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Forord 
 

 

Første gang jeg hørte om Max Webers klassiker The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism 

var kort efter jeg – i begyndelsen af 1990erne – var begyndt at læse religionsvidenskab på Aarhus 

Universitet. Jeg havde umiddelbart oplevelsen af, at her var noget af det, jeg havde ledt efter; en 

empirisk saft og kraft forbundet med en teoretisk virtuositet, der gjorde, at de centrale pointer, 

hverken fortabte sig i opremsningen af fakta, eller hævede sig ud af den konkrete virkelighed som 

abstrakt filosofi. 

 Fascinationen angik ikke alene selve protestantismetesens indhold, men også måden hvorpå 

tesen lagde op til at arbejde med samfundsmæssige forandringsprocesser med udgangspunkt i for-

holdet mellem de materielle og immaterielle aspekter af samfundet. Det er ikke kun materielle 

strukturer, der kan deltage i dannelsen af bestemte former for immaterielle bestemmelser af subjekt 

og samfund. Weber viste, hvordan fænomener som religion, værdier og etik kan påvirke den ret-

ning den materielle udvikling tager, idet de kan deltage i etableringen af betydningsbærende for-

skelle i menneskers liv, og på den måde medvirker til at bestemme, hvordan menneskers handlin-

ger tager form og i forlængelse heraf, hvordan de indretter og organiserer samfundet.1 

                                                 
1 Jeg betragter ikke Weber, sådan som han nogen gange fremstilles (ofte i modsætning til Marx materialistiske positi-
on), som idealist og ”overbygningens” mand, der mener, at det alene er i værdiernes område, at social forandring ska-
bes. Jeg betragter derimod Weber som de komplekse sammenhænges mand, idet det er såvel materielle som immateri-
elle kræfter, og den måde de griber ind i hinanden, som danner udgangspunkt for forandring. Weber formulerer det på 
følgende måde i indledningen til Die Wirtschaftsetik der Weltreligionen: „Interessen (materielle und ideelle), nicht: 
Ideen, beherrschen unmittelbar das Handeln der Menschen. Aber: die „Weltbilder“, welsche durch „Ideen“ geschaffen 
wurde, haben sehr oft als Weichensteller die Bahnen bestimmt, in denen die Dynamik der Interessen das Handeln fort-
bewegt. Nach dem Weltbild richtete es ja: „wovon“ und „wozu“ man „erlöst“ sein wollte und – nicht zu vergessen: – 
konnte“ (Weber [1920], 1986 252).  
Det giver således ikke mening at tale om, at det enten er de materielle eller de immaterielle værdier, der nødvendigvis 
udgør basis eller overbygning for hinanden. Et menneskes immaterielle stræben efter perfektion, kan for eksempel 
motivere det til at indtage en bestemt position i forhold til de materielle processer, det indgår i. I stedet for drejer det 
sig om at søge at fokusere på det sted, hvor det immaterielle og det materielle mødes. 
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 Webers behandling af temaet arbejdsetik i The Protestant Ethic tog netop form som en un-

dersøgelse af, hvordan en bestemt arbejdsetik, som han fandt i sin egen samtid, havde taget form 

igennem en proces, hvorved protestantismen som et sæt af betydningsbærende forskelle indvirkede 

på udviklingen af kapitalismens materielle organisation.  

 

Her i afhandlingen vil jeg gå i dialog med Webers beskrivelse af relationen mellem spiritualitet og 

social organisation på følgende måde. Hvor Weber – med henblik på at forstå de centrale sam-

fundsstrukturelle forandringer i hans samtid (rationalisering og bureaukratisering) – i sin analyse 

bevægede sig fra religiøs etik (protestantismen) til samfundsstruktur (kapitalismen), vil jeg her – 

med udgangspunkt i aktuelle samfundsstrukturelle forandringer – bevæge mig den modsatte vej, 

nemlig fra samfundsstruktur (den nye kapitalisme) til den quasi-religiøse etik, der tager form in-

denfor moderne management. Jeg vil undersøge, om det giver mening at fortolke fænomenet leder- 

og medarbejderudvikling som udtryk for, at en ny arbejdsetik er ved at tage form i forbindelse med 

forandringen fra den industrielle og bureaukratiske organisations principper til mere fleksible for-

mer for organisation. Dermed søger jeg at åbne en forskningsagenda, som jeg betegner ”en under-

søgelse af den post-protestantiske etik”. Jeg ønsker at påbegynde en undersøgelse af, om en ny type 

af arbejdsetisk spiritualitet er ved at tage form, og om denne bryder med den etiske bestemmelse af 

subjektivitet, som Weber beskrev i sit studie af den protestantiske etik. 2 

                                                 
2 Grundlaget for denne forskningsmæssige agenda kan ses som etableret igennem en række tidligere forvaltninger af 
min oprindelige interesse for den Weberske tilgang til studiet af samfundsmæssige forandringsprocesser, og relationen 
mellem samfundets materielle og immaterielle strukturer. Jeg tillader mig her kort at skitsere, på hvilken måde jeg selv 
udlægger dette forhold. 
Min interesse i den Weberske tilgang fandt en bestemt form i forhold til min personlige interesse i at studere fænome-
ner i samtiden, og de kondenseringsprocesser omkring hvilke nye institutioner var blevet udviklet og til stadighed ud-
vikledes. 
Jeg blev optaget af spørgsmålet om, hvordan samfundets materielle strukturer kan analyseres som udtryk for bestemte 
immaterielle værdiers institutionalisering, og hvordan man kan analysere moralske og etiske brud i historien i relation 
til samfundsmæssige transformationer. Således søger jeg i Moralens grundlag hinsides nihilismen at vise, at det mo-
derne samfunds struktur – kendetegnet ved funktionel differentiering og arbejdsdeling – kan ses som samfundsmæssig-
gørelsen af det immaterielle kondenseringspunkt, jeg kalder ”det moderne perspektiv”. Det moderne perspektiv er 
ifølge denne fremstilling et perspektiv på selvet og subjektivitet, der er religiøst funderet i den jødisk-kristne religions-
historie, hvor det kan ses som en inventering af det, man kan kalde ”en sakral logik”. Denne inventering af den sakrale 
logik virker ved, at den fortløbende søger at dekonstruere kollektive, rituelle fikseringer af det enkelte subjektets be-
stemmelse af sig selv. Se. Bjerre, J. (1999): Moralens grundlag hinsides nihilismen. En undersøgelse af det moderne 
perspektivs genealogi. Aarhus 
Samtidig interesserede jeg mig for fænomenet new age, som efter min opfattelse kan beskrives som en af samtidens 
centrale etiske kondenseringer. New age er en vidensform, der igennem bøger, kurser og andre former for spredning 
udbreder et givent perspektiv på selvet, som jeg kalder etisk, fordi det angår de teknikker og den viden ved hjælp af 
hvilke, den enkelte relaterer til sig selv, den anden og deres fælles omverden. Jeg har i den forbindelse i forskellige 
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Kan leder- og medarbejderudvikling ses som en ny arbejdsetik? 

 

Fænomenet ”leder- og medarbejderudvikling” er ikke et enkeltstående fænomen, det er en del af en 

mere generel bevægelse på arbejdsmarkedet, som omfatter en lang række kongeniale tiltag, herun-

der arbejdet med udvikling af menneskelige ressourcer, brug af proceskonsulenter i forbindelse 

med organisatorisk forandring, kompetenceudvikling og ikke mindst fænomenerne den lærende 

organisation og organisatorisk læring. 

 Når jeg vælger at tage udgangspunkt i fænomenet ”leder- og medarbejderudvikling” og ikke i 

eksempelvis ”organisatorisk læring” skyldes det, at leder- og medarbejderudvikling, efter min vur-

dering, er det fænomen, der mest eksplicit via sit begreb redegør for, hvad der er tale om – nemlig 

udvikling af ledere og medarbejdere. Begrebet organisatoriske læreprocesser er langt mere diffust, 

og dertil kommer, at det er min opfattelse, at når et begreb som organisatorisk læring omsættes til 

konkret praksis på en arbejdsplads, så handler det som oftest ikke om, at nogen skal lære noget (jf. 

hvad man kan kalde den klassiske kompetence-forestilling), men netop om at ledere og medarbej-

dere skal påbegynde en ændring af, hvad man kan kalde deres subjektivitetsmodus. De skal blive i 

stand til at forholde sig anderledes til dem selv og til andre på en måde, som griber ind i deres per-
                                                                                                                                                                 
sammenhænge søgt at vise, at dette perspektiv på selvet kunne ses som et udtryk for et immaterielt modsvar på den 
samme materielle transformation af samfundet, som jeg havde beskrevet i Moralens grundlag. Se eksempelvis ”New 
age og det senmodernes samfundsstruktur”, i: Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, Nummer 32, Marts 1998. 
I en vis forstand pegede studiet af moralens grundlag og studiet af fænomenet new age hver sin vej; hvor jeg i det før-
ste studie hævdede, at det senmoderne samfunds indretning kunne ses som installationen af en bestemt form for moral 
– som skulle kunne tilfredsstille den enkelte borgers behov for mening –, så tolkede jeg fænomenet new age som ”en 
bevidsthedsbaseret bevægelse, der kan ses som udtryk for en vilje til at syntetisere et differentieret samfunds- og virke-
lighedsbillede”, som ikke selv kunne tilfredsstille det senmoderne menneskes behov for mening (Ibid. 28). 
Det samme skisma mellem det at se samfundets materielle, institutionelle indretning, som en mulig værdimæssig rette-
snor for fremtidens samfund, og behovet for at supplere denne igennem en immateriel værdimæssig ”overbygning”, 
skinner igennem i det arbejde jeg efterfølgende har lavet i relation til debatten om samtidens værdimæssige grundlag. I 
artiklen ”Gamle Danmark – Nye Danmark. De ikke-materielle værdiers art og veje fra generation til generation”, ind-
tager jeg således det første perspektiv, mens jeg i artiklen ”En fortælling der rummer det hele” efterlyser et immaterielt, 
spirituelt perspektiv, som kan modsvare de aktuelle samfundsmæssige forandringer. Her fremhæver jeg blandt andet 
forandringer på arbejdsmarkedet, som et eksempel på, hvordan behovet for at skabe mening omkring de materielle 
aktiviteter i det senmoderne samfund, kan give sig udtryk i en konceptualisering af subjektivitet, der såvel har med de 
rationelle, som de irrationelle aspekter af subjektiviteten at gøre. Se, J. Bjerre m.fl. Samfundets bærende værdier. Viby 
(2001), s. 136-199. Og Povl Riis (red.), Kan vor nationale kulturarv overleve?, Aarhus (1999), s. 63-116. Jeg var i 
mellemtiden blevet ansat ved Videnscenter for læreprocesser, indenfor feltet ”organisatorisk læring”, og blev stadig 
mere interesseret i fænomenet leder- og medarbejderudvikling med henblik på at undersøge, hvordan fænomenet kon-
kret udfoldede sig, hvilken form for subjektivitet, der blev fremelsket i den forbindelse, og hvordan denne subjektivitet 
kunne siges at relatere til strukturelle forandringer af arbejdsbegrebet. 
Dermed er vi tilbage ved denne afhandlings centrale problematik. Også i dette arbejde interesserer jeg mig for sam-
fundsmæssige forandringsprocesser ud fra et kondenseringspunkt mellem samfundets materielle og immaterielle sider. 
Og denne gang er det med særlig vægt på de immaterielle sider, som respons på de materielle strukturers forandring. 
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sonlige konstitution – de skal ”lære” at være mere fleksible, åbne, ærlige og tilstedeværende. Der-

for kan man sige, at begrebet organisatorisk læring ofte i praksis smelter sammen med fænomenet 

leder- og medarbejderudvikling. Pointen er, at ledere og medarbejdere skal tilegne sig et bestemt 

perspektiv på sig selv, som jeg kalder selvtransformativt, da det er et perspektiv, der motiverer den 

enkelte til at transformere sig selv, blive mere ”hel”, mere levende og kreativ. Heri genkender vi 

arven fra det tyvende århundredes psykodynamiske bevægelse, hvor eksempelvis den humanistiske 

psykologi (Carl Rogers, Abraham Maslow) og gestaltterapien (F.S. Perls) kan nævnes som væsent-

lige eksponenter. 

 Man kunne derfor hævde, at det mest oplagte er, at tolke fænomenet leder- og medarbejder-

udvikling som et udtryk for, at det psykodynamiske perspektiv på selvet er blevet stadig mere inte-

greret i organisationernes verden. Mere interessant er det imidlertid, efter min mening, at betragte 

det psykodynamiske perspektiv på selvet som en del af samme ikke-institutionelle kondensering, 

som vi også finder i teorierne om organisatorisk læring og leder- og medarbejderudviklende tek-

nikkerne – om end måderne, hvorpå dette forvaltes, kan variere nok så meget. Den historie, jeg 

ønsker at fortælle, handler derfor ikke om, hvorvidt det giver mening at se, hvordan et bestemt per-

spektiv på selvet er vandret fra psykologien over i arbejdsetikken, men hvorvidt dette kan, eller 

ikke kan fortolkes som udtryk for, at et nyt arbejdsetisk grundlag er ved at vokse frem. Det er i for-

længelse heraf at afhandlingens hypotese tager form som antagelsen om, at fænomenet leder- og 

medarbejderudvikling kan tolkes, som et udtryk for, at en ny, post-protestantisk arbejdsetik er ved 

at tage form. 

 

Genealogi og studiet af samtidige fænomener 

 

Min interesse i at tolke fænomenet leder- og medarbejderudvikling som en ny arbejdsetik, stiller et 

vanskeligt metodisk problem, som kan kaldes samtidighedsproblemet. Kan man uden tidens eller 

stedets afstand skabe perspektiv nok til at kunne iagttage det samtidige?3 Eller mere operationelt 

                                                 
3 Arbejdet med religion kan illustrere dette problem. Ser vi på vores samtid, så kan religion ikke kun være noget, der 
knytter sig til historiske institutioner eller sekteriske sammenhænge, såsom folkekirken, moskeen eller de nye religiøse 
bevægelsers tekster og lokaler. Religion, etik og værdier må dertil også kunne være noget, der undflyer det sekulære 
menneskes blik på sig selv (I stil med Thomas Luckmanns ”usynlige religion”, se Thomas Luckmann. Die unsichtbare 
Religion. Frankfurt am Main 1991). Noget der for eksempel kan være knyttet til de psykologiske, videnskabelige eller 
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formuleret, hvordan distancerer man sig nok fra et samtidigt fænomen til at iagttage dets væsentlig-

ste konturer? Meget af den litteratur, der omhandler leder- og medarbejderudvikling er fra 

1990erne; og den beskriver en udvikling, der var i gang, indefra – den er selv med til at skabe for-

andringerne – eller den tager afstand fra dem ud fra en intellektuel kritik af forandringernes indhold 

eller indpakning. For at bryde helt ud af denne diskussion, og forsøge at holde ”facts” og ”values” 

adskilt, vælger jeg en tilgang til etik, og en metode til at analysere etik, som ikke selv befinder sig 

indenfor den diskussion, jeg arbejder med, men som alligevel kan bidrage til forståelsen af fæno-

menet.  

 Det er i den forbindelse, jeg har valgt at arbejde med udgangspunkt i Webers sociologi. Men 

jeg er imidlertid ikke i stand til at analysere fænomenet leder- og medarbejderudvikling alene med 

udgangspunkt i Webers beskrivelse af relationen mellem samfundsstruktur og arbejdsetisk. Jeg 

bygger min tese om den post-protestantiske etik på det forhold, at der indenfor fænomenet leder- 

og medarbejderudvikling udfolder sig teknikker til at håndtere sig selv, der bryder med den arbejd-

setiske forståelse, vi finder hos Weber, derfor har jeg brug for at kunne håndtere dette brud via en 

teori, der kan omfatte såvel det protestantiske, som det post-protestantiske etiske regime. 

 I den forbindelse har jeg valgt at arbejde med den bestemmelse af etik og moral, Michel Fou-

cault foretog i forbindelse med hans studier af seksualitetens historie. Det er nemlig min opfattelse, 

at der i Foucaults arbejde findes en terminologi, der er relevant i forhold til at diskutere, hvad fæ-

                                                                                                                                                                 
samfundsmæssige antagelser, vi gør om os selv og vores samtid, de principper, vi vælger at leve efter, og de begrun-
delser, vi giver os selv og andre, når vi sondrer imellem rigtigt og forkert i relation til ting som børneopdragelse, arbej-
de, venskaber, holdninger til mad, sport og tv. Vi kan ikke frigøre os fra at forme normative billeder af det gode eller 
rette liv, og hvordan man bedst indretter sig på det. Og hvad andet kan samtidens religion være, end den mosaik, som 
sådanne normative billeder deltager i at danne? (Arbejdsetik er et sådan aspekt af det moderne livs mosaik, som kan 
bruges til at analysere de aktuelle samfundsmæssige forandringsprocesser igennem). 
Når det er så let for os at arbejde med religion ved at tælle kirkegængere eller medlemmer i sekter, er det fordi de på 
forskellig måde, er eksempler på institutioner, der organiserer sig i forlængelse af traditioner, enten de så er ”oprindeli-
ge” eller importerede. Men søger man at forstå den religion og de værdier, som er aktive i dag, og som sådan er udtryk 
for det Durkheim kaldte ”kreative kræfter” (Durkheim i R.N. Bellah, 1973, 222.), der virker i samtiden, mangler denne 
institutionelle kondensering, eller man kan sige, at det først er nu, den er ved at finde sted og derigennem antage form 
(det er jo netop deri, at den kan være kreativ). Det, Weber kalder ”ånd”, udgør et bestemt momentum, som ganske vist 
vokser ud af en institutionel historie, men som først for alvor bliver udtryk for kreative kræfter i det øjeblik, den bliver 
aktiv i en helt anden sammenhæng, nemlig der hvor den går ind og deltager i etableringen af en bestemt ny form for 
arbejds- og livsmæssig praksis.  
Samtidighedsproblemet tager sig således ud som det forhold, at religion – mens den er kreativt virkende i et subjekt 
eller et samfund – fungerer som en optik, der bliver brugt til at iagttage med, snarere end som objekt for iagttagelse, så 
kan en samtids religion og værdier reelt først iagttages, når en ny samtid, med et nyt sæt af religiøs praksis og værdier, 
som optik, vender blikket tilbage. 
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nomenet leder- og medarbejderudvikling er, uden at terminologien på forhånd er indforstået med 

fænomenet. 

 Dertil kommer, at mødet mellem et nutidigt fænomen og Foucaults begrebslige og metodiske 

værktøj ikke blot er frugtbart i forbindelse med analysen af mit materiale på et tæt casehistorie-

niveau, men at det også åbner for et genealogisk perspektiv på analysen. Den forvaltning af selvet, 

som fremstår i forbindelse med en arbejdsetisk orienteret analyse af leder- og medarbejderudvik-

ling, kan via Foucaults analytiske værktøj perspektiveres i forhold til et generelt sæt af brud i mora-

lens genealogi. 

 I sit arbejde med samtidens etiske forandringsprocesser beskriver Foucault, hvordan en 

selvtransformativ etik synes at være på vej til at fortrænge den type af moral, som, ifølge ham, har 

præget udviklingen af den moderne, vestlige subjektivitetsmodus; nemlig en moral, som grundlæg-

gende baserer sig på regler, og således søger at definere subjektet udefra-og-ind. Analyserer man 

denne morals genealogi, kan man sige, at der er tale om en form for moral, der kan ses installeret 

igennem et bestemt brud i moralens genealogi, som fandt sted i den antikke verden, på det tids-

punkt, hvor den græske logos og den kristne agape mødtes. Hvordan dette sker, vil jeg redegøre for 

i afhandlingens første del. Her vil jeg nøjes med at antyde, at det har at gøre med dannelsen af en 

subjektivitetsmodus, som tog form igennem subjektets forhold til en transcendent form for autori-

tet.4 På denne måde forskød målestokken for den moralske vurdering af selvet sig til en bestemt 

form for transcendent ramme, på en sådan måde at den enkelte ikke kunne have anden indsigt i 

denne vurdering, end den han kunne enes om, med sig selv og sine jordiske brødre. På et bestemt 

                                                 
4 I afhandlingen vil jeg modstille den kristne forestilling om transcendens med den græske forestilling om immanens, 
lige som jeg modstiller den kristne ”nomos” med den græske ”bios”. Det skal ikke forstås sådan, at jeg mener, at der 
ikke var forestillinger om transcendens og nomos i den græske religion og filosofi. Det ville være meningsløst. Snarere 
kan man sige at den forestilling om transcendens, som tager form i den kristne religion, er stærkt påvirket af den sene 
Platon. Ikke mindst Timaeus blev afgørende for middelalderens forestillinger om transcendens, se. R. Klibansky, Con-
tinuity of the Platonic Tradition. Dertil kommer, at Platon om nogen beskæftigede sig med ”nomos”, hvad hans sidste 
værk ”The Laws”, om noget, gør ganske klart. Hvilken mening har modsætningen da? Modstillingen imellem den 
kristne nomos og den græske bios, skal her forstås som en modstilling imellem en religion, der udspringer af en Bo-
gens (Bibelens), fortolkningens og den transcendente ”skribents” definition af sandhed, og en livsfilosofisk religion, 
der udspringer af undersøgelsen af erfaringer, livsformer, natur og kosmos. Selv i The Laws, Platons mest lukkede 
(”Closed Society”, jf. Popper 1944) skrift, udarbejder Platon sine love igennem analyser af historiske, naturlige og 
psykologiske (herunder religiøse) fænomener. For Platon, og endnu mere for Sokrates, var det afgørende al tings dyd, 
herunder menneskers dyd. Det vil sige, deres evne til at fungere i overensstemmelse med sig selv og dem de er. Dyd 
(aretē) var således ikke alene et moralsk begreb, ”aretē refers to whatever it is that makes something a good instance of 
its kind” (Nehamas 1999, 319). Hvor den kristne dyd kommer til at betegne den enkeltes evne til at leve i overens-
stemmelse med guds bestemmelse af det gode, er dyd for grækerne en egenskab som tingene (herunder menneskene) 
hævdes at have i sig selv. Det er som sådan, at det giver mening at sondre imellem en transcendent nomos i den kristne 
tradition, og en immanent bios i den græske tradition. 
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tidspunkt i antikken opstod der således en subjektivitetsmodus, der baserede sig på antagelsen af en 

transcendent magt, som i sidste ende bestemmer den enkeltes skæbne, samtidig med, at den udfor-

drer den enkelte til at søge at leve således, at livet leves i overensstemmelse med denne – i sidste 

ende ukendte – transcendente form for bestemmelse. 

 Selvom kristendommen udviklede sig i mange forskellige retninger indenfor den occidentale 

verden, giver det stadig mening at hævde, at der i forlængelse af foreningen mellem den græske 

logos og den kristne agape opstod et bestemt moralsk regime, hvor den hellige tekst, den transcen-

dente guds vilje, og den nødvendige lydighed overfor denne i praksis fandt en regelbaseret form.5 

Det var netop den manglende frelsesvished, den manglende indsigt i guds regler, der afstedkom 

autoritative forsøg på, ud fra den hellige tekst, at genskabe disse regler. 

 Moral blev således i løbet af denne udvikling i stadig stigende grad et spørgsmål om interna-

lisering af regler, sådan forstået, at den enkelte i stadig stigende grad – og med protestantismen 

som det mest ekstreme udtryk – står i et forhold til den transcendente magt, hvor han søger at in-

ternalisere dennes vilje, uden at kende den, i et stadigt forsøg på at bevæge sig fra at være i sine 

sansers og umiddelbare appetits vold (status naturae) til at være blandt de frelste, der udgør et 

kommende riges individer (status gratia).6 

 En af de fascinerende ”opdagelser” Weber gjorde var, at det var ud af denne ”irrationelle” 

stræben efter at tilhøre et fremtidigt rige, og den deraf affødte måde at bearbejde sig selv på, se på 

sig selv og problematisere sig selv, at den form for rationalitet, som vi forbinder med den vestlige 

verdens, og dermed også modernitetens, historie, er født; og at man kan se det moderne menneskes 

forhold til arbejdet, og den bestemte form for erhvervstræben, som det gav sig udtryk i, som en 

sekularisering af denne religiøse stræben. 

 

Bruddet i subjektivitetsmodus 

 

Ser vi på samtiden med udgangspunkt i Foucaults beskrivelse af den, så har den beskrevne, ”We-

berske” form for stræben og deraf afledte subjektivitetsmodus, mistet sin legitimitet. I en verden 

kendetegnet ved opløsning af de regelbaserede former for subjektiv identitetsdannelse og social 

                                                 
5 Foucault 1988, 49. 
6 Weber 1920, 115. 
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sammenhængskraft, kan en moral, der baserer sig på regler ikke længere tjene som normativ ram-

me. I samtiden gives der således, ifølge Foucault, ikke længere nogen legitim sekulær aftager af 

den tidligere religiøse ramme, idet selve rammen skulle være forvitret i den store proces, som Ni-

etzsche beskrev som værdiernes krise og den europæiske nihilisme.7  

 På trods af at Foucault analyserer indenfor en Nietzscheansk optik, adskiller hans analyse sig 

fra Nietzsches, idet den hverken taler om nihilisme eller overmenneske-figuren i forbindelse med 

denne opløsningsproces. Ifølge Foucault er der ikke tale om en bevægelse ud af moraliteten, men 

om et brud imellem to typer af moral. Et brud imellem en regelbaseret form for juridisk moral, og 

en etisk og æstetisk form for moral. Foucault fandt i den forbindelse, at den type af moral han stu-

                                                 
7 Også Nietzsche ser denne moderne problemstilling, som ”afstedkommet” af, eller som barn af, et langt forudgående 
skred, som ligger i forlængelse af de begreber, jeg fremhæver, logos og agape. Som Smith skriver: ”For Nietzsche the 
origins of late-modern nihilism could be traced back to the twin sources of Western civilization, Socrates and Christ” 
(1996, 73). Om end Sokrates udgør et eksempel på den type filosof Nietzsche selv gerne ville være – en der via sin 
filosofi ændrer verdens gang – så gør han det ifølge Nietzsche på den måde, som bryder med ”all the instincts of the 
Greeks”, idet Sokrates sætter lighedstegn imellem dyd, viden og lykke, ud fra den konklusion, at: ”Reason is the only 
means to virtue, which is in turn the only means to happiness” (ibid. 74). Med Sokrates’ foreviger Platons mellem-
komst bliver dette budskab – igen ifølge Nietzsche – forskønnet ved at lægge et evighedsperspektiv på den Sokratiske 
afgrænsning til ”common utility”: ”But in doing so he transported eternity to a transcendent realm… Plato’s nobel 
attempt to moderate Socrates’ plebeian rationalism merely paved the way for Christianity” (ibid. 82f.). Kristendom 
blev ifølge Nietzsche til ”Platon for folket”, en udbredelse af ideen om det transcendente rige, hvis virkelighed (ideer-
nes verden) overgår den materielle virkelighed (fænomenernes verden).  
En lidt anden fortolkning af det samme finder vi hos Nehamas: Ifølge Nietzsche er det Sokrates, der associerer spørgs-
målet om, hvad det vil sige at være menneske med rationalitet, hvilket leder frem til ideen om subjektet som en enhed, 
der skaber grundlaget for fortrængningen af ”resten af subjektet” end det rationelle, det er også Sokrates, der skaber 
ideen om sjælen som en rationel enhed forskellig fra os og lig med en transcendent sandhed, hvorved han kan beskrives 
som: ”not only the first moderen but also the first Christian” (Nehamas 1998, 140). 
Dette er yderst interessant i forhold til vores diskussion af kristendom og transcendens, idet Sokrates i det følgende af 
afhandlingen vil blive nævnt som eksponent for det stik modsatte af det Nietzsche tager ham for, nemlig som ekspo-
nent for livsfilosofi, forstået som livskunstens filosofi. Det er sådan Foucault og Pierre Hadot ser ham, som en filosof, 
der søgte at få den enkelte til at lære sit liv at kende og tage sig af det, således at han kunne leve rigtigt.  
Men det er naturligvis idéhistorisk muligt, at Sokrates står deltager i såvel den genealogi, der fører over kristendommen 
og frem til det moderne, rationelle samfund, som en genealogi, der står i en spænding til denne genealogi. Imidlertid 
mener jeg, at den forskning, som Foucault, Hadot og Nehamas har gjort på området viser, at Sokrates ikke – som Ni-
etzsche fremhæver det – alene var instinkternes fjende og rationalitetens ven. Sokrates søgte en måde at blive herre 
over alle de kræfter, indre som ydre, der kunne gøre ham ufri – drifter og impulser er en sådan kraft, der, hvis den ikke 
bliver kendt, kan blive en tyran – men han fornægtede dem ikke. Det var ikke fornuften eller rationaliteten i sig selv, 
der var Sokrates’ mål – det mener jeg er helt forkert i Nietzsches udlægning og Smiths medløb – det var Sōphrosynē – 
en bestemt tilstand af mestring, som blev associeret med frihed, ikke blot hos Sokrates, men i den klassiske græske 
periode som sådan (Foucault 1985, 78ff). Det er heri, at Sokrates hverken er den første kristne eller den første moder-
ne, men snarere den første ”senmoderne”, idet det er dette forhold der, som det vil fremgå igennem afhandlingen er på 
spil i selvtransformationsbevægelsen og dermed også i diskussionen af den post-protestantiske arbejdsetik. 
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derede i det antikke materiale kunne bruges til at forstå, hvordan en sådan form for moral konkret 

kan folde sig ud, idet den antikke moral udgør en særdeles udfoldet form af denne type moral.8  

Den form for antik moral, Foucault interesserede sig for i den forbindelse, og som han analy-

serer i sit materiale, er en moral der baserede sig på regler, som ikke i første omgang refererer til en 

transcendent guddom, men snarere til en livsfilosofisk bios – et valg af levevej – hvor den moral-

ske form for subjektivitet baserede sig på en viden om livet, der i sidste ende kom fra en vilje til at 

undersøge livet ud fra en bestemt type af spørgsmål, nemlig en utilitaristisk type, der fungerer om-

kring spørgsmålet, hvad der virker og hvad der ikke virker i livet? Hvordan bør jeg leve for at blive 

lykkelig?  

 Foucault fremhævede i den forbindelse selv-omsorgstemaet. Den græske etik var en etik, der 

drejede sig om at lære at tage omsorg for livet i sig selv, eller sig selv som liv, for nu at forsøge at 

oversætte det græske bud, som Foucault fremhæver som epimelaia heautou, der betyder selv-

omsorg, uden at den græske betydning implicerer, at der er tale om noget substantielt selv, således 

at det kommer til at lægge sig tematisk tæt op ad et andet græsk begreb, nemlig begrebet techne tou 

biou – livsteknik. Selv-omsorg er en måde at leve på, som indeholder det at lære teknikker til at 

leve, og det konkrete arbejde, som man kan udføre på sig selv, hvor man dels undersøger sig selv, 

dels søger at forme sig selv ud fra bestemte kriterier, som Foucault omtaler som eksistentielle og 

æstetiske kriterier, der skal til for at sikre, at man får et godt (ikke i moralsk, men teknisk-

utilitaristisk forstand), underforstået smukt liv – et liv, der virker. 

 

Grundstrukturen i Foucaults tankegang indskriver sig, som det er fremgået, i den undersøgelse af 

det moderne menneskes genealogi, som Nietzsche introducerede: Antagelsen om at objektive for-

mer for moral ikke længere var legitime, om end de fandtes, og at moral ikke kunne begrundes i 

hverken transcendente, sociale eller institutionelle forklaringer på sammenhæng, men måtte over-

lades til den enkeltes arbejde på sig selv.9 Men Foucaults projekt er anderledes end Nietzsches, og 

han vælger at se på det græske samfund og etikkens form og mulighed i et langt mere pragmatisk 

                                                 
8 Jeg stiller det skarpt op her i form af brud. Det er klart, at det ikke skal betyde, at der er tale om nogen skarp over-
gang, men om et sæt af afviklinger, transformationer og integrationer af moralske former, der undervejs i historien har 
sameksisteret, men også brudt med den form for moralsk problematisering af subjektivitet, som blev den dominerende 
kristne form. 
9 Se, J. Bjerre (1999): ”Europæisk nihilisme? Nietzsche og det moderne perspektiv”, i: Moralens grundlag hinsides 
nihilismen. En undersøgelse af det moderne perspektivs genealogi. Aarhus 
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skær end Nietzsche.10 Foucaults projekt er at vise, hvordan det giver mening i en nutidig sammen-

hæng at se relevansen af en moral, som baserer sig på teknikker til at arbejde på sig selv og trans-

formere sig selv med henblik på bestemte mål, først og fremmest det smukke liv. 

 Dette arbejde, som Foucault har gjort på et generelt samfundsetisk plan, hævder jeg her i 

afhandlingen, er også relevant i forhold til den diskussion, jeg vil opstille på det specifikke plan i 

forhold til temaet arbejdsetik. Foucault fremstiller en generel ramme, som kan tjene som model i 

forhold til at stille spørgsmålet om, hvordan man kan analysere en aktuel arbejdsetisk problematik. 

Derfor mener jeg, at jeg kan operationalisere min tese om den post-protestantiske arbejdsetik, 

igennem spørgsmålet om, hvorvidt fænomenet leder- og medarbejderudvikling installerer en ar-

bejdsetisk transformation af den moralske form for subjektivitet fra en regelbaseret til en selv-

omsorgsbaseret form for moralsk problematisering af subjektivitet?  

 Ved at gribe studiet således an, har jeg tolket Webers analyse af den protestantiske etik ind i 

den ramme, som fremstår af læsningen af Foucault. Jeg kan dermed modstille den form for moralsk 

problematisering af subjektivitet, som den protestantiske er eksempel på, med en anden form for 

moralsk problematisering af subjektivitet, som har at gøre med de ikke-juridiske former for moral, 

som Foucault kalder etik. Afhandlingens hovedanliggende er således at fokusere på de teknikker, 

der indgår i leder- og medarbejderudvikling, med henblik på at undersøge, om det giver mening at 

se dem som udtryk for sådanne bios-baserede, ikke-juridiske former for moral. 

                                                 
10 Foucault ser ikke et ideal i det græske samfund (hvis brug af slaver og syn på kvinder var uforenelig med hans per-
spektiv), eller muligheden for at indføre en antik moralitet i det moderne samfund (Foucault 1984, 355f). Herved ad-
skiller han sig radikalt fra den tænker som han ofte ses som aftager af, nemlig Nietzsche, der ikke blot så muligheden 
for at overføre forestillinger fra det græske til det moderne, men i det græske så en model for socialitet, som kunne 
genindtræde via konceptionen af ideernes evige genkomst, en proces, hvorigennem: ”an ideal of life-affirmation inten-
ded to replace the ascetic ideal of the slave will to power” (Donaldson 2000, 23). Hvor Foucaults perspektiv var be-
skæftiget med de udstødte, marginaliserede, alternative og svage, med henblik på at gøre deres stemmer hørt og inklu-
dere den i en stadig mere rummelig socialitet, var Nietzsches perspektiv et fundamentalt hierarkisk perspektiv, der 
sondrede imellem de stærke/noble og de svage/slaverne, hvor det er de noble der igennem en distancens patos til sla-
verne, producerer værdierne. Derfor bliver en tolkning af Foucault i direkte forlængelse af Nietzsche i relation til at 
forstå begrebet selvskabelse, uden at tage deres indbyrdes forskellige holdning til den græske socialitet in toto, netop 
som Donaldson har formuleret det en ”Taming Nietzsche” (2000). Foucault, kan man sige, køber kort og godt ikke 
ideen om en ideernes evige tilbagekomst, derfor er denne forestilling slet ikke relevant for ham. Dette diametrale for-
hold imellem Nietzsche og Foucault i relation til det græske betyder, at man må veje de steder, hvor man lader Nietz-
sche gå ind og supplere Foucault, men ikke, at man ikke kan gøre det overhoved.  
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Forskning og liv 

 

Afhandlingen er resultatet af en personlig og faglig proces, hvor jeg igennem små fire år har arbej-

det med projektet. Jeg har afprøvet mange veje, hvoraf ikke alle blev gået til ende. Det var langt 

hen i forløbet min plan, at jeg i forbindelse med analysen af leder- og medarbejderudvikling, ville 

inddrage endnu et case-studie, nemlig et studie af Odin Teatret.11  

 Men mens man forsker, går livet. Desværre nåede jeg ikke at få dette case-studie indarbejdet 

i afhandlingen, idet tiden og afhandlingens omfang løb fra mig. Jeg vil her kun parentetisk nævne, 

hvor de påtænkte skæringspunkter tog form, idet jeg håber senere at kunne gøre dette aspekt af mit 

arbejde færdigt. Ideen var, at den form for perspektiv på medarbejderen, som vokser frem i det, jeg 

i tese-form betegner den post-protestantiske arbejdsetik, havde at gøre med en subjektivitetsmodus 

og en organisationsform, som Odin Teatret kan siges at udgøre et allerede udviklet og realiseret 

historisk eksempel på. Ser man på den form for professionalisme, som kendetegner Odin Teatret, 

så baserer den sig på – og har allerede i snart fyrre år – baseret sig på en selvtransformativ arbejds-

etik, hvor det er skuespillernes indre materiale og indre fordøjelse af ydre begivenheder, der er ble-

vet gjort til drivkraft i den kreative proces. 

 Odin Teatrets direktør Eugenio Barba bruger i den forbindelse det græske begreb for ’liv’ – 

bios – til at betegne det, en skuespiller skal nå frem til at kunne udtrykke på scenen, og vejen frem 

imod denne tilstand tager, ifølge ham, netop form omkring en bestemt form for disciplinering og 

askese, og realiserer sig i form af en intensivering eller dynamisering af subjektet, omkring hvilken 

arbejdsprocessens organisation må tage form.12 Disse pointer er, som det vil fremgå af afhandlin-

                                                 
11 Se J. Bjerre: “Odin Teatret and the Art of perpetuating Creativity through Difference”, in J. Andreasen and A. 
Kuhlmann red. Odin Teatret 2000, Aarhus University Press. 
12 I De flydende øer (1989), skriver Barba: ”Søgen efter vor bios, vort eget ”land”, vores krop-i-live, følge nægtelsens 
vej, det er en stræben efter at være i kontinuerlig udvikling og dermed at forhindre, at man bliver boende i det, man har 
ophobet, at afvise en kapitalisering af færdigheder og teorier eller slå sig ned i et specialiseret område. Der er ikke 
søgen efter en teknik, som former eller deformerer skuespilleren for at genforme ham, men efter en personlig teknik, 
som er en benægtelse af alle teknikker, som specialiserer: en personlig teknik, som gør det muligt at modellere vor 
energi, uden at vi stivner i modellering. Det er at søge efter vor egen temperatur. 
Der er en sikkerhed, som er resultatet af træghedskraften, og der er en sikkerhed, som er resultatet af dynamiske relati-
oner i spænding. Det er forskellen mellem is og vand. Den kemiske struktur er identisk. Men i isen er molekylerne ikke 
længere i bevægelse, som de er det i vandet. Den indre temperatur, den personlige drivkraft er afgørende for, om tek-
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gen, de centrale punkter i den form for arbejdsetik, der i dag begynder at tage form omkring fæno-

mener af den type, som leder- og medarbejderudvikling udgør. Odin Teatret kan derfor ses, ikke 

kun som et teaterlaboratorium, men også et arbejdsetisk laboratorium, hvilket som sagt skulle være 

indgået, som en del af afhandlingen, hvis jeg havde haft tid til det.– Men det må vente. Lad mig 

blot afslutte med at takke Eugenio Barba og skuespillerne ved Odin Teatret for at have bibragt mig 

megen forståelse og viden.  

 Mange andre har også på forskellig vis hjulpet mig i forskningsprocessen. I den forbindelse 

vil jeg først og fremmest nævne, at jeg i relation til mit studie af leder- og medarbejderudvikling, er 

overordentlig taknemmelig for, at Lasse Zäll og stifinderne fattede interesse for mit projekt, og 

åbnede deres program for mig og generøst stillede både tid og ressourcer til rådighed. – Arbejdet 

med stifinderprogrammet har haft stor betydning for såvel min forskning, som mit liv. I den for-

bindelse vil jeg også gerne takke de mange stifindere, ledere og direktører, der bidrog til arbejdet 

ved at indvillige i at lade sig interviewe. Dette var en væsentlig forudsætning for, at projektet kun-

ne tage form. 

 Jeg vil derudover også takke Steen Hildebrandt, Tom Mårup og Bjarke Skov, for i en tidlig 

fase af projektforløbet at have taget tid ud til at diskutere aspekter af projektet, således at jeg ind-

ledningsvist kunne danne mig en grundlæggende forståelse af, hvad fænomenet leder- og medar-

bejderudvikling dækker over. Ligesom jeg også gerne vil takke Lars Thisted og Chris Steyaert for 

de halvanden måned, vi havde sammen på Handelshøjskolen i København i en turbulent tid før 

spillets brikker endelig faldt på plads, som de gjorde. 

 Men nærværende projekt var slet ikke blevet til noget, hvis ikke Palle Rasmussen og Viden-

center for Læreprocesser havde givet mig et stipendium. Institut for Læring, som stedet nu hedder, 

er en enestående arbejdsplads. Jeg vil gerne takke kolleger og venner for snak og diskussioner 

rundt omkring på gange, i kontorer og til fester, der har bibragt mig meget viden om hvad læring 

er, og så meget andet… 

 Min vejleder, Bent Flyvbjerg, har igennem sine altid skarpe tilbagemeldinger på det materia-

le, jeg leverede ham, og vores dialoger i den forbindelse, haft stor formativ virkning på projektet. 

Jeg vil i den forbindelse gerne takke, både fordi han holdt ud igennem alle svingningerne, og fordi 

han til sidst holdt mig fast. Processen har bibragt en meget grundlæggende læring til mig som fag-

                                                                                                                                                                 
nikken stivner, eller om den forbliver dynamisk. Det er den indre temperatur, den personlige motor, som man må lede 
efter bag handlingerne og valgene hos teatermenneskene” (Barba 96-97). 
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person. Jeg skylder i den forbindelse at nævne, at det var i en dialog med Flyvbjerg, at afhandlin-

gens hovedbegreb om den post-protestantiske arbejdsetik blev født. Jeg havde tænkt og tænkt, ledt 

og ledt efter det begreb, der skulle dække over den nye arbejdsetik, og så fandt han i vores dialog – 

som sædvanlig – lynhurtigt ind til det rette begreb. 

 Jeg skylder Carsten Høy tak for hans arbejde med at læse store dele af afhandlingen igennem. 

Dine kommentarer, kunne jeg direkte bruge, og dine ord om projektets kvalitet og perspektiv gav 

afslutningsprocessen retning, og gjorde den langt mere lun, end jeg havde forventet. 

 Karsten Kappel har leveret et fantastisk stykke arbejde med at læse korrektur på det omfat-

tende materiale. Takket være ham er mange krogede sætninger og fejl blevet rettede, så det nu 

kommer læseren til gode. De overskydende fejl tager jeg selv ansvaret for. Også mange tak til Dor-

te Dam, der har bidraget med at læse korrektur på et af afhandlingens kapitler. 

 Endelig vil jeg gerne takke min familie og mine venner for den støtte – og overbærenhed – 

de på forskellig måde har mødt mig med i projektets forskellige faser. I den forbindelse vil jeg sær-

ligt fremhæve min kæreste Dorit; da hun ikke blot har stået meget igennem, men også ydet en utro-

lig tålmodig læse- og kommenteringsindsats undervejs igennem hele processen, hvor udkast efter 

udkast er blevet møjsommeligt læst. – Uden den opbakning jeg fik herfra, havde de faser, hvor 

processen gik i stå, været meget tungere at komme igennem. Forskning er en langsommelig og 

abstrakt affære. I den periode, jeg har skrevet, er min datter vokset fra et til fem år, og min søn er 

kommet til verden og fylder snart tre år. – Jeg kan kun sige, at jeg har været glad for at forlade ta-

sterne hver dag, fordi det var jer, jeg skulle være sammen med. 

 

 
Jørn Bjerre 

 
Aalborg Universitet, primo 2004 
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INTRODUKTION 
 

Spørgsmålet: er vi på vej imod 

en ny arbejdsetik? 
 

 

 

I denne afhandling vil jeg lade to faglige dagsordener krydse hinanden – ’studiet af arbejdsetik’ og 

’studiet af fænomenet leder- og medarbejderudvikling’. Det vil jeg gøre ved at stille følgende 

spørgsmål: Kan man se fænomenet leder- og medarbejderudvikling som udtryk for, at en ny ar-

bejdsetik er ved at tage form? 

 Man kan altså sige, at jeg med en klassisk sociologisk, tung optik søger at stille skarpt på et 

aktuelt og populært fænomen, som i nogle sammenhænge kan betragtes som noget af en letvægter. 

Når man på danske hoteller og kursuscentre møder ledere og medarbejdere i færd med teamwork-

øvelser, hører dem brøle, for at befri sig for indre spændinger eller ser dem krybe nøgne ind i en 

indiansk ”inipi”, efter få dages initiation i det indianske livssyn og forhold til naturen, er det let at 

ryste på hovedet og tænke, at der er for mange penge i erhvervslivet. Men stopper man op ved fæ-

nomenet, dvæler ved det, og begynder at undersøge, hvorfor virksomheder vælger at sende deres 

medarbejdere af sted på sådanne kurser, hvad medarbejderne får ud af det, og hvad der er formålet 

med kursernes indhold, så tvinges man til at dispensere sine egne lette indfald og normative for-

domme, og i stedet begynde at stille nogle af de tunge spørgsmål: Hvad er det ved den måde, vi 

indretter arbejdet, som er med til at skabe oplevelsen af et sådan behov for at udvikle ledere og 

medarbejdere i en virksomhed? Hvad er det, der forandres og gøres noget ved i løbet af disse kur-

ser? Hvad er det for en type medarbejder, man søger at ændre, og hvad er det for en type medar-
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bejder, man søger at skabe? Der er med andre ord tale om spørgsmål, som netop relaterer til det 

område af sociologien, som studiet af arbejdsetik udgør.  

 Før jeg går videre med at uddybe, hvordan og hvorfor man kan se leder- og medarbejderud-

vikling som en udfordring for arbejdsetikken, vil jeg først kort begrebsligt redegøre for, hvad jeg 

mener med arbejdsetik, og dernæst søge at give en ligeledes kort teoretisk præcisering af min brug 

af begrebet. 

 Begrebet ’arbejdsetik’ er sammensat af to af de tungeste begreber i studiet af menneskets 

historie, ’arbejde’ og ’etik’. ’At arbejde’ er en af de mest grundlæggende menneskelige aktiviteter, 

hvilket blandt andet fremgår af det forhold, at vi, når vi i dag skal benævne forskellige faser i histo-

rien og typer af samfund, ofte bruger netop de principper, der på et givent tidspunkt har været brugt 

til at indrette arbejdet på, som betegnelser. Det gælder såvel, når vi taler om det arkaiske jæ-

ger/samler-samfund, industrisamfundet som helt nye typer af samfund, som informationssamfun-

det. Præfikserne ”jæger/samler”, ”industri” og ”information” betegner netop den centrale teknolo-

gi, som mennesket på et givent tidspunkt udnytter med henblik på arbejdets indretning. 

 ’Etik’ betegner det forhold, hvor mennesker i en given social sammenhæng tager stilling til 

måden, hvorpå de selv og andre lever deres liv, og således også de modeller, som mennesker over-

tager fra andre, selv deltager i at fremstille og videregiver til andre, som beskriver, hvordan man 

bør indrette livet, og hvordan man bør leve. Som sædvane, rettesnor, eller som et sæt af principper, 

bestemte mål med livet, og måder at dømme sig selv og andre, har etik at gøre med den måde, 

hvorpå mennesker i en given sammenhæng skaber rammer, orden og mening i deres liv. 

 Begrebet ’arbejdsetik’ betegner i forlængelse af disse definitioner et område, hvor princip-

perne for arbejdets indretning relaterer til spørgsmålet om måden, hvorpå man bør leve, således at 

arbejdet bliver tolket ind i den måde, mennesker mere generelt skaber rammer, orden og mening i 

deres liv på. Således kan arbejdet i en sådan sammenhæng få central betydning for den etiske vur-

dering af en selv og andre. Arbejdet kan i sig selv fremstå som noget godt, som udtryk for dyd og 

som udtryk for en god karakter, og arbejdet kan således siges at have en etisk funktion. At arbejde 

kan i forlængelse heraf i visse sammenhænge betragtes som en måde at træne sin karakter, og dyr-

ke bestemte sider af sig selv (dyder) og dølge andre (laster). 

 17



 På denne måde kan man sige, at arbejdsetik udgør et område af det, jeg i forlængelse af Mi-

chel Foucault vil kalde en moralsk problematisering af subjektet,13 eller sagt med andre ord, ar-

bejdsetik kan betragtes som en måde, hvorpå det jeg vil kalde en bestemt ’subjektivitetsmodus’, 

installeres i en given person, en måde at se på sig selv, arbejde på sig selv, drive sig selv i retning 

af bestemte former for mål,14 og således i sidste ende regere sig selv. 

 Dermed er vi tilbage ved kursusejendommen, og kan stille spørgsmålet om, hvad det er lede-

re og medarbejdere øver sig i, når de gennemgår bestemte personlighedsudviklende forløb. Er det 

ikke netop en sådan form for subjektivitet, en sådan måde at se på sig selv, arbejde med sig selv og 

i sidste ende regere sig selv, og således en arbejdsetisk form, der er tale om? 

 Før vi går videre med dette spørgsmål, er det som nævnt nødvendigt udover den begrebslige 

præcisering af begrebet arbejdsetik at gå videre med den faglig præcisering af det, som jeg påbe-

gyndte ved at tale om moralsk problematisering af subjektet og subjektivitetsmodus. Jeg vil i den 

forbindelse først kort argumentere for at returnere til sociologiens klassikere, først og fremmest 

Max Weber, for den grundlæggende bestemmelse af, hvad arbejdsetik er, dernæst med udgangs-

punkt i en tolkning af Webers forståelse af arbejdsetik, søge at bestemme det.  

 

Den empiriske interesse i arbejdsetik og dens skæbne 

 

Det var netop Weber, der i sine studier af The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism,15 for-

mede den moderne forståelse af, hvad arbejdsetik er. Men på trods af dette værks helt centrale pla-

cering, ikke blot indenfor sociologien, men indenfor den moderne tænknings historie i det hele ta-

get, har studiet af arbejdsetik ikke udviklet sig til, hvad man kan kalde et centralt felt indenfor stu-

diet af menneskets historie, med hvad dertil hører af forskellige positioner og tilgange. Hvor begre-

bet ’arbejde’ har fået sine egne studiefelter, arbejdssociologi og organisationsteori, har begrebet 

etik og det beslægtede begreb moral en mindre klar status indenfor sociologien, hvilket også gæl-

                                                 
13 Foucault 1985, 25ff. Foucault sondrer imellem forskellige typer af moralsk bestemmelse af subjektivitet, som jeg vil 
komme ind på nedenfor.  
14 Det er i den forbindelse værd at huske på, at arbejdsetik i en given situation altid har med, hvad man kan kalde almen 
samfundsetik at gøre, hvorfor det er svært at trække et vandtæt skel imellem en samfundsetisk og en arbejdsetisk dags-
orden. 
15 Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, ([1905, 1920], 2002). 

 18



der begrebet arbejdsetik. Man kan eksempelvis ikke finde nogen af disse begreber i navneordsform 

i indekset til, hverken Anthony Giddens eller George Ritzers hver især næsten tusinde sider lange 

grundbogsintroduktioner til faget sociologi.16 

 Arbejdsetik, eller studiet af relationen mellem arbejde og etik/moral, der stod helt centralt i 

klassikernes – ikke kun Webers men også Emilé Durkheims – forfatterskaber, er i en vis forstand 

gledet ud af, hvad man kan kalde det centrale område af den sociologiske optik (nærmere bestemt i 

den forstand, at relationen betragtes som teorihistorisk interessant, men ikke samtidshistorisk rele-

vant). På den ene side, har diskussionen af moral og etik indenfor en sociologisk ramme tendens til 

at glide ud af sociologien og over i den filosofiske terminologis og det filosofiske anliggendes do-

mæne,17 på den anden side har en i forvejen eksisterende teknisk-filosofisk videnskab om moral og 

etik tendens til at glide ind over feltet arbejdsetik.18 Dertil kommer, at den sociologiske interesse i 

arbejdet, i højere grad har formet sig omkring interessen for kultur, organisation, læring, psykologi, 

motivation, værdier, strukturer, processer, end for etik og moral i den forstand, det var tilfældet for 

klassikerne.19  

 Det skal nævnes, at der naturligvis findes andre analyser af etik og arbejde, herunder hvad 

der kan beskrives som studier af det etiske råderum indenfor en given arbejdsmæssig sammen-

hæng. Det kan eksempelvis drejer sig om den etiske situation en bureaukrats arbejde er betinget 

af,20 ligesom der nu, hvor etik og etiske regnskaber er blevet en del af samme sprog, som også fæ-

                                                 
16 Giddens nævner kun ”ethics” i forbindelse med ”research ethics” og ”ethical” i forbindelse med ”ethical religions”, 
hvor til der knytter sig to opslag, ligesom han kun nævner ”moral” i forbindelse med betegnelsen ”Moral Majority”. 
17 Et godt eksempel på dette er Zygmunt Baumans arbejder om moral og etik. I sit forsøg på at kvalificere sit sociologi-
ske udgangspunkt for at forstå moralen i det moderne og post-moderne samfund, konverteres hans sociologiske projekt 
til et avanceret syntetisk filosofisk projekt. Se i den forbindelse Postmodern Ethics (1993). 
18 Et eksempel på hvordan det er sket er den filosofiske debat om virksomhedsetik og karakterdannelse, som er blevet 
ført under begrebet ”Virtue ethics” eller ”character learning”. D.L. Collins, 1987, “Aristotle and Business”, i: Journal 
of Business Ethics 6, 567-572; R.C. Solomon, 1992, Ethics and Excellence: Cooperation and Integrity in Business; 
Steven M. Mintz, ”Aristotelian Virtue and Business Ethics Education”, i: Journal of Business Ethics 15: 827-838, 
1996. G. Cullity, 1999, ”Virtue Ethics, theory, and warrant”, i: Ethical Theory and Moral Practice 2: 277-294. Der er 
tale om en ganske interessant debat, men et studie af den kan alene gøre en klog på filosofiske problemstillinger og 
ikke på samtidens arbejdsetiske konstitution, sociologisk set. 
19 Det sociologiske studie af arbejdet foregår i dag som oftest under betegnelsen ”organisationsstudier”, og studiet af 
arbejde ses i forlængelse heraf som en del af organisationsteoriens domæne. Her har grundbøger i organisationsteori 
ofte ingen fokus på arbejdsetik i den klassiske forstand. Tager man som eksempel Gareth Morgan’s Images of Organi-
zation 1997, så har den kun et enkelt opslag på ”Ethical anarchy” (420) og et på ”Ethical dimension” (248). I begge 
tilfælde er der tale om henkastede bemærkninger. Herhjemme har introduktionen til organisationsteori ved Jørgen 
Frode Bakka og Egil Fivelsdal, Organisationsteori. Struktur, kultur, processer (1992), kun et opslag på noget de kalder 
moral-normer, som adskiller sig fra to andre typer af normer (p. 94), men ingen egentlig tematisering af arbejdsetik. 
20 Se eksempelvis Lennart Lundquist Byråkratisk etik 1988 
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nomenet leder- og medarbejderudvikling betjener sig af, er skrevet meget om etik i relation til ar-

bejdet. Men oftest drejer det sig i sådanne udgivelser om at udstikke retningslinier for ledelsesetik, 

fremkomme med normative modeller eller forbilleder for etisk handlen, og skitsere nogle grænser 

for, hvad der er etisk forsvarligt, altså om at bestemme det etiske råderum, som en given aktør er 

betinget af i forhold til andre aktører, snarere end at undersøge arbejdsetikken ud fra klassikernes 

forståelse af en given relation imellem arbejde og spiritualitet, eller anderledes formuleret, spørgs-

målet om, hvordan den enkelte arbejder med sig selv, eller om måden den enkelte igennem sit ar-

bejde, gør sig selv til genstand for et etisk arbejde. 

 Opsummerende kan man sige, at når jeg i denne sammenhæng rejser spørgsmålet om, hvor-

vidt man kan se leder- og medarbejderudvikling som udtryk for en ny type arbejdsetik, er det vig-

tigt at præcisere, at jeg ikke taler om arbejdsetik udfra nogen fagfilosofisk skole, eller nogen orga-

nisations- eller forvaltningsteknisk bestemmelse. Ligesom det er vigtigt at fremhæve, at jeg ikke 

bruger begreber fra eksempelvis psykologiens domæne, som forankring af mit analytiske udgangs-

punkt.  

 Når jeg alligevel inddrager filosofiske retninger, begreber og metoder, og organisationsteore-

tiske paralleller, vil det således være ud fra en forankring i den allerede nævnte antagelse om etik 

og arbejdsetik. Det samme gælder i relation til min brug af betegnelser fra psykologien. På trods af 

det forhold, at leder- og medarbejderudvikling abonnerer på den almene psykologisering af subjek-

tet, der har kendetegnet det tyvende århundrede, er psykologien ikke det system ud fra hvilket, jeg 

vil søge at forstå leder- og medarbejderudvikling. Jeg ser derimod den psykologiske videnskabs 

udløbere i form af den psykodynamiske og selvtransformative bevægelse, som en del af den sam-

me type af meningsskabelse, som leder- og medarbejderudvikling tilhører. Det centrale i min optik 

er, at jeg interesserer mig for, hvordan en meningsskabelse, som kan kaldes psykologiserende og 

selvtransformativ, i praksis kan ses som en etisk dagsorden på erhvervsområdet, og dermed beskri-

ves som en empirisk forekommende arbejdsetik. 

 Når jeg således sammenknytter analysen af fænomenet leder- og medarbejderudvikling med 

studiet af arbejdsetik, er det fordi, jeg mener, at en klassisk sociologisk forståelse af arbejdsetik kan 

bidrage til at kaste et nyt lys over fænomenet leder- og medarbejderudvikling, samtidig med at stu-

diet af fænomenet leder- og medarbejderudvikling kan bruges til at genrejse den klassiske, arbejd-

setiske dagsorden, som et centralt og nødvendigt område af det sociologiske studie af samtiden.  
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 Det, der interesserer mig ved leder- og medarbejderudvikling, er således ikke, om der er tale 

om god eller dårlig filosofi, moral eller psykologi; det er derimod, at det er et fænomen, som i løbet 

af de sidste par årtier er trængt ind i stort set alle arbejdsmæssige domæner, lige fra ”håndens ar-

bejdere”, hvor eksempelvis LO-formanden Hans Jensen, har gjort sig til talsmand for det udviklen-

de arbejde,21 over fag inden for sundhedsvæsnet, til den offentlige administration og private virk-

somheder. Lige som den diskurs, der konceptualiserer den dertil knyttede subjektivitet, præger vo-

res aktuelle forståelse af skole og uddannelse. Den uddannelsesfaglige terminologi er i ligeså høj 

grad spækket med ord som ”udvikling”, ”personlige kvalifikationer”, ”kompetence” og ”menne-

skelige ressourcer”, som den erhvervsfaglige dagsorden er.22 Jeg interesserer mig altså for leder- og 

medarbejderudvikling, fordi det udgør et meget centralt fænomen i den aktuelle uddannelses- og 

arbejdsmæssige situation. 

