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ENGELSK RESUMÉ
BACKGROUND 

Increasingly, self-monitoring is becoming an integral part of our private lives and our 
lives as ordinary citizens in contact with the public health sector.  In our private li-
ves, we have access to thousands of apps, which enable us to monitor ourselves, our 
physical condition and our mental welfare. These apps thus produce ‘digital diaries’ 
of ourselves and our patterns of activities, creating a ’monitored me’. Politically, the 
notion of monitoring is becoming more widespread; in the Danish national budget 
(2015) 300 million Danish kroner have been allocated to the involvement of patients 
in their own treatment. One of the intended goals is the increased application of tele-
medicinal solutions where the patients monitor their health at home. The ambition is 
the gathering of specific health data that can be actively deployed in the treatment of 
individual patients. 

The present Ph.D. thesis consists of three interconnected phases, each with its own 
focus on the practices of self-monitoring. The three phases’ contents and connected-
ness are detailed in the following summary.  

PHASE 1: DEVELOPING ECOLOGICAL MOMENTARY STORYTELLING 
– A SELF-MONITORING METHOD FOR THE PREVENTION OF WORK 
RELATED STRESS.  

In the first phase of the thesis, a discourse analytic approach is adopted to illuminate 
the particular problems associated with work related stress in the Danish State School 
system. Taking as an analytic starting point Nexus Analysis, the intention is to not only 
describe practices, but also provide insights and methods, which can pave the way for 
constructive changes. The aim is to create a positive change as regards work related 
stress in Danish schools by developing Ecological Momentary Storytelling.

WORK RELATED STRESS AMONG TEACHERS IN THE DANISH STATE 
SCHOOL SYSTEM

The purpose of this thesis initially is to investigate the increase in Danish School 
teachers’ work related stress.  This is done by coupling Nexus Analysis (Scollon & 
Scollon 2004) and Critical Discourse Analysis (Fairclough 2001, 2008, Fairclough 
& Fairclough 2012, Laclau & Mouffe 2014, Laclau 1990, 1997) to study the ways in 
which different actors within the school system express their experiences of the pro-
blem of stress. Firstly, actors highlight in particular the changes in expectations from 
political, parental and professional pedagogic cultural perspectives. These shifts in 
perspective create difficult working conditions, which, in turn, are perceived of and 
perceived by teachers as limitations, both personally and professionally. Secondly but 
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significantly, this thesis demonstrates that actors formulate their experience of stress 
as ’very difficult to put into words’.  Both those who have experienced stress and tho-
se who experienced colleagues’ stress report challenges of registering, identifying, 
and reflecting on the challenges experienced, such that constructive actions resulted.

DEVELOPMENT AND TESTING OF ECOLOGICAL MOMENTARY 
STORYTELLING

With the above parameters in mind, the intent was to develop a support method by 
which teachers could retain, register, and reflect on the challenges experienced, making 
it possible to take action before the consequences of stress and subsequent illness beca-
me evident. In collaboration with Ph.D. student Katja Lund, the method of Ecological 
Momentary Storytelling was developed (Kappelgaard & Lund 2013) –  a methodi-
cal triangulation where invoking ’ecological momentary assessments’ (Shiffmann et 
al 2008) and reflexive dialogue (Rogers 1951) are undertaken to create an increased 
experience of coherence in the context of mundane daily practice (Antonovsky 2000).

The results from the test run of the triangulation method strongly indicate that this 
method can make a significant contribution to the prevention of work related stress. It 
should be emphasised that the test subjects found three advantages: first, that Ecological 
Momentary Storytelling was a useful tool to create a meta-perspective on their own 
practices; second, that this perspective paved the way for new and constructive paths 
to dealing with stress, under appropriate as well as inappropriate conditions; and third, 
it illuminated work practices and patterns (Kappelgaard & Lund 2015). 

PHASE 2: REFLECTIONS ON SELF INTERPRETATION THROUGH 
ECOLOGICAL MOMENTARY STORYTELLING 

Despite the method’s positive results, the subjects’ reports also create new 
avenues of approach for the  next phase of the thesis, involving reflecting over the 
self-interpretation which is made evident when subjects relate narratives about 
themselves and their experiences in the data generated through self-monitoring. 
A central question in the third phase of the thesis is the following:  Is ’monitoring 
Me’ an opportunity to embrace  empowerment and liberating autonomy, or does 
it provide an opportunity for mental and physical self-monitoring with the risk of 
pathologising a condition, resulting in, for example, angst about undesired mental or 
physical symptoms dominating everyday life? (Brinkmann 2010, Rose 2014, Rose 
2009,). These analytic considerations point towards the next step in the dissertation: 
the relevance of investigating and reflecting on the contextual environments around 
self-monitoring (Kappelgaard 2015a). This is the kernel of the thesis’ third phase.  
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PHASE 3: DISCOURSE ANALYSIS OF SELF-MONITORING 
PRACTICES IN A PROFESSIONAL HEALTH CONTEXT

Self-monitoring does not only entail the production of ’private digital diaries’, but the 
technique is also increasingly used as part of prevention and treatment in the Danish 
Health Service. This tendency provides the warrant for, and analytic object of the the-
sis’ third phase. 

A DISCOURSE ANALYSIS OF THE DANISH HEALTH SERVICE’S 
EXPRESSIONS OF SELF-MONITORING

The analytic starting point for this section is structural discourse theory (Laclau og 
Mouffe 2014, Laclau 1980, 1990, 2001) which facilitates the analytic investigation of 
meaning formation and expressions of self-monitoring in the Danish Health Service.  
By analysing two publications from the Danish Health Service this study provides in-
sights into the articulated logic concerning the application of self-monitoring in clini-
cal practices. The Danish Health Service articulates self-monitoring as ’self-caring’ – 
that is to say, the methods a patient uses to care for themselves. Furthermore, analysis 
shows the particular expectations of the patient and health professional alike, produced 
through specific articulations about self-monitoring. For the patient, knowledge is ar-
ticulated as inclusion; through technical knowledge about their condition they achieve 
‘expertise’ and thus can contribute to an optimal treatment, as well as liberating them 
from the need for time consuming visits to the doctor (Kappelgaard 2015b). For the 
health professional, their central role is expressed as ’motivator’ and ’soul carer’, while 
the role as ’clinical expert’ is played down (Kappelgaard 2015b).

CASE STUDIES OF CLINICAL MEETINGS

On the foundation of discourse analytic findings, an investigation was undertaken of 
how the articulated logics and expectations are accomplished in practice. In collabo-
ration with TeleCare Nord, a large scale telemedicinal company, a case study of two 
clinical meetings between a patient and health professionals was carried out. The key 
point of these meetings is an introduction to, and subsequent evaluation of self-mo-
nitoring. The approach chosen to study the meetings was based on Nicolini’s (2009, 
2012) practice studies and with a theoretical and methodological combination of the 
ethnomethodological Conversation Analysis (Garfinkel 1967 og 1972, Goodwin & 
Heritage 1990, Heritage 1984, 2008 og 2012, Sacks et al. 1974, Sacks 1984 og 1992, 
Schegloff et al. 1977, Schegloff 2000), multimodal interaction analysis  (Goodwin 
2000, Keating & Raudaskoski 2012, Kendon 2004 og Streeck et  al. 2011) and Science-
Technology-Society Studies(Akrich 1992, Barad 2007 Oudshoorn 2008, 2009 og 2011, 
Pols 2012, Pols & Moser 2012, Suchman 2007). The synthesis enables the use of ana-
lytic lens which can ‘zoom in’ and ‘zoom out’; ‘zooming in’ entails analytic focus on 
the important fine-grained micro details of the unfolding interaction, while ‘zooming 
out’ entails analytic attention to specific sequences of action which enact the attribution 
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of roles and agency for health professionals.

The case study raises a number of issues which should be illuminated in relation to 
self-monitoring in a professional health context; for example: Is it the patient or health 
professional who needs to be introduced to self-monitoring? Who should administer the 
measurements? Who is responsible for measurements and their monitoring?  Should 
self-monitoring be an offer made to patients or required of a patient? 

In sum, the results of the present thesis indicate that there is a need for further research 
into the application of self-monitoring. Especially in professional health contexts, the-
re is a particular need for research that further examines in what ways the interacti-
on between health professionals, patients, and self-monitoring technology establishes 
specific practices and concomitant roles, expectations, and the allocation of responsi-
bility.  Addressing these practices will provide further insights that will contribute to 
and illuminate the challenges and potentials associated with applying technology in 
clinical practice.
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RESUMÉ

BAGGRUND
Selvmonitorering indgår i stigende omfang som en del af både vores private liv og 
i kontakten mellem borger og sundhedssektor. I privatlivet har vi adgang til tusind-
vis af apps, som sætter os i stand til at monitorere alt fr¬a vores fysiske form til vo-
res mentale velbefindende, og vi kan gennem denne monitorering producere ’digitale 
dagbøger’ om os selv og vores handlemønstre – skabe et ’monitoreret mig’. Også fra 
politisk hold satses der i disse år massivt på anvendelse af selvmonitorering. Som led 
i finansloven for 2015 afsattes der eksempelvis 300 mio. kr. til patientinddragelse. Et 
af de tilstræbte mål er at øge anvendelsen af telemedicinske løsninger, hvor patienten 
overvåger sit helbred i eget hjem. Ambitionen er, at den viden, patienten herigennem 
opnår om eget helbred, anvendes mere aktivt i behandlingen. 

Afhandlingen udgøres af tre indbyrdes forbundne faser med hver sit fokus på selvmo-
nitoreringspraksis.  Fasernes indhold og sammenhæng ekspliciteres i det efterfølgende.

FASE 1: UDVIKLING AF ECOLOGICAL MOMENTARY STORYTELLING 
– EN SELVMONITORERINGSMETODE TIL FOREBYGGELSE AF 
ARBEJDSRELATERET STRESS

I første fase af afhandlingen leder en diskursanalyse blandt aktører i den danske fol-
keskole til en belysning af særlige problemstillinger omkring arbejdsrelateret stress. 
Med afsæt i neksusanalyse (Scollon & Scollon 2004) er ambitionen, at afhandlingen 
ikke blot bidrager til beskrivelse af praksis; men at den tillige tilvejebringer indsigt og 
metoder, der forhåbentlig kan bane vej for konstruktive forandringer. Med ønsket om 
at skabe en positiv forandring i relation til stressproblematikken i folkeskolen udvikles 
metoden Ecological Momentary Storytelling. 

ARBEJDSRELATERET STRESS BLANDT LÆRERE I FOLKESKOLEN

Formålet med denne del af afhandlingen er indledningsvis at undersøge en stigning i 
antallet af folkeskolelærere, som rammes af arbejdsrelateret stress. Gennem en kob-
ling af neksusanalyse (Scollon og Scollon 2004) og kritisk diskursteori og -analyse 
(Fairclough 2001 og 2008, Fairclough & Fairclough 2012, Laclau & Mouffe 2014, 
Laclau 1990 og 1998) undersøges det, hvorledes forskellige aktører i folkeskolen ita-
lersætter stressproblematikken. Særligt peger aktørerne på, hvorledes ændrede forvent-
ninger fra politisk hold, fra forældre og fra den lærerfaglige kultur skaber vanskelige 
betingelser for lærerens oplevede muligheder for at afgrænse sig fagligt såvel som per-
sonligt. En anden væsentlig udfordring, som denne del af afhandlingen belyser, er, at 
stress gentagne gange italesættes som ’meget vanskeligt at tage i opløbet’. Både blandt 
de aktører, der har oplevet stress på egen krop, og blandt aktører, der har iagttaget, 
at kollegaer rammes af stress, berettes der om udfordringer ved at kunne registrere, 
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indkredse, fastholde og reflektere over oplevede udfordringer, således at der kan hand-
les konstruktivt på disse.

UDVIKLING OG TEST AF METODEN ECOLOGICAL MOMENTARY 
STORYTELLING

Med udgangspunkt i ovenstående udfordringer er ambitionen at udvikle en metode, der 
kan støtte lærerne i at fastholde, registrere og reflektere over oplevede udfordringer, 
således at det gøres muligt at handle på disse, inden stress og sygemelding bliver en 
realitet. I samarbejde med ph.d.-studerende Katja Lund udvikles metoden Ecological 
Momentary Storytelling (Kappelgaard & Lund 2013) – en metodisk triangulering, hvor 
’ecological momentary assessments’ (Shiffmann et al. 2008) og refleksive dialoger 
(Rogers 1951) anvendes til at skabe øget bevidsthed om oplevelsen af sammenhæng i 
den daglige praksis (Antonovsky 2000).

I forlængelse af testforløb peger resultaterne på, at metoden kan udgøre et væsentligt 
bidrag, når arbejdsrelateret stress skal forebygges. Særligt lægges der vægt på, at test-
personerne oplever Ecological Momentary Storytelling som et nyttigt redskab til at 
skabe et metaperspektiv på egen praksis, der baner vej for bedre at kunne handle på 
såvel hensigtsmæssige som uhensigtsmæssige forhold og handlemønstre i arbejdslivet 
(Kappelgaard & Lund 2015). 

FASE 2: REFLEKSIONER OVER SELVFORTOLKNING GENNEM 
ECOLOGICAL MOMENTARY STORYTELLING

Til trods for metodens positive resultater baner testpersonernes tilbagemeldinger vej for 
en ny fase i afhandlingen, hvor der reflekteres over den selvfortolkning, som kommer 
til syne, når testpersonerne skaber fortællinger om sig selv og deres hverdag gennem 
de data, som selvmonitoreringen genererer. Et centralt spørgsmål i afhandlingens an-
denfase lyder: Er ’det monitorerede mig’ en mulighed for empowerment og frisættende 
autonomi, eller rummer muligheden for mental og kropslig selvregistrering tillige en 
risiko for patologisering, hvor eksempelvis angsten for uønskede mentale eller fysiske 
tilstande dominerer hverdagen? (Brinkmann 2010, Rose 2009 og 2014).  I forlængelse 
af disse overvejelser peger afhandlingen på relevansen af at undersøge og reflektere 
over kontekstuelle forhold omkring selvmonitorering (Kappelgaard 2015a). Dette er 
omdrejningspunktet for afhandlingens tredje fase.

FASE 3: DISKURSANALYSE AF SELVMONITORERINGSPRAKSIS I 
SUNDHEDSFAGLIG KONTEKST

Eftersom selvmonitorering i dag ikke blot anvendes som ’private digitale dagbøger’, 
men i stigende grad også anvendes som led i forebyggelse og behandling i det danske 
sundhedsvæsen, er omdrejningspunktet i afhandlingens tredje fase at sætte fokus på 
selvmonitorering i en sundhedsfaglig kontekst.

INDLEDENDE
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DISKURSSTUDIE AF SUNDHEDSSTYRELSENS ITALESÆTTELSER AF 
SELVMONITORERING

Med udgangspunkt i strukturalistisk diskursteori (Laclau & Mouffe 2014 og Laclau 
1980, 1990 og 2001) undersøges italesættelser og betydningsdannelser om selvmo-
nitorering, som udgår fra Sundhedsstyrelsen.  Gennem analyse af to publikationer 
udgivet af Sundhedsstyrelsen tilvejebringer studiet indsigt i artikulerede logikker om 
anvendelsen af selvmonitorering i klinisk praksis. Fra Sundhedsstyrelsen artikuleres 
selvmonitorering som ’egenomsorg’ – det vil sige en måde, hvorpå patienten kan pas-
se på sig selv. Desuden belyser analysen de særlige forventninger til såvel patienter 
som sundhedsprofessionelle, som produceres gennem specifikke artikulationer om 
selvmonitorering. For patientens vedkommende artikuleres viden som inklusionskri-
terium. Gennem viden kan patienten blive ’ekspert’ på egen lidelse og derigennem 
opnå optimal behandling samt blive frisat fra tidskrævende lægebesøg (Kappelgaard 
2015b). For de sundhedsprofessionelle italesættes særligt rollen som ’motivator’ og 
’sjælesørger’ som centrale, mens rollerne som ’klinisk ekspert’ og ’diagnosestiller’ 
nedtones (Kappelgaard 2015b).

CASESTUDIE AF KLINISKE MØDER

I forlængelse af diskursstudiets fund undersøges det, hvorledes de artikulerede logik-
ker og forventninger indfries i praksis. Gennem et samarbejde med det telemedicinske 
storskalaprojekt TeleCare Nord gennemføres et casestudie af to kliniske møder mel-
lem patient og sundhedsprofessionelle. Omdrejningspunktet for møderne er en intro-
duktion til, og efterfølgende evaluering af, selvmonitoreringsbehandling. Med afsæt 
i praksisstudier (Nicolini 2009 og Nicolini 2012) og gennem en teoretisk og meto-
disk kombination af etnometodologisk konversationsanalyse (Garfinkel 1967 og 1972, 
Goodwin & Heritage 1990, Heritage 1984, 2008 og 2012, Sacks et al. 1974, Sacks 
1984 og 1992, Schegloff et al. 1977, Schegloff 2000), multimodal interaktionsanalyse 
(Goodwin 2000, Keating & Raudaskoski 2012, Kendon 2004 og Streeck et  al. 2011) 
og Science-Technology-Society Studier (Akrich 1992, Barad 2007 Oudshoorn 2008, 
2009 og 2011, Pols 2012, Pols & Moser 2012, Suchman 2007) skifter analysen mellem 
at ‘zoome ind’ på samtalens små, men afgørende, detaljer, og at anvendes disse som 
afsæt til at ‘zoome ud’ på, hvorledes specifikke sekventielle handlinger har betydning 
for tildeling af roller og agency for patienter og sundhedsprofessionelle. Casestudiet 
rejser en række spørgsmål, som bør belyses yderligere i forhold til anvendelsen af 
selvmonitorering i sundhedsfaglig kontekst. Eksempelvis: Er det patienten eller sund-
hedsprofessionelle, som skal introduceres for monitoreringen? Hvem skal gennemføre 
målinger? Hvem bærer ansvaret for målingerne og monitorering af disse? Skal selv-
monitorering være et tilbud eller en pligt for patienten?

Samlet set peger afhandlingens resultater på behovet for videre forskning om anven-
delse af selvmonitorering i praksis. I en sundhedsfaglig kontekst synes der særligt at 
være behov for forskning, der sætter yderligere fokus på, hvorledes interaktionen mel-
lem sundhedsprofessionelle, patient og selvmonitoreringsteknologi etablerer bestemte 
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praksisser med indlejrende roller, forventninger og fordeling af ansvar. En yderligere 
indsigt i disse praksisser ville kunne bidrage til at kaste lys over, og adressere en stil-
lingtagen til, de potentialer og udfordringer, som er forbundet med at anvende tekno-
logien i klinisk praksis.
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TAK
Jeg skylder en stor tak til en række mennesker, der har muliggjort denne afhandling, 
og som har støttet mig i mit arbejde undervejs.

Først og fremmest en stor tak til alle de samarbejdspartnere, der beredvilligt har åbnet 
døren til deres praksis, formidlet arbejdslivsfortællinger og på anden vis har bidraget 
med værdifuld indsigt i folkeskole-arbejdslivet, i tilværelsen som stressramt og i selv-
monitoreringspraksis i sundhedsregi. Uden jeres mod og vilje til at dele ud af levede 
erfaringer og indsigt, havde der ikke været en afhandling.

En meget stor tak skal desuden lyde til de dygtige supervisorer, som guidet mig i mit 
arbejde og reflekteret med mig. Til min bi-vejleder Helle Wentzer og opponent ved 
før-forsvar Lotte Huniche: Tak for et overordentlig kvalificeret med- og modspil. Jeres 
kommentarer på mit arbejde gav mig i den grad noget at ’tygge på’ og skabte nye re-
fleksioner og retning for mit arbejde. Til min hovedvejleder Pirkko Raudaskoski: En 
kæmpe tak for støtte, opbakning og inspirerende samtaler i den lidt ensomme proces, 
det kan være at skrive en afhandling. Jeg beundrer din enorme viden – men endnu mere 
beundrer jeg din evne til kontinuerlig faglig nysgerrighed. Du holder aldrig stædigt fast 
i prædefinerede forskningsdesigns eller på forhånd fastlagte planer, men går modigt 
ad nye, ’kringlede’ stier i bestræbelsen på forskningsmæssig originalitet og ændrede 
vilkår i praksis. Det er forbilledligt og inspirerende. TAK!

Gennem afhandlingen har jeg været beriget med fantastiske og inspirerende kollegaer. 
En stor tak til alle mine kollegaer i MATTERING. Særligt tak til Malene Kjær, Malene 
Charlotte Larsen, Ann Bager og Antonia Krummheuer for kontinuerligt at finde tid 
og overskud til at lytte, læse, kommentere, diskutere og opmuntre, når arbejdet ’slog 
knuder’. Siden 2013 har én kollega haft en særlig plads: En kæmpe tak til dig, Katja 
Lund. Jeg er så taknemmelig for både det samarbejde og det venskab, som udviklede 
sig i takt med, at Ecological Momentary Storytelling blev til. 

Det er svært at skrive en afhandling uden et gedigent ’heppekor’, der ’møder ind’ ef-
ter ’kontortid’. Josefine, Laurits, Naja, Agnes og Tobias: Tak for jeres tålmodige lyt-
ten til alverdens voksen-diskurs-volapyk over aftensmaden – og på alle mulige andre 
tidspunkter. I er nogle seje, kloge, rummelige unger, som dagligt gør mig stolt og tak-
nemmelig. Tak til mine forstående og hjælpsomme forældre, som altid står på spring, 
når sammenhængen mellem arbejds- og familieliv udfordres. Og til dig, Mads: Tak 
for din urokkelige opbakning, dit store engagement og dit stædige ”Selvfølgelig kan 
du det!”, når jeg selv tvivlede. Jeg kunne ikke have gjort det uden dig. No Guru, no 
method, no teacher…
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Ecological Momentary Storytelling:  
Bringing down Organizational Stress  

through  
Qualifying Work Life Stories 

Lisbeth Højbjerg Kappelgaard, PhD fellow and Assistant professor, Centre for Dialogue and 
Organisation, Department of Communication and Psychology, Aalborg University, Denmark. 
lisbethhk@hum.aau.dk  

Katja Lund, PhD fellow, Interactive Digital Media, Department of Communication 
and Psychology, Aalborg University, Denmark. katja@hum.aau.dk  

 
Abstract. The purpose of this article is to examine ways in which a combination of 

ecological momentary assessments and reflective dialogues can provide a 
methodological framework for qualifying work-life stories in the process of reducing 
organizational stress. The article is based on two hypotheses: 1) a general as well as a 
work-related sense of coherence can mobilize resistance to stressors and 2) a sense of 
coherence can occur through self-reflective narratives which clarify patterns of action 
for oneself and for others. Focusing on hearing impaired people in the Danish work 
force as well as primary school teachers, the authors create a stress tracking method 
based on HRV-measurements coupled with mobile questionnaires and reflective 
dialogues. Findings in the user-test indicated that the method is a tool that creates a 
story-based foundation on which it is possible to start a process of talking about own 
experiences, stress and stressors, strategies, contexts etc. when dealing with 
organizational stress. 

