeelse, nämligen den om att det i alla arbeten 

finns krav. Vidare förklaras dock att dessa krav kan komma att bli problematiska under 

ogynnsamma förhållanden, och leda till bland annat stressupplevelser och ohälsa. Dessa går 

även under benämningen riskkällor. Här kan vi se hur citatet illustrerar ett faktum, som under 

vissa omständigheter kan leda till ett givet utfall. På detta sätt sker en form av allomfattande 

utbildning, där texten söker lära läsaren om denna typ av krav och vad de kan innebära. Att 

det vidare dessutom ges en ytterligare definition på dessa krav, tydliggör textens syfte att 

utbilda läsaren. Det visar en strävan om att ge läsaren fullständig kunskap. I citatets sista 

mening förekommer en vidareutveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det sker en 

form av förklaring kring vad denna typ av arbetsmiljöarbete egentligen innebär, vilket ger 

texten en tydlig utbildande prägel. Likt detta citat kan vi tydligt se hur nedanstående utdrag 

påvisar hur den utbildande diskursen genomsyrar studiens material.  

Om arbetsuppgifter och ansvarsområden inte är väl definierade är det svårt att leva upp 

till ledningens förväntningar. Risken är stor att arbetstagaren utsätts för motstridiga krav 

om inte arbetsuppgifter och ansvarsområden är tydliga. Detta kan också orsaka konflikter, 

stressreaktioner och ohälsa. (Prevent, Arbetsrelaterad stress. Handledning för det 

systematiska arbetsmiljöarbetet, 2007) 

Detta citat exemplifierar hur materialets texter utbildar oss om en process i sin helhet. I detta 

fall förklaras ett specifikt scenario, nämligen att en medarbetare inte får sina uppgifter och 

ansvarsområden väl definierade. Vidare förklaras även ett eventuellt utfall, att det kan leda till 

att medarbetaren därmed får svårt att leva upp till ledningens förväntningar. Vi kan här 

således se hur texten söker förklara för läsaren och lära denne något.  

Vidare utvecklas informationen kring odefinierade uppgifter och ansvarsområden, genom att 

förklara den bakomliggande faktorn till varför det kan bli en svårighet att leva upp till 

förväntningarna. Det förklaras bero på att personen ifråga då kan utsättas för motstridiga krav. 

Genom att delge läsaren all väsentlig information kring ämnet anser vi att texten söker ge 

läsaren en fulltalig bild om ämnet, och utbilda denne. För att ytterligare bredda läsarens 

kunskap om ämnet tar citatet även upp andra möjliga utfall i situationer då medarbetare inte 

får tydliga direktiv. Det förklaras kunna leda till konflikter, stressreaktioner och ohälsa. 

Sammantaget ter sig citatet enbart syfta till att informera och utbilda läsaren, så att denne ska 

ha nära nog fullständig kunskap om ämnet.        
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Stöd från omgivningen är ett effektivt skydd mot stress. En form av stöd kan till exempel 

vara att man får hjälp med att prioritera sina arbetsuppgifter, avbytare, extra personal vid 

hög arbetsbelastning, eller att kunna ta pauser för återhämtning. Att ge arbetstagarna hjälp 

med att sätta gränser mellan arbete och fritid kan ha stor betydelse för att minska 

påfrestningarna. (Arbetsmiljöverket, Psykosociala frågor i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet, 2010) 

 

Utdraget förklarar att ett effektivt skydd mot stress är att få stöd från sin omgivning. Med en 

slående säkerhet förklaras således att stöd är ett skydd mot stress, att det vore fakta. Därmed 

byggs utlåtanden upp på den utbildande diskursen, vilket genomsyras av disciplinen 

utbildning och att lära om fakta. På så sätt ges en viss legitimitet åt texten och det som sägs. 

Vidare ges en rad exempel på olika typer av stöd i arbetssammanhang, vilken likväl visar hur 

texten bygger upp den utbildande diskursen.  

5.2.2 Den arbetsrättsliga diskursen 

En av de mest frekventa diskurserna i studiens material är den arbetsrättsliga diskursen. 

Denna inbegriper allt som hör arbetsrätten till, i form av bland annat lagar och föreskrifter. 

Den främsta aspekten som behandlas i materialet är arbetsmiljöarbete. Noterbart är att den 

arbetsrättsliga diskursen samspelar med den ovan nämnda utbildande diskursen, i det 

avseende att materialets texter utbildar läsaren om just arbetsrätt och arbetsmiljöarbete riktad 

mot stress. Nedan följer ett antal citat i syfte att exemplifiera hur den arbetsrättsliga diskursen 

kommer till uttryck i texterna, samt hur den även konstrueras utifrån dem. Det första citatet 

ger läsaren information om arbetsgivarens ansvar i sammanhanget, och refererar även till 

lagboken.  

 
Arbetsgivaren är skyldig att undersöka behoven av rehabilitering och göra 

Rehabiliteringsutredning. Rehabilitering ska påbörjas så snart som möjligt. 

Rehabiliteringsåtgärder ska göras tillsammans med arbetstagaren. Försäkringskassan har 

det övergripande ansvaret i rehabiliteringsfrågor för enskild anställd enligt 22 kap. Lagen 

om allmän försäkring. (Arbetsmiljöverket, Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress. 

Arbetsanpassning. Rehabilitering, 2002)  
 

I citatet pekas arbetsgivarens ansvar ut, och här redogörs dels för arbetsgivarens skyldighet att 

undersöka behovet av rehabilitering på arbetsplatsen. Vad som är viktigt att poängtera är att 

det här refereras till ett lagrum i Sveriges Rikes Lag, som handlar om arbetsplatsens juridiks 

förhållanden. Därmed sker en direkt uttalad koppling till arbetsrätten och underrättar läsaren 

om att arbetsgivarens skyldighet är lagstadgad. På så sätt konstrueras en specifik arbetsrättslig 

diskurs i just detta dokument, som vår studie baseras på. Utsagan berättar kortfattat att 

arbetsgivaren har en skyldighet gällande rehabilitering. Dessutom kan denna referens ses ge 

slagkraft, trovärdighet och legitimitet till det som sägs. Referensen gör arbetsrätten påtaglig 

och ofrånkomlig, och arbetsgivarens omskrivna skyldighet blir följaktligen omöjlig att 

argumentera emot. Samtidigt som citatet konstruerar den arbetsrättsliga diskursen, kan den 

således även förstås skapas och byggas upp utifrån den. Nedanstående citat är ytterligare ett 

exempel på hur arbetsrätten används som grundpelare i texten, för att skapa just trovärdighet 

och legitimitet.     