 

Efter således at have beskrevet intentionen med at tage udgangspunkt i arbejdsetik, og derefter be-

skrevet fænomenet negativt (hvad jeg ikke ser arbejdsetik som); er det oplagt at spørge: Hvordan 

ser jeg så på arbejdsetik? Og hvilke fordele er der ved at analysere leder- og medarbejderudvikling 

som en arbejdsetik? 

 

Hvad er arbejdsetik? 

 

I det følgende vil jeg tolke Webers begreb om den protestantiske etik, som udgangspunkt for en 

tentativ, teoretisk definition af fænomenet arbejdsetik. 
                                                 
21 ”Det Udviklende Arbejde (DUA) er betegnelsen for en vision omkring udvikling af arbejdet, promoveret af LO i 
Danmark siden 1991…I et forsøg på at operationalisere DUA-begrebet udviklede LO i midten af 90'erne 4 værktøjs-
mapper indenfor områderne: Personalepolitik, Personlig udvikling, Nye lederroller samt Uddannelse og udvikling”. 
Modellen har opnået at få en del modvind, som gør at Hans Jensen senere måtte slå fast at der mere var tale om en 
vision som kunne danne bro ind i det enogtyvende århundrede end en egentlig handleplan 
(http://www.leksikon.org/art.php?n=3341, 6/10/2003).  
22 I september 1997 udgav den daværende undervisningsminister Ole Vig Jensen skriftet National kompetenceudvik-
ling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling (1997), hvor han foreslog at bevæge uddannelsessystemet fra 
”et ’elitært uddannelsessystem’, hvor få fik en uddannelse, til et ’universelt uddannelsessystem’, hvor mange får en 
uddannelse” (8). I den forbindelse nævnes at målet for uddannelsen udover de almene, og specifikke faglige kvalifika-
tioner også er følgende type af personlige kvalifikationer: ”Disse omfatter bl.a. kommunikationsevner, omstillingsevne, 
helhedsorientering/tværfaglighed, samarbejdsevner, initiativ, evnen til at lære, kritisk vurderingsevne, selvstændighed, 
lederskabsevner samt metodiske og analytiske evner. Hertil kommer mere holdningsmæssige aspekter, der er forbundet 
med værdier og engagement i arbejdet som fx åbenhed, respekt for kolleger med en anden erhvervs- og uddannelses-
mæssig baggrund, og at være serviceminded, herunder venlig, imødekommende og at have humor” (54). 
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  Hos Weber behandles arbejdsetik som et spørgsmål om, hvordan arbejdet indenfor en given 

fortolkning af livet tilskrives en bestemt mening, og derigennem også en bestemmelse. At der er 

tale om en arbejdsetik vil sige, at arbejdet og dets processer ikke kun refererer til sig selv, men ud-

over deres direkte materielle funktion i en given sammenhæng, også spiller en immateriel funktion, 

idet det, som i tilfældet med den protestantiske etik, kunne være en måde at opbygge og træne ens 

moral og leve i overensstemmelse med sin gudgivne bestemmelse. Weber nævner eksempelvis, 

hvordan arbejde i en bestemt puritansk prædikants, Richard Baxters [1615-1691], udlægning kom-

mer til at udgøre, såvel en metode til at leve et rent liv, som selve det mål med at leve, som Gud har 

med mennesket.23  

Som dette eksempel viser, kan der være tale om en arbejdsetik i en Webersk forstand, hvis 

arbejdet er fæstnet i en livsanskuelse. Det kan så, som i tilfældet med protestantismen, være i form 

af en specifik religiøs idé, men der er intet til hinder for, at det kunne være en idé om ”det gode 

eller rette liv”, etiske principper, eller andre måder at søge at integrere arbejdet i livet på, blot det 

gælder, at der ikke er tale om, at arbejdet kan reduceres til arbejdsprocessen i sig selv. Når en ar-

bejdsmæssig stræben helt afklæder sig en integration i livet, eller helt koloniserer det, bliver der i 

stedet tale en a-etisk indretning af arbejdet, og i den forstand, hvad man kan kalde et arbejdsetisk 

vakuum.24 

Jeg vil i forlængelse af denne indkredsning foreslå begrebet transitivitet til at bestemme, 

hvad der kendetegner en given arbejdsetik. For at der kan være tale om en arbejdsetik, skal der væ-

re tale om, at arbejdet fortolkes som en aktivitet, der ”peger ud over sig selv”,25 og som indskriver 

arbejdet i bestemte, meningsgivende sammenhænge, der har med antagelser om livet at gøre, som 

ikke kun begrænser sig til arbejdsaktivitetens materielle grundlag, semantiske felt eller selvreferen-

tielle kommunikation. Med en analogi til den sproglige grammatiks tekniske begreb om det ”transi-

tive verbum”, kan man sige, at arbejdsetik betegner et transitivt forhold til arbejdet, et forhold hvor 

arbejdets aktivitet peger ud over sig selv, således at arbejdet udover at have en materiel nytte også 

tilskrives en immateriel nytte, som når den protestantiske etik indskrev arbejdet i en generelt religi-

øs, etisk og værdistruktureret livsform. 

                                                 
23 Weber ([1905/1920] 2002, 103ff). 
24 Schluchter 1996, 200ff. 
25 Gyldendals Fremmedord 1987, opslag på ”transitiv”. 
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 Når jeg undersøger om en ny arbejdsetik tager form igennem fænomenet leder- og medarbej-

derudvikling, så undersøger jeg med andre ord om en ny type af transitivitet i relation til arbejdet 

tager form, en ny måde at indskrive arbejdets aktivitet i en overordnet bestemmelse af mennesket, 

dets tolkning af sig selv og dets søgen efter mening.26 

 Efter således at have fremkommet med denne første indkredsning af, hvad der arbejdsetik er, 

vender vi os nu til spørgsmålet om, hvorfor jeg vælger at se på leder- og medarbejderudvikling 

med udgangspunkt i dette perspektiv? 

 

”A view from afar” 

 

Når jeg vil søge at forstå leder- og medarbejderudvikling med udgangspunkt i spørgsmålet om, 

hvorvidt der er tale om en ny arbejdsetik, er det fordi netop denne optik, kan give os de analytiske 

værktøjer, der skal til for at kunne træde ud af de tætte historiske rammer, som omgiver fænome-

net. Fænomenet leder- og medarbejderudvikling, og de dertil knyttede begreber om værdibaseret 

ledelse og organisatorisk læring, er i dag genstand for en veritabel meningernes kampplads. På den 

ene side ses netop dette fænomen af dets udøvere – konsulenter og erhvervslivets frontløbere – for 

at være måden at tilpasse sig nogle nye strukturer, som er ved at tage form på arbejdsmarkedet. På 

den anden side ser kommentatorer – først og fremmest intellektuelle analytikere og kritiske journa-

lister – dette fænomen for at være en paradoksal blanding af ufarlig leg (kanindræberkurser) og 

farlig vampyrrisme (en aktivitet igennem hvilken arbejderens sjæl koloniseres).27 

 For at kunne analysere fænomenet akademisk er det efter min mening nødvendigt at træde ud 

af denne normative diskussion, og etablere et beskrivende og fortolkende perspektiv, der angår 
                                                 
26 Det skal siges, at Weber ikke selv bruger begrebet transitivitet. Det, der kommer tættest på, er efter min mening den 
måde, han taler om relationen imellem arbejdets form og dets ånd. Når han i The Protestant Ethic analyserer, hvordan 
et givent sindelag, forstået som en bestemt drivkraft, motivationsfaktor eller ånd, igennem ganske bestemte historiske 
omstændigheder kommer i forbindelse med, og dermed kommer til at bidrage til udviklingen af bestemte principper for 
indretningen af arbejdet, det, som Weber kalder arbejdets form, er der i min tolkning tale om, at han forudsætter, at der 
skal være tale om en transitiv arbejdsproces, for at det giver mening at tale om arbejdsetik. Det der udvikler sig igen-
nem den protestantiske, religiøse praksis og sindelag, som tager form i løbet af det 16.ende og 17.ende århundrede er 
en ånd, som tager form udenfor arbejdets eget system, og som ikke indholdsmæssigt angår produktionsformen, men 
som virker ind på den igennem den måde, produktionsformen influeres af livsformen. 
27 Som et eksempel på en radikal formulering af den sidste pointe kan Jørgen Grimstrups kronik i Politiken, mandag 
den 11. august 2003 nævnes, den hedder ”Den totalitære virksomhed”, hvor pointen er, at managementfilosofien og 
den teambaserede måde at arbejde på minder Grimstrup om hans egen fortid i DKP. Men ofte drejer kritikken sig om 
medarbejderens sjæl, og retten til at have den i fred. 

 23



selve bestemmelsen af fænomenet. Vi har derfor for at kunne stille skarpt på dette samtidige fæ-

nomen brug for et ”view from afar”. Det handler her om såvel at gå i dybden med studiet af fæno-

menets fremtrædelsesformer, som at skabe distance nok til at se det. Det kræver, at man såvel må 

stille skarp på, hvad fænomenet er i praksis, som at hæve sig ud af fænomenets umiddelbare omgi-

velser i en perspektivskabende analytisk forståelse. På dette punkt kommer forklaringsmodeller, 

der kan vise, at leder- og medarbejderudvikling er udtryk for en psykologisering af erhvervslivet, 

en påvirkning fra samtidige fænomener som new age, the human potential movement eller andre 

nutidige bevægelser, til kort, fordi de befinder sig indenfor samme historiske kontekst som leder- 

og medarbejderudvikling. Sådanne forklaringer er efter min mening ikke i sig selv nok til at skabe 

et perspektiv til at forstå fænomenet, fordi det ender med, at et samtidigt fænomen blot bruges til at 

forklare et andet med. 

 Her er det netop, at arbejdsetikkens perspektiv egner sig, som et bud på en ramme, der kan 

hæve fænomenet leder- og medarbejderudvikling ud af en for gnidret og snæver normativ perspek-

tivering. Jeg vil søge at gøre det muligt at reformulere afhandlingens spørgsmål ved at gå i dialog 

med Webers studier af den protestantiske etik. Det vil jeg gøre ved at spørge til, hvorvidt leder- og 

medarbejderudvikling kan ses som et udtryk for, at en ny type arbejdsetik er ved at tage form, og 

om den i så fald kan ses som et brud med den type af arbejdsetik, hvis genese og udvikling, Weber 

analyserede med udgangspunkt i den protestantiske etik. I forlængelse af dette ræsonnement kan 

man sige, at afhandlingens spørgsmål bliver, om det i forbindelse med fænomenet leder- og medar-

bejderudvikling giver mening at tale om, at en post-protestantisk arbejdsetik er ved at tage form? 

Det er denne reformulering af afhandlingens spørgsmål, som en tese om den post-protestantiske 

arbejdsetik, jeg i dialog med Weber vil udlede af afhandlingens kapitel 1. 

 Men som sagt, ligeså vigtigt det er at kunne hæve sig ud af samtiden i en analytisk distance, 

ligeså vigtigt er det at kunne gå detaljeret ind i den konkrete analyse af et givent samtidsfænomen, 

og dets konkrete fremtrædelsesform. For at kunne skabe et empirisk grundlag for at teste den tese, 

jeg fremkommer med, har jeg valgt at tage udgangspunkt i et konkret eksempel på et leder- og 

medarbejderudviklingsprogram, nemlig stifinderprogrammet, som er et lederudviklingsprogram, 

der udbydes af den Århusianske virksomhed Pathfinder A/S. Det var den virksomhed, der i 2003 

indenfor kategorien ”Human Resources” blev vinder af Dansk Management Råd og Berlingske 

Nyhedsmagasin’s Konsulentpris. 
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Stifinderprogrammet 

 

Firmaet Pathfinder A/S blev grundlagt i 1998 på initiativ fra dets nuværende direktør Lasse Zäll, i 

et finansielt samarbejde med administrerende direktør for LEGO-koncernen, Kjeld Kirk Kristian-

sen. Hensigten med firmaet var først og fremmest at udbyde et leder- og medarbejderudviklings-

program, som er vokset ud af Lasse Zäll mangeårige arbejde med medarbejderudvikling, og som 

Zäll begyndte at udvikle i 1993, stifinderprogrammet. 

Der er tale om et program, som er sammensat af teknikker og øvelser, der er hentet fra tre 

overordnede kontekster. Den første kontekst er Zälls eget arbejde med hjernedominansprofiler, 

mentaltræning og teamwork i forbindelse med coaching af såvel erhvervsledere som eliteidrætsud-

øvere. Den anden er hans kollega Preben Werthers arbejde med udviklingen af uddannelsesstruktu-

ren i forbindelse med træningen af jægersoldater til Det danske jægerkorps. Den tredje er Zälls 

kollega Hawk’s indsigt i mennesket, der baserer sig på såvel nordamerikansk, indiansk visdom 

som, hvad man kan betragte som en grundlæggende vestlig psykodynamisk fortolkning af menne-

sket. 

Stifinderprogrammet består af tre moduler,28 på hhv. to gange fire og en gange fem dage,29 

som har til hensigt at give medarbejdere, ledere og lederaspiranter en målrettet uddannelse i en 

bestemt ledelsespraksis og forståelse, der, sådan som det fremgår af følgende præsentation på Path-

finder A/S’s hjemmeside, tager udgangspunkt i personens selv: 

 

For at blive Stifinder kræves det, at du har lyst til at arbejde målrettet 
med din egen personlige udvikling. At finde og udvikle nye ressour-
cer i dig selv. Ressourcer, som du kan bruge både i dit job og i dit 
privatliv. At gennemgå en Stifinderuddannelse er altså at gennemgå 
en faglig og personlig udviklingsproces.30 

  

                                                 
28 Som jeg vil komme ind på i den næste del af afhandlingen er Pathfinder A/S i år klar med en overbygning på stifin-
derprogrammet, den såkaldte Coaching master class, der består af i alt fire moduler, sådan at den samlede uddannelse 
nu udgør et forløb på syv moduler. 
29 Modulerne, der er meget intensive, fordeler sig normalt over et lille halvt år, for derved at skabe mulighed for, at 
erfaringerne fra de enkelte moduler får mulighed for at bundfældes.  
30 www.pathfinder.dk (juli, 2003) 
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Pathfinders kunder tæller store danske koncerner som LEGO, Novo Nordisk og TDC Inter-

net/Totalløsning, men også en lang række små og mellemstore virksomheder og butikskæder, her-

under Irma, hvis direktør, Alfred Josefsen, indstillede Pathfinder til den nævnte pris. 

 Baggrunden for indstillingen var Josefsens egen deltagelse på stifinderprogrammet, som del 

af FDB’s ledergruppe, i år 2000. Herefter har Josefsen, som det fremgår af begrundelsen for tilde-

lingen af prisen, ”introduceret stifinderprogrammet for Irmas ledergruppe og andre ledende medar-

bejdere (i alt 200) gennem interne uddannelsesdage og personlig coaching”.31  

 Til dato har ca. fem hundrede ledende medarbejdere fra danske virksomheder, og enkelte i 

det offentlige system, herunder uddannelsessystemet, gennemført stifinderprogrammets tre modu-

ler, og kan derfor kalde sig stifindere. Men som Irma-eksemplet viser, berøres derigennem effektivt 

set et langt større antal medarbejdere af den måde at arbejde på, som formidles via stifinderpro-

grammet. Dette sker først og fremmest, som tilfældet Josefsen viser, igennem lederes påvirkning af 

den organisation, de leder, hvilket i visse tilfælde kan give et ret stort potentiale for spredning. Som 

et eksempel på dette kan nævnes, at det samlede M-Team, topledelsen, på TDC-Internet, en del af 

det nuværende TDC-Totalløsning, som er en virksomhed med 12.000 ansatte, har deltaget i stifin-

derprogrammet.  

 Udover denne spredning igennem lederes påvirkning, kan det nævnes, at Pathfinder også 

udbyder kurser af kortere varighed (Pathfinder trails), som retter sig mod de medarbejdere, som 

stifinderne samarbejder med, laver konsulentarbejde ude i virksomheder, tilbyder personlig coa-

ching, skriver bøger og holder foredrag om de principper for indretningen af arbejdet, de står for. 

 

Det er dette eksempel på leder- og medarbejderudvikling, der som nævnt danner den empiriske 

ramme omkring testningen af afhandlingens tese. I kapitel 3 vil jeg redegøre for baggrunden for 

dette valg og den metode, som er brugt i forbindelse med studiet, men for indeværende vil jeg blot 

indskrænke mig til at slå fast, at jeg har valgt at gøre et enkelt casestudie til genstand for min test, 

idet det har været vigtigt for mig at kunne gå i dybden med min analyse, snarere end i bredden af 

det felt, den befinder sig indenfor, idet formålet med afhandlingen, som beskrevet, er at fremanaly-

sere, hvilken subjektivitetsmodus og arbejdsetisk dynamik, det er mulig at spore i forbindelse med 

leder- og medarbejderudvikling. Derfor er min undersøgelse ikke i sig selv tilstrækkelig til at sige 

                                                 
31 http://www.dmr.nu/Home.asp?ContentID=58. (juli, 2003) 
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noget om tesens generaliserbarhed og muligheden for at overføre den på andre cases (transfe-

rence). Dertil må andre typer af forskningsdesign etableres. Det er mit håb at nærværende studie 

kan bruges, som grundlag for senere studier, som tester tesen om den post-protestantiske arbejds-

etik ved at afsøge bredden af feltet leder- og medarbejderudvikling. 

 I forbindelse med nærværende projekt, drejer det sig som sagt rent metodisk om at etablere 

en analytisk ramme, der kan bruges til at analysere og forstå fænomenet i dybden. Jeg vil i det føl-

gende kort komme ind på, hvilket teoretisk udgangspunkt og analytisk fundament, jeg vil gøre brug 

af i den forbindelse. 

 

Analysestrategi. Fra Weber til Foucault 

 

Ser vi på stifinderprogrammet som case, så er det som nævnt min tese, at der er tale om en type af 

etik, der netop bryder med den Weberske etik, og installerer en post-protestantisk arbejdsetik, ken-

detegnet ved at den bryder med den etiske figur, protestantismens udgør. Men hvad kendetegner 

dette brud? Hvad er det for en etisk figur, der forlades, og hvad er det for en etik, der installeres? 

Dette vil være objektet for afhandlingens kapitel 1, Fra kapitalismens ånd til den post-

protestantiske arbejdsetik? Her vil jeg for det første ret systematisk redegøre for, hvad jeg forstår 

ved den protestantiske etik, såvel som hvad der kendetegner den moral, som Weber identificerer i 

relation til det moderne menneskes forhold til arbejdet. Hensigten med dette er at etablere en kon-

tekst omkring, hvilken afhandlingens spørgsmål kan rejses. 

 I kapitel 2, ”Nomos og bios. To historiske former for moralsk problematisering af subjektet”, 

vil jeg inddrage Michel Foucaults arbejde med moral og etik. Jeg vil lægge vægten på en bestemt 

sondring mellem to typer af moral, Foucault fremhæver, nemlig sondringen mellem moral som 

nomos, som et sæt af regler af almen, juridisk karakter, og moral som bios, et sæt af bestemmelser, 

der angiver leveveje, som har æstetisk og etisk karakter. 

I nærværende projekt kan denne sondring bruges til at forstå det etiske brud, jeg arbejder med 

i afhandlingen; bruddet mellem en protestantisk og post-protestantisk arbejdsetik. Den protestanti-

ske etik udgør en moralsk problematisering af subjektivitet, der er kendetegnet ved at basere sig på 

en transcendent autoritetsstruktur, hvor det enkelte subjekt forholder sig til sig selv med udgangs-

punkt i en transcendent gud. Det er denne transcendente instans, der i sidste ende har magten over 
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subjektet, har skabt verden og således installeret dens såvel eksplicitte love (retten og institutioner-

ne), som den implicitte (naturens) love, og som i forlængelse heraf har det enkelte menneskes 

skæbne i sin hånd; evt. allerede har defineret dets hinsides bestemmelse ud fra koden frelst/fortabt 

(jf. tesen om prædestination indenfor calvinismen). Inden for et sådant system af moralsk proble-

matisering af subjektet træder en subjektivitetsmodus frem, som formes ved at det enkelte subjekt 

indretter sig på det forhold, at det er holdt i et mysterium, når det kommer til de helt centrale for-

hold i livet. I sidste ende er det Gud, der bestemmer, og Guds målestok er skjult for mennesket, der 

er overladt til – under disse rammebetingelser – alligevel at give sit liv en så optimal form som 

mulig. I den forbindelse vokser afledte former for målestokke og problematiseringer frem. Den 

protestantiske etik opererer for eksempel med en bestemt form for askese, der går ud på at afstå fra 

forskellige former for nydelse, og andre tilskyndelser, der betragtes som irrationelle, til fordel for 

en indretning af livet, der udmærker sig ved at være centreret omkring arbejdet, og en rationel ind-

retning af livet. Igennem fremvæksten af en sådan askese, kan en afledt målestok over livet vokse 

frem, hvor det at opnå størst mulig materiel udbytte af den måde, man forvalter livet, bliver tolket 

som et tegn på frelse.  

 Denne form for moral vil jeg kalde transcendent og metafysisk, idet den som struktur baserer 

sig på en transcendent og metafysisk autoritet, der bestemmer den enkeltes subjektivitet ude-fra-

og-ind. 

 Heroverfor står en anden form for moralsk problematisering af subjektivitet, der baserer sig 

på en i første omgang immanent determineret autoritetsstruktur, som jeg vil kalde selvtransforma-

tiv. Denne moralske problematisering af subjektivitet har, som Foucault har beskrevet det i sine 

studier af moral, sin idealtypiske fremkomst i antikkens sokratiske, filosofiske bevægelser.32 Den 

er funderet i en antagelse om muligheden for at indrette sig således i sig selv, at man får den rette 

tilstand med sig selv, og dernæst igennem dette selvforhold kan etablere det rette forhold den virke-

lighed, man befinder sig i. Her er selvets arbejde med sig selv bundet op på det tættest mulige for-

hold mellem teknik og resultat, ud fra spørgsmålet om, hvad der virker, og hvordan det virker; kan 

det betale sig for den enkelte at gøre sådan eller sådan, eksempelvis spise sådan, dyrke denne form 

for sex, eller arbejde sådan eller ej? Det handler med andre ord ikke, om det ud fra en transcendent 

lovgivning, en nomos, er rigtigt eller forkert, men om en immanent lovgiver, livet, en bios. 

                                                 
32 Michel Foucault (1985): The Use of Pleasure. The History of Sexuality, 2, Penguin; og (1986): The Care of the Self. 
The History of Sexuality, 3, Penguin. 
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 Det, der kendetegner den bios-baserede moral, er således, at den ikke i første omgang baserer 

sig på en bestemmelse af transcendente former for autoritet og juridiske bestemmelser af adfærd, 

men derimod tager form omkring den enkeltes subjektivitet, i spørgsmålet om den enkeltes forvalt-

ningen af forskellige indbyrdes aspekter af sig selv, eksempelvis begær, vilje og fornuft. Hvordan 

undgår den enkelte at begæret dominerer fornuften? Hvordan undgår denne, at viljen driver ham 

eller hende ud i noget ekstremt, eller at fornuften bedrager sig selv? 

 Denne sondring mellem nomos-strukturerede og bios-baserede former for moral vil jeg bruge 

med henblik på hen imod slutningen af kapitel to at kunne præcisere min tese yderligere, idet jeg 

vil formulere tesen om post-protestantismen, som det forhold, at der i forbindelse med fænomenet 

leder- og medarbejderudvikling er tale om et skift fra en nomos-baseret (transcendent-metafysisk) 

til en bios-baseret (selvtransformativ-livsfilosofisk) moral. 

 Baggrunden for hele dette arbejde vil være en overførelse af den analyse af samtidens moral, 

man kan finde i Foucaults sene skrifter. I disse skrifter fremkommer en generel samfundsetisk op-

tik, som tager udgangspunkt i den antagelse, at den regelbaserede moral, der igennem den vestlige 

verdens historie har opretholdt den definerende legitimitet over subjektets selvkonstitution, har 

mistet sin legitimitet, og at en etisk subjektivitet, der modsvarer den type han kunne finde i antik-

kens princip om ”techne tou biou” og ”the care of the self” var ved at tage form. 

 Jeg bevæger mig altså fra at have analytisk udgangspunkt i Max Webers værk til at tage af-

sæt i Michel Foucaults studier af moral. Ræsonnementet for denne bevægelse er følgende: Webers 

værk er velegnet i forsøget på at skitsere et grundlag for at studere arbejdsetik indenfor rammerne 

af mit post-protestantiske udgangspunkt. Men Weber egner sig i mindre grad som metodisk grund-

lag for at forstå fænomenet leder- og medarbejderudvikling, og etablere den videre analyse af fæ-

nomenet.33 Derfor vil jeg supplere min analytiske ramme med Foucaults studier af moral. Weber 

skrev i begyndelsen af det tyvende århundrede og kunne derfor af historiske grunde ikke udtale sig 

om strukturen af en muligt post-protestantisk etik, og han forbandt heller ikke, hvad der i hans egne 

studier fremstår som den post-protestantiske tidsalder med nogen form for etik. Weber præciserede 

netop, at denne periode ville udgøre en a-etisk periode, en arbejdsetisk nihilisme. 

                                                 
33 Weber behandler slet og ret ikke den form for moral, som stifinderprogrammet synes at udgøre et eksempel på, den 
selvtransformative, hverken i en nutidig ramme eller i relation til den antikke verden (Se Vernant, Ødipus uden kom-
pleks, 66ff). 
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 Sagt med andre ord har jeg brug for en ramme omkring analysen af den moralske struktur, 

jeg søger at bestemme, som kan tage over efter Weber. Den mener jeg at kunne finde i de studier af 

moral, Foucault foretog i årene fra 1976 til 1984. Det var her, at Foucault iagttog, hvordan mora-

lens grundlag i den vestlige verden havde bevæget sig fra at basere sig på en juridisk form for mo-

ralsk legitimitet, til en type af moral, som baserer sig på noget andet end regler. I stedet var der tale 

om en form for moral, der baserede sig på det Foucault betegner selv-teknologier, der i etikkens 

historie, har været forbundet med en livsfilosofisk moral, hvor det er den enkeltes arbejde på sig 

selv ud fra eksempelvis æstetiske og utilitaristiske kriterier, der begrunder deres gyldighed. Det var 

ønsket om at give sit selv en bestemt form eller etablere en bestemt form for liv, et godt liv, en 

smuk, livfuld personlighed, opnå succes eller andre former for etiske tilskyndelser, der var omdrej-

ningspunktet for etikken. Det var således ikke tilskyndelser, der hviler på en kode, der sondrer mel-

lem tilladt og forbudt, men en kode, der sondrer mellem attraktivt og uattraktivt, skønt og uskønt, 

der var tale om. 

 En af de metoder, Foucault udviklede til studiet af den selvtransformative moral, mener jeg 

egner sig til at strukturere min egen analyse af stifinderprogrammet. Når jeg således i kapitel 4 har 

indført i læseren i, hvad stifinderprogrammet er, vil jeg i de følgende kapitler, 5-8, påbegynde en 

analyse af stifinderprogrammet, som har til hensigt at undersøge det ud fra de fire centrale aspek-

ter, som Foucault fremhæver i sin analyse af den selvtransformative moral, nemlig  

 

1. ”the determination of the ethical substance” 

2. “the mode of subjection” 

3. “the forms of elaboration, of ethical work” 

4. “the telos of the ethical subject” 

 

Ad 1. Den første opgave, som jeg vil stille mig selv i kapitel 5, drejer sig om at bestemme, hvad det 

er for en del af det enkelte subjekt, som den intervention, stifinderprogrammet udgør, tager sigte 

imod. Hvad er det for en del af den enkelte, der problematiseres, og søges at gøre noget ved? Sagt 

på en anden måde, så drejer det sig om at redegøre for, hvordan den enkelte konstituerer sig selv 
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eller aspekter af sig selv som et mål for denne intervention. Hvad er det for et materiale, der skal 

bearbejdes, og hvad er det for en etisk substans, der skal gøres noget ved?34. 

 Ad. 2. Den anden opgave, som jeg vil stille mig selv i kapitel 6, består i at bestemme, det Foucault 

betegner som "the mode of subjection", hvilket vil sige, betegner måden, hvorpå det bliver en at-

traktiv mulighed for den enkelte at begynde et etisk arbejde på sig selv. Hvad er det i stifinderpro-

grammet, der tilskynder den enkelte til at arbejde på sig selv? Det kunne i andre sammenhænge 

være en guddommelig lov, den naturlige orden, den kosmiske orden eller økonomiske lykke, der 

udgjorde denne tilskyndelse.35 

Ad. 3. Den tredje opgave, som jeg vil stille mig selv i kapitel 7, er at beskrive den form for etisk 

arbejde, som den enkelte gør brug af for at skabe de ønskede forandringer i sit liv; hvad er det: 

”one performs on oneself…to attempt to transform oneself into the ethical subject of one’s beha-

viour”, altså et svar på spørgsmålet: ”what are the means by which we can change ourselves in or-

der to become ethical subjects?” Hvad er det, den enkelte gør ved den del af sig selv, som han er 

tilskyndet til at gøre til et etisk stofområde? Hvilket værktøj bruger stifinderne til at nå deres mål? 

Dette aspekt kalder Foucault: ”the self-forming activity (pratique de soi) or l’ascétisme", hvor det 

er underforstået, at der er tale om "asceticism in a broad sense”, hvilket først og fremmest vil sige 

"the work that one performs on oneself in order to transform oneself"36. 

Ad. 4. Den fjerde opgave, som jeg vil stille mig selv i kapitel 8, drejer sig om at beskrive det mål, 

som stifinderprogrammet sætter for den enkeltes etiske arbejde på sig selv – det vil sige stifinder-

programmets telos. ”Which is the kind of being to which we aspire when we behave in a moral 

way?”.37 Hvordan tager det smukke liv sig ud, når det lykkedes? ”Shall we become pure, or immo-

ral, or free, or masters of ourselves?". 

 Analysen af hver af disse punkter skal bidrage til at teste tesen, at der er tale om et skift i 

retning af en post-protestantisk arbejdsetik, hvilket jeg, som det er fremgået, udlægger som et skift 

fra en nomos-baseret (transcendent-metafysisk) til en bios-baseret (selvtransformativ-livsfilosofisk) 

fundering af den subjektivitet, der bliver tale om. Dette vil dels foregå undervejs i kapitlerne, dels 

                                                 
34 Foucault 1984, 352; 1985, 26. 
35 Ibid. 353; 1985, 27. 
36 Foucault 1985, 27; 1984, 354; 1984, 355; 1989, 309. 
37 Foucault 1984, 355. 
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foregå samlet i kapitel 9, hvor jeg søger at opsummere afhandlingens resultater under overskriften 

Den indre stifinder. En diskussion af tesen om den post-protestantiske arbejdsetik.  
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Første del. 

Den post-protestantiske arbejdsetik 
 

 33



1. 
 

Fra kapitalismens ånd til  

den post-protestantiske arbejdsetik? 
 

 
“In our culture we know of no organized movement towards 
power which is not bureaucratic and managerial in mode and 
we know of no justification for authority which are not We-
berian in form. 
Yet… this Weberian vision of the world cannot be rationally 
sustained; it disguises and conceals rather than illuminates 
and it depends for its power on its success at disguise and 
concealment.” 
 
MacIntyre38 

 

 

I sine klassiske studier af den protestantiske etik og kapitalismens ånd, arbejder Max Weber ud fra 

den tese, at et bestemt etico-religiøst system, som udviklede sig fra små protestantiske sekter i det 

sekstende århundrede over mere etablerede kirker i det syttende århundrede, bidrog til udviklingen 

af det moderne kapitalistiske system, med en bestemt ånd og indstilling til arbejdet. Det, der kende-

tegnede calvinister, metodister, kvækere og andre puritanske kirker og sekter, var nemlig, at arbej-

det og det at stræbe efter materiel succes kom til at optage den helt centrale rolle i livet, mens alt 

andet – familie, venskab og fritid – kom til at rangere sekundært i forhold til dette. Samtidig var 

denne stræben efter materielle værdier i disse sekter forbundet med asketiske idealer, der påbød, at 

den enkelte skulle afstå fra den spontane nydelse af livet, og af de materielle goder hans flid tilve-

jebragte. Det er denne moralske administration af arbejde og nydelse, hvor det at arbejde bliver 

opfattet som en moralsk aktivitet, og den spontane nydelse af livet som en last, der kendetegner den 

                                                 
38 Alasdair MacIntyre, After Virtue, 1985, 109. 
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moderne økonomiske indstilling, som er den, Weber refererer til med begrebet ”the spirit of capita-

lism”.39 Det, der adskiller denne ånd fra mere traditionelle former for økonomisk indstilling, er 

netop det forhold, at arbejdet ikke tidligere trådte frem som forgrund i livet, men på forskellig vis 

rangerede på linie med andre områder af livet.40 

 De værdier, hvis genese, Weber finder i protestantismen, og hvis vej ud i det moderne kapita-

listiske system, han analyserer i relation til den måde, de kommer til at kendetegne principperne for 

indretningen af arbejdet på, er den måde at arbejderne: 

 

…sought profits systematically, organized their entire workforce ac-
cording to the rules of productive and efficient management, rein-
vested profits in their companies, and saw themselves as engaged in 
harsh, competitive struggles…41 

 

Det er principper som disse, der kendetegner indretningen af arbejdet i den moderne kapitalisme, 

dvs. systematik, regler, effektivitet, og den konkurrencedrevne kamp; og det er med udgangspunkt 

i disse, at Weber identificerer den særlige vestlige rationalitet, som optog ham i alle hans studier.  

 Det er en form for rationalitet, der er kendetegnet ved ”a systematic, rigorous, disciplined 

action”, og båret frem af ”a systematizing of one’s actions… in the sense of an increased rigor and 

methodicalness and a taming of the status naturae”.42 

 

Skal man sammenfatte Webers tese, så drejer det sig om at foreslå, at den bestemte form for ratio-

nalitet, som kendetegnede det kapitalistiske system, ikke var produceret af det kapitalistiske system 

selv, men så at sige var kommet ind ”ude fra” – fra et domæne af helt andre værdier end de kapita-

listiske. De kapitalistiske værdier var nemlig, ifølge Weber ikke mulige at forklare ud fra et rent 

materialistisk og utilitaristisk perspektiv. Hvis det for hver person drejer sig om at søge at optimere 

sin egen-interesse og sin lykke, så ville det være tåbeligt at arbejde mere end man havde behov for, 

                                                 
39 I sin redegørelse for Webers tese sondrer Lessnoff mellem udviklingen af ”the spirit of capitalism” og ”the modern 
western capitalism”, idet han ser den første som en forløber for den anden (1994, 2ff.), hvorimod Kalberg i sin over-
sættelse ser ”the spirit of capitalism” som ”the modern economic ethic” (xviii). 
40 Kalberg 2002, xi ff. 
41 Ibid. xix. 
42 Ibid. lxxix. 
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og endnu mere tåbeligt ikke at nyde frugten af sit arbejde fuldt ud.43 Den kapitalistiske ånd og rati-

onalitet handlede netop hverken om egeninteresse eller lykke, men om en bestemt form for askese, 

en tilsidesættelse af nydelse, disciplinering omkring arbejdet og udskydelse af behov. Hvor den 

materialistiske egeninteresse i stil med det gamle ordsprog, ville sige, at gemme til natten er at 

gemme til katten, var der her tale om en ånd, der gemte til natten, i form af en immateriel defineret 

religiøs egeninteresse, der underordnede livet under efterlivets (nattens) dom.  

 Der var med andre ord tale om, det Weber kaldte et ”spiritual child” som voksede op og blev 

til den ”matter-of-fact form of rational thinking and living… and the giving over of one’s self to 

work in a calling”, som kendetegner det moderne samfundssystem. 

 

Dermed har vi indkredset et af de gennemgående temaer i Webers forfatterskab, nemlig temaet om, 

at etico-religiøse, værdimæssige sammenhænge, ikke kun udgør en overbygning på de materielle 

systemer,44 men at sådanne værdimæssige sammenhænge tværtimod kan være kraftfulde grundlag 

for social kreativitet og forandring. Spirituelle børn kan vokse op som rationelle figurer i den for-

stand, at det forhold, at en bestemt måde at leve på bliver opfattet som acceptabel, dydig og efter-

stræbelsesværdig kan samtidig være bestemt af religiøse værdier og have indflydelse på udviklin-

gen af den sociale og økonomisk virkelighed.  

 Skarpere formuleret viste Weber, at religionen, der i hans samtid blev set som det irrationelle 

par excellence, kunne ses som historisk forløber for etableringen af den rationalitet, der prægede 

samfundet på hans tid, hvor en bureaukratisk indretning af arbejdet, som i sidste ende også basere-

de sig på den kapitalistiske ånd eller indstilling til arbejdet, havde sat sig igennem. Weber betegne-

de denne rationalitet, som mål-rationel, og beskrev denne rationalitetsform som en tiltagende do-

minerende logik, ikke blot i erhvervslivet og bureaukratiet, men også i andre sfærer af livet. Men 

før jeg går videre ind på hvilken betydning Weber tilskriver denne udvikling, vil jeg her først gen-

give og fortolke hovedtrækkene i hans argumentation, for derigennem at kunne rekonstruere den 

subjektivitetsmodus, der knytter sig til figuren den protestantiske etik, for dermed at etablere et 

grundlag at diskutere tesen om den post-protestantiske etik ud fra. 

 

                                                 
43 Ibid. 37. 
44 Weber 2002, 35. 
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Tre akser 

 

Uden at prætendere at gengive rigdommen i Webers religionshistoriske redegørelser for den prote-

stantiske etik, vil jeg i forlængelse af oversætteren af The Protestant Ethic, søge at rekonstruere 

argumentationen i den med udgangspunkt i følgende tre akser, der kan hævdes at være de centrale i 

den protestantiske etik.45 En sådan gengivelse vil give mig et værkstøj, som jeg senere kan bruge til 

at diskutere grundlaget for den post-protestantiske etik.  

 

(1) “the Protestant ethic involves a methodical-rational organization of life. An unusual, and 

extreme, internal systematization of energies is apparent, and the impulsive and spontane-

ous status naturae is overcome and replaced by a tempered, restrained, and dispassionate 

frame of mind.” 

(2) “the Puritans were engaged in earning a living in commerce, trade, and all the endeavors of 

the workday world; they lived “in the world”. Nevertheless, owning to their ultimate focus 

on God’s laws and salvation in the next life, the values of the Puritans belonged “beyond” 

the workday world, namely the religious realm. Ascetic Protestants, Weber contends, acted 

in the world, but their lives neither emanated from this world nor were lived for it.” 

(3) “with the Puritans [the traditional economic cosmos, work, wealth, profit, and competition] 

acquired, remarkably, a religious significance. To the same extent they became severed 

from the “worldly” realm of pragmatic consideration. In other words, from the vantage 

point of the all-important certitudo salutis question, these practical activities became, to the 

devout, endowed with subjective meaning.” 

 

I det følgende arbejde med Weber vil jeg gøre brug af det begreb, jeg har udviklet igennem mit 

arbejde med Foucault, nemlig begrebet “subjektivitetsmodus”, til at redegøre for den figur Weber 

betegner en idealtype. Det, der nemlig fremstår ud fra disse centrale akser, er, hvad man kan be-

tragte som en moralsk bestemmelse af subjektivitet. Den protestantiske etik opstiller et givent sæt 

af rammer omkring den enkelte indenfor hvilke, denne kan forme sig som subjekt. Og det er netop 

denne ”rammesætning”, der ifølge Weber er vandret over i økonomiens domæne, hvor den har bi-

                                                 
45 Det gør oversætteren af The Protestant Ethic, Weber-forskeren Stephen Kalberg (ibid. xxxviii ff.). 
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draget til at danne kapitalismens ånd, som udgør det fænomen, jeg her vil betegne den kapitalisti-

ske subjektivitetsmodus. 

 Forsøger vi kort at opsummere og omskrive de tre centrale akser, så er det der kendetegner 

den første akse, at den protestantiske etik installerer en bestemt måde at forvalte subjektets indre 

energier, hvor princippet for administration er, at der sættes et skel imellem de energier, der kan 

beskrives som ”impulsive and spontaneous status naturae” og hvad der kan beskrives som ”the 

tempered, restrained, and dispassionate frame of mind”. Der er altså tale om en håndtering af sub-

jektivitet, der systematisk søger at modsvare en ydre rationel indretning af livsformen (rationalitet 

som organisation af samfundet) med en indre form for rationalitet, der baserer sig på en forsagelse 

af en del af subjektiviteten (organisation af subjektivitet). Denne forsagelse, kan man (med en om-

skrivelse af en sætning, hvori Foucault udlægger dette spørgsmål) sige, er den asketiske pris for 

fornuften, det rationelle menneske betaler med en side af sig selv, for at tilpasse sig en rationel livs-

form.46  

 Jeg mener, at man kan beskrive dette aspekt af den protestantiske subjektivitetsmodus ved i 

denne helt anden brug og sammenhæng at overtage Goffmanns sondring mellem front- og backsta-

ge.47 Gør man det, kan man sige, at den subjektivitetsmodus, der fremstod igennem den protestanti-

ske etik, forvaltede rationaliteten som en acceptabel frontstage, som det gjaldt om at optræde på i 

så vidt omfang som muligt, mens status naturae (som jeg i det følgende vil kalde passionen), blev 

betragtet som en backstage,48 som man ganske vist kunne søge tilflugt i under særlige omstændig-

                                                 
46 Foucault 1994, 224. 
47 Selv om jeg vil bruge begreberne anderledes, mener jeg, som det er fremgået, at det giver mening at tage udgangs-
punkt i Goffmans sondring mellem det sociales ”frontstage” og ”backstage”, og tale om ”backstage learning” i forbin-
delse med stifinderprogrammet.  
For Goffman betegner frontstage adfærd, der er møntet på at blive iagttaget, og derfor må opretholde en bestemt ab-
strakt og formel karakter, mens backstage betegner den mere uformelle adfærd mellem mennesker, der tillader et langt 
større spillerum i den sociale interaktion. Backstage har karakter af et forberedende rum, hvor man gør sig klar til at 
skulle præstere noget, der skal foregår på frontstage. (Goffman 1959, 129.) 
Den måde, jeg vil overtage brugen af begrebet, er ved at sondre mellem en frontstage, der foregår indenfor bestemte 
rammer, konventioner og måder, som vi utematiseret indordner os under, når vi deler en kulturel indforståethed eller 
selvfølge, mens backstage betegner, hvordan vi problematiserer, reflekterer og analyserer vore egne handlinger på 
frontstage. Det bedste eksempel på, hvad jeg mener med dette, er coachfunktionen.  
48 Jeg er opmærksom på, at jeg kunne have valgt andre begreber i den forbindelse, herunder begreber som moralske 
læreprocesser, psykodynamiske læreprocesser eller selv-omsorgens læreprocesser, men når jeg har valgt det mere neu-
trale, men også mere uskønne ”backstage læring”, er det fordi, jeg mener, at der er en pointe med at bruge dette begreb 
i forhold til diskussionen af post-protestantismetesen. Pointen med stifinderprogrammet er nemlig, at der er tale om en 
læreproces, der igennem forskellige iscenesættelser, søger at oplyse et rum, bag den professionelle facade, eller profes-
sionelle frontstage, både hvad angår den individuelle og den kollektive arbejdsproces, hvor netop de elementer, som 
den protestantiske form for subjektivitet lukker af for, søges inkluderet.   
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heder, men som var helt adskilt fra den subjektivitetsmodus, man eksponerede front stage.49 

Backstagen opretholdt således en paradoksal struktur, idet den på den ene side blev anset for at 

være det sande, det som den enkelte formidlede om sig selv til sin gud, og fortolkede sig selv ud 

fra, men også på den anden side udgjorde det, den enkelte måtte distancere sig selv fra. Denne 

struktur kendes også fra den katolske praksis omkring skriftestolen, hvor den enkelte fortæller 

sandheder om sig selv med henblik på derigennem at rense sig for disse sandheder.50 

 Der var med andre ord ikke tale om noget forsøg på at integrere den personlige backstage 

eller passionen i rationaliteten, sådan som man kunne forestille sig det ved brug af andre teknikker, 

som baserede sig på sublimering eller andre former for brug af passionen. Det er efter min mening 

denne adskillelse i det enkelte subjekt mellem en front- og backstage, der søger at styre passionen 

ved systematisk at udvide frontstage-domænet, arbejde mere, gøre det mere rationelt, forsage mere, 

udskyde mere, undgå synd noget mere, der kendetegner den protestantiske askese i forhold til an-

dre former for askese.  

 

Græsk, kinesisk og protestantisk askese 

 

Da min sondring mellem front- og backstage og den bestemmelse for rationalitet, der ligger i den 

er meget væsentlig, og da jeg har brug for en nuanceret forståelse af, hvad askese betyder, for at 

hæve begrebet ud af hverdagssprogets bestemmelse af det, vil jeg tillade mig at foretage en ekskurs 

på området her. For at det skal stå helt klart, hvad der er specielt ved netop den protestantiske aske-

se, vil jeg kort skitsere eksempler på alternativer til denne. I denne forbindelse kan en kinesisk og 

en antik græsk form for askese nævnes. 

 Foucault nævner, at i såvel den kinesiske som den antikke græske værdimæssige sammen-

hæng, var passionen omgivet med asketiske teknikker. Baggrunden for dette var, at den seksuelle 

passion blandt mere positive associationer (der tør være selvindlysende for enhver), også blev as-

                                                 
49 Den begrebslige sondring mellem en front- og backstage bygger helt nøjagtigt på Webers tale om en ”innere Isolie-
rung des Menschen”, som han på den ene side tilskriver puritanismens negative stilling i forhold til ”allen sinnlich – 
gefühlsmässige Elementen in der Kultur und subjektiven Religiösität”, og på den anden side, hvad han kalder en illusi-
onsløs og pessimistisk farvet individualisme (Weber 1920, 95). 
50 Se Foucault 1993. 
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socieret med ting som vold, udgifter og død.51 Seksualitet blev associeret med en voldelig hand-

ling, idet den truede med at absorbere dens udøver helt. Dyrkningen af sex rummer ikke immanen-

te grænser, og da mere vil have mere, risikerer udøveren at blive ”besat af sex” og derved miste 

herredømmet over sig selv. For grækerne var dette problemet omkring hvilket den moralske pro-

blematisering af seksualiteten drejede. Hvis det alene var passioner, og ikke fornuft eller eksem-

pelvis mod, der styrede den enkelte, ville denne blive en slave af noget i sig selv.  

 Dertil kom at passionen blev associeret med udgifter i den konkrete forstand, at sæden blev 

associeret med kraft, og det at miste sin sæd derfor blev associeret med tab af kraft. Og endelig 

blev seksualiteten associeret med død, idet dens funktion er at sikre liv, efter dens udøvers egen 

bortgang, ligger der i selve udøvelsen en påmindelse om en forestående død, som blander sig med 

den stræben imod udødelighed, som formeringen kunne tolkes som. ”For Aristotele and Plato alike, 

the sexual act was at the point of junction of an individual life that was bound to perish (…) and an 

immortality that assumed the concrete form of a survival of the species”.52  

 Foucault sammenligner i den forbindelse den græske askese med den kinesiske, for at vise, 

hvordan der kan opstå forskellige principper for og måder at håndtere sig selv på i forlængelse af 

en sådan erfaring.  

 

En kinesisk form for askese kunne tage form, som det Foucault kalder en ”willful retention”; den 

enkelte mand forsøgte ikke at undgå at give sig hen til passionen, men at undgå at blive slave af 

den, og undgå at det blev for dyrt i form af sæd. Dette dobbelte mål opnåede han ved at fortolke 

den seksuelle akt som en måde at komme i kontakt med de vitale principper, det kvindelige repræ-

senterede, og søge at absorbere den kraft der ligger heri, og internalisere og udnytte den, uden selv 

at betale med for meget kraft. Således kunne den gode ledelse af én selv tage form gennem tilbage-

holdelse af sæd. Askesen blev i den forbindelse defineret som det at kunne holde udløsningen til-

bage, mens man praktiserede akten, hvilket kunne føre til øget livsenergi og ungdommelighed.  

 For grækerne derimod var det ikke et spørgsmål om at holde tilbage eller udgyde, men et 

spørgsmål om, hverken at gøre for meget eller for lidt, og derfor blev det væsentlige her, hvordan 

man kunne få kontrol over sig selv gennem et bestemt håndelag (technē). På samme måde som ”the 

doctor treating sickness, the pilot steering between the rocks, or the statesman governing the city – 
                                                 
51 Foucault 1985, 125ff. 
52 Foucault 1985, 133f. 
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a skilful guide of himself, [was] one that had a sense of the right time and the right measure”.53 For 

grækerne handlede det om at vide, hvad man skulle gøre, i hvor store mængder, og på den rette tid, 

således at seksualiteten kom til at bidrage til det samlede billede af en som et menneske, der frem-

står som et produkt af sine egne handlinger, værdier og moral. 

 Ser vi med udgangspunkt heri på det, Foucault kalder ”the Christian pastoral ministry”, så 

blev der her tale om en helt tredje form for askese, en undgåelse af det negative, der var forbundet 

med nydelsen, nemlig etableringen af, ”a juridico-moral codification of acts, moments, and intenti-

ons that legitimated an activity that was of itself a bearer of negative values”.54 

 Administrationen af passionen tager her form som et sæt af regler, som den enkelte internali-

serer, og forvalter igennem institutioner som kirken og ægteskabet, således at der altså er tale om 

en transcendent fundering af principperne for subjektets arbejde på sig selv. At give efter for passi-

onen udlægges f.eks. hos Augustin som en gentagelse af syndefaldets oprør mod gud. Således kan 

begæret udlægges som et immanent oprør mod en transcendent magt, som vil noget bestemt med 

subjektet, som kun kan formuleres som regler.55 Heri genfinder vi, det jeg kalder det front- og 

backstage opdelte subjekt, hvor krigen i subjektet ikke, som hos grækerne foregår mellem forskel-

lige dele af det, men mellem en del af subjektet, som tager form, som religiøst definerede, socialt 

etablerede og nu også subjektivt internaliserede former, der kæmper imod en oprindelig passion, 

der er bundet op på begær og vilje, der stammer fra menneskets naturlige fakulteter. Her bliver 

askese konciperet som en adskillelse mellem front- og backstage. 

 

Den protestantiske etiks transcendente orientering  

 

Efter denne lille ekskurs over forskellige selv-teknikker, er vi fremme ved den anden, meget vigti-

ge akse, i relation til den protestantiske etik, nemlig at samtidig med, at der er tale om en verdens-

tilvendt etik, er denne etik transcendent orienteret. Det vil sige, der er tale om en etik, der samtidig 

med at den udfolder sig i en konkret omgang med naturen og samfundet, er orienteret mod og sty-

ret af, hvad man kan kalde en transcendent, metafysisk eller religiøs definitionsmagt. Den optik, 

                                                 
53 Ibid. 138f. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
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der styrer den enkeltes form for subjektivitet er ikke bestemt, som i eksempelvis buddhismen af 

arbejdet med de indre aspekter af subjektet, dets tanker, følelser, impulser, energier, men netop af 

en transcendent definerende magt, der repræsenterer en bestemmende guddommelig autoritet, som 

den enkelte må forholde sig til medieret gennem udlægningen af en tekst. 

 Hvad end denne tekst så i sin selvdefinition giver sig ud for, så kommer den som del af kon-

krete praksiser til at fungere som en lov eller et sæt af leveregler, som den enkelte skal internalisere 

og leve efter. Den enkelte protestant var så at sige i gang med et transitivt projekt, som ikke angik 

denne verden, men en anden, transcendent verden. Det var “God’s laws and salvation in the next 

life”, der var i fokus for den enkeltes arbejde med sig selv – ikke dennes umiddelbare og spontane 

oplevelse af verden.  

 Jeg vil gerne gøre noget ud af dette punkt, idet det er meget væsentligt for at forstå dannelsen 

af den protestantiske subjektivitetsmodus. Det er nemlig i dette aspekt, at man finder kilden til at 

forstå væsentlige aspekter af den såkaldt moderne individualisme og rationalitet, sådan som den 

kommer til udtryk i det, jeg kalder en paradoksal relation imellem det individuelle og det kollekti-

ve, der kendetegner den moderne individualisme. 

 

Det kollektive individ 

 

Når subjektet handler med udgangspunkt i en rationalitet, som det tilskriver en transcendent magt 

snarere end en immanent defineret subjektivitet, så bliver den individuelle personlige validitet ba-

seret på ydre, eksterne og ikke-empiriske bestemmelser. Det betyder, at det kommer til at operere 

med en bestemt form for definition af objektivitet, hvor det objektive udgør noget a-kontekstuelt, 

evigt og ukonkret. Denne form for objektivitet kommer til at indgå i en alliance med andre former 

for objektivitet i samfundet, såsom en vidensmæssig objektivitet, en juridisk objektivitet og i sidste 

ende en samfundsmæssig ”objektivitet”, som allesammen baserer sig på de nævnte karaktertræk. 

Denne form for bestemmelse bliver formativt virkende i forhold til den enkeltes subjektivitetsdan-

nelse, i den forstand at den enkelte danner sig selv som en individuel del af en større, objektiv 

sammenhæng. Den individuelle stræben efter eksempelvis objektivitet, tager form som en stræben 

efter deltagelse i en transcendent form for helhed, der har den objektive karakter, og dermed også 

målestokken for den individuelle genpart af denne objektivitet. Herud af fremstår det karaktertræk, 
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som jeg kalder den kollektive individualitet, som betegner den vestlige verdens individualiserings-

proces, hvorigennem den enkelte bliver stadig mere selvdefinerende ud fra nogle almene bestem-

melser af det individuelle.  

 Det er denne dobbelthed Weber fanger i sin redegørelse for dens religiøse genese. Igennem 

den protestantiske etik, og den religiøse bestemmelse af subjektet, vi finder her, bliver: ”Work in 

the calling … endowed with a peculiar objective, impersonal character, one in the service of the 

rational formation of the societal cosmos surrounding us”.56 

 Samtidig med at den subjektivitet, der dannes igennem den protestantiske etik, baserer sig på 

en afståelse af bestemte backstage aspekter af subjektet, erstattes det, den enkelte måtte mangle i 

form af personlig fornemmelse for helhed, med en personlig deltagelse i et fremtidigt kollektivt 

mål, gudsriget. 

 Weber eksemplificerer denne mekanisme med udgangspunkt i fænomenet ”Brotherly love”. 

Broderkærligheden mellem medlemmer af et religiøst fællesskab angår ikke deltagernes nutidige, 

direkte og konkrete kærlighed til hinanden; det er ikke en tilstand i et nutidigt kollektiv af menne-

sker, der beskrives, det er derimod en form for kærlighed, der refererer til at alles handlinger står i 

”[the] service to God’s glory”.  

 Askese, som det at afstå fra en side af sig selv (”to fulfill physical desires”), bliver ikke for-

bundet med andre nutidige former for kærlighed, men af en kærlighed, der har med etableringen af 

et fremtidigt gode at gøre. Det er i deltagelsen at etablere: 

 

…the marvelously purposeful construction and furnishing of [a] 
cosmos, which is designed to serve the usefulness of the human spe-
cies (according to the revelation of the Bible as well as natural in-
sight).57 

 

Det er i en universel form, at kærligheden udmønter sig, og det er i den fortolkning gennem delta-

gelsen i “the service of all impersonal, societal usefulness”, at den enkelte kan se sin andel som et 

bidrag: ”to promote the glory of God – and hence to be recognized as desired by Him”. 

 Kaldet til at arbejde kan altså forstås, som det at gøre, hvad der er begæret af Gud med hen-

blik på at etablere den form for kollektivitet, som han ønsker. Den måde som broderkærligheden 

                                                 
56 Ibid. 63. 
57 Ibid. 
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tager form som en kærlighed til næsten, er netop i form af et afkald; idet det enkelte subjekt gen-

nem afståelsen fra at følge sine egne subjektive tilskyndelser,58 dedikerer sig til en kollektivitet, 

som ikke så meget består af sine samtidige brødre, som til de ”brødre” som det skal dele et kom-

mende rige af ”frelste” med. Der er tale om en paradoksal etik, der systematisk orienterer perspek-

tivet i retning af noget fremtidigt, som angår noget kollektivt (gudsriget), men som samtidig er 

struktureret omkring nogle individualiserende spørgsmål, såsom: ”Am I among the predestined 

who have been saved? How can I become certain of my status as one of the chosen?”59 

 Den subjektivitetsmodus, som protestantismen tilskynder, er altså på en gang individualistisk 

og kollektivistisk i sin transcendente struktur. Der er både tale om en ”spiritual isolation of each 

person”, og om hver enkelts afståelse fra sine egne behov til fordel for deltagelsen i formationen af 

en kollektiv proces.60 Dette er baggrunden for forståelsen af den bestemte idealtype Weber forbin-

der med protestantismen, nemlig den transcendent orienterede (hvad kollektivet angår), verdenstil-

vendte stræben (hvad individet angår).  

 Denne paradoksale struktur kan genfindes i forskellige senere studier af arbejdslivet. Eksem-

pelvis udgør det, W. H. Whyte i 1956 kaldte ”The Organization Man”, en senere eksponering af 

den paradoksale individualisme/kollektivisme-struktur i det amerikanske samfund. Whyte beskri-

ver, hvordan det forhold, at medarbejderen overtager en virksomheds bestemmelse af dets subjek-

tivitet, sameksisterer med troen på individualismen, eller som Sharon Beder opsummerer argumen-

tet fra Whytes studie: 

 

He noted the disparity between the ideal of the individual in twenti-
eth-century American life and the reality of the collective situation 
that most Americans found themselves in, where individuality was 
actually a handicap and conformity the way to get promoted in one’s 
career.61 

 

I denne situation har vi altså at gøre med en paradoksal forening mellem individualistisk stræben 

og investering af denne i en kollektiv sammenhæng, repræsenteret ved organisationen i dette til-

fælde.  
                                                 
58 Weber tale i den forbindelse om “to fulfill physical desires”, ibid. 
59 Ibid. 64. 
60 Ibid. 63. 
61 Beder 2000, 122. 
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 Den struktur, som er den bærende i den protestantiske subjektivitetsmodus, og som stræber 

efter en fremtidig gevinst i det hinsidige, men som ikke – som i eksempelvis buddhismen – gør det 

ved at vende sig fra denne verdens love, men derimod søger at etablere grundlaget for en fremtidig 

tilstand i det dennesidige, præger også de centrale ideologier i den vestlige verden. Disse ideologier 

bygger alle på et ideal om en kollektiv defineret – transcendent – retfærdighed, og derigennem også 

en kollektiv defineret rationalitet, som den enkelte borger skal forme sit subjekt i henhold til: Den 

liberale ideologi godtgør, at hver enkelts stræben efter egen lykke – under forudsætning af et ideelt 

fungerende marked – vil betyde størst mulig lykke for kollektivet. Kommunismen hævder i mod-

sætning hertil, at et fremtidigt rige alene vil være muligt i kraft af individets afståelse af sine egne 

nutidig interesser til fordel for det kommende, klasseløse samfund. Endelig tilstræber den sociale 

velfærdsstat en fordelingspolitik, hvor hver enkelt må afstå fra en del af sin indkomst for at deltage 

i etableringen af en social retfærdighed kollektivitet. 

 

Arbejdets subjektive mening 

 

Dermed er vi fremme ved den tredje akse i The Protestant Ethic, nemlig det forhold at arbejdet i 

alle dets aspekter ”acquired a religious significance”, hvor de profane arbejdsaspekter, blev ”endo-

wed with subjective meaning.” 