Keywords: Ecological Momentary Assessments (EMA), organizational stress, 
Experience Sampling Method (ESM), Heart Rate Variability (HRV), Sense of 
Coherence (SOC) 

1   Introduction 

Research shows that an increasing number of people in the working population suffer 
from occupational stress. This is illustrated by the fact that several occupational 
medicine clinics in Denmark have experienced twice as many referrals of patients 
over the past five years [8]. Several reports conclude that there is a need for research 
whose results can immediately be converted and used in the practical efforts of 
organizations to improve the working environment. Also, interdisciplinary and 
solution-oriented research based on a holistic approach and the involvement of users 
in research, planning, implementation and dissemination have been called for [2].  
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1.1   Background 

Since 2011, both authors have conducted parallel research in the field of uncovering 
the growing problem of work-related stress under the auspices of Aalborg University 
(AAU), Department of Communication and Psychology. One project has a special 
focus on communication and stress among hearing impaired people in the Danish 
work force, while the focal point of the second project is to identify which discourses 
on work-related stress are produced in the professional field of teachers.  

In addition to work-related stress as a common target field, the authors shared a 
methodical ambition as both projects aimed to reflect a holistic perception of stress. 
Both projects adhered to the basic assumption that stress is a term with several, 
fundamentally inseparable, dimensions, and both authors worked with a holistic, 
interdisciplinary, bio-psycho-social stress concept [10]. In the wake of this 
understanding of stress, the authors also assumed that in the attempt to elucidate 
stress, it is necessary to focus on spoken as well as tacit knowledge; spoken 
knowledge meaning knowledge which is linguistic, rational and articulated, and tacit 
knowledge meaning knowledge that is not immediately articulated and accessible, yet 
producing meaningful stories such as bodily experience, memory and behaviour.  

From this theoretical starting point followed methodical frustration: how was it 
possible to reflect a holistic understanding of stress which focuses, at the same time, 
on body, mind and social factors? 

1.2   When "Quantify yourself" paves the way for "Qualify yourself" 

In November 2011, both authors participated in the pilot project "Quantify Yourself". 
This was a methodical turning point. The test lasted a week and was conducted under 
the research unit "Humansensing", AAU, where four types of Ecological Momentary 
Assessments (EMA) were tested in combination with each other: Heart Rate 
Variability (HRV), Galvanic Skin Response (GSR), GPS and an online questionnaire 
to be answered once an hour. Subjects carried the HRV and GSR sensors as well as a 
GPS around the clock and accessed the questionnaire with a smartphone. 

The authors felt on our own bodies how the combination of different EMA sources 
provided increased awareness of how, in our daily activities, we manage our energy 
and react physically and mentally to specific situations and activities. This led us to 
address questions such as: Is there anything I should do differently in my life? Why do 
I sometimes act in a way that basically does not seem to work for me - which brings 
me mentally or physically to my knees? Why don’t I do more of what seems to 
contribute positively to me - that provides energy? The responses became a form of 
electronic diary or a life story that helped us to mirror ourselves and retain memories 
of behaviour patterns. 

At the same time, we felt the value of seeing the spoken and tacit knowledge in a 
context. The responses to the questionnaires were our spoken knowledge - we could 
reflect on the experienced energy level and mood and express it. The physical 
measurements were basically tacit knowledge - we did not have access to knowledge 
about the moisture level in our skin and why it would increase or decrease. Nor did 
we have access to knowledge of our exact heart rate or HRV - but access to the tacit 
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knowledge in combination with the spoken knowledge would provide valuable 
knowledge through stories about behaviour patterns and the management of energy 
level. 

During the pilot project, both authors also experienced the lack of collective, 
reflective space where we could speak these obtained stories out loud and retain the 
knowledge we had gained in the past week. Out of this personal experience grew the 
idea that some adjustment of the method may help to create the reflective space that 
can qualify work life stories, thus offering an opportunity to create an increased sense 
of coherence among people who are particularly vulnerable to experiencing stress at 
work. Our basic assumption is that a method development based on different 
approaches to EMA combined with reflective dialogues will contribute constructively 
to articulating the experience of work-related stress and thus open up for increased 
action at an individual as well as a group level.  

2   Research question 

How can a methodical combination of Ecological Momentary Assessments qualify 
work-life stories that can provide greater insight into and understanding of work-
related stress? 

3   Theoretical foundations 

The theoretical inspiration for the development of a stress tracking method was taken 
from the linking of Ecological Momentary Assessment, medical sociology and 
humanistic psychology. This frame is explicated below. 

3.1 Ecological Momentary Assessment.  

Ecological Momentary Assessment (EMA) is a term that covers a wide range of 
research methods and traditions, all of which have in common that they provide 
access to data on the subject's movements in the present and in the specific 
environment. Examples of EMA may vary from traditional diary keeping to the 
collection of biosensor-data and online activity logs. Thus, there are various 
categories of EMA: “Experience Sampling Method” (ESM) is registered subjectively 
experienced states; “self-monitoring” is records of actions; “ambulatory monitoring” 
detects the subject's physiological state [9]. 

In this article, we are dealing with a combination of ESM in the shape of a mobile 
questionnaire and ambulatory monitoring represented by HRV biosensor-data. 
 
Experience sampling method. The method is particularly suitable for gaining an 
insight into social, psychological and physiological processes and experiences in the 
present [3]. It is the spontaneous here-and-now response that is captured, thus 
avoiding the biases that might be associated with reflective and memory-based data 
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acquisition [9]. Memory can be selective and has often, in qualitative research as in 
the treatment of stress methods, been based on interviews and dialogues about 
experiences that might be months or even years old. The authors acknowledge the 
value and significance of such stories but also hold the basic assumption that a 
different time perspective closer to the moment when an experience occurs might 
offer a different picture of an incident, an experience, a feeling etc. Building the 
method on EMA combined with a qualitative approach is an attempt to embrace and 
accommodate both long-term and short-term stories.  
 
Ambulatory monitoring. The biofeedback gives us access to the tacit knowledge 
produced by the physical body [4, 6]. We feel our bodies react when we start to sweat 
or when the heart is pounding when faced with a challenging situation. But we might 
not notice small differences in the body’s signals that might give away feelings of 
mental distress or experiences of stress. In continuation of our holistic stress 
understanding, it is a basic assumption that we cannot always rationalize our way to 
understanding. Body and mind must be reconciled. If we isolate the action from the 
body and exclusively connect it to the mind, we ignore the essential human condition 
that the self is a unity of body and mind [5]. 

3.2   Sense of Coherence 

A hypothesis in the method development is that the sense of coherence creates a 
resistance to stressors - a hypothesis derived from medical sociology. We are inspired 
by Aaron Antonovsky’s salutogenetic idea [1] which, in stead of focusing on that 
which leads to disease (pathogenesis), focuses on that which leads to health and 
resistance to disease (salutogenesis). Antonovsky's premise is that throughout life, all 
people are affected by a varying number of stressors. Antonovsky was particularly 
interested in investigating how people mobilize a resistance to the stressors. What 
determines how an individual manages to get on with his or her life when challenged 
with great resistance? According to Antonovsky, the answer to this question is the 
concept of sense of coherence (SOC) [1]. The main point is that the better we are able 
to see the coherence of different contexts in our lives, the greater the resistance we are 
able to mobilize against the stressors that life offers us [1]. 

According to Antonovsky, SOC represents a life-long learning curve. This learning 
process has the best conditions when we are experiencing life as comprehensible, 
manageable and meaningful, which are the three key components of the concept of 
SOC [1].  

 

3.3   Recognition through dialogue 

Our understanding of the concept of dialogue is based on humanistic psychology. We 
are particularly inspired by Kristiansen and Bloch-Poulsen [7] who define dialogue as 
unpredictable, risky and exploratory conversations where truth is not predetermined 
but where recognition is produced in the interpersonal contact. The aim is to jointly 
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produce new insights or options. Central to this dialogue understanding is that 
dialogue is not only skills but also an interpersonal way of acting towards each other – 
it is a way of being. In this regard, we are particularly inspired by Carl Rogers' 3 
concepts: congruence, empathy and affirmation, which in our view is crucial to be 
present with and for the other in the dialogue. 

 

3.4 EMA as a creator of unifying work-life stories 

"If we keep our eyes wide open to reality, the way is open to an increasing 
understanding", Antonovsky writes [1]. At the same time he writes that the way to 
understanding and to "opening one’s eyes" goes through a person's life stories - this is 
where the meaningful may occur. Furthermore, writes Antonovsky, it is not certain 
that a person with a strong SOC has a plan of action. Thus, a person may well feel 
paralyzed or miss the reflective space that can put them in a position to act 
constructively. We argue as our second hypothesis that stories and reflections pave 
the way for action and change, and that these stories and reflections are to be captured 
and articulated through a methodical combination of EMA and reflective dialogues. 

4   Method framing 

The authors conducted the pilot test that was constructed in order to get feedback on 
both the functionality of the system as well as the method and the structuring of the 
content and questions. In this article we will not dwell on feedback on the system but 
rather on the method as a whole. 

We chose to test the method on a person representing each of the two groups the 
authors work with on a daily basis namely teachers and people with a hearing loss.  
 
Questionnaires. In view of the on-going practice studies for both user groups, the 
ESM was designed as a mobile questionnaire. The aim is to develop an application 
that is generally applicable. 

Based on general knowledge on stress and specific knowledge on the two user 
groups, what we finally wished to acquire through the questionnaire was information 
on: 1) situation (activity the person is involved in and how many people are in the 
same room), 2) energy level and mood, 3) SOC (the three components 
comprehensibility, manageability and meaningfulness). 

 
At the end of the questionnaire, there is the opportunity to write additional text, 

take a photo or record audio either to measure the noise level or to elaborate on the 
situation and add thoughts of the moment.  
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User test. The user test was based on 3 main modules: 
 
Day Activity 
1 • The test persons are introduced to the project  

• A mobile phone with the application is handed out 
• The test persons are introduced to the use of the system 

(questionnaire and HRV equipment), and the HRV 
equipment is switched on and attached to the chest 

• The test persons starts filling in the questionnaire once an 
hour 

2 - 4 Testing 
5 A follow-up dialogue based on a reflection exercise and data 

analysis (day 4 activities) is implemented 
 

5   User test findings 

Through user testing we sought to answer the question: 
How can a methodical combination of Ecological Momentary Assessments qualify 

work-life stories that can provide greater insight into and understanding of work-
related stress? 

The following findings from the test run aim at answering the above. 
 
Can a sense of coherence be tracked? One of the hypotheses in the development of 
the method is that the sense of coherence (SOC) can mobilize resistance to stressors. 
Therefore, during the test process, we were particularly interested in whether or not, 
through the method, the test person had the experience of finding greater coherence or 
a space for greater reflection on the contexts in his life. 

5.1 Findings – Test person 1 (TP1) 

The following are statements from the follow-up dialogue with TP1: 
"It amazes me that I had so much energy when I worked in the evenings throughout 

the week leading up to the deadline Friday. On the other hand, I was completely 
exhausted Saturday. I have not thought about it much before how demanding it is and 
how exhausted I am physically and mentally after such a deadline has been reached." 
and  

Our interpretation of these statements is that through self-monitoring and 
responding to ESM, TP1 obtains a meta perspective on his own practices and ways of 
managing energy. The data analysis supplies TP1 with a new insight on both a mental 
and a physical level, and it provides an elevated sense of coherence through a greater 
understanding of how different elements that constitute one’s life are connected and 
affect one’s actions, reactions and behaviours. It becomes obvious what price his 
body and mind pay after having reached a deadline. The test person said that he had 
not previously reflected on how much he subsequently responds to such pressure.  
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During the test period, TP1 had the – in his own words - “…privilege only to have 
to focus on finishing the paper”. In the follow-up dialogue it became clear that the 
focus on only one task had given him an extra amount of energy to complete the task 
and he felt an elevated sense of meaning. To the question: "How can you use this 
information?” he replied, "I can use the information to see how important it is for me 
to have a meaningful task. It makes sense to me - it gives me energy, whereas tasks 
that do not make sense steal my energy." 

In particular, self-monitoring of HRV appears to be meaningful to TP1. His first 
comment during feedback on this was: 

"Everyone should have access to this! I map many of the activities I do - use my 
calendar a lot. Here it is interesting for me to see how my body reacts for example 
when I work in the evening, go for a walk in the city or after an important deadline. 
Not everyone uses a calendar the way I do and for those who don’t I think that this 
type of questionnaire is a great way to remember what you have been up to… ”. 

Overall, the statements indicate that the method can be used as a reflexive space 
that can qualify work-life stories. But several statements also indicated that the 
introduction and follow-up dialogues with a test leader who can help explain and 
clarify concepts and data analysis as well as induce a larger degree of reflection are 
necessary. For example, during the follow-up dialogue TP1 reflected further on the 
concepts of balance, overview and meaning: 

"I still find it difficult to interpret the concepts balance, overview and meaning. I 
find myself reflecting on what you mean by this? " 

Several times throughout the follow-up dialogue, questions about the meaning of 
concepts are asked. This draws our attention to the importance of giving a thorough 
initial introduction where the concepts are discussed and explained on the basis of the 
understanding and the situation of the test person. 

5.2 Findings test person 2 (TP2)  

TP2 sums up his experience of being involved in the test as follows: 
“In general I can say that I have been confirmed in the feeling I had that my mood 

is often very positive. Moreover, I think that the contexts and people I surround myself 
with during a normal workday as well as in my spare time have a positive influence 
on my mental and physical balance”. 

This shows the method to be useful in discovering patterns and contexts that can 
explain certain feelings or a certain level of SOC as it clarifies connections between 
internal and external factors. 

When going through the HRV analysis, the dialogue becomes particularly relevant 
as it can be difficult to see the difference between a situation of physical activity and a 
stressful situation. TP2 was interested in knowing how his HRV was affected in a 
specific conflict situation, and the test leader analysed the time of the conflict on the 
HRV measurement. It was obvious that he was emotionally and physically affected as 
he explained that he had to stop a conflict between two of the pupils. His HRV at that 
time was almost identical to the measurements a moment before when he had been 
carrying a heavy box up the stairs.  
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Fig. 1. The x-axis illustrates the amount of time between heartbeats (RR Interval). A 

decreasing variation in the time gap between RR indicates that the body is under some kind of 
pressure (physical and/or mental).1  

 
 
Identifying a moment like that is of great importance as it gives the test person a 

possibility to connect the feeling of distress he experienced at that moment with his 
bodily experience and from that point reflect on ways in which to deal with future 
conflict situations. The dialogue went on to reflect on his ability to calm down 
immediately after a stressful situation, which seemed to be comforting him. Also the 
fact that his HRV was fairly stable during lessons when having to correct the pupils 
once in a while seemed to have a positive effect on his perception of self. The data 
from the HRV was compared to the ESM data, which showed that his energy level 
that day dropped gradually. This had also happened the day before, however, and as 
we only had 4 days of measurements, it could be a coincidence rather than the 
expression of a certain connection. TP2 expressed several times that he would have 
preferred a longer test period in search of more significant patterns. 

TP2 reflects on the role of the test leader when talking about the possibility of 
taking more long-term measurements and analysing data him-self. He says: "I do not 
think one should underestimate the value of another person who has not been in the 
situation to analyse the numbers - looking at it from a different angle might generate 
different reflections". Furthermore to the question: "Has it made sense to you to be 
involved in the testing process?" TP2 responds: "Yes, but it only really makes sense 
when sitting down talking about it."  

In order to become aware of the reasons for engaging in different activities TP2 
says: "... what you write2 about me scoring high in both energy and mood when I'm 
engaged in sports activities… these are actually some girls that I coach, and one 

                                                             
1 The y-axis is the time line. In this example the HRV–equipment was out of sync with the 

actual time as this HRV-measurement was started at 9.59 am. 
2 Both test persons received written feedback with an analysis of the ESM and HRV 

data before the follow-up dialogue. 
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could ask: why do you coach some girls you don’t even know? Well that's because it 
makes me happy." 

The reflection above underlines the method’s ability to find connections and reflect 
more deeply upon choices in one’s life.  

Finally he sees the test system as a potentially very useful tool for working in 
teacher teams, particularly with new school structures in mind, where several teachers 
and classes merge together for longer or shorter periods of time. 

6   Conclusions and reflections 

 
Meta perspective as an impetus for the creation of work life stories. The main 
findings of this process indicate that the method is useful in creating the space for 
reflection and work life stories. Both test persons 1 and 2 express that the ESM and 
HRV monitoring provided them with a meta perspective on the extent to which their 
daily activities impact them both physically and mentally. In the follow-up dialogues, 
both test persons articulate how the method can serve as a useful step for them to 
gaining more insight into the connection between situations and activities in their 
work lives and their wellbeing in general.  
 
Need for methodological triangulation. The test also proved each part of data 
acquisition to be essential to the method in order for the test persons to reach a better 
understanding of their own work life stories and in order for the authors to achieve an 
accurate understanding of the data. It became clear to the authors that the ESM, the 
bio-feedback or the dialogues are not sufficient separately.  The authors experienced 
how crucial the dialogues are in order to understand the HRV-data. The authors could 
have interpreted the HRV curves in many ways, but we could not reach an accurate 
understanding without the follow-up dialogues. On the other hand, dialogues without 
ESM and HRV-monitoring would reduce the authors’ and the test persons’ insight 
into both bodily and mental here-and-now reactions. 

Though we have reason to believe that this method can qualify work life stories 
and bring us closer to an understanding of work-related stress, the test also prompted 
the authors to reflect on some of the potential biases and pitfalls that this method may 
contain.  

 
An Individualizing Trap? The answer to the salutogenetic question is the 
individual's sense of coherence, which is a lifelong learning process to which the 
individual himself may open the door through reflections and the creating of life 
stories. An objection to this particular standpoint might be that on this very point, the 
method could contribute to the individualization of the stress problem. In this context, 
individualization signifies the risk that the responsibility for the extent to which the 
individual copes with everyday stressors may become the individual’s own business. 
The individual "owns" the learning process. It may therefore be argued that the 
responsibility for whether or not the individual is able to act constructively in various 
situations rests solely on the individual. Phrased differently: If things cease to make 
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sense or lack the sense of coherence, this is the individual’s own fault! The question is 
whether, on the basis of Antonovsky’s concepts, we are moving towards a scenario 
where SOC applies to the individual alone and therefore undermines the articulation 
of critical conditions in the individual's work life – conditions which are beyond the 
individual’s responsibility. On this matter, it is very important for the authors to 
emphasize that SOC cannot be reduced to a psychological characteristic that directs 
behavior. It is our belief that SOC – or the lack of it - occurs in a dialectical 
relationship between the individual and his/her surroundings.  

 
Ethical issues regarding the data. In this regard, the authors also find it crucial to 
consider ethical issues pertaining to the data. An organizational context is an arena 
with many interests and relations which are both symmetric and asymmetric. Power is 
at stake between employees and managers. Goals differ. Therefore, the authors 
emphasize that this method in itself should be used with great care and include 
reflection on at least the following questions: Who owns the data? Who gains an 
insight into what and why? What purpose does the monitoring serve?  
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 Kapitel 9 
 
Er min hovedpine min hovedpine?  
- om selvmonitorering og refleksive dialoger som led i en 
sammenhængende og af-individualiserende 
forebyggelsesstrategi mod arbejdsrelateret stress 
 
Af Lisbeth Kappelgaard og Katja Lund 
 
Abstract 
Flere erhvervsaktive mennesker rammes af stress end tidligere. Behandlingsområdet bærer 
samtidig præg af at mangle virkningsfulde metoder og ikke mindst en sammenhængende strategi for 
forebyggelse og behandling af stress. I nærværende kapitel præsenteres metoden Ecological 
Momentary Storytelling, som er udviklet med henblik på at kvalificere arbejdslivsfortællinger 
gennem selvmonitorering og refleksive dialoger for at tilvejebringe bevidsthed om stressorer i 
arbejdslivet. I 2013 og 2014 gennemførtes 11 testforløb. Resultaterne fra disse forløb indikerer, at 
metoden har potentiale som supplement eller som et væsentligt bidrag i den eksisterende 
forebyggelses- og behandlingsindsats mod arbejdsrelateret stress. 
 
Problemfelt – arbejdsrelateret stress 
Undersøgelser viser, at flere og flere rammes af arbejdsrelateret stress. Dette illustreres eksempelvis 
ved, at flere arbejdsmedicinske klinikker i Danmark har fået fordoblet deres henvisninger af 
patienter med psykiske belastningsreaktioner de seneste 5 år (Rohde, 2006). I den seneste 
undersøgelse fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) angiver 95 procent af 
respondenterne, at arbejdet er en del af forklaringen på oplevelsen af stress. Hele 52 procent siger, 
at det udelukkende er arbejdet, der er årsag til, at de har følt sig stressede, mens 43 procent angiver 
en kombination af arbejdsmæssige og private forhold som årsag til stressramthed. De sidste 5 
procent angiver, at det udelukkende er privatlivet, som er kilde til stress (Madslund og Rydahl, red., 
2013). 
 
Behandling 
På trods af problemets omfang, er det til stadighed vanskeligt at finde virkningsfulde 
behandlingsformer (Nielsen m.fl., 2007). Megen behandling varetages af mindre, private 
konsulentvirksomheder. At behandlingsmarkedet ser sådan ud, har flere forskellige konsekvenser. 
Det betyder blandt andet, at den viden, der opnås om behandling af arbejdsrelateret stress, er meget 
spredt, og derfor i ringe grad danner basis for en national strategi på området (Nielsen m.fl., 2007). 
Det betyder ligeledes, at de fleste indsatser på området udspringer af ’lokal fornuft’, dvs. 
konsulentens egne erfaringer, teorier og metoder med en ringe tilbøjelighed til at skele til 
evidensbaseret forskning på området og til efterfølgende at måle effekten af indsatsen (Nielsen 
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m.fl., 2007). Dette betyder dermed også, at den forskningsbaserede viden, som eksisterer på 
området, sjældent omsættes i de eksisterende behandlingstilbud. Vi står altså med en 
problemstilling, der så at sige ’bider sig selv i halen’: Den forskningsbaserede viden anvendes kun i 
begrænset omfang i behandling, og samtidig er behandlingspraksis så fragmenteret, at denne ikke 
bidrager til samlet indsigt og erfaringsopsamling, som igen ville kunne bidrage til evidensbaseret 
viden og en samlet strategi på området.  
 
Forebyggelse 
I forhold til den forebyggende del anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man, hvis man befinder sig i 
farezonen for at blive stressramt, lytter til kroppens signaler (Nielsen og Søndergaard Kristensen, 
2007; Sindballe og Hjalsted, 2007). Udfordringen er her, at hvis man netop ER i farezonen, vil 
tilbøjeligheden til at stoppe op og reflektere over eller identificere kroppens signaler som et udtryk 
for en stressreaktion oftest være vag. De fleste stressramte fortæller, hvordan de har været gode til 
at overse signaler, som på bagkant af deres stressforløb står som insisterende, blinkende 
advarselslamper (Damsgaard-Sørensen og Madsen, red., 2003; Prætorius, 2011). Et eksempel finder 
vi i vores forskningsprojekt hos en tidligere stressramt lærer. Hun beretter under et interview om 
talrige fysiske og psykiske symptomer som optakt til det endelige sammenbrud med stress og 
depression: Søvnløshed, koncentrationsbesvær, ’kort lunte’, voldsom spændingshovedpine, 
lydfølsomhed i en grad så hun nægtede hele familien at høre radio etc. Hun beskriver, hvordan hun i 
månedsvis havde det, som om hun havde en jernring spændt om sit hoved. Efter flere 
lægekonsultationer fandt hun ud af, at hun havde behov for skærmbriller. Det var hun lykkelig for, 
for så var kilden til smerten sandsynligvis fundet. Det viste sig dog ikke at hjælpe, og hendes 
symptomer tog til. I hele optaktsfasen valgte hun ikke at kontakte sin leder, da hun oplevede 
symptomerne som et individuelt helbredsanliggende – hendes hovedpine; hendes problem, så at 
sige. Ud over hendes evne til at overse symptomer, er der især to andre karakteristika i fortællingen, 
som synes at være gennemgående og væsentlige for den slags beretninger: For det første, at stress 
typisk er en udelukkelsesdiagnose i den forstand, at den ofte er resultatet af, at en lang række andre 
behandlinger ikke har virket. Dermed går der som regel lang tid, før der tages fat om nældens rod 
(Netterstrøm, 2012). For det andet vidner fortællingen om, at stress i høj grad gøres til et individuelt 
anliggende, som sjældent adresseres på et organisatorisk niveau (Nielsen m.fl., 2007) til trods for at 
95 procent af de stressramte tilkendegiver, at arbejdslivet er en væsentlig kilde til deres 
sygdomsforløb (Nielsen m.fl., 2007). 