Arbetsgivaren ska (enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete) regelbundet 

undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för ohälsa. Hur ofta undersökningar 

görs beror på verksamhetens art och omfattning och bestäms av arbetsgivaren i samråd 

med arbetstagarna eller med deras företrädare. (Arbetsmiljöverket, Psykosociala frågor i 

det systematiska arbetsmiljöarbetet, 2010) 
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Citatet är taget ur en broschyr som är producerad av arbetsmiljöverket, i syfte att informera 

arbetsgivare och arbetstagare om arbetsmiljöarbete. Här redogörs för innehållet i en specifik 

föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete, och arbetsgivarens ansvar gällande att undersöka 

arbetsförhållandena på arbetsplatsen. I detta citat förmedlas övergripande information om 

föreskriften, genom att det återberättas på ett sammanställande sätt. Det sker således en form 

av utbildning, där läsaren lär sig om innehållet i föreskriften om systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Vad som bör understrykas är att det återigen blir fråga om en ökad 

legitimitet och tillförlitlighet till texten, genom att det som sägs refereras till den nämnda 

föreskriften. Detta då lagar, förordningar och föreskrifter är samhällets grundpelare, vilka 

syftar till att upprätthålla ordning i samhället och enligt lagstadgande måste följas.  

 

Dessutom bör nämnas att innehållet i broschyren inte är av den klassiskt juridiska karaktären, 

trots att det i detta citat hänvisas till en föreskrift. Olika typer av lagtexter tenderar i allmän 

mening att uppfattas som svårlästa och svårtolkade, utan orientering och kunskap inom ämnet 

juridik. Språkbruket i detta utdrag kan istället ses vara relativt simplifierat, och på ett enkelt 

sätt vägledande och uppmanande gällande det lagstadgade arbetsmiljöarbetet. Trots att 

språkbruket är förenklat och därmed inte kan ses falla inom ramen för det klassiskt juridiska, 

menar vi ändock att det blir tal om en arbetsrättslig diskurs. Detta då texten är en förenklad 

version av just föreskriftens innehåll om det lagstadgade arbetsmiljöarbetet. Texten byggs 

således upp på den arbetsrättsliga diskursen, samtidigt som den skapar en ny utsaga kring den. 

Även följande utdrag exemplifierar hur den arbetsrättsliga diskursen framgår i materialet, 

denna gång genom referering till en viktig aktör i sammanhanget.  

 
Vi har inom Arbetsmiljöinspektionen sedan länge utgått från att det självklart är den 

upplevda arbetssituationen som skapar stress och psykisk belastning snarare än hur 

situationen ser ut i betraktarens ögon. Det innebär att om någon enda anställd upplever 

sin arbetssituation stressande så är detta definitionsmässigt en hälsorisk för denne. 

(Arbetsmiljöverket, Från frustration till total utmattning, 2002) 

 

Arbetsmiljöinspektionen har som huvudsakligt syfte att hjälpa landets arbetsplatser att själva 

förhindra risker i arbetet och genom inspektioner kartlägga vad företagen och arbetsgivarna 

behöver ta till för åtgärder (Arbetsmiljöverkets hemsida, 2012-02-06). I citatet förklaras 

inledningsvis att Arbetsmiljöinspektionen i en bedömning utgår från individens upplevelse av 

stress, och inte hur någon annan bedömer personen eller situationen i fråga. I nästkommande 

mening vidareutvecklas detta och det nämns att en hälsorisk uppstår så snart en individ 

upplever sin arbetssituation stressande. Här anger således en aktör som i högsta grad är 

involverad i arbetsrättsliga frågor, vilket fokus som bör intas för att granska huruvida 

arbetsplatsens medarbetare upplever stress. Det är just det faktum att Arbetsmiljöinspektionen 

uttalar sig i frågan, som gör att det här tydligt rör sig om en arbetsrättslig diskurs. Detta 

förstärker förståelsen för den arbetsrättsliga prägeln i texten.    

5.2.3 Den ohälsosamma diskursen 

Den ohälsosamma diskursen innefattar de effekter, orsaker och faktorer som kan ses skadligt 

eller som på ett negativt sätt påverkar en individ eller organisation. Stress konstrueras just likt 

något skadligt och ohälsosamt, således något som borde motverkas. Det är individen som 

måste agera och motarbeta stressen, eftersom det i materialet anges indikationer om fara eller 

risk för ohälsa.  Stress som något ohälsosamt kan här ses som en vidsträckt aspekt och som ter 

sig ständigt återkommande i de material studien inkluderar. Detta tema presenteras utifrån 

citat som vi anser ger en representativ inblick gällande hur detta kommer till uttryck. Det 

första citatet utgör en relativt lös beskrivning av stress, med det menar vi att stress, dess 
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orsaker och utfall inte definieras och beskrivs så specifikt men att citatet ändock ger ett 

exempel på hur den ohälsosamma diskursen utgör en del av stressen. 

Stress beskrivs som en påfrestning som människan utsätts för när krav och förväntningar 

inte stämmer överens med vad hon förmår. Arbetsgivaren är skyldig att undersöka 

arbetsförhållandena och bedöma riskerna i syfte att förebygga ohälsa och olycksfall. 

(Arbetsmiljöverket, Om stress. Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress, 

Arbetsanpassning och Arbetslivsinriktad rehabilitering, 2002)   

I detta citat tycks stress beskrivas utifrån en grundtanke om att det är när de krav och 

förväntningar som ställs på en individ blir för stora som stress uppstår. Stress associeras 

således, enligt denna beskrivning, med ett negativt tillstånd hos individen. Att citatet antyder 

en negativ association menar vi hänför sig till att kraven och förväntningarna bli för stora. 

Något individen inte klarar av.  Även om det inte preciseras hur och i vilken utsträckning som 

individen drabbas så framgår att det är ett tillstånd som inte har positiv inverkan på individen. 

Att risker och negativa tillstånd inte kan ses som hälsosamt ser vi som allmänt vedertagen 

uppfattning, men att citatet handlar specifikt om ohälsa blir vi även varse i den sistnämnda 

meningen där det sägs att ansvaret ligger hos arbetsgivaren att förebygga just ohälsa och 

olycksfall. Den ohälsosamma diskursen ger sig således i uttryck väldigt tydligt här. I 

nästkommande citat beskrivs hur konflikter i arbetslivet kan ge ett stresspåslag och påverka 

en individs tillvaro på ett negativt och ohälsosamt sätt. 

Olösta konflikter kan belasta individens hälsa. En konflikt ger i sig också ett stresspåslag 

för de inblandade och kan leda till försämrad nattsömn, vilket påverkar förmågan till 

återhämtning. Konflikter på arbetsplatsen kan leda till sjukskrivningar, främst för 

psykosymatiska besvär, och ökar risken för långtidsfrånvaro. (Prevent, Stress i 

arbetslivet, 2008) 

Här framställs olösta konflikter, försämrad nattsömn, sjukskrivningar, psykomatiska besvär 

etc. likt ett resultat av stress. Detta pekas följaktligen ut som orsaker till en individs ohälsa. 

Nästa citat är likt det nyss nämnda en beskrivning av stress. Detta citat beskriver dock mer 

specifikt hur kroppen arbetar vartefter den utsätts för stressfyllda situationer. 