 I kraft af den subjektivitetsmodus der er tale om, kommer den enkeltes måde at se sig selv på 

til at tage form som et arbejde på sig selv, som er defineret ud fra den transcendentale, rationelle, 

frontstage aktivitet. Den enkelte er – så at sige – på. Hvad enten han er bestemt til at være blandt de 

frelste eller de fortabte, holder han sig så vidt muligt på sin frontstage i alle handlinger og relatio-

ner, og kan så i det omfang dette lykkes for ham, se det som et udtryk for den vished om frelse, han 

i princippet er afskåret fra at have kendskab til. 

 Denne øvelse, at indrette sit liv således at det så vidt muligt foregår på en rationel frontstage, 

kastede en bestemt glans af subjektiv mening over den protestantiske medarbejders daglige arbej-

de, idet han kan tolke tegn på at det lykkes for ham i arbejdslivets mere profane dele. 

 Det var ud af denne meningsstrukturerede anstrengelse, at: 

 

…a specifically middle-class vocational ethos (Berufsethos) arose. 
Now the middle-class employer became conscious of himself as 
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standing in the full grace of God and as visibly blessed by Him. If he 
stayed within the bounds of formal correctness, if his moral conduct 
remained blameless, and if the use he made of his wealth was not of-
fensive, this person was now allowed to follow his interest in eco-
nomic gain, and indeed should do so. 62 

 

Det er her Webers pointe, at der ud af protestantismens ”certitudo salutis question”, spørgsmålet 

om hvorvidt den enkelte hører til de frelste eller ikke-frelste, opstår en situation, hvor den enkelte 

søger at kompensere for det forhold, at han ingen viden kan indhente om, hvorvidt han er køb eller 

solgt, og at dette etablerer en subjektiv mening i hver af hans handlinger. Han vil under alle om-

stændigheder søge efter nogle rammer – i form af en måde at tilrettelægge sin tilværelse – som kan 

signalere eller syne af, at han er på den rigtige side.  

 Der er her, at Weber sporer strukturen af en bestemt måde, hvorpå det forhold at subjektet 

systematisk afstår fra en del af sig selv med henblik på at deltage i samfundet på nogle bestemte 

præmisser, kommer til at skabe en idémæssig dynamo, som kan betragtes som punktet omkring 

hvilket installationen af det kapitalistiske sindelag forgår. Jeg vil indgående redegøre for, hvordan 

dette foregår, fordi jeg derved kan beskrive hvorledes selve den dynamo, som sætter sig igennem i 

løbet af kapitalismens materialistiske organisation, kan ses som et derivat af en immateriel organi-

sation af subjektivitet. 

 

Det strukturerende trick 

 

Man kan redegøre for det kapitalistiske systems dynamo, som den enkeltes forsøg på at kvalificere 

sig i en sammenhæng, hvis kriterier aldrig bliver eksplicitte, og hvor det først viser sig bagefter, 

hvad det handlede om. Dynamoen tager form via en udsættelsens struktur, hvor der i sidste ende er 

tale om, at konsekvensen af ens handlinger sker med henblik på noget fremtidigt, kommende, der 

som meningsgivende horisont evigt forskyder sig, som den gulerod rytteren fra en stang holder ned 

foran det æsel, han rider på. Det har karakter af et trick, fordi der er tale om, at mennesket af ”ide-

er” bliver motiveret til at stræbe efter noget, som det principielt er afskåret fra at nå igennem stræ-

ben, nemlig frelse. 

                                                 
62 Weber 2002, 120. 
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 Skarpt trukket op kan man sige, at det Weber sporer tilbage i det 16. århundredes calvinisme, 

og over det 17. århundredes puritanske sekter og protestantiske former for etik, er den måde dette 

strukturerende trick efterhånden bliver grundlaget for udviklingen af et ganske bestemt forhold til 

arbejdet, hvor arbejdet bliver et religiøst kald – en asketisk aktivitet, som er beregnet på en hinsidig 

belønning.  

 Følger man Weber, kan man udlægge det sådan, at den kapitalistiske ånd vokser ud af dette 

strukturerende trick, som en bestemt livsførelse, der tager form som en væren i verden, på verdens 

betingelser, men orienteret imod transcendente, principielt uopnåeligt mål. Det er denne i princip-

pet endeløse stræben, som løsrives fra sine religiøse rødder, og overføres i en samfundsmæssig 

kontekst præget af kapitalismens universalisering.  

 Dette sætter sig igennem i løbet af det 18. århundrede i en stadig mere sekulær form, som det 

Weber altså kalder ”the spirit of capitalism”, hvor den etablerer sig som en grundlæggende etisk 

indstilling, der fastholder arbejdet som kald, uden at det længere refererer tilbage til et egentligt 

religiøst fundament. Det er denne ånd, som Weber illustrerer ved hjælp af Benjamin Franklins selv-

biografi, hvis centrale karaktertræk er, at den menneskelige tid begynder at blive opfattet som en 

investering, som mennesket, ud fra slagordet ”time is money”, skal forvalte så rentabelt som mu-

ligt.  

 

Fra protestantisme til bureaukrati 

 

Siden de udkom første gang i 1905 har Webers studier været opfattet som kontroversielle,63 og de 

har været udsat for omfattende kritik. Men centrale aspekter af dem har overlevet og er forblevet 

aktuelle. Kritikken tilbageviser ikke Webers beskrivelse af den moderne arbejdsetik, men fokuserer 

i stedet på, at der eksempelvis er andre bærere af kapitalismens ånd end protestanterne,64 at Webers 

historiske rekonstruktion af eksempelvis calvinismen kan problematiseres,65 og at studiernes stati-

stiske, historiske, og teoretiske antagelser på det økonomiske felt er forkerte. Men for det første er 

                                                 
63 For en tolkning heraf, se Schluchter 1996, 200ff. Ellers mere generelt D.J. Chalcraft og A. Harrington (ed.): 2001, 
The Protestant Ethic Debate. Max Weber’s Replies to his Critics, 1907-1910. R.W. Green (ed.): 1973, Protestantism, 
Capitalism, and Social Science. The Weber Thesis Controversy. 
64 Se i den forbindelse H.H. Robertson: Aspects of the Rise of Economic Individualism, Cambridge 1933. 
65 R.H. Tawney: Religion and the Rise of Capitalism, New York 1962. 
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der snarere tale om kontroverser end egentlige tilbagevisninger af Webers tese, idet indvendingerne 

– jo hårdere de bliver stillet op – selv bliver objekt for indvendinger den anden vej, der hævder, at 

kritikerne ikke har forstået Weber, kapitalismen eller den protestantiske teologi.66 For det andet 

angår de som sagt ikke, hvorvidt hans beskrivelse af det moderne menneskes forhold til arbejdet er 

rigtigt eller forkert. 

 Jeg vil ikke tage stilling til sådanne kontroverser, der angår de specifikt historiske og tekni-

ske spørgsmål i denne sammenhæng, men hæfte mig ved, at grunden til at Webers studier er over-

levet og fortsat er aktuelle er, at de indeholder nogle analyser, der bedre end alternative analyser 

portrætterer det moderne menneskes forhold til arbejdet, og den ganske bestemte type af erhvervs-

træben, som kendetegner det.67 Når man i dag i daglig tale bruger begrebet ”den protestantiske 

etik”, så henviser det – nærmere som karikatur end idealtype – til det rationelle, individualiserede 

subjekt, der tæller sin tid som penge, og indretter sig så strategisk som muligt i sit liv med henblik 

på den optimale udnyttelse af sine ressourcer og sin situation.68 

 Anderledes formuleret, kan man sige, at Max Webers analyse af de grundliggende principper 

bag indretningen af arbejdet i det moderne samfund har – som epigrammet til dette kapitel viser – 

opnået en sådan status, at ordet ”Webersk” i dag er gået ind i sproget. MacIntyre kan meningsfyldt 

hævde, at det Weberske er et træk, der kendetegner alle former for formel organisering og legitime-

ring af magt. At en organisation er Webersk betyder, at den er bureaukratisk og rationel, befolket af 

fagmennesker og specialister, hvis indsatser er vævet sammen i kraft af en sindrig, systemisk ar-

bejdsdeling, kendetegnet ved hierarkiske strukturer, generelle regler og faste karrieresystemer. 

 Den genese af en religiøst konciperet subjektivitetsmodus, som jeg har redegjort for i det 

foregående, kunne ifølge Weber siges at udgøre den værdimæssige base, hvorpå en måde at organi-

sere subjektet taget form. Den kan ses som en historisk forløber for de principper for ”organisation 

                                                 
66Se eksempelvis Lessnoff 1994, The Spirit of Capitalism and the Protestant Ethic. An inquiry into the Weber Thesis, 
der søger at fastholde, at ”ascetic Protestantism unitentionally promoted the spirit of capitalism”, og således argu-
menterer for den fortsatte validitet af Webers tese. 
67 Hvilket blandt andet fremgår af Richard Sennetts brug af Webers typologiske beskrivelse i The Corrosion of Cha-
racter. The Personal Consequences of Work in the New Capitalism (1998), s. 102ff. 
68 Som det vil fremgå af kapitlet, er det klart, at denne reference til den protestantiske etik, ikke er i direkte overens-
stemmelse med Webers historiske situering og brug af begrebet. 
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af arbejdet”, som senere kommer til at kendetegne såvel bureaukratiet som den industrielle kapita-

lisme.69  

 

The power of religious asceticism made available to the businessper-
son dispassionate and conscious workers. Unusually capable of 
working, these employees attached themselves to their work, for they 
understood it as bestowing a purpose on life that was desired by God. 

 

Det Weber havde set, og det, der lå som baggrunden for Webers protestantisme-tese, var netop, at 

af alle mulige bevægelser kunne det være en etico-religiøs bevægelse, der på et givent tidspunkt i 

historien kunne bidrage med den ånd, der bedst svarede til den type af indretning af arbejdet, som 

den industrielle kapitalisme repræsenterede.70 Den subjektivitetsmodus, Weber i senere studier 

kunne analysere frem med relation til bureaukratiet, kan læses som en sekulær udgave af en forud-

gående religiøs bestemmelse af subjektivitet. Det, der kendetegner den bureaukratiske subjektivi-

tetsmodus, er netop, at den kan defineres ud fra en rent teknisk og ydre form for frontstage rationa-

litet, som ikke kobler tilbage på passionen og andre dele af subjektets backstage, men helt og hol-

dent definerer subjektet ud fra rationelle frontstage kriterier: 

 

When fully developed, bureaucracy also stands, in a specific sense, 
under the principle of sine ira ac studio. Bureaucracy develops the 
more perfectly, the more it is “dehumanised”, the more completely it 
succeeds in eliminating from official business laws love, hatred, and 
all purely personal, irrational, and emotional elements which escape 
calculation. This is appraised as its special virtue by capitalism.71 

 

Dette citat angår ikke direkte definitionen af subjektivitet, men af den organisation, som det arbej-

dende subjekt skal fungere indenfor. Det beskriver et system, der baserer sig på troen på mulighe-

den af den strukturelle eliminering af passionen indenfor arbejdets sfære. Indenfor en sådan kon-

tekst består subjektets etiske arbejde på sig selv, som en elimination af subjektets fejlkilder 

                                                 
69 Bureaukratiets styrke i forhold til andre organisationsformer er, ifølge Weber, dets tekniske overlegenhed, som har 
karakter af maskinelle kvaliteter, som: ”Präzision, Schnelligkeit, Aktenkundigkeit, Kontinuierlichkeit, Diskretion…” 
(Weber [1921] 1972, 561f).  
70 Weber formulerer det på følgende made: ”the capitalist company discovers in this frame of mind [the protestant 
ethic] the motivating force – or spirit – most adequate to it” (1920, 2002. 26f.). 
71 Weber, E&S, 975. 
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(backstage). Den enkelte arbejder kan perfektionerer sig selv ved at udvikle evnen til at opfatte de 

signaler, der ikke hidrører fra subjektets rationelle fakulteter, som støj, der skal overhøres.  

 Dermed er vi tilbage til det tema, vi forlod ovenfor, temaet om den mål-rationelle handling, 

der igennem udbredelsen af bureaukratiet kommer til at udgøre et kosmos af handlinger, der fore-

kommer uden nogen relation til en etisk problematisering. 

 

Arbejdsetikkens tragedie 

og den nye kapitalisme 

 

Udover at rumme en protestantismetese, der beskriver, hvordan en given etico-religiøs bevægelse 

kan have leveret materiale til genesen af den moderne arbejdsetiske ånd, rummer The Protestant 

Ethic and the Spirit of Capitalism også en anden tese. Nemlig den tese, at udviklingen af kapitalis-

men og den moderne bureaukratiske indretning af arbejdet i sidste ende helt vil frigøre sig fra en-

hver tilknytning til nogen form for etik, og ende med at udgøre og deltage i etableringen af det mo-

derne samfunds system af systemer, som Weber omtaler som et rationelt, samfundsmæssigt kos-

mos, en ”mechanical foundation”, hvorfra ”the spirit… has fled”, således at dette kosmos, som en 

”steel-hard casing” lukker sig om det enkelte menneskes stræben.72 Weber så altså, hvordan en a-

etisk periode i kapitalismens historie var på vej til at tage form i forlængelse af den historiske pro-

ces, han havde analyseret.73  

 Her bliver det synligt, hvad der så at sige er den rationalitetens pris, som hver enkelt subjekt 

må betale – den menneskelige helhed, eller rettere det forhold, at den menneskelige stræben efter 

helhed ikke længere lader sig forene med arbejdets indretning og den deraf afledte arbejdsetiske 

indstilling. Hvilket Weber redegør for ved at fremstille fagmenneskets eller specialistens stræben 

overfor den stræben efter helhed, som Goethe, ifølge Weber, er den store eksponent for. Han ud-

lægger Goethes Faust som en beskrivelse af, hvordan den borgerlige indretning af livet tager form 

igennem en afståelse fra en stræben efter helhed. Den borgerlige indretning: 

 

                                                 
72 Ibid. 123f. 
73 Schluchter 1996, 200ff. 
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…involves today an inescapable interaction in which the conduct of 
“specialized activity,” on the one hand, and “renunciation,” on the 
other, mutually condition each other. For Goethe this acknowledge-
ment implied a farewell to an era of full and beautiful humanity – 
and a renunciation of it.74 

 

Dette er rationalitetens pris, siger Weber i starten af det tyvende århundrede, og ser på grundlag af 

sin undersøgelse frem i tiden, hvor det økonomiske kosmos lukker sig mere og mere i omkring de 

mennesker, der stadig mere specialiserede, i stadig mere uddifferentierede enkeltfunktioner, fuld-

stændig mister fornemmelsen af nogen helhed. Og at det at miste denne helhed er en betingelse, for 

inklusion i samfundet – på dets betingelser.75 

 

Set ud fra en etik-teoretisk synsvinkel er The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism en tra-

gedie. Beskrivelsen af overgangen fra en protestantisk til en kapitalistisk-bureaukratisk arbejdsetisk 

situation er historien om, hvordan mennesket mistede sin helhed og sin frihed, og lidt efter lidt blev 

fange i et gyldent mekanisk og teknologisk bur, hvis regler for adfærd er styret af en ydre, syste-

misk rationalitet, der ikke længere levner de indre tilskyndelser nogen plads. Tragedien, som ska-

ber historiens dynamik, er i første omgang, at det netop, som vi har set, er en bestemt form for in-

derlighed, altså den protestantiske, der er den historiske forudsætning for etableringen af denne 

ydre rationalitet. Men der er en anden, langt mere interessant tragedie på spil i fortællingen, nemlig 

at konsekvensen af den vilje til rationalitet, som man finder i det moderne samfund generelt, og i 

den kapitalistisk organiserede virksomhed specifikt, ad bagdøren kommer til at give netop de pas-

sioner det friest mulige spil, som rationalitetsprocessen til stadighed forviser til den subjektive 

backstage. 

 Springer vi frem til vore dage, og ser på hvad der kendetegner den moderne kapitalismes 

ustrukturerede og ubegrænsede konkurrence, tager den sig netop ud som om passionerne spiller 

deres spil ad bagdøren; hvilket den informationsteknologiske del af arbejdsmarkedet i 1990’erne 

udgør det mest prægnante aktuelle eksempel på.  

 At læse især amerikanske, Silicon Valley, entrepreneurers beretninger fra denne periode, 

giver samtidig det indtryk, at man her har at gøre med den fuldstændige udfoldelse af den store 
                                                 
74 Weber 2002, 123. 
75 “The limitation of persons to specialized work, which necessitates their renunciation of the Faustian multi-
dimensionality of the human species, is in our world today the precondition for doing anything of value at all”. Ibid. 
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samfundskabende proces, som Weber associerede med begrebet rationalitet, og at der for enden af 

denne bevægelse, ligger en paradoksal tilbagevenden til naturtilstanden, hvor den mest basale pas-

sion – kampen for at overleve i alles kamp mod alle – er på spil, blot på et socialt og teknologisk 

sublimeret niveau. 

IT-entrepreneuren Charles H. Fergusons selv-biografi High Stakes, No Prisoners. A Winner’s 

Tale of Greed and Glory in the Internet Wars er et godt eksempel på dette. Denne bog beskriver, 

hvordan det i kamp med konkurrenter, illoyale kollegaer og ikke mindst i kamp med tiden lykkes 

Ferguson at udvikle produktet “FrontPage” til Internettet, for derefter at sælge rettighederne til det 

for en formue til giganten Microsoft (FrontPage er i dag en del af standardproduktet ”Office pak-

ken”). 

 Igennem Ferguson får man en fornemmelse af, hvad det vil sige at være kriger i The Internet 

Wars, kampen om at komme først, være bedre, smartere og fremme i skoene med dét nye produkt, 

der i ét slag gør de andres produkter forældede. Bogen udkom i 1999, året før konjunkturerne for 

Internet-branchen begyndte at vende. Den giver i første omgang et portræt af et unikt årti, hvor 

Internettet blev skabt, og med det en hel kultur af optimisme og tro på, at den gamle økonomis her-

redømme var forbi, og at en ny økonomisk kultur – med uanede muligheder for at gøre drømme til 

virkelighed og opnå rigdom – ville erstatte den. Men derudover giver bogen også indsigt i præcis 

den arbejdsetiske nihilisme, Weber forudså, hvor: ”The pursuit of gain… tends to be associated 

with purely competitive passions”, sådan at arbejdet efterhånden er struktureret efter samme kode, 

som fænomenet sport er.76 

For Ferguson er det at være drevet af viljen til at konkurrere og vinde blevet en dyd,77 men 

under denne ”Winners tale” fra ”The Internet Wars” ligger netop Webers tragedie. Fergusons ind-

stilling kommer hurtigt til at ligne den beskrivelse af naturtilstanden, som man finder hos en tænker 

som Thomas Hobbes.78 “Your allies become your enemies”, fortæller Ferguson i sit signalement af 

                                                 
76 “Not infrequently, these passions directly imprint this pursuit with the character of sport.” Ibid. 124. 
77 For Ferguson giver det at være i konkurrence en bestemt følelse af eufori, som han også finder som en væsentlig 
drivkraft i sin omgivelse: “I think the high produced by competing and wining is a major reason that smart people often 
enjoy working for Microsoft” (1999, 17). Ferguson fortæller om, hvordan hans evne til at være konkurrence-minded på 
den rigtige måde, delvist sammen med, at han under sin barndom led under fattige, alkoholiserede omstændigheder, 
samtidig med at han selv i en lang årrække var krøbling, som følge af en børnesygdom. ”I emerged from this expe-
rience shy and solitary, but also intensely driven, fiercely independent, judgmental, impatient, permanently on the 
lookout for threats, and highly competitive” (1999, 18). Disse ”dyder” blev nedtonet, fortsætter han, i takt med at han 
blev ældre, men da han senere gik i gang med at skabe sin virksomhed, kom de op til overfladen igen. 
78 Leviathan udkom første gang i 1651, her citeret efter Cambridge University Press udgaven fra 1991, s. 88. 
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branchen, ”and then your allies again, in the blink of an eye. You are constantly at risk of losing 

your market position, your company, your sanity, and your ethics”. Ferguson kamp for at holde det 

hele samme, hans ihærdighed for at gøre det klart, at han selv hverken mistede det ene eller det 

andet, kommer – uagtet at manden virkelig er en vinder, og fremstiller sig selv som et eksempel på, 

hvad der skal til for at blive det – til at fremstå som en moderne Don Quixote fortælling. Læg mær-

ke til hvordan Ferguson gengiver sine erfaringer i følgende citat. 

  

I was slightly shocked when friends… whom I knew and trusted, said 
they were interested in partnering with us and requested confidential 
briefings, only for us to discover that they had already done a deal 
with a major competitor. Screwing your partners, alas, is an old Sili-
con Valley tradition. I gradually developed a tit-for-tat policy. I tried 
to be straight, even generous, with people who were straight with me. 
But once you screwed me, you were fair game – indeed, it was a mat-
ter of survival.79 

 

I tråd med Hobbes beskrivelse af naturtilstanden, og logikken bag den Realpolitik, som han her 

metaforisk lægger sig op ad, baserer Ferguson i sidste ende sin moral på magt og evnen til at slå 

igen.80 Læser man Fergusons fortælling fra et etisk synspunkt er konklusionen klar: ”The Internet 

Wars” er alles krig imod alle. 

”The Internet Wars” er et kapitel i kapitalismens nyere historie. Og den arbejdsetiske pro-

blematik, som den afspejler, er ikke kun et karaktertræk ved USA, Silicon Valley og IT-branchen, 

selvom det nok er her, man finder de mest tydelige eksempler på den. Følger man eksempelvis Ri-

chard Sennetts analyse af den aktuelle arbejdsetiske situation i bogen The Corrosion of Character. 

The Personal Consequences of Work in the New Capitalism fra 1998, når man til samme resultat – 

Webers tragedie bekræftes både af den nye kapitalismes vindere og dens kritikere.81 De strukturelle 

betingelser for at udvikle gensidig afhængighed forsvinder, og fænomener som tillid, loyalitet og 

ansvar undermineres systematisk,82 i takt med at nye principper for indretning af arbejdet tager 

                                                 
79 Ferguson 1999, 9. 
80 Her tænker jeg på skikkelser som Bismarck og Disraeli, hvis fællestræk ifølge Henry Kissinger var, at: ”Both 
subscribed to Realpolitik and hated what they considered moralistic cant” (1994, 155). Fergusons ord længere oppe i 
teksten minder da også påfaldende om Lord Palmerstones dictum om, at: ”We have no eternal allies and no permanent 
enemies.” Citeret efter Kissinger 1994, 96. 
81 Sennett 1998. 
82 Ibid. 24. 
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form – principper, som baserer sig på konstant forandring og krav om personlig og faglig fleksibili-

tet. Dette får, hvis man følger Sennetts analyse ikke kun konsekvenser for arbejdsmarkedet, men 

påvirker også en række samfundsmæssige og menneskelige områder, idet grundlaget for den mo-

derne velfærdsstat ødelægges,83 og den enkeltes mulighed for at opretholde et sammenhængende 

selv undermineres.  

 Det religiøst definerende trick, som jeg gennemgik ovenfor, bliver nu transformeret over i en 

sekulær form, hvor det er forholdet til arbejdet, som i stadig større grad kommer til at udgøre en 

kontekst i sig selv, omkring det stræbende menneske, der gennem arbejdet søger at realisere et i 

princippet urealiserbart mål, om at blive rig nok, at opnå en høj nok position, at bevise, man er god 

nok.  

 Det er denne stræben i en videre udfoldelse, vi kan finde i mere eller mindre psykologiserede 

udgaver af Webers tese, hos kritikere af den senmoderne arbejdsetik. 

 

The life history of the driven man becomes an endless quest for rec-
ognition from others and for self-esteem. Yet even if others would 
praise him for his worldly asceticism, he would fear accepting that 
praise, for it would mean accepting himself. Everything in the pre-
sent is treated as an instrumental means to a final destination; nothing 
right now matters for its own sake. This is what became in secular 
society of the theology of the individual.84 

 

At det strukturende trick i vor tid fremstår i en psykologiserende udgave understreger, at den nihili-

stiske diagnose, hvor arbejdet nærmest bliver at betragte som en patologisk aktivitet, som ligger in 

spe i Webers analyse, nu er foldet helt ud. Manglende accept af sig selv giver et behov for at stræbe 

efter denne accept, som imidlertid er uopnåelig, fordi betingelserne for dette altid forskyder sig 

som den meningsgivende struktur omkring subjektet. Subjektet, i et moderne syndefald, gav nem-

lig afkald på at stræbe efter sin egen helhed, til fordel for at deltage i en stræben efter en sam-

fundsmæssig helhed, der i forholdet til individet udgør en transcendent magt. 

 

                                                 
83 Ibid. 139f. 
84 Ibid. 
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Fra nihilisme til selvtransformation. 

På vej mod en post-protestantisk arbejdsetik? 

 

Ser vi på arbejdsetikkens tragedie, sådan som den i forlængelse af Weber fremstår i Sennetts analy-

se, så er det centrale i den, at selvet er truet af de strukturer indenfor hvilke det forventes at udfolde 

sig arbejdsmæssigt. Hvor Weber i forhold til den ”gamle” kapitalisme og dens alliance med de bu-

reaukratiske principper for indretningen af arbejdet kunne hævde, at den berøvede selvet dets hel-

hed, idet den enkelte arbejder for at klare sig skal specialisere sig og udvikle sig indenfor en be-

stemt delfunktion af et bestemt system,85 så er Sennetts pointe nu, at den nye kapitalisme berøver 

selvet dets sammenhængskraft. Under den nye kapitalisme bliver den enkelte nemlig, ifølge ham, 

udsat for en rækker modsatrettede former for pres. Det kan eksempelvis dreje sig om, at den enkel-

te såvel bliver udfordret til at skulle specialisere sig, som til at udvikle generelle kompetencer; så-

vel til at være kreativ, som til at være i stand til at overholde meget stramme tidsplaner; være flek-

sibel og stabil på samme tid, alt samme indenfor en ramme, hvor det system af karrierebaner, orga-

nisatoriske rammer og regler, som kendetegnede den bureaukratiske organisation, bliver erstattet af 

teamwork, projektansættelsesstrukturer, og andre lagt mere fleksible og dermed også usikre former 

for indretning af arbejdet, der kommer til at underminere det sociale bånd imellem medarbejderne. 

I forlængelse af denne analyse, udfolder Sennett et scenarium, hvor han beskriver, hvordan 

den nye kapitalismes arbejdsetik afføder en ny type, ikke blot professionel medarbejder, men en ny 

type menneske, som han kalder det ironiske menneske, hvis forhold til andre ikke længere kun – 

som i den gode gamle kapitalisme – har karakter af konkurrence, men nu alene har karakter af en 

farce. Sennett udlægger ironi med udgangspunkt i filosoffen Richard Rortys definition, hvor det 

betegner. 

 

A state of mind in which people are ”never quite able to take them-
selves seriously because always aware that the terms in which they 
describe themselves are subject to change, always aware of contin-

                                                 
85 Weber 2002, 123. 

 55



gency and fragility of their final vocabularies, and thus of their 
selves”.86 

 

Der er tale om en tilstand, hvor ‘one moves, from believing nothing is fixed to ”I am not quite real, 

my needs have no substance”’.87  

 I nærværende sammenhæng tager jeg denne beskrivelse af den nye kapitalisme som bag-

grund for at undersøge følgende tese, nemlig at vi er på vej ind i en ny fase af arbejdsetikkens hi-

storie, hvor det etiske arbejde drejer sig om at udstyre selvet med teknikker til at hænge samme og 

fungere og deltage i at skabe sin egen substans, og dermed føle sig hjemme i en organisatorisk ver-

den, der ikke længere definerer rammerne omkring medarbejderens selv-definitionsproces. Der er 

tale om en arbejdsetik, som jeg forsøgsvis kalder post-protestantisk, idet den tilsyneladende baserer 

sig på en subjektivitetsmodus, der på nogle centrale punkter kan siges at bryde med den form for 

subjektivitet, der kendetegnede den protestantiske arbejdsetik. Jeg tager altså for givet, at der fin-

des, det Sennett kalder en ny kapitalisme, forstået som nye principper for indretningen af arbejdet, 

som på et strukturelt, dvs. samfundsmæssigt plan modificerer, redefinerer og omstrukturerer ram-

merne omkring den professionelle medarbejder i forhold til den type af rationel, bureaukratisk pro-

fessionalisme, vi finder i Webers beskrivelse. Og jeg vil i forlængelse af denne antagelse undersø-

ge, om det giver mening at se nogle af de centrale tiltag på arbejdsmarkedet, som angår forandrin-

gen af den professionelle medarbejders subjektivitetsmodus, som udtryk for en post-protestantisk 

arbejdsetik.  

 

Det er i den forbindelse, at jeg vælger at se på fænomenet leder- og medarbejderudvikling, der kan 

findes i en lang række forskellige sammenhænge på arbejdsmarkedet, hvor det drejer sig om at 

etablere organisatoriske forandringer gennem en bearbejdning af såvel medarbejderens holdninger 

til arbejdet, som dennes mere grundlæggende antagelser om sig selv, og mere abstrakt om livet i 

det hele taget. 

Jeg ser dette fænomen som en måde, hvorpå den type af etico-religiøs bevægelse, jeg kalder 

selvtransformationsbevægelsen, bliver adapteret til arbejdsmarkedet. ”Selvtransformationsbevæ-

                                                 
86 Ibid. 116. Det citerede i blokteksten er en reference til filosoffen Richard Rortys bog Contingency, Irony, and Soli-
darity (Cambridge 1989, s. 73f). 
87 Sennett bruger så vidt jeg kan se ordet ”self-organisation” bogstaveligt, som indretningen af selvet og ikke som det 
sker i forbindelse med den arbejdsetik han kritiserer, som et udtryk for en måde at indrette arbejdet. Se side 117. 
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gelsen” er en samlebetegnelse for en række forskellige fænomener, der deler det forhold, at de ud-

gør et ganske bestemt perspektiv på subjektet, hvis grundlæggende karaktertræk er, at det anskuer 

subjektet som en potentiel helhed, der bliver mulig at realisere gennem et ganske bestemt arbejde 

på sig selv kaldet udvikling eller transformation. Selvet bliver altså set som et projekt, der gennem 

bestemte selv-teknikker skal transformeres med henblik på at blive realiseret, blive helt, blive sig 

selv, eller blive et fuldt udviklet subjekt. 

 

Selvtransformationsbevægelsen 

 

Udover fænomener der eksplicit berører arbejdsmarkedet, som leder- og medarbejderudvikling, 

rummer selvtransformationsbevægelsen fænomener som bestemte typer af psykologi, psykoterapi 

og -dynamik, former for new age og spiritualitet og andre former for tematisering af subjektet ud 

fra, hvad Suzanne Kirschner – i relation til den post-Freudianske psykologi – kalder et udviklings-

narrativ, der beskriver hvorledes det enkelte subjekt kan bevæge sig i retning af en større grad af 

helhed, i kraft af en bestemt type transformation. Et af de mest klare eksempler på selvtransforma-

tionsbevægelsen er den humanistiske psykologi, repræsenteret ved Abraham Maslow, Rollo May 

og Carl Rogers. Den humanistiske psykologi så det netop som psykologiens opgave at skabe fuldt 

udviklede individer, der aktualiserer hele sig selv, og derigennem opnår frihed, livfuldhed og krea-

tivitet. 

 De nære historiske eksponenter for denne selvtransformationsbevægelse knytter sig altså til 

en bestemt definition af udvikling, som tager form igennem det tyvende århundrede, ikke mindst i 

kraft af den rolle det psykologiske perspektiv på selvet spiller. Men går man ind og ser på struktu-

ren af denne tolkning af selvet, viser det sig, at der er tale om en tolkning af selvet, som har dybe 

historiske rødder. Som Suzanne Kirschner har vist det, er netop det psykodynamiske udviklingsnar-

rativ en reaktualisering af en tolkning af selvet, hvis genealogi kan spores tilbage til tidligere filo-

sofiske og religiøse bevægelser, herunder såvel bibelske som neoplatoniske teorier om selvet.88 Og 

tager man som eksempel de humanistiske psykologer, så hentede de deres grundlæggende materia-

                                                 
88 S. Kirschner, The Religious and Romantic Origins of Psychoanalysis. Individuation and Integration in Post-
Freudian Theory (1996). 
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le fra 1800-tals filosoffer som Nietzsche, Kierkegaard og den senere eksistensfilosofi, herunder 

Heidegger, der alle er inspireret i deres tænkning af antikke tænkere. 

Når man altså taler om en selvtransformationens etik, sådan som den udfolder sig i løbet af 

det tyvende århundrede, og sådan som den herefter går over i den arbejdsetiske bestemmelse af 

subjektet, har man altså i en vis forstand at gøre med en transformeret genkomst af typer af etik og 

former for subjektivitet, som har dybe historiske rødder.  

Det er imidlertid ikke i første omgang min hensigt at gå ind i en undersøgelse af selvtrans-

formationsbevægelsens genese eller dens forskellige varianter som sådan. Hensigten er snarere at 

gå direkte til studiet af et konkret, empirisk eksempel på fænomenet leder- og medarbejder, for at 

undersøge om det her er muligt at finde et grundlag for at tale om fremvæksten af en ny arbejdse-

tisk ånd, der baserer sig på selvtransformation, og som kan siges at svare til de nye måder at indret-

te arbejdet på, som er vokset frem i den nye kapitalisme. Med udgangspunkt i dette studie vil jeg så 

søge at kvalificere udgangspunktet for mere historiske og genealogiske overvejelser over struktu-

ren i arbejdsetikken, og dens relation til selvtransformationsfiguren.  

Jeg vælger denne tilgang for rent metodisk at følge den form for ræsonnement, Weber følger 

i sine protestantismestudier. Igennem sin analyse af den protestantiske subjektivitetsmodus blev 

Weber, som påpeget, i stand til at beskrive, hvordan en given arbejdsetisk indstilling kunne siges at 

have rødder i et bestemt etico-religiøst system. På samme måde er det min tese, at det giver mening 

at tale om en post-protestantisk subjektivitetsmodus, der har sine rødder i selvtransformationsbe-

vægelsens etico-religiøse system, og at det er denne, der udfolder sig på arbejdsmarkedet igennem 

fænomener som leder- og medarbejderudvikling og andre personlighedsudviklende tiltag, såvel 

som igennem hele den fokusering på læring, kompetence, kreativitet, værdier, innovation, fleksibi-

litet, forandring og etableringen af nye organisationsformer, der kendetegner den politiske diskus-

sion af arbejdets indretning i årtierne omkring det tyvende århundredes afslutning og det enogty-

vende århundredes begyndelse.  

På samme måde som det gav mening for Weber at hævde, at den kapitalistiske virksomhed i 

den protestantiske etik fandt den etos, den drivkraft, som bedst svarede til dens organisation, er det 

altså her min tese, at den nye kapitalisme i selvtransformationsbevægelsen finder den etos og form 

for subjektivitet, som passer bedst ind i dens form for organisation, og at denne etos kan beskrives 

som post-protestantisk. 
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I det følgende vil jeg søge at uddybe baggrunden for denne tese, ved at diskutere hvordan og under 

hvilke omstændigheder, det giver mening at tale om, at en ny kapitalisme og nye principper for 

indretningen af arbejdet berettiger en strukturel mulighedsbetingelse for at tale om en ny arbejds-

etik?  

 

Baggrund for tesen 

 

Baggrunden for at fremsætte en tese om den post-protestantiske arbejdsetik er det forhold, at nyere 

litteratur på området synes at afspejle en enighed om, at de grundlæggende principper for indret-

ningen af arbejdet er under forandring. Det gælder – om end med forskellig begrundelse – såvel 

management-litteratur, som den kritiske, arbejdsetiske litteratur og de mere strukturelt orienterede 

tolkninger af den politiske økonomi. 

Ser vi først på management-litteraturen, så har bøger som Peter Senges The fifth discipline: 

The Art and Practice of the Learning Organization (1990), R. D. Staceys Complexity and Creativ-

ity in Organizations (1996), og Etienne Wengers Communities of Practice. Learning, Meaning, 

and Identity (1998), på forskellig vis forsøgt at beskrive en forandring af principperne for arbejdet 

på en måde, som udgør hvad Collier & Esteban har kaldt: 

 

a profound shift in the theoretical and practical understandings of 
’organization’. The shift from mechanistic models of organization, 
which design freedom out of the system because it represents ‘disor-
der’, to participative ‘organizing’ models which harness freedom and 
its potential for creativity.89 

 

                                                 
89 (1999, 173). Disse værker fra 90’erne trækker selvsagt på ældre litteratur, der allerede har beskrevet dette skift, her-
iblandt Gregory Bateson ([1972] 2000) og Karl Weick (1969, 1979). 1990ernes litteratur kan ses som populariseringer, 
almengørelser og håndbogsgennemarbejdninger af den dunkle, esoteriske, systemtiske visdom, som ikke mindst Bate-
son er eksponent for.  
Som en egentlig genealogisk redegørelse for dette perspektiv, som forholder sig til et langt større historisk perspektiv, 
ville afsløre, er der ikke nogen ideer, der er nye, de vil altid kunne analyseres tilbage igennem idehistoriens genealogi-
ske lag. Det er i den forbindelse interessant, at Gareth Morgan i sin bestseller håndbog Images of Organization (1996) 
gør opmærksom på (uden dog at undersøge det), at det angivne systemiske perspektiv idemæssigt set er en transforme-
ret genkomst af ideer, der strækker sig tilbage til Heraklits tænkning og eksempelvis den taoistiske filosofi, og som 
samles op og indarbejdes i det attende og nittende århundredes tænkning, igennem filosoffer som Hegel og Marx  
(Morgan 1996, 251, 285).  
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Denne måde at tolke forandringen af principperne for indretningen af arbejdet som udtryk for noget 

frisættende og dermed noget positiv, deles ikke af, hvad man kan kalde den kritiske analyse af ar-

bejdets forandring, og den tiltagende arbejdsetiske nihilisme. Men på trods af normative tolknings-

forskelle, synes der også her at være tilslutning til antagelsen om, at der er tale om et skift i arbej-

dets indretning.  

Det er dette skift, der i de kritiske studier udlægges som en følge af et skift i den kapitalisti-

ske produktionsmåde, i form af den overgang Sennett kalder overgangen fra den gamle til den nye 

kapitalisme. Hvor det nye ved kapitalismen er følgende: 

 

Capitalism itself has become economically flexible, highly mobile, 
its corporate structures ever less determinate in form and in time… 
As a result… the ways we work have altered: short-term jobs replace 
stable careers, skills rapidly evolve; the middleclass experiences 
anxieties and uncertainties that were, in an earlier era, more confined 
to the working classes.90  

 

Den frihed og kreativitet, som i managementlitteraturen er udtryk for en positiv tolkning af arbej-

dets forandring, bliver i Sennetts tolkning en kilde til frygt og usikkerhed, sådan som jeg vil vende 

tilbage til det senere, men som nævnt, baserer disse forskellige tolkninger af forandringerne karak-

ter og konsekvens sig på en enighed om dens realitet.  

Dette støttes også af en lang række forskellige analyser af politisk-økonomisk karakter. Her 

findes en lang række forskellige begreber, der alle søger at beskrive denne overgang, heriblandt 

beskrivelsen af en overgang “from mass production to flexible specialization” (Piore and Sabel); 

”Fordism to post-Fordism” (Lipietz) eller til ”flexible accumulation (Harvey); fra ”organized to 

disorganized capitalism” (Lash and Urry); og fra ”industrial capitalism to the informational age or 

the network society” (Castells), eller ”reflexive capitalism”, som M. Storper og i forlængelse af 

ham, også G. MacLoed vælger at kalde denne overgang.91 Disse forskellige tilgange søger alle at 

beskrive, hvordan en gennemgribende forandring af indretningen af arbejdet tager form, idet den 

som Gordon MacLoed sammenfatter det, angår forandring på en hel række af samfundets centrale 

områder, herunder: 

                                                 
90 Sennett “The New Capitalism”, Social Research, Vol. 64, No. 2, 1997 
91 Se MacLoed 2000: ”The learning region in an age of austerity: capitalizing on knowledge, entrepreneurialism, and 
reflexive capitalism”, Geoforum 31 (2000), 219-236,  
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capital and labor markets, corporate strategies, industrial technolo-
gies, industrial geographies, financial regulation, labor processes, 
managerial hierarchies, and the restructuring of the (welfare) state.92  

 

Denne politiske og økonomiske struktur synes at angivne, at der er tale om strukturelle forandrin-

ger af principperne for indretningen af arbejdet, og dermed også af de mulige subjektive tolkninger 

af, hvad det vil sige at arbejde, herunder redefinitionen af hvad man kan kalde kriterier for konkur-

rence, succes og hvad det vil sige at vinde, i det der samlet og strukturelt set bliver tale om:  

 

…a system that manufactures new kinds of risks (economic, per-
sonal, ecological, psychological, social, etc.). In the economic 
sphere, these risk are expressed through the redefinition of competi-
tion – what it takes to win and how it is possible to lose. Winning has 
become a much more complex target, because the conditions which a 
firm, region, or production system must now satisfy in order to win 
are manufactured and remanufactured more thoroughly and more 
rapidly than ever before, creating a moving target for success and a 
shifting minefield of risk of failure.93 

 

Hvor managementlitteraturen producerer modeller til at beskrive, forstå og implementere organisa-

torisk forandring, er de andre typer af litteratur mere opmærksomme på omkostningerne på det rent 

menneskelige plan, der er forbundet med sådanne forandringer.  

Dermed er vi tilbage ved det billede, Sennetts analyse af den nye kapitalisme tegner. Nemlig 

et billede der viser, at de nye principper for indretningen af arbejdet truer med at erodere væsentli-

ge menneskelig egenskaber, ”particularly those qualities of character which bind human beings to 

one another and furnishes each with a sense of sustainable self”.94 Dette billede bakkes op af andre 

analyser, der fokuserer på, at de nye principper for indretningen af arbejdet producerer fænomener 

som hastighed og risiko,95 mani,96 og dens arbejdsmedicinske konsekvenser i form af stress og ud-

brændthed.97  

                                                 
92 MacLoed 2000, 220. 
93 Storper 1997, citeret efter MacLoed 2000, 220. 
94 Sennett 1998, 27.  
95 Fænomenet risiko er blandt andet blevet tematiseret af Ulrich Beck i Risk Society. Towards a New Modernity (Lon-
don 1992), hvor han i forbindelse med en overordnet beskrivelse af en overgang fra “the system of standardized full 
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Herudfra tegner der sig et billede af en risikostruktur, hvor medarbejderen trues af sympto-

mer på den tilstand, der er blevet sammenfattet i begrebet ”organizational sleepwalkers”, en til-

stand hvor medarbejderen er blevet ude af stand til at relatere til og sætte ord på sine følelser (ale-

xithymia), ude af stand til at føle nydelse ved det han gør (anhedoneia) og i sidste ende ude af stand 

til at hænge sammen som menneske (depersonalization).98 

 Denne risko-struktur, der baserer sig på selvets opløsning gennem deltagelse i arbejdet, kun-

ne ses som en strukturel incitamentsstruktur, for at søge at etablere former for etico-religiøse tekno-

logier, som peger mod fænomenet selvtransformation, mhp. at kunne imødegå konsekvenserne af 

den strukturelle udvikling af principperne for indretningen af arbejdet, således at man dermed kan 

støtte den påstand jeg fremførte ovenfor med et argument, nemlig at selvtransformationsbevægel-

sen kunne bidrage med den ånd, der mere end nogen anden svarer til de principper for indretningen 

af arbejdet, som kendetegner den nye kapitalisme. 

 

Hvis risiko, hvis etik? 

 

Før jeg går videre med fortolkningen af arbejdsetikken, skylder jeg at nævne, at jeg er opmærksom 

på, at nyere undersøgelser, baseret på kvantitative metoder, har søgt at gå i rette med nogle af de 

fundamentale antagelser om, at der skulle finde en egentlig forandring af ledelse og arbejdets ind-

retning sted.99 Jeg nøjes imidlertid med blot at nævne dette her, uden at gå videre ind i en diskussi-

                                                                                                                                                                 
employment to the system of flexible and pluralized underemployment”, forbinder fænomenet risiko med det forhold, 
at “people’s gains in sovereignity over their work can be combined with a privatization of the physical and mental 
health risks of work through spatial flexibilization of wage labor” (143). Sennett (1997, 1998)  
96 Levine 1999. 
97 Den arbejdsmedicinske interesse i fænomenet stress er ikke ny, der blev skrevet om relationen mellem stress og 
arbejde i 1960erne og 1970erne, eksempelvis K. Bronner og L. Levis bog Stress i arbejdslivet fra 1973. Men siden 
denne tid er interessen eksploderet. Der er – efter svensk forbillede – begyndt at blive etableret stressklinikker ved 
danske hospitaler, og sammenhængen mellem stress og arbejde har nu udviklet sig voldsomt indenfor managementlit-
teraturen, med særligt fokus på metoder til at ”cope” med stress, eller ”manage stress”, i relation til arbejdet; se f.eks. 
Susan Cartwright et. al. Managing Workplace Stress (1997). Hvad angår en større samlet videnskabelig indføring i 
emnet anbefaler jeg Rickard S. Lazarus, Stress and emotion. A new Synthesis. London 1999. 
98 Manfred Kets de Vries, “Organizational Sleepwalkers: Emotional Distress at Midlife”. Human Relations. Vol. 52, 
No. 11, 1999, s. 1392. 
99 I sin afhandling Ledelse og arbejde under forandring (2000) afliver A. Csonka fx ifølge eget udsagn en række cen-
trale antagelser angående udbredelsen af fleksibel ledelse og arbejde på danske virksomheder. 
På spørgsmålet om, hvorvidt fleksibelt arbejde er udbredt, konkluderer Csonka fx: "nej! Det fleksible arbejde er langt-
fra så udbredt som de nye produktionskoncepter har profeteret". Der er over en femårig periode (1990-95) ikke sket 
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on af sådanne konklusioner, da det vil være for omfattende, ikke mindst fordi det vil rejse en lang 

række metodiske spørgsmål om, hvordan man definerer og siden operationaliserer forandringen i 

retning af det fleksible arbejde. Det vil sige, hvordan man vælger at indholdsbestemme forandring, 

og hvordan man rent metodisk måler forandringen af de centrale principper for indretningen af 

arbejde. 

Dertil kommer, at jeg er klar over, at det skift i principperne for indretningen af arbejdet, jeg 

taler om, overvejende gælder bestemte typer af arbejde, og at det reelle omfang af denne forandring 

kan drages i tvivl. Det er metodisk vanskeligt at indkredse den reelle udbredelse af den nævnte for-

andring, fordi der reelt er tale om en kompleks og uigennemsigtig proces. 

Jeg afstår fra at skulle afgøre omfanget og indholdet af denne forandring, da det ikke er mit 

anliggende her, hvor undersøgelsens fokus er at studere leder- og medarbejderudvikling som ud-

tryk for en ny arbejdsetik. 

 Efter således at have situeret mit studie tematisk og litterært i forhold til spørgsmålet om 

hvilke principper, der strukturerer arbejdets indretning, vil jeg nu positionere mig i forhold til tidli-

gere studier af ”den nye arbejdsetik”. 

 

Tidligere beskrivelser af den ny arbejdsetik 

 

I modsætning til tidligere analyser er det der kendetegner nærværende analyse, at jeg overhovedet, 

når jeg taler om en ny arbejdsetik mener, at der er tale om en etik. Weber brugte ikke selv begrebet 

post-protestantismen, men implicerede, at der historisk var tale om en overgang væk fra det etiske 

grundlag protestantismen udgør, nemlig overgangen fra at arbejdet er funderet i en bestemt form 

for transitivitet til, at det bliver en intransitiv aktivitet. Ser vi i forlængelse heraf på Sennetts analy-

                                                                                                                                                                 
nogen fremgang i det fleksible arbejde, samtidig med at det stadig er blandt de højtuddannede, at man skal finde det 
(262). "Det fleksible arbejde har således ikke bredt sig, hverken "udad" til flere og flere lønmodtagere eller "nedad" i 
stillingshierarkiet" (311). Ligeledes på ledelsesfronten kan hun konkludere, at der "næppe [er] belæg for at påstå, at de 
fleksible ledelsesformer er meget udbredt. Det er fortsat forholdsvis få virksomheder, der har ledelsesformer kendeteg-
net ved deling af ansvar, styring gennem medarbejdermotivation og satsning på funktionelt fleksible ansatte (307)". 
Udover disse konklusioner, konkluderer Csonka, også på en række andre områder, fx at: ”Fleksible jobs er sundere end 
de traditionelle; Kvinder har mindre del i det fleksible arbejdes sundheds goder end mænd; der er ikke tale om noget 
nyt paradigme indenfor arbejde og ledelse; konkurrencepres fra ind- og udland betyder ikke noget for motiveringen til 
oprettelse af fleksible arbejdspladser; teknologien medierer mellem konkurrencepres og fleksible arbejdspladser.” 
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se af den nye kapitalisme, så bruger han netop begrebet arbejdsetik [work ethic100] til at give et 

billede af en situation, hvor det ikke længere giver mening at tale om etik, idet der snarere er tale 

om en nihilisme. Dette billede understøttes af andre studier, herunder Sharon Beders undersøgelse 

af arbejdsetikkens udvikling i bogen Selling the Work Ethic. From Puritan Pulpit to Corporate 

PR.101  

 Jeg vil vende tilbage til denne tolkning, men først vil jeg fremhæve andre tilgange, som nok 

synes at lægge op til den konklusion, at der er tale om arbejdsetiske former, men som analyserer 

dem uden at interessere sig for, hvad man kan kalde disse etikkers subjektive mening. Herhjemme 

har Niels Åkerstrøm Andersen og Asmund W. Born i bogen Kærlighed og omstilling tangeret 

spørgsmålet om arbejdsetik ved at undersøge udviklingen af den moderne medarbejders kodifice-

ring, som de beskriver som en overgang fra en retlig til en mere følelsesbaseret kodificering. 

Åkerstrøm Andersen og Born undersøger den moderne medarbejders kodificering med udgangs-

punkt i spørgsmålet: ”Hvordan søges medarbejderen perfektioneret ved at forene forandringsparat-

hed og passion?”102  

I forlængelse heraf beskriver de, hvordan der er tale om en ”forskydning i subjektkvaliteter”, 

hvorved de dominerende træk, der kendetegner medarbejderen, skifter fra at være ”medarbejderen 

som retssubjekt”, over ”menneskemateriale og potentiale”, ”den specialiserede generalist” til ”den 

ansvarstagende medarbejder”.103 Til disse forskydninger hører en forskydning af, hvad der domine-

rer kodningen af relationen mellem medarbejder og arbejde. Der er tale om en udvikling fra en ret-

lig kode, der baserer sig på forskellen ret/uret, til henholdsvis en pædagogisk kode (læring/ ikke 

læring) og til kærlighedskodens sondring mellem elsket/ikke elsket.  

Dette skift udlægges som en farlig sammenblanding af koder,104 der potentielt medfører en 

række problemer, heriblandt det problem at medarbejderes mulighed for at sige til og fra i forhold 

til arbejdsopgaver, vil blive tolket med udgangspunkt i den elskedes frygt for tab af kærlighed, i 

stedet for individets ret til at sige fra. Det kunne udlægges som en strukturel forklaring på de ar-

bejdsnarkomane lidelser, som er nævnt ovenfor. 

                                                 
100 1998, kapitel 6. 
101 2000. 
102 2001, 8. 
103 Ibid, kap. 2. 
104 Ibid. 145. 
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Det bud på en ny arbejdsetik der fremstår i forlængelse af denne bog, er en slags kærligheds-

etik, der ret ensidigt retter sig imod medarbejderen med budet om, at du skal elske (dit arbejde, din 

arbejdsplads, dit projekt). 

Kirsten Marie Bovbjerg når i sin analyse af personlig udvikling og moderne management til 

en lignende konklusion, om end hun tager et andet udgangspunkt, nemlig et studie af NLP (Neuro-

Lingvistisk-Programmering) og kurser i personlig udvikling.105 Her konstaterer hun, at der indenfor 

konceptionen af den moderne medarbejder, gøres nogle antagelser om, at mennesket er interesseret 

i at udvikle sig, og hun ser netop denne udvikling som en ændring af ”relationen mellem medarbej-

dere og ledelse/arbejdsplads fra at være en kontraktrelation til, hvad man kunne kalde en pagtrela-

tion”.106 Altså som nævnt en overgang fra en retslig relation til en relation kendetegnet ved at med-

arbejderen og virksomheden skal blive et, altså forenet. Også Bovbjerg når til, at det er fra familie 

og ægteskabet, vi skal hente metaforerne, hvormed vi skal forstå den moderne medarbejder. Hun 

konkluderer videre, at medarbejderudvikling er udtryk for en bestemt etik, som hun i forlængelse af 

Søren Keldorffs begreb ’sensificering af medarbejderen’,107 kalder følsomhedens etik, som også 

kan formuleres som et bestemt etisk krav om at du skal føle.   

 Det centrale i disse analyser er, at de ser det arbejdsetiske tage form som en inderliggørelse 

af arbejdet og kaldet til at arbejde, således at der bliver tale om, at det er subjektets følelsesmæssige 

og åndelige sider, der bliver genstanden for den arbejdsetiske intervention, som eksempelvis hold-

ningsændrende kurser eller lederudvikling er udtryk for. Dette støttes af Betina Mogensens under-

søgelse af ”Inderliggørelsen af ledelsespraktikkerne”108 og Poul N. Dahls undersøgelse af "Medar-

bejderinvolvering i ord og gerning – en kritisk diskursanalyse".109  

Samlet kan man sige, at disse forskellige analyser peger i retning af, at det giver mening at 

antage, at der i forbindelse med de antagne forandringer af principperne for indretningen af arbej-

det er sket et skift i det arbejdsetiske fokus. Et skift som kan beskrives på følgende måder 

- En inderliggørelse af ledelses- og organisationsprincipperne, således at der bliver tale om en 

styring igennem moral og etik, snarere end gennem kommandoveje og struktur. 

- En overgang fra en juridisk til en etisk kontrakt mellem medarbejder og ledelse. 
                                                 
105 2001. 
106 Ibid. 244. 
107 1998. 
108 1999. 
109 1999. 
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- En overgang fra en rationel tematisering af medarbejderen, til en tematisering af dennes non-

rationelle sider, så som følelses- og kærlighedsaspektet. 

- En paradoksal af-etisering eller kommercialisering af de menneskelige relationer, igennem 

den megen fokus på etik, idet det etiske bliver koloniseret af økonomiske logikker. 

 

Set i relation til arbejdsetikkens historie, så peger de nævnte tolkninger i retning af, at der er tale 

om fortsættelse i den udvikling Max Weber beskriver i forlængelse af sit studie The Protestant 

Ethic and the Spirit of Capitalism. En udvikling i retning af mere paradoksal ”objektiv” individua-

lisme, arbejdet bliver mere og mere et kald, konkurrencen mellem individer og individerne med sig 

selv bliver stadig hårdere. Samtidig med at etik bliver stadig mere anvendt, bliver det i stadig min-

dre grad muligt at tale om etik, idet der snarere er tale om en kolonisering af subjektets indre. Her 

kan man med Michel Foucault tale om, at pastorale teknikker for ledelse, som tidligere i historien 

har tilhørt religionens domæne, i dag er overtaget af arbejdsetikkens og ledelsens domæne.110 

 

To huller, som jeg vil dække 

 

Jeg vil i det følgende kort redegøre for, hvordan der fra mit perspektiv synes at opstå to forskellige 

huller i denne analyse af arbejdsetik og leder- og medarbejderudvikling, som jeg vil søge at dække 

med min analyse. 

 Det første hul er et metodologisk hul, der opstår, fordi de nævnte analyser ikke interesserer 

sig tilstrækkeligt for, det Weber kalder en social handlings ”subjektiven Sinn”. Vi kommer kort og 

godt til at mangle redegørelser, der søger at rekonstruere en måde, aktører og institutioner etablerer 

mening omkring det, de gør, gennem den form for social handlen de udfører. Vi har mange analy-

ser, der viser, hvordan man strukturelt kan fortolke den fleksible kapitalisme, som en metode til at 

undergrave subjektiviteten og fortolke leder- og medarbejderudvikling, som denne undergravnings 

gravere, men ikke tilstrækkeligt indsats lagt i analysen af den subjektive mening. Man kan altså 

sige, at hvor analyserne rent teoretisk følger Webers perspektiv, synes de at undgå det aspekt af 

Webers metode, der omhandler den subjektive mening. Det er denne måde at arbejde i forlængelse 

af Weber som teoretiker, uden at gøre den måde Weber empirisk etablerede forudsætninger for 
                                                 
110 Et af de steder Foucault bestemmer det pastorale ledelsesbegreb er Foucault 1994b, 303ff. 

 66



teori ved at undersøge en given værdimæssig sammenhæng ud fra dens subjektive mening, der 

efterlader det første hul, som jeg vil søge at dække med denne afhandling.  

Det andet hul hænger sammen med måden, hvorpå de enkelte analytikere i forlængelse af 

Weber fortolker arbejdsetik som en inderliggørelse af bestemte ydre regler og systemer. Dette We-

berske perspektiv er efter min mening ikke tilstrækkeligt til at forstå det, jeg tesemæssigt kalder en 

post-protestantisk arbejdsetik. Derimod mener jeg, at når kritikere som Sennett fastholder det We-

berske perspektiv på udvikling, og beskriver den nye kapitalismes arbejdsetiske situation herudfra 

– så opstår der et hul i argumentationen, som jeg vil redegøre for her. 

Kritikerne ser på forskellig vis meget skarpt, at konturerne af en ny arbejdsetik i de foran-

dringer af arbejdsmarkedet, de beskriver, er ved at tage form, men de mangler at tage etikkens sub-

stans og karakter alvorligt. Sennetts analyse kan eksemplificere dette. Han trækker først og 

fremmest fænomenet teamwork frem, idet han siger, at ”the modern work ethic focuses on team-

work”, og at ”teamwork is the work ethic which suits a flexible political economy”.111 Men han går 

ikke i dybden med at forklare, på hvilken måde dette fokus finder sted, hvordan der bliver tale om 

en etik, eller hvordan sammenhængen mellem teamwork, som arbejdsetik, og den fleksible mar-

kedsøkonomi, som principper for indretning af arbejdet, tager form. Han nøjes med at affeje det 

som ”psychological heavy breathing which modern management does”, og ”an ethos that remains 

on the surface of experience”. Her mener jeg, at det problem Sennett kan se ved moderne manage-

ment, kommer til at fremstå som selvsamme problem ved Sennetts analyse.  

I sin analyse af den nye arbejdsetik bliver Sennett på overfladen, han benævner den, men 

trænger ikke ned i den. Han balancerer på kanten af, hvad der kunne være en ny arbejdsetik, men 

ikke kommer ind over denne kant; hvilket virker påfaldende, idet det entydigt passer som det næste 

skridt i hans analyse. Sennett beskriver nemlig den arbejdsetiske situation (de ydre definitoriske 

rammer forsvinder omkring arbejderen), og han analyserer, hvad for et problem, der opstår i for-

længelse heraf (selvet er ikke defineret og indrettet på forhånd), men tager ikke det næste skridt, 

nemlig skridtet i retning af det empiriske spørgsmål: Hvordan søges dette problem imødegået i 

praksis? Eller sagt på en anden måde, spørgsmålet om hvilke teknikker til at indrette selvet eller 

karakteren, der lader sig finde i en tid, hvor selvets sammenhængskraft er udfordret af de princip-

per til indretningen af arbejdet, som vokser frem? 