Kaster man et blik på den eksisterende arbejdsmiljøforskning i Danmark, er det således med 
god grund, at flere rapporter peger på behovet for forskning, hvis resultater hurtigt kan omsættes og 
anvendes i organisationers praktiske indsats for at forbedre arbejdsmiljøet. Især efterspørges 
tværfaglig og løsningsorienteret forskning, der tager udgangspunkt i et helhedssyn, og som i højere 
grad inddrager brugerne i forskningens planlægning, gennemførelse og formidling1. Hovedformålet 

                                                        
1 Eksempelvis i Verner Sand Kirk Rapporten, udarbejdet af Arbejdsministeriet, 2001, i rapporten Kortlægning og analyse af dansk 
arbejdsmiljøforskning, udarbejdet af Arbejdsmiljøforskningsfonden, 2006, og i notat fra Statens Institut for Folkesundhed, 
Forebyggelse og behandling af stress i Danmark, 2007. 
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med at udvikle metoden Ecological Momentary Storytelling er eksplicit at forsøge at forfølge dette 
italesatte behov – som er stort og akut. 
 
I begyndelsen var ordet… 
I regi af Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation, har forfatterne siden 2011 arbejdet med 
hver sit ph.d.-projekt, som har fokus på at afdække det stigende problem omkring arbejdsrelateret 
stress. Det ene projekt har særligt fokus på erhvervsaktive med hørenedsættelse og problematikker 
relateret til hørelsen som potentielle stressfaktorer (Stephens og Kramer, 2010; Christensen, 2006; 
Clausen, 2003 m.fl.), mens omdrejningspunktet i det andet projekt er at afdække hvilke diskurser 
om arbejdsrelateret stress, der produceres i det lærerfaglige felt, hvor antallet af stressramte antager 
et stadigt større omfang (Kristensen, 2013). 

Ud over at have arbejdsrelateret stress som fælles genstandsfelt, havde forfatterne både en 
metodisk ambition og en metodisk frustration, som var sammenfaldende. Begge projekter tog 
oprindeligt afsæt i en kvalitativ metode: vi ville tale os ind til kernen af stressproblematikken – gå i 
dialog med de relevante aktører og den vej rundt blive klogere på det, der er på færde i praksis. 
Samtidig var begge forfattere optagede af, at undersøgelserne skulle give stemme til de mennesker, 
som har prøvet praksis, og evt. også stressramthed, på egen krop. Det var deres fortællinger, vi 
gerne ville have fokus på. Efter at have gennemført en mængde dialoger stod vi begge med samme 
eftertænksomhed og frustration. Vi havde opnået indsigt i praksis, men samtidig havde vi en 
oplevelse af, at mange af samtalerne var fornuft produceret på bagkant. Fortællingerne skitserede 
forløb som lå måneder eller år tilbage. En fortælling bygget på hukommelse og ’bagkantsfornuft’ 
kan være frugtbar og rumme kvaliteter – vores hukommelse sætter os i stand til at aktualisere en 
glemt viden, og hvis det ikke var for denne evne til både at glemme og huske, ville vi være overladt 
til vanviddet (Middleton & Brown, 2005). Dog peger megen forskning på, at der er forskel på de 
fortællinger, som produceres ud fra hukommelsen og de fortællinger, som afspejler spontane her-
og-nu-reaktioner på at befinde sig i praksis (eksempelvis: Ptacek m.fl., 1994; Raudaskoski, 2010; 
Shiffman m.fl., 2008; Stone m.fl., 1998). Hvordan forholder vi os så til disse forskelle? Hvordan 
indfanger vi begge typer af fortællinger? En måde at undersøge det spontane her-og-nu kunne 
selvfølgelig være at sætte sig ned på bageste række i et klasseværelse eller følges med en 
hørehæmmet gennem et antal arbejdsdage. Men ville vores observationer da stemme overens med 
aktørernes egenoplevelser? Og ville vi ikke dermed sælge ud af idéen om at give stemme til aktøren 
selv? En anden problematik i forhold til at indtage en observatørrolle, var en grundantagelse om, at 
der også kan ligge en tavs viden ift. stress – eksempelvis kropslige reaktioner, som ikke er 
observerbare. De kropslige signaler kan kun føles af individet – det er et ’private language’ 
(Wittgenstein, 2011) eller en ’tavs viden’ (Hastrup, 2005), som ikke er tilgængelig, før det gøres til 
et ’shared langauge’ (Wittgenstein, 2011) eksempelvis gennem dialog. Derfor var det centralt for 
os at udvikle en metode, der kunne bibeholde aktørens EGET perspektiv i forhold til såvel den talte 
som den tavse viden (Pink & Mackley, 2012). Med ’den talte viden’ menes der den viden, som er 
sproglig, rationel og artikuleret. Den tavse viden omfatter her kropslige erfaringer, hukommelse, 
reaktioner og viden, som umiddelbart ikke er artikuleret og tilgængelig, men som alligevel 
producerer betydningsfulde fortællinger (Hastrup, 2005). 
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Kvantificering blev til kvalificering 
I 2011 blev vi kontaktet af en kollega, der inviterede til at deltage i eksperimentet ’Quanitify 
Yourself’. Eksperimentets formål var at undersøge hvilken type data, der kan genereres gennem 
forskellige former for biosensordata, når mennesker monitorerer sig selv i dagligdagen. Metodisk 
set skulle det vise sig at blive en ’det-du-søger-finder-dig’-oplevelse for os begge. 

Eksperimentet var af en uges varighed og blev gennemført under forskningsenheden 
’Humansensing’, Institut for Kommunikation ved Aalborg Universitet. Forsøgspersonerne bar 
hjerterytme-målere, GPS og målere til at registrere hudens fugtighed døgnet rundt. Desuden 
besvarede vi mobile spørgeskemaer om energiniveau, humør m.v. en gang i timen. Vi erfarede her 
på egen krop, hvorledes kombinationen af forskellige datakilder tilvejebragte øget refleksion. 
Bevidstheden om, hvordan daglige gøremål både kunne tilføre og tage energi, hvordan fysik og sind 
reagerede på bestemte situationer, aktiviteter og relationer, fik os til at adressere spørgsmål, såvel til 
os selv som til vores omgivelser: Er der noget, jeg bør gøre anderledes i mit arbejdsliv? Hvorfor 
handler jeg ind imellem på en måde, som dybest set ikke ser ud til at fungere for mig – som bringer 
mig mentalt eller fysisk i knæ? Hvorfor gør jeg ikke noget mere af det, der ser ud til at bidrage 
positivt for mig – som giver energi? Besvarelserne blev en form for elektronisk dagbog, som 
fastholdt erindringer om egne handlemønstre som et metaperspektiv på hverdagen. Blot oplevede vi 
begge at mangle én at spille bolden op ad for at kunne handle aktivt på den nye viden om os selv – 
vi manglede med andre ord at omdanne vores private language (den tavse viden) til shared 
language (den talte viden). 

Ud af disse erfaringer voksede nysgerrigheden på, om denne tilgang kunne skabe samme 
metaperspektiv hos hhv. lærerne og de hørehæmmede. For at kunne bidrage til en forståelse af 
sammenhængen mellem mentale/fysiske reaktioner og potentielle stressorer i dagligdagen tilføjede 
vi et ’rum’ til at reflektere og bevidstgøre disse arbejdslivsfortællinger gennem dialog. Vores 
grundantagelse var således, at en metodeudvikling, bygget op om forskellige tilgange til 
dataindsamling kombineret med opfølgende dialoger, ville kunne bidrage til at sætte ord på og 
belyse oplevelsen af arbejdsrelateret stress – og dermed potentielt åbne op for et øget 
handleberedskab. Eksperimentet blev således et metodisk vendepunkt og startskuddet til 
udviklingen af Ecological Momentary Storytelling, som vi definerer således:  

Ecological Momentary Storytelling er en metodisk triangulering, der ved hjælp af ’ecological 
momentary assessments’ og refleksive dialoger anvendes til at skabe en bevidsthed om oplevelsen 
af sammenhæng i den daglige praksis. 

Centrale emner som EMA (ecological momentary assessments), OAS (oplevelse af 
sammenhæng), bevidsthed og dialog uddybes i de følgende afsnit. 
 
Ecological Momentary Assessments 
EMA – eller ecological momentary assessments – dækker ifølge Shiffman m.fl. (2008) over viften 
af forskningsmetoder og -traditioner, der alle har det tilfælles, at de giver adgang til data om 
subjektets færden i nuet i dets naturlige miljø. Ordet ecological kan oversættes til ‘miljømæssig’. 
Momentary, eller på dansk ’momentan’, er et moment, der indtræder pludseligt, og kan være 
synonym med ‘øjeblikkelig’ og ’her-og-nu’. Endelig kan assessment oversættes med ‘evaluering’, 
‘bedømmelse’ eller ‘vurdering’. En oversættelse af begrebet kunne således være en øjeblikkelig, 
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her-og-nu-vurdering af miljømæssige tilstande – ’miljømæssig’ her forstået bedst ud fra en 
systemteoretisk sammenhæng, hvor det både handler om det indre og det ydre miljø og en 
autopoietisk evne (Maturana & Varela, 1980) til at imødekomme stressorer. Individets evne til 
tilpasning i naturlige omgivelser (i modsætning til eksempelvis et laboratorium eller en ’mock up’-
arbejdsplads) vurderes altså i et givet øjeblik. 

Eksempler på EMA kan variere fra traditionel dagbogsføring til indsamling af data om 
kroppens reaktioner samt online aktivitets-logs, som dem vi testede i ‘Quantify Yourself’-
eksperimentet. Der er således mange forskellige kategorier af EMA. I metoden, Ecological 
Momentary Storytelling, anvender vi online aktivitets-logs, der ifølge Shiffman m.fl. (2008) hører 
under den type EMA, der benævnes ’experience sampling method’. Her registreres subjektets 
oplevede tilstand i nuet via en mobil-applikation, der minder aktøren om at indtaste besvarelser en 
gang i timen.  

Derudover måler vi på subjektets fysiologiske tilstande, der hører under EMA-kategorien 
ambulatorisk monitorering (Shiffman m.fl., 2008). Til denne type dataopsamling er det konkrete 
redskab en kropsbåren måler, der registrerer HRV (hjerterytmevariabilitet) - altså variationen i 
tidsintervallet mellem hjertets slag. Denne type data er forskningsmæssigt fundet særligt anvendelig 
ved registrering af stresslignende tilstande (Kristansen m.fl., 2009; Mccraty m.fl. 2009) idet hjernen 
via det autonome nervesystem sætter hjertet i gang. Det autonome nervesystem er delt op i det 
sympatiske og det parasympatiske system, der hele tiden interagerer med hinanden og skaber en 
henholdsvis øgning og sænkning af hjerterytmen, hvilket afspejler sig i hjerterytmevariabiliteten, 
som dermed kan hjælpe med at indikere stresslignende tilstande (Taelman m.fl., 2009). 
 
Oplevelse af sammenhæng 
Den teoretiske inspiration hentes desuden i en sammenkobling af medicinsk sociologi og en 
narrativ-interaktionistisk begrebsramme. Fra den medicinske sociologi er vi særligt inspireret af 
Aron Antonovsky2, hvor fokus lægges på salutogenese frem for patogenese, og hvor den enkeltes 
oplevelse af sammenhæng i livet antages at spille en væsentlig rolle for trivsel eller mistrivsel. 
Ifølge Antonovsky opstår det meningsfulde, herunder oplevelsen af sammenhæng i livet, gennem 
selvrefleksive fortællinger, hvor man tydeliggør handlemønstre for sig selv og andre. Det er netop 
igennem fortællingen fra nuet med en skuen bagud og forestillinger om fremtiden, at mennesket 
oplever og forstår sit liv i sammenhænge. Fortællingen er således forståelsens smeltedigel 
(Antonovsky, 2009; Thybo, 2003).  

Antonovskys arbejde førte frem til den såkaldte salutogenetiske idé, hvor fokus flyttes fra, 
hvad der fører til sygdom hen imod hvad der fører til sundhed eller modstandskraft mod sygdom. 
Antonovskys udgangspunkt er, at alle mennesker, gennem hele livet, påvirkes af forskellige 

                                                        
2 Aaron Antonosky var frem til sin død i 1994 professor ved afdelingen for medicinsk sociologi ved det sundhedsvidenskabelige 
fakultet, Ben Gurion University og Negev, Beersheba, Israel. I modsætning til flertallet inden for stressforskning arbejde de 
Antonovsky tværparadigmatisk, således at biologiske, psykologiske og sociologiske forståelser af og forklaringsmodeller på stress 
bringes i spil. Netop denne arbejden på tværs oplever vi som meningsfuld i forhold til at opnå en helhedsforståelse af arbejdsrelateret 
stress, hvor fysiske reaktioner, sociale/miljømæssige sammenhænge og egenoplevelser ikke kan skilles ad og give en fyldestgørende 
forklaring på stressproblematikken hver for sig, men må ses som et hele. 
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belastninger eller stressorer. Nogle mennesker mere end andre. Nogle mennesker voldsommere end 
andre. Det interessante i den forbindelse var, for Antonovsky, at se på, hvorledes mennesker 
mobiliserer en modstandsdygtighed overfor de stressorer, som rammer dem. Hvad er afgørende for, 
at det enkelte menneske så at sige ’klarer skærene’ og kommer videre i deres liv trods den modstand 
som møder dem? 

Svaret på det salutogenetiske spørgsmål blev begrebet ’oplevelse af sammenhæng’ – eller 
OAS (Antonovsky, 2009). Hovedpointen er, at jo større oplevelse af sammenhæng, vi oplever i 
vores liv, des større modstandskraft kan den enkelte eller en gruppe af personer mobilisere mod de 
stressorer, som livet byder os. Antonovsky definerer OAS således: 
 

”Oplevelsen af sammenhæng er en global indstilling, der udtrykker den udstrækning, i 
hvilken man har en gennemgående, blivende, men også dynamisk følelse af tillid til at (1) de stimuli, 
der kommer fra ens indre og ydre miljø, er strukturerede, forudsigelige og forståelige; (2) der står 
tilstrækkelige ressourcer til rådighed for en til at klare de krav disse stimuli stiller; og (3) disse 
krav er udfordringer, der er værd at engagere sig i” (Antonovsky, 2009, s. 37). 
 
Disse tre punkter udgør grundelementerne i OAS, som er samlet i benævnelserne ’begribelighed’, 
’håndterbarhed’ og ’meningsfuldhed’, og som gennem bevidstgørelse udgør en læreproces, der 
varer livet ud (Antonovsky, 2000).  
 
Bevidsthed 
Med udgangspunkt i Antonovsky er det groft sagt OAS, vi forsøger at ’spore’ og skabe bevidsthed 
om gennem selvmonitorering. Antonovsky forholder sig ikke selv til begrebet ’bevidsthed’. I vores 
forståelse af begrebet trækker vi derfor på Jordans (2001) beskrivelse af forskellige 
bevidsthedsstadier og det enkelte menneskes mulighed for at bevæge sig fra et stadie til et andet.  
 
 

 
Figur 1. Jordans fire bevidsthedsstadier 

 
På det første stadie er man således ifølge Jordan (2001) absorberet i situationen uden at være i stand 
til at reflektere over selvet. På stadie 2 begynder man at lægge mærke til, samt formulere, hvordan 

1.  
Subject level: 
absorbed in the 
situation unable to 
reflect upon 
[one?]self. 

2.  
Noticing: Noticing 
and formulating in 
words or images for 
oneself or for others. 

3.  
Interpreting/evalua
ting: Consciously 
evaluating the 
element; forming 
opinions and 
assigning values in 
relation to it. 

4.  
Transforming: 
Intentionally dealing 
with the element, in 
order to achieve some 
kind of 
transformation of the 
element, or changing 
the role the element 
has in consciousness. 
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selvet agerer i forhold til forskellige situationer. På det 3. stadie begynder man at kunne tolke og 
evaluere på de nye observationer, og på stadie 4 bliver man i stand til at skabe ændringer i sit liv 
baseret på en objektiv og betragtende refleksion over selvet i relation til ændringer i det indre og 
ydre miljø (Jordan, 2001). Bevidsthedsstadie 1 (subject level), minder for os at se meget om den 
tilstand, potentielt stressramte befinder sig i, og som er problemfyldt i forhold til 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at lytte til kroppens signaler. Om denne tilstand skriver 
Jordan:”… one is simply so occupied with experiencing that one doesn’t get the idea to ask such 
questions as: Why do I feel this way now? Do I want to feel like this? What made me draw that 
conclusion? Do I want to react in this way?” (Jordan, 2001, s. 1). På bevidsthedsstadie 1 er den 
enkelte så opslugt af at være i praksis, at det er umuligt at gøre praksis til genstand for iagttagelse 
og refleksion. Det helt centrale for at kunne bringe sig i en refleksiv position i forhold til egen 
praksis består i første omgang i at skabe afstand til praksis. Det handler med andre ord om at 
bevæge sig væk fra sin egen ’absorbering’ for at kunne reflektere over praksis og handlemønstre og 
derigennem bane vej for at træffe kvalificerede valg i måden, man forvalter og forholder sig til sin 
praksis. Dette er præcis ambitionen i Ecological Momentary Storytelling. Selvmonitorering, og de 
efterfølgende dialoger, er på en og samme tid en måde at fastholde her-og-nu-reaktioner, men i 
fastholdelsen ligger også muligheden for at holde reaktionerne ud i strakt arm, betragte dem, gøre 
dem til genstand for refleksion og tilvejebringe øget bevidsthed og handlemønstre. Metoden handler 
netop om at ”… get the idea to ask…” og derigennem få øje på sig selv.  
 
Dialog 
I vores forståelse af dialogbegrebet baserer vi os på humanistisk psykologi. Vi er særligt inspirerede 
af Kristiansen og Bloch-Poulsen (2000), der definerer dialog som uforudsigelige, risikofyldte og 
udforskende samtaler, hvor der ikke findes nogen forudbestemt sandhed og hvor erkendelser 
produceres i den interpersonelle kontakt. Målet er sammen at åbne op for nye indsigter og 
muligheder. Centralt for denne dialogforståelse er, at det er en særlig måde at være til stede på – en 
særlig kontaktform. Her er vi inspirerede af Carl Rogers’ tre forholdemåder: ”Empathy, congruence 
and unconditional positive regard” (Rogers, 1951), som grundlæggende forholdemåder for at 
kunne være til stede med og for den anden i dialogen.  
 
 
Metodens delelementer 
I metoden anvendes experience sampling method – forkortet ESM – der er installeret som en 
mobilapplikation på en smartphone, således at testpersonen kan interagere med skærmen. ESM 
besvares en gang i timen dagen igennem. Aktøren bliver bedt om at svare på, hvilken aktivitet han 
eller hun er involveret i samt egen oplevelse af energi og humør. Samtidig bliver der via tre 
hovedkategorier: balance, overblik og mening3, spurgt ind til oplevelser af sammenhæng (OAS). 
Endelig er det muligt at tage et billede og/eller optage et lydklip. 

                                                        
3 En ’oversættelse’ af de tre hovedkomponenter: begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed, der ifølge 
Antonovsky (2009) tilsammen udgør OAS, således at det i situationen er lettere at lave en hurtig vurdering. 
Eksempelvis er det lettere at forholde sig til, om man har overblik over situationen end at forholde sig til 
begrebet ’håndterbarhed’ som en mere abstrakt størrelse. 
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Billede 1-3: Billederne viser skærmbilleder af applikationen, hvor aktiviteter og oplevelser kan 

logges gennem hele dagen. Billede 1 (fra venstre) viser det skærmbillede, hvor man kan registrere 
den aktivitet, man er engageret i, ligesom man kan tilføje tekst. Billede 2 (i midten) viser det 

skærmbillede, hvor man kan logge oplevelsen af energiniveau, antal mennesker i rummet samt 
humør. Billede 3 (til højre) viser det skærmbillede, hvor man kan logge OAS ved at registrere en 
vurdering af, om man føler sig i balance, har overblik og oplever, at det, man laver, giver mening. 

 
 
Opsamlingen af data uploades automatisk til en profil på internettet, hvor besvarelserne kan 
sammenlignes på forskellige tidspunkter af døgnet, og hvor den enkelte kan danne sig et overblik 
over sine egne besvarelser som illustreret i det følgende. 
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Figur 2. Online ESM-profil 
 
Ovenstående er et skærmbillede af den personlige profil, som den præsenteres for testpersonen 
online. Profilen på billedet tilhører den ene af forfatterne. Her kan man i venstre lodrette side se 
dato og tidspunkt for besvarelser. De vandrette linjer viser, hvorledes man har svaret inden for de 
forskellige kategorier. Et højt tal indikerer højt energiniveau, humør samt god oplevelse af 
sammenhæng . Derudover kan man registrere hvor mange personer, der befinder sig i rummet, 
ligesom man kan tilføje tekst, tage et billede, optage et lydklip samt se, hvor man befandt sig under 
besvarelsen. Designet er fleksibelt og der kan tilføjes kategorier efter behov. De to kategorier 
’kommunikation’ og ’støj’ er eksempelvis aktive, når vi tester gruppen af mennesker med høretab.  

Ambulant monitorering foregår via målinger af HRV (hjerterytmevariabilitet). Dette valg var 
dels begrundet i egne erfaringer fra Humansensing-forløbet, hvor vi oplevede at denne data tilførte 
os en værdifuld indsigt, og dels var det begrundet i en forskningsbaseret viden om sammenhængen 
mellem stress og hjerterytmevariabilitet. 
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Billede 4: HRV-måleudstyret er fra det finske firma Mega Electronics 
(http://www.megaemg.com/products/emotion-hrv/).  

Elektroderne, der påsættes huden under højre kraveben samt på venstre side af brystkassen, kan 
fastklikkes i begge de to ender, og udstyret hænger således næsten vægtløst på testdeltagerens bryst, 

der bærer måleren døgnet rundt. 
 
Hjerterytmemålingerne giver os adgang til den tavse viden, som kroppen producerer, og som den 
enkelte aktør i udgangspunktet ikke nødvendigvis er opmærksom på. Kroppen kan naturligvis sende 
signaler, som bliver tydelige for den enkelte aktør, men det er som oftest først, når der sker 
afvigelser i kroppens signaler, at den påkalder sig opmærksomhed (Hastrup, 2005). I forlængelse af 
vores holistiske stressforståelse er det en grundantagelse, at vi ikke altid kan rationalisere os til en 
forståelse. Krop og tanke må ses i sammenhæng. Hvis man afskærer handlingen fra kroppen og 
udelukkende tilskriver den tanken, overser man det essentielt menneskelige vilkår, at selvet er en 
enhed af krop og tanke (Hastrup, 2005). 
 