 
När regleringen av kroppens balans inte fungerar får vi vad som kan kallas regleringsfel 

och regleringssjukdomar. Förhöjt blodtryck är ett exempel. Andra sjukdomar som 

misstänks ha påtagliga inslag av stressbelastning i bakgrunden är kronisk 

trötthetssyndrom, depression, utmattningssyndrom, kroniska smärtor och fibromyalgi. 

(Prevent, Bättre arbetsmiljö, 2006)   

I detta citat nämns inte ohälsa ordagrant, men citatet ingår i, och uttrycker den ohälsosamma 

diskursen då samtliga effekter av stress som nämns här är ohälsosamma för människan. Till 

skillnad mot det förra citatet där författaren gav exempel på symptom av stress så kan vi här 

se att fenomenet stress beskrivs som ett utfall av att kroppen inte är i sin vanliga balans. På så 

vis konstrueras bilden av att ohälsa utgör en stor del av stressen. I citatet nämns främst 

mycket negativt laddade ord när de beskriver de befintliga utfallen. Bilden av att det som 

nämns är av allvarlig karaktär förstärks ytterligare när det skrivs att stressen kan leda till 

sjukdomar och bidra till kroniska syndrom. 

5.2.4 Den vetenskapliga diskursen 

Denna diskurs har vi valt att benämna den vetenskapliga diskursen då vi under analysfasen 

såg att stora delar av materialet tenderar att byggas utifrån olika vetenskapliga studier, resultat 

och begrepp. Detta har visat sig konkret i form av att författaren har presenterat texten med 

direkta referenser till forskning inom området, men även tillfällen vi indirekt kan förstå att 
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materialet baseras på forskning. Forskningen påvisar här både hur stress drabbar en individ 

fysiskt och psykiskt men även hur och varför kroppen reagerar på stress. Nedan exemplifieras 

detta genom ett citat av psykologisk karaktär. 

Utifrån stressforskning vet vi att många förhållanden i arbetsmiljön kan innebära stor 

påfrestning för den anställde i form av stress. Det kan uppstå när de krav och 

förväntningar som den anställde utsätts för är större än vad hon eller han förmår, eller vi 

understimulering vilket alltför monotont arbete innebär. Detta kan ge effekter både i form 

av minskad produktivitet och ohälsa. (Arbetsmiljöverket, Systematiskt arbetsmiljöarbete 

mot stress, 2002)   

Redan i första meningen blir vi varse att citatet befinner sig inom ramarna för vetenskap. 

Detta då det ordagrant refereras till psykologisk forskning inom stress. Det finns inte några 

direkta referenser gällande var informationen kommer ifrån, men när de benämner att 

informationen härrör just utifrån stressforskningen blir vi varse att det behandlas inom 

vetenskapen. Likt kopplingen mellan den arbetsrättsliga diskursen och den utbildande 

diskursen kan vi här se samband då texten tenderar att vara utbildande även vid utformningen 

av de vetenskapliga aspekterna. Med detta menar vi att författarna presenterar tidigare 

forskning, det vill säga vetenskaplig information, i vad vi anser kan ses som ett utbildande 

syfte. Detta eftersom texten anses vara språkligt förenklad så att alla kan ta del av 

informationen. 

Vid akut stressreaktion mobiliserar kroppen stora mängder energi, halterna av socker och 

fria fettsyror ökar i blodet, hjärtat slår snabbare, andningen ökar och musklerna spänna. 

Samtidigt stängs de organ av som har med matsmältningen att göra. Dessa reaktioner har 

sitt ursprung i en tid då kroppen gjorde sig beredd att möta faror som hotade, med flykt 

eller kamp. (Arbetsmiljöverket, Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress, 2002)   

Detta citat behandlar kroppens fysiska reaktioner på stress. Inledningsvis berättas för oss hur 

kroppen mobiliserar energi, att hjärtat slår snabbare och att organ som har med 

matsmältningen att göra drabbas så hårt att de tenteras att stängas av. Att dessa antaganden är 

av biologisk karaktär kan lätt tydas då fokus ligger på de fysiska reaktionerna i kroppen. Dock 

finns inga referenser i texten, men då resonemangen är av biologisk karaktär placeras vi inom 

en vetenskaplig genre. Med detta menar vi att det är allmänt vedertagen kunskap att det 

forskats mycket kring människans biologi. Sammantaget menas att detta citat är av 

vetenskaplig karaktär eftersom den behandlar människans biologiska funktioner, det vill i 

detta fall säga dess fysiska reaktion på stress. Likt den nyss nämnda aspekten blir vi varse hur 

stress funnits med i människans liv långt tillbaka i tiden. Det beskrivs hur våra fysiska 

reaktioner på stress alltid har funnits. Utifrån detta förstärks antagandena om att vi haft 

kunskap om människans kroppsliga reaktioner långt tillbaka i tiden. D.v.s. att människans 

kropp och biologi är en vetenskap. 

En individ kan välja konstruktiva strategier som riktar sig mot orsakerna till stressen eller 

välja passiva och känslomässiga metoder. Han eller hon försöker då undkomma stressen 

genom att manipulera sina egna känslor och sitt eget välbefinnande. Det kan handla om 

psykologiska försvarsmekanismer men också om direkta medel för att hantera olust och 

ångest – droger, lugnande mediciner eller hetsätning. (Prevent, Hjärnsläpp och psykbryt, 

2003) 

 

I citatet behandlas stress utifrån ett psykologiskt perspektiv. Det beskrivs hur en individ på ett 

psykologiskt plan både medvetet och omedvetet arbetar för att motverka och bearbeta stress. 

Detta agerande benämns som människans försvarsmekanismer. Ordet försvarsmekanismer är 

ett begrepp som används inom vetenskapen psykologi. Att författaren vidare, på ett detaljerat 

och kunnigt sätt, förklarar kroppens agerande i stressade situationer ger ett intryck av seriös 
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och väl grundad kunskap.  Denna aspekt är likt det två första citaten i detta avsnitt om den 

vetenskapliga diskursen, just att materialet tenderar att ge ett intryck av pålitlighet utan att 

göra några direkta referenser till en tillförlitlig källa. Den ger trovärdighet utan att legitimera 

genom en legitim person inom området. 

5.3 Sammanfattning av resultatet  
Vid analyserandet av materialets språkbruk i den inledande analysfasen text, har vi studerat de 

fyra aspekterna typ av text, modalitet, hyponymer och antonymer samt transitivitet. Analysen 

visar att de studerade dokumenten om arbetsmiljöarbete, framför allt är av den informativa 

och beskrivande typen. Trots att det finns exempel där texterna innefattar argumentationer 

kring det som sägs och därmed innehåller ett argumenterande språkbruk, tenderar det dock 

främst förekomma informativa och beskrivande skildringar.  

Vidare har studiens resultat visat att texternas språkbruk avslöjar en viss osäkerhet från 

författarens sida. Textmaterialets ordval tyder på att författaren har en låg grad av 

instämmande till det som sägs.  