                                                 
111 1998, 99. 
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Her opstår det hul i argumentationen, jeg talte om. Sennett tolker løs i forlængelse af Weber 

og den protestantiske etik, idet han alene ser etik som en inderliggørelse, uden at overveje om det 

måske er en anden form for moralsk problematisering end inderliggørelsen, der er tale om. Det er 

netop dette hul, jeg søger at dække. Det skridt jeg søger at tage her i afhandlingen er at undersøge, 

om det er muligt at se fænomenet leder- og medarbejderudvikling som udtryk for en anden type af 

etik, nemlig en selvtransformationens etik, der tager form indenfor den nye kapitalisme med hen-

blik på at imødegå den opløsning af selvet, Sennett korrekt ser som en konsekvens af forandringer-

ne i principperne for arbejdets indretning? 

 

Det er for at brede perspektivet ud, at jeg ser værdien i at lave et teoretisk skift i perspektiv fra We-

ber til Foucault – i stedet for at forstå etik alene på den måde som Weber gør. I det følgende vil jeg 

søge at vise, at man for at forstå fænomenet leder- og medarbejderudvikling, netop som Foucault 

fremhævde det i relation til samfundsetikken generelt, må operere med et skift fra en regelbaseret 

moral, som kendetegner hele den udvikling af det moderne samfund, Weber tænkte indenfor, til en 

selvtransformativ moral, som er en moral, der bryder med denne internaliseringsmoral som prote-

stantismen udgjorde. 

 Når jeg mener, at dette aspekt af Foucaults arbejde er relevant i forhold til at diskutere aktu-

elle forandringer i arbejdsetikken i dag i forlængelse af det spor i studiet af arbejdsetik, som Weber 

sætter, er det fordi, jeg mener, det egner sig til såvel at analysere et muligt samtidigt etisk brud ud 

fra, som til at skabe en genealogisk forståelse af bruddet, der stikker langt dybere end analyser af 

dette brud, som alene har fokus på samtiden. Dette skyldes, at Foucault kunne se, at denne nye mo-

ral havde en strukturel parallelitet til tidlige græsk-romerske, præ-kristne former for etik. Og det 

var Foucaults tese, at den moral, som fandt sin form hinsides en regelbaseret, ude-fra-og-ind moral, 

kunne ses som en genkomst af en antik form for moralsk problematisering af subjektet. 

 

Et hul i Webers religionshistoriske perspektiv 

 

Følger man Webers religionshistoriske studier, udgør fænomenet religion en værdimæssig base, 

som etablerer en definition af en form for subjektivitet, der gør det enkelte menneske i stand til at 

tilpasse sig en given – social og naturlig – omverden.  
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 Dette kan så – i forlængelse af Foucaults analyse – siges at indholdet to former for etik. En 

regelbaseret, juridisk baseret etik, som man kan finde det i en lang række arkaiske religiøse sam-

fund, og som kan findes i de store monoteistiske og transcendent definerede religioner, som kri-

stendommen og islam. Og en anden etik, der derimod kan tage form som en etisk bevægelse, der 

snarere end transcendens baserer sig på selvtransformation. Her udgør Buddhismen det store histo-

riske eksempel, som Weber netop beskrev som en modsætning til protestantismen, idet Buddhis-

men udgør en immanent (selvtransformativ) form for verdensfravendt askese, mens protestantis-

men udgør en transcendent form for verdenstilvendt askese. Men som Jean-Pierre Vernant gør op-

mærksom på i sin tiltrædelsesforelæsning ved Collège de France i 1975, så er der her et hul, i We-

ber etiske typologi, nemlig der hvor den etik, som kendetegnede det antikke Grækenland, kunne 

være.112  

I sin konstruktion af dikotomier, indskrænker Vernant sig til at nævne de to yderpunkter: 

 

Hvoraf den ene, calvinismen, for Weber repræsenterer den ekstreme 
kristendom i sin reneste og mest rigoristiske form, den fuldendte re-
ligiøse rationalisme. Ved det andet yderpunkt befinder buddhismen 
sig… Hos calvinisterne har vi transcendens og livsnær askese, og hos 
buddhisterne immanens og verdensfjern mystik.113 

 

Men hos Weber, ”finder man ingen plads til græsk religion… Den er sendt ud i kulissen og træder 

ikke ind på den religionshistoriske scene”.114 

 Vernant nøjes med at konstatere dette, i stedet for selv at placere den græske religion inden-

for Webers typer.115 Men, hvis man forsøger at tænke den igennem, hvordan ville græsk religion og 

etik tage sig ud?  
                                                 
112 Der er en generel tendens i den vestlige verden til at tænke arbejdsetik i forlængelse af den calvinistiske fortolkning 
af arbejdet, som et kald. Forenklet kommer det til at lyde, som som når Jeremy Rifkin i indledningen til bogen The End 
of Work, hævder at: ”From the beginning, civilization has been structured, in large part, around the concept of work…” 
(1995, 3). 
Et andet eksempel, der viser noget om hvilken spontan genealogi, vi aktiverer i sådan en antagelse, hvor vi tænker i 
forlængelse af vores egen samfundsmæssigt installerede perspektiv, er John Dupré og Regenia Gagniers lille artikel ”A 
Brief History of Work”, Journal of Economic Issues Vol. XXX, No. 2, June 1996, 553ff. 
De begynder netop i det gammeltestamentlige bud om, at ”In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return 
to the ground” (1. Mosebog 2,3) og springer mere eller mindre elegant via Locke og Smith frem til en videre forvalt-
ning det samme bud igennem det, Weber kalder den protestantiske etik. 
113 Teksten er oversat og trykt i bogen Ødipus uden kompleks, der er udgivet uden årstal, under titlen ”Græsk religion, 
antikke religioner”, citatet er fra side 66. 
114 Ibid. 
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 Ser vi på den græske religion og etik indenfor den bevægelse, som optager Foucault og Ha-

dot, nemlig den bevægelse, der går fra Sokrates til stoikerne (og nyplatonikerne), er der tale om en 

religion og etik, der er kendetegnet ved at være en blanding af de to angivne yderpunkter, nemlig 

ved immanens og verdenstilvending. Altså en samlet attitude, som kan kaldes immanent eller 

selvtransformativ verdenstilvendthed.116 Det betød ikke, at man ikke antog eksistensen af en eller 

flere guder, og andre overnaturlige væsner, men at den enkelte gennem arbejdet på sig selv, sit valg 

af ethos og bios, kunne tage hånd om sin egen skæbne, og at dette ikke førte denne ud af samfun-

det, man snarere skulle bidrage til at gøre den enkelte i stand til at beherske sin samfundsrolle så 

godt som muligt.117 

 Filosofi i antikken drejede sig om at etablere en form for subjektivitet, som gjorde den enkel-

te i stand til at fungere på de præmisser, som det givne samfunds struktur gjorde det muligt med så 

stor grad af frihed og mening som muligt. Erkendelse var erkendelse om det at eksistere, og der-

med også forbundet til spørgsmålet om bios, hvordan bør jeg leve. 

 Vender vi fra denne diskussion perspektivet mod nutiden og ser på den måde religion, filoso-

fi og etik bliver diskuteret, så er det interessante for mig at se, dels det forhold som Foucault peger 

på, at den regelbaserede og juridiske form for moral, har mistet sin legitimitet, hvilket giver plads 

for en selvtransformativ etisk form for moral, dels at denne ikke findes som udtalt tendens indenfor 

hverken den fagfilosofiske videnskab eller den etablerede kirke. 

 Leder vi i dag efter former for subjektivitet, der søger at ”gøre det som filosofien gjorde i 

antikken”, dvs. arbejde på det enkelte menneskes frihed indenfor en given omverden, så mener jeg 

at det er indenfor selvtransformationsbevægelsen, vi skal finde den. Ser vi på visse dele af psyko-

logien, -terapien og -dynamikken, visse dele af new age bevægelsen og ikke mindst fænomener á la 

leder- og medarbejderudvikling, så er det muligt at hævde, at denne bevægelse kan ses som dele af 

                                                                                                                                                                 
115 Vernant går i stedet i gang med at undersøge grundene til denne negligering, det er nu en gang hans ærinde. 
116 Sokrates er et eksempel på denne type af etik. Han var, som Vlastos ganske klart formulerer det: ”unworldly: he 
cares little for money, reputation, security, life itself, in fact for anything except virtue and moral knowledge. But he is 
not otherworldly… The passionate certainties of his life are in the here and now” (1991, 79f). 
117 Foucault gør igen og igen opmærksom på at hensigten med ”the care of the self”, ”the techne tou biou”, var at til-
passe sig livet i byen. ”A Greek citizen of the fifth or fourth century would have felt that his techne for life was to take 
care of the city, of his companions”, og at dette så igennem helleniseringen ændrer form til den mere personlige udfor-
dring om at tage sig af sig selv, som han nævner Seneca som et eksempel på. Men at der sker dette skift, betyder ikke, 
at der skulle være tale om en ikke-verdenstilvendt holdning eller attitude, hvilket Seneca om nogen er et godt eksempel 
på. Se i den forbindelse evt. Villy Sørensens: Seneca – humanisten ved Neros hof (1976). 
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det tyvende århundrede, og begyndelsen af det enogtyvende århundredes ramme omkring en form 

for subjektivitet, der svarer til den type af samfundsstruktur, vi lever i. 

 Overfører man Foucaults tese fra samfunds- til arbejdsetikkens område, lader en bestemt 

figur sig aftegne, en figur, der omslutter, og derigennem videreudvikler Webers analyse. Weber 

holder sig til de spor, som afsættes i kraft af en grundlæggende kristen historie i en stadig mere 

sekulær tidsalder, mens Foucaults udgangspunkt er den sekulære tidsalder, hvor en ny type af ”spi-

ritualitet”, eller moralsk bestemmelse af subjektivitet tager form. Derved kommer vi samtidig til at 

tematisere det hul i den religionshistoriske typologi, som Weber opstiller, som den græske religion 

udgør. 
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2. 
 

Nomos og bios. 

To historiske former for 

 moralsk bestemmelse af subjektet 
 

 
“Even if it is true that Greek philosophy founded ra-
tionality, it always held that a subject could not have 
access to the truth if he did not first operate upon 
himself a certain work which would make him sus-
ceptible to knowing the truth – a work of purification, 
conversion of the soul by contemplation of the soul it-
self.” 
 
Foucault118 
 

 

Hensigten med foregående kapitel var for det første at bestemme strukturen af den protestantiske 

arbejdsetik, dernæst at beskrive transformationen af denne struktur i retning af det moderne sam-

funds bureaukratiske indretning af arbejdet, for så at fremanalysere hvilken udfordring, der ligger i 

studiet af arbejdsetik, når man tager den form for indretningen af arbejdet, som indbefattes af be-

grebet om den nye kapitalisme, til indtægt. Her viste det sig, at begrebet om den nye kapitalisme 

udfordrer arbejdsetikken i den forstand, at det beskriver nogle principper for indretningen af arbej-

det, der på et strukturelt niveau adskiller sig fra de principper, Weber beskriver.  

                                                 
118 Foucault 1984, 371. 
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Hvor Weber beskriver principper som forudsigelighed, præcision, hierarki, kompetencebase-

ret arbejdsdeling og generelle regler, så er den nye kapitalismes principper for indretningen af ar-

bejdet fleksibilitet, teamwork, flydende kompetencefordeling, forandring, risiko og innovation. 

 Tager vi – på trods af det forhold, at der ikke er tale om et begreb, der beskriver en fuldt ud-

foldet empirisk virkelighed – begrebet ”den nye kapitalisme” til indtægt for forståelsen af de betin-

gelser, indenfor hvilke den moderne medarbejder gør sig gældende, så befinder vi os i en situation, 

hvor der – ikke blot som Weber kunne iagttage det – er tale om, at arbejdets form har mistet sin 

ånd, men også en situation, hvor selve formen enten er opløst, eller hvor den er på vej til at blive 

opløst. Webers sidste menneske, der – uden ånd – lod arbejdet kolonisere livet, og nød at det var 

tilfældet, fordi han fik en lang række behov tilfredsstillet derigennem (tryghed, ro, anerkendelse og 

sikkerhed), er blevet erstattet af Sennetts fleksible menneske, der bliver usikker på sine egne be-

hovs virkelighedskarakter.  

 Det er her, at jeg rejser spørgsmålet, om det giver mening at se leder- og medarbejderudvik-

ling, som en ny type arbejdsetik, der vokser frem i forlængelse af kapitalismens egen historie. Og i 

forlængelse heraf, om det er muligt at se denne arbejdsetik, som en måde at kompensere for det 

forhold, at der hverken indenfor arbejdes materielle reproduktion, eller udenfor i det omgivende 

liv, kan forventes at eksistere en ånd, der er stærk nok til at kunne holde arbejderens subjektivitet 

sammen, og derigennem sikre en af den nye kapitalismes nødvendige ressourcer – den menneskeli-

ge? 

 

I sidste kapitel argumenterede jeg for, at for at kunne teste tesen om den post-protestantiske ar-

bejdsetik, må man operere med en forståelse af etik og arbejdsetisk transitivitet, der adskiller sig 

fra den måde, som Weber opererer med det. 

 I dette kapitel vil jeg søge at bygge en historisk ramme op, som jeg kan bruge til at perspek-

tivere den form for moral, som den protestantiske etik udgør, ved at søge at modstille den med en 

anden form for moral. Det vil jeg gøre ved at skifte teoretisk udgangspunkt fra Weber til Foucault. 

 Foucault sondrer mellem to former for moral, en form for moral, der svarer til den, vi finder 

hos Weber, som jeg vil kalde en nomos-baseret form for moral, og en anden form for moral, som 

jeg vil foreslå, at vi bruger som udgangspunkt for en videre analyse af leder- og medarbejderudvik-

ling, den såkaldte bios-baserede form for moral. Således vil det være muligt herudfra dels at per-

spektivere protestantisme rent historisk, som en form for moral, der udvikler sig ud fra en ganske 
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bestemt type af moralsk problematisering af subjektet, dels at etablere rammerne omkring en ana-

lyse af den type af moral og moralsk problematisering af subjektivitet, vi finder indenfor fænome-

net leder- og medarbejderudvikling. Således vil jeg gennem introduktion af Foucault kunne tilpasse 

min tese om den post-protestantiske arbejdsetik ud fra ikke blot en negativt defineret bestemmelse 

af den (i forhold til protestantismen), men også en positiv bestemmelse af den. 

 Men før jeg går videre med dette arbejde, vil jeg kort præcisere, hvilken del af Foucaults ar-

bejde, jeg ønsker at bringe i anvendelse og referere til i denne sammenhæng. Foucault er en forfat-

ter, hvis værk er omfattende og komplekst, og både forfatteren og værket foretager undervejs nogle 

drejninger, der ikke blot gør det nødvendigt at præcisere, hvilken del af værket, jeg gør brug af, 

men også gør forfatterens proces interessant i forhold til at forstå indholdet af den problematik, jeg 

søger at forstå – selvtransformation. 

 

Michel Foucault og studiet af etik 

 

Når jeg taler om Foucault, selvtransformation og studiet af etik, så refererer jeg til den sidste del af 

Foucaults forfatterskab, som udfoldede sig i årene fra 1976 til hans død i 1984. 

Det var efter at have færdiggjort det første bind i sin store undersøgelse af Seksualitetens hi-

storie, Viljen til viden, at Foucault påbegyndte en redefinition af denne undersøgelse. En redefini-

tion, der skulle få ham til at udskifte undersøgelsens empiriske fokus, dens tematiske tyngdepunkt 

og dermed også de væsentlige hovedbegreber, såvel som Foucaults eget syn på sin rolle som for-

sker. 

Foucaults forfatterskab lader sig groft sagt inddele i tre faser. I begyndelsen gjaldt det i første 

omgang om at undersøge de måder, hvorpå bestemte former for viden – f.eks. psykiatrisk, økono-

misk og biologisk viden – snarere end at være objektiv viden, var styret af de regler, som gjorde sig 

gældende indenfor bestemte former for praksis, hvorfor de også brat kunne skifte indhold, når disse 

praksiser skiftede karakter. Foucault kaldte på det tidspunkt sin metode for vidensarkæologi, fordi 

der var tale om en metode til at analysere bruddene mellem skiftende praksisers skiftende vi-

denslag.  

 

Foucault’s aim seemed to be to subvert the objective status of the 
human sciences, their claim to arrive at an independent truth, and to 
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expose them instead as a tool of power, a means of creating and con-
trolling the modern “subject”.119 

 

Igennem dette arbejde blev han klar over, at der under samfundsmæssige vidensstrukturer gør sig 

bestemte former for magt gældende, og han satte sig for at undersøge måden, hvorpå magten ope-

rerer i samfundet og tager form via institutionaliserende processer. Foucault analyserede i den for-

bindelse de samfundsmæssige disciplineringsprocesser, og de moderne institutioners metoder til at 

kontrollere, forme og i sidste ende producere former for subjektivitet indenfor en given normali-

tets-definition. I forhold til magt var den centrale pointe, at: ”power is the productive agent. It is 

not excercised by subjects; it creates them”.120 Med udgangspunkt i denne forståelse af magt bliver 

det muligt at analysere alle forsøg på at humanisere og rationalisere samfundet, som udøvelsen af 

nye former for magt. Det er denne forskningsstrategi, som Foucault siden erstatter med selvtrans-

formationsstrategien. Foucaults studier af magt fortsætter helt ind i hans arbejde med seksualitetens 

historie, hvor det første bind Viljen til viden rummer en række overvejelser over, hvad magt er, som 

præciserer hans tidligere analyser. Men efter dette første bind tager projektet som nævnt en drej-

ning, ligesom Foucaults forskningsinteresse synes at gøre det, og der går hele otte år indtil han i 

1984, kort før sin død afleverer bind to og tre af seksualitetens historie, som vel at mærke ikke lig-

ger i forlængelse af det første bind, men som foruden at udgøre grundlaget for et helt nyt projekt, 

også udgjorde et for Foucault nyt empirisk område, nemlig det antikke Grækenland og Rom.  

Erkendelsesinteressen i Foucaults tredje fase er stadig magt, men magt på en ny måde, som 

bliver udviklet i forlængelse af Foucaults tidligere forfatterskab, men som får et andet nedslag og 

fokus, som Alexander Nehamas sammenfatter i følgende ræsonnement: ”Since power is producti-

ve, the subjects it produces, being themselves forms of power, can be productive in their own 

right”.121 Foucault begynder at interessere sig for det spillerum af frihed, som et subjekt, der i en 

given situation er underlagt bestemte strukturelle betingelser har, til at øve indflydelse, først og 

fremmest på sig selv. Og det var denne interesse, der fik ham til at interessere sig for antikken, 

hvor det var muligt at studere en form for etik, som adskiller sig markant fra den, vi tænker i for-

længelse af som produkter af vesterlandets historie. Nemlig brugen af friheden som en ”care of the 

                                                 
119 Nehamas 1998, 173. 
120 Ibid. 
121 Ibid. 177. 
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self”, der betjente sig af forskellige såkaldte ”technologies of the self”, måder at sætte grænser for 

sin egen adfærd, og således disciplinere sig selv, med henblik på at nå bestemte mål, først og 

fremmest målet at få en smuk eksistens, eller et godt liv. I arbejdet med denne etik begyndte græn-

sen mellem det akademiske arbejde og det personlige projekt at skifte karakter for Foucault.122 

 Som Nehamas udtrykker det begyndte Foucault at gøre det på egne vegne, som han gennem 

hele sit forfatterskab, havde søgt at muliggøre for andre. 

 

Having written about the ways the self had been created in history, 
mostly by forces exercised on us by others, Foucault undertook to 
exert power upon himself and, in Nietzsche’s words, to “become who 
he was” on his own.123 

 

Dette perspektivskifte beskriver Nehamas som ”Foucault’s personal, aesteticist turn”.124 Det, der 

optog Foucault – såvel som forsker og som menneske – i den tredje fase af sit forfatterskab, var 

altså moralske teknologier til selvtransformation. Dette rejser spørgsmålet om relationen mellem 

akademikeren Foucault og den selvtransformationsbevægelse, som jeg ovenfor forbandt med fæ-

nomenerne psykodynamik og fænomener som leder- og medarbejderudvikling.  

 Foucault der igennem sine gentagne besøg i Californien i slutningen af 70erne og begyndel-

sen af 80erne, personligt mødte en udgave af selvtransformationsbevægelsen, hvor det handlede 

om at finde ”sig selv” og befri sig fra ”falske bånd”; en udgave han med sine præferencer for an-

tikke studier forholdte sig stærkt kritisk over for. Han talte i den forbindelse om en ”selvets kult”, 

og han søgte at gøre det helt klart, at denne type af ”care of the self”, er noget andet end den antik-

ke ”care of the self”, idet der er tale om en ”overtuning” af denne – det bliver for meget.125  

Men at sige at noget er ”for meget”, er dog at anerkende en form for slægtskab. Og følger 

man Nehamas’ fortolkninger af Foucaults selvtransformation, får man nærmest den opfattelse, at 

                                                 
122 I forbindelse med et interview fra 1983, siger Foucault følgende: ”I hate to say it, but it is true that I am not a really 
good academic. For me intellectual work is related to what you could call aestheticism, meaning transforming your-
self…I know that knowledge can transform us, that truth is not only a way of deciphering the world (…) but that if I 
know the truth I will be changed… my problem is my own transformation…This transformation of one’s self by one’s 
own knowledge is, I think, something rather close to the aesthetic experience” (1988, 14). 
123 Nehamas 1998, 179. 
124 Ibid. 180. 
125 Foucault 1984, 362. 
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det er selve dette Californiske fænomen, der gav Foucault ideen og interessen for ”the care of the 

self”.  

Nehamas formulerer det således: 

 

Every original virtue, as Nietzsche has said, had once been a vice. 
And out of the sometimes silly, often valuable, and to him [Foucault] 
always fascinating self-absorption of his California friends, col-
leagues, and students, Foucault formulated his deepest and most im-
portant idea, the idea of the care of the self. Among the barrage of 
numberless obsessions with improving this or that aspect of one’s 
personality, Foucault discerned the possibility for the serious work 
on the self to which he devoted his last ten years.126 

 

For egen regning gør Nehamas andet sted nogle overvejelser over det antikke dydsbegreb, der er 

relevant i denne sammenhæng. Han hævder i den forbindelse, at: ”as applied to human beings, 

aretē could be understood as “success.” Således kan det antikke spørgsmål, om hvad er aretē over-

sættes til spørgsmålet om “What is success, and can it be taught?” Herudaf ser han en tematisk re-

sonans i forhold til vores samtid. 

 

The ancient question thus acquires an immediate contemporary reso-
nance. We are faced today with an obsession with (an ill-defined 
concept of) success, with a vast industry devoted to imparting its se-
crets through books or self-help manuals, with itinerant “experts” 
holding “seminars” from city to city. Many believe that what such 
“experts” teach is not “real” success, and that what really should 
count as success cannot be taught at all. In all this, our situation is 
remarkably similar to the debates swirling within and around classi-
cal Athens over the notion of aretē and the ability of the sophist, its 
professional teachers who toured the various Greek cities, to impart it 
to those who were willing to pay their considerable fees.127 

 

Der er således ud fra såvel læsningen af Foucault som andre forfattere et grundlag ud fra hvilket 

det giver mening at arbejde videre med denne historisk-genalogiske spejling af denne bestemte 

form for etik og etiske problematisering af subjektivitet, som var udbredt i antikken, og som kan 

                                                 
126 Nehamas 1998, 176. 
127 Nehamas 1999, 319. 
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siges at træde frem i dag i det, jeg kalder en post-protestantisk arbejdsetisk kontekts. Jeg vil imid-

lertid ikke forfølge dette grundlag længere, men nøjes med her klart at adskille, hvad der er Fou-

caults analyse, og hvad jeg bruger den til. Den anvendelse af Foucaults metode og teori på selv-

transformationsbevægelsens etik, som følger her i afhandlingen, tager jeg selv ansvaret for, idet 

den ikke kan siges at ligge i direkte forlængelse af Foucaults egen forståelse af sit projekt. Foucault 

har videregivet en analytisk ramme, nogle begreber og først og fremmest en intuition, som jeg me-

ner, kan bruges på et område, som Foucault selv afskærer sig fra at gå ind i. Samlet kan jeg sige, at 

Foucault så relevansen af en, om jeg så må sige, almen selvtransformativ etik, men han forbandt 

den ikke eksplicit til de bevægelser i hans samtid, som han mødte.128 

 

Fra en regelbaseret etik 

til etik som selvtransformation 

 

Når Foucault gav sig i kast med studiet af antikken, så var det ikke kun ud fra en historisk interes-

se, men som så ofte før, var Foucaults hensigt med at trække historiske cases frem at problematise-

re eller belyse ting, der foregik i hans egen samtid. 

 

If I was interested in Antiquity it was because, for a whole series of 
reasons, the idea of a morality as obedience to a code of rules is now 
disappearing has already disappeared. And to this absence of moral-
ity corresponds, must correspond, the search for aesthetics of exis-
tence.129 

 

I forbindelse med spørgsmålet om, hvilken samfundsetisk indstilling, der svarer til hans samtid, var 

Foucault af den opfattelse, at man for at kunne svare måtte bevæge sig helt ud af den moderne mo-

rals historie, til den form for moral og moralsk problematisering af subjektet, han kunne fremanaly-

                                                 
128 Men han fastfolder samtidig, som følgende citat viser, at selvtransformationen er en relevant mulighed for alle: 
”couldn’t everyone’s life become a work of art? Why should the lamp or the house be an art object, but not life?” 
(Foucault 1984, 350). 
129  Foucault 1988, 49. 
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sere i studiet af antikken, som han blandt andet kalder ”an aesthetics of existence”, idet der her var 

tale om moral som en: 

  

… elaboration of one’s own life as a personal work of art, even if it 
obeyed certain collective canons, was at the center, it seems to me, of 
moral experience, of the will to morality in Antiquity, whereas in 
Christianity, with the religion of the text, the idea of the will of God, 
the principle of obedience, morality took on increasingly the form of 
a code of rules (only certain ascetic practices were more bound up 
with the exercise of personal liberty).130 

 

I dette korte afsnit opsummerer Foucault sine centrale pointer i relation til studiet af moral. For det 

første, at det giver mening at analysere moral ud fra to forskellige vinkler, en form for moral der 

understreger ”an aesthetics of existence”, og en der understreger ”the idea of a morality as obe-

dience to a code of rules”. For det andet, at det giver mening at se kristendommen, og – lægger jeg 

til for fuldstændighedens skyld – med den, protestantismen og udviklingen af det moderne sam-

fund, som kendetegnet ved en regelbaseret moral, mens antikken var kendetegnet ved, at moral tog 

form omkring den enkeltes arbejde på sig selv, med henblik på at opnå bestemte mål, frihed, lykke 

osv. For det tredje, at der til en samtid, kendetegnet ved at den regelbaserede moral mister sit tag 

(i.e. sin legitimitet) i samfundet og individet, må svare en type moral á la den, vi finder i antikken. 

 Det var naturligvis ikke sådan, at Foucault naivt forestillede sig, at det var muligt at gøre 

brug af en gammel etisk form i det moderne samfund. Skal man fortolke Foucaults udsagn i relati-

on til afhandlingens problematik, kan man derimod sige, at det som det drejer sig om er, at den 

type af moral, som Weber beskriver i forbindelse med sine studier af den protestantiske etik, såvel 

som i sine studier af det moderne samfunds organisation, rationelle menneskesyn og udbredelsen af 

en regelbaseret, legal-bureaukratisk form for juridisk moral, er en bestemt type af moral, baseret på 

transcendente, regelbaserede strukturer, og at denne type af moral – på linie med, hvad Weber også 

forestillede sig – havde tabt sin legitimitet op gennem det tyvende århundrede. Og i sin søgen efter 

en alternativ type af moral, der så at sige var relevant som aftager af den regelbaserede moral, så 

Foucault hvordan der i den prækristne antikke verden kunne findes en type af moral, der havde en 

radikal anden fundering i subjektet, en fundering hvis omdrejningspunkt ikke var transcendente 

                                                 
130  Ibid. 
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former for helheder, og deraf afledte regler, som i den jødisk-kristne-protestantiske religionshisto-

rie, men en immanent form for helhed, en selvets mestring af sig selv. Der var tale om en helt an-

den type stræben, der ikke alene havde at gøre med en mere hedonistisk, og en mere holistisk for-

ståelse af subjektet, men langt mere centralt havde med en form for askese, moralsk disciplinering 

og autoritet at gøre, der var lige så stram som den, man kunne finde indenfor den kristne moralsk 

historie, men blot anderledes funderet i praksis, og baserede sig på andre former for antropologiske 

bestemmelser af subjektet, hvor det var valget af levevej (bios) og ethos, der udgjorde grundlaget 

for denne form for disciplinering. Det var denne type moral, som fik Foucault til at gå i gang med 

studiet af antikken hen imod slutningen af sit liv.131 

 
Pointen er her, at fænomenerne autoritet og disciplinering i den antikke verden ikke nødvendigvis 

var knyttet til et juridisk-politisk system, hvorfor det i forlængelse af en analyse af den græske mo-

ral blev muligt at forestille sig former for autoritet og disciplinering, der ikke har denne tilknytning, 

men i stedet tager form igennem subjektets arbejde på sig selv med henblik på at forme sit liv på en 

bestemt måde. 

 

I sit arbejde med modstillingen mellem det moderne og det antikke sondrede Foucault altså imel-

lem to typer moral, som han mente repræsenterede to aspekter af enhver given, empirisk form for 

moral, men som oftest gør det ud fra forskellig vægtlægning, eller tyngdepunkter i fordelingen mel-

lem dem. Det er denne sondring jeg gør brug af til at tale om en henholdsvis bios-baseret 

(selvtransformativ-livsfilosofisk) og en nomos-baseret (transcendent-metafysisk) moral. 

 

Det var genesen og den specifikke udformning af en juridisk defineret moral, der tager form som et 

sæt af regler, der er defineret i samfundet, som et sæt juridiske leveregler, og former for forbud og 

påbud, Foucault havde til hensigt at beskrive i sin videre analyse af seksualitetens historie. Det 

Foucault ønskede at vise var, at den organisation af kristendommen, som kendetegner den vestlige 

verden, hvor kristendommen udvikler sig til en form for regelbaseret og ude-fra-og-ind-

disciplinering af subjektet, udgjorde et klart eksempel på denne type af moral. Når jeg vælger at 

kalde denne type for nomos-baseret og transcendent-metafysisk, er det netop for at skabe et begreb 

                                                 
131 1984, 348. 
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for moralen, der indfanger det forhold, at den er funderet i en bestemmelse, som i forhold til det 

enkelte subjekt udgør en radikal andethed, hvad så enten det er en religiøs, social/juridisk defineret 

andethed. Det transcendent-metafysiske beskriver selve det forhold, at bestemmelsen af subjektet 

tager form igennem et perspektiv på subjektet, som er funderet i en andethed eller en transcendent 

form for bestemmelse. Ser vi på den protestantiske etik, så er den netop, som det er fremgået i det 

foregående kapitel, kendetegnet ved, at det enkelte subjekt bestemmes af relationen til en fjern gud, 

uden at forholdet mellem dem kan medieres gennem nogen form for institution, teknologi eller 

person. Der er ikke nogen dennesidig sikkerhed angående det, der er selve målet for den religiøse, 

nemlig frelse. Målet – og hvorvidt man er tæt på eller langt fra det – er altså hyldet i et mysterium, 

sådan som det kommer til udtryk i paradokset om ”at den sidste skal blive den første”. Derfor bli-

ver også virkningen af en given indsigt eller en given anstrengelse for at leve op til det guddomme-

liges krav først målbar i det hinsidiges, eller om man vil, i en fremtidig belønning.132 Anderledes er 

det selvsagt, når denne form for moral tager bolig i juridiske regler og andre afledninger af sit 

transcendent-metafyiske udgangspunkt, så fremstår reglerne som love, den enkelte skal internalise-

re og indrette sin subjektivitet med henblik på at opfylde. 

 Men både i den teologiske og den juridiske bestemmelse af subjektet opstår der en form for 

subjektivitet, der baserer sig på en ude-fra-og-ind-bestemmelse af subjektet, idet dette må sondre 

mellem forskellige dele af sig selv ud fra koden i-overensstemmelse/ikke-i overensstemmelse med 

denne transcendente eller juridiske bestemmelse, således som det skete i den protestantiske etik, 

hvor der eksempelvis blev tale om en afstandstagen fra de dele af subjektet (backstage), der kunne 

friste den enkelte til at bevæge sig væk fra at være i overensstemmelse med den rationelle organisa-

tion af livets principper.133  

 Der opstår således en problematisering af en spontan henførthed og nydelse af nuet, i kraft af 

en stræben efter at indrette nuet, med henblik på fremtidige mål, og tilpasning af den enkeltes ind-
                                                 
132 Man kan altså sige, at truslen ved ikke at leve rigtigt/gevinsten ved at leve rigtigt tager form som en relation til no-
get transcendent og fremtidigt, hvor det, der kendetegner relationen, er, at den er diffus eller rettere anset for at være et 
mysterium. Det er ikke til at sige, hvad der er rigtigt, fordi virkningen først bliver testet i det hinsidige. Det er netop ud 
af denne situation, at den drivkraft og askese, som Weber forbinder med opkomsten af kapitalismens ånd tager form, 
nemlig som en etablering af regler og formelle indretninger af livet, som baserer sig på menneskenes forsøg på at re-
konstruere den metafysiske andetheds eller transcendensens love. Fordi det ikke var til at leve i uvisheden om det væ-
sentligste forhold for dem, spørgsmålet om deres sjæls frelse, genererede protestanterne foreløbige, dennesidige former 
for regelsæt og tegn, hvorpå de kunne måle graden af deres succes i det hinsides, herunder hvorvidt deres virksomhed 
voksede eller ej. 
133  Det Weber beskriver som: ”Ascetism turned with all its force against the spontaneous enjoyment of existence and 
all the pleasures life had to offer” (Weber 1905/2002, 112). 
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sats til en transcendent form for helhed. Det er denne form for subjektivitet, som tager form på 

grundlag af ydre, fremtidige og transcendente bestemmelser, som jeg kalder for nomos-baseret, 

transcendent-metafysisk moral. Det kan i den forbindelse være nyttigt at præcisere, at jeg ikke 

dermed mener, at der er tale om luftige konstruktioner, men at der også kan være tale om regler og 

en bestemmelse af subjektet, der tager form som konkretiseringer eller derivater af metafysisk 

fremmedbestemmelse af subjektet.  

 Når Foucault taler om kristendommen, fremhæver han netop, hvordan der er tale om en 

transcendent form for metafysik, der kommer til at få et meget konkret indhold af bestemmelser af 

subjektet. ”In Christianity, with the religion of the text, the idea of the will of God, the princible of 

obedience, morality took increasingly the form of a code of rules”.134 

 

Foucaults beskrivelse af den bios-baserede type af moral, beskriver derimod en form for askese, 

hvor de moralske elementer tager form i forbindelse med, hvad man kan kalde livsfilosofiske til-

skyndelser til at indrette sit liv på en given måde. Som ”idealtype” på denne etik, fremstår den græ-

ske etik,135 sådan som den fremtræder hos Sokrates og Platon, og de senere filosofiske skoler, så-

som stoikerne, epikuræererne og andre, der søgte at udvikle måder at leve på, som ikke var styret af 

juridiske former for tilskyndelser til at handle på en bestemt måde i forhold til sig selv, men med en 

type af etisk tilskyndelse, som handlede om det, Foucault analyserer med udgangspunkt i begrebet 

”The care of the self”.  

 Heri lå der en tilskyndelse til at gøre sig selv til genstand for en form for etisk arbejde, der 

tager form som det Foucault oversætter til en ”an aesthetics of existence”, idet han oversætter det 

græske ord for livsteknik – techne tou biou, der ligesom begrebet for selv-omsorg – epimeleia 

heautou – har karakter af en techne, en form for ”craft”, et etisk håndværk, eller en teknologi. Den-

ne form for etik ser på subjektet som et domæne af liv, som skal håndteres, bearbejdes og trans-

                                                 
134 Han tilføjer i parentes (1988, 49), at: ”only certain ascetic practices were more bound up with the exercise of per-
sonal liberty”. Hvad han præcis mener med dette, er jeg ikke klar over. Beskrivelsen af konvertering af en gudsidé til 
en regelbaseret livsform, ligger i hvert fald i umiddelbar forlængelse af Webers beskrivelse af den asketiske kristen-
dom. 
135 Som nævnt i note 4 og 8, så sker introduktionen af dette perspektiv, ikke uden en vis omtanke. Min fremstilling yder 
ikke den græske etik og den græske filosofi og tænkning i sin helhed retfærdighed, den fokuserer derimod på et aspekt 
af denne, eller rettere en tolkning af den (Foucaults og Hadots). Jeg er opmærksom på, at jeg derved reducerer en me-
get kompleks socialitet til en simpel model. Derfor vil jeg gerne insistere på, at læseren husker, at når jeg taler om 
grækere, det græske og den græske etik, så er det Foucaults og Hadots – og i forlængelse heraf – mine egne tolkninger 
af dette komplekse felt. 
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formeres. Selvomsorg udgør en måde at give form til dette arbejde, denne anstrengelse, som er 

centreret omkring spørgsmålet om, hvad der virker, hvordan man gør det rigtige i en teknisk, utili-

taristisk, snarere end i en transcendent-metafysisk forstand.  

 I sin indledning til The Early Socratic Dialouges forklarer T.J. Saunders dette i relation til 

Sokrates, på en måde så enhver kan være med. 

 

In carpentry, there is an expert (the carpenter) in a defined body of 
knowledge, which has its own precise rules, procedures, techniques, 
and criteria of excellence. 

In ship-building, the same is true. 

In house-building, the same is true. 

Therefore in moral action, the same is true.136 

 

Læg mærke til følgeslutningen i sidste linie, ”therefore”, man slutter fra at noget giver mening i en 

forståelig kontekst, til at dette giver mening i en mere kompleks kontekst. Det centrale træk ved 

denne form for etik er, hverken moralsk fromhed,137 en afståelse fra at synde eller at bryde lo-

ven,138 men spørgsmålet om, hvad virker, og hvad ikke virker. Det vil sige, at det centrale er hvad 

der kan skabe gode resultater i konkrete sociale sammenhænge, på samme måde som snedkeren 

kan skabe gode resultater i forbindelse med konstruktionen af et hjørneskab. Moral er et håndværk, 

som kræver øvelse, som kræver viden, kendskab til hvad der skal til i hvilke sammenhænge, hvor-

dan man bliver i stand til at håndtere forskellige udfordringer forskelligt, men med samme resultat, 

at man gør det rigtige, forstået som det, der virker. Det vil sige, at det, der er rigtigt, ikke i første 

omgang baserer sig på et transcendent sandhedsgrundlag, eller som konsekvens af en skæbne, der 

sigter imod at give resultat i det hinsides, men noget er rigtigt, fordi det virker her og nu, og først i 

forlængelse heraf kan eller ikke kan få virkninger for efterlivet. Forstået sådan, at det er her og nu, 

man kan skabe grundlaget for det man stræber efter om det så er lykke, det gode liv eller den rette 

tilstand med sig selv, eller andet. 

                                                 
136 1985, 20. 
137 Det skal nævnes at Sokrates er from (Vlastos 1991, 157ff), men at dette forhold ikke strukturerer hans moralfilosofi 
i samme grad, som spørgsmålet om nytte. 
138 Som sagen mod Sokrates viste, var det at holde loven for ham et livsanliggende, det var blot ikke i loven at han 
begrundede sin etik. For ham drejede det sig om at skabe en overensstemmelse mellem sin bios, og den omgivende 
socialitets nomos (Foucault 2001, 89ff). 
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 Og dette var ikke kun en holdning til etik, som Sokrates indtog. Ifølge George Vlastos, var 

det, der kendetegnede den græske etik i det hele taget, at man på spørgsmålet: ”Why should I be 

moral?” må svare: ”Because moral conduct offers me the best prospects for happiness”.139 Grunden 

til, at det forholder sig således, kan af de forskellige filosoffer gøres til genstand for diskussion og 

uenighed, men selve begrundelsen for at opføre sig dydigt og lære den rette vej at kende, er de for-

skellige græske etikere enige om, nemlig at den øger chancen for at opnå lykke.140 

 

Jeg vil ikke gå videre ind i behandlingen af den græske etik generelt, men søge at specificere be-

handlingen i forhold til det centrale tema i afhandlingen – lederudvikling – og prøve at fremstille 

den måde, at det at virke som subjekt i antikken blev forbundet med det at kunne lede sig selv, og 

igennem det at kunne lede sig selv også at kunne lede andre.  

                                                 
139 Vlastos 1991, 203f. Vlastos nævner så forskellige mulige fortolkninger af, hvordan de græske filosoffer sondrede 
mellem veje til lykke, og han hæver i den forbindelse, at Sokrates følger den vej, der siger, at princippet om ”the sove-
reignity of virtue” gælder, hvis konsekvens er, at der reelt ikke eksisterer forskel mellem dyd og lykke.139 At leve mo-
ralsk, dydigt er at leve lykkeligt og omvendt. Hvilket blot kan siges at være en reformulering af tesen om, at moral er, 
det, der virker, og det, der virker, føles rigtigt og godt, og som sådan er der tale om en tilstand subjektet bringes i, som 
kan kaldes lykke. 
140 Hvorvidt det græske ord for lykkelig, eudaimōn, kan oversættes til lykke, er en strid blandt oversættere. Den engel-
ske oversætter af Staten skriver (i forbindelse med Sokrates argumentation for at den der handler ret, også opnår lyk-
ke), at eudaimōn har ”overtones rather different from those of the English word. It implies less an immediate state of 
mind or feeling (‘I feel happy today’) than a more permanent condition of life or disposition of character, something 
between prosperity and integration of personality, though of cause feeling is involved too”. Desmond Lee i: Platon, The 
Republic, kommentar til 354b. Vlastos argumenterer derimod for, at ‘provided that we bear in mind that in its pre-
theoretical uses eudaimonia puts a heavier loading on the objective factor [attainment of good, well-being] in “happi-
ness” than does the English word’, så kan ordet lykkelig godt stå som en rimelig oversættelse (1991, 202ff). 
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Sokrates og udviklingen af gode ledere 

 

Et af de mange steder hvor Sokrates tematiserer ledelse er i en af de relativt tidlige sokratiske dia-

loger Gorgias, hvor Sokrates sammen med Callicles diskuterer om det giver mening, at ville lede 

andre, hvis ikke man er i stand til at lede sig selv. Af denne dialog fremgår det, hvad det vil sige at 

kunne mestre sig selv, og han definerer det som: ”being moderate and in control of oneself and 

master of one’s own passions and appetites”.141 

Den enkeltes passion og appetit udgør, som Foucault siger det, ”the ethical substance” i an-

tikken, den del af det enkelte subjekt, som for at subjektet kunne blive mester over sig selv, skulle 

udsættes for etisk problematisering og arbejde, hvis man ville anse sig for egnet til at lede andre. 

Det samme er temaet i dialogen Alkibiades, som er et meget eksplicit eksempel på, hvordan Sokra-

tes tematiserer selv-omsorgens nødvendighed, som del af den filosofiske ledertræning.  

Den unge Alkibiades ønsker at få politisk magt. Det vil sige, han ønsker at lede andre. Men 

han føres igennem dialogen med Sokrates frem til at måtte erkende, at han langt fra havde de for-

udsætninger, der skulle til. I dialogen Symposion, hvor Alkibiades, som bekendt kommer væltende 

fuld ind til det selskab, Agathon er vært for, og bliver tilskyndet til ligesom de andre at tale til eros, 

fortæller Alkibiades selv om dette: 

 

He [Socrates] compels me to agree that, though I am still in need of 
much myself, I neglect myself and handle instead the affairs of the 
Athenians…142 

 

Dette “to neglect myself” er selvomsorgens modsætning. Den enkelte bearbejder andre (borgerne i 

Athen) for at slippe for at blive konfronteret med sig selv. Alkibides beskriver sig selv som en 

flygtning, der ikke kan slippe fri af det, mødet med Sokrates har vækket i ham. 

 

For I know within myself that I am incapable of contradicting him or 
of saying that what he commands must not be done; and whenever I 

                                                 
141 491d. 
142 216a. 
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go away, I know within myself that I am doing so because I have 
succumbed to the honour I get from the many.143 

 

Her møder vi modstillingen mellem politik som det at forføre de mange, og lede i kraft af en ydre 

tilskyndelse og det princip for ledelse Sokrates underviste i, og som i sidste ende baserede sig på en 

vis form for askese.144 Ledelse udspringer af selv-omsorg tematisering: 

 

This epimeleia heautou, care of the self, which was a precondition 
that had to be met before one was qualified to attend to the affaires of 
others or lead them, included not only the need to know… but to at-
tend effectively to the self, and to exercise and transform oneself.145 

 

Selv-omsorg udgør et veritabelt arbejde, som den enkelte udførte på sig selv, altså med sig selv 

som objekt. Ledelse fremstår med andre ord som noget, der udspringer af det at tage sig af sig selv, 

træne og transformere sig selv. For at stille det skarpt op kan man sige, at der i den forbindelse ikke 

blev sondret mellem det at lære at lede sig selv og det at lære at lede andre: 

 

Self-mastery and the mastery of others were regarded as having the 
same form; since one was expected to govern oneself in the same 
manner as one governed one’s household and played one’s role in the 
city, it followed that the development of personal virtues, of enk-
rateia146 in particular, was not essentially different from the devel-
opment that enabled one to rise above other citizens to a position of 
leadership.147 

 

Der er derfor ingen principiel forskel på ledelse af sig selv og ledelse af andre, og vi finder her en 

bestemmelse af ledelse og det at lære at lede, som det at styre sig selv, eller regere sig selv. 

                                                 
143 216b. 
144 “It is quite presumptuous of him to want to take charge of the city, manage its affaires… if he has not first learned 
that which is necessary to know how to govern: he must attend to himself” (Foucault 1994, 44). 
145 1985, 73. 
146 “Enkrateia” betegner den attitude, der skal til for at gøre sig selv til genstand for et etisk arbejde, hvoraf den korrek-
te brug af nydelse er en væsentlig del (Ibid. 63.). 
147 Ibid. 75. 
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 Efter således at have tematiseret den bios-baserede form for moral igennem selvomsorgs-

strukturen, og eksemplificeret det på området ledertræning, vil jeg i det følgende søge at overføre 

tematikken på en nutidig, arbejdsetisk kontekst. 

 

Overføringen af Foucaults begreber på en arbejdsetisk kontekst 

 

Som jeg nævnte i starten af dette kapitel var det Foucaults tese i forhold til, hvad man kan kalde 

den post-Weberske verden, at der var behov for en re-entry af den selvtransformative moral, ud fra 

det ræsonnement, at der er tale om en opløsning af de koder i samfundet, som ellers kunne være 

strukturerende for en moral. I sit forsøg på at udvikle en nutidig etik i forlængelse af Foucault på 

dette punkt, formulerer Timothy O’Leary denne pointe på følgende måde: 

 

If today, it is the case that the self is no longer given to us – that iden-
tity, whether cultural, political or sexual, is a hard-won effect rather 
than a pre-given reality – then the playful creation and recreation of 
the self is no longer either an impossibility or a luxury... It is an ethi-
cal imperative.148 

 

Ordet ”etisk imperativ” virker malplaceret her, men det er ideen om, at selvtransformation er blevet 

en nødvendig etisk figur i en tid, hvor organisatoriske og samfundsmæssige rammer ikke længere 

etablerer de definitoriske rammer omkring subjektet, jeg søger at vise igennem dette citat. Det er 

denne idé, der så vidt jeg kan se, kan bidrage til at fylde det hul, som jeg i slutningen af kapitel 1 

identificerede i Sennetts analyse af den nye kapitalisme,149 hvor jeg konstaterede, at han ikke over-

vejede, om der kunne være alternative etiske strukturer på spil i en tidsalder uden ude-fra-og-ind 

definerende rammer. 

                                                 
148 2002, 120. 
149 Man skal også passe på med at tro at skodderne mellem arbejdsetik og samfundsetik er for skarpe, hvad også We-
bers studier er et eksempel på. Som eksemplet med den protestantiske etik viser, så er det muligt at andre samfunds-
mæssige kræfter end de specifikt arbejdsrelaterede processer, bidrager til en indstilling af subjektet, som kan tilskrive 
arbejdet en given funktion i den enkeltes forhold til sig selv, og derigennem også den måde denne udfører sit arbejde 
på. Arbejdet indenfor en kapitalistisk defineret ramme kan så at sige abonnere på etiske bestemmelser af subjektivitet, 
som er udviklet i relation til andre af samfundets systemer end det arbejdsmæssige. 
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 I relation til selvtransformationsbevægelsen, så baserer min post-protestantismetese sig i for-

længelse heraf på det forhold, at forandringer i synet på arbejdet, og strukturen af indretningen af 

arbejdet og dermed også de definitioner af arbejdet, som opstiller forventninger til det enkelte sub-

jekt, skifter karakter, således at der opstår et behov for en anden form for subjektivitet, end den, 

som fremstår i forlængelse af det arbejdsetiske vakuum, efter at den bureaukratiske, ude-fra-og-ind 

definerede moralitet har mistet sin legitimitet. 

 

Forbehold i relation til brugen af Foucaults tese 

 

Det skal for en god orden skyld understreges, at det nævnte selv-skabelse og selv-transformation 

nødvendighed ikke kan ses, som en aktualisering af en antik græsk etik i et moderne samfund, en 

sådan pointe ville være helt igennem umulig at fremføre;150 ligeså lidt som det giver mening at 

hævde, at man burde indføre en græsk etik i det moderne samfund. 

Ingen af delene har noget med Foucaults projekt at gøre. Foucault var altid, når han skrev, 

opmærksomhed på det specifikke, det særegne og kontekstbestemte, hvorfor han aldrig kunne 

hævde, at det samme kunne gøre sig gældende i to så forskellige kontekster, som en antik og en 

moderne. Dertil kommer, at det græske samfund, med dets undertrykkelse af slaver, kvinder og 

fremmede selvsagt var uspiseligt for Foucault,151 der brugte et helt liv på at kæmpe for de under-

tryktes positioner. 

Som Foucaults ven og kollega Poul Veyne udmærket har redegjort for i artiklen The Final 

Foucault and his Ethics, var det kun på et enkelt punkt, at Foucault så en mulighed for at bruge 

antikken som et typologisk spejl, nemlig i relation til selve konceptualiseringen af den etiske type. 

 

The solution to a contemporary problem will never be found in a 
problem raised in another era, which is not the same problem except 
through a false resemblance. Foucault never thought he saw an alter-
native to the Christian ethic in the Greek sexual ethic, quite the con-
trary. From one age to another, problems are not similar, any more 
than is nature or reason; the eternal return is also an eternal departure 
(…); only successive valorizations exist. In a sempiternal new deal, 

                                                 
150 Se Foucault 1984, 343. 
151 Donaldson 2000, 23. 
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time endlessly redistributes the cards. Foucault’s affinity with ancient 
morality is reduced to the modern reappearance of a single card in a 
completely new hand: the card of the self working on the self, an aes-
theticization of the subject, in two very different moralities and two 
very different societies. 152 

 

Sammenfattende kan man sige, at det, der er Foucaults tese i relation til en samtidig moral og etik 

er, at ”the card of the self working on the self”, som han fandt i antikken, og som kan beskrives 

som en etisk type, der baserer sig på selvtransformation, bliver relevant for at kunne udlægge, 

hvordan en selvomsorgens nødvendighed tager form i den moderne verden. Argumentationen er, at 

idet det er denne udlægning, der kan hjælpe den enkelte til at finde sig til rette i det moderne sam-

fund, hvis samfundet nemlig mister sine faste, definitoriske rammer, så fremstår der herudaf en 

nødvendighed af den bestemte form for subjekt-dannende omsorgsarbejde, hvor den enkelte for at 

kunne virke, kan finde og operere ud fra et sæt af principper for etik, der ikke er afhængige af ydre 

former for sikkerhed, men i stedet sætter et sæt af indre regler, som en kontekst omkring subjektet.  

 

Pierre Hadots indvending overfor Foucault 

 

Det er klart, at Foucaults beskrivelse af den antikke etik kan problematiseres, hvilket også er 

sket.153 For mig at se er den væsentligste indvending, den som Pierre Hadot – hvis værk inspirerede 

Foucault til at påbegynde at arbejde med sine antikke studier, og derfor kan siges at være kongeni-

alt med Foucaults projekt – har fremhævet i forhold til Foucault. 

 Jeg bringer denne indvending her på en måde, så den kommer som del af en opsummerende 

gennemgang af hovedtrækket i Foucaults analyse, som jeg også vil bruge nedenfor. 

 

What Foucault calls ”practices of the self” do indeed correspond, for 
the Platonists as well as for the Stoics, to a movement of conversion 
toward the self. One frees oneself from exteriority, from personal at-
tachment to exterior objects, and from the pleasures it may provide. 
One observes oneself, to determine weather one has made progress in 

                                                 
152 Veyne, 226. 
153 Se eksempelvis Martha Nussbaum ”Affections of the Greeks”, New York Times Book Review, 10. November 1985, 
s. 13-14. For en mere generel diskussion se A.I. Davidson (ed.): Foucault and his Interlocutors. Chicago 1997. 
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this exercise. One seeks to be one’s own master, to posses oneself, 
and to find one’s happiness in freedom and inner independence. I 
concur on all these points. I do think, however, that this movement of 
interiorization is inseparably linked to another movement, whereby 
one rises to a higher psychic level, at which one encounters another 
kind of exteriorization, another relationship with “the exterior”. This 
is a new way of being-in-the-world, which consists in becoming 
aware of oneself as a part of nature, and a portion of universal rea-
son. At this point, one no longer lives in the usual, conventional hu-
man world, but in the world of nature. As we have seen above, one is 
the practicing “physics” as a spiritual guide.154 

 

Når vi taler om “the self working on the self, an aestheticization of the subject” i den antikke sam-

menhæng udgør det altså en dobbelt proces, dels en “interiorization”, der angår den enkeltes befri-

else fra ydre bindinger og en orientering imod en indre dagsorden, dels en “exteriorization”, der 

angår en ny måde at integrere sig i omverden, ”a new way of being-in-the-world”, der også gør sig 

antagelser om, at den enkelte er en del af sin omverden. 

 

Skal vi i forlængelse af Hadots sammenfatning af Foucaults analyser, sammenfatte de temaer, som 

fremstår af denne redegørelse for selv-omsorg, selvtransformation og ledertræning, som kan findes 

i den græske etik, så kan man fremhæve følgende: 

 

• Ledelse som det at tage sig af sig selv, træne og transformere sig selv 

• “One frees oneself from exteriority, from personal attachment to exterior objects, and from 

the pleasures it may provide.”  

• “One observes oneself, to determine weather one has made progress in this exercise.” 

•  “One seeks to be one’s own master, to posses oneself, and to find one’s happiness in free-

dom and inner independence. I concur on all these points.” 

• Der er ingen principiel forskel på det at lære at lede sig selv og det at lære at lede andre. 

• Kontrol over en indre kraft  

• Frihed fra falske behov 

• Kontrol over sig selv for at kunne lede andre (interdependens). 

                                                 
154 Hadot 1995, 211. 
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• Helhed: Sjælen kittet sammen 

• Eksterorisation, en ny type integration i omverden. 

 

Jeg vil vende tilbage til denne liste, når jeg i kapitel 9 skal til at diskutere, om det giver mening at 

se leder- og medarbejderudvikling som udtryk for en livsfilosofisk moral, efter jeg først har analy-

seret min case. Men før jeg går videre til at diskutere betingelserne for det, vil jeg her kort fremstil-

le en genealogisk ramme omkring udviklingen af de moralske former i relation til deres omverden. 

Dette vil så lede frem til, at jeg præciserer tesen om den post-protestantiske etik. 

 

Bios og nomos. 

De etiske formers genealogi 

 

Som det er fremgået, mener Foucault, at man på et strukturelt niveau kan tale om to former for mo-

ralsk problematisering af subjektet, som har udfoldet sig i forhold til hinanden igennem den vestli-

ge verdens historie. 

 Disse formers genealogiske spil kan kort gengives ved at fremhæve de to antikke tvillinge-

imperativer, som Foucault bruger til at redegøre for moralens genealogi, epimeleia heautou og 

gnōthi seauton – tag dig af dig selv og kend dig selv. Foucault fremhæver i den forbindelse, hvor-

dan: ”our philosophical tradition has overemphasized the latter and forgotten the former”.155 Altså 

at vores filosofiske tradition har skubbet selv-omsorgstemaet ud, og i stedet har koncentreret sig 

om temaet kend dig selv, som et videnstema, uafhængigt af den praksis, den enkelte er en del af. 

Hvilket kan ses som en omvending af værdierne, i forhold til den måde de tog sig ud i antikken. 

 

In Greek and Roman texts, the injunction of having to know oneself 
was always associated with the other principle of the care of the self, 
and it was that need to care for oneself that brought the Delphic 
maxim into operation.156 

 

                                                 
155 Foucault 1994, 226. 
156 Ibid. 

 91



I antikken var viden, og budet om at kende sin plads ikke bundet op på en objektiv form for viden, 

men koncentreret om en bestemt konkret praksis, som den enkelte havde med sig selv. 

 Foucault ser det forhold, at imperativet ’kend dig selv’ har skubbet ”imperativet” om selv-

omsorg ud som moralens grundlag, som: ”a profound transformation in the moral principles of 

Western society”. Selv-omsorg har bevæget sig fra at være moralens grundlag til at være udtryk for 

amoral. Dette er sket igennem en række transformationer af budet om at kende sig selv, hvoraf tre 

kan nævnes; en religiøs, en sekulær-retslig og endelig en filosofisk transformation. 

Transformationen af budet om at kende sig selv er – som det er fremgået af gennemgangen i 

kapitel 1– igennem den kristne, religiøse tradition blevet til et bud om at kende sig selv med hen-

blik på at tage afstand fra en del af sig selv – at sondre mellem en front- og en backstage i sig selv. 

Det fandt med andre ord et paradoksalt udtryk i følgende logik, ”to know oneself was, paradoxical-

ly, a means of self-renounciation.” Hensigten med at kende sig selv var at give afkald på sig selv. 

 I den sekulære udvikling af samfundet er budet om at kende sig selv sig – sådan som jeg har 

redegjort for det i forbindelse med den transcendent-metafysiske form for subjektivitet – transfor-

meret igennem et perspektiv, ”that sees in external law the basis of morality… that seeks the rules 

for acceptable behavior in relations with others”, hvilket udelukker, at selvet og selvets arbejde på 

sig selv kan udgøre en base for moralen. At kende sig selv bliver at folde sig ind i en ydre baseret 

definition af selvet. 

 I den moderne filosofiske tradition fra Descartes til Husserl bliver det at kende sig selv ”the 

first step in the theory of knowledge”.157 Denne udvikling af filosofiens væsen er et af Pierre Ha-

dots grundtemaer. Pointen er, at filosofi igennem middelalderen bevæges fra at være en praksis 

med sig selv til at være en hjælpedisciplin i forhold til teologien: ”it [philosophy] supplied the latter 

with the conceptual, logical, physical, and metaphysical materials it needed”.  

