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� SamfundstypeSamfundstypeSamfundstypeSamfundstype Industr isamfundIndustr isamfundIndustr isamfundIndustr isamfund ForbrugersamfundForbrugersamfundForbrugersamfundForbrugersamfund

””””Fast” modernitet ”Flydende” modernitet

� SelvforståelseSelvforståelseSelvforståelseSelvforståelse Det stabi le selv Det fleksible selv

� KerneværdiKerneværdiKerneværdiKerneværdi Ejerskab, besiddelse Forbrug, oplevelse

� Livsudfordr ingLivsudfordr ingLivsudfordr ingLivsudfordr ing Kontrol lere begær Træffe valg

i  en forbudskultur i  en påbudskultur

� PatologierPatologierPatologierPatologier Neuroser Depressioner

� UddannelseUddannelseUddannelseUddannelse Kvalifikationer Kompetencer

� ArbejdsforståelseArbejdsforståelseArbejdsforståelseArbejdsforståelse Karriere Jobs

Protestantisk At være sin egen 
arbejdsetik virksomhed

� PsykologierPsykologierPsykologierPsykologier Psykoanalyse, Humanistisk psykologi ,

behaviorisme posit iv psykologi

SAMFUNDSMÆSSIGE FORANDRINGER



�Oplevet hastighedsforøgning

� Fra rødder til fødder

� Fra pilgrimmen til turisten som identitetsmetafor

� (Selv-)udvikling som privilegium, ret eller tvang?

DEN ACCELERERENDE KULTUR



� Lærende organisationer skal lære at huske!

Innovativ læringInnovativ læringInnovativ læringInnovativ læring

RekonstruktivRekonstruktivRekonstruktivRekonstruktiv læring     læring     læring     læring     Reproduktiv læringReproduktiv læringReproduktiv læringReproduktiv læring

Kilde: Elmholdt (2006): ”Innovative learning is not enough”

LÆRENDE ORGANISATIONER



Det unikkeunikkeunikkeunikke: At finde sig selv

eller

Det almenealmenealmenealmene: At gøre sin pligt

At havehavehavehave det godt

eller

At gøregøregøregøre det godt

LIVETS MENING?



MODGIFT MOD 

SELVHJÆLPSAFHÆNGIGHED?



Hold op med at mærke (så meget) efter i dig selvHold op med at mærke (så meget) efter i dig selvHold op med at mærke (så meget) efter i dig selvHold op med at mærke (så meget) efter i dig selv

▪ Noget ubetydeligt kan tillægges for stor vægt (jf. 
sundhedens paradoks)

▪ Vores mavefornemmelse er ofte forkert (jf. 
Kahneman)

▪ Svarene er sjældent ”inde i dig selv”

▪ Du kan affinde dig med dig selv frem for at finde 
dig selv

▪ Du kan øve dig i at gøre noget godt, som du ikke 
har lyst til

EN ANTI-SELVHJÆLPSGUIDE: TRIN 1



Fokuser (også) på det negative i dit livFokuser (også) på det negative i dit livFokuser (også) på det negative i dit livFokuser (også) på det negative i dit liv

▪ Det positives tyranni (jf. Barbara Held)

▪ Positiv tænkning som krænkelse (jf. Ehrenreich)

▪ Det tragiske er en del af livet

▪ Stoicismens ”memento mori”

▪ Du kan øve dig i negativ visualisering

EN ANTI-SELVHJÆLPSGUIDE: TRIN 2



Tag nejTag nejTag nejTag nej----hatten på (ind imellem)hatten på (ind imellem)hatten på (ind imellem)hatten på (ind imellem)

▪ Ja-hatten og vindbøjtlen

▪ Overbookninger i projektsamfundet (jf. Fogh 

Jensen)

▪ At sige nej og træde i karakter (jf. Schultz 

Jørgensen)

▪ ”How to stop living and start worrying” (jf. 

Critchley)

▪ Sig nej med et smil

EN ANTI-SELVHJÆLPSGUIDE: TRIN 3



Undertryk dine følelserUndertryk dine følelserUndertryk dine følelserUndertryk dine følelser

▪ Følelseskulturen og intimitetstyranniet (jf. Illouz

og Sennett)

▪ Følelser som værdi-definitioner eller –

pejlemærker?

▪ Vrede, skyld og skam som eksempler

▪ Du kan stræbe efter værdighed frem for 

autenticitet

▪ Humor og projektiv visualisering

EN ANTI-SELVHJÆLPSGUIDE: TRIN 4



Fyr din coach (og få en ven!)Fyr din coach (og få en ven!)Fyr din coach (og få en ven!)Fyr din coach (og få en ven!)

▪ Coachificering af tilværelsen

▪ Constant never ending

improvement som ideal?

▪ Er svarene ”inde i dig selv”?

▪ Få en vennekreds og ikke bare et ”netværk”

▪ Aflys noget-for-noget-tankegangen og forær din 

coach en billet til et museum

EN ANTI-SELVHJÆLPSGUIDE: TRIN 5



Læs en roman Læs en roman Læs en roman Læs en roman –––– ikke en selvhjælpsbog eller ikke en selvhjælpsbog eller ikke en selvhjælpsbog eller ikke en selvhjælpsbog eller 

biografibiografibiografibiografi

▪ Tænk hvis selvhjælpsbøger virkede?

▪ Fra lineære succeshistorier til tilværelsens 

kompleksitet

▪ Fra den stærke, handlende ener til reel, 

menneskelig skrøbelighed

▪ Du bliver, hvad du læser!

EN ANTI-SELVHJÆLPSGUIDE: TRIN 6



Dvæl ved fortidenDvæl ved fortidenDvæl ved fortidenDvæl ved fortiden

▪ Den accelererende kulturs nutidsfokus

▪ Lev i nuet! Just do it!

▪ Den kollektive historie som fundament for 

fællesskaber

▪ Den personlige historie som fundament for 

integritet

▪ Ricoeur om ”selv-konstans” som moralens 

forudsætning

EN ANTI-SELVHJÆLPSGUIDE: TRIN 7



� Mennesket som et rationelt, politisk dyr (Aristoteles)

� Stoicismen hos Seneca, Marcus Aurelius og Epiktet

� Om livets korthed og menneskets manglende kontrol

� Korrektiv til nutidens uhæmmede vækstfilosofi

� En før-kristen og før-ideologisk livsfilosofi

� En moderne stoicisme bør spørge: ”Hvem er du?” (ikke 

”Hvem er jeg?”)

� Selvet som et netværk af forpligtelser

� Fokus på dyder som sindsro, værdighed og pligtfølelse

� At gøre det godt – og ikke bare have det godt

STOICISMEN SOM LIVSFILOSOFI