Vad som också uppdagats är att studieobjektet stress ofta sammanlänkas med negativa ord i 

dokumenten. Dock finns det utdrag som visar att stress även sammanlänkas med positivt 

laddade ord, vilket vi inte anser vara vanligt förekommande.  Istället omnämns stress 

framförallt i relation med bland annat olika sjukdomar och negativa hälsotillstånd.  

Resultatet visar även att dokumenten framställer stress som något som individen har det 

yttersta ansvaret för. Chef, ledning och organisation sammanlänkas sällan direkt till stressens 

uppkomst eller bearbetning, och kan således förstås vara friade från eventuellt ansvar för 

fenomenet. Istället är det individen som pekas ut som den avgörande aktören i sammanhanget, 

och den som förklaras bära det yttersta ansvaret för stressen.  

Under den andra analysfasen diskursiv praktik kunde vi urskilja fyra rådande diskurser i 

textmaterialet, nämligen den utbildande diskursen, den arbetsrättsliga diskursen, den 

ohälsosamma diskursen och den vetenskapliga diskursen. Dessa utgör grundstenarna i 

framställningen av stress, och formar således stressdiskursen på ett specifikt sätt. Först och 

främst har vi kunnat se hur stress byggs upp kring en utbildande diskurs. Stress placeras i en 

utbildande kontext, då texterna främst presenterar information, förklaringar och redogörelser 

kring fenomenet. Stress konstrueras sålunda som ett ämne för utbildning, som är i behov av 

att delges till allmänheten.  

Vidare refereras det bland annat till lagrum och föreskrifter, vilket knyter an stressdiskursen 

till en arbetsrättslig kontext. Stress förstås sålunda vara en juridisk arbetsmiljöfråga, och något 

som det finns lagar och regler för i arbetslivet. Dessa arbetsrättsliga referenser skapar 

legitimitet och slagkraft till det som sägs i texterna, och frågor kring stress i denna 

infallsvinkel är således något som inte kan diskuteras och ifrågasättas.  

Vad resultatet även visar är att stressdiskursen bygger på allmänhetens uppfattning om och 

diskursen kring ohälsa. Stress konstrueras som något negativt för individen, som kan förstås 

som ett tillstånd av ohälsa. Slutligen placeras stress i ett vetenskapligt sammanhang och 

omnämns i relation till vetenskaplig forskning. Dessutom behandlas och förklaras fenomenet 

bland annat utifrån ett biologiskt perspektiv, vilket sammantaget bidrar till att stress framställs 

som en vetenskaplig aspekt.   
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6. Diskussion   
Under detta avsnitt diskuterar vi det ovan presenterade resultatet, och granskar det i 

förhållande till uppsatsen olika delar. Inledningsvis diskuteras resultatet i förhållande till 

studiens syfte och frågeställning, där vi kartlägger hur det frambringade resultatet ger svar på 

våra grundläggande funderingar. Vidare kopplar vi resultatet till den tidigare forskningen, och 

diskuterar hur vårt forskningsbidrag förhåller sig till denna, följt av en redogörelse kring hur 

resultatet kan förstås utifrån den diskursanalytiska teorin som referensram. Därefter kommer 

vi att reflektera kring den sammantagna konstruktionen av stress som framställs i 

dokumenten, och fritt spekulera kring hur denna eventuellt kan inverka på människors 

uppfattning av stress och vad det följaktligen kan leda till. Avslutningsvis innehåller detta 

diskussionsavsnitt självkritiska reflektioner kring vårt utförda arbete, och förslag på eventuellt 

intressanta fortsatta forskningsområden.  

6.1 Resultatet i förhållande till syfte och frågeställning  
Vår uppsats grundas på syftet om att studera hur fenomenet stress språkligt konstrueras i 

dokument om arbetsmiljöarbete, med avgränsningen att enbart studera dokument som 

publicerats av Arbetsmiljöverket och Prevent. Dessutom låg det i vårt intresse att studera 

vilka diskurser som konstruktion av stress bygger på, tillika skapar. För att söka svar på våra 

frågor har vi intagit ett diskursanalytiskt perspektiv, och använt oss av Norman Faircloughs 

metod för textanalys. Som vi tidigare nämnt har inte vår studie omfattat den tredje 

analysfasen i dennes tredimensionella modell, social praktik. Trots att den nivån lockat oss 

mycket, insåg vi att det inte fanns tillräckligt med tid till vårt förfogande för att utföra en 

sådan samhällelig analys. Istället har fokus legat på att göra en djupgående textanalys, samt en 

granskning av rådande diskurser i textmaterialet.   

Inledningsvis kan nämnas att vår analys visade att textmaterialet framställer stress likt ett 

dubbelsidigt mynt, och att konstruktionen i sig tenderar att vara självmotsägande. Vi fann tre 

intressanta aspekter gällande den studerade konstruktionen, där stress beskrivs på två konträra 

sätt.  

Vid studerandet av vilket typ av text som återfinns i dokumenten, fann vi att det i de flesta fall 

var av den informerande och beskrivande typen. Detta bidrar till att det som nämns kring 

stress kan förstås som sanningsenlig fakta. Vad som också förstärker bilden av att det som 

nämns kring stress är fakta, är den vetenskapliga diskursen som framträder i textmaterialet. 

Genom vetenskapliga referenser förstås att det finns belägg för utlåtandena och det skapas ett 

sken av faktamässighet, vilket följaktligen skapar trovärdighet. Även den arbetsrättsliga 

diskursen har en inverkan på graden av faktamässighet och trovärdigheten. Att det i 

dokumenten refereras till lagar och förordningar leder till att stress placeras i en arbetsrättslig 

kontext. Arbetsrätt är arbetsplatsens och medarbetarnas juridiska grundpelare som inte går att 

argumentera emot, utan är något som alla företag måste rätta sig efter. Att en aspekt gällande 

stress då sammanlänkas med arbetsrätt och lagstadgade skyldigheter och rättigheter, bidrar 

oundvikligen till att den presenterade informationen blir svår att ifrågasätta.  

Å andra sidan återfinns samtidigt utdrag där materialet är av en annan typ av text, nämligen av 

ett argumenterande slag. Genom att språkbruket är argumenterande och att texten innefattar 

olika förklaringsmodeller och stödjande belägg, framställs således inte informationen som 

hundraprocentigt sann och därmed även möjlig att ifrågasätta. Det antyder att det krävs 

argumentation och övertalning gällande den presenterade informationen, vilket intryck av vad 

som kanske skulle kunna betecknas som ”osäker eller tvekande trovärdighet”. Dessutom visar 
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texternas modalitet att det nyttjade språkbruket antyder om att författaren har en låg grad av 

instämmande till den presenterade fakta, vilket också bidrar till att tillförlitligheten till det 

som sägs förmildras.   

En annan nämnvärd aspekt rör de hyponymer och antonymer som stress sammanlänkas med 

och ställs i kontrast till. I vissa enstaka fall kopplas stress till samhälleligt positivt laddade ord 

likt effektivitet, och kan därmed förstås vara något positivt och bra.  