 Filosofi bliver altså en teoretisk disciplin, og mister derved den kobling til det krav om ”at 

virke” i relation til livet, som det havde i antikken. Denne udvikling fortsætter i løbet af filosofiens 

sekularisering og modernisering. ”Ancient philosophy proposed to mankind an art of living. By 

contrast, modern philosophy appears above all as the construction of a technical jargon reserved for 

specialist”.158 

                                                 
157 Foucault 1994, 228. 
158 Hadot 1993, 272. 
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Hvad der her kendetegner filosofien, begrænser sig ikke til denne, men har at gøre med den 

måde, uddannelsessystemet som sådan udvikler sig, hvilket universitetet er et eksempel på.159 

 

One of the characteristics of the university is that it is made up of 
professors who train professors, or professionals who train profes-
sionals. Education was thus no longer directed toward people who 
were to be educated with a view to becoming fully developed human 
beings, but to specialists, in order that they might learn how to train 
specialists.160 

 

At kende sig selv bliver dermed en i det ydre funderet praksis, hvor det at give afkald på sig selv i 

den religiøse hengivelse kom til at hænge sammen med indlæring af generelle regler om ret adfærd 

og et perspektiv på viden, der baserede sig på specialisters generelle udsagn om deres partikulære, 

udsondrede vidensområder. 

 Det er igennem disse forskellige transformationer, som tager form igennem udviklinger på 

religionens, rettens, tænkningens, uddannelsens og videnskabens områder, at den transformation, 

Foucault beskriver, tager form. 

 

There has been an inversion in the hierarchy of the two principles of 
antiquity, “Take care of yourself” and “Know yourself.” In Greco-
Roman culture, knowledge of oneself appeared as the consequence of 
the care of the self. In the modern world, knowledge of oneself con-
stitutes the fundamental principle.161 

 

Det er i forlængelse af denne transformation, at moral som en juridisk, regelbaseret regulering af 

adfærd tager form, at kende sig selv er blevet at kende de regler, igennem hvilke man foretager ret 

adfærd, en bevægelse igennem hvilken rationalitet bliver konceptualiseret som en proces, den en-

kelte kan deltage i. 

 

                                                 
159 Dette syn på den moderne filosofi, uddannelse og etik, folder sig ind i en kritik, der har været ført af tænkere som 
Schopenhauer og Nietzsche, der begge arbejder med udgangspunkt i antikken. Hvilket senere også gælder Heidegger, 
der søgte ”to engage man’s freedom and action in the philosophical process”, om end han, som Hadot fortsætter, ikke 
selv undslipper primært at udfolde det som filosofisk diskurs (Hadot 1993, 272). 
160 Ibid., 270. 
161 Foucault 1994, 228. 
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Til den form for beskrivelse af forholdet mellem selvomsorg og selv-kendskab, som Foucault 

fremhæver, hører en anden forskel, som er central i forhold til nærværende analyse, om end Fou-

cault ikke selv gør meget ud af den i relation til sin redegørelse for forskellene mellem den græske 

og den kristne etiske horisont; nemlig den måde etikken relaterer til forståelse af selvtransformati-

on i spændingsfeltet mellem frelse (målet med selvtransformation) og kærlighedsopfattelse (midlet 

til frelse). Det er netop synet på kærligheden, der mere end noget andet afspejler strukturen af den 

type stræben, der bliver tale om i de to systemer. Den struktur, som befinder sig under Webers re-

degørelse for genesen af den kapitalistiske ånd, kan i sidste ende først forstås, når man fremhæver 

den agapiske kærlighedsstruktur, der insisterer på, at kærlighed og frelse møder den enkelte udefra 

og ind. Det er ud af foreningen af denne form med den græske logos, at den bestemte form for rati-

onelt defineret stræben efter hinsides mål tager form, som Weber analyserer i The Protestant Ethic. 

 

Eros og Agape. 

Kærlighedsstrukturens genealogi 

 

For at illustrere dette vil jeg inddrage en klassisk strukturel modsætning mellem den græske etiske 

horisont og den kristne etiske horisont, nemlig forskellen på den kristne agape og den græske 

eros.162 

 

Det kristne kærlighedsbegreb – som i vores dage gennemsyrer ogsaa 
de fleste ikke-kristnes forestillinger – bygger paa tanken om en abso-
lut etisk fordring, som stilles, hver gang det ene menneske staar over 
for det andet. Det græske Eros begreb derimod, som vi fx møder hos 
Diotima, synes kun at bygge paa forestillingen om personlig selvud-
foldelse.163  

 

Bag den etiske fordring, som Friis Johansen her nævner, ligger en form for etik, der baserer sig på 

en transcendent, ikke-undersøgende fordring om at handle på bestemte måde overfor andre uaf-

                                                 
162 Dette er ikke de to eneste former for kærlighedsbetegnelser, som forefindes på det græske sprog. Et tredje begreb er 
philia, som blandt andet kendes fra begrebet filosofi, kærlighed til visdom (sofia betyder visdom). 
163 Karsten Friis Johansen (1988, 120). 
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hængigt af, hvad ens empiriske sans fortæller én om dem. Der gives således ikke livsfilosofiens 

mulighed for at realisere etikken og dens fordring på baggrund af en fortsat udvikling af sig selv og 

kendskabet til andre mennesker. 

Denne forskel skinner også igennem den undersøgelse, der først introducerede dette perspek-

tiv, nemlig teologen Anders Nygren Eros och Agape.164 Her hedder det, at eros betegner den græ-

ske religiøse vej, ”på vilken människan stiger upp till det gudomliga”,165 mens agape betegner den 

kristne religiøse grundforestilling om en bevægelse den modsatte vej, ”Agape är Guds väg till 

människan".166 På denne måde kan man anskue eros og agape som to modsatrettede religiøse ud-

gangspunkter for indretning af tilværelsen.167 

                                                 
164 Nygrens tese har været udsat for megen polemik og kritik, som jeg ikke vil komme ind på her, fordi jeg blot bruger 
den til at modstille de to typer af etik og religiøse strukturer, som jeg arbejder med via Weber og Foucault. Jeg vil blot 
her nævne, at jeg personlig finder Nygrens behandling af eros-strukturen tendentiøs. Det gælder fx når han hævder, at 
for ”eros ligger tyngdpunkten avgjort på självkärleken”, hvilket blandt andet får den konsekvens ”att tanken på kärle-
ken till nästan är erosåskådningen främmande och först inkommit i densamma genom en kompromiss med aga-
peåskådningen” (Ibid. 174). Læser man dette med baggrund i Foucaults og Hadots studier, så virker ordet ”selvkærlig-
hed” forkert i forbindelse med den antikke etik, hvor det som det drejer sig om er omsorgen for at leve det rette liv, at 
forvalte sig selv sådan, at man handler ret, overfor byen, sin husholdning, sine venner, sin(e) elsker og den anden. Og 
fremhævelsen af kærligheden til ”næsten”, som det karaktertræk, der adskiller den kristne etik fra den græske, virker 
meget lidt overbevisende, når man læser det med udgangspunk i Webers protestantisme studier, der netop sporer den 
kristne-protestantiske religionshistorie som en ”ensomhedsproces”, der isolerer det enkelte individ i verden.  
165 Ibid. 139. Som følge heraf gælder også, at: ”En form av kärlek saknar absolut plats inom erosmotivet: Guds kärlek” 
(Ibid. 175). 
166 Ibid. 167. 
167 I forlængelse af denne tese arbejder Nygren sig op gennem historien, og viser at kristendommen gradvist indoptager 
eros-motivet, sådan at en egentlig syntese mellem de to kærlighedsformer sætter sig igennem. Denne syntese finder han 
hos Augustin, hvis betydning han netop opgør til at han ”lever på gränsen mellem två skilda religiöse världar, den 
hellenistiska erosvärlden och den urkristna agapevärlden, och hans betydelse består framför allt däri att dessa världar 
verkligen fått mötas i hans person och bilda en andlig enhet” (Ibid. 385). Igennem forestillingen om nåde udvikler der 
sig indenfor kristendommen (den kristendom der senere bliver den katolske), hvad man kan kalde et godt kompromis 
imellem de to typer af kærlighedsforestilling. ”Nådens funktion är att möjliggöra människans uppstigande till Gud. 
Utan nåd ingen förtjänst – men när nåden blivit given, när caritas blivit utgjuten i människans hjärta, da begynner med 
nya resurser hennes uppstigande med gudsgemenskapen och den eviga saligheten såsom mål” (Ibid. 538). Efter således 
at have sporet en synteses tilblivelse, introducerer Nygren reformationen, som sprænger denne syntese. Luther gør 
netop opgør med ”varje förtjänsttanke”, afviser ”vajre försök att på förnuftets och spekulationens väg stiga upp till 
Gud”, og ’det mystiska ”uppstigandet”’ (Ibid. 599ff). Med den type af indgreb overfor, hvad der kendetegner eros-
strukturen, er vi fremme ved den religiøse struktur, den protestantiske etik udfolder sig i forlængelse af. 
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Tabel 2168  Agape   Eros 

 3 Guds kærlighed  0 

 2 Næstekærlighed  1 

  1 Kærlighed til Gud  2 

 0  Selvkærlighed  3  

 

 

Den agapiske horisont udgør en sammenhæng, hvor vejen til frelse, som er den specifikke beteg-

nelse for denne form for perfektion eller religiøs telos, der er tale om her, går fra Gud og til menne-

sket. Den etiske fordring går direkte fra Gud til det enkelte menneske i den forstand, at der ikke er 

mulighed for at foretage en bevægelse den modsatte vej, en perfektionering af sig selv baseret på 

en fortsat tilegnelse af etisk kompetence igennem bestemte former for kundskab. Det er denne ho-

risont, som vi finder repræsenteret i den protestantiske etik og den sekulære erhvervstræben.  

Når Weber beskriver, at den stræbende er afskåret fra viden om hvor tæt på og hvor langt fra 

denne er fra det, han stræben efter, så er det udtryk for en praksis, som er gennemsyret af en etisk 

horisont, der er metafysisk struktureret, således at den enkelte er holdt i et mysterium angående sin 

egen udvikling (det er kun igennem Guds henvendelse, at han kan gøre sig fortjent til kærlighe-

den), og holdt i en teknologisk uvidenhed, han kan ikke få at vide, hvad han skal gøre for at forbed-

re sig selv eller forholdet til den anden, fordi såvel selvforholdet som forholdet til den anden er 

holdt i en absolut kode – de etiske fordring er alt eller intet, på samme måde som den agapiske kær-

lighed er alt eller intet, og frelsen og fortabelsen er alt eller intet.   

Ifølge den agapiske grundforestilling er det enkelte menneskes arbejde med sig selv henvist 

til at foregå under den betingelse, at vejen til frelse går fra Gud til mennesket, og at der ikke er no-

gen måde, hvorpå mennesket kan gribe ind og påvirke denne. Det er denne absolutte karakter der i 

praksis, sådan som Weber redegør for det, udvikler sig som en individuel frelsesetik, hvis omdrej-

ningspunkt bliver, at hver enkelt menneske i stedet for at stræbe efter frelsen gennem deres arbejde 

på sig selv, stræber efter at kunne se tegn på det, som de i grunden ingen indflydelse selv har på. 

Dette er, hvad der fører til den paradoksale stræben, Weber beskriver, som en stræben efter en 

                                                 
168 Ibid. 175. Jeg har valg at oversætte modellens begreber til dansk. 
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principiel umulighed, hvilket kan ses som installationen af det drevne menneskes. Kaldsmennesket, 

der udfylder den rolle han er sat i, uden at stille spørgsmålstegn ved om det er den rigtige rolle, 

men kun om han udfylder den rigtigt, hvilket vil sige om han stræber efter at drive sit embede så 

vidt, som det overhovedet er muligt.169 

Det moderne erhvervsstræbende menneske er netop kendetegnet ved at være afskåret fra det 

træk, der kender eros-strukturen som etisk horisont; nemlig at de selvteknologier, der arbejdes på, 

og som angår den måde, den enkelte arbejder med sig selv, kan diskuteres, relativiseres og beskri-

ves som teknikker, man kan nå bestemte resultater igennem ved at lære og arbejde på. Det er på 

denne måde, det giver mening at forstå eros-strukturen som en modsatrettet bevægelse i forhold til 

agapestrukturen, en bevægelse som igennem den enkeltes arbejde på sig selv (selvomsorg) bevæ-

ger mennesket mod en stadig perfektionering, altså en bevægelse, som kan beskrives som gående 

”opad” – men reelt skal forstås som en subjektets tilegnelse af sig selv gennem sit arbejde på sig 

selv. 

 

Logos 

 

Det skift i antikken, som Foucault behandler ved at modstille selvomsorg og selverkendelse, kan i 

kraft af sondringen mellem eros og agape bruges til at stille skarpt på et brud mellem to forskellige 

typer af rationalitet. Et skift fra en rationalitet, der baserer sig på en sammenknytning mellem logos 

og eros, til en rationalitet, der baserer sig på en sammenknytning mellem agape og logos. 

 Sammenknytningen mellem eros og logos danner netop en form for rationalitet, som den jeg 

har som epigram for nærværende kapitel, en form for rationalitet, hvor det gælder, “that a subject 

could not have access to the truth if he did not first operate upon himself a certain work which 

would make him susceptible to knowing the truth – a work of purification, conversion of the soul 

by contemplation of the soul itself.” Det var med andre ord en bios-baseret rationalitet. At være 

rationel forudsætter at den enkelte har en rationel forankring i sig selv, det vil sige, at den enkelte 

er i stand til at styre sig selv (regere sig selv), og ikke lader sig styre af sine egne reaktioner. Ratio-

                                                 
169 Og det er denne regelbaserede moral, Foucault antager, har mistet sin legitimitet i samtiden, som udgangspunkt for 
hans tese om at en ny etisk baseret moral tager form. Denne nye moral er en selvets moral, der udfolder sig omkring 
imperativet om at kende sig selv på baggrund af det mere grundlæggende bud om at tage sig af sig selv. 
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nalitet var bundet op på en antagelse om personlig kyndighed, som fandt sin form i den græske 

dydsetik. Viden om selvet var bundet op på omsorgen for selvet, omsorgen for selvet tog form som 

en håndtering af selvet, som baserede sig på en regering af selvets forskellige dele uden at forsøge 

at fortrænge bestemte dele af det. 

 En måde at illustrere, hvad jeg mener med denne form for rationalitet, er at fortælle en af 

Bertolt Brecht’s historier om Hr. K. der langt senere og i en helt anden kontekst viser, hvad der er 

denne bios-baserede etiks omdrejningspunkt. Historien hedder: Det er holdningen, der gør den vise 

vis. 

 

En filosofiprofessor besøgte hr. K. og fortalte ham om sin visdom. 
Efter en stund sagde hr. K.: – Du sidder ubekvemt, du taler ube-
kvemt, du tænker ubekvemt. Filosofiprofessoren blev vred og sagde: 
– Det er ikke mig selv, jeg ønsker at vide noget om, men indholdet af 
det, jeg lige har sagt. – Det er der ikke noget indhold i, sagde hr. K. – 
Jeg ser, at du går klodset, og din gang har ingen retning, når jeg ser 
dig gå. Du taler dunkelt, og du skaber ikke lys, når du taler. Når jeg 
ser din holdning, interesserer dit mål mig ikke.170 

 

Denne lille fortælling rammer forskellen mellem en rationalitet, der bygger på selvomsorg, og én 

der har befriet sig fra selvomsorgens fordring, bedre end nogen græsk tekst. For hr. K. hænger vis-

dom sammen med holdning, og holdning hænger sammen med gang, retning, evnen til at tale og til 

at skabe lys omkring sig. Filosofiprofessorens svar, ”Det er ikke mig selv, jeg ønsker at vide noget 

om, men indholdet af det, jeg lige har sagt”, illustrerer en antagelse om, at der gives en viden, som 

er uafhængig af den subjektive omsorg for selvet, og som kan være sand eller falsk. Dette er den 

moderne rationalitets grundantagelse. Det er denne, der ofte føres tilbage til grækerne, men som 

Weber så udmærket så, så var det ikke grækernes logos, men den kristne agape (og den jødisk-

kristne form for transcendens), der er den moderne rationalitets fader. Og som Foucault så udmær-

ket slår det fast, den græske rationalitet er bundet til en selvets arbejde på sig selv, som er den mo-

derne rationalitetsform væsensfremmed. Brecht formulerer her en kættersk pointe overfor den vest-

lige rationalitet (som har gået igennem hele denne rationalitets historien som et spøgelse og vist sig 

i et utal af andre kætterier), at rationalitet, visdom og viden er bundet til selvomsorgen; at den en-

kelte for at kunne praktisere viden må: “operate upon himself a certain work which would make 

                                                 
170 Bertolt Brecht, Historier om Hr. Keuner (1965) 
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him susceptible to knowing the truth – a work of purification, conversion of the soul by contempla-

tion of the soul itself.” 

 

Logos  Eros     Logos Agape 

 

Bios            Nomos 

 

 

Jeg vil søge at modstille de to former for subjektivitet, som jeg her har skitseret på forskellig vis i 

et skema, der skal bruges til at illustrere forskellen på en selvtransformativ-livsfilosofisk og en 

transcendent-metafysisk funderet moral. 

 99



               Moralsk 

                Type 

Analytiske 

Aspekter 

Selvtransformativ- 

livsfilosofisk  

Moral 

Transcendent- 

metafysisk  

moral 

 

Idealtypisk  

Konfiguration 

 

De sokratiske 

skoler i antikken 

 

Den sekulariserede 

Kristendom 

Strukturelt  

kendetegn 

”Care of the self” ”Know thyself” 

Orientering/ 

Tidsforhold 

Immanent/ 

Orienteret imod nuet 

Transcendent/ Frem-

tidsorienteret 

 

Vidensformer 

Viden, der er forankret 

i subjektet 

Viden, der ikke er 

forankret i subjektet  

 

Bestemmelse 

af subjektet 

 

BIOS 

Inde-fra-og- 

ud/ etisk og æstetisk 

 

NOMOS 

Udefra-og- 

ind/ juridisk 

 

Rationalitetsform 

 

Subjektiv holistisk  

 

Objektiv holistisk 

 

Fundering og organi-

sation 

 

Konkret funderet, 

men diffus organiseret 

 

Diffus funderet, men 

konkret organiseret 

Stræben: 

Kærligheds- 

definition 

 

EROS 

 

AGAPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er på denne måde at den form for analyse af moral, som Foucault fremkommer med i sin ana-

lyse af moralens udvikling, er relevant at forfølge indenfor det specifikke arbejdsetiske felt. Også 
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her giver det i analysen af den arbejdsetisk indstilling og arbejdsetisk form for subjektivitet me-

ning, at sondre mellem en selvtransformativ-livsfilosofisk og en transcendent-metafysisk moral.  

 

Et eksempel på, hvordan man kan overføre denne analyse fra en generel etisk genealogisk beskri-

velse til en mere specifik arbejdsetisk forståelse, er analysen af den bureaukratiske arbejdsetiske 

indstilling og form for subjektivitet. Denne baserer sig netop på en fremmedbestemmelse af subjek-

tet i form af ideer om rationalitet, der ikke er funderet i en viden om subjektet, men om en teknisk 

form for rationalitet, der definerer subjektet med henblik på funktionstilpasning. I den forbindelse 

rejser jeg det spørgsmål via min tese om en post-protestantisk arbejdsetik, om det giver mening at 

se den type af arbejdsetisk indstilling og form for subjektivitet, som iscenesættes gennem de lære-

processer, der knytter sig til leder- og medarbejderudvikling, som en konvertering af bestemmelsen 

af den professionelle og dennes form for subjektivitet fra en transcendent-metafysik til en 

selvtransformativ-livsfilosofisk struktur. Det vil med andre ord sige, om det er muligt i den måde at 

se på sig selv og sin egen professionalisme, som leder- og medarbejderudvikling udgør, at identifi-

cere og beskrive en post-protestantisk moral og moralsk tematisering af subjektet. Det vil sige en 

moral, som kan siges at udgøre et brud med den strukturering af subjektivitet, hvis genealogi We-

ber sporer tilbage til den protestantiske religiøse bevægelse og den individets teologi, som kunne 

analyseres i dybden som udtryk for en grundlæggende jødisk-kristen form for subjektivitet. På 

baggrund af disse overvejelser mener jeg, det er muligt at fremkomme med en præcisering af den 

tese om den post-protestantiske arbejdsetik, som har været undervejs i løbet af afhandlingens første 

del. 

 

En præcisering af tesen om den post-protestantiske arbejdsetik 

 

Opsummerende kan man altså sige, at det i forlængelse af Foucault giver mening at sondre mellem 

to typer af moral. En ude-fra-og-ind disciplinerende moral, som jeg kalder nomos-struktureret 

(transcendent-metafysisk) og en inde-fra-og-ud disciplinerende moral, som jeg kalder bios-baseret 

(selvtransformativ-livsfilosofisk). Den første indbefatter den Weberske beskrivelse af den prote-

stantiske etik og den bureaukratiske etik. For det første historisk, i den forstand at Weber beskriver 

genesen af en form for etisk konceptualisering og problematisering af subjektivitet, som tager form 
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i forhold til en transcendent guddommelig størrelse, der har funktion af en lovgiver, som heterogent 

sondrer mellem de frelste og fortabte, således at den enkelte må søge at give sit selv en form, som 

svarer til denne heterogene, ude-fra-definerende magt. For det andet tematisk. Weber beskriver, 

hvordan samfundet overtager funktionen som heterogen størrelse, eller helhed, ud fra hvilket det 

enkelte menneske må forme sit selv. Det er, hvad der sker i bureaukratiet, den enkelte må afklæde 

sig de dele af sig selv, som systemet anser for irrationelle (backstage), og fylde en funktion ud så 

upersonligt som muligt (frontstage). 

 Overfor denne type af arbejdsetisk relation mellem arbejder og arbejdssted, kan man sætte en 

anden type af arbejdsetik baseret på Foucaults tese om, at i samfundet som sådan mister den type 

etik, der baserer sig på en regelbaseret, udefrakommende styring af subjektet sin legitimitet, til for-

del for en indefra-og-ud styring af subjektet. Baggrunden for at fremsætte dette ræsonnement kun-

ne netop være den udvikling jeg beskrev i forbindelse med forandringen af principperne for indret-

ningen af arbejdet. Den overgang, som de politiske økonomer på hver deres måde beskriver, er en 

overgang fra en stabil, regelbaseret og fast-struktureret produktionsform til en fleksibel form for 

organisation, hvor principperne for indretning af arbejdet er til forhandling, og er underlagt forskel-

lige former for strukturerende regelspil.  

Denne overgang udlægges som udgangspunkt for risiko og frygt, der tager form som angreb 

imod selvet eller trusler om en form for dennesidig fortabelse i stress og depersonalisering. I denne 

situation kunne det være nærliggende at antage, at en arbejdsetik, der har karakter af selvets arbej-

de på sig selv, kunne tage form, som en nutidig arbejdsetisk figur rettet mod en nutidig konception 

af fortabelse, og at denne antagelse kunne testes i forhold til fænomenet leder- og medarbejderud-

vikling, i spørgsmålet om, hvorvidt det giver mening at se leder- og medarbejderudvikling, som en 

arbejdsetisk læreproces, hvorigennem de enkelte deltagere får mulighed for at tilegne sig en post-

protestantisk etik, kendetegnet ved den angivne struktur. 

 Jeg vil nu søge at sammenfatte disse forskellige overvejelser i en tese om det, jeg kalder den 

post-protestantiske arbejdsetik, en tese som kan være styrende for resten af afhandlingen. 

 Den tese jeg i forlængelse af denne sondring vil søge at efterprøve er, at fænomenet leder- og 

medarbejderudvikling lader sig analysere som en bios-baseret (selvtransformativ-livsfilosofisk) 

arbejdsetik, som relaterer til en immanent defineret stræben; og som bryder med den nomos-

baserede metafysiske arbejdsetik og transcendente form for stræben, som kendetegnede den prote-

stantiske arbejdsetik, hvorfor det giver mening at tale om en post-protestantisk arbejdsetik. 
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3. 
 

Stifinderprogrammet som case 

og valg af undersøgelses-metode 
 

 

 

Med henblik på at teste min tese empirisk, har jeg som nævnt i afhandlingens introduktion valgt at 

tage udgangspunkt i en konkret case, nemlig stifinderprogrammet. Baggrunden for dette valg er, at 

der er tale om et velrenommeret leder- og medarbejderudviklingsprogram, som har en række aner-

kendte virksomheder som kunder. Jeg var eksempelvis bekendt med den rolle stifinderprogrammet 

havde spillet på LEGO i slutningen af 1990erne. Under ledelse af økonomidirektør Poul Ploug-

mann Laursen og administrerende direktør Kjeld Kirk Kristiansen havde koncernen under navnet 

”Fitness-runden” været igennem en gennemgribende rationaliseringsproces. Efter tidligere at have 

forsøgt en sådan omlægning, under navnet ”Kompasledelse”, som blev iværksat i 1996, for at ska-

be mere iværksætterånd og handlekraft, var der tale om endnu et forsøg på at skabe nogle 

organisatoriske omstruktureringer og effektiviseringer af koncernens struktur, som ikke kun gik i 

retning af at skabe en ny og anden formel organisation, men gik i retning af at skabe en ny type ånd 

i organisationen. Stifinderprogrammet blev i den forbindelse brugt til at uddanne en lang række nye 

ledere, også kaldet ”leadership potentials” eller ”change agents”. 

 Det forhold, at anerkendte virksomheder havde valgt stifinderprogrammet i forbindelse med 

så strategiske omlægninger som fitness-runden var for LEGO, tilkendegav, at der var tale et pro-

gram af et vist format. Dertil kom, at samtidig med at stifinderprogrammet er et typisk udtryk for 

det fænomen, jeg beskriver, har det et individuelt og særegent præg. På den ene side er stifinder-

programmet således et program som sammenfatter en lang række af de teknikker og metoder, som 

er helt generelle for de nye principper for indretningen af arbejdet, som jeg nævnte i kapitel 1, ek-
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sempelvis teamwork, værdi-analyser, proaktiv planlægning og high performance osv. På den anden 

side er det vokset ud af Lasse Zälls personlige biografi og karriere, og kan derfor siges at rumme 

noget særegent og personligt. Det var nødvendigt for mig at vælge en case, der så at sige ligger i 

forlængelse af de nye principper for indretningen af arbejdet, men endnu mere vigtigt at vælge en 

case ud, som ikke bar præg af, at den alene fulgte strømmen, og var med på det sidste nye. Den 

integration i Zälls personlige biografi, der er tale om med stifinderprogrammet, tolkede jeg som 

udtryk for en vis tyngde, selvstændighed og individualitet, ligesom først og fremmest samarbejdet 

med befalingsmænd fra det danske jægerkorps understregede en tyngde i programmet, som sikrede, 

at der var et solidt indhold, og at der ikke blot var tale om et kursus i management-litteratur light. 

 

Single-casestudiet 

 

At arbejde med et single-case studie er et valg, der betyder, at man får mulighed for at trænge dybt 

ned i et givent fænomens dynamik, men også et valg, der afskærer én fra komparationens mulig-

hed. Når jeg vælger single-casestudiet her, er det fordi jeg med mit arbejde søger at åbne for såvel 

et nyt empirisk felt som en ny metode til at studere arbejdsetik, og derfor i en vis forstand må ar-

bejde mig op fra grunden. Jeg betragter det derfor som væsentligere at gå i dybden med min analy-

se end at søge at sikre en given bredde. 

 I et single-casestudie bliver selve valget af case derfor meget afgørende. Jeg har ovenfor søgt 

at redegøre for, hvorfor jeg valgte stifinderprogrammet, og vil nu i dette afsnit søge kritisk at af-

grænse rækkevidden af casens udsigelseskraft. Jeg vil i den forbindelse koncentrere mig om føl-

gende punkter og kritiske spørgsmål: 

 

•  Stifinderprogrammet udgør en tidsramme på i alt 13 dage fordelt over tre moduler, hvilket 

rejser følgende spørgsmål: Giver det mening at tale om selvtransformation indenfor en så 

begrænset tidsramme? 

• Stifinderprogrammet fremstår i deres eget medlemsblad som et ”masser-af-succes-

fænomen”, hvor alt lykkes for dem, der gør, som stifinderprogrammet anbefaler. Er det ik-

ke udtryk for en ukritisk indstilling? 
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• Stifinderprogrammet bruger alle de rigtige modeord. Er der så ikke tale om endnu en mana-

gement hype, snarere end et egentligt seriøst foretagne? 

• Stifinderprogrammet er ikke en universitetsbaseret lederuddannelse. Hvorfor studere den, når 

der findes fænomener som organisatorisk læring, som er udviklet på universiteterne? 

 

Vurdering af den tidslige ramme omkring stifinderprogrammet 

 

I forhold til den første indvending – er 13 dage så overhovedet nok til, at der kan være tale om et 

egentligt udviklingsforløb? – vil jeg fremføre to argumenter. 

 Det første er, at man ikke kan se stifinderprogrammet som det sted, hvor det egentlige arbej-

de på sig selv skal foregår. Det skal snarere foregå hjemme i den daglige praksis. Dette gælder i 

første omgang i relation til gennemførelsen af programmet. Modulerne ligger forskudt, sådan at der 

går en til to måneder imellem de enkelte moduler, mens det normalt tager et lille halvt år, fra man 

starter på det første, til man afslutter det sidste,1 således at der er trænings- og bundfældningstid 

mellem modulerne. Det samme gælder imidlertid også i forhold til det samlede forløb. Der er tale 

om et forløb, som har til hensigt at skabe det forståelses- og værktøjsmæssige grundlag for en selv-

transformation, som i sig selv tager meget længere tid, idet den er beregnet til at foregå som en 

træning i den daglige praksis. Stifinderprogrammet har således, hvad man kan kalde transitorisk 

karakter i den forstand, at det udgør en ramme, som deltageren passerer igennem for at komme ud 

på den anden side med en indsigt i en måde at arbejde med sig selv som muliggør, at de med tiden 

kan udvikle en ny form for subjektivitet, som imidlertid kræver, at de dyrker den videre i den dag-

lige praksis. 

 For det andet søger Pathfinder selv at gøre meget for at følge op på stifinderprogrammet. De 

udgiver et medlemsblad og et nyhedsbrev, som udover at skabe en fornemmelse af medlemskab, 

også holder stifindere á jour med nye initiativer. Pathfinder udbyder en lang række aktiviteter, der 

videreudvikler den basis-træning, som stifinderne har fået i løbet af de første tre moduler. I løbet af 

2003 er stifinderprogrammet for eksempel blevet udviklet til at omfatte fire ekstra moduler, som i 

dag udgør en form for overbygning på de tre første moduler, den såkaldte Coaching Master Class. 

                                                 
1 Eksempelvis fra januar til juni, fra maj til september og fra september til november. For at nævne den tidslige ud-
strækning på de stifinderprogrammer, der forløber i 2003. 
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Dertil kommer, at stifinderprogrammet er blevet fulgt op af en række yderligere tiltag, såsom gen-

opfriskningskurser, ”Store Stifinderdage”, kurser i strategisk ledelse og seminarer, ligesom der er 

oprettet forskellige typer af stifindernetværk både internt på virksomheder med flere stifindere, og 

regionale stifindernetværk, som eksempelvis netværket ”Bølgebryderne” i Nordjylland, der jævn-

ligt mødes og udvikler de ting, de forbinder med det at være stifinder. 

 For at begribe stifinderprogrammet skal man med andre ord forstå det i relation til den måde, 

det opererer ud fra de specifikke kontekster, som stifindernes hjemmebaner udgør. Det er i det dag-

lige arbejde, at stifinderprogrammet finder sit konkrete udtryk. Når jeg alligevel har valgt at af-

grænse min analyse til alene at omfatte stifinderprogrammets tre moduler, er det vigtigt at nævne, 

at grunden ikke er, at det er her selve selvtransformationen finder sted, men fordi det ville være for 

omfattende at forsøge at studere enkeltindivider i deres selvtransformation i deres daglige praksis 

på anden måde end – som jeg allerede har gjort – ved at interviewe stifindere på deres arbejdsplads. 

Det er de tre moduler, der viser hvad for et perspektiv på selvet og omverden, der bliver formidlet 

og installeret igennem stifindernes senere arbejde på sig selv. Og da beskrivelsen og analysen af 

det må betragtes som et metodisk førsteskridt, har jeg valgt at koncentrere mig om det. 

 

”Masser af succes” 

 

Da jeg begyndte mit studium, var det min ambition at søge at tage et fænomen alvorligt, som jeg 

opfattede som underbelyst og ikke tilstrækkeligt accepteret for, hvad det drejer sig om. Min intuiti-

on var, at der i fænomenet leder- og medarbejderudvikling ligger langt mere fænomenologisk pon-

dus, end hvad vi i akademiske kredse normalt tilskriver det, vi ofte lidt nedladende kalder nye ma-

nagement-metoder. Denne intuition er da også blevet bekræftet via mit studie. Stifinderprogrammet 

viser, at der er tale om en væsentlig form for bevægelse på et arbejdsetisk plan. Men det viser også, 

at der er tale om en bevægelse, der kun er i sin vorden, hvilket først og fremmest viser sig i forhold 

til, hvad jeg kalder ”masser-af-succes-fænomenet”. 

 Blot en overfladisk læsning af ”Stifinderen”, det medlemsblad Pathfinder udsender, forsikrer 

én om, at man har med et ”masser af succes-fænomen” at gøre. Alle historierne er positive. Folk 

smiler, udbryder ”yes!”, og viser overraskende positive resultater frem. Budskabet er. Det her vir-

ker! Teamwork virker, og stifindertankegangen fører én videre i livet. Man bliver et bedre og mere 

 107



helt menneske af at være med. Når kriser omtales, er det som regel først, når de mennesker, som er 

i krise, er kommet ud på den anden side, og lært den lektie af krisen, som de ”skulle”, og derfor har 

fået succes. Der er en høj grad af broder- og søsterkærliged på spil, der åbenbart etablerer koder for 

den interne, officielle kommunikation, på en måde der sorterer de mørke sider fra. Der er ingen 

desperation. Vi møder ingen tvivlende, fyrede eller fordrukne stifindere. Der er på den måde tale 

om en vinder-kult.  

Givet det forhold, at stifinderprogrammet hylder ærlighed mere end noget andet, og søger at 

integrere livet i alle dets facetter som grundlag for deres arbejde med ledere og medarbejdere, sav-

ner man i denne case en konsekvens på dette punkt. Jeg forestiller mig et besøg af Sokrates, der jo 

yndede at undersøge, hvor dybt begreber som eksempelvis retfærdighed stikker i mennesker, der 

hævder at de er kendt med dem. Hvad ville han sige til ærligheden på stedet? Det er et tænkt ek-

sempel, men det kan under alle omstændigheder bruges til at understrege, at ærlighed for Sokrates 

hang sammen med noget irriterende, noget der ødelægger forestillinger, noget der ridser i lakken, 

noget der opløser forestillinger, undergraver sikkerhed og gennem systematisk tvivl søger det san-

de for enhver pris. Historien om hans død vidner om dette forhold.2 Stifinderprogrammet kan ikke 

siges at baserer sig på denne type af sandhedssøgen. I så tilfælde skulle man i højere grad åbent 

være kritisk overfor stifinderprogrammet, coachene skulle være i åben dialog om hinandens meto-

der. Dette synes ikke at være tilfældet, idet der snarere synes at være en enighed om at have fundet 

den rette måde at gøre tingene på og dermed en enighed om ikke at problematisere disse teknikker i 

dybden. Så selvom denne enighed og disse metoder handler om at være kritisk og problematiseren-

de, er det muligt at slå en kritisk kile ind her, hvor det drejer sig om forholdet til sine egne metoder 

og begreber. 

 Man kunne derfor sige, at der opstår en modsætning mellem det, der prædikes, og det, der 

gøres. Men går man fra et sådant normativ udsagn til en mere sociologisk-forstående iagttagelse, 

må man formulere denne pointe anderledes; nemlig som det forhold, at vi har at gøre med en virk-

somhed i en etableringsfase, hvor en vis grad af ”commitment” om et fælles grundlag er en forud-

sætning for at kunne eksistere som socialt fænomen (Stifinderprogrammet handler om succes, og 

hvordan man får det, derfor må de også for at få nye kunder kunne vise deres succeser frem). 

Spørgsmålet er, om man skal blive overrasket over, at visse ”stifindere” kan virke frelste eller lette-

                                                 
2 Se Platon Phadro. 
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re nyreligiøse i deres tro på disse værktøjer og metoder, eller om det drejer sig om netop at erken-

de, at sådan er den type bevægelse, der er tunet ind på en bestemt bølgelængde, som synes at virke 

for dem. 

 Den filosofiske bevægelse, som Sokrates repræsenterede, var netop særegen ved, at den ikke 

holdt noget for helligt, at den gik i kødet på alle forudsætninger og ortodoksi af forskellige former. 

Men det gjorde den også oppositionel i forhold til magthaverne, og den blev set som undergraven-

de. Sammenligningen med Sokrates sandhedspraksis, er derfor en måde at stille tingene meget 

skarpt op. Tog man i stedet en senere sokratisk og hellenistisk bevægelse som stoicismen, som ek-

sempel, ville sammenligningen måske være mere sigende, da denne i langt højere grad gik ud på at 

integrere den filosofiske teknik i en given social sammenhæng, sådan som Marcus Aurelius repræ-

senterer det par excellence. Filosofien var for ham en metode, et sæt af selvteknikker, som han 

kunne bruge på sig selv med henblik på at fungere bedst muligt inden for den givne profession, han 

besad, og indenfor den sociale kontekst hvor han befandt sig. Det er mere i forlængelse af denne 

form for etisk tilskyndelse, man skal se stifinderprogrammet, det har ikke noget punkt eller en ide-

mæssig udrustning, ud fra hvilken, det kan være oppositionelt, men det har snarere en given måde 

at fungere på indenfor det etablerede erhvervsliv, hvor dets raison d’être er, at det kan formidle 

selvteknikker, som kan hjælpe den enkelte til at finde mere ro med sig selv indenfor sin givne pro-

fession. Det forhold, at stifinderprogrammet altså skal ses som en integreret del af det etablerede 

erhvervsliv og ikke som oppositionelt, mener jeg ikke udgør et problem i forhold til at se det som 

udtryk for en ny arbejdsetisk indstilling. Tværtimod er det netop den type af indforståethed og den 

type af praksis med sig selv, som stifindere deler og som de er enige om ikke at kritisere, som jeg 

vil studere. Og, kunne man tilføje, hvor skulle en ny arbejdsetik ellers udkrystallisere sig, hvis ikke 

indenfor det kapitalistiske system, der måtte mærke et behov af denne type? Og det er netop såle-

des jeg har mødt det hos de erhvervsledere, som jeg har interviewet i forbindelse med min under-

søgelse. De henvender sig til stifinderprogrammet, fordi de har behov for et eller andet, som de 

ikke nødvendigvis kan bestemme entydigt, men som de kalder noget ”lim i organisationen”, en ”ny 

type medarbejdere” eller ”en ny ånd”. 
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Farisæernes faldgrubber  

 

Således er vi fremme ved spørgsmålet om, hvorvidt det, der foregår på stifinderprogrammet, er 

andet end, hvad man kan kalde dyrkningen af de sædvanlige ”hypes” indenfor en management-

industri, der tjener penge på at sælge varm luft og dyre begreber? Er der ikke blot tale om endnu et 

kanindræberkursus, hvor medarbejdere får lidt luft fra en grå og travl hverdag bag virksomhedens 

mure?3 Gør jeg således ikke æbler til pærer ved at tale om livsfilosofi i forbindelse med en gang 

plattenslageri? 

 Det kan være svært at sondre mellem det rigtige og det forkerte, og der er en faldgruppe for-

bundet med akademisk arbejde, som jeg kalder farisæernes faldgruppe, nemlig at fremhæve det, 

der i en given kultur anses for at være fint og avanceret på bekostning af det, som udgør de udbred-

te og ofte væsentlige praksiser. Der skal givetvis være nogle, der ville hævde, at kun mennesker, 

der har indsigt i Sokrates, Nietzsche og andre tænkere, kan udtale sig om aktuel livsfilosofi, og at 

dette privilegium ikke er praktikere forundt, som udelukkende er beskæftiget med at etablere og 

udbrede nye former for livsfilosofi i praksis. Men en sådan holdning er selvmodsigende, da livsfi-

losofiens projekt ikke alene kan være teoretisk, men netop kan ses som et opgør med et teoretisk, 

medieret forhold til sig selv og sin omverden. Når man interesserer sig for arbejdsetik, og samtids-

historiske problemstillinger, skal man derfor efter min mening være overordentlig varsom med 

sådanne værdidomme, fordi de kan gøre én blind overfor at rette fokus mod væsentlige samtidige 

fænomener. Jeg tilslutter mig i denne forbindelse Webers pointe om, at det er deltagernes subjekti-

ve opfattelse af en given sammenhængs mening, der må danne udgangspunktet for studiet af vær-

dier, og ikke faglige og kulturelle elitære gruppers meninger. For Weber var protestantismen ikke 

interessant, fordi den var fin eller avanceret, men fordi den repræsenterede noget helt grundlæg-

gende i en bestemt historisk bevægelse. 

 Det er begrundelsen for, at jeg har taget fænomenet leder- og medarbejderudvikling alvorligt. 

At jeg gennem interviews med mennesker, som bruger disse teknikker og perspektiver i dagligda-
                                                 
3 Denne holdning, der kan formaliseres til at leder- og managementkurser i realiteten intet har at byde på, sameksisterer 
på paradoksal vis med den modsatte holdning, nemlig at leder- og managementkurser har til hensigt at kolonisere ar-
bejderens sjæl, altså at det i realiteten er noget meget farligt. 
Denne paradoksale bestemmelse af fænomenet har jeg mødt mange steder, når jeg har fortalt hvad jeg arbejder med. 
Ofte er det akademikere, kunstnere eller kritiske journalister, der fremkommer med den. Enten er fænomenet ingenting 
eller også er det noget meget voldsomt. 
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gen, er blevet interesseret i den form for subjektivitet, som de overtager fra en given bevægelse, 

nemlig selvtransformationsbevægelsen. 

 Når jeg således bruger begrebet livsfilosofi i den forbindelse, så gør jeg det ikke, for nu at slå 

det helt fast, i forlængelse af en fagfilosofisk tradition, eller med en fagfilosofisk ambition, men 

med en sociologisk interesse i at forstå en filosofi, der er spiret i praksis, og som giver mening til 

mennesker i en given historisk situation. 

 

Hvorfor se på leder- og medarbejderudvikling  

i stedet for eksempelvis på organisatorisk læring? 

 

Før jeg går videre med at diskutere hvilken forskningsstrategi, jeg har anvendt i forbindelse med 

undersøgelsen af stifinderprogrammet, kan det være på sin plads kort at argumentere for valg af 

case-område. Hvordan kan det være, at jeg ser på leder- og medarbejderudvikling og ikke eksem-

pelvis dominerende, universitære tendenser i relation til organisatorisk forandring herhjemme, så 

som organisatoriske læreprocesser, når jeg undersøger muligheden for at tale om en ny arbejdsetik?  

 Når man taler om fænomenet organisatorisk læring, er det meget væsentligt at sondre mellem 

organisatorisk læring som teori og som praksis, og i den forbindelse være opmærksom på, at empi-

riske studier af fænomenet, der beskriver hvordan det rent praktisk tager sig ud i forskellige kon-

tekster, endnu er ret sjældne.4 Læser man den teori som præger feltet, og som ofte ligger til grund 

for implementering af organisatoriske læreprocesser, understreger den som oftest behovet for at se 

anderledes på organisation, ledelse, arbejde og medarbejder med henblik på at beskrive den ny an-

skuelsesform som udtryk for læring generelt eller udtryk for en særlig form for læring.5 Undersøger 

man så denne teori med henblik på nærmere at forstå, hvad der ligger i den nye type læring, så un-

derstreges ofte, hvad man kan kalde personlige kvaliteter, som evnen til at være omstillingsparat, 

fleksibel, kunne reflektere over sin egen handlinger, til at indgå i teamsammenhænge, ændre sine 

grundantagelser, sætte sig ind i andres sted og efterleve nogle bestemte værdier som åbenhed og 

                                                 
4 Easterby-Smith & Araujo 1999. 
5 Peter Senges The fifth discipline: The Art and Practice of the Learning Organization (1990), Etienne Wengers Com-
munities of Practice. Learning, Meaning, and Identity (1998), Cris Argyris, On Organizatorical learning (1999) og C. 
Argyris & D. Schön, Organizatorical Learning II. Theory, method, and practice (1996).  
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ærlighed. Man får altså fornemmelsen af, at der under fænomenet organisatorisk læring ligger skit-

ser til en ny måde at definere en medarbejder, og relationen mellem leder og medarbejder, hvad da 

også er blevet understreget af kritiske studier af fænomenet.6

 Går man så til de empiriske studier af implementerede organisatoriske læreprocesser, så 

fremgår dette endnu tydeligere. Det kan f.eks. gøres ved at henvise til et igangværende projekt ved 

Institut for Læring, Aalborg Universitet, hvor vi undersøger otte virksomheder, der i løbet af de 

sidste år har iværksat organisatoriske forandringsprocesser under en ramme, der hed ”organisato-

risk læring”. Ser vi på de respektive projekters målsætninger og læringsperspektiv, så fremhæver 

virksomhederne ting som: Effektivisering, udarbejdelse og implementering af værdigrundlag for 

organisationen, kvalitetsudvikling og formulering af mål, optimering af implementeringstiden for 

nye kunder, effektivisering af kerneprocessen, nye måder at samarbejde på, nye ledelsesstrukturer, 

brug af værdier som styringsredskab, bevidstgørelse af styrker og svagheder, mere coaching, mere 

tværgående samarbejde og at medarbejdere og mellemledere bliver mere selvstændige, fleksible og 

forandringsvillige.7

 Hovedtrækkene i disse målsætninger og læringsperspektiver er, at der skal implementeres 

nye principper for indretningen af arbejdet (ny form for ledelse, styring, samarbejde, processer), 

som er mere effektive (hurtigere og bedre), hvilket skal ske gennem en form for personlig foran-

dring af den enkelte medarbejder, således at denne kan forholde sig til ting som værdier, coaching, 

forandring og bevidstgørelse af nye sider af sig selv og andre. 

 Det er således min opfattelse, at der under såvel det teoretiske som det empiriske fænomen 

organisatorisk læring ligger en opfordring til nøjagtig den form for transformation, som vi finder i 

forbindelse med fænomenet leder- og medarbejderudvikling. Rejser vi spørgsmålet til dem, der 

teoretiserer og praktiserer organisatorisk læring, om hvordan vi skal implementeret dette i praksis, 

så vil svaret ofte være, at det drejer sig om at ledere og medarbejdere skal igennem bestemte for-

mer for udviklings- eller transformationsforløb, hvor de lærer de teknikker, som er en personlig 

forudsætning for at kunne lære. 

 Når jeg specificerer, at det her drejer sig om at undersøge fænomenet leder- og medarbejder-

udvikling, og ikke om organisatorisk læring, så er det fordi jeg mener, at fænomenet leder- og 

medarbejderudvikling er et mere konkret niveau af en generel omstilling af arbejdsetikken, som 
                                                 
6 Bovbjerg 2001. 
7 Jørgensen 2003. 
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ganske vist, når den diskuteres, kan blive diskuteret under andre mere overordnede og diffuse be-

tegnelser, herunder betegnelsen organisatorisk læring. Interesserer man sig for selve de teknikker, 

der bruges i forbindelse med implementeringen af det, jeg kalder en ny arbejdsetik, og ikke for den 

måde man begrebssætter den, er det altså min vurdering, at man skal gå til fænomenet leder- og 

medarbejderudvikling. 

 

Efter således at have diskuteret de nævnte kritiske spørgsmål, og derigennem begrundet mit valg af 

case, vil jeg kort skitsere den forskningsstrategi, jeg har arbejdet i forlængelse af. 

 

Hverdagsfænomenologi som en filosofi-i-felten 

 

Som metodisk tilgang vælger jeg at arbejde hverdagsfænomenologisk. Nærmere bestemt, at arbej-

de på en måde som kan kaldes ”filosofi-i-felten”, idet der er tale om en type hverdagsfænomenolo-

gi, der placerer sig mellem to tilgange. På den ene side har vi den akademiske, filosofiske tilgang, 

som er kendetegnet ved en adskillelse mellem det begrebslige arbejde og forholdet til fænomener-

nes reale tilsynekomst. Her reflekteres der over sammenhænge, der antages, uden at de testes empi-

risk, og i sidste ende er der tale om, at forskeren befinder sig i begreberne og bevæger sig derfra ud 

mod fænomenerne. På den anden side har vi den empiriske del af forskningen, der søger fortællin-

ger fra felten, uden nødvendigvis at søge kondenceringspunkter, omkring hvilke den kan hæve sig 

til et filosofisk niveau, det vil sige et niveau der begrebsligt adskiller sig fra en diskurs-immanent 

omgang med fænomenerne.8

 Filosofi-i-felten er en tilgang, der søger kondenseringspunkter i det empiriske arbejde i fel-

ten, som kan danne udgangspunkt omkring en historiserende analyse af hverdagens fænomener. 

Det er ikke nok, hverken at tale om hverdagens fænomener, uden at forankre sine begreber i kon-

krete eksempler, eller at tale diskursimmanent om hverdagens fænomener. For at der kan være tale 

                                                 
8 Det er klart, at jeg ikke er den første, der har tænkt over denne måde at bevæge sig imellem disse to ydrepunkter. 
Lighedspunkterne til det C. Wright Mills kalder ”The Sociological Imagination” (1959) er meget tydelige, ligesom 
også balancegangen mellem ”Grand theory” og ”abstracted empiricism” er det. Jeg forsøgte da også i lang tid at arbej-
de med disse begreber, men det kom til at forekomme mig forkert at kalde min metode den sociologiske fantasi, og jeg 
fik derfor behov for at tale mere direkte om det jeg gjorde ved at sige ”filosofi-i-felten”. Da jeg imidlertid ikke udfolder 
dette nær nok til at det skulle nærme sig nogen egentlig selvstændig metodologi, vil jeg for nærværende alene kalde det 
en lokal tolkning af Mills metode. 
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om en filosofi-i-felten, skal man praktisere begge dele; altså tage udgangspunkt i konkrete eksem-

pler, når man begrebsudvikler, og undersøge begreber i konkrete sammenhænge. 

 I den forbindelse bliver det muligt at rette opmærksomheden mod de kondenseringspunkter 

mellem de materielle og de immaterielle aspekter af samfundet, som eksempelvis leder- og medar-

bejderudvikling kan siges at udgøre, på en måde som både er empirisk underbygget og teoretisk 

relevant. 

 

Når man arbejder med denne metode – tager man en grundlæggende problemorienteret tilgang til 

indtægt – og begynder sin forskningsproces med en intuition om, at et givent problem eller en gi-

ven sammenhæng kunne være interessant i en bestemt faglig sammenhæng; in casu det empiriske 

studie af et leder- og medarbejderudviklingsforløb i forbindelse med læringsforskning. Herefter 

bevæger man sig som forsker ind i forskellige empiriske sammenhænge, der kan sige noget om det, 

man undersøger, indtil man finder en sammenhæng, en case, der ræsonnerer omkring den problem-

stilling eller det kondenseringspunkt, man interesserer sig for. Herefter begynder en proces, som 

tager form som en gensidig empirisk og teoretisk brydning. Man læser teori, der kan tilbyde begre-

ber om det, man studerer, samtidig med at man studerer det, og dermed løbende kan teste begre-

berne. I denne forbindelse Foucaults begreber om selvomsorg og selvteknik, og Webers om den 

protestantiske etik.  

 I praksis vil disse to forskningsprocesser, den empiriske og den teoretiske forskubbe sig såle-

des, at den empiriske etablerer sig som fase 1 i processen, mens teorien etablerer sig som fase 2, da 

det er det empiriske møde, der sætter rammerne op for analysen. Omvendt gælder det så i afrappor-

teringsfasen, hvor – som i nærværende tilfælde – den teoretiske afklaring (del 1) kommer til at stå 

som indgang til det empiriske casestudie (del 2). 

 

Indenfor den beskrevne ramme af overordnet metodisk observans, valgte jeg en bestemt type af 

forskningsstrategi, som man kan betegne den empatisk-forstående forskningsstrategi, idet den sø-

ger at åbne kondenseringspunktet for undersøgelse uden at konfrontere feltet med kritiske spørgs-

mål, ”der lukker det af”. Det nødvendige kritiske perspektiv søges således lagt i arbejdet med ana-

lysen snarere end i arbejdet med indsamlingen af data. Jeg vil i det følgende redegøre for denne 

strategi, samt diskutere dens fordele og ulemper. 
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Den empatisk-forstående forskningsstrategi 

 

Forskningsstrategien kan i forlængelse af ovenstående beskrivelse af forholdet mellem det empiri-

ske og det teoretiske samspil præsenteres som bestående af to overordnede faser. Den første fase 

var en empatisk-forstående fase, hvor jeg søgte at investere mig selv så meget som muligt i arbej-

det med at indsamle data og gøre mig selv til genstand for påvirkning og forståelse gennem så in-

timt et møde med fænomenet som muligt. Den anden fase var en analytisk-teoretisk fase, hvor jeg 

gennem arbejdet med interviews, noter og forståelser fra den første fase, og teoretiske begreber og 

etisk litteratur, har søgt at skabe en afstand til min egen forståelse, for at kunne analysere og objek-

tivt tilvejebringe resultaterne af mit studie. 

Når jeg som empirisk forskningsstrategi valgte at anlægge en empatisk-forstående strategi, 

var det fordi jeg blev klar over, at jeg aldrig ville kunne komme til at forstå det centrale i det som 

stifinderprogrammet handler om ved kun at læse litteratur om fænomenet, og interviewe andre, der 

havde været deltagere på et stifinderprogram. Mange af de ting, som stifinderprogrammet handler 

om, er ved første øjekast så simple og dagligdags, at de i en distanceret analyse vil tage sig barnlige 

ud, for eksempel nogle af teamøvelserne, hvor deltagerne folder papirsbåde og deltager i andre 

former for lege. Men jeg kunne konstatere fra mine interviews, at der var noget andet og mere i 

disse ting, end man kunne se ved første øjekast, noget som havde at gøre med den sammenhæng 

disse lege indgik i. Jeg blev derfor interesseret i dette mere, fordi det for de mennesker, jeg inter-

viewede, var heri, at det mere åndelige aspekt lå. 

Det var derfor nødvendigt for mig at arbejde på at få stifinderprogrammet så langt ind under 

huden som muligt, idet dette for mig forekom at være en betingelse for at forstå stifinderprogram-

mets dynamik og hvad der foregik i løbet af et stifinderprogram? Hvordan deltagerne subjektivt 

fortolkede det i relation til deres eget liv? Hvordan Zäll og de andre ansatte ved Pathfinder fortol-

kede programmet? 

 For at få terminologien, tankegangen, erfaringerne, procedurerne og fortællingerne så meget 

ind under huden som muligt valgte jeg derfor selv at deltage på stifinderprogrammet, at blive sti-

finder, og derefter fungere sammen med de andre stifindere i de netværk, der findes. 
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Ulemper ved deltagelsen og den empatisk-forstående forskningsstrategi 

 

Prisen for at blive stifinder, og være til stede som en af de andre stifindere, var, at jeg primært måt-

te indskrænke mit arbejde til netop en empatisk-forstående tilgang, i såvel mit feltarbejde, som i 

forbindelse med mine interviews. Man kan ikke undervejs i et stifinderprogram påtage sig en kri-

tisk-analytisk rolle, og begynde at stille spørgsmålstegn ved, hvad der foregår ud fra en bestemt 

videnskabelig rationalitet. Det giver ingen mening i praksis. 

 Jeg var i så vidt omfang som muligt opmærksom på kritiske vinkler fra andre deltageres side, 

men søgte ikke direkte at finde eller følge folk, der havde dårlige erfaringer med at deltage i pro-

grammet, på anden måde end at stille spørgsmålet til Lasse Zäll i et interview, ”om der var nogen 

der havde fået det dårligt af at deltage i programmet” og stille de stifindere jeg interviewede 

spørgsmålet, om ”de følte nogle gener eller anden form for ubehag ved at deltage i programmet”. 

 Når jeg valgte deltagelses-aspektet og den empatisk-forstående forskningsstrategi, var det 

fordi denne metode mest direkte kunne give adgang til den type af værdimæssig kondensering, der 

er tale om i den givne sammenhæng. Fordelen ved denne strategi er, at den giver forskeren en op-

levelse af det, han undersøger, og dermed også en forståelse af fænomenet, som bærer præg af nær-

kontakt og indlemning i de indforståede aspekter af fænomenet. 

 Ulemperne ved denne strategi er for det første, at det efterfølgende er utroligt vanskeligt at 

skabe en analytisk distance til fænomenet, det kræver en utrolig grad af træden-ud-af-

sammenhængen. Der opstår en form for sympati og mellemmenneskelig forbindelse mellem dem, 

der står for det, man undersøger, og en selv som undersøger. Dette forstærkes af et andet problem, 

nemlig at man via den empatisk-forstående forskningsstrategi får en bestemt type data, som egner 

sig til at forstå interviewpersonernes erfaringer, men ikke til at diskutere erfaringernes karakter. Jeg 

har langt fra gennemført enslydende interviews, jeg har indsamlet meget forskellige historier. Men 

jeg har manglet historier, der virkelig problematiserer stifinderprogrammets praksis. De menne-

sker, jeg har interviewet, har alle haft gode oplevelser af at være af sted. Disse har så varieret fra, at 

en deltager egentlig syntes ”at hun egentlig vidste en del om tingene, før hun deltog, men at det var 

en god oplevelse, at få nogle andre begreber for det og måder at gøre det på”, til at andre deltagere 

følte, at deres liv havde ændret sig ved det at være af sted på stifinderprogrammet. De fleste befin-

der sig dog et sted mellem disse to ekstremer, nemlig i den vurdering, at stifinderprogrammet har 
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påvirket dem meget personligt, de har fået nogle erkendelser om dem selv, der gør at de fungerer 

anderledes, at de vælger anderledes, taler anderledes, prioriterer anderledes osv. Store og små for-

andringer, som rangerer fra det personlige, over det familiære til det arbejdsmæssige. Nogle fortæl-

ler direkte, at de arbejder på at blive en helhed, at blive integreret i sig selv eller andre direkte mål, 

andre er mere tekniske i sproget, og fortæller at de eksempelvis bruger SWOT-analysen meget, 

proaktiv planlægning eller bruger arbejde med strategiske værdier i deres liv, arbejdet med intuiti-

on eller andet. 

 

Indsamling af data 

 

Den empiriske forskningsproces forløb i tre hovedfaser.  

1.   I den første fase gennemførte jeg ti interviews med stifindere, dvs. medarbejdere fra forskel-

lige virksomheder, der har gennemført stifinderprogrammet,9 og jeg interviewede direktø-

ren for stifinderprogrammet, Lasse Zäll, og læste den litteratur som var publiceret af under-

visere på programmet.10 Hensigten med denne fase var at tilegne mig en foreløbig viden om 

mit emne ved at stille grundlæggende spørgsmål à la, hvad det er for erfaringer, som stifin-

dere har med hjem fra programmet? Hvordan relateres disse erfaringer til den hverdag, som 

medarbejderne og lederne kommer fra? Og endelig, hvad er så meningen med og rationali-

teten bag det, der foregår på stifinderprogrammet? 