Fortællinger = fakta? 
En væsentlig pointe i forhold til metoden er, at hverken den talte eller den tavse viden kan anskues 
som ’fakta’. Fortællingerne er først og fremmest fortolkninger af fysiske, autoetnografiske, 
interpersonelle og kontekstuelle data, der hver for sig eller samlet kan bidrage til at kaste lys over 
aktørens oplevelse af at befinde sig i praksis. Det er ikke muligt, hverken for os som dialogpartnere 
eller for aktøren selv, at finde en privilegeret iagttagerposition, som omfatter ’den hele sandhed’, 
ligesom det heller ikke er muligt at rangordne fortællingerne i forhold til hinanden – eksempelvis 
’hvis min hjerterytme er stabil, betyder det nok, at jeg har det godt, selv om jeg bange’. I dette 
tilfælde ville hjerterytmemålingerne netop anvendes som en sandhed, der betyder at egne følelser 
risikerer at blive afvist som værende usande, fordi vi påfører os selv en dims, en teknologi, der 
fortolker hjerterytmen. De forskellige datakilder skal først og fremmest anskues som et kludetæppe 
af forskellige fortolkninger af fortællinger, som forhåbentlig kan skabe bevidsthed om aktørens 
væren i verden. 
 
Foreløbige resultater 
I løbet af 2013 og 2014 gennemførtes 11 testforløb. Fælles for testpersonerne var, at de alle 
oplevede en praksis under pres, og at de samtidig havde vanskeligt ved præcist at sætte fingeren på, 
hvornår og hvorfor de følte sig pressede. Testpersonerne var således ikke diagnosticeret stressramte, 
men en del af dem var, efter deres egen opfattelse, i risiko for at blive stressramte. Enkelte havde 
tidligere været stressramte. Alle havde de et ønske om at arbejde målrettet med at blive klogere på 
deres egen måde at forvalte energi og imødegå udfordringer i deres arbejdsliv. Hvert testforløb var 
af en uges varighed og bestod af en indledende samtale, en uges selvmonitorering med ESM og 
HRV-målinger samt en afsluttende dialog. De citater, vi vil præsentere i det efterfølgende, stammer 
fra de afsluttende dialoger, hvor vi i fællesskab med testpersonen reflekterer over data fra 
selvmonitorering. Fokus for vores bearbejdning og analyse af disse data har været at identificere og 
karakterisere, hvordan OAS viser sig, og hvilke konsekvenser det opleves at have for testpersonen. 
Resultater fra testforløb fremstilles i personaform. Dette betyder, at der trækkes på citater fra alle 11 
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forløb, men at citaterne samles og centreres i 2 forskellige personaer, som alders-, job- og 
udfordringsmæssigt repræsenterer de testpersoner, vi har været i kontakt med.  
 
Persona 1: Hanne 
Hanne er 58 år og uddannet lærer. Hun har arbejdet som lærer i 32 år, de seneste 18 år på den 
samme skole. Her har hun blandt andet fungeret som tillidsrepræsentant. Hanne har en oplevelse af, 
at faget har ændret sig meget, siden hun startede som lærer. Der er blandt andet indført en mængde 
nye teknologier til at understøtte undervisningen, forældresamarbejdet og teamsamarbejdet med de 
øvrige lærere. Hanne oplever, at disse teknologier både bidrager til at skabe nye, positive 
muligheder, men samtidig er de med til at gøre arbejdstiden mere udefinerbar; Man kan altid lige 
tjekke mails, intra etc. Blandt andet derfor bliver Hannes dage ofte lange. Hun har i perioder oplevet 
ulyst ved at fortsætte som lærer, og har overvejet om hun skulle finde en anden karrierevej, men er 
alligevel blevet i jobbet. 

Mange af de refleksioner, Hanne gør sig gennem den opsamlende dialog, handler om 
sammenhængen mellem den oplevede mentale tilstand og kroppens reaktioner. I det nedenstående 
ses et udsnit af Hannes HRV-måling fra testugen, hvor hun oplever en konfliktsituation.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Kroppens fortælling 

 

Den lodrette X-akse repræsenterer tiden imellem hjertets slag (RR-interval). Mindre variation 
er tegn på mere fysisk aktivitet - eller det kan være tegn på, at kroppen befinder sig i en 
stresslignende tilstand. Dvs. jo lavere placeret og jo fladere kurven er, jo mere er den indikator på 
fysisk aktivitet eller stress. Y-aksen viser tidspunktet. I dette tilfælde passede tiden dog ikke pga. en 
defekt i måleudstyret. Ovenstående målinger starter ca. 7 min. i 10 om formiddagen. Den første grå 
ring fra venstre viser HRV på et tidspunkt, hvor Hanne bevæger sig op ad trappen mod 
klasseværelset med en tung kasse med iPads. Den røde ring viser HRV i konfliktsituationen, som 
helt konkret bestod i, at flere elever var oppe at skændes/slås foran klasseværelset, og Hanne måtte 
gribe fysisk ind og fjerne en af eleverne fra konfliktsituationen. Den grønne ring viser HRV på det 
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tidspunkt, hvor Hanne og eleven har sat sig for at køle ned i en sofa. Den anden grå ring viser HRV, 
da de atter bevæger sig mod klasseværelset og den gule ring viser Hannes HRV, hvor hun 
underviser foran klassen. Hendes reaktion på denne visuelle fremstilling lød således: “Det er faktisk 
rart at se, hvor hurtigt min krop slapper af igen efter sådan en konflikt”, og kort efter: ”Det 
overrasker mig lidt, at jeg ser ud til at være så afslappet, mens jeg underviser, for jeg er mange 
gange nødt til at bede eleverne om at være rolige og tie stille. Så det er jo godt, tænker jeg, at jeg 
alligevel ser ud til at være ret rolig og min hjerterytme ligger stabilt”. I dialogen bruges indsigten 
fra konfliktsituationen som et springbræt til at tale om flere situationer, hvor selvmonitoreringen 
kan anvendes til at differentiere mellem fysiske og mentale reaktioner, og hvor denne skelnen netop 
synes at give stof til eftertanke for Hanne i forhold til hendes måde at møde konflikter i arbejdslivet. 
Et andet eksempel på dette er, at Hanne i testperioden skulle til et møde med sin leder, som hun 
frygtede var forbundet med store konflikter. Hendes mentale reaktioner op til mødet bar præg af at 
føle sig presset, have lav energi og generelt stor ulyst ved at deltage i det pågældende møde. 
Efterfølgende viste de fysiske målinger, at hendes krop var overraskende meget i ro under selve 
mødet: ”Jeg var spændt på at se, hvordan min krop reagerede på, at jeg skulle konfrontere min 
leder med en problematik, jeg havde brug for at tale med ham om. Jeg blev overrasket over, at jeg 
var så rolig, og at der slet ikke var noget at se på min hjerterytme. Det er en problematik, der har 
naget mig længe, og det giver mig faktisk energi til at fortsætte ’kampen’ med at få min leder til at 
forstå, hvordan jeg har det”. For Hanne var det en øjenåbner at se, at hendes krop tilsyneladende 
’mestrede’ situationerne i både undervisning og møde. Denne oplevelse fik hende efterfølgende til 
at reflektere over, at det, som fyldte mest og tog mest energi, var hendes forventningsangst, når hun 
kiggede ind i konfliktfyldte situationer og relationer. Hun brugte indsigten til at arbejde med sin 
forventningsangst i lignende konfliktsituationer, og hun så det som en anledning til at tage en snak 
med sin leder om de specifikke situationer, hvor hun oplevede et tilsvarende mentalt pres. Vores 
tolkning, især vurderet ud fra det sidste citat, er, at der for Hanne ligger en form for ’empowerment’ 
i de nye erkendelser – hun får ny energi og fornyet gejst på at forstå egne reaktioner og bringe dem i 
spil på en måde, så hun og lederen er i stand til at tilrettelægge Hannes arbejdsliv på en konstruktiv 
måde. Samtidig bidrog dét at differentiere mellem fysiske målinger og egenoplevelser til at 
bekræfte vores antagelse om, at den metodiske triangulering i Ecological Momentary Storytelling 
ER uhyre vigtig. I de føromtalte situationer ville der have været overhængende risiko for at tolke 
galt, hvis vi ikke netop havde haft adgang til såvel de fysiske målinger, de mentale egenoplevelser 
og Hannes egne refleksioner. I Hannes HRV-måling kunne turen op ad trappen med de tunge iPads 
eksempelvis ligne en konfliktsituation, fordi kroppen er under pres. Det var imidlertid først efter 
trappeturen, at konflikten indtraf. Vi kan således ikke udelukkende vurdere tilstanden ud fra HRV-
målingerne, ligesom et oplevet mentalt pres ikke nødvendigvis hænger sammen med at kroppen 
giver udtryk for at være presset. Krop og egenoplevelser repræsenterer, ligesom i Hannes tilfælde, 
ofte forskellige fortællinger, som er med til at nuancere den enkeltes forståelse af, hvad der 
udfordrer og hvordan.  
           I slutningen af den opsamlende dialog forklarer Hanne om sin oplevelse af at have deltaget i 
testforløbet: ”Det her burde alle have adgang til! Jeg ‘mapper’ mange af de aktiviteter, jeg laver – 
bruger min kalender rigtig meget. Her er det interessant for mig at se, hvordan min krop 
eksempelvis reagerer, når jeg arbejder om aftenen, går en tur i byen eller hvor træt min krop faktisk 
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bliver, når min deadline endelig er overstået. Det er sikkert ikke alle, der bruger sin kalender på 
den måde, jeg gør – men for dem tror jeg, at spørgeskemaer er en god hjælp til at huske, hvad man 
har lavet… jeg har jo bare været vant til at gøre det lidt i forvejen … sådan på min egen måde”. 
Hannes refleksion indikerer, for os at se, at metoden tjener især to formål for hende: 

- Det bliver en elektronisk hukommelse, som hjælper hende til at fastholde indtryk og 
reaktioner, som ellers måske ville fortone sig i takt med, at nye indtryk og reaktioner fylder 
bevidstheden. 

- Den giver hende adgang til den i udgangspunktet tavse viden om, hvordan hendes krop 
reagerer på forskellige aktiviteter i dagligdagen – herunder særligt hvordan hendes kropslige 
og mentale reaktioner hænger sammen eller producerer fortællinger, som peger i hver sin 
retning. 

Persona 2: Jens 
Jens er en 48-årig høreapparatbruger. Han bor sammen med sin kone og er far til to hjemmeboende 
børn. Han er uddannet tømrer, tidligere selvstændig og arbejder nu hos en større dansk 
entreprenørvirksomhed. Jens er mellemleder og hans opgaver spænder fra organisering af 
byggepladsen til kontor- og vagtopgaver. Han har ikke tidligere oplevet stress, men føler sig ind 
imellem presset i sit arbejdsliv. Hver 6. uge har han vagt-tjansen en uge ad gangen. Jens giver inden 
testforløbet udtryk for, at han føler sig under pres i disse uger. Han sover dårligt, da han har svært 
ved at høre vagttelefonen. Han har for nyligt fået en vibrationspude, der er forbundet til den, så han 
bliver vækket, når der kommer en sms-alarm, men det er ikke altid, at den virker. I løbet af 
dialogen, og på baggrund af datamaterialet, bliver det tydeligt, at den manglende mulighed for at 
kunne kontrollere situationen skaber frustration hos Jens – den påvirker hans mulighed for at bevare 
en god oplevelse af sammenhæng, idet kontrol-elementet, der kan sammenstilles med 
håndterbarhed (Antonovsky, A., 2000), svækkes. 

 I dialogen giver Jens udtryk for til tider at føle sig presset og udmattet uden altid at kunne 
identificere en årsag: “... jeg kan somme tider være så møghamrende træt – ikke fysisk på den måde, 
men sådan rent mentalt, og jeg forstår ikke altid hvorfor. Og det tror jeg er fordi kroppen har 
ageret i forskellige situationer, uden at jeg egentlig selv har været bevidst om det”. Den 
efterfølgende refleksion afspejler den bevidstgørelsesproces, der bliver igangsat, og som kan være 
med til, at han får en større forståelse af de faktorer, der er bestemmende for hans oplevelse af 
manglende energi og træthed:”… det gav da selvfølgelig nogle tanker omkring mit medfødte 
hørehandicap; hvordan har min krop kunnet kompensere for det? (...) Det er ikke noget jeg ellers 
har tænkt nærmere over, men det har det her været med til…”. Han fortsætter: “Det, at vi har 
skullet gå med den her hjerterytmemåler, har fået mig til at tænke over, om andre af kroppens 
funktioner også fungerer anderledes som en slags kompensation for høretabet? Det kunne jeg godt 
forestille mig… Og så tænker jeg også, nu hvor vi har gået med den hjerterytmemåler… er hjertet 
også på overarbejde hele tiden?” Jens har særligt fokus på relationen mellem sit høretab og 
kroppens måde at kompensere på. Han forestiller sig, at hans krop kompenserer og reagerer i mange 
flere situationer, end han hidtil har forestillet sig – denne viden har været tavs for ham. Og han 
forestiller sig, at denne kompenseren er årsag til den gennemgribende træthed, han oplever. 
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I dialogen efter testforløbet giver Jens udtryk for, at han ikke er vant til at tænke så meget 
over, hvordan han har det i forskellige arbejdssituationer, og at forløbet har hjulpet ham til at skabe 
dette metaperspektiv: ”Lige i starten syntes jeg, det var lidt underligt, men spændende, fordi du 
blev lige pludselig tvunget til at tage stilling til, ’hvordan har du det egentlig? Føler du ikke, du har 
overblik? Hvad er det egentlig for nogle situationer, du er i? Hvor mister du dit overblik?’ Og det 
synes jeg da er rigtig spændende - at give sig tid til selvransagelse, hvis man kan sige det på den 
måde. At blive opmærksom på sig selv. ’Hvordan går du egentlig og har det i din dagligdag? Altså 
hvad foretager du dig egentlig?’ Det kom lidt bag på mig”.  

Desuden får Jens i løbet af dialogen identificeret flere situationer og aktiviteter i både 
privatliv og arbejdsliv, som har indflydelse på hans helhedsoplevelse af dagen samt hans 
energiniveau. I forbindelse med arbejdet er han ind imellem ude på større byggepladser, og i 
dialogen gav han udtryk for, at “(d)et irriterede mig rigtig meget, at der kørte lastbiler og trucks 
rundt. Der har jeg rigtig svært ved at følge samtalen”. 

En anden aktivitet, Jens reflekterer over som energikrævende, er pauserne, hvor han sidder 
sammen med kollegerne i frokoststuen, selvom han ind imellem har lyst til at sidde for sig selv, da 
han har svært ved at høre de andre pga. mange mennesker og dårlig akustik. Han har fået et FM-
system, der skal hjælpe ham til at høre bedre i sociale situationer, ved møder osv., men når der er 
mange mennesker, kan han ikke bruge det. Det er et dilemma for ham, da han også gerne vil være 
sammen med kollegerne i pauserne. Men det at sidde sammen med kollegerne i pauserne betyder, at 
han efterfølgende skal have en pause på 5-10 minutter alene for at kunne klare resten af dagen.  

Jens har desuden fokus på at anvende de indsamlede data til at se på, hvad der skaber energi i 
hans hverdag: ”Jeg kan bruge informationen til at se, hvor vigtigt det er for mig at have en 
meningsfuld opgave. Det, der giver mening for mig, giver mig energi, hvorimod opgaver, der ikke 
giver mening, tager min energi”. Noget af det, Jens gav udtryk for at få med sig fra testforløbet, var 
en større bevidsthed omkring hvad det er, der giver ham energi, og hvad det er, der dræner ham. Det 
er, når opgaverne giver mening for ham, at de tilfører ham energi, og med bevidstheden om dette 
har han mulighed for at lave en vurdering i forhold til de opgaver, han giver sig i lag med. Her vil 
han i fremtiden være bedre rustet til at lave en vurdering af, om det er en opgave, der vil give eller 
tappe energi – og dermed om det er en opgave, han bør sige ja til. Han får dermed større mulighed 
for at planlægge opgaver og skabe bedre balance i arbejdsdagen, end han har oplevet hidtil. 
Refleksionerne fra dialogen afspejler flere områder, som forløbet har bidraget til at sætte fokus på 
hos ham: 

- Sammenhængen mellem høretab og mentale/fysiske tilstande. 
- Bevidsthed om, hvad det er, der skaber mening i hans liv, samt hvorledes det at have en 

meningsfuld opgave er vigtigt for hans trivsel og energiniveau. 
- Øget opmærksom på, hvordan han strukturerer sin hverdag, således at han får mere kontrol 

over og skaber balance i aktiviteter, der enten tapper eller giver energi. 

 
Konklusion på testforløb 
En af vores arbejdshypoteser i udviklingen af metoden har været, at OAS kan mobilisere 
modstandskraft mod stressorer. At kunne få øje på oplevelsen af sammenhæng i sit liv, eller mangel 
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på samme, fordrer i første omgang en bevidsthed om egen praksis. Derfor har vi været særligt 
optagede af, om testpersonerne havde en oplevelse af at få tilvejebragt dette metaperspektiv, eller 
som et minimum oplevede at få et rum til at reflektere over sammenhænge i arbejdslivet. Som det 
fremgår af de foreløbige resultater, oplever vi, at der sker en udvikling fra subjekt-niveau, hvor 
testpersonen helt eller delvist er absorberet i sin egen praksis, hen imod et fortolkende/evaluerende 
bevidsthedsniveau, hvor selvmonitoreringen muliggør, at praksis bliver genstand for iagttagelse og 
refleksion.  

I refleksioner over indrapporterede egenoplevelser og fysiske målinger synes der især at være 
tre typer af fornyet indsigt og metaperspektiv, som manifesterer sig hos testpersonerne under og 
efter testforløbet: 

 
- Kategorisering af aktiviteter: Et metaperspektiv på, hvorledes bestemte aktiviteter og 

relationer enten koster eller bidrager med fornyet energi.  
- Kroppens egne fortællinger: Indsigt i den i udgangspunktet tavse viden, som kroppen 

producerer, og som i sig selv kan producere fortællinger om trivsel eller mistrivsel. 
- Sammenhæng mellem egenoplevelser og fysiske målinger: Indsigt i hvordan vores 

egenoplevelse og vores krop i nogle situationer kan producere forskellige fortællinger om 
vores måde at reagere på i vores daglige praksis 

Det er vores grundantagelse, at indsigten i egen praksis på alle tre områder kan være første skridt 
hen imod at kunne passe bedre på sig selv, hvor man er særligt udsat, samt at kunne indarbejde 
nogle strategier, der kan hjælpe til øget kontrol for bedre at kunne håndtere vanskelige situationer 
og dermed reducere kroppens stress-reaktioner. 

Ny viden, som testforløbet har bidraget med i et forskningsperspektiv, kan på et overordnet 
plan præsenteres således: 

 
- Øget indblik i hvor, hvornår og hvorfor oplevelser af stress forekommer hos henholdsvis 

lærere og erhvervsaktive hørehæmmede. 
- På baggrund af testforløbet kan der arbejdes målrettet med at styrke OAS gennem de tre 

komponenter ’begribelighed’ ’håndterbarhed’ og ’meningsfuldhed’4 og dermed skabes en 
målrettet indsats i reduktionen af arbejdsrelateret stress.  

Selvmonitorering og behandling – same/same eller different? 
Tilbage står spørgsmålet: Hvordan skal vi forstå metodens anvendelsesmuligheder? Er 
selvmonitorering en behandling? Eller er selvmonitorering og behandling af stress to forskellige 
ting? Er det en måde at diagnosticere stress på? Lad det være sagt med det samme: Vi anskuer ikke 
metoden som en selvstændig måde til at kunne diagnosticere, hvorvidt den enkelte er stressramt 
eller ej. Der, hvor vi mener metoden har sin berettigelse, er på især to områder: Som en 
forbyggende indsats mod arbejdsrelateret stress og dernæst som et led i en behandling. 
                                                        
4 En evaluerings- og analysestrategi har været at identificere udsagn, der vidner om refleksion og øget bevidsthed 
omkring de tre komponenter hver for sig. Her har vi identificeret bevægelse på de tre områder hos testdeltagerne, men 
ikke nødvendigvis samtlige områder hos samtlige deltagere. Dvs. nogle er blevet mere opmærksomme på, hvad der 
giver mening for dem i livet, mens andre er blevet mere bevidste om, hvad de kan håndtere i hverdagen etc. 
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Ecological Momentary Storytelling som forebyggende indsats  
For det første mener vi, metoden er anvendelig i en forebyggende indsats mod arbejdsrelateret 
stress. Som beskrevet indledningsvist er det en stor udfordring for mange potentielt stressramte at 
stoppe op i tide – at lytte til de fysiske og mentale signaler, inden det går galt. Når man producerer 
arbejdslivsfortællinger gennem Ecological Momentary Storytelling svarer det til at føre en 
elektronisk dagbog. Fortællinger er især anvendelige til at gå ’tilbage i tid’ og kigge efter mønstre, 
trends og cyklusser i egne spontane her-og-nu-reaktioner (Beal & Weiss, 2003), eksempelvis: ”Når 
jeg indgår i X aktivitet, relation etc., ser det ud til, at min reaktion overvejende er Y” eller ”hver 
mandag ser det ud til, jeg følger et bestemt mønster i mine handlinger, som afføder en bestemt 
reaktion hos mig”.  

Ved at kombinere metoderne og efterfølgende skabe rammerne for et dialogisk rum, hvor den 
enkelte kan reflektere over egne kropslige og mentale fortællinger, dannes et nuanceret billede – 
både for den enkelte, men også for den leder, som evt. måtte deltage i processen. Det giver en 
mulighed for i fællesskab at gribe fat i helt konkrete problemstillinger, inden de vokser sig 
uoverstigelige. 
 
Ecological Momentary Storytelling som supplement til eksisterende behandlingsformer 
Som tidligere fremhævet, kan vores hukommelse svigte os og bære præg af at være selektiv. Jo 
længere tid der går fra en bestemt begivenhed, des mere ’hullet’ bliver vores hukommelse omkring 
den (Stone m.fl., 1998).  

Vores antagelse er, at Ecological Momentary Storytelling vil kunne yde et væsentligt bidrag i 
den forbindelse. Når en person allerede er sygemeldt pga. stress, og de begivenheder og oplevelser, 
der ledte op til dette, ligger langt væk, kan man selvfølgelig sige, at løbet allerede er kørt i forhold 
til at monitorere i arbejdslivet. Dog mener vi, at monitorering mellem samtaler med eksempelvis en 
psykolog kunne udgøre et fælles fundament for at tale om den enkeltes tilstand med udgangspunkt i 
spontane her-og-nu-reaktioner. Både behandleren og den stressramte ville sammen kunne se tilbage 
på den periode, der er forløbet mellem samtalerne og adressere spørgsmålet: Hvad har fyldt og 
hvorfor mon? Desuden vil Ecological Momentary Storytelling formentlig også være et frugtbart 
redskab, når vedkommende skal træde de første spæde skridt tilbage til arbejdslivet. Hvordan 
reagerer kroppen og psyken på at vende tilbage? Er der opstået nye udfordringer eller er der stadig 
problemstillinger, der minder om dem, vedkommende har oplevet tidligere. Frem for alt kan det 
være en måde at holde fast i reaktioner og synliggøre disse for sig selv og andre, således at 
kroppens signaler ikke overhøres.  
 
Ecological Momentary Storytelling i en organisatorisk kontekst 
Hele incitamentet til at udvikle Ecological Momentary Storytelling er det stigende problem omkring 
arbejdsrelateret stress. Derfor er det selvfølgelig relevant at reflektere over, hvad den 
organisatoriske kontekst byder på af udfordringer. Kaster vi et blik på den eksisterende forskning, 
ved vi meget lidt om de udfordringer, selvmonitorering på en arbejdsplads kan afstedkomme - der 
er ganske enkelt skrevet meget lidt om det, og i den litteratur, der foreligger, er fokus overvejende 
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på de tekniske muligheder og mindre på refleksioner over kontekstens betydning for teknologiens 
muligheder, begrænsninger og etiske implikationer (Beal & Weiss, 2003; Stone m.fl., 1998). 

