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ironisk ment? Nej, det er alvorligt. Vores hensigt med denne artikel er at pege på “ironi” som et middel, der
bevidst anvendt kunne være virksomt mod stress. Forebyggende, i den forstand at ironien måske kan hjælpe
os til at udvikle et mere modent forhold til vores arbejde, og undertiden terapeutisk, når vi er ramt at stressen.
Når vi i denne artikel taler om ironi, er det i den forstand, som vi læser, at Søren Kierkegaard (herefter SK)

gør det. For SK er ironi, som vi uddyber det nedenfor, et middel til at vælge sig selv, at træde i eksistens, eller
hvordan man nu vil udtrykke det. Vi taler eksempelvis ikke om uskyldig eller ondskabsfuld ironi, men om en

form for opbyggelig ironi.
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