2.   Anden fase af processen bestod i et feltarbejde, hvor jeg selv deltog på stifinderprogrammet. 

Der var som nævnt flere hensigter med dette. For det første at udfordre de foreløbige anta-

gelser, som jeg havde etableret via fase et, ved selv at prøve programmet af, dels at forstå 

de enkelte øvelser, og selve læreprocessen ”inde fra”, det vil sige, hvor jeg investerer mig 

selv på linie med den enkelte deltager for derigennem at mærke, opleve og erfare, hvad der 

sker undervejs. Udover hvad jeg har nævnt i forbindelse med den empatisk-forstående stra-

                                                 
9 Jeg udvalgte tilfældigt fjorten deltagere fra en liste over stifindere, som jeg fik udleveret på Pathfinder A/S, jeg hen-
vendte mig herefter per brev til dem, idet jeg spurgte, om de ville være interesseret i at deltage i undersøgelsen. Af de 
fjorten afslog tre, og en fjerde meldte ikke tilbage, resten, i alt ti deltagere indvilligede. Jeg fulgte ikke yderligere op på 
årsagerne til afslag og mangel på tilbagemelding. Henvisningerne til disse interview er gengivet med et stor ”I” for 
interview, foran det nummer jeg refererer til. 
10 Stifinderen – om coachen Lasse Zäll, af Kim Hundevadt, JP-Bøger 2001, Livets Cirkel. Kærlighed, kommunikation 
og grænser, af Hawk of the Yellow Wind, Aschehoug [bogen er ikke forsynet med årstal]. 
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tegi, gjorde denne fase mig i stand til at målrette mine spørgsmål, så jeg kunne lave en mere 

specifik tredje fase af undersøgelsen. 

3.  Tredje fase af processen drejede sig om at udføre målrettede interviews med udvalgte stifin-

dere, som jeg selv havde været på hold med, såvel som interviews med udvalgte Pathfinder 

A/S kunder, herunder TDC-Totalløsning direktør Lars Thorpe Christoffersen, ansatte ved 

uddannelsesafdelingen på Novo Nordisk Engeneering (NNE), interview med den admini-

strerende direktør ved Pressalit, Dan Boyder, og apoteker på Albertslund Apotek Winnie 

Krogh. Som en videre del af fase tre interviewede jeg igen Lasse Zäll to gange, og inter-

viewede Preben Werther, der er jægersoldat, medejer af Dansk ledertræning A/S og coach 

ved Pathfinder A/S.   

 

Hensigten med at bygge forskningsprocessen således op var at sikre en så nuanceret indsamling af 

viden som muligt, der både inkluderede medarbejders erfaringer, lederes begrundelser, udbydernes 

erfaringer og begrundelser, udover mine egne erfaringer.11

                                                 
11 Jeg har altså gennemført min analyse på baggrund af noter fra deltagelsen, som jeg tog efter deltagelsen på hvert 
modul, officielle noter som en ansat til at dokumentere, Rasmus Møller, forfattede i form af såkaldte stifinderaviser 
m.v. (se note 10). 
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Anden del. 

 

Stifinderprogrammet 
 



 

INTRODUKTION  
 

Hvad er leder- og medarbejderudvikling 

for ”noget”? 
 

 

 

Hermed forlader jeg afhandlingens teoretiske og metodiske første del, og bevæger os over i den 

empiriske anden del, der består af et case-studie af stifinderprogrammet. De store linier, historien 

og de etiske modstillinger, der var omdrejningspunktet i første del af afhandlingen, vil fra nu af 

tjene som ramme omkring analysen af de konkrete selvteknikker, ideer, metaforer, kort sagt om-

kring den konkrete praksisform, som udgør fænomenet leder- og medarbejderudvikling. Jeg vil 

altså interessere os for, hvad man laver på et program som stifinderprogrammet, og hvordan vi skal 

tolke det. 

 

Fortolkning som værktøj 

 

Besvarelsen af dette spørgsmål vil være styret af det overordnede formål med afhandlingen – at 

teste den tese, jeg opstillede i første del af afhandlingen; tesen om, at man kan se fænomenet leder- 

og medarbejderudvikling som del af et brud på det arbejdsetiske plan, nemlig et brud med den pro-

testantiske subjektivitetsmodus (transcendens), og installationen af en selvtransformativ subjektivi-

tetsmodus, som kan kaldes post-protestantisk. 

 Testningen af tesen vil, som det blev fremhævet i kapitel tre, basere sig på fortolkning. Der-

med undersøger jeg om det giver mening at fortolke stifinderprogrammet som en empirisk ekspo-
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nent (Weber kalder det for ”a social carrier”) for formidlingen af det, jeg tesemæssigt betegner en 

”post-protestantisk arbejdsetik” – en etisk figur kendetegnet ved at bryde med den etiske figur, pro-

testantismen udgør. Jeg opererer i den forbindelse med det analytiske begreb subjektivitetsmodus, 

idet jeg derved forstår en måde subjektet lærer at håndtere og forvalte sig selv enten gennem inter-

naliseringen af regler og transcendente bestemmelser af dets livsførelse (nomos), eller gennem 

brugen af specifikke selv-teknikker (bios). Jeg forbinder i forlængelse af Webers analyse den pro-

testantiske arbejdsetik med en nomos-struktur, og jeg forslår, igen tese-agtigt, at en post-

protestantisk arbejdsetik er bios-baseret. 

 Det fortolkningsmæssige arbejde drejer sig altså om, hvorvidt det giver mening at fortolke 

stifinderprogrammet som en eksponent for, eller social bærer af en sådan arbejdsetik. Dette for-

tolkningsmæssige arbejde vil basere sig på en analyse af stifinderprogrammet. Denne analyse gen-

nemføres på grundlag af materiale, jeg har indsamlet via mine egne observationer (feltarbejde), 

mine interviews med stifindere, ledere og medarbejdere ved Pathfinder A/S, observatør Rasmus 

Møllers optegnelser,183 såvel som litteratur og andre udgivelser af Zäll & Co. 

 Jeg har altså forskellige analyseenheder som udgangspunkt for min forståelse af, hvad for en 

subjektivitetsmodus, der formidles igennem stifinderprogrammet, og dermed til spørgsmålet om, 

hvad en stifinder er. Jeg har interne kilder, der fortæller om hensigten med at lave stifinderpro-

grammet, deltagere og kunder, der fortæller noget om deres udbytte, og jeg har mit eget feltarbejde. 

Som jeg bevæger mig rundt i analysen, vil jeg trække på de kilder, der er tættest på det perspektiv 

på stifinderprogrammet, som jeg redegør for på det givne sted. 

 

(Re)-konstruktionen af et stifinderprogram 

 

Det har været et væsentligt hensyn for mig, at læseren bliver indviet i selve programmet, hvilket 

jeg ser som en forudsætning for, at en analyse kan give mening. Derfor vil jeg samtidig med, at jeg 

analyserer programmet også løbende konstruere forløbet for læseren, således at denne får et stadig 

bedre indblik i, hvad der konkret er foregået. 

                                                 
183 Det er en fast bestanddel af stifinderprogrammet, at det dokumenteres undervejs med billeder og tekst af en observa-
tør, der følger hele programmet, og udgives dag for dag i en avis, der kaldes stifinderavisen. Dette materiale gav mig en 
god faktuel ramme, omkring mine egne notatet. 
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 Det er denne analytiske re-konstruktion af et stifinderprogram, jeg så løbende vil fortolke, og 

derigennem søge at bygge en forståelse op, der kan sige noget om, hvad det er for en subjektivi-

tetsmodus, der søges installeret via programmet. Denne forståelse vil jeg derpå søge at systematise-

re med henblik på efterfølgende at undersøge, hvorvidt det giver mening at fortolke denne form for 

subjektivitet, som et brud med den protestantiske subjektivitetsmodus.  

 

Den centrale undren 

 

I forbindelse med at præsentere stifinderprogrammet har det været vigtigt for mig at bibeholde den 

undren, der fra starten var en væsentlig del af den motivation, der fik mig sporet ind på at undersø-

ge lige netop dette fænomen.  

Det er min opfattelse, at mange i dag er blevet så vant til, at elementer fra leder- og medar-

bejdersammenhænge indgår som kursusaktiviteter i deres arbejde, at de fristes til at se eksempelvis 

øvelser i teamwork som noget, der næsten naturligt relaterer til et arbejdsliv. I hvert faldt har jeg – 

når jeg har diskuteret emnet med andre – haft en oplevelse af, at der findes ”hylder” inde i de fle-

stes hoveder, hvor fænomenet er placeret, om det så er hylden for ”ting ved erhvervslivet, der må 

hånes”, hylden for ”har man ikke altid gjort sådan, om end på en anden måde?” eller den hylde, 

hvor man lægger ting, man anser for at være spændende og udfordrende. 

 Men der er ingenting ”naturligt” ved øvelser i teamwork og de andre elementer, stifinderpro-

grammet består af. Det er ting, der er blevet til i en tid, der er præget af bestemte problemer og mu-

ligheder, hvor teknologiske forandringer har ændret den samfundsmæssige produktionsproces, og 

hvor en ny form for kapitalisme tager form omkring en mere fleksibel organisering af arbejdet, 

hvor eksempelvis den enkelte medarbejder må indstille sig på selv at være med til at definere ram-

merne omkring sit arbejde, og den enkelte leder må indstille sig på at blive iagttaget og evalueret af 

medarbejdere, hvis perspektiv tiltagende er dannet omkring denne proces af selvdefinition. Vi har 

således med et historisk fænomen at gøre, der både afspejler og siger noget konkret om samtiden.  

Hvis man skulle være i tvivl om dette, kan man blot foretage den mentale øvelse, at rykke 

programmet ud af nutiden, og forestille sig bankdirektør Varnæs, fra tv-serien Matador, sige til sin 

kone: ”Nej, Maude, jeg spiser ikke med i aften, det er jo i dag, at bankens personale skal deltage i 
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det årlige svedhytte-ritual”; og hvis ikke dette skulle hjælpe, kan man altid forestille sig, at det var 

selve matadoren, direktør Mads Skjern, der sagde det. 

 

Jagten på noget 

 

Dette historiserende perspektiv kan sige noget om, hvorfor det er interessant, at erhvervsfolk helt 

op til ledere af de største danske virksomheder i dag kan finde på at optræde nøgne, som en del af 

en rundkreds, der sidder omkring glødende sten i en indiansk svedhytte. Hvad er det, der gør, at en 

sådan praksis kan indgå i det sekulære, danske erhvervsliv på en måde, som måske vækker en vis 

opsigt, men som alligevel opfattes som indenfor normen af lederes adfærd? Som læringsforsker, 

der kommer fra en skolastisk og analytisk tradition, må jeg også spørge til, hvad det er, som leder-

ne lærer her, som de måske ikke lærer på en master i ledelse fra et universitet? Kunne man ikke 

videregive det samme læringsindhold til disse ledere skolastisk og analytisk? Eller bryder dette 

med hele grundlaget for vores måde at iscenesætte læreprocesser, og definere læringsindhold? Er 

der tale om et brud i den samfundsmæssige forståelse af, hvad læring er? 

 Samlet kan man sige, at det er interessant, at disse ledere – som nu eksempelvis Irmas leder 

Alfred Josefsen, som jeg nævnte i starten af afhandlingen – efter eget udsagn får noget væsentligt 

ud af stifinderprogrammet; noget de kan bruge i deres virke som erhvervsledere i den nye kapita-

lismes pulserende strøm af information og forandring. Og det var med denne interesse, jeg startede 

projektet, nemlig med udgangspunkt i en oplevelse af, at jeg måtte tjekke dette ”noget” ud. Var der 

noget om dette ”noget”, og hvis ja, hvordan kunne jeg så indfange det i en forstående analyse – 

hvordan kunne jeg få dette ”noget” på begreb?  

 Det var ud fra et forsøg på dette, at det teoretiske perspektiv, som fylder første del af afhand-

lingen, blev rejst, som et sæt af demarkationer omkring dette noget, der skulle hjælpe mig til at 

forstå det i dybden. Og det var i den forbindelse, at det arbejdsetiske perspektiv fremstod som en 

måde at ”operationalisere” jagten på dette ”noget”, fordi etik var det domæne, der for mig at se, 

kom tættest på at sige noget om det. Men før jeg kom så langt, havde jeg først ledt i andre analyti-

ske begrebers kasser. Jeg ledte først i kassen med læringsteorier. Kunne teorier om lærings sige 

noget om dette ”noget”?  
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 Ja, det kunne de godt. Både klassikere som Vygotsky og Piaget kunne bruges til at sige noget 

om den læring, der foregår, og dens relation til kulturelle og samfundsmæssige forandringer. På 

samme måde kunne Kolb’s læringscirkel give en forklaring på, hvorfor stifinderprogrammet er 

bygget op, som det er – i fortløbende processer, der veksler mellem erfaringer, refleksioner og ”un-

dervisning”. Men hvad både Vygotsky og Piaget angår, så forstår de det, vi i dag kalder ”lærepro-

cessen”, som noget ganske bestemt, nemlig som en måde at opbygge forståelser og kundskaber 

igennem først og fremmest mentale udviklingsprocesser; hvilket ikke lægger an til at indfange, 

hvad der nøjagtigt knytter sig til stifinderprogrammet, hvor læreprocessen ikke kan ses alene som 

et kognitivt mellemværende.184 Og hvad Kolb angår, var der noget endnu mere problematisk på 

spil. Stifinderprogrammet er stærkt inspireret af Kolb’s læringscirkel, således at jeg, hvis jeg brugte 

Kolb, ganske vist ville kunne finde hans læreprocesmodel som et centralt element i stifinderpro-

grammets læreproces, men dermed også ville blive spundet ind i en tautologisk cirkel, hvor jeg 

erkender det, der på forhånd er givet. 

 Jeg stødte på et lignende problem, da jeg tog overvejede at tage den næste kasse med analyti-

ske begreber frem. Kassen med den eksistentielle, humanistiske psykologis begreber. Disse begre-

ber ville nemlig fokusere meget direkte på det ”noget”, jeg gik efter. Her er tale om teorier om 

mennesket, og den menneskelige læreproces, som ikke er funderet i kognitive, mentale processer, 

men i en forståelse af menneskelig udvikling og helhed, der handlede om livskompetencer. Carl 

Rogers hovedværk hedder On Becoming a Person (1961), og hans ideer om læring, som han udgav 

i 1983, i bogen Freedom to Learn, deler mange af de samme perspektiver på mennesket og dets 

læreproces, som kan findes på stifinderprogrammet. Tager vi Rogers behandling af temaet ”The 

Fully Functioning Person” – som udgør målet – for det, Rogers forstår ved læring, og som han har 

skrevet om i begge de nævnte bøger, kan det eksemplificere dette. Her beskriver Rogers, hvordan 

det gode liv udgør en proces, hvor ikke blot de mentale processer, men hele den menneskelige or-

ganisme vender sig fra en bestemt orientering mod en anden. En proces som er kendetegnet ved 

                                                 

8).  

184 Uden her at prætendere at give et fyldestgørende idéhistorisk grundlag for dette, vil jeg blot antyde, at den moderne 
læringsteori synes at fastholde den dualismen i begreberne res cogitans og res extensa, som fra Descartes udgør en 
form for grundlag for den moderne filosofi. Hos Piaget betegner udvikling først og fremmest udviklingen af kognitive 
skemaer, der, om end de kan hævdes at være lejrede i affektive strukturer (Kjær Andreassen 2003) ikke kan siges at 
sammenknytte den kropslige, etiske – som personlighedsudviklende læring – med den kognitive. Hos Vygotsky 
identificeres læring først og fremmest med udviklingen af det han kalder ”Higher Psychological Funcions”, som har 
med sprogudvikling, videnskabelig og abstrakt tænkning at gøre (Vygotsky 197
I øvrigt fremstår John Dewey (1915) og traditionen fra ham som det store alternativ til den af dualisme kendetegnede 
læringsteori. 
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følgende: ”An increasing openness to experience”, ”Increasing existential living”, “an increasing 

trust in his organism”, og “functioning more fully”. 

 Denne omvendelse fører ifølge Rogers til, at personen bliver mere kreativ, kommer til at sto-

le mere på “Human nature”, opleve vitalitet, og opnå et mere rigt liv samtidig med, at han får et 

realistisk billede af sig selv, sit forhold til andre og omverden i det hele taget.  

 Som læseren vil opdage, er en sådan teoretisering af den menneskelige læreproces meget tæt 

på, hvad vi finder i stifinderprogrammet. Sproget, vinklen på den menneskelige udvikling og læ-

ringens mål, bevæger sig ned af samme boldgade. Og stort set de samme konklusioner ville være 

nået, hvis jeg havde præsenteret Maslows teori om selvaktualisering eller Rollo Mays mere filoso-

fiske vinkel på det samme tema, såvel som en lang række andre repræsentanter for denne del af 

psykologien. 

 Når jeg har valgt ikke at analysere stifinderprogrammet som et eksempel på, at den humani-

stiske psykologis antropologi nu kunne findes på leder- og medarbejderudviklingsforløb, og der-

med i erhvervslivet, var det fordi, jeg igen havde en fornemmelse af, at en form for tautologi var på 

spil. Nærmere bestemt den samtidshistoriske problematik, som udgør det, jeg vil kalde den diskurs-

immanente tautologis problematik. Den problematik, hvor man forklarer fænomenet A2 med fæ-

nomenet A1. Sagt med andre ord, så var de analytiske teorier, og dermed mit værktøj, så tæt på min 

empiri, at de egentligt ikke ville forklare noget på et teoretisk plan. Jeg ville derfor ikke kunne bru-

ge dem til at konvertere det ”noget”, jeg var på jagt efter til en forståelse, men til noget andet ”no-

get”.  

Det var en meget konkret oplevelse, da jeg lavede mit andet interview med Lasse Zäll, der 

skærpede min bevidsthed i den retning. Interviewet foregik i Pathfinder A/S’s mødelokale, og 

mens Zäll talte, bemærkede jeg, at der på reolen bag hans ryg stod nogle af de bøger, jeg havde 

liggende hjemme på skrivebordet, og som jeg brugte i min analyse. Jeg husker med hvilken stærk 

modstand, jeg så på disse bøgers rygge, nærmest som om jeg havde set noget forbudt, i hvert fald 

noget jeg ville ønske, jeg ikke havde set. Dette eksempel illustrerer, hvad i virkeligheden en lang 

række andre kilder tydede på, nemlig at den humanistiske psykologi og fænomenet leder- og med-

arbejderudvikling er en del af samme diskurs, eller med et ord jeg bedre kan lide, del af samme 

bevægelse – der på hver deres måde fokuserer på selvtransformation, sådan som jeg har redegjort 

for det flere gange i afhandlingens første del. Selv om de måske/måske ikke opererer indenfor for-

skellige domæner, så baserer de sig på de samme antropologiske principper, og har de samme mål 
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med at arbejde med mennesket – nemlig selvtransformation. Og dermed bevæger vi os i retning af 

den værktøjskasse, jeg til slut valgte at gøre til min, nemlig etikkens.  

 Etik handler netop om de grundlæggende praksiser, som en bevægelse hviler på. Og når selv-

transformationsbevægelsen indfinder sig på arbejdspladsen gennem et fænomen som leder- og 

medarbejderudvikling, så berører den et niveau i den sociale verden, som hverken er psykologisk 

eller læringsteoretisk, men etisk. Etik er et mere grundlæggende niveau at analysere på end psyko-

logien og læringsteorien, idet både psykologien og læringsteorien, når de formulerer sig i forhold 

til bestemte menneskelige problemer og muligheder, implicerer basale etiske begreber og således 

baserer sig på materiale fra dette fagområde. Når jeg eksempelvis som psykolog arbejder med et 

problem, som en klient har, så er både problemet, mine metoder og vores fælles løsning på proble-

met opnået på baggrund af nogle antropologiske forestillinger om, hvad et menneske er, hvordan 

det skal regere sig selv og hvilke rammer, der skal etableres i og omkring personligheden for i så 

vidt muligt omfang at sikre denne et godt liv. Det samme gælder så åbenlyst en læringsteoretisk 

diskussion af, hvad børn og voksne har brug for at lære. Selv om man ligeledes kan hævde, at en-

hver etik smuler en psykologisk og læringsmæssig teori med sig, mener jeg, at det giver mening at 

stå fast på, at etik er en mere generel og basal bestemmende kategori end disse. 

 Derfor kom jeg til den konklusion, at en analyse af leder- og medarbejderudvikling som etik 

ikke er tautologisk, hvis blot jeg vælger et sæt af værktøjer og tilgangsvinkler, der er historiserende 

i stedet for diskursimmanente. På den måde kom jeg fra jagten på det ”noget”, som jeg hørte om fra 

de ledere, jeg var i kontakt med, til en etisk problematik. Den problematik, jeg har beskrevet i før-

ste del af afhandlingen, og som ligger i spørgsmålet, om man kan se leder- og medarbejderudvik-

ling som et brud med en arbejdsetisk subjektivitetsmodus, der kendetegner den moderne medarbej-

der, og som Weber har beskrevet i sine studier af protestantismen?  

 

Den subjektive mening 

 

Dermed var jeg nu af den opfattelse, at teorierne, værktøjet og metoden, havde fjernet mig så langt 

fra samtiden, og det ”noget”, jeg studerede, at jeg godt i den rent metodiske praksis turde bevæge 

mig så tæt på det, som jeg kunne komme. Dette medvirkede til, at jeg valgte deltagelse som feltar-

bejdsform. Kun ved selv at deltage, ville jeg komme tæt på det, jeg indtil videre har kaldt ”noget”, 
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og som jeg nu betegner den subjektive mening ved at deltage i stifinderprogrammet. Mit mål var et 

både-og forskningsdesign, hvor min forståelse skulle tage udgangspunkt i dette så-tæt-på-som-

muligt perspektiv på den subjektive mening, samtidige med, at min analyse – fra det fjerne teoreti-

ske sted – skulle være drevet frem af en interesse i at se det specielle – det ikke umiddelbart natur-

lige – i det, der foregår.185

 Sammenhængen mellem dette tæt på og langt fra perspektiv skulle gerne virke som selve 

afhandlingens fremdrift, idet jeg på denne måde vil søge at etablere et verfremdungs-blik på det, 

der foregår på stifinderprogrammet; i den forstand, at jeg vil søge at beskrive de enkelte øvelser, 

som de fremtræder i mit materiale, og analysere dem ud fra den valgte teoretiske vinkel. Konkret 

vil dette verfremdungs-blik blive ”operationaliseret” i den forstand, at jeg arbejder med stifinder-

programmet ud fra et princip om en holistisk case-beskrivelse, dvs. en case-beskrivelse, der etable-

res på grundlag af en antagelse om, at det, jeg analyserer, er dele, der skal ses i relation til fænome-

net stifinderprogrammet i dets helhed – og at det er i etableringen af denne helhed, jeg søger mine 

svar.186 Det handler altså ikke om, at finde ud af hvor de enkelte dele, som programmet består af, 

stammer fra, og hvordan de er havnet på programmet. Jeg spørger med andre ord ikke, hvorfra vi 

kender det, der bliver sagt om teamworket – om det er fra Bion eller fra den systemiske terapitradi-

tion. Jeg spørger ikke, om det Hawk siger, er ”autentisk indiansk” eller nærmere en synkretistisk 

blanding af religiøs traditionalisme med vestlig psykodynamisk tradition og new age? Der er en 

lang række steder i mit materiale, hvor det vil være en endog meget oplagt ting at stille dette 

spørgsmål – eksempelvis når Hawk taler om projektioner og noget, der ligner skyggesider – men 

jeg har altså valgt at lægge et snit, hvor det ikke drejer sig om dette pillearbejde, men hvor det dre-

jer sig om at etablere en forbindelse mellem de mest centrale elementer i stifinderprogrammet med 

henblik på at skabe en forståelse af den helhed, de indgår i. Kun ved at gøre sådan bliver det muligt 

for mig at indfange det, der interesserer mig, nemlig den subjektivitetsmodus, der fremkommer i 

løbet af programmet. Denne subjektivitetsmodus tager form gennem en spejling af deltageren, som 

hele programmet forsøger at etablere, og det vil derfor være i kraft af en holistisk fortolkning af de 

                                                 
185 Her var jeg ledet af et videnskabssyn, som jeg kan finde i den fænomenologiske tradition, ikke mindst hos K.E. 
Løgstrup, der blandt andet formulerer sig således: ”Jo mere ikke-rationelt videnskabsmanden kan gøre det han under-
søger, desto større krav stiller det til hans egen rationalitet, og desto mere spændende er det at finde ud af det, og desto 
større herredømme kan han gøre sig håb om at få over det” (1997, 83ff). 
186 Med helhed mener jeg ikke, at jeg vil søge at få løse ender bundet sammen, men at jeg vil se på casen, som en histo-
risk entitet, som jeg vil søge at forstå ud fra den subjektivitetsmodus, den initierer til. 
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enkelte dele, at jeg vil komme tættest på såvel en sådan forståelse, som muligheden for herefter at 

etablere begrebet ”stifinderen” som analytisk begreb, som en mulig bærer af en ny arbejdsetik. 

 

Kapitler i anden del 

 

Helt konkret består den anden del af afhandlingen af seks kapitler, fra kapitel 4 til kapitel 9. I kapi-

tel fire vil jeg først og fremmest introducere til stifinderprogrammet, og analysere udvalgte metafo-

rer med henblik på at skabe et empirisk grundlag for den videre analyse. Jeg vil tentativt undersøge 

om, stifinderprogrammet kan ses som det, Foucault kalder en etisk form for moral, og som følge 

heraf kan analyseres efter Foucaults metode. Arbejdsgangen for kapitel fem til otte vil så være sty-

ret af de fire analysepunkter, som Foucault fremhæver i forbindelse med denne metode. Undersø-

gelsen af hvilket etisk materiale, der er tale om, og hvilken del af det enkelte subjekt, der skal gøres 

noget ved, for at man kan blive stifinder (kapitel fem). Undersøgelsen af hvilken ”mode of subjec-

tivity”, hvilken tilskyndelse til at arbejde med sig selv som stifinder, der er tale om (kapitel seks). 

Undersøgelsen af hvilke teknikker, der gøres brug af for at blive stifinder (kapitel syv). Og endelig 

undersøgelsen af, hvad der er målet med at blive stifinder (kapitel otte). 

 Det afsluttende kapitel 9, vil indeholde en sammenfattende diskussion af de centrale spørgs-

mål i relation til tesen om den post-protestantiske arbejdsetik, og dermed også svaret på om, og i 

bekræftende fald hvordan, det giver mening at tale om, at fænomenet leder- og medarbejderudvik-

ling er udtryk for, at en post-protestantisk arbejdsetik er ved at tage form. 
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4. 
 

Iscenesættelse af selvtransformation 
 

 

 

 
The Pathfinder 

 
Pathfinders discover and blaze new trails for 

themselves and others to follow 
Pathfinders take in the whole and take action in a 

focused and direct way 
Pathfinders are the ones we count on, when the need 

for development and change requires an example 
Becoming a Pathfinder is a never ending process 

 

 

 

Sådan lyder definitionen på ”stifinderen”, som den fremstår på det certifikat, der udleveres, når 

deltagerne på stifinderprogrammet har afsluttet det tredje modul og har bestået den afsluttende ek-

samen. 

 Den bestemmelse af subjektivitet, definitionen rummer, illustrerer tydeligt, hvilket ideal, der 

her er forbundet med den arbejdsmæssige indstilling, man kan forvente af en stifinder. Vi har med 

en subjektivitetsmodus at gøre, som på en meget ligefrem måde opererer omkring den figur, jeg 

kalder selv-lovgivning – governementalitet. Idealet er ikke at gøre det, som andre har gjort, ville 

gøre, eller som traditionelt set fremstår som rigtigt. Idealet er derimod at skabe nye, personlige spor 
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og være et eksempel. Stifinderens dyder fremstår dermed som modsatrettet bureaukratens og fag-

menneskets; det er ”udvikling” og ”forandring”, ikke beregnelighed og præcision, der fremhæves. 

 At idealet er at være et eksempel, som andre kan følge, betyder, at ledelse fortolkes som selv-

ledelse i den forstand, at det at lede ses som noget andet end at administrere sin position. Ledelse 

udlægges som måden at administrere sig selv, hvorledes den enkelte forvalter sig selv; det han gør, 

og måden han gør det på. I den forbindelse fremhæves den enkeltes forhold til udvikling og foran-

dring, dennes evne til at se sammenhæng i givne situationer (krav om kompleksitetskompetence), 

og til at kunne handle fokuseret og direkte (handlingskompetence). Herigennem fremstår idealet 

som et klassisk udviklingsperspektiv på selvet; den enkelte vil altid kunne udvikle disse forhold og 

kompetencer, og befinder sig derfor altid i en proces.  

 

Det perspektiv på selvet, som dette ideal udgør, kan tolkes som en spejling af den situation, Sennett 

beskriver som den nye kapitalisme. Sennett fremhæver udvikling og forandring, som sociale fæ-

nomener, som møder subjektet udefra, mens udvikling og forandring i stifinderprogrammets optik 

bliver konceptualiseret, som noget der kan udløses af det enkelte subjekt. Sennett beskriver, hvor-

dan selvet opløses, når forandringen bliver for omfattende, stifinderprogrammet beskriver en pro-

ces, gennem hvilken selvet kan bygge sig selv op. Sennett beskriver, hvordan grundlaget for den 

personlige validering forsvinder i en gruppestyret overfladedynamik, stifinderprogrammet beskri-

ver, hvordan det for medarbejderen drejer sig om at blive et eksempel, dvs. en personlighed, der 

handler på grundlag af sin egen fortolkning af situationen og sin indre overbevisning om, hvad der 

bør gøres. 

 Den spejling, jeg her foretager mig, har ikke til formål at afgøre, hvem der har ret, Sennett 

eller stifinderprogrammet, et sådan spørgsmål etablerer sig på falske præmisser. Der er ikke tale 

om to forskellige bud på det samme, men om to forskellige perspektiver på den samme samfunds-

mæssige udvikling. Sennetts perspektiv er, at han søger at analysere samfundsudviklingen med 

henblik på akademisk kritik. For ham er subjektet udtryk for en konsekvens af den strukturelle ind-

retning af samfundet.187 For stifinderprogrammet er subjektet udtryk for en mere eller mindre pla-

                                                 
187 Det bedste eksempel på dette er Sennetts centrale casehistorie om Rico, der er vokset op under fattige immigrantkår, 
men som siden har fået en uddannelse som ingeniør, og nu arbejder som højt betalt konsulent, sådan at han sammen 
med sin kone indkomstmæssigt set tilhører den øverste 5 % af den amerikanske befolkning. 
Sennett beskriver konsekvenserne af den ”upward mobility”, som han er et idealtypisk, amerikansk eksempel på. Han 
har været igennem så mange forandringer på hjemmefronten, for at både han og hans kone kunne forfølge deres karrie-

 130



stisk entitet, der kan forandres, og som har forandringskraft, således at det kan deltage i at forandre 

samfundet. Her er det praktikerens perspektiv, den subjektive erfarings perspektiv, der skinner 

igennem. Det er praktikere, først og fremmest Lasse Zäll, der har arbejdet med deres egne og an-

dres erfaringer med henblik på at finde ud af, hvordan de kan gøre den enkelte medarbejder bedre i 

stand til at fungere under de strukturelle betingelser, som Sennett beskriver. Det er netop dermed, 

at stifinderprogrammet bliver en interessant case i en arbejdsetisk optik, da det kan ses som en be-

stemt praksisform, som har til hensigt at udstyre ledere og medarbejdere med nogle erfaringer, tek-

nikker, forståelser og noget viden, som skal gøre dem i stand til at fungere bedre i det, Sennett kal-

der den nye kapitalisme, og som på stifinderprogrammet slet og ret hedder – den økonomiske vir-

kelighed.  

Man kan derfor se på stifinderprogrammet, som en læreprocessuel sammenhæng, der – om 

end den bygger på elementer fra andre sammenhænge – er vokset ud af det kapitalistiske system; 

fordi det er i dialog med medarbejdere, der fungerer indenfor dette system, at stifinderprogrammet 

har fundet sin form.  

Set i relation til spørgsmålet om det immaterielles forhold til det materielle, lægger dette op 

til en klassisk basis/overbygning-tolkning, da der er tale om en case, der omhandler, hvordan der 

ud af et økonomisk system som basis-struktur, er vokset et værdimæssigt system i form af en over-

bygning. Stifinderprogrammet kan reelt ses som et immaterielt udtryk for samtidens materielle, 

økonomiske strukturer, og det konkurrence-aspekt, som skinner igennem her. Man kunne i forlæn-

gelse heraf tolke det sådan, at den subjektive grund til at deltage i stifinderprogrammet er at få en 

spirituel overbygning på sit materielle liv, der reelt fører én længere ind i den økonomiske strukturs 

dybde og sammenhæng.  

Denne tolkning ville ikke være forkert, men den måde at analysere på, som den baserer sig på 

– hvor man sondrer imellem det materielle og det immaterielle, med henblik på at afdække en kau-
                                                                                                                                                                 
remål, mange flytninger, mange nye naboer, som de aldrig nåede at lære at kende, omgivelser der ikke blev deres, og 
mange hårdt pressede dage, hvor de forsøgte at få det hele til at hænge sammen.  
Dette har gjort ham bange for, at hele denne måde at indrette sit liv på ikke fører nogen steder hen. Han føler, at han 
mangler en forankring i sig selv, og i sin verden. Når han forsøger at give sine børn, hvad han selv forstår ved en god 
opdragelse, mærker han det stærkest, han føler ikke, at han kan være noget godt eksempel for dem, eller at han kan 
lære dem at skelne mellem, hvad der er rigtigt og forkert. 
Når jeg mener at Sennett forklarer subjektet ud fra samfundets strukturelle indretning er det fordi, Sennett netop kon-
kluderer, at det er den risiko og forandring, der har bragt Rico langt karrieremæssigt, der samtidig har undergravet hans 
personlighed og karakter, og at han således er fanget i et dilemma mellem det at udvikle de kvaliteter, der skal til for at 
klare sig godt karrieremæssigt, og det at udvikle de kvaliteter der skal til for at klare sig godt som menneske. Ifølge 
Sennett sætter den nye kapitalismes det enkelte subjekt i netop dette dilemma. 
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sal, og dermed ahistorisk forbindelse imellem dem – er modsatrettet intentionen med nærværende 

afhandling. For mig drejer det sig nemlig ikke om det ahistoriske spørgsmål, hvilken vej det i sidste 

ende går mellem det immaterielle og materielle, men om at tolke relationen mellem disse historisk, 

ved at koncentrere os om de kondenseringspunkter mellem det materielle og det immaterielle, hvor 

der igennem tiden foregår en udveksling. Jeg accepterer netop ved hjælp af min analyse, at det 

samtidshistoriske udgangspunkt, der betinger vores tænkning og det jeg analyserer, er, at markeds-

økonomien udgør den grundlæggende struktur under alle samfundets systemer, og dermed også en 

materiel omverden omkring subjektivitetens selvforvaltning. Det er netop den historie, jeg har taget 

som forudsætning for afhandlingen, idet jeg rekonstruerede mit udgangspunkt omkring det konden-

seringspunkt, som udviklingen af den arbejdsetiske nihilisme igennem det kapitalistiske system, 

udgør i Webers beskrivelse. Mit spørgsmål ligger historisk situeret i forlængelse af dette, som et 

spørgsmål om man kan se stifinderprogrammet, som et nyt arbejdsetisk kondenseringspunkt?  

At dette kondenseringspunkt vokser ud af det kapitalistiske system selv, i form af et behov 

for en udvikling på det immaterielle område, er netop ud fra denne Weberske historiske ramme en 

pointe. Og denne står ikke i modsætning til andre kritiske perspektiver, som eksempelvis den 

Marx’ke fortolkning af kapitalismen, men snarere i dialogisk forhold til den. Dette kan illustreres 

ved kort at huske tilbage på den Marx’ke beskrivelse af, hvordan det kapitalistiske system har ud-

viklet sig. 

 Thomas Ziehe har i forlængelse af Marx redegjort for denne udvikling på en meget klar og 

overskuelig måde, idet han har valgt at sondre mellem to faser i kapitalismen, nemlig ”den første 

og den anden modernitet”. Den første modernitet er den industriel-kapitalistiske modernitet, mens 

den anden knytter sig til det, han kalder symbolarbejdets modernitet.188 Ziehe beskriver her, hvor-

ledes kapitalismen som socio-økonomisk system, op gennem det tyvende århundrede har kolonise-

ret flere og flere af samfundets aspekter, så der efterhånden er blevet tale om en kolonisering, der 

”går helt ind i de enkelte subjekter”. 

Hvor kapitalismens økonomiske struktur i løbet af den første modernitet har ædt sig ind på 

samfundets andre, ikke-økonomiske delområder, f.eks. de kulturelle, traditions- og værdimæssige, 

er det med andre ord subjekternes indre, der nu er i gang med at blive fortæret. Kapitalismen ud-

lægges således som et parasitært fænomen, der har ekspanderet ved at fortære andre områder. Den 

                                                 
188 Se Thomas Ziehe: Ny ungdom og usædvanlige læreprocesser. København 1983. 
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har så at sige suget af det traditionelle, borgerlige samfunds livsformer, symboler og meningstyd-

ninger, men er derved også ”kommet til” at ”fortære sin egen sociale og symbolske basis”, og der-

med har den fået et problem, nemlig at den ikke selv kan erstatte disse, idet – hævder Ziehe – kapi-

talismens princip er den fortsatte isolation af det enkelte menneske.189

 Det er lige her min analyse placerer sig. Den redegørelse for kapitalismen, som jeg har fore-

taget igennem Weber og Sennett, ligger på linie med den, jeg her kort har optegnet via Marx og 

Ziehe. Begge teoretiske linier peger i retning af, at det er mod individets indre, at kapitalismen ori-

enterer sig. Efter den ydre sammenhæng af værdier – som de religiøse, traditionelle og andre store 

fortællinger udgjorde – er brudt, er det den indre subjektive sammenhæng, kapitalismen som para-

sitært system, orienterer sig imod.  

Man kan altså ud fra disse udlægninger sige, at kapitalismen har sejret ”ad helvede til”. Den 

har efterhånden elimineret det før-kapitalistiske kulturelle grundlag, som den hvilede på, hvorfor 

den efterhånden kun har sig selv og sit eget system at tygge på. Og den kan ikke blive mæt af at 

spise sig selv, da den som parasitær struktur ikke er selvorganiserende. Det ligger derfor lige for, at 

den søger et selvorganiserende system uden for sit eget parasitære system, og her er selvet og det 

materiale, som udgør dets sammenhængskraft, det mest oplagte emne på spisekortet, da alle de 

andre retter (tradition, religiøse værdier) er spist. 

 I denne situation bliver mit spørgsmål: Hvor placerer fænomenet leder- og medarbejderud-

vikling sig i forhold til dette? Betegner fænomenet den tjener, der ankommer ved kapitalismens 

bord, med selvets sammenhæng, som en slags dessert, ovenpå det hovedmåltid, som de interperso-

                                                 
189 Med andre ord, så har det økonomiske system, historisk set forudsat en ramme af kulturelle og samfundsmæssige 
værdier. Kapitalismen eksisterede med andre ord ikke i ren form i den første kapitalismes historie, det er først noget, 
der har fundet sted i løbet af det tyvende århundrede. I den mellemliggende periode har de borgerlige værdier og moral 
udgjort en slags stødpude mellem kapitalismens principper og dens historisk-empiriske realisering, som totalt system, 
dvs. den før-kapitalistiske traditionsbasis (Ziehe argumenterer også for, at den livshistoriske erindringsbasis, som ligger 
i barndommen udgør en form for stødpude på linie med værdier og tradition, denne dimension vil jeg ikke inddrage 
her). I dag er disse ”affjedrende stødpude-zoner selv forsvundet” (27). Ziehe taler i denne forbindelse om, at samfundet 
er blevet samfundsmæssiggjort, at hele livsområdet er blevet inddraget i samfundets logik, er blevet en del af samfun-
det (Her ligger hans tese på linie med en række andre tyske sociologers teser, først og fremmest Habermas’ tese om 
systemets kolonisering af livsverdenen (1982)). Og samfundsmæssiggørelse vil sige modernisering på den kapitalismes 
grundlag, som beroede på ”princippet om den hensynsløse isolering af individet”.  
Det kapitalistiske system må finde ud af at fungere i en kapitalistisk kultur, som er en kultur uden andre værdier end 
dem, det økonomiske system selv er i stand til at producere, det vil sige egennytte. 
Analyserer man kapitalismen som parasitær eller kolonialistisk, kan man se den nye arbejdsetik, som koloniseringen af 
menneskets indre. Efter at kapitalismen nu i et par århundreder har støvsuget de værdier, menneskene omgav sig med, 
vender den sig nu mod det indre for at fortsætte med at støvsuge her, indtil det ikke kun er rummet mellem mennesker-
ne der er tomme, men også menneskets indre. (Ibid.) 
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nelle sammenhængskræfter har været gennem det sidste par århundreder? Eller betegner det der-

imod en klogere kapitalismes begyndelse, hvor vigtigheden af den personlige og interpersonelle 

sammenhængskraft, er gået op for en ”kapitalisme”, der klog af skade, begynder at forstå værdien 

af de sociale og personlige sammenhænges bæredygtighed? 

 

Jeg har naturligvis ingen idé om at kunne give et fuldstændigt svar på dette vigtige spørgsmål, men 

søger blot at understrege, at det er indenfor disse to tolkninger, at afhandlingen helt strukturelt be-

finder sig. Og det er i den forbindelse interessant, at jeg hos de erhvervsledere, jeg har talt med, 

kunne opleve, at det de efterspurgte med stifinderprogrammet netop var en ny type af ånd, som 

havde med sammenhængskraft at gøre, og at jeg i mange interviews stødte på metaforer som ”lim”, 

”kit”, ”sammenhængskraft”, ”indre styrke” og ”holdånd”, når jeg spurgte til, hvorfor de investerede 

i deltagelse på stifinderprogrammet. 

Gennem mine interviews blev det klart, at hvad man kan se som den rene kapitalistiske rela-

tion imellem medarbejdere og ledere, opleves som et uholdbart og ubæredygtigt udgangspunkt for 

såvel ledere som medarbejdere. Adm. Direktør for TDC Internet/Totalløsning Lars Thorpe Chri-

stoffersen formulerede denne pointe meget direkte. Han fortæller i interviewet, om hvordan der 

inden for IT-industrien er vokset en nye type af ansatte frem. 

 

Man møder en helt klar pay off for me-mentalitet, fortæller han. Ka-
pitalismen bragt helt ned til det individuelle niveau. Men kapitalisme 
forstået, ikke bare som noget materielt, men også [i relation til 
spørgsmålet] om, hvilke oplevelser, hvad er det, det her kan give 
mig? Og hvis ikke det er i orden, så smutter jeg… 

Kortsigtet af helvede til!  

…Og det er de helt unge, dem der er i begyndelsen af tyverne… der 
er ikke forståelsen af at være en del af et større hjul.  

 

Hvordan skal vi forholde os til sådan en frustration over en ny medarbejdertype? Og er det rigtigt, 

at de helt har købt den kapitalistiske præmis? I hvert tilfælde, kan man sige, at denne holdning ikke 

er generel, men må hænge sammen med, at disse unge ikke frygter arbejdsløshed, hvilket kan skyl-

des arbejdsmarkedets konjunkturer, såvel som velfærdssamfundets sikring af den enkelte i tilfælde 

af arbejdsløshed. Om end vi således ikke har med et generelt problem at gøre, men med en kon-
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junktur- og kontekstbestemt tendens, så siger den trods alt noget om det der interesserer mig her: 

den kapitalistiske (materielle) relation imellem mennesker.  

Når Thorpe siger, at de tænker ”kortsigtet” individualistisk, snarere end at de ser sig selv som 

”del af et større hjul”, så ser han det som en del af et perspektivskifte, som han metaforisk indfan-

ger med reference til sportens verden. 

 

Og når man hører, at antallet af dem, der har forladt fodboldklubber-
ne stiger – det er mange tusinde i år – tænker man, at det er den der 
holdsportsindgang til tingene, der ligesom er ved at forsvinde.  

 

I modsætning til, hvordan Weber brugte metaforen sport, udgør den her ikke en metafor for kapita-

lismens system, men en modsætning til det. Sport betegner ikke alles kamp mod alle, men evnen til 

at hæve sig ud af denne kamp og danne fællesskaber. Thorpe efterlyser immaterielle aspekter og 

anknytningspunkter i arbejdets organisering, og oplever, at når det alene er rent materielle aspekter, 

der udgør tandhjulene i en organisation, så fungerer den ikke.  

I denne forbindelse omtaler han stifinderprogrammet, som noget jeg vil udlægge som en tek-

nik, der tilfører systemet immaterielle former for organisatoriske tandhjul. Stifinderprogrammet 

introducerer, hvad der svarer til en sportsånd; en metode til at bevæge den interpersonelle relation 

mellem medarbejderne fra en materialistisk individualisme til en let form for spirituel kollektivis-

me. Dette kommer til udtryk i interviewet, idet Thorpe igen og igen bruger metaforer for det kol-

lektives sammenhængskraft, når jeg spørger til, hvordan stifinderprogrammet konkret har virket i 

hans organisation.  

Han fortæller, at en af grundene til at stifinderprogrammet kom ind i billedet, var, at de havde 

brug for noget ”lim” i organisationen, et ”fælles sprog”, som gik på tværs af de forskellige fagligt 

uddannede ansatte, som havde tendens til at gruppere sig bag fagligt definerede konfliktlinier. I den 

forbindelse efterlyser han en konkret, handlekraftig attitude,190 og han nævner flere gange, hvordan 

deltagelse på stifinderprogrammet har resulteret i en mere frigjort dramaturgi, hvor eksempelvis 

den fysiske berøring spiller en rolle. Han fortæller blandt andet, at: 

 

                                                 
190 Thorpe redegør for det på følgende måde: ”Det handler om at blive konkrete, ikke så meget snak, og ikke så mange 
slides, det er ikke en konsulentvirksomhed, vi er i. Det handler om at sige, at der altså er nogle opgaver, der skal løses 
og vi kan godt diskutere dem i halvandet år, men hvad med at vi bare prøver på at få dem løst.” 
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[Efter stifinderprogrammet] snakker folk sammen på tværs af afde-
lingerne på en helt anden måde end de gjorde før, hvor de måske 
skrev [til hinanden], og sad og ventede på, hvordan de nu skulle for-
mulere sig. Nu går de bare ned og klapper hinanden på skulderen, og 
siger ”der er altså noget, vi skal have løst”, lad os lige få snakket ud 
om det. Og så får folk snakket ud om det…  

I stedet for at snakke om hinanden, snakker de med hinanden. 

 

I de interviews jeg foretog med repræsentanter fra andre virksomheder, der har sendt ledere af sted 

på stifinderprogrammet, går dette fænomen igen. Stifinderprogrammet bliver set som en metode til 

at etablere former for interpersonel sammenhængskraft i en organisation. 

 Men det er hele tiden i forhold til, hvad der foregår inden i det enkelte subjekt selv, at dette 

kollektive resultat fremhæves. Som en stifinder, der er daglig leder af lille salgs- og service virk-

somhed, fremhæver det, så handler det om at lære at fungerer i overensstemmelse med sig selv, for 

at kunne forholde sig på ret vis overfor et andet menneske. ”Man kan godt, fortæller hun, mærke på 

sig selv, når man gør noget, der ikke er i overensstemmelse med det, der føles rigtigt inden i…”.191 

Og det er her stifinderprogrammet arbejder på at etablere en overensstemmelse. 

Stifinderprogrammets evne til at skabe hold-ånd kan ikke ses isoleret fra denne venden-sig-

imod-det-indre. Der eksisterer, hvad jeg vil kalde en grundlæggende fornemmelse af interdepen-

dens imellem det at konfrontere sig med det indre og fungere i et ydre miljø. Det afspejles i den 

måde, den just citerede stifinder fortsætter: 

 

[En leder] kan stå og sige [et eller andet] lige så mange gange det 
skal være, men folk kan tydeligt fornemme om [de] mener det ægte.  

Det er først, når det er ægte, at det giver det engagement som smitter 
af på andre, så de kan se, ”ok, det er der, vi går hen”.192

 

Vi har at gøre med kriterier for at virke her. Relationen til noget indre udlægges som en forudsæt-

ning for virke udadtil og etablere den eftertragtede ydre sammenhængskraft. Man skal som det 

hedder være ”ægte”. Vi støder altså her på nogle sammenhænge, som har med det etiske felt at gø-

                                                 
191 I-12. 
192 Ibid. 
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re; etableringen af kollektive former for ethos, en ”ægte” relation til sig selv og interdependens 

mellem selvforholdet og forholdet til andre. 

Dertil kommer, at jeg i mine interviews løbende møder tilkendegivelser af, at stifinderpro-

grammet udgør en orientering mod det indre, der sammenkædes med det at fungere i ydre sam-

menhænge præget af stress og manglende struktur. Et eksempel på dette er en stifinder, der er leder 

af to afdelinger i en produktionsvirksomhed. Han beskriver netop sin arbejdsplads som kendetegnet 

ved uro og konstant forandring, og han taler i den forbindelse om, at stifinderprogrammet har givet 

ham nye forudsætninger for at kunne operere under disse strukturer.193 Han omtaler i denne forbin-

delse disse forudsætninger som en indre sammenhængskraft, idet han bruger metaforer som ”kit”, 

”lim” og ”fitte sammen”. 

 

Jeg føler, at de egenskaber, jeg har, som gør, at jeg kan blive en god 
leder, er blevet samlet igennem stifinderprogrammet, på den måde, at 
der ligesom inden i mig er rejst en pille eller en stærk indre struktur. 

Jeg føler, at jeg har nogle byggesten, og egentlig hele tiden har haft 
dem, men de har ikke rigtigt være kittet sammen. De har ligesom lig-
get der på en eller anden måde, men de har manglet en form for lim, 
eller jeg har ligesom manglet at få dem skruet ind, så de fittede ind i 
hinanden. 

 

Citaterne giver udtryk for, hvad jeg ser som en generel tendens i mine interviews, nemlig at stifin-

derprogrammet fremtræder som en teknologi, der deltager i skabelsen af forskellige niveauer af 

sammenhæng, en intersubjektiv (lim) og subjektiv (kit), såvel som relationen mellem dem, som 

giver sig udtryk i en udtalt fornemmelse for interdependens mellem den enkles subjektive tilstand, 

og den måde denne påvirker omgivelserne. 

 Dette tyder på, at vi må forstå stifinderprogrammet som et kondenseringspunkt, der tematise-

rer struktureringen af subjektets interne grammatik, dets interdependens i forhold til andre, såvel 

som den sociale grammatik, som denne interdependens afstedkommer. Med andre ord handler det 

om metoder til at lære at hænge sammen som et selv, og for et kollektiv at hænge sammen og fun-

gerer som en gruppe. Dermed giver det mening foreløbigt at antage, at det handler om etableringen 

af et lag af etisk karakter i det sociale, der fungerer omkring selvets figur, hvor kapitalismens dy-

namik – al den stund, vi giver Marx, Ziehe, Weber og Sennnett ret i, at den er isolerende – ikke 
                                                 
193 I-11. 
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trænger ind. Som sådan bliver der tale om det, jeg vil kalde en transitivitet, hvor der sker en bevæ-

gelse fra det materielle niveau af arbejdsorganisatorisk grammatik, over i et immaterielt niveau, der 

angår den grammatik, der strukturerer selvet, såvel som det sociales interaktion.  

 

På baggrund af denne foreløbige tydning samler interessen sig omkring følgende spørgsmål: Kan 

den immaterielle struktur, der vokser ud af den materielle situation, vi beskriver som den nye kapi-

talisme, analyseres som et kondenseringspunkt omkring hvilket en ny subjektivitetsmodus tager 

form, som et brud med en bestemt form for stræben, den protestantiske, og en bevægelse i retning 

af en anden form for stræben, den post-protestantiske.  

Udgangspunktet er nemlig, at der findes en økonomisk dagsorden, en basis, som præger det 

miljø, som medarbejderen befinder sig i.194 Men er det også ensbetydende med, at medarbejderen 

føler sig tilskyndet til at adaptere til en ny arbejdsetisk defineret subjektivitetsmodus, og at stifin-

derprogrammet kan siges at udgøre en sådan? Og giver det mening at sige, at fænomenet leder- og 

medarbejderudvikling er udtryk for en bevægelse fra en arbejdsetisk nihilisme i retning af en ny 

type arbejdsetik? 

 

Jeg vil søge at svare på disse spørgsmål nedefra og op. Det er mit udgangspunkt, at kondenserings-

punkterne mellem de materielle og immaterielle aspekter af samfundet, skal analyseres med ud-

gangspunkt i praksiser, hvor aktørers hverdagsattitude problematiseres, formes eller gøres til gen-

stand for observation. Det er, når vi giver hinanden råd, om det vi gør (i vejledningsmæssige sam-

menhænge), angriber hinanden for det, vi gør (i konflikter), eller betragter hinanden (f.eks. i littera-

tur), at vi som analytikere (det nogle kalder ”anden ordens iagttagere”) får adgang til disse konden-

seringspunkter. 

 Når jeg siger, at jeg vil svare på spørgsmålet om, hvorvidt stifinderprogrammet kan siges at 

udgøre et eksempel på en ny type arbejdsetik nedefra og op, så mener jeg dermed, at jeg vil begyn-

de at fortælle, hvad stifinderprogrammet er, hvordan det er indrettet, og hvordan man laver en sti-

finder. I første omgang vil jeg gøre det ved at søge at give et overblik over indholdet af de tre mo-

                                                 
194 Hvis man i sin argumentation enten logisk eller empirisk forudsætter en situation, hvor den menneskelige livsverden 
er uberørt af markedsøkonomiens strukturer, må denne i forhold til min sammenhæng betegnes som ren retorik, da der 
ikke eksisterer nogen mennesker i den vestlige verden, for hvem dette er tilfældet. Det er ikke relationen til det mar-
kedsøkonomiske system, der er centrum i min argumentation, men relationen til den indretning af arbejdet, det har 
afstedkommet. 
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duler, stifinderprogrammet består af, og efterfølgende søge at tolke de centrale metaforer, som 

fremstår i den forbindelse. 

 

Stifinderprogrammets moduler 

 

Stifinderprogrammets tre moduler hedder ”Målet”, ”Grænsen” og ”Den indre stifinder/Mestring”. 

Det første modul foregår overvejende indenfor (med små ekskurser ud i naturen), med Zäll som 

coach.195 Her er det centrale arbejdet med teamwork, coaching og det at lære at planlægge proak-

tivt og definere og gå efter ambitiøse mål. Det andet modul foregår udenfor, her er det jægersolda-

ter, der sætter dagsordenen, temaet er teamwork og deltagerne får på dette modul for alvor afprøvet 

de teknikker, de har med fra første modul i praksis. Det tredje modul – foregår både indenfor og 

udenfor – det står i indianernes tegn, idet det er Hawk, der svinger ”the talking feather”. Hvilket 

betyder, at der etableres eller iscenesættes en sammenhæng omkring deltagerne, som gennem my-

ter og ritualer, søger at skabe fokus på deltagernes indre – deres system af holdninger, principper, 

prioriteringer og værdier, de måder de vælger at indrette deres liv på, og hvordan de ser på det gode 

liv. 

 

Første modul: ”Målet” 

 

På det første modul introduceres til stifinderforløbet, ligesom de enkelte deltagere introducerer sig 

selv og deres motiver for at deltage. Som deltager får man dog på intet tidspunkt et program over, 

hvad der skal foregå. Man ved med andre ord ikke, hvordan programmet konkret er bygget op. 

Derimod får man at vide, at man nok skal få den viden, man har brug for, når man har brug for den 

i forhold til det, man skal lave. Denne form – og det at kunne håndtere den – må betragtes som en 

del af læringsdagsordenen. Det vækker ubehag hos nogle ikke at kende programmet; ikke at have 

styr på, hvor de befinder sig i forløbet, men at måtte finde sig til rette med, hvad de her og nu ved 

om, hvad de skal lige nu? 

                                                 
195 Nu taler jeg om den specifikke udgave af stifinderprogrammet, igennem hvilket jeg har kendskab til programmet. 
Der er andre coaches på Pathfinder end Zäll, der kører stifinderprogrammets første modul. 
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En af de måder Zäll argumenterer for denne form er ved at sige, ”at man ikke skal pakke ga-

verne ud for tidligt”. Man skal lære at tage tingene, som de kommer, og den information man får, 

og koncentrere sig om det, man laver her og nu – uden at bekymre sig om den overordnede plan-

lægning. Det er først og fremmest det andet modul, han taler om som en gave, der ikke skal pakkes 

ud på det første modul. Deltagerne ved, at andet modul er tilrettelagt i samarbejde med jægersolda-

ter, men hvad skal der ske, om det er farligt, har noget med højder at gøre osv. ved de ikke.196

 På det første modul arbejdes der med teamwork; nærmere bestemt den form for øvelse, jeg 

vil tale om i kapitel 7, som ”kaon-øvelser”. Kaon-øvelser er øvelser der foregår under et vist tids-

pres og i en konkurrencesituation, men som er så simple at udføre, at det bliver muligt at skabe 

fokus på de ting, der har med planlægning af konkurrencen at gøre. Her tænker jeg først og frem-

mest på den del af planlægningen, som har med deltagernes holdninger, værdier, og principper for 

deltagelse at gøre. Denne del vil jeg kalder det sociales ”backstage”. De ting, der i en ”normal” 

social situation ikke er eksplicit frontstage materiale – men som alligevel i større eller mindre grad 

kan være en forudsætning for det. For at illustrere dette, kan man tage en social situation som det at 

sige ”god morgen” til ens kolleger. Det at sige god morgen, og måden man gør det på, udgør det 

sociales frontstage, mens de subjektive overvejelser – eller mangel på samme – over hvordan (med 

smil eller uden, øjenkontakt, med et signal i eller blot neutralt), tilhører det sociales backstage. 

Denne er i første omgang situeret indenfor det enkelte subjekt selv, men mulig at gøre til genstand 

for en kollektiv, social backstage. Dette kan for eksempel ske ved at én siger til en anden, ”hvorfor 

kiggede du ikke på mig, da du sagde godmorgen?”, og den første tvinges til at forholde sig til sine 

grunde, eller hvis man på en afdeling taler sammen om behovet for at lave en god morgen-politik, 

eller for at snakke om hvordan man hver især godt kan lide at starte dagen osv. 

 Stifinderprogrammets læreproces, handler om det sociales backstage i den forstand, at alle de 

teknikker og principper, der bliver undervist i, handler om det, der ligger bag menneskers møde på 

givne sociale scener. Hvad er det, den enkelte siger til sig selv, hvad siger man til hinanden om det, 

man siger til sig selv, og hvordan arbejder man med dette niveau i relation til det at udføre en op-

gave? Der undervises for eksempel i den klassiske situationsanalyse, der betegnes SWOT-

                                                 
196 Men samtidig fungerer det også som et forventningsopbyggende element i den forstand, at det, at deltagerne ”ved”, 
at de skal bruge, det, de lærer på det første modul, når de kommer ud i det andet modul, sætter læreprocessen i perspek-
tiv. 
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analysen.197 Denne analyse går ud på at diskutere de styrker, svagheder, muligheder og trusler, der 

for den enkelte og kollektivet gør sig gældende i forhold til det at sætte konkrete mål. Der undervi-

ses ligeledes i en værdianalyse, hvor man ved at diskutere værdier, kommer til at diskutere de en-

kelte deltageres holdninger, og måden de kan få deres evner i spil. Dertil kommer teknikker til 

målbeskrivelse, hvor indholdet beskrives, som det at lære at sætte sig selv og andre 110 %‘s mål. 

Mål, der er så store, at hver enkelt må strække det, jeg kalder dennes mulighedszone, den zone in-

denfor hvilken personens bevidsthed om sig selv afgrænser sine handlemuligheder. Men samtidig 

også mål, der ikke er urealistisk store. Dertil kommer en række principper, som er simple og kun 

giver mening, når de kobles direkte til konkrete situationer. Mest simpelt er princippet, the way it 

is, is the way it is… (jeg kommer tilbage til disse principper i kapitel 7). 