Resultatet från studerandet av hyponymer och antonymer visar dock andra tendenser. I 

materialet sammanlänkas nämligen stress främst med negativa hälsotillstånd och sjukdomar, 

och ställs därmed i kontrast med välbefinnande. Detta leder till att även stress framställs som 

något negativt. Vad som dessutom förstärker denna negativa bild är den ohälsosamma 

diskursen som stressdiskursen konstrueras kring. Denna kan förstås utformas av allmänt 

vedertagen uppfattning om ohälsa och vad som är ohälsosamt. Genom att framställas utifrån 

denna, associeras stress med något negativt och ohälsosamt.  

Ytterligare en paradoxal aspekt gäller frågan om vad eller vem som förklaras ansvarig för 

stressens uppkomst och bearbetning. Utifrån analyserandet av texternas transitivitet visade det 

sig att stressens bakomliggande orsaker ibland förklarades i form av yttre omständigheter, 

alltså omständigheter som ligger utanför individens inflytande. Det gäller exempelvis den 

omgivande miljön och den aktuella situationen. Likaså ansvaret att bearbeta och motverka 

stressen kopplades vid vissa tillfällen till yttre aktörer, så som exempelvis chef, ledning och 

organisation. Även den arbetsrättsliga diskursen påvisar hur de yttre omständigheterna ibland 

förklaras bära ett ansvar i fråga om stress. Arbetsrätten säger oss bland annat att arbetsgivaren 

har rehabiliteringsansvar. Dessutom framkommer olika förklaringsmodeller innefattande yttre 

omständigheter även inom den vetenskapliga diskursen. Det presenteras även biologiska 

förklaringsmodeller som indikerar om att det är något naturligt, och således bör varken någon 

eller något skuldbeläggas.  

På andra sidan av myntet påvisar istället texternas transitivitet att det är den enskilde 

individen som bör ställas till svars för stressen. Den enskilde individen sammanlänkas relativt 

genomgående med stress i textmaterialet, både vad gäller bakgrunden till och skyldigheten att 

bearbeta stressen. Genom användandet av pronomen kopplas individen direkt till stressen, och 

framställs därmed som den ansvariga agenten.   

Utifrån analysen har vi även funnit en aspekt gällande konstruktionen av stress, som kan 

placeras utöver de ovan nämnda självmotsägande aspekterna.  Resultatet visar nämligen att 

stress framställs som något som är av stor vikt att beakta. De hyponymer och antonymer som 

stress sammanlänkas med och ställs i kontrast till, skapar framför allt en bild av stress som 

något negativt och farligt för individen. Detta bidrar till att stress målas upp som något 

allvarligt och som något som måste tas itu med, då det annars kan skada både medarbetaren 

och företaget. På liknande sätt bidrar den ohälsosamma diskursen till att stress konstrueras 

som något allvarligt och ohälsosamt, och därför är det ett måste att motverka och bearbeta 

den. Genom att stressdiskursen vidare bygger på den utbildande diskursen, blir läsaren 

införstådd med att stress är ett ämne som är viktigt att utbilda människor om. Att dokumenten 

om arbetsmiljöarbete informerar om stress, innebär att det är värt att ha kunskap om och även 

en viktig sak att beakta. Slutligen kan det faktum att stressdiskursen byggs upp kring den 

arbetsrättsliga diskursen förstås bidra till allvaret kring stress. Arbetsrätten säger oss att 

arbetsgivaren och arbetstagaren har skyldigheter gällande arbetsmiljöarbetet, och är skyldiga 

att på olika sätt bidra till att motverka samt bearbeta ohälsa i alla dess former. Därmed 

framställs stress som något som oundvikligen måste beaktas.     
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Sammanfattningsvis har vi således kunnat se att de studerade dokumenten framställer en 

förhållandevis motstridig bild av stress. Dock är vissa aspekter ur denna konstruktion mer 

frekvent förekommande, och genomsyrar materialet. Sammantaget kan resultatet förklaras 

indikera att den presenterade informationen kring stress är sanningsenlig och obestridlig fakta, 

att stress är något ohälsosamt, något som måste beaktas och något som den enskilda individen 

är ytterst ansvarig för. Den ovannämnda redogörelsen och denna sammantagna bild av stress, 

anser vi ger oss svar på studiens grundläggande syfte, om att studera hur konstruktionen av 

stress ser ut i dokument om arbetsmiljöarbete. I den nedanstående egenhändigt konstruerade 

bilden (Figur 1) har vi försökt att simplifiera det resultat vi kommit fram till, och den 

ovanstående redogörelsen.    

Figur 1. Illustration över det sammantagna resultatet 

 

Figuren illustrerar de olika sidor av konstruktionen av stress som vi urskilt ur materialets 

texter, samt vilka diskurser och Fairclough inspirerade begrepp som bidrar till dessa sidor. De 

ovala cirklarna med två olika nyanser föreställer respektive sida av det symboliska myntet 

som vi nämner i ovanstående diskussion. Pilarna visar vilka lingvistiska aspekter och 

diskurser som ligger till grund för de olika motstridiga sidorna av konstruktionen. Exempelvis 

konstrueras stress å ena sidan av myntet som något positivt, och å andra sidan som något 

ohälsosamt. Detta är två motstridiga sidor av konstruktionen av stress. De hyponymer och 

antonymer som förekommer i materialets texter bidrar till att skapa den positiva bilden av 

stress, medan den ohälsosamma diskursen och texternas hyponymer och antonymer 

gemensamt konstruerar stress som något ohälsosamt. 
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6.2 Resultatet i förhållande till tidigare forskning 

I avsnittet tidigare forskning genererade vi tre teman, vilka är diskursiv påverkan, 

normaliserande diskursen och individuella faktorer.  Vad vi bland annat kunde se som en 

gemensam faktor för många av artiklarna inom den tidigare forskningen var att vissa resultat 

belyste samhälleliga aspekter, eller generaliserades på en samhällelig nivå. Forskningen 

behandlade emellanåt effekterna av hur samhället eller individen tolkade diskurserna samt hur 

diskurserna påverkade samhällets syn på stress. Att studera den rådande diskursens påverkan 

både på en individfokuserad och samhällelig nivå låg i början av studien i vårat intresse. Det 

är vad vi hade avsett med den tredje nivån i Faircloughs modell för kritisk diskursanalys. Som 

vi tidigare nämnt fanns inte tillräckligt med tid att tillgå vid skrivandet av uppsatsen för att 

lyfta resultatet vidare till den tredje nivån, och denna aspekt är därför svår att ställa i 

förhållande till vårt resultat. I avsnitt 6.4 har vi dock fört våra egna, kortare, resonemang kring 

de effekter som kan tänkas uppstå av de diskurser vi funnit.  

Ytterligare aspekter som skiljer vår studie från de som innefattas av den tidigare forskningen 

är att vårt analysmaterial har en annan karaktär. Våra material är producerade med det uttalade 

syftet att upplysa eller påverka, medan studierna inom den tidigare forskningen handlar om 

dokument som är av mer informell eller underhållande karaktär så som exempelvis tidningar. 