Vi vil ikke i denne forbindelse kaste os ud i en lang udredning af, hvordan forskellige 
organisationsforståelser kan (eller ikke kan) spille sammen med selvmonitorering. Vores 
grundantagelse er ganske kort, at organisationer er en særlig kontekst i den forstand, at den ikke er 
en symmetrisk herredømmefri arena. Der er relationer på spil, der er magt på spil og en hel masse 
andre faktorer, som har betydning for den type intervention, som Ecological Momentary 
Storytelling vil være. Og hvad kan det så betyde? Hvad fordrer det af overvejelser? 
Hvis vi spoler filmen tilbage, så vi, at svaret på det salutogenetiske spørgsmål er, som beskrevet, det 
enkelte menneskes oplevelse af sammenhæng, som er en livslang læreproces, den enkelte selv må 
åbne døren til gennem refleksioner og livsfortællinger. I den forbindelse kunne en indvending lyde, 
om netop denne pointe ikke kan være medvirkende til individualisering og positivitetsdyrkelsei 
forhold til stressproblematikken? Med individualisering menes der i denne forbindelse dét, at 
ansvaret for, i hvilken udstrækning den enkelte klarer hverdagens stressorer, kan risikere at havne 
hos den enkelte selv. Den enkelte ’ejer’ så at sige den læreproces, der skal lede til oplevelsen af 
sammenhæng. Man vil kunne argumentere for, at ansvaret for, om oplevelsen af sammenhæng er 
stærk eller rigid, og om den enkelte er i stand til at handle konstruktivt på egen situation, således 
også alene hviler på den enkelte. Sagt anderledes: Hvis tingene bøvler, ophører med at give mening 
eller er uhåndgribelige, er det din egen skyld – og du kan i øvrigt bare gøre noget ved det. Dermed 
er der en risiko for at havne i det Rasmus Willig med henvisning til den franske sociolog Le Goff, 
kalder ”humanistisk barbari”, hvor man inden for bestemte domæner bruger de humanistiske 
begreber, men bruger dem til at skabe angst, fordi mennesker med ’sorte tanker’ må dukke nakken 
(Willig, 2009). 

Spørgsmålet er, om vi med udgangspunkt i Antonovskys begrebsapparat bevæger os ud i det 
skrækscenarie, som Willig beskriver. Er oplevelsen af sammenhæng eksempelvis noget, der kun 
klæber til den enkelte og blokerer dette ansvar for italesættelsen af kritiske forhold i den enkeltes 
arbejdsliv, som ligger uden for den enkeltes ansvar? Vurderet ud fra Antonovskys egne ord har det 
enkelte menneske et medansvar i den forstand, at det alene er den enkelte, der kan vælge at forholde 
sig refleksivt til sit eget liv og dermed søge en større grad af sammenhæng. Dog betoner han flere 
steder i bogen ”Helbredets mysterium”, at oplevelsen af sammenhæng opstår i et dialektisk forhold 
mellem indre og ydre påvirkninger. Dermed hviler ansvaret for trivsel eller mistrivsel således heller 
ikke på den enkelte, men i et samarbejde mellem den enkelte og dennes omgivelser (Antonovsky, 
2009). 

Anvendelse af metoden i en organisatorisk sammenhæng bør indebære afklaringen af en 
række praktiske og ikke mindst etiske spørgsmål i den givne kontekst. Nogle af spørgsmålene 
kunne lyde: 
 

- Hvordan undgår vi at individualisere stressproblematikken? 
- Hvad er formålet med monitoreringen i den givne sammenhæng, og på hvis initiativ kan 

eller skal den gennemføres? 
- Hvem skal have adgang til de pågældende data (individ, team, ledelse etc.)? 
- Hvem ’ejer’ data, og hvem bestemmer, hvad de skal bruges til? 
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- Hvordan forankres processen organisatorisk? 
- Hvad skal der efterfølgende ske med dataene? 
- Hvordan sikrer vi etisk forsvarlig anvendelse af mulighederne for at logge 

informationer? 
- Hvordan arbejdes der med at skabe et dialogisk rum, hvor fortællinger tillidsfuldt kan 

deles - også i en større sammenhæng? 
 
Alt efter hvordan metoden bringes i spil, og hvorledes den fornyede indsigt forvaltes, kan metoden 
tilvejebringe både åg og åbenbaring. Anvendes den ureflekteret og uetisk, er der risiko for havne i 
individualiseringsfælden, hvor hovedpinen opfattes og behandles som den enkeltes ansvar og 
problem – ’din hovedpine ER din hovedpine’. Hvis den enkelte oven i købet selv har lokaliseret sit 
’problem’ gennem selvmonitorering, vil det kunne lægge op til en endnu større forventning om 
ansvarlig ’forholden sig’. Med andre ord en ’you fix it’-holdning. Under de rette omstændigheder, 
det er vores grundantagelse, vil metoden dog ligeledes kunne tilvejebringe åbenbaring i 
betydningen individuel såvel som kollektiv klarhed og indsigt, således at den enkeltes hovedpine 
også anskues og blotlægges som et symptom på fælles organisatoriske, relationsmæssige eller 
strukturelle problemstillinger. I dette tilfælde vil metoden kunne gøre både den talte som den tavse 
og i udgangspunktet private viden til genstand for fælles refleksion og problemløsning. Den vil 
kunne anvendes som udgangspunkt for dialoger mellem eksempelvis leder og medarbejder eller 
mellem kollegaer i teams – men det kræver uden tvivl tillid, mod, transparens og en omsorgsfuld 
hensigt fra alle involverede parter. 
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Healthcare apps er blevet en omfattende industri.  Vi kan ganske gratis downloade tusindvis af 
apps, som sætter os i stand til at monitorere alt fra vores fysiske form til vores mentale 
velbefindende, og vi kan gennem denne monitorering, producere endeløse datamængder og 
viden om os selv og vores liv – altså skabe et «monitoreret mig». Men hvordan forholder vi os til 
denne mulighed? I nærværende artikel tages udgangspunkt i foreløbige resultater fra et 
igangværende ph.d. projekt, hvor brugen af apps og biofeedback anvendes i praksis, til at belyse 
en stigende stressproblematik blandt lærere i den danske folkeskole. Artiklens ærinde er, at 
tematisere de normer og fortolkningsrammer, som kommer til syne, når aktørerne selv 
italesætter sit «monitorerede mig» og hernæst diskutere, i hvilken position, disse normer og 
tolkninger af teknologien i anvendelse, bringer aktøren. Er «det monitorerede mig» en mulighed 
for frisættende autonomi – en empowerment? Eller bidrager monitoreringen i stedet til 
individualisering eller patologisering, hvor vi gennem ejerskabet af vores egen fortælling, 
producerer et overansvar for eksempelvis hvilken behandling vi skal modtage, eller hvordan 
vores arbejdsmiljø bør være? 
 
Nøgleord: Etik, humanistisk sundhedsforskning, selvmonitorering, Ecological Momentary 
Storytelling 
 
English summary: The Monitored Me - empowerment or pathologization? 
 
Healthcare apps have become a major industry. We can freely download thousands of apps, 
that enable us to monitor everything, from our physical condition to our mental well-being, and 
we can through the monitoring produce endless amounts of data and knowledge about our 
inner selves and our lives - creating a “monitored me”. But how is this technological possibility 
dealt with, in practice? The present article presents and discusses results from a case study in 
which apps and biofeedback were used to illuminate an increasing stress problem among 
teachers in the Danish preliminary school system. The focus of the article is to analyze the self-
interpretation framework that appears when the users of the technology articulate the 
“monitored me” and hereafter discuss how these self-interpretations position the user. Is “the 
monitored me” an opportunity for liberating autonomy – for empowerment? Or does it 
contribute to individualization or pathologization? 
 
Keywords: Ethics, humanistic health research, self-monitoring, Ecological Momentary 
Storytelling 

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 Interna-
tional License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the 
original author and source are credited. 

Det monitorerede mig – empowerment 

eller patologisering? 
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Healthcare apps – baggrund og status 
Udviklingen og anvendelsen af apps og selvmonitoreringsudstyr i diverse 
helbredsanliggender og i reguleringen og overvågningen af bestemte former for adfærd og 
handlemønstre, er i eksplosiv vækst i disse år (Gill, Kamath og Gill 2012, Buijink, Visser & 
Marshall 2013). Ser man isoleret set på såkaldte Healthcare Apps, som er en 
paraplybetegnelse for apps, der anvendes til eksplicitte behandlingsformål, er der tale om en 
efterhånden gigantisk industri, der i 2011 havde en omsætning på 718 mio. USD. Google og 
Apple dominerer markedet med omkring 500.000 apps hver (Obidu og Obidu 2012). Vi kan 
ganske gratis downloade tusindvis af apps, som sætter os i stand til at monitorere alt fra vores 
fysiske form til vores mentale egenoplevelser og velbefindende. Vi har fri adgang til at 
erhverve udstyr, hvor vi kan måle allehånde udsving i vores kroppe – fugt i huden, 
hjerterytme, puls, søvnrytme og kortisolindhold i vores spyt - for bare at nævne nogle ganske 
få af dem. Overordnet skelnes der i denne artikel mellem to typer af healthcare apps: «Den 
elektroniske dagbog» og «Systemets forlængede arm», der med hver sit afsæt og formål 
producerer fortællinger om, og fra brugeren. Fortællinger defineres her som:  
 

Meaning making through the shaping or ordering of experience, a way of understanding 
one’s own or others’ actions, of organizing events and objects into meaningful whole, of 
connecting and seeing the consequences of actions and events over time (Chase 2011 s. 
421).  

 
Den elektroniske dagbog 
Fortællingerne, der skabes gennem disse apps, produceres på individets eget initiativ. Vi 
downloader i stor stil disse apps, fordi vi er optaget af os selv og ønsker et redskab til at sætte 
os selv under lup - Vi tracker vores motionsvaner, vores kostvaner, rater vores humør etc. 
Gennem de genererede data, får vi skabt en form for elektronisk dagbog, et 
helikopterperspektiv på vores tilværelse, som kan tjene til at reflektere over egne handlinger. 
Vi kan måske få øje på mønstre, trends og cyklusser. Eksempelvis «Mit humør dykker altid 
om mandagen. Hvorfor gør det mon det?» eller «Min løbetid er markant dårligere, når jeg har 
indtaget xx fødevare». Fællesnævneren for disse fortællinger er, at de er genereret frivilligt og 
i udgangspunktet er de helt private. 
 
Systemets forlængede arm 
Dog findes der også en anden kategori af apps, hvor fortællingerne ikke udelukkende 
genereres på individets initiativ, og hvor de fortællinger, som genereres, ikke er private som i 
den elektroniske dagbog. Her er der tale om apps, der anvendes som et led i en behandling af 
en konkret lidelse. Disse apps bliver i en eller anden forstand «systemets forlængede arm» 
fordi de eksempelvis rækker ind i menneskets hverdag på en måde, som den almindelige 
lægekonsultation enten ikke muliggør eller hvor ressourcerne i behandlersystemet sætter en 
grænse. Denne type af monitorering bliver tilsyneladende mere og mere anvendt, som et led i 
en ambition fra ministerielt hold. På det danske uddannelses- og forskningsministeriets 
hjemmeside fremgår det eksempelvis, at «Udvikling nødvendiggør, at ressourcestærke 
patienter i højere grad skal tage vare på egen behandling. Patient empowerment skal 
medvirke til at mindske de offentlige udgifter, og bidrage til øget livskvalitet for patienterne» 
(ufm.dk 2014).  
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Især på kronikerområdet, er der de senere år sket en udvikling i anvendelsen af apps, hvor 
patienten i højere grad bliver ekspert på sin egen sygdom. Det kan eksempelvis være 
diabetikeren, som anvender apps til at overvåge sit blodsukker, blodtryk, kolesteroltal og vægt 
(Johansen 2012), men også andre kronikere, eksempelvis patienter med Crohn, colitis 
ulcerosa og irritabel tyktarm, er blevet målgruppe for anvendelsen af apps, som led i 
overvågning og regulering af deres sygdom (Fedders 2013).  

Blandt patienter med psykiske lidelser er udviklet apps, der skal hjælpe depressive med at 
opdage tegn på tilbagefald (Hemmingsen 2012) samt apps, der understøtter såvel 
sundhedspersonale, som patienter, i håndteringen af panikangst (Torpegaard 2014). For de 
ovennævnte eksempler gælder det, at appen udvikles til at fungere blandt patienter, som 
allerede er i behandling eller som tidligere har fulgt et behandlingsforløb. Men en anden type 
af apps, som også hører ind under «den forlængede arm» består i at få kontakt til bestemte 
grupper i befolkningen, som vurderes at have behov for behandling, men som måske ikke 
henvender sig på eget initiativ. Et eksempel herpå er Københavns Kommunes nyligt søsatte 
tiltag, hvor apps anvendes til at skabe kontakt og henvise til behandling blandt borgere med 
alkoholproblemer (Hvid, Elstrup og Haislund 2014).    

Fælles for de apps, jeg betegner som «systemets forlængede arm» er, at der udenfor den 
enkeltes fortælling og den enkeltes private behov ligger et makrolag – et sundhedsvæsen, 
kommuner etc., som «læser med» og bidrager til produktionen af disse.  

I takt med, at apps anvendes på forskellig vis i et stadig stigende omfang, er interessen for 
denne teknologi også blevet vakt i en forskningsmæssig sammenhæng.  Ser man på den 
eksisterende litteratur omkring healthcare apps, synes der, groft opdelt, at være tre temaer, 
med dertilhørende omdrejningspunkter, som især er blevet belyste: 
  
Tabel 1 

Tema Omdrejningspunkter 
Overblik Hvad er omfanget af tilgængelige apps? Hvilke kategorier kan de 

forskellige apps inddeles i (eksempelvis funktioner, formål etc.). (Se 
eksempelvis Gill, Kamath og Gill 2012 samt Obidu & Obidu 2012) 

Retningslinjer Retningslinjer for produktion og anvendelse af apps. Hvem producerer 
disse apps og med hvilket formål? Hvem kontrollerer, at de produceres og 
anvendes på forsvarlige betingelser? Hvem sikrer kvaliteten i 
behandlingsøjemed? (Se eksempelvis Rosser og Eccleston 2011) 

Evidens Evidens og effekt: Størstedelen af forskning omkring healthcare apps har 
sit udspring i en medicinsk faglighed. Der er fokus på at forholde sig til 
evidens og effekt. Kort sagt: Virker det efter hensigten? (Se eksempelvis 
Johansen 2012, Torpegaard 2014 samt Dalum og Arnfred 2014) 

 
I nærværende artikel er fokus ikke rettet mod, om disse apps er effektive i en medicinsk 
forstand. Jeg er ikke optaget af, om der er evidens for anvendelsen. Jeg er heller ikke optaget af 
kategorisering og overblik. Det, jeg derimod er optaget af, er at forstå selvmonitorering som 
socialt fænomen, som underlægges særlige normer og fortolkningsrammer blandt aktørerne 
selv, når teknologien tages i anvendelse. Desuden er jeg optaget af, hvordan vi forholder os til 
anvendelsen af disse apps. Under hvilke betingelser bør vi monitorere, og hvad lægger vi til 
grund for vores vurdering? Disse refleksioner og spørgsmål er stadig underrepræsenterede i 
den eksisterende litteratur på området (Lupton 2013). Vejen til at stille disse spørgsmål går 
gennem egen forskning, hvor selvmonitorering anvendes som metodisk greb, for at indkredse 
problemstillinger om arbejdsrelateret stress blandt lærere, i den danske folkeskole. I artiklen 
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tages således udgangspunkt i fortællinger, der kan karakteriseres som beskrevet under «den 
elektroniske dagbog». I det følgende præsenteres forskningsprojektets omdrejningspunkt og 
ambitioner, ligesom den konkrete monitoreringsmetode skitseres. 
 
 
Stress og invalidepensionering i den danske folkeskole 
For at skabe størst mulig metodisk og metodologisk gennemsigtighed, vil jeg i det følgende 
anskueliggøre min egen vej ind i arbejdet med selvmonitorering, som dataindsamlingsmetode 
samt den forforståelse, jeg uundgåeligt havde med mig ind i dette felt. Mit forskningsfelt 
bestod oprindeligt i at undersøge diskurser om stress, i den danske folkeskole, hvor man 
oplever at stressramt-hed og tidlige invalidepensioneringer, er et tiltagende problem blandt 
lærere. Inspireret af tilgange indenfor Mediated Discourse Analysis (Scollon og Scollon 2004) 
og Critical Discourse Analysis (Fairclough og Fairclough 2012), var jeg optaget af, at den 
viden og indsigt, som forskningsprojektet bidrog med, skulle skabe grobund for sociale 
forandringer i praksis. De forskningsmæssige idealer var (og er) især at:  

 
1. Aktørerne skal være involverede: Udgangspunktet er det eller de problemstillinger, som 

står i forgrunden for den enkelte aktør.  
2. Forskningen skal producere brugbar viden, problemløsning og bane vej for sociale 

forandringer. 
3. Forskningen skal hjælpe aktørerne ved at stille viden og metoder til rådighed, som 

skaber mulighed for, at de kan hjælpe sig selv. 
 
Sammenfattende var ambitionen at bidrage til «empowerment» blandt lærerne ved både at 

tage udgangspunkt i deres virkelighed, og ved at bringe viden og indsigt tilbage til feltet, som 
forhåbentlig kunne sætte lærerne i stand til selv at handle på egne problemstillinger, med 
fornyet afsæt. Når begrebet «empowerment» anvendes i denne artikel, er det således med 
udgangspunkt i Jones bekrevne forskningsidealer (Jones 2002). 

Projektet bestod indledningsvist i en række samtaler med forskellige aktører, i det 
lærerfaglige felt: Lærere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og skoleledere. 
Men også personer, der ikke er direkte involveret i folkeskolen, men som alligevel har et kig 
ind i stressproblematikken gennem deres daglige arbejde: Personale fra Arbejdsmedicinsk 
Klinik, Lærernes Pension, Danmarks Lærerforening. Tilgangen til at gennemføre disse 
samtaler var inspireret af interaktionistisk etnografi, hvilket betød, at jeg bestræbte mig på 
ikke at være ensidigt optaget af enten «organiseringsrammen» eller medlemmerne/deltagerne 
inden for denne ramme, men at jeg snarere havde fokus på at belyse samspillet mellem 
deltagerne og «organiseringsrammen» (Järvinen og Mik-Meyer 2005).  Gennem samtalerne 
lagde jeg vægt på at opmuntre den enkelte til at berette om egne oplevelser, frem for at svare 
på prædefinerede spørgsmål. I dialogerne var formålet altså ikke så meget at jagte 
sammenhængende, færdigtænkte og entydige svar, men snarere at give mulighed for at 
afspejle, udtrykke og reflektere over en praksis’ kompleksitet og dynamikker (Staunæs og 
Søndergaard 2005).  

Samtalerne bidrog med værdifuld indsigt, særligt i forhold til at forstå lærerfagets 
organiseringsbetingelser, fagets historik og ikke mindst lærerens rolle.  Som tiden gik, 
oplevede jeg dog i stigende grad udfordringer i forhold til at «samtale» mig, til en forståelse af 
dét, at være stressramt eller opleve stressorer. Gennem samtalerne blev jeg inviteret ind i 
praksis på en særlig måde. Ofte skuede min samtalepartner tilbage på forløb i deres praksis, 
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som havde været særligt stressende eller belastende for dem. Eksempelvis italesætter to 
lærere, der begge har været stressramte, deres oplevelse på denne måde: 

 
Jeg har egentlig ikke snakket åbent om, at jeg egentlig har fået hjælp på et tidspunkt fra 
psykolog gennem lærerforeningen, fordi jeg på et tidspunkt tænkte, ’det her job vil jeg ud 
af, for det holder jeg ikke til i længden’. Jeg kunne mærke, at jeg var ved at være nået til en 
grænse, så jeg søgte egentlig hjælp til at komme ud af lærerjobbet på en god måde uden at 
miste alt […]  

 
Men, altså, jeg har jo også selv prøvet det […] Kortvarigt. […] Jeg tror, hvis man kan 
mærke det, så tror jeg egentlig man kan tage det hele i opløbet. Men det er meget, meget 
vanskeligt […] 
 
Når jeg skulle forstå, hvad der helt konkret forårsagede «at være nået til en grænse» eller 

hvorfor det er «vanskeligt» at problemerne, der leder op til stress, «tages i opløbet» var mit 
udsyn begrænset til en fornuft, produceret på bagkant. Det samme gjaldt for så vidt for 
lærerne selv. Begge gav de udtryk for, at de «kom igennem» belastningerne, og de er stadig 
aktive i lærerfaget i dag. Samtidig udtrykte de begge, at de havde en oplevelse af at forstå deres 
udfordringer alt for sent. Hvis både lærerfaget og jeg selv skulle opnå en indsigt, der kunne 
bidrage til netop at «tage tingene i opløbet» og forstå hvilke situationer, interaktioner, 
strukturelle betingelser eller lignende, der bidrager til, at nogle lærere kommer «ud på 
kanten», kaldte mit projekt på en anderledes metode, som i højere grad kunne indfange 
spontane reaktioner på situationer i den daglige praksis.  

Sideløbende med min metodiske udfordring blev jeg inviteret til at deltage i 
forskningseksperimentet «Quantify Yourself», som var initieret af forskningsenheden 
«Humansensing» på Aalborg Universitet. Eksperimentet forløb over en uge, og formålet var 
at undersøge hvilken type data, der kan genereres gennem anvendelsen af forskellige former 
for biosensordata, når man monitorerer sig selv i dagligdagen. Min forforståelse var stærkt 
præget af min humanistiske baggrund, og min motivation for at deltage i eksperimentet var 
snarere båret frem af en provokation over at blive «kvantificeret», end af forestillingen om at 
selvmonitoreringen kunne bidrage med noget konstruktivt. Til egen overraskelse oplevede jeg 
gennem monitoreringsperioden, at den genererede data tilvejebragte et metaperspektiv på 
min egen praksis. Jeg fik indblik i mine spontane mentale og kropslige reaktioner på 
dagligdags situationer, og kunne derigennem opnå indsigt i, hvordan jeg forvaltede egen 
energi, og i hvilke situationer, jeg eksempelvis overforbrugte den (Kappelgaard og Lund 
2013). Ud fra denne erfaring voksede idéen om, at selvmonitorering kunne være en del af 
svaret på den metodiske udfordring om at opfange stressorer, når de opstår, frem for først at 
se dem på bagkant. Eksperimentet blev incitamentet og startskuddet til udvikling af 
monitoreringsmetoden «Ecological Momentary Storytelling». 

 
 

EMS -Ecological Momentary Storytelling 
Ecological Momentery Storytelling kan defineres som en metodisk triangulering, hvor man 
gennem EMA (ecological momentary assessments) og refleksive dialoger, arbejder med at 
skabe en bevidsthed om OAS (oplevelsen af sammenhæng) i den daglige praksis 
(Kappelgaard og Lund 2013). 
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EMA (Ecological Momentary Assessments) 
EMA dækker ifølge Shiffman et al (2008) over viften af forskningsmetoder og -traditioner, 
der alle har det tilfælles, at de giver adgang til data om subjektets færden i nuet, i det naturlige 
miljø. Eksempler på EMA kan variere fra traditionel dagbogsføring til indsamling af data om 
kroppens reaktioner samt online aktivitets-logs. Der er således mange forskellige kategorier af 
EMA.  