 En anden backstage-teknik, der undervises i er coaching-samtalen. Deltagerne arbejder med 

at lytte til hinanden, selv at føle, hvordan de har det og fortælle det; sætte ord på, hvordan det ”går 

derhjemme”, på arbejdet og i deres liv som sådan. De arbejder med i fællesskab at undersøge, hvad 

der er den enkeltes mål, hvad der er deres drømme, og hvad der driver dem? Ting, der ikke nød-

vendigvis indgår i en almindelig social frontstage kommunikation. Her arbejdes der også med ana-

lysen af den enkelte ud fra, hvad det er for ressourcer, denne har, hvordan denne kan skabe com-

mitment omkring de centrale opgaver i sit liv ved at sætte sig mål, der udvider dennes muligheds-

zone.  

 Disse teknikker, principper og måder at kommunikere på samles i arbejdet med at lære at 

indgå i og organisere teamwork. Teamworket er det sted, hvor såvel dette første modul, som de 

øvrige to, har deres centrum. Derfor vil teamworket også være den centrale sociale situation, jeg 

analyserer på kapitlerne igennem. Det at være i et – i princippet symmetrisk forhold til andre, hvor 

man skal enes om spillereglerne for samvær og fordelingen af ansvar og magt undervejs, mens man 

løser en konkret opgave, er den centrale udfordring på stifinderprogrammet – og den arbejdsetik, 

der synes at tone frem i forlængelse af det. Det er denne situation, der udfordrer den enkelte til det 

arbejde, han selv kan gøre, og det er i den situation, de kollektive øvelser kommer til at afspejle et 

behov for ikke kun at blive på frontstage definitionen af det sociale, men begynde med en backsta-

ge analyse, hvilket jeg ser som essensen ved det fænomen, der hedder ”teambuilding”. 

                                                 
197 SWOT står i dansk oversættelse for styrker, svagheder, muligheder og trusler. 
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 Udover de nævnte ting, indgår der også elementer af visualiseringsteknik på stifinderpro-

grammet. Der arbejdes med mental forberedelse og en analyse af den enkelte selv, der etableres 

omkring spørgsmålet om, hvordan den enkelte igennem måden at tænke om noget på, kommer til 

at præge det noget, der tænkes på. Dette generelle princip får sit mest klare udtryk i det, der beteg-

nes arbejdet med et toppræstationsmønster, hvor den enkelte gennem en form for meditation arbej-

der med at analysere bestemte episoder af sit liv, som personen har udvalgt, fordi denne føler, at 

der var tale om ”en præstation der lykkedes bedre end forventet”. På samme måde, som man kan 

lære af sine fejl, hvordan man ikke skal gøre det næste gang, bliver det fremført, kan man af sine 

succeser lære ”hvordan man skaber nye succeser”. Du kan, som Zäll siger, ”lære dit toppræstati-

onsmønster at kende, så du er i stand til at hente de ressourcer, tanker, stemninger og følelser frem, 

der får dig til at yde dit absolut bedste”.198

 En af de måder, hvor arbejdet med sig selv, sine positive mønstre, coaching og teamworkets 

planlægningsmetoder bliver sammenfattet, er i en bestemt indstilling til planlægning af arbejdspro-

cesser, som blandt andet knyttes an til det, der kaldes pro-aktiv planlægning. En planlægningsform 

som baserer sig på et metodisk arbejde med såvel de individuelle som de kollektive aspekter af det 

sociales backstage. Med udgangspunkt i dette arbejde visualiseres fremtidige mål, som har en ka-

rakter, så de potentielt udvider den enkelte og kollektivets mulighedszoner, og udover at sigte mod 

en materiel proces, også rummer muligheden for et immaterielt arbejde, som angår den enkeltes 

kendskab til sig selv, forståelse af sig selv og af en eventuel retningsskabende målsætning i tilvæ-

relsen. 

 Dette arbejde med det sociales backstage processer forbindes med en mere løssluppen atmo-

sfære gennem en lang række små tiltag, som på hver deres måde kan siges at bidrage til, hvordan 

man konkret oplever, at deltagerens måde at håndtere sig selv får mindre faste strukturer. Via en 

legende tilgang til teamworket bliver deltagerne udfordret til dramaturgiske præsentationer af sig 

selv, hvor de skal illustrere, hvem de er ved eksempelvis at agere et dyr, eller som rolleindehavere i 

en opførsel af et hurtigt konstrueret ”skuespil”. Dertil indgår der noget, som jeg anser for væsent-

ligt, selv om det ikke bliver tematiseret så direkte som selve øvelserne, nemlig fænomenet begej-

string.  

                                                 
198 SFA, # 1 / 2, s. 4. 
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Zäll får ved at fortælle anekdoter fra sit liv som mentaltræner og coach i elitesportens verden, 

og ved at vise videoklip af rørende coachrelationer og store sportslige præstationer, etableret en vis 

sportsånd omkring øvelserne. Det er min opfattelse, at denne sportsånd kan tolkes som en inklusion 

af begejstring i den arbejdsetiske dramaturgi, idet den tager form igennem kampråb, yes!-råb, når 

noget lykkedes, og generelt flere emotionelle udbrud end, hvad der kendetegner den frontstage ad-

færd, deltagerne har i begyndelsen af modulet. Til denne inklusion af begejstring hører også inklu-

sionen af den kropslige berøring; hvilket for eksempel sker i en øvelse i ”at balancere på sten”, 

hvor deltagerne kommer til at røre ved hinanden – holde om hinanden – for at kunne holde balan-

cen.  

Skal jeg prøve at sammenfatte disse inklusioner af begejstring og berøring i det backstage læ-

rende arbejde med sig selv og den kollektive sammenhæng, som der bliver tale om, vil det være 

relevant at nævne begrebet flow. Det umiddelbare mål med det individuelle arbejde med sig selv og 

det kollektive arbejde med en gruppe, kan netop indfanges i dette begreb. Det, som Zäll gør, når 

han ikke udleverer et skema over, hvad der skal foregå og hvornår, det skal foregå, men beder del-

tagerne om at have tillid til, at de får de informationer, de skal bruge, når de skal bruge dem; det 

coachen gør, når han går med den anden backstage; det som er hensigten med at visualisere sin 

toppræstation; planlægge proaktivt; skabe synergi i et teamet og komme med spontane og planlagte 

udråb, er på forskellig måde at tematisere flowets mulighed i den enkeltes liv. Det spørgsmål, som 

Zäll i dag ser som den væsentlige drivkraft i hans arbejde med stifinderprogrammet, er muligheden 

for at skabe et flow i sit liv, hvor det ikke er anstrengelsen for at skabe resultater, der driver den 

enkelte, men anstrengelsen for at lære sig selv at kende og få en tilstand i sig selv og i sit liv, der 

gør at resultaterne – som derivater af tilstanden – kommer af sig selv.199

At være i flow vil ifølge den udlægning, det får på stifinderprogrammet, sige at være i en 

uanstrengt tilstand med sig selv, hvor man slapper af med det, man gør, samtidig med at man finder 

udfordringer i det, der gør, at man kan føle at ens mulighedszone ekspanderer. Jeg associerer denne 

tilstand med det klassiske selvomsorgstema. Hvis det giver mening at se stifinderprogrammet som 

en kondensering af en arbejdsetisk langt mere diffus konfiguration, mener jeg, det er muligt at se 

den beskrevne tilstand som det centrale punkt omkring hvilket denne kondensering tager form. 

Stifinderen arbejder med sig selv for at kunne få stadig større dele af sit liv til at være inkluderet i 

                                                 
199 Hundevadt 2001, 13. 
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en tilstand af flow. Telos er at bringe den enkelte deltager på en sti, der kan etableres mellem den 

måde deltageren administrerer sig selv, og hvad der kan visualiseres som en ubesværet, men udfor-

drende tilstand med sig selv og andre. Selv om selvomsorgsstrukturen, som vi kender fra den an-

tikke verden, tager form omkring en anden specificering, så er der tale om en analog struktur, som 

træder frem i det forhold, at den enkelte må gøre sig selv til genstand for et arbejde, der skal bevæ-

ge denne i retning af en tilstand med sig selv, hvor denne kan fungere på et mindre besværet, mere 

stilfuldt niveau (altså en livsæstetisk analogi). 

Jeg vil ikke gå længere ind i dette tema her, men vende tilbage til det senere. Jeg vil heller 

ikke nævne flere elementer af det første modul her, selvom der naturligvis indgår flere ting i det. I 

stedet vil jeg, inden jeg vender mig mod andet modul, kort teoretisk diskutere de aspekter af 

stifinderens subjektivitetsmodus, som har vist sig i denne forbindelse.  

                                                

 

Det væsentlige kritiske spørgsmål at stille her er, om ikke det vi er vidne til med stifinderprogram-

met, netop kan ses som det, Weber taler om som en kapitalisme, hvor: ”The pursuit of gain… tends 

to be associated with purely competitive passions”, således at han kan tale om, at arbejdet får ”the 

character of sport”.200 Er stifinderprogrammets sportsånd ikke den direkte materialisering af We-

bers diagnose? 

 Spørgsmålet er meget komplekst, fordi Weber associerer sport med den utøjlede konkurren-

ce, mens Zäll associerer sport med teamspirit, kampen med og mod sig selv, muligheden for at ud-

vide sin mulighedszone, opleve flow, finde sig selv gennem en stadig mere præcis dialog med an-

dre osv. Zälls brug af sportens metafor er som hans brug af indianernes, hesteviskernes, jægersol-

datens metaforer idealistiske og romantiske. Her støder vi på et interessant paradoks, stifinderpro-

grammet bygger et univers op af metaforer, som alle kan siges at være romantiske, og samtidig 

hævder det, at denne forståelse i sidste ende er mere effektiv og realistisk en andre mere ”realisti-

ske” forståelser. Det er i sidste ende dette paradoks, der gør spørgsmålet komplekst. Og der er ikke 

nogen vej uden om paradokset. Stifinderprogrammet handler om at få succes, om at vinde, og få 

det gode liv i kraft af at etablere sig sejrrigt i den kapitalistiske kamp. Samtidig er dets lære, at det-

te kan man kun gøre ved at afstå fra den kapitalistiske kamp i dens mest materielle forstand, kam-

pen for mere, hurtigere, at komme længere op, og påbegynde en anden mere immateriel kamp, 

 
200 Weber 1920/2002, 124. 
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kampen om at bringe sig selv i den tilstand, jeg beskrev som flow, og som det hævdes kun kan nås 

gennem en praksis, jeg associerer med selvomsorg. 

 Det er en af grundene til, at modulet hedder Målet. Det spørgsmål som toner igennem de 

nævnte øvelser, og bliver fortsat mere centralt igennem de næste moduler er spørgsmålene: ”Hvor 

skal jeg hen?”, ”hvad er mit mål?”. Spørgsmål, som fortløbende ændres i retning af: ”hvad er me-

ningen med at jeg er på jorden – denne gang?” 

 Herudfra bliver det muligt at se på de mange forskellige selv-analyser, som optræder på sti-

finderprogrammet, hvor den subjektive backstage bliver analyseret, som en moderne form for te-

matisering af budet om ”kend dig selv”, som er spundet ind i selvomsorgs-budets grundlag, således 

at man kan sige, at der ligger en tilskyndelse til at drage omsorg for, hvem man er, og hvor man 

skal hen. Når jeg siger, der er tale om en romantik eller en idealisme, er det fordi, der eksisterer en 

tro på, at den, der øver selvomsorg, opnår mere succes, mere lykke, end den, der stræber efter 

magt, berømmelse og andre ydre værdier. 

 Hvad skal vi gøre ved denne paradoksale struktur og næsten naive romantik? Jeg tror ikke, vi 

skal søge at opløse den, men acceptere, at netop dette er det centrale postulat i denne form for ar-

bejdsetik. Det er en utilitaristisk etik, der baserer sig på tesen om, at dyder er nyttige. Dermed kan 

man sende tråden tilbage til den græske form for utilitarisme, som jeg behandlede i kapitel 2, og 

som Sokrates var den store eksponent for. Og netop den tro på selvomsorgens nytte, var jo helt 

centralt i den sokratiske etik. Det centrale tema i såvel Staten som i dialogen Gorgias, er, som 

oversætteren W. Hamilton formulerer det: ”a demonstration that the life of the just man is intrinsi-

cally preferable to the life of the unjust”.201 Et godt eksempel på dette er Sokrates’ dialog med 

Thrasymachus i Statens første bog, hvor Sokrates bringer Trasymachus til at måtte erkende, at uret-

færdighed ikke er en kilde til styrke, magt og lykke, men til uenighed med sig selv, uvidenhed og 

ulykke.202 I Apologien kan man finde den mest direkte formulering af denne pointe i udsagnet om, 

at: ”For the good man, no evil is possible, whether he be dead or alive”.203  

 Det er derudover den samme logik, som ligger i det sokratiske selv-omsorgstema, som Fou-

cault ustandseligt citerer, nemlig den passage fra Apologien, hvor Sokrates fortæller om sin praksis 

i Athens gader, med at komme med udfald mod de athenske borgere af typen: 

                                                 
201 Introduktion til Gorgias, s. 15. 
202 Se 354a. 
203 41d. 
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Are you not ashamed that you give your attention to acquiring as 
much money as possible, and similarly with reputation and honour, 
and give no attention or thought to truth and understanding and the 
perfection of your soul?204   

 

Ifølge Platons udlægning havde Sokrates intet imod rigdom og succes i sig selv, det mener jeg 

fremgår tydeligt af Staten, bog 1, hvor han spørger den velhavende Cephalus, om han selv havde 

tjent sine penge eller arvet dem.205 Pointen med dette spørgsmål er, at Sokrates finder mennesker, 

der selv har tjent deres penge noget træls [”tiresom company”], fordi disse som skabere af formuer: 

”become devoted to money, not only because, like other people, they find it useful, but because it’s 

their own creation”.206 Problemet er ikke pengene i sig selv, de er nyttige. Problemet er, hvis penge 

afsporer den enkelte fra, hvad der er det egentlige formål med tilværelsen. Det vil sige, hvis penge-

ne afsporer den enkelte fra det, Sokrates mente var langt væsentligere, og forudsætningen par ex-

cellence for at kunne leve det gode liv, selvomsorgen, forstået som omsorgen for ens personlig-

hed.207   

 Vi kan ikke trække indholdsmæssige paralleller til stifindernes praksis, idet et sådan forsøg 

ikke vil være andet end søgt, men vi kan godt se, hvorledes en bestemt form for moralsk utilitaris-

me toner frem som figur begge steder, at der er forbindelse mellem den måde, man tager sig af sig 

selv som menneske, og ens chancer for at opnå lykke i det sociale felt.  

En sådan figur åbner naturligvis for allehånde angreb. Man kunne sige, at det er romantisk 

sludder at anbringe en sådan figur indenfor et kapitalistisk system, hvor det er pengene, strukturer-

ne osv. der styrer, og viljen til magt, der på allehånde måder sætter sig igennem. Men i den forbin-

delse er det interessant at læse, hvordan Sokrates’ samtalepartner på samme måde fandt ham helt 

ude i hampen, kontrafaktuel og – vel sagtens som en moralsk romantiker.208

                                                 
204 29e.  
205 330a. 
206 330c. 
207 Det er i begrebet ”attending” at omsorgstemaet sætter sig igennem, se. Foucault 1994, 93ff. 
208 Jeg indrømmer gerne, at det tog en vis overvindelse for mig at begynde at bruge Sokrates som dialogpartner i for-
hold til profane sager, som jeg arbejder med her. Men på et tidspunkt blev jeg opmærksom på, hvordan der tilsynela-
dende eksisterer en form for værdimæssig skisma mellem Sokrates og Sokrates-fortolkere. De sidste diskuterer ofte 
højlærd i akademisk afsondrethed fra det omgivende liv, hvad Sokrates foretog sig i daglig omgang med det pulserende 
liv. Det er nok for langt at gå at sige, at Sokrates ikke kun var ”wise” i ordets mere ophøjede forstand men også det vi i 
dag kalder ”street wise”, men hans dialoger forgår også på gadeplanet og omhandler situationer præget af samtidige, 
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Men på trods af den oplysning, der kan ligge i et sådan historisk eksempel på en etisk figur, 

vil jeg ikke trække ligheden på den etiske indholdsside frem, det er alene det jeg kalder strukturen 

af det etiske selv-omsorgstema, jeg mener at kunne finde i en helt anden kontekst og med et helt 

andet indhold i stifinderprogrammet. Og det er vel at mærke ikke eksplicit præsenteret på det første 

modul, som jeg har redegjort for her, og heller ikke på det andet, som jeg nu vender mig til, men 

stikker først sit hoved frem på det tredje og sidste modul, som jeg efterfølgende vil vende mig mod. 

 

Andet modul: Grænsen 

 

Dermed er vi fremme ved det andet modul, der hedder Grænsen. Den korte version af dette modul 

er, at det går ud på, at den enkelte deltager på forskellig vis bliver konfronteret med sine fysiske, 

psykiske og sociale grænser. Det sker gennem et meget intensivt og hårdt team-work forløb, og en 

række ekstreme individuelle øvelser (selvtillidsprøver). 

 Her bliver der ikke undervist i teamwork, men deltagerne træder ned i en iscenesat virkelig-

hed, hvor de skal fungere i teams (praktisere teamwork). Der er tale om en iscenesættelse af en 

virkelighed, der er kendetegnet ved at den sociale situation er så skærpet, at deltagerens frontstage-

adfærd med stor sandsynlighed brister, og den enkelte deltagers backstage-arbejde derfor kan siges 

at blive eksponeret. Opgaverne er så omfattende og strukturen så stressende, at den enkelte deltager 

får svært ved at opretholde en frontstage, der skjuler den måde, denne, bevidst eller ubevidst, af-

grænser sit selv på i forhold til andre. Man kan også sige det på en anden måde, nemlig at de pro-

cesser igennem hvilke en deltager tage stilling til, hvornår denne vil sige fra overfor andre, hvornår 

han eller hun bliver irriteret og på hvilke måder de reagerer på andre, som de enten godt kan lide 

eller som de ikke kan lide, bliver meget svære at skjule på grund af det intense samvær og det store 

pres. 

 Hele modulet foregår som sagt i en iscenesat virkelighed kaldet ”en virksomhedssimulator”, 

der er indrettet af befalingsmænd fra Det danske Jægerkorps. Simulatoren er bygget op ude i natu-

ren, og den har form som en virksomhed bestående af en ledelse (Zäll og jægersoldaterne), og tre 

teams (bestående af hold på ca. 6 deltagere). Selve øvelsen går ud på, at ledelsen ”modtager” or-

                                                                                                                                                                 
aktuelle problemer, samtidig med at de er alment filosofiske i deres relevans, og eviggyldige i deres tematisering af 
menneskelige dilemmaer. 
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drer, og derpå uddelegerer opgaver til teamene, der så skal stå for planlægning og gennemførelse af 

opgaverne. Det pædagogiske udgangspunkt bygger på jægernes pædagogiske praksis, som går ud 

på, at man for at lære sig selv at kende, skal lære sine grænser at kende, hvilket er hensigten med at 

bringe den enkelte ud i psykiske og fysiske ekstreme forhold.  

 Denne selverkendelse tematiseres gennem fænomenet frygt. Rent konkret sker det igennem 

frygt for højder, men sekundært i form af social frygt, eller det Løgstrup kalder menneskefrygt,209 

og som betegner det forhold, at den enkelte viger tilbage fra at fortælle andre, hvordan denne har 

det, med det de gør. 

 Modulet indledes med, at hver enkelt deltager skal igennem en række selvtillidsprøver, hvor 

de skal overvinde deres frygt i forhold til højder. Man starter med øvelser i at klatre op ad en ce-

ment-mur, og begynder derefter at lære at rappellere ned fra store højder, hvilket senere kulminerer 

i, at deltagerne skal rappellere ned fra en fyrre meter høj kornsilo. Dertil kommer en lang række 

andre sådanne øvelser, hvor det drejer sig om at udfordre sig selv, gøre noget, hvor man møder en 

spontan følelse af frygt og modstand. Denne følelse er en del af det, jeg i kapitel 5 vil behandle 

under temaet stifinderprogrammets etiske materiale, som netop har at gøre med frygten, modstan-

den eller grænsen, som den enkelte trækker i forhold til sin omverden i bestemte situationer.  

 

En lille anekdote fra programmet kan illustrere, hvordan der konkret kobles mellem fysisk frygt og 

social frygt. Efter at havde lavet de første øvelser i at rappellere ned af en høj cementmur, hvor 

deltagerne følte, at de havde overvundet sig selv, stod gruppen af stifindere på en række. Stemnin-

gen var lettet. Den jægersoldat, der havde hjulpet dem og havde tjekket deres sikkerhedsudstyr, 

holdt nu en lille tale om på den ene side, at overvinde sig selv – sin frygt – og det på den anden side 

at lytte til sig selv, og sige fra i bestemte sammenhænge.  

Jægeren pegede på sin mave, og fortalte, hvordan han selv bruger de informationer han får 

herfra. Nogle gange, fortsatte han, er det en befrielse at overvinde sig selv, mens det andre gange 

gælder om at lytte til sig selv og sige fra overfor udfordringer. Jægeren fortalte, at han selv arbej-

                                                 
209 Løgstrup nævner, hvad man kan kalde en ubalance mellem det, han kalder menneskefrygt og det, han kalder døds-
frygt: ”Menneskefrygten er større end dødsfrygten. Det samme menneske, der under en opstand og krig ikke viger 
tilbage for at deltage i aktioner, hvor han risikerer at sætte livet til, viger tilbage for at sige et andet menneske sin me-
ning, hvis den er ilde hørt… Med rædsel for at miste sit liv melder han sig frivilligt og trodser sin dødsfrygt. Det be-
synderlige er, at han bagefter ikke formår at trodse sin menneskefrygt… Også når han ikke har det bitterste tilovers for 
det andet menneske, måske endda anser ham for en nar og kan sige, hvad han vil, uden at skulle betale for det – også 
da viger han tilbage for det. Også i det tilfælde er hans menneskefrygt større end hans dødsfrygt” (1972, 21f). 
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dede med at lære at lytte til dette materiale, og at han var blevet bedre til at sige fra i de situationer, 

hvor han var ved at blive rodet ind i noget, han ikke vil være med i, selvom han så kunne mærke en 

frygt for at sige fra, og gå imod strømmen (social frygt). Men det er ved at gøre det, konkluderede 

han, ved at følge sin indre stemme at man kommer videre med sig selv som menneske. 

På den måde bevæger stifinderprogrammet sig fra en fysisk fornemmelse af det etiske mate-

riale, som frygten gør opmærksom på, til den sociale fornemmelse af det. Og det er denne sociale 

del af det, der bliver væsentlig i resten af modulet, der som nævnt foregår i en virksomhedssimula-

tor, der udgør et eksempel på en fleksibel organisation, når den er værst, dvs. når der er pres på, 

både hvad angår tidsrammer og overlappende arbejdspres. Typisk sover deltagerne kun nogle få 

timer i løbet af modulets fire døgn, og oplever dertil en høj grad af frustration, som opstår, idet de 

skal indgå i et ustruktureret socialt fællesskab (symmetrisk), teamet, som under stærkt pres skal 

løse opgaver, som de ikke er vænnet til at løse, såsom at bygge en raftebro, en tømmerflåde og an-

dre ting af rafter.  

 Der er undervejs indlagt refleksionslommer, hvor teamene bliver coachet af såvel en stifin-

dercoach som en jægersoldat, der følger teamet undervejs i processen, og kommer med kritiske 

spørgsmål angående de metoder teamet bruger, når de planlægger og kommunikerer med hinanden. 

De kommer også med råd i forbindelse med konflikter og styrer i det hele taget løbende slagets 

gang, sådan at de enkelte team-medarbejdere bliver udfordret på en måde, som jægerne og coache-

ne mener, de har behov for. Til deres rådighed har jægerne i denne forbindelse et brev, som hver 

deltager har skrevet om, hvad de fik ud af det første modul, og hvad de ser som den største udfor-

dring for, at de kan udvikle deres evne til at lede. Derudover har de en hjernedominansprofil, der 

bygger på et spørgeskema, som hver deltager har udfyldt før det første modul, og en personligheds-

test, som hver deltager udfylder i starten af det andet modul. 

 Også elementerne fra dette modul, drejer sig i første omgang om det resultatorienterede ar-

bejde, og har derfor karakter af sport. Det angår således det enkelte menneskes evne til at sætte sig 

klare mål og nå dem for derigennem at præstere optimalt, og gruppers evne til at skabe synergi, og 

løse opgaver så effektivt som muligt. Men også her ligger der en bevægelse i den anden retning. 

Man kan tolke det sådan, at deltagelse på modulet har til hensigt at tydeliggøre for den enkelte, 

hvad der sker med denne, eller i denne, når han eller hun kommer under pres, og mærker reaktioner 

inden i sig selv, som har karakter af hvad man kan kalde defensive mønstre. Det vil sige mønstre, 

der gør, at den enkelte enten ikke tør udfordre sig selv i en bestemt sammenhæng, eller ikke tør at 
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sige fra overfor andre sammenhænge (menneskefrygt). Det, som det drejer sig om, er, at stifinder-

programmet søger at give den enkelte en forstørret oplevelse af de reaktioner, han modtager såvel 

fra sig selv og fra sin omverden, for derved at tematisere den måde den enkelte regerer sig selv, 

styrer sig i forhold til andre. Bliver han eksempelvis hurtig vred, når noget går ham på, eller under-

trykker han en vrede og trækker sig ind i sig selv og bliver mut, eller begynder han at lave skæg og 

ballade i stedet for? Søger han at holde øje med, hvad det er for en opgave der skal løses, eller sø-

ger han i stedet for at bruge opgaven til at fremhæve sig selv o.l.?  

 Således kan man udlægges hensigten med modulet som det at give den enkelte en erfaring 

med at være intenst sammen med andre under stort pres, således at deltageren får en fysisk oplevel-

se af en indre modstand, eller indre grænse i forholdet til andre – en indre grænse der kan sammen-

lignes med den, han oplever i forbindelse med selvtillidsøvelserne. Dette skal synliggøre, hvad det 

er for en type af ”rolle” den enkelte spiller på frontstage, og dens relation til den enkeltes backsta-

ge, hvilket skal skærpe den enkeltes opmærksomhed overfor, hvordan han trækker grænser over for 

andre. Om han er tydelig. Om han trækker en grænse på en måde, som gør, at han når sine mål, 

eller man dybest set skaber problemer for sig selv ud fra måde det sker. 

Opmærksomheden på sådanne forhold søges opnået igennem refleksionslommerne, hvor der 

blandt andet indgår øvelsen ”den varme stol”, hvor hver team-deltager på skift skal sige en positiv 

og en negativ ting om hver af de andres måde at deltage i teamet på. Således får man den måde, 

man ser på sig selv spejlet af de andres oplevelse af en selv. Ens optræden på frontstage bliver så-

ledes konfronteret udefra, således at man kan vurdere, hvordan det passer til ens backstage antagel-

ser om egen optræden. 

Idet der arbejdes under stort pres, kan man sige, at modulet samtidig kommer til at afsløre 

noget om, hvor svært det er at skabe synergi og optimale løsninger sammen med andre. Heri ligger 

der et forsøg på at gøre opmærksom på, at betingelsen for at kunne gøre dette, er selve den måde, 

hver enkelt deltager forvalter eller styrer sig selv på, det vil sige, kender sig selv, bruger sig selv og 

derigennem forholder sig til andre. Dette kan tolkes som om der i programmet er berammet en be-

vægelse i retning af et bestemt skift, skiftet fra at arbejde med sig selv med henblik på at kunne 

skabe resultater, til omvendt at begynde at undersøge, hvilke resultater man skal søge at skabe, for 

at kunne arbejde rigtigt med sig selv.  
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Tredje modul: Den indre stifinder/Mestring 

 

Det tredje modul ledes som tidligere nævnt af Hawk. De fleste af de stifindere, jeg interviewede, 

svarede på spørgsmålet om, hvilket modul de følte de fik mest ud af, at det var dette. Begrundel-

serne er forskellige, men omhandler det forhold, at modulet ”bevægede sig indenfor i den enkelte 

selv”, eller ”arbejder med den spirituelle side af det at være menneske”, som en formulerer det. 

Samlet toner der et billede frem af disse tilkendegivelser, der viser, at det var her ”brikkerne faldt 

på plads”, eller at det var her, at de ting, der var bygget op til undervejs, blev udløst. Da det er det 

indre, der fremhæves som det centrale, vil jeg her i introduktionen til det tredje modul også kon-

centrere mig om det, snarere end de ydre rammer, som jeg kun kort vil skitsere indledningsvist, for 

efterfølgende at kunne koncentrere mig om at introducere til de pointer med hvilke, programmet så 

at sige bevæger sig ”indenfor” i den enkeltes subjektivitet. 

 Teamwork spiller her stadig en central rolle ligesom på de to tidligere moduler, men det er 

mere som baggrund for at arbejde med og reflektere over bestemte sider af sig selv, end som mål i 

sig selv. Det gælder f.eks. sanserne. Synssansen for eksempel. Der laves øvelser i at iagttage og 

beskrive en genstand, hvor alle deltagerne står i en cirkel omkring en blomst, som er udsmykket 

med små og store genstande. Ved at bevæge sig omkring den, tale til andre på den anden side af 

den, opstår en fornemmelse af perspektiv, og at hvad man vælger at se, ikke er det samme, som det 

andre ser. Dertil kommer mere eller mindre eksplicitte øvelser i at lytte. Har man fået det hele 

med? Hører man efter, hvad den anden siger, eller danner man sig blot et indtryk ud fra, hvad man 

formoder den anden vil sige? Hawk indretter en øvelse, hvor deltagerne får bind for øjnene, og får 

til opgave at følge en snor igennem et netværk af snore, der krydser hinanden, men hvor det drejer 

sig om at holde fast i den snor, man får udleveret, ikke give slip, men bevæge sig igennem et uvej-

somt terræn til man er fremme ved enden af snoren, uden at lade sig aflede af andre og uden at tale 

med andre undervejs. I den forbindelse spørger Hawk før øvelsen går i gang om alle har forstået, at 

de ikke må tale, ikke må slippe rebet og ikke må klumpe sammen i en gruppe, og at de, hvis de gør 

det, vil få en bøde på 100 kroner. Alle svarer ”ja” til dette – tre gange. Alligevel begynder nogle 

deltagere straks at tale bagefter – ”hvad var det nu, vi skulle?” – ”hvor var det, det starter”. Der 

opstår grupper, og der bliver sluppet reb her og der. Her slår Hawk ned på ”overtrædelserne” og 

markerer med en tusch på hånden, hvem der skylder ham hundrede kroner. 
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 Denne øvelse skabte en vis frustration. Der var nogen, der ikke kunne huske, at det var blevet 

sagt, at man ikke måtte tale, eller at der var blevet sagt noget om hundrede kroner. Selvom de hav-

de sagt ja tre gange, havde de med andre ord ikke hørt, hvad der var blevet sagt.  

 Den sidste sans, der gøres noget ved er evnen til at formulere sig kort og klart. Hawk slår ned 

på vævende tale med princippet om at tale ”short, sweet and to the point”. Han tematiserer, hvor-

dan man af frygt for at sige, hvad man tænker, omskriver det, mudrer det til i formuleringer, som 

”du ved hvordan det er, når man”. ”Nej! Jeg gør ikke, replicerer Hawk, hvorfor fortæller du mig 

ikke, hvordan det er for dig.” Man lærer kort og godt at sige ”jeg tænker”, ”jeg føler” og ”jeg har 

det sådan og sådan”. Målet er en direkte, simpel form for kommunikation, ”calm, clear, direct”, der 

ikke sigter mod at såre, men heller ikke undgår at stå ved et synspunkt. 

 Der arbejdes derudover med en lang række temaer, som frygt, løgn, forandring, familieliv, 

”power”, selvundersøgelse, ejerskab over sit eget liv og så videre, som vi vil komme ind på i løbet 

af afhandlingens videre forløb. Men her i forhold til præsentationen af modul 3, vil jeg kort præ-

senterer og diskutere nogle af de centrale temaer, der bliver lanceret i forhold til min overordnede 

undersøgelsesinteresse – stifinderen som subjektivitetsmodus.  

I den forbindelse er det væsentligt, at modul 3 tager meget direkte udgangspunkt i den græn-

se, den type af stress eller den frustration, som deltageren forventes at være blevet opmærksomme 

på i løbet af modul 2. Det tredje modul bevæger sig omkring en undersøgelse af, hvad det er, der 

styrer denne mekanisme, ud fra et underliggende spørgsmål om, hvorvidt denne mekanisme – og 

den måde at reagerer på omgivelserne, som den afstedkommer – bringer den enkelte der hen, hvor 

han gerne vil, eller forhindrer ham i det. 

 Denne grænse forbindes via modul tre med, hvad man må betragte som den centrale meka-

nisme på stifinderprogrammet, som beskrives som et offermønster [the victim pattern]. I stifinder-

terminologi betegner offeret en defensiv strategi, hvor den enkelte opgiver at se sig selv som sub-

jekt for sit eget liv, idet det tilskriver andre, eller omstændighederne denne subjektivitet. Sagt med 

andre ord, så betegner offer-mønstret ifølge logikken på stifinderprogrammet en vane med at se sig 

selv, og sin egen subjektivitet som truet, som noget der må holdes fast på og som må forsvares, 

fordi det er et offer. Modulet er bygget sådan op, at den enkelte fortsætter arbejdet med at analysere 

sig selv, og hvor denne skal hen i sit liv, såvel fagligt, familiemæssigt som personligt, samtidig 

med at denne gennem arbejdet med sit offer-mønster bringes til at reflektere over, hvad det er for 

ting, der stopper ham og forhindrer ham i at realisere sine mål. Hvad er det eksempelvis for løgne, 
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han fortæller sig selv og andre, for ikke at konfrontere sig med sine mål? Hvad er det for undvigel-

sesstrategier, han dækker sig ind under osv.? 

 På den måde kan man sige, at det der søges opnået på modulet er, at den enkelte begynder at 

etablere en systematisk opmærksomhed på sig selv, som drejer sig om at forstå, hvordan han reage-

rer på og navigerer blandt andre mennesker. Hvad er det for selv-teknikker, der styrer den måde, 

han reagerer og efterfølgende administrerer sine reaktioner på? Denne opmærksomhed bliver så 

holdt op imod forskellige former for idealbilleder, som eksempelvis kondenseres omkring et 

spørgsmål om helhed, ”hvordan kan den enkelte blive hel?”. ”Hvordan kan man gennem opmærk-

somhed og en undersøgende attitude i forhold til sig selv, finde de steder i sig selv, hvor man er 

svag, eller er styret af noget andet end sig selv eller fornægtelse af sig selv?” Der arbejdes i den 

forbindelse med udgangspunkt i en metafor for ”det naturlige”, der kondenseres omkring cirklens 

figur. Cirklen repræsenterer i første omgang et omverdensprincip, nemlig princippet om at menne-

sket er forbundet med alt liv og alle ting i naturen. Det er den cirkel, Hawk betegner ”livets cirkel”. 

Til dette omverdensprincip svarer det antropologiske princip, at mennesket er en cirkel, der repræ-

senterer helhed, center, balance, lighed og harmoni. Og mellem disse to niveauer af cirkler befinder 

der sig ifølge denne tankegang, det kollektive, organisationens niveau, hvor cirklen repræsenteres 

ved idealbilledet af ”stammen”, der sidder i en cirkel. 

 Disse niveauer af cirkler kan på forskellig måde bidrage til en forståelse af, hvorledes stifin-

derprogrammet angiver rammerne omkring en bestemt subjektivitetsmodus. Det naturlige er, at 

cirklen befinder sig i en tilstand af balance. Når den er i balance, hviler den på et indre centrum, og 

er hel, og det vil ifølge denne terminologi sige ikke undermineret af huller. ”Hullerne” er metafori-

ske udtryk for steder i personligheden eller karakteren, den enkelte ikke har kontakt med, steder i 

den enkelte selv, hvor denne ikke kan eller må komme, eller det er antagelser om sig selv, som 

denne opererer efter, men som vedkommende ikke føler et ejerskab over. Og disse huller har kon-

sekvenser i forhold til at forstå, hvor tyngdepunktet for den enkeltes liv befinder sig, om det er in-

denfor eller udenfor denne selv, hvilket Hawk formulerer på følgende måde: ”hvis man er ude af 

balance, mærker man det ofte som om, man ikke har kontrol, og som om man er i situationens 

vold”.210  

                                                 
210 Hawk, 28. 
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 Her toner det første billede af stifinderprogrammets selvomsorg frem, nemlig som en omsorg 

for sig selv som en cirkel, der er en aktivitet, der handler om at have kontrol over sig selv eller at 

være i situationernes vold. Det Hawk kalder ”at være i situationernes vold”, var det jeg tidligere 

kaldte at være i passionernes vold, hvilket fremgår af, at han beskriver ubalance som, det: 

 

... ikke at være tilstede. Når man mærker indre modstand mod følel-
ser, sindstilstande, omgivelserne, andre mennesker og mod sig selv. 
Når man projicerer sine følelser og sindstilstande eller overbevisnin-
ger. Når man er bange. Når som helst følelsesmæssige påvirkninger 
er overvældende (f.eks. under stress). 

Når man er i fornægtelse kan det skabe stor ubalance. Hvis man fråd-
ser med noget eller går til ekstremerne, kan det være med til at skabe 
ubalance. Dette kan ske på mange planer. Ét eksempel kan være, hvis 
man altid bruger sin hjerne og ikke stræber efter at finde ud af, hvad 
der sker med følelserne, når man altid bruger hovedet. Det gør det 
sværere at mærke en oplevelse. Et andet eksempel er, hvis man er for 
følelsesbetonet og græder uhæmmet ved den mindste smule mod-
gang. Det kan gøre det svært at bruge sin fornuft.211

 

Dette citat illustrerer det centrale i relation til den subjektivitetsmodus, som stifinderprogrammet 

søger at installere, og som vi skal analysere i løbet af de kommende kapitler. For det første viser 

det, at det er passionerne, der tematiseres, som en form for problem i forhold til at håndtere sig selv 

fornuftigt, idet både det at søge at fortrænge disse fra ens frontstage appearance, og at give sig 

uhæmmet hen til dem, udlægges som en faldgruppe. Det udlægges som at gøre sig til genstand for 

ubalance. For det andet så tematiseres balancepunktet mellem for lidt og for meget, som en tilstand, 

hvorfra man kan handle mest i overensstemmelse med sig selv. Det er altså her vi har centrum for 

denne subjektivitetsmodus, der ikke – som i den protestantiske etiks og dens sekulære aftageres 

subjektivitetsmodus – er i frontstage, men netop mellem subjektets rationelle og dets irrationelle 

fakulteter. Det er dette mellem der bearbejdes, og det er i dette ”mellem”, at den enkelte bliver til-

skyndet til at søge at finde et bærende centrum for sig selv, der vil forlene dennes liv med det efter-

stræbte tilstand af balance og flow. 

 Stifinderprogrammet fremhæver, at det er i en fortsat tilstræbt integration af disse aspekter, at 

en rolig og dynamisk subjektivitetsmodus tager form, hvor den enkelte fremstår balanceret, tilste-

                                                 
211 Ibid. 
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deværende og direkte kommunikerende. Og hvor den enkelte modtager beskeder fra sine følelser 

og sansemæssige væren i verden, som han forener med sin kognitive, fornuftige refleksion over 

verden. Denne integration skulle så føre til en bestemt form for tilstand med sig selv og andre, som 

beskrives som det at være i naturlig balance, hvor man gør det, der er rigtigt for en, man sætter 

grænser for det, man ikke kan forbinde sig selv med, og åbner for det, der gør, at man kan udvikle 

sig og bliver derigennem i stand til at nyde livet, være i en kreativ og livfuld fornemmelse med sig 

selv.  

 Dette siger noget om hvilken form for selvtransformation, der er tale om, det handler ikke om 

at transformere sig i en vilkårlig ønskelig retning, men om at transformere sig ved at lukke, hvad 

der beskrives som de huller, der er i ens personlige cirkel og derigennem opnå en tilstand af stadig 

mere helhed. 

 Sagt på en anden måde, så er selvtransformation lig det systematiske arbejde med at lappe, 

hvad der opfattes som huller i ens personlighed, ved at undersøge sine egne reaktioner på omver-

den. Hvad er eksempelvis årsag til frygt, og hvad holder en fra at gøre det, man gerne vil osv.?  På 

den måde kan man sige, at det billede af den indre stifinder, der fremstår i løbet af modulet er en 

indre instans i subjektet, der i den almindelige daglige aktivitet undersøger den enkeltes selv og 

dennes reaktioner, med henblik på at finde huller i personligheden, der skal fyldes ud, angst man 

skal forsone sig med, ressourcer, der kan foldes ud, og passioner, der kan slippes løs. 

 Skal vi samle op på denne gennemgang og komme med den første konkrete beskrivelse af 

det skift i subjektivitetsmodus, stifinderprogrammet beskriver, kan man sige, at der er tale om et 

skift fra at operere med udgangspunkt i en klar adskillelse mellem front- og backstage til at søge at 

desintegrere forskellen med udgangspunkt i en subjektivitetsmodus, der har cirklen som model, og 

dermed etableringen af en integration af ens backstage som udgangspunkt for ens frontstage per-

formance. 
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Ser vi på den første subjektivitetsmodus, så er den kendetegnet ved en klar adskillelse mellem 

front- og backstage, der kan tage form gennem en definition af professionel adfærd, som alene 

bygger på frontstage definitioner af de opgaver, man løser, den viden man har og de metoder man 

anvender. Man ser med andre ord sin opgave som objektivt defineret, og søger så vidt muligt at 

administrere den uden subjektive fejlkilder. Man bruger ikke sin backstage som baggrund for ens 

handlinger, men refererer sine handlinger tilbage til principper, som er defineret og accepteret i et 

frontstage rum. Det kan være ved at være videnskabeligt underbygget i sin argumentation, eller 

bygge sin adfærd på traditionelle antagelser og praksiser, der er udtryk for, hvad der er normativt 

accepteret. Backstage tjener i sådanne sammenhænge, som en ressource man kan eller ikke kan 

trække på, en ”hemmelig” hovedstol, som den enkelte i større eller mindre grad selv kan være op-

mærksom på betydningen af. 

 Den anden subjektivitetsmodus baserer sig på en fortsat operativ ophævning af sondringen 

mellem back- og frontstage. Jeg kan nævne et eksempel fra Hawks meget bramfri måde at tale på 

til at illustrere, hvordan der er tale om en ophævning af denne grænse. Hawk kalder ”en meget stiv 

adfærd”, som svarer til det jeg kalder ren frontstageaktivitet, for ”to have a stick up the arse”. Og 

det som det handler om på stifinderprogrammet er at trække den ”stick”, som deler personen i to, 

ud.  

 Stifinderprogrammet, kunne man metaforisk sige, udgør et operativt indgreb i personlighe-

den, som har til hensigt at operere denne ”stick” ud, og således etablere en integreret subjektivi-

tetsmodus, der opererer efter nogle andre principper, hvor der, som jeg vil komme ind på det sene-

re, sættes andre grænser end dem mellem front- og backstage. 

 Man kan altså samlet sige, at de elementer fra eliteidrættens verden, og fra jægerkorpsets 

uddannelsesprogram, som har at gøre med at præstere optimalt gennem stifinderprogrammet for-

bindes med en indstilling, som er blevet til med inspiration fra de nordamerikanske indianere, hvor 

ritualer, ideelle forestillinger om det naturlige, bliver integreret i en psykodynamisk forståelse af 

det moderne menneskes mekanismer, såsom projektions-mekanismer, identifikation med sig selv 

som et offer for situationen m.v. Målet er en konvertering af den enkeltes liv, en konvertering fra at 

være offer til at blive kriger; hvilket defineres som at blive årsag til sit eget liv, at tage hånd om og 

ansvar for de ting, der sker i ens liv, og begynde at se sig selv som en udfarende, handlende kraft.  
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 Konkret finder denne konvertering sted i forbindelse med en række ritualer, der bliver prakti-

seret hen imod slutningen af modul tre. 

 

Den rituelle afslutning af stifinderprogrammet 

 

Hen imod slutningen får stifinderprogrammet stadig mere karakter af et ritual, hvis sigte er person-

lig transformation gennem en bestemt form for konversion – som får konkret form på modul tre, 

når deltagerne efter indiansk forbillede skal ud på en ”the vision quest”.  

 ”The vision quest” går ud på, at deltagerne ved nattetide får til opgave at sidde ved et træ, de 

har valgt ud om dagen, og meditere over spørgsmålet: ”hvad er meningen med min gang på jorden 

– denne gang?” Den enkelte deltager har i løbet af dagen valgt et træ ud, som ”siger ham noget”, 

og i den forbindelse fået til opgave at lave nogle fokuseringsøvelser, som jeg vil komme ind på 

senere. Når deltagerne vender tilbage om natten, med spørgsmålet om hvad de skal med deres liv, 

oplever nogle, at de får en eller anden besked ”fra træet”, de kommer til at tænke på et eller andet, 

som får betydning eller de oplever, at de kan sætte navn på nogle af de mål, de måske mere ube-

vidst har arbejdet med. 

 Aftenen efter, at deltagerne har været på deres ”vision quest”, skærpes det rituelle indhold. 

Deltagerne skal nu være med i et reelt indiansk inipi-ritual. En ”inipi” er en svedhytte, som udgør 

en form for helligt sted i den indianske religion. Ritualet er ca. to timer langt og består af en blan-

ding af rituel sang og bøn. Det centrale i dette ritual er forbindelsen mellem den enkeltes tilstand 

med sig selv og det, der betegnes ”det store mysterium” – tilstanden i den samlede omgivelse.  

 Opholdet sker under devisen expect the unexpected. Det handler med andre ord om i så vidt 

muligt omfang at åbne sig op, og være åben for at noget sker i og igennem én, snarere end at man 

selv skal få tingene til at ske. Det, at bede på en måde, hvor man ikke er styret af sin vilje, betegnes 

som det at tale ”with the spirit”. Her støder vi på en væsentlig kondensering af det etiske indhold, 

kondenseringen omkring en vis beåndethed, som er central i forhold til at det at analysere stifinder-

programmet som en arbejdsetik. At være beåndet udlægges som at tale med hjertet, hvilket videre 

udlægges som værende grebet af en bestemt form for følelse af ærlighed og hengivenhed overfor 

sig selv i sin relation til det store mysterium. 
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 Man kan se denne form for tale – hvor det åndelige aspekt accentueres – som det kondense-

rede udtryk for den ånd, som igennem stifinderprogrammet søges implementeret i erhvervslivet. En 

leder skal i den daglige praksis – om end i mindre skærpet grad – kunne finde denne form for 

åbenhed i sin kommunikation med medarbejderne. Dette implicerer i forhold til spøgsmålet om 

subjektivitetsmodus, at der er tale om et skifte i retning af brugen af sanser, intuition og følelser, 

som informanter til et aspekt af subjektet. Det betyder ikke en konvertering til irrationalitet – idet 

det hele tiden understreges, at den rationelle analyse skal samarbejde med den intuitive, således at 

det hverken er det ene eller det andet aspekt af subjektet, men forholdet mellem dem, der arbejdes 

på.  

 

Den konkrete forening af denne spirituelle tilgang til subjektivitet med erhvervslivets indretning af 

arbejdet finder sted i slutningen af programmet i en kombination af eksamen og initiation. Delta-

gerne arbejder på et team-work, en opgave de skal løse på en ganske bestemt måde, hvor et af kra-

vene netop er, at gennemførelse af opgaven har ”the spirit”, hvilket altså udlægges som en særlig 

form for energi, som samler alle de teknikker i sig, som der har været undervist i undervejs i stifin-

derprogrammet, og som udlægges som en organisk forening af dem. 

 Jeg er på baggrund af dette af den opfattelse, at det giver en vis mening at hævde, at man her 

finder den type af arbejdsetisk ånd, som stifinderprogrammet formidler i en mere eller mindre kon-

kret form. Nemlig en ånd, som adskiller sig fra den faktuelle, analytiske løsning af en opgave ved 

det, at den så at sige genereres ved synergi imellem deltagernes forskellige indsatser og personlig-

heder, således at det opleves som en følelse af ”flow” eller beskrives som ”power”; hvilket vil sige 

kondenserer omkring nogle immaterielle bestemmelser af det sociales indretning. 

 En del af afslutningen er som beskrevet kollektiv, i form af teamworket, en anden del er indi-

viduel, og tager form som en præsentation, som hver enkelt gør. Foran de andre deltagere skal den 

enkelte fortælle, hvad der er målet med vedkommendes liv, hvilke værdier, der skal hjælpe med at 

realisere dette mål, og hvordan han vil søge at forene sin arbejdsmæssige stræben med en stræben 

efter at lykkes som familiemenneske og som person. Her bliver brugt metaforer fra naturen, det kan 

være et træ eller et frø, som den enkelte deltager anvender som udgangspunkt for at berette om sit 

liv. Dertil indgår der et krav om, at livet skal analyseres på en organisk måde, og at præsentationen 

af analysen skal indeholde et digt.  

 158



 Stemningen under denne præsentation er, som en af deltagerne beskriver det, præget af en 

intens form for tæthed, som han efterfølgende beskriver således: ”Du kunne næsten skære i luften. 

Så meget power var der inde i det rum”. Han reflekterer videre over det på følgende måde. 

 

I virkeligheden har power materie. Du kan skære i det. Du kan mær-
ke, når det er der. Fysisk også. Så power er ikke bare sådan et eller 
andet, det er en tilstand som [er så konkret, at] du rent faktisk kan 
pakke den ind.212

 

Foreningen af den spirituelle form for arbejde med sig selv og erhvervslivets karriereplanlægning 

træder frem her. Det er pointen, at det at kunne kaste en bestemt form for blik på sig selv, hvor man 

tilstræber at være på en måde, i en tilstand med sig selv, hvor man opnår det som på engelsk hedder 

”alignment” – at ting står på linie eller i en bestemt form for konstellation – mellem ens ord, ens 

personlige historie, ens forhold til egne ressourcer og ens tanker. Det er denne alignment, der her 

omtales som en fornemmelse af ”spirit” eller fornemmelse af ”power”, der er målet med det rituelle 

forløb. Det handler om at give deltagerne en fornemmelse af, hvad der skal til, for at de kan gene-

rere denne form for ”spirit” – føle denne form for power i de arbejdsmæssige processer, og dermed 

anspore dem til at bruge nogle af de principper, de har tilegnet sig igennem deltagelsen, når de 

kommer hjem. Heri finder man det mest eksplicitte udtryk for, at stifinderprogrammet handler om 

arbejdsetik, eller en ny arbejdsetisk ånd. At være stifinder er at kunne komme i kontakt med ”the 

spirit” i den forstand, at det man gør, siger og tænker, kommer til at ligge så tæt op af hinanden 

som muligt, både i ens kollektive og individuelle adfærd, hvilket udlægges som at være i overens-

stemmelse med sig selv, og at have ånden [the spirit]. 

 

Det tredje modul afsluttes med en højtidelig ceremoni, hvor Lasse Zäll sammen med Hawk over-

rækker symbolerne på det at være blevet stifindere. Hver deltager får et personligt ord med på ve-

jen, som opsummerer den fornemmelse, som Zäll har fået af den enkelte, og får derudover et di-

plom, der indeholder et billede af denne, såvel som en beskrivelse af, hvad det vil sige at være sti-

finder, som jeg indledte nærværende kapitel med, og de får også udleveret en lille medaljon, som 

                                                 
212 I-11. 

 159



symbol på deres personlige kraft, en lille medaljon med et ulvespor på den ene side og et nummer 

på den anden. 

Ulven udlægges i denne sammenhæng, som en naturlig stifinder, og ulvesporet signalerer, 

hvad der beskrives som stifinderens princip om altid at finde den hurtigste vej imellem to vandhul-

ler, og drage omsorg for sine cirkler. Det understreges ved ceremonien, at der kun findes den ene 

udgave af medaljonen, som den enkelte får udleveret, idet medaljonerne er nummererede, og der er 

lavet et endeligt antal medaljoner, og formen derefter er blevet destrueret. Derfor kan medaljonen 

ikke laves igen, og erstattes ved et eventuelt tab. 

 

Det naturlige, sportens ånd, jægersoldatens cool og hvad hjernen fortæller… 

Den metaforiske iscenesættelse af stifinderprogrammet 

 

Som det er fremgået af præsentationen af stifinderprogrammets tre moduler, så baserer den iscene-

sættelse, der finder sted omkring stifinderprogrammet, sig på en række metaforer, som kondenserer 

omkring nogle bestemte figurer. I det følgende vil jeg kort skitsere og diskutere disse figurer, idet 

de på relevant vis uddyber den introduktion til stifinderprogrammet, jeg netop har givet. 

 Metaforen ”det naturlige liv” dækker over det element i læreprocessen, der introduceres med 

de nordamerikanske indianere. Vi har her med en form for naturromantik at gøre, der ekskluderer 

de aspekter af naturen, der har med kampen for overlevelse, brutalitet og voldelig adfærd at gøre, 

og som konstruerer naturen og naturfolkene i en moderne optik, hvor det centrale i denne bliver 

den tilstand med sig selv og andre, som tilskrives naturlighed. Naturen bliver et billede på ro, ba-

lance, dybde og bæredygtighed, som kan bruges i kontrast til det urbane menneskes såkaldte bla-

serte, hastige, kunstige og omskiftelige tilværelsesform. 

Der er altså tale om en bestemt brug af for det første de indianske naturfolks religion(er) og 

livsforståelse(r), men også af andre, der betragtes som repræsentanter for det naturlige – eksempel-

vis hesteviskeres relation til hesten. Indianerne og relationen til hesten, ulven m.v. bruges med 

henblik på at etablere et modbillede til den vestlige rationalitet og forestilling om effektivitet.213  

                                                 
213 Jeg vælger derfor ikke at forfølge det indianske spor for langt ud i en antropologisk eller regionshistorisk diskussion 
af new age eller andre relaterede emner, idet det væsentlige for mig at se ikke er, hvor Hawk kommer fra rent religi-
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En måde denne modstilling kondenseres er i modsætningen mellem firkanten og cirklen. Den 

”vestlige tankegang” bliver på stifinderprogrammet eksempelvis præsenteret som kendetegnet ved 

kassetænkning, og den ”indianske tankegang” som nævnt repræsenteret ved cirkelformen. Det 

vestlige bureaukratis beslutningsproces er hierarkisk, mens indianerne forhandler i en cirkel, ”hvor 

kæden ikke er stærkere end det svageste led”.214 Hvor den vestlige personlighedstype perfektione-

rer en del af sig selv, det rationelle, analytiske fakultet, så bruger den indianske personlighedstype 

hele sig selv, eller søger at komme hele vejen rundt om sig selv, ikke mindst brugen af sine intuiti-

ve og kreative sider. Hvor den vestlige medarbejder får magt overdraget i forbindelse med sin posi-

tion, så værner den indianske type om sin ”power” i kraft af den måde, han lever på, og tjener sin 

magt ved hjælp af dyder som mod og kløgt. Hvor det vestlige menneske er materialistisk er det 

indianske menneske spirituelt. 

Det naturlige bliver ikke kun brugt som en måde at problematisere den materialistiske sub-

jektivitetsmodus, men også til at installere en subjektivitetsmodus, der baserer sig på selvtransfor-

mation. Det naturlige konciperes som en naturlig selvtransformationsproces, hvor det, som jeg an-

ser for at være et helt igennem vestligt udviklingsnarrativ kommer til at danne grundlag for etable-

ringen af den form for attitude, som indianeren kommer til at repræsentere med sin ro, balance og 

andre dele af en naturlig attitude. Det naturlige betyder at udvikle sig selv.  

Et andet aspekt, der er væsentligt at fremhæve, er, at det indianske bruges som et modbillede 

til det, der opfattes som det moderne samfunds tro på en ydre, hastig forandring. Det indianske 

                                                                                                                                                                 
onshistorisk, men at han repræsenterer, hvad der konstrueres som ”det modsatte” af den vestlige rationalitet. Det var 
tydeligvis sådan, at det blev opfattet af de deltagere på stifinderprogrammet, som jeg interviewede. Når jeg spurgte 
dem, hvordan de havde det med, at der kom en indianer ind på programmet og skulle undervise dem i ledelse, virkede 
de meget pragmatiske i deres svar. En svarede, at det ikke havde så meget at gøre med om det lige var en indianer, som 
det forhold, at Hawk var god til at formulere sin viden på en måde, så det gik ind. En anden svarede, at det ikke var et 
spørgsmål om det var en indianer eller for eksempel en buddhist, der indgik i programmet, så meget som et spørgsmål 
om at få det spirituelle tematiseret. Det væsentlige lå i selve det forhold, at der var tale om en underviser, som repræ-
senterede noget udefra, som kunne modstilles den vestlige selvpraksis; altså at der var tale om et ”modbillede”. En (I-
10) udtalte sig således om emnet:  
”Tager du indianerne, så bygger deres livsvisdom meget på historien og erfaringer, der er samlet op igennem generati-
oner. Og jeg føler, at tager vi det moderne samfund i dag, jamen [så er spørgsmålet] hvor ligger så hele den der erfa-
ringsopsamling? 
Jeg har det sådan, at når nogen kommer og fortæller, at nu skal I bare høre her, vi har fundet ud af noget nyt, så viser 
det sig i bund og grund sikkert, at det er sagt hundrede gange tidligere – bare på en anden måde. Og der er indianerne 
meget tro imod det der er blevet sagt. Det er det samme der bliver sagt igen og igen, og så er det meget fokuseret og 
koncentreret. Så det er ikke sådan, at der er en pokkers masse ord, hvor du sidder og overvejer, puh ha kan jeg nu få 
overblik over det?” 
214 Fra Introduktions-CDen til Coaching Master Class, jeg citerer den som ICMC, når der er reference til introdukti-
onsdelen af denne CD, og V-CMC, når det er visualiseringsdelen af denne CD. 
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modbillede bruges til at hævde, at der er tale om et bedrag, da forandringerne i den sidste ende ud-

gør en evig gentagelse af det samme. I den forbindelse repræsenterer det indianske aspekt et billede 

af forandring, hvor det ikke drejer sig om at opfinde nye ting, ord, teorier og kvantitativt mere, men 

om at kondensere, finde frem til nogle essentielle former for virksomme indsigter, og forståelse, 

som udmærker sig kvalitativt.215

 Som det er fremgået, så er et centralt aspekt af det naturliges tematisering at indkredse en 

tilstand, man kan opnå i sig selv, og det er denne tilstand, der relaterer til den relevante subjektivi-

tetsmodus og træningen som leder. Det handler om at opnå en bestemt tilstand med sig selv, hvor 

man udstråler en bestemt form for dynamisk ro. Det er denne tilstand som billedet af det naturlige, 

hesteviskeren repræsenterer. 

 

En hestevisker tager hensyn til hestens natur, den er et dyr som gerne 
vil flygte, når den ser et rovdyr foran sig, [eller] en person som kan 
virke truende. Derfor vil en hestevisker respektere hesten, give den, 
den tid, der skal til, [for] at hesten kan vende sig til at være sammen 
med ham eller hende med to øjne foran i hovedet, som på en måde 
ligner en ulv. Hesteviskeren kan nærme sig hesten i den takt, som he-
sten giver tilladelse til det. Men på et tidspunkt opstår det, som hed-
der ”join up”. At hesten giver lov til at hesteviskeren klapper den på 
halsen, vender sig om og går, mens hesten går lige bag efter. Så er 
der kontakt.216

 

Relationen mellem hestevisker og hest, er et billede på den naturlige relation som sådan, således 

også mellem leder og medarbejder. Det opfattes som naturligt at tage hensyn til andres måder at se 

på verden og reagere derpå; og nærme sig dem forsigtigt med interesse, og søge at opnå en naturlig 

kontakt til dem.  