Många av diskursanalyserna har även gått ut på att analysera individers bild av stress för att 

komma fram till en bild av den rådande diskursen. 

Diskursiv påverkan var ett av de teman som frambringades inom den tidigare forskningen, 

vilken behandlade frågan kring vem eller vilka som påverkar diskursen. Här kom man fram 

till att det dels är aktörer som har makt att tala, men att det även finns sociala och politiska 

intressen av att påverka den. En stor och viktig del i vår studie har varit den arbetsrättsliga 

diskursen vilken visade sig vara en av de största och mest omfattande diskurserna. Vi anser att 

det finns en tydlig bild inom både den tidigare forskningen och i vår studie som tyder på att 

det finns ett statligt intresse av att påverka. I vår studie framkommer detta främst genom den 

arbetsrättsliga diskursen då arbetsmiljöarbete, vilken stress inkluderas i, är reglerat i lag. 

Arbetsförhållandena på en arbetsplats är således något staten lägger stor vikt vid. Trots att vi 

kan se att samtliga studier utgår från ett statligt perspektiv gällande påverkan, så skiljer dessa 

sig från vår studie. Den arbetsrättsliga diskursen inte har identifieras som lika framträdande 

inom de tidigare studierna som gjorts kring stress och diskurser. Detta beror till stor del på 

vårt urval av material, men speglar sannolikt också den svenska kontexten.  

Den normaliserande diskursen inom den tidigare forskningen presenterade att det framställs 

en bild av att stress är oundvikligt utifrån de förutsättningar som dagens samhälles strukturer 

ställer. Det beskrevs som att stress således ses höra livet till. Detta är inget vår studie 

inkluderar. Dock är det värt att reflektera kring kopplingar mellan den normaliserande 

diskursen samt den utbildande diskursen då den utbildande innefattar hur texternas används 

genom att utbilda läsaren om stress. Texterna innefattar ett beskrivande och förklarande 

språkbruk, vilket omformulerar eventuell svårbegriplig information om ämnet och därmed gör 

det förståeligt för dokumentens målgrupp. Vi menar inte att detta sker i den bemärkelsen att 

detta skulle vara en normaliserande diskurs men att effekten av den utbildande diskursen kan 

ses vara normaliserande av begreppet stress och dess innebörd. Att begreppet normaliseras 

innebär i vårt material att texten faktiskt förenklar språkbet, så att alla ska förstå. Det anses 

således vara av den karaktären som berör stor del av befolkningen och följaktligen ger 

intrycket av att det är oundvikligt, vilket vi menar ger ett normaliserat tillstånd. 

Det sista temat vi nämnt inom den tidigare forskningen är individuella faktorer som behandlar 

aspekten om att det är individen som skall anpassas efter arbetsmiljön och inte tvärtom. Dessa 

tankar har uppstått även för oss under resans gång, men har inte av oss setts utgöra en av de 
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mest omfattande diskurserna och ansågs därför av oss inte prioriterade att tas upp. Dock finns 

det ett resonemang kring detta i avsnittet reflektion av resultat att ta del av. Det är främst inom 

den ohälsosamma diskursen denna aspekt har kommit att tas upp. Det gäller den betoning som 

finns på individens ansvar om att agera och motarbeta stress för att inte riskera ohälsa. 

Sammanfattningsvis har både den tidigare forskningen och vår studie indikerat underliggande 

faktorer om att mycket ansvar trots allt läggs på individen, att det inte bara handlar om att 

anpassa arbetsmiljön vilket det tidvis kan ges sken av.  

Vidare har vi kunnat se indikationer på att man har individen i fokus gällande stress i den 

arbetsrättsliga diskursen. Detta behandlas vid ett citat från arbetsmiljöinspektionen där det 

framkommer att man alltid utgår från individens upplevelse av situationen vid stress och att 

det inte handlar om hur någon annan bedömer personen eller situationen. De nämner att så 

snart en individ upplever sin arbetssituation stressad uppstår en hälsorisk. Detta uttalande kan 

ses vara till individens bästa men lägger även ett indirekt ansvar på individen. Här handlar det 

dock inte, som inom den tidigare forskningen, om samma typ av ansvar. Vi anser att det 

skapas ett indirekt personligt ansvar hos individen även om inte dennes ansvar är direkt uttalat 

av aktören.  

Det vi menar är följaktligen att i och med att det är individens upplevelse som avgör om det är 

en hälsorisk eller ej, så skapas ett personligt ansvar i den bemärkelsen att så snart det behöver 

sättas in en åtgärd kring mig som individ gällande stress, så är det på grund av att jag inte kan 

hantera situationen och att denna är en hälsorisk för mig. Ansvaret hade inte varit lika bundet 

till individen om fokus istället hade varit att man skall sätta in strukturella preventiva insatser 

gällande arbetsmiljö. Chansen att individen skuldbelägger sig själv anser vi här ökar.  

Den utbildande diskursen är en diskurs som uppkom som en viktig del i vårt resultat, vilken vi 

dock inte kunnat se inom den tidigare forskningen. Att vi inte stött på denna diskurs i tidigare 

studier är för oss uppseendeveckande då samtliga studier tycks innefatta statens intresse av att 

påverka diskursen kring stress.  Vi menar således att statens intresse av att utbilda och påverka 

tar en tämligen stor plats i detta forum att det torde vara en aspekt som behandlats inom 

tidigare forskning. Det beror sannolikt delvis på vårt urval av material, men vi anser att vi här 

fyllt en lucka. Detta genom att vi inte enbart undersökt vilka aktörer som påverkar och att de 

påverkar, utan att vi istället dragit det ett steg längre och kommit fram till att det är i ett 

utbildande syfte. Vi har följaktligen inte bara tittat på vem som påverkar utan även specifikt 

hur diskursen påverkar.  

6.3 Resultatet i förhållande till den teoretiska referensramen 
Den teori som utgör vår studies ansats är den kritiska diskursanalysen. En grundläggande 

tanke inom diskursanalysen i stort är att det inte finns en given sanning om verkligheten, utan 

att verkligheten konstrueras och ständigt omskapas via användningen av språket. Med det 

menas att vi genom språket som verktyg socialt skapar vår verklighet i form av olika utsagor 

om den, vilket vidare innebär att vi genom varje ny språklig kommunikation skapar 

verkligheten. Därmed bör den sociala verkligheten inte heller förstås som statisk. Den bör 

förstås som föränderlig och något som omskapas genom varje nya språklig utsaga om den 

(Taylor, 2001, s.5-13). 

 

Utifrån dessa tankar bör sålunda vårt frambringade resultat av dokumentens framställda bild 

av stress förstås som en språkligt konstruerad sanning bland många andra. Som vi under 

resultatavsnittet påvisade leder specifika ordval och meningsuppbyggnader till en viss 

framställning av fenomenet stress. Exempelvis sammanlänkas som nämnt stress i de studerade 

dokumenten med hyponymer i form av olika sjukdomsord och andra typer ord som kan 
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uppfattas vara negativa av allmänheten. Detta leder till att stress framställs som just något 

ohälsosamt och dåligt för individen. Detta är sålunda en sanning och utsaga om verkligheten 

kring stress, som Arbetsmiljöverkets och Prevents dokument om arbetsmiljöarbete språkligt 

har konstruerat.  