I den konkrete metode anvendes ESM (Experience Sampling Method), som er online 
aktivitets-logs, der registrerer subjektets oplevede tilstand i nuet (Shiffman et al, 2008). I 
praksis sker dette via en mobil-applikation, der prompter aktøren en gang i timen, til at 
registrere oplevelser i nuet. Aktiviteter og oplevelser kan logges gennem hele dagen. 
Opsamlingen af data uploades automatisk til en profil på internettet, hvor besvarelserne kan 
sammenlignes på forskellige tidspunkter af døgnet, og hvor den enkelte kan danne sig et 
overblik over sine egne besvarelser, som illustreret i nedenstående. 
 
Figur 1. Teknologier for EMS 
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Derudover anvendes ambulant monitorering, der registrerer subjektets fysiologiske 
tilstande (Shiffman et al, 2008). Hertil anvendes kropsbåren måler, der registrerer HRV 
(hjerterytmevariabilitet) - altså variabilitet i afstanden mellem hjertets slag. Denne type data 
er forskningsmæssigt fundet særligt anvendelig ved registrering af stresslignende tilstande 
(Kristiansen et al 2009, McCraty et al 2009). 
 
 
OAS (Oplevelse af sammenhæng) 
Den teoretiske inspiration til EMS hentes i medicinsk sociologi - særligt hos Aron 
Antonovsky, hvor fokus lægges på salutogenese frem for patogenese, og hvor den enkeltes 
oplevelse af sammenhæng i livet, antages at spille en væsentlig rolle for trivsel eller mistrivsel. 
Ifølge Antonovsky opstår det meningsfulde, herunder oplevelsen af sammenhæng i livet, 
gennem selvrefleksive fortællinger, hvor man tydeliggør handlemønstre for sig selv og andre. 
Det er netop igennem fortællingen fra nuet med en skuen bagud og forestillinger om 
fremtiden, at mennesket oplever og forstår sit liv i sammenhænge. Fortællingen er således 
forståelsens smeltedigel (Antonovsky 2009, Thybo 2003).  

Antonovskys arbejde førte frem til den såkaldte salutogenetiske idé, hvor fokus flyttes fra 
hvad der fører til sygdom, hen imod hvad der fører til sundhed, eller modstandskraft mod 
sygdom. Antonovskys udgangspunkt er, at alle mennesker gennem hele livet, påvirkes af 
forskellige belastninger eller stressorer. Nogle mennesker mere end andre. Nogle mennesker 
voldsommere end andre. Det interessante i den forbindelse var, for Antonovsky, at se på, 
hvorledes mennesker mobiliserer en modstandsdygtighed over for de stressorer, som rammer 
dem. Hvad er afgørende for, at det enkelte menneske så at sige «klarer skærene» og kommer 
videre i deres liv, trods den modstand som møder dem? 

Svaret på det salutogenetiske spørgsmål blev begrebet OAS (oplevelse af sammenhæng) 
(Antonovsky 2009). Hovedpointen er, at jo større oplevelse af sammenhæng vi oplever i vores 
liv, des større modstandskraft kan den enkelte, eller en gruppe af personer, mobilisere mod de 
stressorer som livet byder os. Antonovsky definerer OAS således: 
 

Oplevelsen af sammenhæng er en global indstilling, der udtrykker den udstrækning, i 
hvilken man har en gennemgående, blivende, men også dynamisk følelse af tillid til at: (1) 
de stimuli, der kommer fra ens indre og ydre miljø, er strukturerede, forudsigelige og 
forståelige; (2) der står tilstrækkelige ressourcer til rådighed for en til at klare de krav disse 
stimuli stiller og (3) disse krav er udfordringer, der er værd at engagere sig i. (Antonovsky 
2009, s. 37) 

 
Disse tre punkter udgør grundelementerne i OAS, som er samlet i benævnelserne 
‘begribelighed’, ‘håndterbarhed’ og ‘meningsfuldhed’, og som gennem bevidstgørelse udgør 
en læreproces, der varer livet ud (Antonovsky 2009). 

Med udgangspunkt i Antonovsky er det groft sagt OAS, vi forsøger at «tracke» og skabe 
bevidsthed om, gennem selvmonitoreringens målbare og ’fortælle-bare’ fysiske og psykiske 
processer ift. forskellige situationer. 

At man forsøger at finde «tilbage til sig selv» eller udtrykke sit indre gennem forskellige 
metoder, for at overkomme psykiske belastninger, er på ingen måde nyt. Skriveterapi, hvor 
den enkelte skriver nogle få sider til en ukendt læser om en belastende oplevelse, har 
eksempelvis vist sig at kunne tilvejebringe positive ændringer i humør og immunforsvar, 
blandt flere patientgrupper.  Man ved ikke præcist, hvad de positive ændringer skyldes, men 
en mulig forklaring ligger i at patienterne fik bearbejdet nogle tanker og oplevelser, der har 
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været stressende og som har påvirket immunforsvar og humør i negativ retning.  Denne 
forklaring understøttes eksempelvis af, at der blandt en patientgruppe, som blot blev bedt om 
at skrive en fristil, frem for at sætte fokus på en stressende periode i deres liv, ikke kunne 
identificere ændringer i humør eller immunforsvar (Zachariae 2000 s. 45). Tilsvarende har 
forskellige former for samtaleterapi været anvendt i årtier – igen med det afsæt, at det ser ud 
til at have en gavnlig effekt at «lette sit hjerte», og sætte ord på stressende og belastende 
hændelser. Sammenfaldende for metoderne (EMS, skriveterapi og samtaleterapi) er således at 
man jagter «sig selv». For alle tre metoder gælder det ligeledes, at man har brug for noget 
uden for sig selv, for at få øje på det, der foregår indeni.  Dog kan man sige, at «den anden», 
har forskellige funktioner eller roller i de tre metoder. I skriveterapien skriver man til den 
ukendte læser, og i samtaleterapien udgøres den udenforstående af en behandler.  I 
skriveterapien har den ukendte læser den funktion, at vedkommende er et sted, hvor den 
enkelte kan «læsse af» og der er ikke nogen forventning om, at få noget retur. Om «den 
ukendte læser» er neutral, upartisk eller om vedkommende kan hjælpe er i princippet 
ligegyldigt. Behandleren i samtaleterapien har en anden rolle. Vedkommende er til stede, og 
der ligger en forventning om at behandleren forholder sig til de problemstillinger, der sættes 
ord på. I selvmonitoreringen er det særegne at adgangen til «det indre», i første omgang går 
gennem teknologi i form af app og HRV-måler. Når testpersonen første gang ser sin HRV-
måling, eller skemaet med de registrerede ratinger på humør, energi mv., så er det resultatet 
af personenes individuelle, spontane kropslige og mentale reaktioner, som er kørt gennem «et 
maskineri». Teknologien bliver altså en form for samtalepartner. Til forskel fra skriveterapien 
er opsamlingen af reaktioner ikke blot et «aflæsningssted». Den enkelte har, gennem den 
måde monitoreringen er framet på, en forventning om ikke bare at kunne læsse af, men også 
at kunne hente noget, nemlig at kunne blive klogere på sig selv, gennem disse data. De 
genererede data skal således «kaste noget af sig» der handler om indsigt. Til forskel fra 
samtaleterapien sidder man ikke over for en behandler, der er udstyret med sin egen 
subjektive fortolkning på bestemte hændelsesforløb.  Fortællingerne i EMS er som 
udgangspunkt tavse - de fortæller ikke i sig selv, hvad vi skal mene om dem. Derfor er det 
afgørende hvordan testpersonen selv tolker dataen, hvilket jeg vil komme ind på i det 
følgende. 

 
 
Normer og tolkningsramme for monitoreringsdata 
I løbet af 2013 og 2014 gennemførtes 11 testforløb. Fælles for testpersonerne var, at de alle 
oplevede stressorer i det daglige arbejde, men hvor de samtidig oplevede at det var vanskeligt 
for dem at indkredse, hvilke konkrete situationer eller relationer, som satte dem under pres. 
Testpersonerne var  ikke diagnosticerede stressramte, men egenoplevelsen hos en del af dem 
var, at de var i risiko for at blive ramt af stress. Enkelte havde tidligere været diagnosticerede 
stressramte. Motivationen hos deltagerne var at søge indsigt i de kropslige og mentale 
reaktioner de havde, i de forskellige situationer i dagligdagen, og derigennem få indsigt til at 
imødegå udfordringer i deres arbejdsliv, på en knap så slidsom måde som tidligere 
(Kappelgaard og Lund 2015). Hvert testforløb var af en uges varighed og bestod af en 
indledende samtale, en uges selvmonitorering med ESM og HRV-målinger samt en 
afsluttende dialog. Som det er fremgået tidligere, er ambitionen og formålet at metoden skal 
være en hjælp til selvhjælp. Det skal være en måde hvorpå, lærerne kan søge indsigt i egne 
arbejdsrelaterede problemstillinger, og gennem denne indsigt få nye handlemuligheder – 
eksempelvis ved bedre at kunne «tage tingene i opløbet». Men hvad sker der, når 
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monitoreringen bringes ind i praksis? Hvilke normer og fortolkningsrammer knytter 
aktørerne til monitoreringens «output»? Og hvordan hænger den forskningsmæssige 
ambition om empowerment sammen med måden aktørerne anvender teknologien på? I det 
efterfølgende vil jeg se nærmere på især tre temaer, som er gennemgående i måden 
monitoreringsdataen italesættes, tolkes og forstås på blandt aktørerne. Disse tre temaer er: 
 

1. Selvet - At få øje på sig selv 
2. Sandheden - At dokumentere sig selv  
3. Sundheden – At kategorisere sin egen tilstand. 

 
 
Selvet - At få øje på sig selv  
En gennemgående reaktion, når aktørerne italesætter egne fysiske og mentale målinger synes 
at være, at aktøren stiller sig uden for sin egen oplevelse og responderer på den med en ny 
oplevelse – eksempelvis overraskelse. Det bliver en måde at få øje på sig selv gennem en 2. 
ordens iagttagerposition (Åkerstrøm 1999). En aktør udtrykker det således:  
 

Det overrasker mig, at jeg havde så meget energi, når jeg havde arbejdet hver aften i hele 
den uge, der ledte op til deadline fredag. På den anden side, så var jeg helt udmattet om 
lørdagen. Jeg har egentlig ikke tænkt så meget over, hvor udmattet jeg er både fysiske og 
mentalt efter sådan en deadline er nået. 

 
I ovenstående citat giver testpersonen udtryk for, at være overrasket over sine egne kropslige 
og mentale reaktioner, på det arbejdspres, han har oplevet i monitoreringsperioden. Han 
anerkender, at perioden har været belastende, men at han er blevet mere bevidst om graden af 
belastning, efter at være blevet konfronteret med de kropslige og mentale udsving, som 
monitoreringen viser. Han udtrykker således, at han gennem selvmonitoreringsdataen har 
fået åbnet en form for «kanal» til at forstå og reflektere over, hvordan arbejdsopgaver, 
arbejdstid og energiniveau hænger sammen, som ikke var tilgængelig før – i hvert fald ikke i 
samme omfang. Vender vi tilbage til stressproblematikken, så er det en velkendt 
problemstilling i stressforskning og -behandling, at mange oplever at miste forbindelsen til sig 
selv, når stress melder sig. Mange oplever en følelse af «tomhed» og giver udtryk for, at have 
mistet evnen til at være i kontakt med sig selv – og livet som sådan (Dalsgaard 2006 s. 68). 
Mange præges at uro, rastløshed og et nedtonet følelsesliv, som den enkelte ikke er stand til at 
sætte ord på eller forklare årsagerne til (Dalsgaard 2006 s. 69). Når mennesket er i en tilstand 
af stress og depression, synes der således at være et behov for at genvinde kontakten til sig selv 
– at genvinde sin livsnerve. Set i dette perspektiv, så ser det ud til at monitoreringen 
giverstyrke til at få øje på sig selv. 

Et gennemgående træk ved testpersonernes oplevelse af «det monitorerede mig» er, at de 
synes at betragte dataen som et aftryk af indre processer. Og at dette aftryk tolkes som 
neutralt - ikke konfigureret af målingsteknologier eller konstrueret af testpersonen.  
Eksempelvis sammenligner en af testpersonerne monitoreringsudstyret med dét, at bruge sin 
elektroniske kalender til at skabe overblik over dagligdagens gøremål.  Testpersonen 
fremhæver desuden «at det her burde alle have adgang til!» og at det har gjort ham 
opmærksom på, hvordan han forvalter sin energi i de daglige gøremål. Reaktionen er 
interessant, fordi der i sammenligningen med kalenderen ligger et hint om testpersonens 
måde at tilgå monitoreringsudstyret.  De fleste oplever en kalender som et neutralt værktøj, 
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som kan bruges til at skabe overblik. Vi stiller ikke spørgsmålstegn ved, at året er inddelt i 12 
måneder, at ugen er inddelt i 7 dage og vi stiller os ikke undrende overfor at mandag visuelt 
fremstilles før søndag og ikke omvendt. At en kalender er inddelt på en særlig måde, er en for 
længst vedtaget konvention – en naturlighed. 

Opfattelsen af monitorereringsteknologien som neutralt værktøj underbygges desuden af, 
at ingen af testpersonerne stiller spørgsmålstegn ved selve teknologien. Ingen af 
testpersonerne er optaget af dens opbygning, kategorier, afsæt for udvikling eller lignende. 
Det tætteste vi kommer spørgsmål desangående er en testperson, som synes det er vanskeligt 
at forholde sig til appens kategorier «Balance», «Overblik og Mening» og stiller spørgsmålet 
«Hvordan skal jeg egentlig forholde mig til det?» (Kappelgaard og Lund 2013). 
Testpersonernes manglende italesættelse af teknologien er tankevækkende. Hvis vi opsøger 
en behandler til samtaleterapi, vil de færreste undlade at forholde sig til denne behandler på 
en eller flere måder: Hvilke metoder bekender behandleren sig til? Hvilket erfaringsgrundlag 
har behandleren? Vi vil med andre ord forholde os til, om behandleren er kompetent til 
opgaven. Noget tyder på, at vi er mere ukritiske, når det kommer til anvendelsen af teknologi 
som led i behandling eller selvudvikling, og at vi har tendens til at se teknologi som et neutralt 
fænomen eller et «teknisk maskinrum», som er blottet for menneskelig fortolkning.  

Monitoreringsudstyret er produceret og programmeret på en ganske bestemt måde til at 
opfange, visualisere og formidle bestemte input på en særlig måde, som kan afkodes af 
brugeren inden for en særlig fortolkningsramme. En hjerterytmemåler er udviklet til at kunne 
opfange afstanden mellem hjerteslag. Når hjerterytmemåleren anvendes inden for den 
specifikke ramme, som vi kalder stresstracking, lægger vi en specifik forståelsesramme ned 
over noget, der sker i kroppen. Og ved at anvende og bruge disse hjerterytmemålinger som et 
adækvat led i forståelsen af om vores krop viser tegn på stressramthed eller ej, accepterer vi 
samtidig en række af andre grundantagelser, som ikke ligger indlejret i selve teknologien, men 
som er baseret på menneskelige vurderinger – eksempelvis at der er evidens for 
sammenhængen mellem hjerterytmevariabilitet og stressramthed, ligesom man som bruger, 
accepterer den grundpræmis, at indblik i HRV, kan give mulighed for at korrigere i ens 
tilværelse, således at en stressreaktion kan undgås.  I den app, der anvendes som et led i 
selvmonitoreringen i eget forskningsprojekt, gør samme princip sig gældende. Ved at 
anvende appen til det specifikke formål at tracke stressorer, accepterer brugeren samtidig den 
grundpræmis, at dét at besvare skemaet på appen kan tilvejebringe selvindsigt, og dernæst at 
selvindsigten giver handlemuligheder, fordi man får øje på sig selv og sin egen praksis. Den 
konkrete app som anvendes, er programmeret med bestemte svarmuligheder, som tager afsæt 
i bestemte grundantagelser om stress. Testpersonen har mulighed for at svare på spørgsmål 
og energiniveau, humør mv. fordi udviklingen af den specifikke app, som beskrevet tidligere, 
tager afsæt i en særlig teoretisk ramme, der eksempelvis vægter salutogenese frem for 
patogenese. Dette afspejler sig i appens vokabular, grafik etc. og det kommer utvivlsomt til at 
dirigere den fortælling, som kommer ud af besvarelserne. Når den enkelte «møder» sig selv, 
ved at kigge på de data, som selvmonitoreringen genererer, er der således allerede adskillige 
fortolkninger lagt ind. Så spørgsmålet er: Hvad er det, den enkelte får indsigt i, når 
vedkommende kigger på sit «monitorerede mig», og kan dét, vedkommende får øje på, 
betragte som en måde at skabe empowerment? Findes der et empowered individ for enden af 
en «dims», som andre har skabt og defineret? 

Vender vi tilbage til betragtningerne omkring empowerment, så fordrer empowering 
blandt andet at aktørerne er involverede, og at måden man stiller bestemte værktøjer til 
rådighed, tager udgangspunkt i netop de problematikker, som aktørerne selv oplever (Jones 
2002). Spørgsmålet er, om det kan siges at være tilfældet, når vi kigger på denne her form for 
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selvmonitorering, hvor udstyret allerede er udviklet og programmeret på forhånd. Ganske 
vist giver testpersonerne udtryk for, at den indsigt de får, er værdifuld og anvendelig, men 
samtidig kan man argumentere for, at det værktøj, som bidrager til denne indsigt, er 
uigennemsigtigt og dermed måske uanvendeligt, om end brugeren ikke selv bemærker det? 
Man kan måske ovenikøbet gå så langt som til at hævde, at det «selv», testpersonerne får øje 
på gennem selvmonitoreringen, er et prædefineret «monitoreret mig», der kunne være 
programmeret på en lang række andre måder, og dermed have haft helt andre udfald. Hvis 
man indtager det standpunkt, at det i realiteten er udstyret, der dirigerer det, den enkelte får 
øje på, kan man hævde, at forestillingen om empowerment undermineres. I selvmonitorering 
kan teknologien betegnes som de specifikke briller, hvorigennem man får øje på sig selv.  Hvis 
monitoreringen skal antages at kunne bidrage med empowerment i den forstand, som der er 
lagt op til her, må det således som minimum forudsættes, at den enkelte forsynes med en 
indsigt i de grundantagelser og præmisser, som lægger til grund for den anvendte teknologi. 
Kort sagt: Gennem hvilke «briller» får jeg øje på mig selv?  Hvis ikke denne indsigt er til stede, 
kan man i værste fald forestille sig, at det den enkelte får øje på, som «sig selv», blot er et 
forvrænget billede, eller et aftryk af en programmørs, en forskers eller en helt tredje persons 
idégrundlag.  

Om det overhovedet er realistisk at tilvejebringe et sådan metablik på den anvendte 
teknologi hos enhver bruger, kan diskuteres. Dette er ikke skrevet med henblik på at 
devaluere aktøren, men med dét for øje, at forståelsen for en særlig teknologi, dens 
bagvedliggende funktioner etc., ofte forudsætter en dybereliggende faglig viden inden for et 
bestemt felt. Eksempelvis kræver det en indsigt i kroppens funktion at begribe hvad 
hjerterytmevariabilitet er, hvordan en HRV-måler fungerer og hvorfor den fungerer på netop 
denne måde. Hvis netop indblik i udstyret er en væsentlig præmis, står vi med en etisk 
udfordring, som i alle tilfælde bør overvejes, når selvmonitorering anvendes i praksis. 
Retfærdigvis bør det også nævnes her, at jeg ikke anskuer selvmonitoreringsudstyret som 
mere «besudlet», i forhold til at arbejde med sig selv og sin egen praksis, end det ville være 
tilfældet med andre teknologier. Som nævnt tidligere, så har vi ofte brug for noget, der står 
uden for os selv, i forsøget på at få øje på os selv – det kan som nævnt være mere analoge 
teknologier som pen og papir, eller det kan være et andet menneske, som stiller sig til 
rådighed. Det væsentlige er her, at uanset hvilken teknologi vi interagerer med i den 
forbindelse, så vil det have en indflydelse på, hvad vi selv bliver optagede af eller får øje på. 
Det er således ikke nogen herredømmefri, neutral arena, hvorfra jeg kan iagttage og søge 
indblik i min egen praksis og hvordan jeg interagerer og reagerer i mødet med bestemte 
stressorer, i eksempelvis mit arbejdsliv. Slutteligt bør det nævnes, at når der i denne 
sammenhæng henvises til at «jagte selvet», eller «søge indsigt i selvet», så skal dette ikke 
opfattes som et udtryk for et håb om at kunne identificere en særligt, substantiel masse, som 
er «mig» eller «mit selv». Derimod forstås der ved begrebet «selvet», det sæt af reaktioner og 
oplevelser, som knytter sig til særlige relationer, interaktioner og situationer i vores dagligt 
levede liv, og som kan variere over tid og sted (Davies og Harré 1990). 
 
 
Sandheden – At dokumentere sig selv 
En refleksion, som er dukket op i kølvandet på testforløbene, er fraværet af italesættelser 
vedrørende målingernes korrekthed. Der er ingen spørgsmål eller kommentarer a la: «Det 
kan altså ikke rigtig passe» eller «Jeg forstår ikke hvorfor de her målinger ser sådan ud» eller 
«Jeg kan ikke genkende mig selv her». Snarere synes testpersonerne at tage udgangspunkt i, at 
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de målinger de præsenteres for, stemmer overens med det, de forventer og kan genkende dem 
selv i – eksempelvis: 
 

Generelt kan jeg sige, at jeg er blevet bekræftet i den fornemmelse jeg havde af, at mit 
humør for det meste er godt. Og så tror jeg også, at den sammenhæng, jeg befinder mig i, 
og de mennesker, jeg er sammen med på en normal arbejdsdag og i min fritid, generelt har 
en positiv indflydelse på min psykiske og fysiske balance. 

 
En anden testperson, udtrykker det således: 
 

Det er faktisk rart at se hvor hurtigt min krop slapper af igen efter sådan en konflikt» […] 
Det overrasker mig lidt, at jeg ser ud til at være så afslappet, mens jeg underviser, for jeg er 
mange gange nødt til at bede eleverne om at være rolige og tie stille. Så det er jo godt, 
tænker jeg, at jeg alligevel ser ud til at være ret rolig og min hjerterytme ligger stabilt. 

 
Jeg var spændt på at se, hvordan min krop reagerede på, at jeg skulle konfrontere min 
leder med en problematik, jeg havde brug for at tale med ham om. Jeg blev overrasket 
over, at jeg var så rolig, og at der slet ikke var noget at se på min hjerterytme. Det er en 
problematik, der har naget mig længe, og det giver mig faktisk energi til at fortsætte 
’kampen’ med at få min leder til at forstå, hvordan jeg har det. 

 
Det, der især har vakt min eftertanke er, at der i begge citater ser ud til at være et mønster, 
hvor målingerne italesættes som noget, der kan dokumentere en særlig reaktion eller tilstand 
såvel kropsligt som mentalt. Det ser således ud til, at monitoreringen ikke alene anvendes til 
at «få øje på selvet», men i lige så høj grad anvendes til at sige «Ja, det er rigtigt, det er sådan 
jeg har det». Særligt omkring de fysiske målinger, synes der at være en italesættelse af 
målingerne som «sande» og et perspektiv der hedder, «kroppen lyver ikke – kroppen er en 
sladrehank, og den fortæller os noget om, hvordan vi har det».  

Hvis man ser på tilfældet med testpersonen, der giver udtryk for at ville gå i dialog med sin 
leder, ud fra den erhvervede indsigt i målingerne, så er der vitterligt også mange 
informationer at gå videre med. Hun har dels de fysiske målinger, sin egenoplevelse af energi, 
humør etc. og hun har haft mulighed for, at optage lydklip og tage billeder i de dagligdags 
situationer, hun befinder sig i. Hun har dermed et helt andet, og mere detaljeret afsæt, for at 
bringe lederen ind i sin praksis. Det er ikke kun en mundtlig overlevering af udfordringer og 
kilder til energi i lærerjobbet, det er et meget konkret kig ind – en mulighed for at få en form 
for «first person perspective» (Pink 2012), som muligvis kan bringe den pågældende leder til 
en anden forståelse af lærerens situation, reaktioner, udfordringer mv.  I den bedste af alle 
verdener giver dette afsæt både lederen og læreren mulighed for at handle konstruktivt – kort 
sagt: empowerment til dem begge.  

Men er det en etisk farbar vej, at anvende målinger som dokumentation for menneskelige 
følelser og kropslige udsving? Er vi dermed på vej i en retning, hvor det at måle, bliver mere 
«sandt» eller «rigtigt» end det, vi uden målinger er i stand til at sætte ord på? Noget tyder på, 
som det også er indikeret i forrige afsnit om jagten på selvet, at vi er «opdraget» med en særlig 
relation til teknologi, når der måles i et helbredsanliggende. Når vi måler vores temperatur, er 
det tallet på termometeret, der i vidt omfang afgør vores egen opfattelse af, om vi er syge og 
evt. behandlingskrævende eller om vi blot er sløje, men skal vente med sindsro på, at 
ubehagelighederne går over. Vores fortolkning af helbredet afgøres helt konkret af, om der 
står 37 eller 39 på termometeret. Når vi får målt vores blodtryk, stiller vi ikke spørgsmålstegn 
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ved at blodtrykket angives med to tal (eksempelvis 120/80). Vi accepterer også, at man ved 
måling kan konstatere eksempelvis at have forhøjet blodtryk, hvilket er defineret ved at 
blodtrykket måles til at være højere end 140/90. Samtidig accepterer vi det argument, at der er 
evidens for at et forhøjet blodtryk kan føre til alvorlige sygdomme, eksempelvis 
hjertekarsygdomme, blodpropper mv. og at et forhøjet blodtryk kræver en særlig 
opmærksomhed eller behandling. På den måde kan man sige, at vi er opdraget til, at det vi 
kan måle, fortæller en sandhed om vores sundhed.  

Mit ærinde er ikke at anfægte evidensen bag ovennævnte målingsmetoder, eller 
grænseværdier, for eksempelvis blodtryk og kropstemperatur. Ærindet er derimod at 
eksemplificere, hvorledes disse målinger og målingsmetoder for mange opleves som noget 
næsten naturgivent, og i forlængelse heraf reflektere over, om vi med 
selvmonitoreringsmuligheden bevæger os i retning af samme sandhedskriterie omkring 
sundhed versus ikke sundhed. Med testpersonernes tendens til at italesætte målingerne som 
en måde at dokumentere sig selv på, kan man argumentere for, at monitoreringen bliver en 
måde at søge en særlig indiskutabel evidens, og vi derved adapterer et naturvidenskabeligt 
sandhedskriterium, og forsøger at implementere dette i et humanistisk anliggende, i forsøget 
på at øge dets sandhedsværdi. Hvis det vitterligt er det, selvmonitoreringen bidrager med, er 
det så empowering eller blot en måde at anlægge et behavioristisk syn på individet, hvor 
bestemte input giver bestemte output, og hvor forholdet mellem input og output kan 
kortlægges og forstås på en særlig indiskutabel, valid måde. Er det en måde at overkomme 
stressorer på, hvor mennesket gøres til maskine, og hvor det at bruge målingerne til at sætte 
to streger under bestemte reaktioner bliver argumenter for bestemte reaktioners eksistens og 
gyldighed? Og hvis vi ikke kan måle, kortlægge eller forstå de menneskelige reaktioner, mister 
de da deres værdi eller erklæres som ikke gyldige? Jeg vil gerne afslutningsvis, vende tilbage til 
denne diskussion, men først vil jeg præsentere det sidste tema, som netop knyttes til temaet 
omkring sandhedskriteriet; sandheden om sundheden – om kategorisering af egne tilstande. 
 
 
Sundheden – at kategorisere sin egen tilstand   
Som ovenstående eksempler med hhv. temperatur og blodtryk indikatorer, er vi ikke alene 
vant til, at målingerne gælder, vi er også vant til at målingerne kategoriseres i noget der, i 
helbredsmæssig forstand, er godt eller mindre godt. For de fleste vil det eksempelvis være at 
foretrække, at have et «normalt blodtryk» frem for et «forhøjet blodtryk», idet man med det 
normale blodtryk bringes længere væk fra risikoen for eksempelvis hjertekarsygdomme og 
blodprop. I testpersonernes italesættelser ses der på lignende vis, en tendens til at kategorisere 
bestemte reaktioner og tilstande som hhv. foretrukne og ikkeforetrukne. Eksempelvis gennem 
ytringer som: «Det er faktisk rart at se, hvor hurtigt min krop slapper af igen, efter sådan en 
konflikt» eller «Så det er jo godt, tænker jeg, at jeg alligevel ser ud til at være ret rolig og min 
hjerterytme ligger stabilt». 

Den stabile hjerterytme og den registrerede oplevelse af ro, italesættes som «rart» og 
«godt», og som noget der dermed står i opposition til tilstande, der er mindre rare og gode – 
eksempelvis uro.  Når hun samtidig italesætter sin overraskelse over, at befinde sig i en fysisk 
og mental tilstand af ro, indikerer det, at den uønskede tilstand af eksempelvis uro samtidig er 
potentiel – hun kunne godt have været urolig i denne situation, men var det ikke. 
Spørgsmålet er, hvilken optik på sundhed, der følger i kølvandet på denne måde at bruge 
målinger som et redskab til både at dokumentere, men også kategorisere bestemte tilstande, 
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med særligt blik for andre potentielle tilstande, som potentielle? En anden testperson 
italesætter eksempelvis temaet omkring aktuel/potentiel tilstand således: 
 

«[…] det gav da selvfølgelig nogle tanker omkring mit medfødte hørehandicap; hvordan 
har min krop kunnet kompensere for det? […] Det er ikke noget jeg ellers har tænkt 
nærmere over, men det har det her været med til…».  
 

Han fortsætter:  
 

[…] Det at vi har skullet gå med den her hjerterytmemåler har fået mig til at tænke over, 
om andre af kroppens funktioner også fungerer anderledes som en slags kompensation for 
høretabet? Det kunne jeg godt forestille mig […] Og så tænker jeg også nu hvor vi har gået 
med den hjerterytmemåle […] er hjertet også på overarbejde hele tiden? 

 
I ovenstående italesættelse begynder testpersonerne at reflektere over spørgsmålet «Er der 
mon noget galt med mig, som jeg ikke hidtil har været opmærksom på?». Igen ses mønsteret 
i, at testpersonen både forholder sig til en aktuel, men derigennem også til en potentiel 
tilstand, eller et potentielt helbred, om man vil. På den ene siden kan denne refleksion ses 
som en sund eftertænksomhed, en måde at være årvågen på og tage ansvar for, hvordan 
resten af kroppen fungerer med testpersonens medfødte høretab. Set i dette perspektiv er 
indsigten en hjælp til selvhjælp. På den anden side, kan man også stille spørgsmålet, om 
selvmonitoreringen bidrager til en unødig bekymring, hvor risikoen for den potentielle 
uønskede tilstand uafladeligt lurer lige om hjørnet. Tolker vi italesættelsen ud fra sidstnævnte 
perspektiv, kunne man argumentere for, at selvmonitoreringen snarere bidrager til en form 
for risikopatologisering end empowerment. Risikopatologisering er kendetegnet ved, at der 
ikke er tale om aktuel sygdom, men at der er en risiko for, at sygdom indtræffer. Den enkelte 
patologiseres således ud fra en vurdering af modtagelighed for sygdom.  Risikoen for 
modtagelighed kobles til hypotetiske fremtidsscenarier, som kan komme til at spille en meget 
væsentlig rolle, for den enkeltes muligheder og valg i livet. Det særlige ved 
risikopatologisering er, at ansvaret i høj grad ser ud til at klæbe til den enkelte. Det er den 
enkelte som må kende, og bære ansvar for sin krop og genetik, og træffe hensigtsmæssige valg 
i forhold til sin egen indsigt og viden om sig selv og sin risiko for modtagelighed (Brinkmann 
2010, Rose 2009, Rose 2014). Set i dette lys, er det svært at få øje på empowerment. Omvendt 
kan man diskutere, om det er teknologien i sig selv, der er problematisk, eller om det ikke 
snarere er de diskurser om eksempelvis sundhed og sygdom, som teknologien indlejres i, der 
perspektiveres.  
 
 
Opsamling – selvmonitorering i praksis: Etiske refleksioner   
I den foregående diskussion og perspektivering har jeg søgt at tematisere selvmonitorering 
som en teknologisk mulighed der, når den bringes i anvendelse i praksis, både kan forstås og 
tolkes som en vej til at skabe empowerment for den enkelte, men som på én og samme tid 
rummer risikoen for andre, mindre fortrukne, scenarier: At blive forført af teknologien som 
et «neutralt maskinrum», eller at gøre menneskelige tilstande til et objekt for et medicinsk 
sandhedskriterium, hvor målingerne bliver betragtet som mere evidente, end det vi blot kan 
sætte ord på. Slutteligt har jeg diskuteret hvorvidt muligheden for monitorering, hvor vi 
døgnet rundt kan holde øje med os selv kropsligt som mentalt, baner vej for en 
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risikopatologisering, hvor empowerment erstattes af frygten for, hvad vi potentielt set kan 
komme til at fejle, og hvor ansvaret for at forblive rask, ligger hos individet. Der synes ikke at 
være nogen neutral udkigspost til rådighed, der kan afgøre, om det er forsiden eller bagsiden 
af monitorerings-medajlen, vi skal sætte vores lid til, så hvordan skal vi forholde os til denne 
teknologiske mulighed? 

Vender vi tilbage til titlens spørgsmål om, hvorvidt selvmonitoreringen bidrager til 
empowerment eller patologisering, synes der altså snarere at være tale om et «både-og» end et 
«enten-eller». Denne dobbelthed kalder på etisk refleksion over spørgsmålet: Hvornår bør vi 
anvende selvmonitorering og hvilke kriterier skal lægges til grund for vores vurdering? Er det 
eksempelvis rigtigt eller forkert at anvende selvmonitorering, hvis borgeren eller patienten 
ikke kan gennemskue teknologien? – hvis den monitorerede betragter denne som «et neutralt 
maskinrum» eller et «aftryk af indre processer»? Hvordan bør vi agere, hvis borgeren oplever 
gener som følge af selvmonitoreringen? I en hollandsk undersøgelse omhandlende 
hjertepatienters selvmonitorering beskrives eksempelvis, hvordan overvågning af egen 
sygdom kan opleves som udmattende, deprimerende og overvældende konfronterende. 
Patienterne oplevede monitoreringen som en byrde, fordi den blev en kontinuerlig 
påmindelse om deres sygdom (Oudshoorn 2011). Et lignende eksempel ses i en dansk 
undersøgelse, hvor hjertepatienter gav udtryk for ængstelse, når deres monitoreringsdata ikke 
gik i den ønskede retning (Hunicke et al 2013). Vil det i sådanne tilfælde kunne godtgøres 
etisk at monitorere? Og hvordan forholder vi os til eventuel modvilje mod at lade sig 
monitorere som led i forebyggelse eller behandling? 

Som det er fremgået af denne artikel, er det hele tiden perspektivet, der er afgørende for, 
hvordan vi kan anskue og forstå normer og etiske vurderinger omkring «Det monitorerede 
mig». Teknologien fortæller ikke i sig selv, hvad vi skal mene om den, og derfor bør vi i 
enhver omgang med denne form for intervention i eget og andres liv, forholde os til de 
grundantagelser og værdier, som lægges til grund for inddragelsen af selvmonitorering. 
Spørgsmålet om hvornår og hvorfor vi bør anvende selvmonitorering, vil ofte være vanskeligt 
at give entydige og på forhånd fastlagte svar på. Svarene vil variere alt efter den udkigspost, 
der indtages. Netop derfor synes disse spørgsmål at være relevante at «gå rundt om». Her kan 
de tre temaer jeg har skitseret omkring «at få øje på sig selv», «at dokumentere sig selv» og 
«kategorisering af egne tilstande» forhåbentlig være et udgangspunkt for videre 
perspektivering af, hvad der er på færde i dialogen mellem teknologiens udtryksformer og 
aktørens selvfortolkning. Det afgørende for teknologiens anvendelse må være, at den tager 
afsæt i en situeret etik (Arribas-Ayllon, Sarangi og Clarke 2013) og i størst mulig indsigt og 
gennemsigtighed for de involverede parter – at der som Clarke skriver, er blik for «the 
conditions in the situation» (Clarke 2005). 
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Abstarct
Self-monitoring is increasingly used as part of treatment and pre-
vention in the Danish healthcare system. An example may be the 
chronically ill individual who measures different physical fluctua-
tions in the body, or it may be citizens with depression history 
who monitor their energy level or mood to increase their own 
awareness of a possible relapse. The technological opportunity for 
self-monitoring is often articulated as patient-caring – as ways in-
dividuals can help themselves. With theoretical and methodologi-
cal inspiration from discourse theory, the objective of this article is 
to illustrate the articulations, hegemonic positions and rationales, 
which construct self-monitoring as self-caring.

Keywords: #Self-monitoring, #self-caring, #health communication, 
#ethics, #hegemonic positions.

Baggrund og status
Fra politisk hold satses der i disse år massivt på selvmonitorering 
og andre former for inddragelse af patienten i Sundhedssystemet. 
Sundhedsprofessionelle efteruddannes til at agere ”inddragelses-
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piloter”, der afholdes internationale konferencer i ”shared decision 
making” ligesom patienter rustes til at undervise andre patienter 
(ViBis 2015). Som led i Finansloven 2015 blev der afsat 300 mio. kr. 
til patientinddragelse (Sundhedsudspil 2014). Et af de tilstræbte 
mål er at øge anvendelsen af selvmonitorering – det vil sige for-
skellige former for telemedicinske løsninger, hvor patienten over-
våger sit helbred i eget hjem. Formålet er, at den viden patienten 
herigennem opnår om sit eget helbred, anvendes mere aktivt i be-
handlingen (Sundhedsudspil 2014). 

Sideløbende med den politiske proces er der produceret en om-
fattende litteratur, der behandler forskellige selvmonitorerings-
metoders evidens i behandlingen af eksempelvis kroniske lidelser 
(Rosser og Eccleston 2011) og psykiske sygdomme (Torpegaard 
2014, Dalum og Arnfred 2014). Ligeledes er der gjort forsøg på at 
kategorisere de mange forskellige teknologier, som er en del af selv-
monitorerings-repertoiret (Gill, Kamath og Gill 2012 samt Obidu & 
Obidu 2012). I megen af denne litteratur konkluderes det, at der er 
evidens for disse nye teknologiers effekt, og teknologien italesættes 
som en mulighed for at gøre patienten til ”herre over eget sygdoms-
forløb” (Sundhedsudspil 2014, Kappelgaard og Lund 2013, Kappel-
gaard og Lund 2014). 

Hvilke betydninger artikulerer de danske 
sundhedsmyndigheder om selvmonitorering?
Ærindet i denne artikel er at sætte fokus på hvilke betydninger der 
dannes om patienten, den sundhedsprofessionelle og sundhedsvæ-
senet, når selvmonitorering italesættes af de danske sundhedsmyn-
digheder. Derudover er det artiklens formål at diskutere, hvorledes 
disse mere eller mindre fastlåste betydninger om selvmonitorering 
kalder på refleksion og stillingtagen omkring præmisserne for tek-
nologiens anvendelse i vores sundhedssystem. Væsentligheden af 
et sådant analytisk blik ses måske klarest i tilbageblik. Historisk set 
er mange teknologier gennem forskellige udviklingsfaser blevet til-
skrevet forskellige betydninger alt efter øjnene der ser. Således er 
eksempelvis ultralydsscanninger både italesat som en videnskabe-
lig teknologi, der tilvejebringer sikker viden om fosteret, som kon-
trolteknologi, der forstyrrer det private forhold mellem mot og barn 
(Elsass og Lauritsen 2006, 196) og som en ”oplevelsesteknologi” for 
den gravide og dennes pårørende (Huniche og Olesen 2014, 78).
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Uanset om man er fortaler for eller modstander af teknologiens 
muligheder, er det et faktum, at dens mulighed for at se svanger-
skab i lyset af enten sundhed eller sygdom har haft sociale og sam-
fundsmæssige konsekvenser, som rækker ud over selve teknologi-
en (Verbeek 2006, 366). Muligheden for nakkefoldsscannning i 
svangerskabets 11. – 14. uge betyder eksempelvis, at vordende for-
ældre tilvejebringes en sandsynlighedsberegning, der indikerer en 
risiko for at fosteret fødes med bestemte misdannelser (Patient-
håndbogen 2014). Ud fra denne beregning kan der tages beslutning 
om, hvorvidt svangerskabet skal opretholdes eller afbrydes. Mulig-
heden for scanninger har eksempelvis betydet, at antallet af borgere 
der fødes med Downs syndrom er stærkt reduceret. Således har 
scanningsteknologien indflydelse på beslutninger om liv, død og 
demografisk sammensætning i vores samfund, ligesom et beslut-
ningsmandat flyttes fra sundhedsvæsen til vordende forældre.

Pointen er her, at det ikke er teknologien i sig selv, der afgør betyd-
ningsdannelserne og de samfundsmæssige og sociale konsekvenser 
af teknologiens anvendelse. Ser man på teknologien som anvendes 
til selvmonitorering, gør samme pointe sig gældende. Derfor er det 
væsentligt at afdække, hvilke betydninger teknologien tilskrives, så 
også de sociale og samfundsmæssige konsekvenser af disse speci-
fikke tilskrevne betydninger kan italesættes. Dette er et hidtil over-
set perspektiv i forhold til selvmonitorering (Klauser og Albrechts-
lund 2014, Kappelgaard 2015, Lupton 2011, Lupton 2013)

Metode
For at afdække de særlige betydninger, der konstruerer en bestemt 
fremstilling af selvmonitorering, når den italesættes af de danske 
sundhedsmyndigheder, vil jeg i den forestående analyse støtte mig 
til et begrebsapparat hentet i diskursteori, nærmere betegnet hos 
den engelsk-argentinske filosof Ernesto Laclau. Hovedformålet 
med analysen er her at ”gentænke de strategiske skridt som den 
hegemoniske logik1 forudsætter” (Laclau 2001, 9) og ”belyse dia-
lektikken mellem det, der lader sig repræsentere og det, som ikke 
lader sig repræsentere, hvilket er kernen i hegemoniske logikker” 
(Laclau 2001, 11). Når Laclau blandt andet anvender formulerin-
gen ”at gentænke de strategiske skridt” hænger det sammen med 
den måde han opfatter diskurs på, hvilket jeg kort vil eksplicitere i 
det følgende. 
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Ved diskurs forstår Laclau en fastlæggelse af betydning inden for 
et bestemt domæne. Ifølge Laclau beror menneskelig rationalitet og 
adfærd på sproglige faktorer, der hele tiden ændrer sig i takt med 
den historiske udvikling. Derfor er det også udelukkende gennem 
en undersøgelse af den sproglige praksis, man kan erkende diskur-
sive strukturer: ”Social interaktion er den eneste kilde til vores ver-
den: Vores verden kan ikke begrunde sine etiske eller samfunds-
mæssige principper i andet end menneskelig handlen, kamp og 
argumenter”(Laclau 2001, 12).

Når vi søger at erkende diskursive strukturer sker det gennem 
en undersøgelse af, hvordan det i udgangspunktet ikke-repræsen-
terbare repræsenteres – det vil sige hvordan man inden for et gi-
vent domæne etablerer en relation til tegn, der i sig selv er tomme, 
og dermed repræsenterer tegnenes indhold på en bestemt måde. 
Ifølge Laclau vil en symbolsk orden altid rumme særlige tegn, som 
andre tegn tvinges til at referere til og udkrystallisere sine betyd-
ninger fra. Disse tegn benævnes nodalpunkter. Begrebet hentes fra 
Lacan, der brugte betegnelsen ”point-de-capition”, der direkte 
oversat betyder pudeknapper (Laclau og Mouffe 2014, 99). På sam-
me vis som pudeknappen fæstner det ydre materiale til pudens 
indhold, er det nodalpunktets funktion at fastholde særligt kon-
struerede forhold mellem tegn og indhold i den symbolske orden 
– at forhindre glidning i betydningerne. 

Når et bestemt tegn artikuleres ind i en bestemt diskurs, reduce-
res antallet af mulige betydninger: ”Enhver meningsproduktion, er 
en produktion af en forskel (…). Ethvert objekt konstituerer sig som 
objekt for en diskurs, det vil sige som en forskel i en kontekst af 
mening” (Laclau 1997, 125). I diskursen søges det flertydige tegn 
fastfrosset i én bestemt betydning, men det betyder ikke, at det me-
ningsoverskud, der ikke er inkluderet i diskursen, ophører med at 
eksistere. Det er netop i forbindelse med diskursens forsøg på at 
lukke sig om sig selv, at Laclaus begreb om hegemoni skal forstås. 
De partielt fastlåste betydninger i diskursen kan opfattes som en 
slags ”Principles of Reading”(Laclau 1990, 101) i den flertydige vir-
kelighed. Begrebet hegemoni henviser til de specifikke ”Principles 
of Reading”, som har erobret en dominerende position inden for et 
bestemt domæne, og dermed har fastlåst bestemte betydninger el-
ler opfattelser i den sociale virkelighed. Hegemoniet er dog kun et 
udtryk for en konstruktion, som søges opretholdt gennem en be-
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stemt forskel, der  hviler på bestemte grundantagelser: Det er netop 
disse grundantagelser, Laclau benævner ”logikker”. For at kaste lys 
over disse logikker må man, ifølge Laclau, dekonstruere de hege-
moniske konstellationer, som logikken hviler på. 

I den følgende analyse vil jeg undersøge, hvordan der gennem 
sproglige processer etableres bestemte ”Principles of Reading”, når 
de danske sundhedsmyndigheder kommunikerer om selvmonito-
rering til såvel fagfæller, beslutningstagere i sundhedsvæsenet og  
patienter, og netop stille spørgsmålene: Hvilke strategiske skridt 
forudsætter de hegemoniske logikker? Hvilke grundantagelser op-
retholder konstruerede forskelle som forskelle? 