Dokumentens konstruktion av stress är dock inget statiskt, utan en sanning som är föränderlig 

utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv. Detta då användandet av språket och varje ny språklig 

kommunikation skapar och omskapar fenomenet. Detta innebär också att vårt frambringade 

resultat och dokumentens bild av stress hade kunnat se annorlunda ut med ett annat nyttjat 

språk. Andra ordval och meningsuppbyggnader hade bidragit till en annan konstruktion. Ett 

tydligt exempel på detta är just granskningen av hyponymer och antonymer. Vårt resultat 

visar som nämnt även att det finns tillfällen i materialet där de hyponymer som sammanlänkas 

med stress är positivt laddade ord som exempelvis energimobilisering och målinriktad 

ansträngning, trots att det är mer sällan förekommande. Hade stress i materialets texter istället 

främst sammanlänkats med sådana typer av ord, hade dokumentens konstruktion av stress sett 

annorlunda ut. Då hade stress istället framställts som något positivt och hälsosamt för 

individen. Detta påvisar tydligt hur situationsbundet konstruerandet av vår verklighet 

egentligen är, och att den lika gärna hade kunna konstruerats på ett annat sätt. Det är således 

inte en statisk utsaga om stress, utan istället något som ständigt kan omskapas och förändras 

genom vidare språklig användning och konstruerande.  

Detta innebär att Arbetsmiljöverket och Prevent kan producera nya liknande dokument om 

arbetsmiljöarbete som nyttjar andra typer av hyponymer som sammanlänkas med stress, och 

därmed skapa en ny sanning om fenomenet. Likaså kan andra typer av källor producera andra 

utsagor om stress och därmed en annan framställd bild och sanning. En eventuell sådan källa 

skulle kunna vara media. Vi har själva genom åren blivit varse olika reportage om stress som 

fenomen, stressade medarbetare och så vidare. Utan att ha gjort en liknande analys på medias 

konstruktion av stress, tror vi säkerligen att medias framställning av stress ser annorlunda ut.    

Varför den kritiska diskursanalysen är just kritisk grundas i dess syfte att studera och 

problematisera ojämnlika maktförhållanden, och genom analys påvisa språkets roll i detta. 

Grundtanken är att språket har en ideologisk inverkan på individerna, och att de därmed har 

en inverkan på ojämnlika maktförhållanden i samhället (Fairclough, 2001, s.229-230). Vissa 

institutionellt producerade diskurser och utsagor om verkligheten blir dominerande, och 

genom att anamma dessa främjas upprätthållandet av dess makt. Detta leder till att de 

slutligen normaliseras till allmängiltiga sanningar och att dess trovärdighet därmed inte längre 

ifrågasätts (Fairclough, [1989] 2001, s27).  

Vårt frambringade resultat visar att framställningen av stress är motstridig, men med ett antal 

framträdande aspekter. Resultatet visar att den information som presenteras kring stress är 

sanningsenlig fakta, att stress är något ohälsosamt, något som måste beaktas och något som 

den enskilda individen är ytterst ansvarig för. Utifrån diskursanalysens tankar om språkets 

ideologiska inverkan kan därmed dokumentens konstruktion av stress förstås ha en inverkan 

på de som läser dem. Att exempelvis Arbetsmiljöverket är en aktör som står på lagens sida 

och producerar dokument som bygger på arbetsrättsliga aspekter, tror vi kan bidra till att 

trovärdigheten för verket som sådant och dess material ökar. Vi tror att det kan bidra till att 

Arbetsmiljöverkets motiv och dokument i stor utsträckning inte ifrågasätts och istället tas som 

sanningsenlig, just tack vare dess juridiska koppling.  

Att dokumenten utnämner individen till ytterst ansvarig för stressen och att denna utsaga om 

verkligheten tas för att vara sanningen, tror vi även eventuellt skulle kunna leda till att 



Andersson, C & Källén, M  SOA 300 

MDH Vt-12   C-uppsats 

 

39 
 

företagen och arbetsgivarna tar avstånd i frågan. Vi tror att det kan finnas en risk att denna 

utsaga kan bidra till att de som aktörer därmed inte ser sig som ansvariga och kliver tillbaka i 

sammanhanget, och överlåter motarbetandet och bearbetningen av stressen till den enskilda 

individen. Denna bild leder sannolikt även till att den enskilda individen som upplever stress 

klandrar sig själv och ser sig själv som syndabock, samt ser sig själv som ansvarig för att över 

huvud taget blivit stressad.   

6.4 Reflektion av resultatet  
Många människor i dagens samhälle lider av stress och psykiskt välbefinnande minskar bland 

befolkningen. Arbetsplatsen är en viktig arena som sannolikt bidrar till en individs hälsa och 

ohälsa. Det rapporteras ofta om medarbetare som känner sig stressade över deras 

arbetssituation och förhållanden. Trots stort utbud av hjälp från olika aktörer inom fältet för 

arbetsmiljöarbetet, är stressen etablerad i arbetslivet och bland många människor. Detta var 

vår studies grundproblematik, och grunden till att vi ville språkligt studera dokument om 

arbetsmiljöarbete.  

Resultatet av den sammantagna bilden av stress är som tidigare nämnts dubbelsidig, med ett 

antal motstridiga aspekter. Stressdiskursen i materialet indikerar att den presenterade 

informationen kring stress å ena sidan är sann och obestridlig fakta, men framställs ibland 

även med en viss osäkerhet från författarens sida. Vidare konstrueras stress som både något 

negativt och positivt, samt något som förklaras bero på yttre omständigheter samtidigt som 

individen förklaras vara ansvarig för. De mest frekventa aspekterna av konstruktionen är dock 

att informationen kring stress är sanningsenlig och obestridlig fakta och att stress är något 

ohälsosamt, något som måste beaktas samt något som den enskilda individen är ytterst 

ansvarig för.  

Vi ställer oss frågande till huruvida denna bild av stress inverkar i den situation som råder i 

dagens arbetsliv. Utifrån vårt diskursteoretiska perspektiv tror vi att dokumentens 

konstruktion av stress inverkar på människors uppfattning och förståelse för fenomenet, och 

följaktligen påverkar deras beteende i form av agerande och bemötande av stress. Kanske är 

det så att den motstridighet som dokumenten utstrålar kring vad stress egentligen är, leder till 

att läsaren får svårt att förstå innebörden av stress och även får en ambivalent inställning. 

Detta då stress inte konkret förklaras som antingen en fara eller inte, och då det inte heller 

redogörs för definitiva bakomliggande faktorer eller ansvarig aktör i sammanhanget. En sådan 

motstridig bild och betydelse av stress tror vi kan leda till att ingenting görs för att eliminera 

risker för och motarbeta stressen. Detta då den motstridiga informationen om stress inte är 

preciserad och därmed inte heller anger specifika aspekter att beakta och bearbeta.     

6.4.1 Självkritisk reflektion  

Först och främst har vi funderat över en aspekt kring den tidigare forskningen, och det faktum 

att vi i den initierande fasen granskat forskningsartiklar som baserats på utländska studier. 

Samtliga forskningsbidrag inbegriper inte svenska förhållanden, utan berör andra kulturella 

och samhälleliga villkor och situationer. Vad gäller bland annat arbetsmarknadssystemets 

uppbyggnad kan det finnas en viss dissonans, då sådana system tenderar att kunna skilja sig 

mellan olika länder. Här tänker vi främst på olika länders regelvärk kring huruvida företag 

själva är skyldiga att bekosta sjukskrivna arbetstagare, eller om staten helt eller delvis står för 

dessa kostnader. Vi är medvetna om att svensk kultur och förhållanden kan skilja sig avsevärt 

från andra länder, och att resultat från utländsk forsknings därmed inte heller direkt kan 

appliceras på svenska förhållanden.  
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Ytterligare nämnvärt är att vi inte fullständigt har genomfört Faircloughs tredimensionella 

analys. Vi har utelämnat den sista analysfasen social praktik, där de diskurser som uppdagats 

ska sättas in i ett större teoretiskt och samhälleligt perspektiv och kontext. Därmed inbegriper 

inte vår studie en konkret social analys. Istället har vi avslutningsvis relativt fritt resonerat 

kring textanalysens resultat och de rådande diskurser som vi funnit i materialets texter, och 

hur de eventuellt kan komma att inverka på människors syn av stress. Detta är således inte 

evidensbaserat och därmed inte att betraktas som ett resultat av uppsatsen teori, metod och 

empiriska material.   

Dessutom bör nämnas att Faircloughs textanalys är mycket omfattande, och inbegriper en 

lång rad olika lingvistiska begrepp att nyttja vid analysförfarandet. Vi har valt ut några av 

dessa begrepp, och således gjort ett urval av de metodologiska redskapen. Vi är medvetna om 

att detta urval påverkat studiens resultat, och att konstruktion av stress kunnat se annorlunda 

ut om vi istället valt att granska andra begrepp. Vårt urval av begrepp har påverkats av vår 

förståelse för begreppen som sådana och våra egna preferenser, och således speglas resultatet 

av oss som genomfört studien. Andra personer kan mycket väl ha valt att studera andra 

begrepp, och därmed frambringat ett annat resultat. Vi vill också poängtera att vår teoretiska 

och metodologiska grund är begränsat. Vi har inte gått igenom all befintlig litteratur kring 

Faircloughs kritiska diskursanalys, utan således även gjort ett urval kring teori- och 

metodlitteraturen. Om vi istället hade valt annan litteratur än den vi i dagsläget tagit till oss, 

finns möjligheten att vi hade intagit ett annat perspektiv, förstått och valt ut andra begrepp 

samt fått ett annat resultat.  

Slutligen bör vårt urval av citat diskuteras. Vi har gjort ett val kring de utdrag som presenteras 

och redogörs för i resultatdelen. Det förekommer citat från samma referenslitteratur under 

samma teman i resultatavsnittet, vilket kan ifrågasättas. Detta var dock de citat som vi ansåg 

bäst exemplifiera diverse aspekt, varför vi sålunda valde att redogöra för dem. Citaten som vi 

uppmärksammat har vi valt ut på basis av våra egna erfarenheter, preferenser och förståelse 

för Faircloughs olika begrepp. Dessa specifika citat innefattar ett visst givet språkbruk som 

lett oss fram till ett visst resultat. Andra citat kunde troligtvis ha bildat en annan konstruktion 

av stress, och således hade resultatet inte varit detsamma. Med mer tid till vårt förfogande 

hade vårt urval av citat kunnat omfatta större delar av det undersökta materialet. Detta hade 

sannolikt ökat både vår studies validitet och reliabilitet. 

6.4.2 Förslag på fortsatta studier  

Vår studie har resulterat i en bild av hur stressdiskursen ser ut i specifika dokument, 

producerade av Arbetsmiljöverket och Prevent. I dessa inbegrips en mängd information och 

teorier om vad som, på ett psykologiskt och fysiologiskt plan, sker med människan när denna 

utsätts för stress. Dokumenten upplyser oss vidare om hur farlig stress kan vara för individen, 

samtidigt som det även presenteras goda och väletablerade teorier om hur vi motarbetar stress 

på individuell och organisatorisk nivå.  

Trots alla dokument som håller oss upplysta om detta fenomen blir allt fler människor 

stressade till följd av rådande arbetsförhållanden. Här anser vi att det vore intressant att 

applicera en teori för social analys, och studera vilken inverkan vår studies frambringade 

konstruktion av stress har på samhället. Vi funderar kring denna bild av stress, och hur den 

inverkar på samhällsstrukturerna. För detta skulle ett naturligt val vara att fullfölja 

Faircloughs analysmodell, och genomföra den tredje nivån social praktik. Då skulle vi kunna 

applicera vår studies resultat på en högre nivå och placera den i en samhällig kontext.  
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Ett annat forskningsområde som vi tycker vore intressant är att studera hur media konstruerar 

stressdiskursen. Media är den främsta informationskällan i dagens samhälle. Det är ett relativt 

friare forum än exempelvis Arbetsmiljöverket, som i sitt arbete förmedlar Sveriges rikes lag 

och vars information därmed styrs. Medias information tenderar istället att vara fritt, målande 

och att kan ses ge yttrandefriheten ett ansikte. Intressant vore därför att genomföra en 

liknande diskursanalytisk studie som vi gjort, på hur medias språkbruk framställer stress. 

Ytterligare ett intressant forskningsområde skulle kunna vara att studera stress på individnivå, 

och främst då fokusera på individers tankar, handlingar och bemötande i relation till stress 

och dess diskurs. Möjliga frågeställningar skulle kunna vara hur personen ifråga upplever 

stress, vad som gör den stressad och hur den motarbetar upplevelsen av stress. Här skulle ett 

givande val vara att inta ett hermeneutiskt eller fenomenologiskt perspektiv, för att 

frambringa en individfokuserad sida av stress.   
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Bilaga 1.  

Detta är bilaga 1 som tillhör resultatavsnittet. Tabellen är skapad i syfte att, på ett 

lättöverskådligt sätt påvisa spridningen av de citat som inkluderas i studien. Tabellens lodräta 

kolumner längst till vänster avser de olika aspekterna i studiens resultat. De vågräta 

numrerade rutorna på översta raden avser de olika datamaterial som studien inkluderar. 

Samtliga dokument från datamaterialet har fått varsitt nummer för att lättare skapa en 

överblick i tabellen. Respektive dokuments nummer finns att läsa i listan nedanför. 
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6. Psykosociala frågor i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
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 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Hyponymer & 
Antonymer

x xx

Transitivitet x x x
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utbildande 
diskursen
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arbetsrätts. 
diskursen
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ohälsosamma 
diskursen

x x x
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