Analyse
Analysen tager udgangspunkt i to publikationer udgivet af Sund-
hedsstyrelsen. Begge publikationer falder inden for den kategori, 
Sundhedsstyrelsen benævner ”faglig rådgivning”. Den ene er en 
rapport om  en kvalitativ undersøgelse af praktiserende lægers 
holdning til patienters selvstyrede behandling (Sundhedsstyrelsen 
2012), mens den anden er en såkaldt temaavis fra en nordisk konfe-
rence om egenomsorg (Sundhedsstyrelsen 2011). Den første publi-
kation er henvendt til beslutningskompetente sundhedsprofessio-
nelle, mens den sidste overvejende henvender sig til Borgeren. I 
min opbygning af analysen er jeg inspireret af Niels Åkerstrøm An-
dersens operationalisering af Laclaus begrebsapparat (Åkerstrøm 
1999), hvorfor analysen struktureres ud fra fire punkter: 1) Identifi-
kation af nodalpunkter 2) Fokus på artikulatorisk praksis og hege-
moniske positioner 3) Præsentation af konstruerede forskelle 4) 
Præsentation af logikker. Slutteligt præsenteres dét, der netop ikke 
præsenteres i den samlede diskurs, men som står som konkurreren-
de betydningsoverskud i det diskursive felt.

1. Identifikation af nodalpunkter
Når de danske sundhedsmyndigheder italesætter selvmonitore-
ring anvendes ofte betegnelsen ”egenomsorg”. Begrebet bruges 
som en form for paraplybetegnelse eller overbegreb for de målin-
ger, uddannelsestiltag og øvrige aktiviteter, der pågår, når patien-
ten inddrages i egen behandling. Begrebet ”Egenomsorg” betrag-
tes i denne sammenhæng som et væsentligt nodalpunkt, som andre 
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betydninger udkrystalliseres fra. Egensomsorg defineres af Sund-
hedsstyrelsen således:

Egenomsorg (self-management) ved kronisk sygdom er 
en systematisk intervention rettet til patienter med kro-
nisk sygdom. Interventionen har til formål at hjælpe dem 
til at deltage i monitorering af symptomer eller fysiologi-
ske processer og/eller beslutningstagen om sygdommen 
og dens behandling på grundlag heraf. (Sundhedsstyrel-
sen 2012, 32)

Det første som det er interessant at dvæle ved, er at Sundhedsstyrel-
sen sætter tegnet omsorg i forbindelse med tegnet behandling. Des-
uden artikuleres omsorgen som en særlig slags, der både udgår fra 
og rettes mod personen selv; egenomsorg. I artikulationen presses 
andre mere kliniske betegnelser for eksempelvis læge-patient kon-
takt og sundhedsvæsen-aktiviteter således ud i det diskursive felt 
som det ”ikke-repræsenterede”. Ord som ”undersøgelse”, ”konsul-
tation”, ”selvmonitorering”, ”medicinering” ville således have en 
anden klang, hvis man indsatte ordet som erstatning for ordet egen-
omsorg i det ovenstående citat. Citatet ville stadig danne en betyd-
ning, men det ville være en anden, mere klinisk betydning. Ved 
netop at artikulere patientinddragelse som ”egenomsorg” og som 
”hjælp” dannes betydninger, hvor det er mennesket frem for meto-
den, der sættes i centrum, og hvor sundhedsmyndigheden som af-
sender fremstår som et menneskeligt system, ud fra den præmis, at 
det er afsenderen, som vil tilvejebringe hjælpen, der i sidste ende 
kan tilvejebringe omsorgen. 

Som det fremgår af definitionen artikuleres egenomsorgen endvi-
dere  som en ”systematisk intervention”. Ordet stammer fra det la-
tinske ”interventio”, som betyder indgreb eller indgriben. Modsat 
begreber som ”hjælp” og ”omsorg” har ”systematisk intervention” 
ikke en hegemonisk position som noget basalt humanistisk. Betyd-
ningen af begrebet ”intervention” kan variere alt efter kontekst. I en 
politisk kontekst kan det dække over alt fra overtalelse gennem 
samtale til væbnet magtanvendelse. I en medicinsk kontekst er det 
ikke ualmindeligt at omtale undersøgelser og behandling som inter-
ventioner (Medicinsk fagsprog 2014). Implicit i begrebet interventi-
on ligger, uanset om det indgår i den ene eller anden kontekst, 
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særligt to betydninger: For det første er en intervention en aktiv 
handling, hvor en part foretager en handling rettet mod nogen eller 
noget andet. For det andet ligger der i ordet ”intervention” en impli-
cit antagelse om, at indgriben er påkrævet og nødvendig, og at pas-
sivitet vil få alvorlige, negative konsekvenser. 

2. Forskelsættelser 
I det følgende vil jeg se nærmere på, hvorledes de betydninger som 
udkrystalliseres fra begreberne egenomsorg og intervention er med 
til at konstruere forskelle, som hviler på bestemte logikker om ind-
dragelse af patienter i sundhedssystemet. Særligt har artikulatio-
nerne fra disse forskelsdannelser fokus på italesættelsen af patien-
tens rolle, den sundhedsprofessionelles rolle samt den relation og 
opgavefordeling, som italesættes mellem disse to parter. De tre for-
skelle, som vil blive behandlet i det efterfølgende er: Gribe ind/In-
vitere, Aktiv/Passiv samt Kontakt/Kontrol.2 

Gribe ind/Invitere
Med udgangspunkt i de ovennævnte betydningsdannelser omkring 
begrebet intervention, vil beslutningen om en eventuel intervention 
blive truffet af en udenforstående tredjepart ud fra særlige interesser 
og/eller en kalkule om de konsekvenser, det kan have, hvis man 
ikke intervenerer. Den intervenerede part har ikke altid et valg i for-
hold til interventionen. På den måde bliver begrebet intervention 
det modsatte af begrebet ”invitere til”, som normalt er den første del 
af et turpar, hvor anden del i dette turpar både kan være ”ja tak” 
såvel som ”nej tak”.  I forhold til selvmonitoreringen artikuleres den 
teknologiske mulighed således ikke som en aktivitet, som patienten, 
i udgangspunktet, selv tager initiativet til eller som patienten har en 
mulighed for at vælge til eller fra. Denne tolkning underbygges end-
videre af Temaavisen, hvor speciallægekonsulent Svend Juul Jør-
gensen fra Sundhedsstyrelsen udtaler: ”Hele egenomsorgstanke-
gangen bygger på adfærdspsykologiske studier, der viser at man 
kan flytte folk, og det mener vi, Sundhedsvæsenet er forpligtiget til” 
(Sundhedsstyrelsen 2011, 2). Her artikuleres således en betydning, 
hvor patienten er den, som skal ”flyttes”, mens sundhedsvæsenet er 
den instans, som har ansvar for, at denne ”flytning” finder sted.

I ovennævnte udtalelse refereres der ikke specifikt til, hvilke ad-
færdspsykologiske studier, egenomsorgstankegangen bygger på, 
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men overordnet set ligger der med referencen til denne teoretiske 
diskurs et hint om et stimulus/responsrelateret forhold mellem 
sundhedsvæsen og patient. Når der tales om at ”flytte” patienten, 
handler det således om at påvirke med den rette stimulus. Det lig-
ger implicit i stimulus/responstanken, at den som påfører denne 
stimulus også har mandat til at definere den i form, omfang etc., li-
gesom det ønskede output af stimulus er defineret på forhånd. 

I det ovenstående citat fra Temaavisen artikuleres det desuden, at 
det er ”Sundhedsvæsenet”, der har ansvaret for ”flytte folk”. Selv 
om det er Sundhedsstyrelsen, der er afsender af Temaavisen, place-
res ansvaret bredere end inden for denne beslutningsmyndighed; 
nemlig tillige hos de sundhedsprofessionelle, der ansvarliggøres for 
at påføre stimuli som en del af deres faglighed. Gennem forskels-
dannelsen gribe ind/invitere konstrueres således en rollefordeling 
og et magtforhold, hvor det menneske, som ”egenomsorgen” rettes 
mod, ikke umiddelbart synes at have samme beslutningskompeten-
ce som de øvrige aktører, der er involverede i omsorgsaktiviteterne. 
Netop spørgsmål om beslutningskompetencer leder videre til end-
nu en forskel, nemlig forskellen Kontakt/Kontrol.

Kontakt/Kontrol
Hvorvidt de sundhedsprofessionelle opfattes som beslutningskom-
petente i forhold til form og omfang af den pågældende stimulus, 
synes problematiseret i Sundhedsstyrelsens kvalitative undersøgel-
se blandt praksislæger og sygeplejersker, hvoraf det fremgår at: 

Sammenstillet med udtalelser fra patienter synes de skep-
tiske holdninger fra lægerne til patienternes motivation at 
bunde i en manglende forståelse for, at selvstyret behand-
ling kan opfylde patienternes behov for tryghed i endnu 
højere grad end besøg hos lægen samt til dels et manglen-
de kendskab til den forbedrede behandlingseffekt. (Sund-
hedsstyrelsen 2012, 28) 

Den udtalte skepsis blandt de sundhedsprofessionelle begrundes 
således fra Sundhedsstyrelsens side med manglende forståelse og 
kendskab. Til gengæld artikuleres der i samme rapport to alternati-
ve forklaringer på, hvorfor praksislægerne ønsker at holde fast i 
konsultationsformen frem for selvstyret behandling. Den ene for-
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klaring italesættes som lægernes oplevelse af ”tab af indtægt ved 
selvstyret behandling samt en opfattelse af, at de uretfærdigt mister 
deres patienter” (Sundhedsstyrelsen 2012, 30) Den anden forkla-
ring formuleres således:

Beretningen fra lægen, der booker patienter til regelmæs-
sige konsultationer, selv om der ikke er noget presseren-
de i vejen med dem, og udtalelserne om, at visse patien-
ter ikke ønsker færre lægebesøg, kan dog også ses fra en 
anden vinkel. De kan give en forståelse for, at et lægebe-
søg også er en social relation, som handler om mere end 
sygdom. Det handler om lidelse og patientens livssituati-
on. Udtalelsen fra behandleren henleder opmærksomhe-
den på, at lægen ikke kun har en rolle som behandler 
men også en social rolle i samfundet. Lægen og sygeple-
jersken er måske de eneste, der kender patientens per-
sonlige liv, og de er samtidig legitime at henvende sig til 
med ”sjælesorg” i et sekulariseret samfund. (Sundheds-
styrelsen 2012, 28)

I ovenstående citat artikuleres en rolle for den sundhedsprofessio-
nelle, i hvert fald praksislægen, som en fagperson, der snarere er 
samtaleressource, sjælesørger og social relation end diagnosestiller 
og behandler. Desuden artikuleres de regelmæssige konsultationer 
som møder, der fastsættes på lægens initiativ, ”lægen booker”, sna-
rere end patienten ud fra hans eller hendes helbredsmæssige be-
hov. Den lægelige konsultation og lægens rolle konstrueres der-
med som noget, der handler om andet end behandling af patientens 
lidelse. Desuden præsenteres ovenstående citat under overskriften 
”Lægernes holdninger til hvad der er bedst til patienten, passer 
ikke altid med egenbehandling”. Lægernes italesættelser repræ-
senteres dermed ikke som ”viden” eller ”fakta”, men som et indi-
viduelt perspektiv – holdninger kan diskuteres i modsætning til 
eksempelvis fakta.

Mens lægens rolle som behandler og diagnosestiller ændres til at 
være eksempelvis sjælesørger og samtalepartner, italesættes patien-
ten som eksempelvis ”ekspert” og ”plejedesigner” med sidestillede 
faglige kompetencer i forhold til lægen. I Temaavisen udtaler en 
gigtpatient og plejedesigner således at: ”Det har også vist sig, at pa-
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tienternes egne undersøgelser af deres led med tiden bliver lige så 
gode som lægens, ligesom den [forskningen på området] viser, at 
velinformerede og involverede patienter får bedre behandlingsef-
fekt og resultat af deres rehabilitering.” (Sundhedsstyrelsen 2011, 4). 
Samtidig artikulerer samme gigtpatient betydninger om den relati-
on og ydelse, patienten optimalt set har til og får fra lægen: 

Der er tale om en kulturbarriere, der skal overkommes, 
for mange personer i sundhedsvæsenet har stadig den 
holdning, at lægen passer sine ting og patienten passer 
sine. De er ikke vant til at blande sig i hinandens ting. 
Men de, der har forstået det, finder ud af, at de rent fak-
tisk kan bruge konsultationerne nu til at tale med deres 
patienter i stedet for at bruge tid på kontrol og rutineting. 
(Sundhedsstyrelsen 2012, 4) 

Der konstrueres således en forskel, hvor kontrol står overfor kon-
takt, og hvor grundantagelsen, der opretholder forskellen er, at den 
traditionelle rolle- og opgavefordeling mellem læge og patient blo-
kerer for såvel optimal behandlingseffekt som for patientens behov 
for at have lægen som samtalepartner. Grundantagelsen er således 
her, at hvis vi ønsker et sundhedsvæsen med omsorg og kontakt, 
må det indebære at sundhedspersonalet flytter sig i sin faglige op-
tik – at de accepterer en anden måde at tilgå patienterne på. 

Aktiv/Passiv
Som tidligere nævnt ligger der implicit i artikulationerne om den 
systematiske intervention en antagelse om, at man gennem be-
stemte handlinger kan forhindre forud kalkulerede negative kon-
sekvenser. Der artikuleres således forskellen aktiv/passiv, hvor 
det at forholde sig aktivt til sin sygdom gennem deltagelse i egen-
om sorgs aktiviteterne er den præfererede side af forskellen. Samti-
dig bliver dét, at man ikke er ”egenomsorgsfuld” gennem selvmo-
nitorering, artikuleret som at forholde sig passivt til sin sygdom, 
hvilket næsten sidestilles med, at man som patient bidrager til, at 
de dis-præfererede mulige konsekvenser bliver en realitet. Patien-
ten animereres gennem denne artikulatoriske praksis til at tage an-
svar gennem informationssøgning og engagement i sin sygdom. I 
Temaavisen udtaler en patient således at: ”Baggrunden er, at jo fle-
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re data patienten har og følger med i vedrørende deres egen syg-
dom, jo mere motiverede bliver de til at tage hånd om sig selv og 
går ikke bare til lægen og forventer, at han skal gøre et eller andet” 
(Sundhedsstyrelsen 2011 s. 4). Det aktive engagement artikuleres 
som en positiv tildeling af ansvar med mindst to positive sideef-
fekter: For det første en bedre behandlingseffekt og for det andet 
en frisættelse fra læge- og sygehus besøg, der italesættes som ”et 
ret stort indgreb i folks dagligdag”.

3. Logikker om den sundhedsprofessionelle, 
patienten og Sundhedsvæsenet
Som det er fremgået af ovenstående analyse, konstrueres der gen-
nem Sundhedsstyrelsens italesættelse af selvmonitorering en ræk-
ke betydninger om fremtidens ideelle sundhedssystem – og ikke 
mindst om, hvorledes patienterne og de sundhedsprofessionelle 
skal udfylde bestemte roller, opgaver og indgå i relation til hinan-
den på en særlig måde. Det italesatte udgangspunkt er, at begge 
parter må flytte sig, ændre adfærd og holdninger, hvis vi skal be-
væge os i retning af et sundhedsvæsen med omsorg og kontakt 
mellem patienter og sundhedsprofessionelle, hvor behandlingsef-
fekten maksimeres. I det følgende fokuseres på de specifikke roller, 
som italesættes gennem de præsenterede forskelssættelser samt de 
logikker, der opretholder forskellene.

Patienten
For patientens vedkommende handler dét at flytte sig om at være 
aktiv gennem informationsøgning. Logikken er, at der er kausalef-
fekt mellem patientens viden og behandlingens effekt. Viden, her-
under særligt det at være motiveret til at søge viden, bliver således 
et inklusionskriterium (Evron 2014). Patienten er, under forudsæt-
ning af en tilstrækkelig indsigt i egen lidelse, den der er ekspert på 
egen sygdom. Desuden artikuleres betydningen, at viden skaber 
engagement og frihed fra tidskrævende besøg hos lægen, der arti-
kuleres som et indgreb i patientens hverdag. Logikken er altså, at 
egenomsorgen frisætter patienten fra et hidtil eksisterende afhæn-
gighedsforhold til sundhedssystemet, men at patienten selv må 
kvalificere sig til at blive frisat (Rose 2009, Rose 2014). Der er en 
opfattelse af, at spørgsmålet om sundhed er noget, patienten selv 
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har ejerskabet og iboende ressourcer til – at ”sundhed sidder mel-
lem ørerne” (Andersen 2002). 

Den sundhedsprofessionelle
I forhold til den sundhedsprofessionelle konstrueres den ønskede 
rolle med afsæt i forskelsdannelsen kontrol/kontakt. Forskellen 
opretholdes af en logik om, at færre kontroller frigiver ressourcer 
til kontakt med patienten. Der artikuleres således en rolle for læ-
gen, hvor han eller hun frigøres fra rollen som klinisk ekspert til en 
mere humanistisk orienteret samtalepartner og sjælesørger. Moti-
vatorrollen gøres desuden til en del af den sundhedsprofessionel-
les faglighed (Evron 2014). Samtidig italesætter begge publikatio-
ner, at de sundhedsprofessionelles nuværende faglige tilgang kan 
opfattes som en barriere for at praktisere egenomsorg ud fra de 
opstillede ønsker om rolle- og opgavefordeling. Lægens eventuelle 
negative holdning til selvstyret behandling artikuleres som mang-
lende forståelse og indsigt samt et misforstået patienthensyn. Des-
uden nævnes også økonomi som et parameter for lægens stilling-
tagen – herved forstås at lægen mister indtægt i sin praksis, hvis 
antallet af konsultationer falder, og at dette forhold i sig selv kan 
være lægens anledning til ikke at ville animere til at patienterne 
behandler sig selv.

4. Refleksioner over det ikke-repræsenterede
En væsentlig pointe i den anvendte diskursive analysestrategi er, 
at have blik for både det, som repræsenteres, og det, som ikke re-
præsenteres inden for et givent domæne. Derfor vil jeg i det føl-
gende perspektivere nogle af de temaer og problematikker, som 
netop ikke italesættes, når Sundhedsstyrelsen konstruerer det 
ovenfor beskrevne billede af sundhedssystemet, sundhedsprofes-
sionelle og patienter.

Gennem begge publikationer artikuleres patientens ansvar for 
egenbehandling som en positiv tildeling. Der er således ikke tale 
om, at noget tages fra patienten – tværtimod. Det berøres ikke i de 
artikulerede betydninger, at der kan være patientgrupper, som ikke 
kan eller måske ikke vil tildeles dette ansvar, men som foretrækker 
at være i kontakt med lægen. Flere undersøgelser blandt selvmoni-
torerende hjertepatienter har eksempelvis peget på, at dét at moni-
torere sig selv kan være slidsomt og deprimerende, fordi man 
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konstant mindes om sin lidelse (Oudshoorn 2011), ligesom data, 
som udvikler sig i en negativ retning, kan føre til stigende og måske 
unødvendig bekymring hos patienten (Huniche et al 2013). I sådan-
ne tilfælde vil det være vanskeligt at forestille sig, at selvmonitore-
ring er omsorgsfuldt eller frisættende.  Et spørgsmål som i denne 
forbindelse kunne være relevant at stille er, hvorvidt man som pa-
tient er fri til at vælge selvmonitorering fra og under hvilke betin-
gelser, man eventuelt skal kunne gøre det?

Som det er fremgået, anskues viden og engagement som et inklu-
sionskriterium. Hvad der ikke italesættes er, hvad vi stiller op med 
de ”uengagerede” og de ”dumme”. Hvordan forholder vi os som 
sundhedsprofessionelle eller som samfund til patienter, der ikke 
ønsker eller ikke evner at forholde sig til egen sygdom? 

Slutteligt repræsenteres ikke de eventuelle lægefagligt legitime 
grunde, som sundhedspersonalet kan have til at fravælge egenbe-
handling blandt bestemte patientgrupper. Fraværet af nuancering 
af spørgsmålene om, hvem der kan profitere af egenomsorgsaktivi-
teter og hvem, der såvel i forhold til trivsel som behandlingskvalitet 
er bedst stillet ved at konsultere lægen, kalder på refleksioner i for-
hold til omfang og anvendelse. 

På hjemmesiden for ViBIS (Videnscenter for Brugerinddragelse i 
Sundhedsvæsenet), som er etableret i 2011 af paraplyorganisatio-
nen Danske Patienter, fremgår det at:

Der findes i dag ikke en klar og almen accepteret defini-
tion af individuel eller organisatorisk brugerinddragelse 
hverken på nationalt eller internationalt plan. Der er der-
for både i den politiske retorik og i den faglige praksis en 
række meget forskellige fortolkninger af, hvad bruger-
inddragende indsatser kan rumme. (ViBIS 2015) 

Netop derfor synes det særdeles relevant, at vi som samfund går 
rundt om spørgsmål som: Hvornår og blandt hvem er det rigtigt 
og godt at anvende selvmonitorering? Hvilke kriterier lægges til 
grund for en sådan vurdering og hvem bør foretage den?
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(Endnotes)
1 En grundantagelse hos Laclau er, at nogle betydningsdannelser til nogle tider 

og i nogle kontekster har forrang for andre – de har indtaget en hegemonisk 
position, hvor bestemte betydninger er partielt fastlåste som den dominerende 
måde at anskue et domæne eller fænomen på. Inspirationen til hegemonibe-
grebet hentes hos Gramsci. Dog mener Laclau ikke at kampen om  det sociale 
kan  reduceres til anliggender om økonomiske eller klassemæssige skel. I La-
claus anvendelse af hegemonibegrebet henvises der således til socialt over-
herredømme i mere bred forstand. Ifølge Laclau er der intet på forhånd givet 
om hvilke idéer, ideologier eller logikker, der indtager en overherredømmepo-
sition. Dette afgøres gennem artikulatorisk praksis.

2 De tre præsenterede forskelle, som jeg har valgt at rette fokus mod i analysen, 
er blevet etableret ud fra en hyppig italesættelse af begreberne i forskellens 
venstre side. ”Gribe ind”, ”aktiv” og ”kontakt” betragtes således i denne sam-
menhæng som nodalpunkter, hvorfra der udkrystalliseres bestemte betyd-
ninger, som jeg har vurderet er væsentlige at belyse for at indkredse den dis-
kurs som produceres. Man vil naturligvis altid kunne diskutere det begreb som 
sættes ind som forskellens højre side – og identifikationen af nodalpunkter i det 
hele taget.  
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Selvmonitorering indgår i stigende omfang som en del af både vores private 
liv og i kontakten mellem borger og ’system’.  I privatlivet har vi adgang til 
tusindvis af apps, som sætter os i stand til at monitorere alt fra vores fysiske 
form til vores mentale velbefindende, og vi kan gennem denne monitorering, 
producere ’digitale dagbøger’ om os selv og vores handlemønstre – skabe 
et ”monitoreret mig”. Også fra politisk hold satses der i disse år massivt på 
anvendelse af selvmonitorering – eksempelvis gennem øget anvendelse af 
telemedicinske løsninger, hvor patienten monitorerer sit helbred i eget hjem. 
Ambitionen er, at den viden patienten herigennem opnår om eget helbred, 
anvendes mere aktivt i behandlingen. 

Formålet med afhandlingen er at analysere, perspektivere og diskutere såv-
el potentialer som udfordringer, når selvmonitorering anvendes i praksis. 
Med udgangspunkt i diskursstudier, praksisstudier og interaktionsanalyse 
rejser afhandlingen nye spørgsmål til anvendelsen af selvmonitorering i 
både organisatorisk kontekst og i sundhedsvæsenet. Eksempelvis: Er selv-
monitorering en mulighed for frisættende autonomi – en empowerment af 
individet? Eller bidrager monitoreringen i stedet til individualisering eller 
patologisering, hvor vi gennem ejerskabet af vores egen ’digitale fortælling’, 
producerer et overansvar for eksempelvis hvilken behandling vi skal mod-
tage, hvor raske vi kan (for)blive eller hvor godt vi trives i vores arbejdsliv?
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