 

Det er den kontakt, du som en god coach kan opnå. Og du gør det 
ved på en ærlig, afbalanceret og god måde at være sammen med den 
person, som du er coach for, og bygge tillid op på en naturlig og en 
ægte måde. 

 
                                                 
215 Dette billede kunne problematiseres ud fra en religionshistorisk vinkel, hvoraf det ville fremgå, at indianerne ikke 
siger det samme igen og igen, men særligt i relation til new age og moderne neopaganisme, er tale om en ”invention of 
tradition”, sådan som kultur i det hele taget kan hævdes at fungere. Se A.W. Geertz 1992: The Invention of Prophecy. 
216 I-CMC. 
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Det naturlige baserer sig på et ”ægte” selvforhold, og en kompleks måde at forholde sig til den an-

den, hvor det ikke kun er det, han siger og gør [frontstage], man bemærker, men det, han udstråler, 

hvad enten det er frygt, usikkerhed, mistro eller positivt ladede elementer som tillid, fortrolighed 

og kærlighed [backstage]. 

På samme måde som forholdet mellem hest og hestevisker bør lederen ifølge denne forestil-

ling se opmærksomt på, hvordan han selv virker på medarbejderen og ”give den [anden] den tid der 

skal til”, for at der sker det, der hedder ”join up”, at paraderne sænkes, og tilliden opstår. Det er 

dette forhold til den anden, og den opnåede tillid, som ligger i betegnelsen for det naturlige.217  

I et interview uddyber Lasse Zäll, hvordan han forstår dette i relation til ledelse. 

  

Det handler om at bruge sin intuition, at bruge sin empati til at prøve 
at tage udgangspunkt i det andet menneske…, det at møde mennesket 
der, hvor det er.  

Fører vi det [hesteviskerbilledet] over på ledelse, så [betegner] natur-
lig ledelse, at jeg prøver at møde dig, der hvor du er, og prøver at op-
bygge en relation dig og mig imellem, som gør, at du begynder at få 
lysten til at lære, og lysten til at begynde at se, hvordan du kan skabe 
resultater sammen med mig, og de andre, vi arbejder sammen med. 
Det, som er naturligt for mennesker, er, at vi har tillid til hinanden, 
vi har noget tilfælles, som vi går efter. Et fælles mål, vi bliver en 
community, arbejder skulder ved skulder. Får et fælles mål. Og så er 
min tanke, at så kommer resultatet på bundlinien, som en spin off af 
fornuftigt arbejde.218

 

Her fremkommer Zäll med en indkredsning af, hvad han ser som det naturlige mellem mennesker, 

nemlig tillid, fælles målsætninger, det han kalder ”community” og fornuftigt arbejde. Jeg vil senere 

vende tilbage til denne bestemmelse af det naturlige, i forbindelse med mit arbejde med at redegøre 

for selvomsorgens etik. Her vil jeg blot fremhæve, at den ”naturlige” ledelse har med relationen til 

den andens samlede personlighed og måde at administrere sig selv at gøre; det vil sige den proces, 

hvorigennem den anden folder sig ud som menneske, og det, Zäll kalder naturlig ledelse, har det at 

overvinde frygten mellem mennesker som et helt centralt tema. Ifølge Zäll kan frygten betragtes 

som en kraft, der bygger barrierer mellem menneskers naturlige møde med hinanden. Det er fryg-

                                                 
217 V-CMC. 
218 Eget interview, 2001. 
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ten, der får dem til at skjule sig for hinanden [i frontstage adfærd], såvel som at nægte at forholde 

sig til dele af sig selv. Derfor hedder et af modulerne på det nye Coaching Master Class, netop ”no 

fences”. I introduktionen til dette hedder det, at ”vi skal pille hegnene ned mellem os mennesker, 

ikke have for mange barrierer eller grænser, som vi ikke tør overskride”, og videre, at vi skal turde 

”overskride disse grænser, fordi vi gør det ud fra kærlighed…Vi er brødre eller søstre som skal 

hjælpe hinanden til at lykkes i livets opgave, derfor går vi over disse hegn…der er ingen sår, når en 

god coach har lavet sit arbejde… der er healing”.219

Det er dette møde, hvor der finder healing sted, som sammenfatter, hvad jeg mener med sti-

finderprogrammets definition af det naturlige, nemlig en idealiseret og sublimeret form for natur, 

hvor kampen om magt og overlevelse, erstattes af, hvad der beskrives som kærlighedens syntetise-

rende kraft. 

 

Den nye kapitalismes sportsånd 

 

”Resultatet på bundlinien, [kommer] som en spin off af fornuftigt arbejde”, sagde Zäll i foregående 

afsnit. Heri ligger en form for inderlighedsfatalisme, som har med det jeg kalder den nye kapita-

lismes sportsånd at gøre. Heri ligger det, at man i stedet for at koncentrere sig om analysen af mod-

standere og konjunkturer, og den komplekse omverden, tilskyndes til at koncentrere sig om sig 

selv, hvem man er og herudfra skabe resultater, som man kan præsentere som produkter på marke-

det. 

 Der er tale om en inderlighedsfatalisme, idet det handler om at opbygge tillid og tro på sig 

selv, og arbejde på grundlag af denne i stedet for at arbejde på grundlag af markedsanalyser og 

konjunkturbarometre. I denne attitude skinner den sportsånd, der gennemsyrer Zälls fortællinger 

fra hans år i eliteidrættens verden, igennem. Herfra har han princippet om at kigge indad i stedet 

for at kigge udad. En af de centrale fortællinger i den forbindelse handler om Zälls arbejde med 

Danmarks mest vindende kanoroere Arne Nielsson og Christian Frederiksen, der i alt nåede at vin-

de otte VM-guldmedaljer. Zäll fortæller om et 10.000 meters løb, som roerne i første omgang ville 

aflyse, men som Zäll fik dem overtalt til at stille op i alligevel.  

                                                 
219 ICMC. 
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23 kanoer var med i VM-løbet, som blev indledt med en tyvstart af 
den kinesiske båd. I omstarten var de urutinerede kinesere ude af 
stand til at styre båden med den konsekvens, at de kværnede ind i 
danskerne med en voldsom kraft. Den danske båd snurrede 180 gra-
der rundt, og spidsen pegede tilbage mod målstregen. Da Arne Niels-
son og Christian Frederiksen endelig kom på ret køl, var de 200 me-
ter bagefter konkurrenterne – med udsigt til at skulle kæmpe sig op i 
det turbulente vand, som de andre både havde efterladt. 

De roede i stedet til kanten af banen og forsøgte at finde deres egen 
rytme. Og inde på land steg respekten hos Lasse Zäll. De fleste andre 
sportsfolk havde under tilsvarende omstændigheder kastet håndklæ-
det i ringen... Men de valgte at bide sig fast i løbet ud fra princippet 
om, at det vigtigste er ikke at blive nummer ét, men at vinde over sig 
selv og få det bedste mulige ud af enhver given situation. 

Allerede efter et par omgange på rundbanen havde de hentet fem-
seks både og arbejdede sig videre op i feltet. Med 1250 meter igen lå 
de på fjerdepladsen og havde et usædvanlig godt glid i båden. Så la-
vede de en fræk manøvre, som skabte forvirring i førerfeltet. De trak 
ud i banen – og valgte dermed en længere vej mod målet – for at 
slippe væk fra konkurrenternes kølvand. Og så begyndte de lige så 
stille at æde sig ind på de forreste både. Da de opdagede, hvad der fo-
regik, rykkede de vildt for at komme forbi danskerne, som imidlertid 
spurtede væk og vandt VM-guldet med en bådlængde foran polak-
kerne.220

  

Pointen med denne historie, når Zäll fortæller den, er at de danske roere ikke vidste, at de havde 

vundet, da de kom over målstregen. De havde, som Zäll fortæller det, koncentreret sig om, hvor 

langt de, deres udgangspunkt taget i betragtning, kunne nå. Zäll adskiller, hvad han kalder Poul 

Elvstrøms definition på sejr fra, hvad han kalder Mike Tysons princip, som går ud på at mose og 

håne modstanderne. Elvstrøms princip derimod er princippet om at få det bedst mulige ud af en-

hver situation, og bruge ens personlige udgangspunkt bedst muligt. 

 Det var dette udgangspunkt, Zäll arbejdede med i idrættens verden. De teknikker han brugte, 

mentaltræningsøvelser, visualiseringsteknikker, analyse af toppræstationer og fastsættelse af mål, 

tager alle udgangspunkt i det princip, at den kamp der foregår, er defineret indenfra og ud. Og at de 

gode resultater i forhold til andre, skal være afledt spin off af et arbejde på at få sig selv til at fun-

gere så godt som muligt ud fra subjektive målestokke.  
                                                 
220  Hundevadt 2001, 55f. min kursiv. 
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Når Zäll taler om, at resultaterne i erhvervslivet kommer som spin off af fornuftigt arbejde er det 

netop dette princip, han referer til, hvor det handler om at arbejde med udgangspunkt i at skabe 

subjektive forudsætninger for at lave resultater, snarere end at udlede forudsætningerne af resulta-

terne.  

 Et af de steder, hvor denne holdning klarest viser sig, er i den måde, at sportsmetaforen bru-

ges i forbindelse med coach-begrebet, som er det begreb, der bruges til at udstikke retningslinier 

for den måde, forholdet til den anden skal forvaltes. Hvor en træner er en tekniker, der kender til 

frontstage spillets regler, og derfor kan rådgive en fodboldspiller om, ”hvordan han sparker til en 

bold”, som Zäll ofte formulerer det, så er en coach orienteret imod det, der i det enkelte tilfælde 

ligger bag ved fodboldspillerens præstationer på frontstage, hans motivation, den måde han sætter 

sig op til en kamp, den måde han bruger sine ressourcer på osv. Zäll bruger i den forbindelse ofte 

henvisningen til Bo Johansson, ”som var leder af det danske landshold til VM 98, som arbejdede 

sammen med Silkeborg IF, da de vandt danmarksmesterskabet”. Ifølge Zäll er Johansson ”kendt 

for ikke at sige ret meget til spillerne om, hvad de skal gøre… men han kan vække deres interesse 

for at spille en fantastisk kamp, fordi der er noget vigtigt på spil for dem”. Som eksempel fremhæ-

ver han ofte historien om Brian Laudrup og Michael Laudrup, der spillede på landsholdet i VM i 

1998.  

 

De havde været væk fra landsholdet i lang tid, nu vendte de tilbage. 
Det havde nok, gætter Zäll, at gøre med at coachen [Johansson] stil-
lede nogle spørgsmål, som fik dem til at tænke over nogle vigtige 
ting, som stod på spil for dem i deres liv. Måske noget med, at når 
man er ved at stoppe sin fodboldkarriere, hvordan kan man så [få] et 
godt eftermæle, hvordan kan man give sin fodboldmæssige arv vide-
re til de spillere, som skal fortsætte. Måske var det disse spørgsmål, 
og nogle andre, der satte en tænkning i gang hos de to brødre Lau-
drup, og fik dem til at ville gå ind på landsholdet i en ny rolle… nem-
lig… at hjælpe de andre spillere til at nå lidt af de samme højder, 
som de to brødre spillede på.221
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Coachen sætter fokus på ”vigtige ting”, han hjælper spillerne med at fortolke deres liv, og på den 

måde er han medvirkende til at give det, de gør, betydning, hvilket vil sige kaste et skær af subjek-

tiv mening over det, den enkelte gør. 

 Det er på denne måde, at han er en person, som er i stand til hjælpe andre med at skabe re-

sultater på frontstage ved at koncentrere sig om deres backstage. Coachen hjælper andre med at se 

på den måde, de finder en bestemt mening med det, de gør, den måde de tolker deres liv, og forstår 

frontstagen som en del af noget andet.  

Udgangspunktet er ikke, at det handler om at drive personen, men at det handler om at finde 

ind til en drivende kraft i personen, som antages at være i personen qua det forhold, at denne alle-

rede er en bestemt person, og har givet sit liv en bestemt form, som afsætter ganske bestemte mu-

lighedsstrukturer for dennes videre forløb. Arbejdet for en coach består således i at koble en opga-

ve med den indre drivkraft, som realiseringen af disse mulighedsstrukturer kan afstedkomme, her-

under muligheden for helhed og den deraf afledte aktivitet med at lappe sine huller i personlighe-

den. Dette beskriver Zäll et andet sted som det at finde ud af, hvad er der på spil for den anden i 

dennes liv lige nu, det vil sige på spil nedenunder spillet (arbejdet med en konkret arbejdsopgave), 

altså på det, jeg kalder backstage. At noget er på spil, udlægger Zäll som det, at den enkelte får 

muligheden for at nå ”næste niveau i sin egen udvikling”, sådan at han, når han går i gang med en 

ny opgave, ikke blot skal gennemløbe den samme proces (den materielle del af arbejdet), som han 

tidligere har gjort, men at han f.eks. ”når han skal arbejde med projekt nummer syv”,222 oplever, at 

det er et trin på stien i hans personlige udvikling, som får ham til at nærme sig der, hvor han ”skal” 

hen med sig selv, således at projektet bliver vigtigt for ham som menneske (det immaterielle mål). 

På den måde bliver projektet gjort til en form for øvelse, som han kan arbejde på sig selv med, idet 

arbejdets rutiner og nye konstellationer bliver genfortolket med udgangspunkt i det mål en person 

kan have med sig selv som menneske, og med spørgsmålet om, hvordan han kommer derhen?  

Det er lige præcis her, at stifinderprogrammet installerer en form, som det giver mening at ta-

le om som arbejdsetisk, forstået sådan, at arbejdet i en og samme instans tolkes såvel materielt som 

ideelt i forhold til den enkelte, der udfører det. Zäll siger selv et andet sted, at arbejdet får en ”hid-

den agenda”, som han netop forbinder med, at den enkelte, der udfører det, får ”mulighed for at 

udvikle sig til næste niveau” i sin personlige udvikling.223

                                                 
222 Se "Introduktion til Coaching master class”, fremover ICMC. 
223 ICMC. 
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Grundlaget for den arbejdsetiske form, vi har at gøre med skinner igennem her, nemlig troen 

på, at der i hvert eneste menneske er en mere rationel kraft, eller bevægelse end den, som kan læg-

ges ned over mennesket udefra. Og at der i den proces, som går ud på at blive en cirkel eller ”et 

helt menneske”, allerede ligger en dynamik, en tilblivelse og dermed også en disciplinerende og 

strukturerende kraft. Der er tale om en kraft, som ifølge stifinderprogrammet, hvis den bliver gjort 

central i arbejdsprocessen (hvilket også implicerer at den forenes med personens faglige egenska-

ber), i langt højere grad kan betale sig for personen selv, men også for køberen af dennes arbejds-

kraft, end tvang og disciplin udefra og ind. 

 

Det skifte fra frontsage til backstage læring, som stifinderprogrammet repræsenterer er altså et pa-

rallelt skifte i forhold til en arbejdsetisk overgang, fra at fokusere på frontstage indretningen af ar-

bejdet, incitamentstrukturer og principper for indretningen af arbejdet, til en indrestyret form for 

rationalitet. Det er ud fra dette rationale, at coachen arbejder på en måde, som skal få den anden til 

at fremstå som et helt menneske. Eller for at sige det med Zäll, skal få ham til at fremstå ”som det 

han allerede er, i kraft af hvad han er på vej til at blive”.  

Det værktøj, coachen har til sin rådighed, er først og fremmest spørgsmål og evnen til at kun-

ne stille de rette spørgsmål. De skal hverken være for forsigtige eller overmodige, men midt imel-

lem; det som kaldes ”intuitivt modige spørgsmål”.224 Man skal altså samtidig have ”mod til at stille 

spørgsmål, som er en lille smule farlige, og kende grænsen for, hvad man kan spørge om, og på 

hvilken måde, man kan gøre det”.225

 Meningen med sådanne spørgsmål er, at de skal ”ramme det helt rigtige sted”, sådan at de 

”hjælper den anden til at tænke længere, og blive endnu mere klar over, det som er vigtigt”.226

Dette er baggrunden for at forstå typen af de spørgsmål en coach stiller. Spørgsmål der ”får 

ham eller hende til at tænke længere, tænke dybere”, og – nu kommer så det helt centrale i forhold 

til temaet arbejdsetik – ”finde ud af, at den opgave, som skal løses ikke bare handler om et eller 

andet der skal klares, men det handler desuden og måske allermest om at gå til næste niveau i sin 

egen personlige udvikling”.227

                                                 
224 Begrebet tilskrives P1 journalisten Hanne Riisgaard.  
225 Ibid. 
226 V-CMC. 
227 V-CMC. 
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Hensigten med den ideelle coach’s praksis er at få den anden til at trænge igennem arbejdets 

overflade, ned under de opgaver det består af, og se en anden mening med det at udføre arbejdet 

end den mening, som opgaverne har i sig selv. At arbejde bliver udlagt som en transitiv aktivitet, 

en aktivitet, der ikke er et mål i sig selv, men mål for noget andet, noget spirituelt funderet, nemlig 

personens egen udvikling som menneske. Dette virker tilbage på coachen igen, som det fremgår af 

følgende citat,228 hvor det hedder: ”dit formål med det, du laver, er meget større end [bare] den 

opgave, som ligger foran dig nu”. Det er som med ringe i vandet, forstår man, den rette adfærd 

spreder sig ligesom, må man formode, al anden adfærd. Når du forestiller dig, at ”de mennesker, 

som du er sammen med, job, familie, alle vegne, har de ressourcer i sig som skal til for at lykke-

des”, så ”smitter [det] af”. Så er man, fremgår det, ved sit menneskesyn, i kraft af sit forhold til 

andre, med til at skabe nogle sociale spor, som, når de bliver tilstrækkeligt brugt, kan sætte sig som 

normer, og som noget man kan forvente af hinanden. Og som sådan er man i sidste ende med til at 

etablere den sociale verden på nye betingelser.229

Som det er fremgået er der altså tale om en form for idealisme blandet med materiel oriente-

ring i den forstand, at stifinderprogrammet repræsenterer troen på, at etik, forstået som selvets ar-

bejde på sig selv, betaler sig. At det betaler sig – for en selv og ens arbejdsplads – at man arbejder 

på ens egen indstilling, attitude og samlede gestalt som menneske. Stifinderprogrammet kan altså 

ses som en arbejdsetik, som hævder at stræben efter succes kan mødes med en etisk stræben efter at 

finde sig selv. 

Argumentationen for etikkens nytte er lige ud af landevejen: Den gode coach er den gode le-

der, som igen er det gode menneske. Etikkens nytte fremkommer af et ræsonnement, der går ud fra, 

at det som virker i relation til ledelse og succes, i sidste ende ikke har at gøre med, hvad man gør 

som sådan, men hvad man gør, med sit liv – med andre ord om man lærer sig selv at kende og dra-

ge omsorg for den, man er.  

  

Vi har været inde og kigge på, hvad er det de bedste coaches gør, 
hvad er det de bedste ledere gør? Og det de gør, det er en side af sa-
gen, det er blandt andet, at de stiller spørgsmål, men endnu vigtigere 

                                                 
228 I-CMC. 
229 Når jeg siger ”på nye betingelser”, mener jeg dermed ”nye” i forhold til en forudgående praksis i en given lokalitet, 
og ikke, som det turde være fremgået, ny i nogen genealogisk forstand. Det interessante ved stifinderprogrammet er 
den måde forskellige etiske positioner og forskelligt etisk materiale kombineres med henblik på at udgøre et bud, som 
er tilpasset en bestemt type af arbejdsmæssig kontekst. 
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er det sted som spørgsmålene kommer fra. De bedste coaches, de 
bedste ledere er hele personer. Det er kærlighed, der driver det de la-
ver, kærlighed til de mennesker de arbejder med, et ønske om at disse 
mennesker skal nå så langt som muligt, at de lykkes så godt som 
overhovedet muligt med de opgaver, de arbejder med.230

 

Det handler derfor ikke om at gøre det rigtige i forhold til den anden, men om at være på en be-

stemt måde i forhold til denne. Man skal være det sted spørgsmålene kommer fra, forankringen af 

en relation til den anden. 

Ledelsens frontstage er med andre ord meget lille i forhold til dens backstage. Det er selve 

det forhold, at en leder har opnået en sådan tilstand med sig selv, at han ved at tale med, iagttage og 

undersøge sine medarbejdere, kan kaste et bestemt, meningsskabende lys over arbejdet, der er væ-

sentligt. Det er, hvad der menes med begrebet ”det hele menneske”, et menneske, der er nået langt i 

sin personlige udvikling, hvilket får den udlægning, at han er drevet af ”kærlighed til de menne-

sker”, han arbejder sammen med. 

 Man kan næsten høre violinerne i baggrunden, og det er klart, at vi her har med en kondense-

ring af en praksis at gøre, som i den virkelige verden er blandet op med magt, tidspres og økonomi-

ske behov. Alligevel siger det noget om, hvad det er for en form for rationalitet og kontekstualise-

ring af ledelse, der er på spil. Det opfattes som ”usmart” for en leder ikke at kunne relatere til andre 

mennesker, de ansatte, som mennesker, der befinder sig i en personlig udviklingsproces, fordi det 

udlægges sådan, at det i en eller anden udstrækning er denne dynamik, der bærer deres arbejdspro-

ces. Pointen, der ligger i dette, er en antagelse om, at hvis lederen ikke har den evne, vil han få 

vanskeligheder i sit job, tilliden til ham som leder vil falde, modstanden vil stige og effektiviteten 

vil falde. Imidlertid skal det ikke opfattes således, at ledelse bliver til omsorg, men sådan at ledelse 

kommer til at basere sig på en selv-omsorg, hvor den enkelte begynder at arbejde med sig selv på 

en måde, så han afvejer sine materielle aktiviteter i forhold til et sæt af immaterielle aktiviteter, 

som relaterer til en bestemt form for subjektivitet, som jeg vil komme ind på i de følgende fire ka-

pitler, når jeg er færdig med at redegøre for den metaforiske kontekst jægersoldaternes patruljer 

udgør, og den rolle ”hjerne” spiller i stifinderprogrammets mytologi. 

 

                                                 
230 ICMC. 
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Jægersoldaternes patruljer. 

Militære modeller som organisationstyper 

 

Hvor ”det naturlige” repræsenterer den tilstand med sig selv og andre, som stifinderprogrammet 

kondenserer omkring, og ”sportsånden”, den indstilling til arbejdet, som formidles, så udgør jæger-

soldaternes patruljer den metaforiske kontekstualisering af den sociale enhed, omkring hvilken den 

centrale arbejdsenhed, som stifinderprogrammet opererer omkring, teamworket, tager form. Det er 

ved at være tæt på jægerne, og få en fornemmelse af hvordan de leder, kommunikerer og etablerer 

projekter, at den enkelte deltager får mulighed for at visualisere, hvad en ”stifinder-organisation” 

er. 

Takket være det forhold, at det inddrager en militær form, som jægersoldaterne udgør i sit le-

derudviklingsprogram, og etablerer organisatoriske modeller med udgangspunkt i den måde at or-

ganisere på, som man finder i jægerkorpset, bliver det muligt at fortolke stifinderprogrammet i rela-

tion til en etableret praksis indenfor organisationsteorien, nemlig den praksis det er at bruge militæ-

re metaforer som forklaringsmodeller for organisatorisk forandring,231 eller rettere som idealtype 

eller model for organisationsformer i andre af samfundets områder, først og fremmest erhvervsli-

vet.  

 Da Friedrich Taylor i starten af det tyvende århundrede gik i gang med at videnskabeliggøre 

arbejdes organisering og bureaukratisering, var det der foregik i vid udstrækning en overførelse af 

modeller for organisation fra den militære kommando og organisationsstrategi, som havde været 

under udvikling siden Frederik den Store.  

 

Much was learned from the military, which since at least the time of 
Frederick the Great of Prussia had emerged as a prototype of mecha-
nistic organization… 

Frederick’s aim was to shape the army into a reliable and efficient 
mechanism operating through means of standardized parts… 

Many of these ideas and practices had great relevance for solving 
problems created by the development of factory systems of produc-
tion and were adopted in a piecemeal fashion throughout the nine-

                                                 
231  Se i den forbindelse også Max Weber (W & G, 566). 
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teenth century as entrepreneurs struggled to find organizational forms 
suited to machine technology… 

Frederick the Grate’s vision of a “mechanized” army gradually be-
came a reality in factory and office settings as well.232

 

Med udgangspunkt i sine egne erfaringer, og sit kendskab til de forandringer, der kendetegner er-

hvervslivet, har Lasse Zäll set en sammenhæng mellem det behov for træning af ledere og medar-

bejdere og de kompetencer, som jægersoldaterne har opøvet qua deres måde at fungere i patruljer. 

 Det, som stifinderprogrammet i dag søger at gøre ved at inddrage jægerkorpset i arbejdet 

med at træne erhvervsflok, kan ses som en – den nye kapitalismes – parallel til den måde Taylor i 

sin tid inddrog Frederik den Stores principper for organisation i den moderne kapitalisme. Jæger-

soldaternes patruljer skaber en idealtypisk forståelse eller model for ”stifinderorganisationen”, idet 

de kan opfattes som et eksperimentarium for selvstyrende organisationer.  

 Lad os prøve at se på forholdet mellem den bureaukratiske organisation og stifinderorganisa-

tionen ud fra, hvad man typologisk kan betegne den formelle hærs organisering og hvordan man 

typologisk kan bestemme jægernes form for organisation, patruljen. Dette kan vi gøre ved at ind-

drage Preben Werthers erfaringer. Werther er selv tidligere befalingsmand fra jægerkorpset, lige-

som han har en fortid som befalingsmand indenfor hæren, så han kender begge systemer. I dag er 

han som nævnt coach ved stifinderprogrammet, meddesigner af modul 2.  

Werther personificerer i sin egen biografi overgangen fra den type af organisationsstruktur, 

som kan kaldes Webersk, til en ny form for militær organisation, som baserer sig på en helt anden 

type af organisationsforståelse og etik, som modsvarer den figur jeg opererer med som en mulig 

post-protestantisk arbejdsetik.  

 Det centrale i modstillingen mellem disse to typer af organisation er spørgsmålet om, hvor-

vidt det er en objektiv eller en personlig politik, der styrer indretningen af arbejdet. Ifølge Werther 

er hærens formelle system kendetegnet ved at være ”bureaukratisk og stift”, og at der er ”mange 

skjulte dagsordener og politik” i beslutningsprocesserne. Det er, siger han, ”bureaukratiet, der gør 

det politisk”, hvilket han udlægger på følgende måde: ”Hvis du skal bevæge dig i det, så skal du 

være polemisk, der er for meget win/lose i det, der er for meget konkurrence. Der er for meget poli-

tik”.  

                                                 
232  Morgan 1996, 15f. 
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Derfor var det, fortæller han, ”et paradigmeskifte” at skifte til jægerkorpset. ”Det var en helt 

ny måde at tænke på. Det var at gå fra det regelstyrede til muligheden; det var at gå fra begræns-

ningerne, bestemmelserne, direktiverne til [at sige]: ”det kan vi også gøre, det kan vi også gøre”. 

 Hvor forsvaret som idealtype er kendetegnende ved de Weberske principper for organisation, 

en ude-fra-og-ind disciplinering og dermed også det, jeg her kalder den protestantiske arbejdsetik, 

kan jægerkorpset ses som en inde-fra-og-ud disciplinering, og en form for personlig politik.  

 Hvor hæren er bureaukratisk er patruljen fleksibel. Hæren baserer sig på komandolinier og 

direktiver ”ovenfra og ned”, og dens enhed opererer ud fra overordnede planer og strategier, mens 

patruljen er opgavestyret. Opgaveløsningen tager så vidt muligt udgangspunkt i et arbejde som 

baserer sig på en helt anden type af disciplinering end indenfor hæren. Det er et skift fra en ydre 

defineret rationalitetsform til en indre rationalitet; det handler ikke kun om, hvad der virker, og 

hvad der ikke virker, men om hvad der virker for mig i denne sammenhæng, det vil sige en form 

for rationalitet, der kondenserer omkring nogle meget specifikke punkter i stedet for strukturer og 

overordnede kompositioner. 

Når det fungerer, som det skal i en patrulje, så følger retten til at lede i en given sammen-

hæng den mand, der ved noget om det problem, der skal løses, og han venter ikke på ordre, men er 

i stand til at gå ind og ”tage lederskab når det gælder”, samtidig med, at de andre er i stand til at 

træde tilbage for ham. Det er denne sociale dans, der bydes op til, når patruljen bliver model for 

arbejdets organisering. Denne mekanisme, med alt hvad den indbefatter, som søges overført til 

erhvervslivet og arbejdsetikken igennem stifinderprogrammet, hvor det netop er denne mekanisme 

imellem at træde frem og tage lederskab, og evnen til at lade sig lede, der er i centrum, såvel som 

hvad der betragtes som de personlige forudsætninger for at gøre det. 

 Hvor hæren er politisk i en administrativ forstand, kan man sige at patruljen er politisk i en 

etisk forstand, idet den bygger på personlige overenskomster mellem konkrete medlemmer af en 

given gruppe, og derigennem kan siges at basere sig på fornemmelsen af tillid mellem personerne i 

en patrulje. Det er gennem det personlige kendskab, erfaringer med hinanden, at den lim som bin-

der patruljen sammen etableres. Et banalt eksempel på dette er, at man tjekker hinandens fald-

skærme, før man springer ud af en flyvemaskine. Det er et lige ud ad landevejen eksempel på, 

hvordan man i en patrulje lægger sit liv i hinandens hænder. 

 Her konkretiseres et forhold i det sociale, der kan hævdes at være lige så aktuelt i alle andre 

sammenhænge, hvor individer indgår i organisatoriske former for stofskifte. Det er et forhold som 
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eksempelvis udgør det helt centrale i Løgstrups etik; at den sociale verden er kendetegnet ved en 

interdependens, der viser sig ved, at det enkelte menneske er det andet udleveret, således at man 

har noget af det andet menneskes liv i sin hånd. Løgstrup udlægger det på den måde, at tiden er et 

etisk anliggende, fordi man i samværet med andre giver hinanden ens tid. Dette forhold undflyer 

enhver frontstage organisation, hvor man vil holde den eksistentielle tid ude af den organisatoriske 

kommunikation, og alene fokusere på den liniere tid, organisationens klokkeværk.233

 Stifinderprogrammets etik søger at fokusere på en eksistentiel tid i relation til karriereplan-

lægning, hvilket eksemplet i afsnittet ovenfor vidner om, hvor coachrelationen handler om, hvad 

der er på spil i den andens liv. Her nævner Zäll det eksempel, at en ledende medarbejder, har gen-

nemført den samme opgave et vist antal gange, og derfor ved at han kan løse opgaven, men mang-

ler at opgaven skal forlenes med en subjektiv mening, som gør, at der er noget i det for ham. 

 

Tillid 

 

Når dette er sagt, er det vigtigt at nævne at der for mig at se toner en væsentlig forskel frem mellem 

Løgstrups etik og den etik der via jægersoldaterne formidles ud i stifinderprogrammet. Løgstrup 

fastholder, at det forhold, at tiden er irreversibel, betyder, at vi har ansvar for hinandens tid, fordi vi 

ikke kan gøre, det vi, gør om. Der er med andre ord tale om en etik, der funderes i omsorgen for 

den anden, hvilket også er essensen af Den etiske fordring.234 Løgstrup vælger ikke dette nedslag, 

fordi hans eksempler og hverdagsanalyser peger i denne retning, men fordi han opererer indenfor 

den protestantiske etiks perspektiv, hvor fordringen er en fordring om omsorg for den anden, som 

repræsentant for gudsriget. Selv om han vægrer sig ved denne udlægning af kristendommen,235 

mener jeg ikke han slipper ud af den.236

                                                 
233 Se I den forbindelse kapitel 1 til 5 i Løgstrups Skabelse og Tilintetgørelse, København 1976. 
234 København [1956] 1991. 
235 Se i denne forbindelse den ”Polemisk epilog”, i: Den etiske fordring, hvor Løgstrup netop går i rette med Kierke-
gaard, idet han siger, at denne udlægger omsorgen for næsten på følgende måde: ”at hjælpe næsten til at elske Gud” 
(Ibid. 251). Her mener Løgstrup netop at det handler om at hjælpe denne med dennes livsudfoldelse. 
236 Løgstrups etiske værk brækker over i to dele på netop dette spørgsmål, idet han arbejder ud fra den kristne, etiske 
fordring om at modtage den anden fordringsløst, på den ene side, og så den hverdagsfænomenologiske undersøgelse af 
det sociale, hvor han kommer med det ene sæt af regler for ret adfærd, og selvomsorgsprincipper efter det andet. ”Om-
sorgen for det andet menneskes liv kan aldrig bestå i at støtte det i dets utaknemmelighed eller hjælpe det med at un-
dertrykke andre… Omsorgen for det andet menneskes liv kunne aldrig bestå i at overtage dets ansvar og på den måde 

 174



 

Stifinderprogrammet og jægersoldaternes etik tager snarere form, som en selvomsorgs etik, end 

den etiske figur, som fremkommer af det, Løgstrup kalder den etiske fordring. Det er heri, at man 

begynder at ane konturerne af det, jeg kalder post-protestantismen. 

 Man er ikke i en etisk fordring på jægerkorpset, men man er fordret til at etablere et sæt af 

techne tou biou, livsteknikker med hinanden, man gennemgår hårde opgaver sammen og lærer hin-

anden at kende, analyserer hinandens adfærd: Hvor er man stærk og hvor er man svag? Og man 

konfronterer hinanden med, hvad man ser, og søger på den måde at komme ind bag hinandens de-

fensive rationaliseringer, og problematisere hinandens adfærd. Man er med andre ord langt inde i 

en backstage læreproces, hvor det angår den måde, man fungerer på som menneske, i relation til 

den rolle, man fungerer i som professionel. Som Werther formulerer det, så er tilliden væsentlig for 

alt, men tilliden er ikke alene som hos Løgstrup en spontant livsytring,237 det er noget, der arbejdes 

på, man tjekker som sagt den andens faldskærm, og tester derigennem ens tillid til den anden. 

 

Hvis jeg kommer ned og har haft en fejlfunktion. Så kan jeg godt si-
ge dig, den tillid jeg har vist dig, den har du misbrugt på det groveste. 
Og jeg tror nok, det bliver næsten umuligt at få den igen. Så simpelt 
er det. 

 

Tillid er noget, der bygges op i relationer, hvor den enkelte udøver selvomsorg, hvor man sikrer at 

træne sider, der er svage hos sig selv og den anden, sådan at der opstår en soliditet i det sociale, der 

ikke baserer sig på en abstrakt, uudtalt og uoperationaliseret fordring, men på baggrund af konkrete 

erfaringer – konkret viden om hvem man selv er, og hvem den anden er. Hvordan man selv reage-

rer, og hvordan den anden reagerer osv. Det overlades altså ikke til tilfældet, om man kan stole på 

hinanden eller ej. Hvis den enkelte ikke kan stole på den anden, så er næste skridt at undersøge 

                                                                                                                                                                 
gøre sig til herre over dets vilje…”,236  han angriber laster som ”selviskhed”, ”forfængelighed”, ”selvretfærdighed”,  
”sentimentalisme”, og han advarer forskellige steder imod at misforstå fordringen som slaphed, som holdningsløshed 
og eftergivenhed. ”Forholdet kan være én eneste udfordring til mig om at gå imod, hvad det andet menneske forventer 
og ønsker…Thi gjaldt det blot om at svare til den andens forventning og efterkomme hans ønsker, ville vort liv sam-
men blot gå ud på – ansvarsløst – at gøre sig til den andens redskab (Ibid. 31). Ansvaret ville afløses af lefleri, medløb, 
eftergivenhed, uoprigtighed, kælenskab, ”at hygge sig i enighed om noget uvedkommende”, som alt sammen er egenskaber 
”der skyer sandheden som pesten” (Ibid. 32). ”Og det forandrer intet, at der måske både forlanges og ydes offer. Uden 
viljen til sandhed bliver nemlig også offeret til smiger. Kort sagt, var der ikke forskel på den udfordring, der ligger i 
ethvert forhold, og så den andens udtalte forlangen, ville vort liv sammen gå ud på at prisgive sig mængden” (Ibid.). 
237 Se Den etiske fordring, kapitel 1. 
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hvorfor. Og skyldes det blandt andet, at den anden mangle bestemte dyder, så arbejdes der på disse 

dyder. Hvor Løgstrup blot taler om, at den spontane tillid ødelægges, uden at interessere sig for, 

hvad man i forlængelse af Jægerkorpsets praksis kan kalde tillidens teknologi, så er hele jægersol-

daternes uddannelse bygget op omkring arbejdet med tillidens teknologi. Det samme gælder stifin-

derprogrammet, man forventer ikke at tilliden kommer springende spontant i den forstand, at en 

tillid, der kan bruges til noget kommer springende. Den form for tillid, som der arbejdes på at byg-

ge op i teams og i patruljer, baserer sig på et etisk arbejde på sig selv og hinanden, hvor det sociales 

teknologier ekspliciteres – holdes ud i strakt arm og undersøges og bearbejdes. For Løgstrup er 

tillid noget givent, som kan ødelægges, ja næsten må ødelægges i det sociale, idet vi – givet det 

sociales karakter – er udleveret hinanden i et magtforhold. I en stifinderoptik er tillid noget, der kan 

arbejdes på, det er en efterstræbelsesværdig tilstand, som man kan søge hen imod og bygge op til, 

som man kan blive god til, igennem den teknologi man lærer på stifinderprogrammet. Som en spej-

ling af jægerkorpsets patruljer, hævder Werther således, at man kan lære at mestre tilliden på det 

sociale plan. 

 

Jeg tror virkeligt, fortæller Werther, at har man rigtig tillid, så går du 
igennem en væg. Så siger du: “nu er vi sammen”. Nu er vi venner, 
det her gør vi sammen, jeg tør godt vende ryggen til dig. Jeg ved, at 
du holder min ryg fri, så holder jeg din ryg fri. No matter what, jeg 
giver mig fuldt og helt. 

 

Det hjælper ikke noget for en jægersoldat, at han er etisk fordret til at have tillid til manden på sin 

højre side, når de udfører en mission; hvis han skal vende ryggen til denne mand, skal han de facto 

have tillid til, at denne er i stand til at sikre ham på hans højre side. Tilliden er i denne situation 

ikke metafysisk eller transcendent baseret, den er teknisk, kan han eller kan han ikke det, der skal 

til. Hvis ikke, så må der trænes. Hvis han ikke kan finde ud af at være ærlig med, hvordan han har 

det, må han lære det osv. 

 

Rationalitet 

 

Det er klart, at situationen er en anden i erhvervslivet. Men tendensen bliver blot skarpere, fordi det 

er liv-død situationen, der kendetegner jægerkorpset. Ser man på stifinderprogrammer, så fremgår 
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det, at man også i erhvervslivet ønsker en form for kontant-afregning-ved-kasse-et-etik. Det, der 

kendetegner jægerne, når de løser en opgave, er, at de kan håndtere forholdet til den anden konkret, 

teknisk, og gøre det med en stor grad af dynamisk ro. Hvilket ifølge en stifinder,238 der er leder af 

en større revisorvirksomhed, og derfor har godt kendskab til, hvordan erhvervslivet fungerer, er det 

modsatte af, hvordan det håndteres i erhvervslivet. Han formulerer det på følgende måde: Det, som 

udmærker jægerne, er, at ”de er ekstremt rationelle” i relation til den måde de træffer, ”deres be-

slutninger og gør deres betragtninger”; der er, som han siger ”ikke alle de der politiske afvejnin-

ger”, som der er i erhvervslivet. 

 

Der er så meget politik og afvejning og taktik i erhvervslivet, hvilket 
skaber inerti i organisationen, [og] gør at boldene ryger i alle retnin-
ger: ”Siger jeg nu det rigtige?” – ”Ter jeg mig nu rigtigt? osv.”  

Sådan oplever du ikke jægersoldaterne, de går efter bolden. 

 

”De danske jægersoldater”, fortsætter han, ”er set med mine øjne, nogle af de mest professionelle 

til det de er sat til at beskæftige sig med, og har mindst behov for at vise det”. Han begrunder denne 

professionalisme med den etik, der er imellem jægersoldaterne, deres indbyrdes kommunikation, 

der er direkte, hvad angår det at placere og tage ansvar. 

 

Det er noget andet i erhvervslivet, fortsætter han, hvad du ikke ser 
rundt omkring af flytten-aber-rundt-på-skulderen. Hvis man gad 
stoppe med det i erhvervslivet, så kunne vi komme utrolig meget vi-
dere. 

Der ikke én virksomhed i det danske erhvervsliv, eller globalt der 
drives rationelt, bare tilnærmelsesvist – og hvis der var det, så ville 
du simpelthen se en, der fes igennem verden, så ingen andre kunne 
nå at følge med. Og det er det, jeg har fået mest ud af ved stifinder-
uddannelsen, konstateringen af at rationelle virksomheder findes ik-
ke. Der er så meget politik og afvejning og taktik og hvad ved jeg, 
inerti inde i organisationen, der gør netop at boldene ryger i alle ret-
ninger. 

 

                                                 
238 I-7. 
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Jægersoldaterne er eksempler på den type af rationalitet, der er kendetegnende for, hvad der efter-

stræbes i stifinderprogrammet, en form for rationalitet, der baserer sig på en upolitisk, direkte form 

for rationalitet, der tager højde for såvel frontstage som backstage aspekter af det sociale. 

I patruljen bygger deltagerne principper op sammen i stedet for at følge abstrakte regler og 

love. Principper om, hvordan man handler og hvordan man er, og man stræber efter at nå til en sub-

jektiv tilstand, hvor man er i stand til såvel at være individualist, som at kunne ”svitse over” til en 

kollektiv synergis domæne, hvor man som individ handler som en del af en helhed i patruljen. 

Denne helhed er som nævnt baseret på en meget konkret tillid der går ud på, at hver enkelt medlem 

har tillid til, at de andre kender dem selv godt nok til at vide, at de ikke lyver over for sig selv, er 

uklare overfor sig selv, men er i stand til at lytte til sig selv og melde ud i forhold til de andre. Det 

nytter for eksempel ikke, at en ikke vil indrømme træthed, hvis han skal holde vagt, eller fortælle 

om sine sår på foden og/eller anden form for sygdom, hvis han skal løse en opgave, der kræver 

hurtighed osv.  

 Det er i kraft af tilliden, at en form for organisation tager form, som en bevægelse fra front-

stage til integrationen af hinandens backstage i arbejdet. Dette kan illustreres ved den måde 

Werther taler om tilliden. For Werther er tilliden som en væg, man på et tidspunkt passerer igen-

nem. 

 

Hvis tilliden er der, så bliver det personlige rum [backstage, JB] me-
get mindre. Hvis tilliden ikke er der, er det personlige rum meget 
langt ude… graden af tilliden kan du måle i det personlige felt. Hvis 
tilliden ikke er der, så sidder vi langt fra hinanden, så sidder vi og 
snakker fagligt [frontstage], så er vi ikke inde. Men hvis tilliden er 
der, så siger jeg til dig: Ved du hvad, vil du lige tjekke min fald-
skærm? Så gør jeg sådan her [vender ryggen til mig]. Så tjekker du 
min faldskærm, giver mig et klap på skulderen, og siger ”den er fin”. 
Så hopper jeg ud, fordi jeg ved, at du har tjekket min faldskærm. Det 
er den højeste grad af tillid, du kan få af mig. Det er, at du tjekker mit 
liv. Jeg giver dig mit liv. 

 

Læg mærke til, at det ”at snakke fagligt” sidestilles med front stage, og noget, der ikke virker så 

godt, mens det at være inde udlægges som det, der virker. Her finder vi en direkte modpol til den 

Weberske arbejdsetik, der netop har fagmennesket som omdrejningspunkt der aldrig forsvinder bag 

front stagen, men kan fungere i så vidt muligt omfang på det sociales front stage. 
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Citatet viser noget om den arbejdsetik, der er på spil her som i stifinderprogrammet generelt, 

nemlig at man får mere nytte ud af at være ordentlig, eller sagt med andre ord: lusk og skjulte 

dagsordener gør andre påpasselige, det nedbryder tillid og skubber en ud af den andens personlige 

felt, og dermed slukkes der ned for den andens potentialer, der bliver arbejdet mindre, og man har 

helt grundlæggende narret sig selv. Det er dette ræsonnement, som ligger bag coachrelationen, sti-

findertilstanden og det, der opfattes som den naturlige tillid, at man bevæger sig på tillidens tynde 

linie, hvor man har et arbejdsetisk ærinde med sig selv. 

 

Hjernen og synet på selvet 

 

Efter således at have eksemplificeret, hvorledes man kan se jægernes patruljer, som eksempel på og 

metaforisk beskrivelse af en ”stifinderorganisation”, vil jeg nu fokusere på en ganske anden form 

for metafor – hjernen. 

 Hjernen, og analysen af den enkeltes hjernedominansprofil spiller en central rolle i arbejdet 

med de enkelte deltagere på stifinderprogrammet. Arbejdet baserer sig på en bestemt type af per-

sonlighedstest, som er udviklet af Ned Herrmann på baggrund af Nobel-pristageren Roger W. 

Sperrys forsøg på spilt-brain patienter i 1970erne.239 Herrmann har her udviklet en metode til at 

bestemme, hvad han kalder forskellige typer af hjernedominans, som i sidste ende baserer sig på 

antagelser om forskellen mellem hjernens højre og venstre halvdel; hvor den højre står for den kre-

ative, syntetiske og visionær-intuitive del, så er den venstre del af hjernen overvejende matematisk, 

logisk, stringent og analytisk.240

 Den måde analysen af hjernedominansprofilen indgår som del af en konkret praksis på stifin-

derprogrammet tager form omkring sondringen mellem fire former for dominans, en analytisk (lo-

gisk), en realistisk (administrativ), idealistisk (social) og en syntetisk (kreativ) dominansform. Hver 

deltager har før det første modul udfyldt et spørgeskema, som danner grundlag for udfærdigelsen af 

en hjernedominansprofil, der igen danner udgangspunkt for den måde, teamene sammensættes, 

således at hvert team gerne skulle bestå af forskellige personlighedstyper (heterogen sammensæt-
                                                 
239 Ned Herrmann, The Creative Brain, Buffalo 1990. 
240 Man kan også sondre mellem de kunstneriske og videnskabelige kvaliteter. “According to this theory, each of our 
brain hemispheres is specialized for its own type of thinking. The left brain seems to control mental functions required 
for scientific thinking; the right brain controls functions used in artistic thinking” (Herrmann 1989, 7). 
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ning), mens coach-grupperne omvendt sammensættes på en måde, så det bliver deltagere med 

samme dominansprofil, der taler sammen her (homogen sammensætning). 

 Igennem de iagttagelser deltagerne gør sig i forbindelse med at reflektere over teamwork’et 

(heterogenitet) og mødet med coachpartnere (homogenitet), bringes de til at reflektere over, hvor-

dan de selv virker i forskellige sammenhænge, hvem de kan sammen med, hvem de ikke kan sam-

men med. Efter de således har gjort sig sådanne erfaringer og refleksioner ”afsløres” deres hjerne-

dominansprofil så, og de kan nu bruge dette instrument til en videre analyse af dem selv og andre. 

En deltager beskriver sin erfaring med dette på følgende måde.241

 

Vi bliver delt ind i grupper med ca. seks i hver, uden at vide hvordan 
de grupper er sat sammen, og… vi skal lave [en opgave, som består 
af en] en præsentation af gruppen, hvor der indgår nogle dyremetafo-
rer [deltagerne skal præsenterer hinanden igennem en optræden, hvor 
de hver i sær skal spille det dyr, hvis egenskaber passer til dem].  

Så vi skal lave en kreativ præsentation. Og der sidder vi så, mig og 
en ingeniør fra Novo… Vi kigger lige rundt og der sker ikke rigtigt 
noget, og så begynder vi sådan at famle lidt, og der går ikke ret man-
ge minutter, så sidder vi bare og pingponger, og så er der så et par 
stykker, der prøver at være med, men som ikke rigtigt fanger den… 
Og så sidder der et par stykker med korslagte arme og ser ud som om 
det da er noget af det mest åndssvage, de nogen sinde har set. 

Og da vi så får de der profiler flere dage senere, har jeg haft så man-
ge erfaringer med hende der – og det er tydeligvis hende, jeg svinger 
med i den der gruppe – så går det op for mig, at hun er højrehjerne og 
har en profil, der er fuldstændig magen til min. Og dem som sad med 
korslagte arme er typiske venstrehjerner.  

Så har vi en anden gruppe, som kører parallelt på modul et… en coa-
chinggruppe, hvor man bliver sat sammen to og to, eller tre og tre… 
Vi var tre, jeg var sammen med to kvinder, en ung og en ældre, og så 
begyndte vi at fortælle personlige oplevelser, fortælle om vores liv, 
der var simpelt nogle oplevelser…! For når jeg hørte dem sige noget, 
så var det stort set som at høre mig selv. Noget som var fællesnævner 
i alle vores historier var, at når vi havde skabt et eller andet, en suc-
ces, vi havde fået jobbet og havde fået det til at fungere, og det kørte 
skide godt, så forlod vi det, og kastede os over noget nyt. Der var 
forskellige andre ting. Mod på at prøve nye ting hele tiden. Og de 
havde en profil der var meget lig min. 

                                                 
241 I-5. 
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Hvis nu de modeller var blevet præsenteret på forhånd ville jeg sta-
dig have haft den der skepsis, men det at jeg lige pludselig havde 
nogle personlige erfaringer om nogle mennesker, som jeg bag efter 
kunne se passede. Den rækkefølge gjorde at det virkede overbevisen-
de, og jeg gik og tænkte det var satans! 

Det var en øjeåbner for mig, jeg kan begynde at se folks mønster, 
folks måde at tænke på, som et resultat af deres hjerner, jeg kan be-
gynde at spotte folk ud. Det er ikke for at sætte folk i bås, men her 
har vi at gøre med en typisk venstrehjerne, og nogen gange betyder 
det også, at i stedet for at blive irriteret, og tænke sikken en idiot, at 
jeg så siger, det er nok fordi... Jeg kan bruge det her på [arbejdsplad-
sen], fordi nu ved jeg hvorfor nogen kan lide det, jeg laver og andre 
aldrig kommenterer det.  

Også privat kan jeg se det. Det skaber en større forståelse, og det er 
det, jeg bruger det til, forståelse og tolerance.  

 

Denne oplevelse viser noget om, hvordan arbejdet med hjernedominansprofilen kommer til at ind-

gå i selve læreprocessen, som et instrument, der forklarer forskelle og ligheder mellem mennesker, 

tilgange til problemer og måder at se på sig selv og hinanden, som kan bruges i planlægningen af 

kollektive processer. 

 Men det er ikke kun sådan, at deltagerne – som historien her signalerer – konsoliderer sig 

forstående omkring deres personlige profil. Der opereres bag brugen af modellen med en helheds-

skabende figur, som tager form i de kollektive processer, der organiseres; nemlig tilskyndelsen til 

at skabe ”hele fællesskaber” [whole brain organizations], det vil sige en tilskyndelse til at etablere 

teams, der netop er heterogent sammensat. I stedet for at man som leder ansætter mennesker, man 

spontant pingponger med, fordi de er som en selv, så skal man for at skabe sociale helheder til-

skynde sig selv til at få forskellige profiler til at dække forskellige aspekter af den organisatoriske 

proces. Men også på individplanet ligger der en tilskyndelse til helhed, der tager form ud fra denne 

model. Det er en del af filosofien, at den enkelte kan transformere sin profil igennem det arbejde, 

denne gør på sig selv. Er man udpræget analytisk indstillet, så kan man arbejde på at udvikle sine 

kreative sider ved at begynde at male, høre musik eller danse. Hvis man er udpræget kreativ og 

afskyr organisatoriske tiltag, der truer ens kreative kaos, så ligger der en tilskyndelse til at begynde 

at undersøge de sider af en selv, som man ikke har så meget i forgrunden osv.  

På denne måde kan man sige, at der i dette instrument dels ligger en tilskyndelse til at analy-

sere sig selv og sin egen adfærd [og begynde at arbejde på sin egen tiltagende helhed], dels en til-
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skyndelse til at etablere heterogene fællesskaber. Men der er også et andet aspekt knyttet til denne 

hjernedominansanalyse, som er værd at nævne, nemlig den måde forskydninger mellem dominans-

former på et makrohistorisk plan tolkes som et skift i noget, der ligner subjektivitetsmodus. 

 

Hjernen og historiens pendul 

 

Hjerneforskere beskriver typisk modeller af den type, som fremkommer i forbindelse med såvel 

den individuelle som den kollektive del af hjernedominansprofilanalysen, som mytologisk viden 

snarere end videnskabelig viden.  

Anders Gade skiver eksempelvis i sin bog Hjerneprocesser. Kognition og neurovidenskab242 

om sondringen mellem højre- og venstrehjernede dominansprofiler, at der er tale om en mytologi, 

som kan have sin oprindelse i iagttagelsen af hånddominans, hvor den ene hånd er mere egnet (ofte 

den højre) end den anden (venstre) til at udføre en lang række ting. Den struktur, som er synlig fra 

de to hænder, nemlig at de har samme form, men forskellig funktion, er så blevet overtaget i popu-

lære fortolkninger af hjernen, der også har to tilsyneladende ens formede halvdele, som så tilskri-

ves forskellige funktion. 

Men det er netop det, der gør en sådan model uinteressant for – hjerneforskeren – Anders 

Gade, der gør den interessant i nærværende – hverdagsfænomenologiske – sammenhæng. Her inte-

resserer det os ikke, om modellen er sand eller falsk, men hvordan den virker i en given sammen-

hæng, og hvordan den bruges til at tilskrive bestemte oplevelser mening og tyde forskellige reakti-

oner i selvet og den anden. 

Vi er med andre ord interesseret i at undersøge og forstå, hvordan denne type af viden inte-

greres i en bestemt værdimæssig sammenhæng, som kan tolkes som udtryk for et værdiskifte. I 

dette lys er det interessant, at Gade iagttager, hvorledes der netop er sket et skift mellem, hvad man 

kan kalde to mytologier. Et skift fra tidligere at have sat venstrehjernedominans – det vil sige den 

”maskuline”, rationelle, analytiske og naturvidenskabelige logik – som det gode, til nu, hvor roller-

ne er byttet om, ”så den højre, ’kvindelige’ halvdel af hjernen er blevet den ’gode’. Den tillægges 

kreativitet, spontanitet og oprindelighed, mens den venstre hemisfære kaldes den ’logiske’ og får 

                                                 
242 1997. 
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skylden for alt det dårlige i det moderne samfund. Sådanne ideer er eller har været populære blandt 

pædagoger og i erhvervslivets management-kurser, men er lige så svagt funderede som 1800-tallets 

version af myten”.243

 

Stifinderprogrammet er netop udtryk for denne tendens til at trække de kvaliteter frem, som angår 

den højre halvdel af hjernen, og insistere på, at der i forhold til at skabe kreative betingelser for at 

indrette og organisere arbejdet må satses langt mere på disse ”højre-hjerne” kvaliteter, end hvad vi 

har været vant til. 

 I en hverdagsfænomenologisk sammenhæng, er det interessante, at der sker et skift i værdi-

sætningen mellem, hvad der helt overordnet kan betragtes som de rationelle og de irrationelle fa-

kulteter i subjektet. 

Ud af dette arbejde med hjernen og med skiftet i hjernedominans er der opstået tolkninger af 

historie og evolution, som indskriver nutiden i en bestemt form for historiserende tolkning, som 

Herrmann er et godt eksempel på. I bogen The Creative Brain fortæller han følgende. 

  

In terms of our evolution as a species, right-brain development pre-
ceded the left…  

Then, as the need for higher levels of communication among humans 
grew, the feedback loop began to reinforce the development of the 
language center… 

In modern Western society – the developed world – the pendulum 
has swung to the other side as society has increasingly demanded and 
reinforced left hemispheric skills. As industrialization replaced agri-
culture, our civilization focused its attention on behaviors that served 
the interests of a production oriented, business-centered, financially 
driven style of social organization… 

Although it emerged later, the left brain’s cognitive focus on fact, ra-
tionality, and verbal communication eventually earned it a position of 
power over the quiescent mode of the right brain. It has done so in 
each of us, within most of our social institutions, and all of our busi-
ness organizations. 244

 

                                                 
243  Gade 1997, s. 471. Gades personlige holdning er, at hvis der findes en principiel forskel på de to hemisfærers ’ar-
bejdsmåde’, så er den ikke fundet endnu. Formentlig er der ikke nogen, men derimod mange lokale former for arbejds-
deling (485). 
244 Herrmann 1989, 20ff. 
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Hvad vi her finder indenfor en managementsammenhæng, er også udviklet indenfor uddannelses-

systemet, hvor der findes litteratur der søger at hævde, at det analytiske og rationelle undervis-

ningsparadigme, er blevet dominerende og strukturerende for såvel vore perspektiver på samfundet 

som os selv som individer på bekostning af andre subjektive muligheder.245

 Stifinderprogrammet følger den samme tanke, at pendulet nu har svunget over på i første 

omgang erhvervsområdet, sådan at der er behov for en type af subjekter, der i stedet for det specia-

liserede subjekt, har behov for en integrativ form for subjektivitet, der kan integrere sine analytiske 

og rationelle evner i en helhedsorienteret tankegang. Det gælder hvad enten det er igennem arbej-

det på sig selv med henblik på at udvikle disse evner i sig selv, eller det er igennem det at arbejde 

på sig selv med henblik på at kunne integrere de traditionelt højrehjernede kvaliteter, ved at lære at 

arbejde sammen med andre, der i mere udpræget grad indeholder disse kvaliteter (i teamwork).246

 

Overgang til den specifikke 

analyse af stifinderprogrammet 

 

I kapitlet har jeg præsenteret og analyseret stifinderprogrammets tre moduler, såvel som en række 

centrale metaforer. Derved er der for det første blevet introduceret til stifinderprogrammet som 

læreproces, men der er for det andet også blevet undersøgt, hvordan der, indenfor såvel bestemte 

fysiske som metaforiske rammer, iscenesættes en bestemt form for selvtransformation, der skal 

bevæge den enkelte fra at se sig selv med udgangspunkt i en adskillelse mellem front- og backstage 

                                                 
245 Den same tænkning er i andre sammenhænge blevet brugt til at kritisere den moderne undervisnings praksis og 
teori: “Educational theory has developed through endless discussions, introspections, and observations on words. It is 
not surprising, then, that the nonverbal side of knowledge has been almost totally ignored…The fact is that a person’s 
success in the world is largely dependent on how much his intuitive side has accidentally developed. While the schools 
ignore and even discourage intuition, it remains a necessary element of creative thinking and the key ingredient for 
success in all fields… 
To the same extent that verbal teaching can improve verbal performance; the abilities of the right brain can also be 
developed by education. However, at present any development of the right brain by education is purely accidental“ 
(Blakeslee 1980, 55). 
246 Der er en påfaldende lighed imellem dette nye subjektet – som med en ny model for helhed søger at erstatte special-
individets subjektivitetsmodus – og den subjektivitetsmodus, som Marx ser emergere i forlængelse af den revolutione-
rende proces, som han forudser vil sætte sig igennem i forlængelse af kapitalismens historie. Se i den forbindelse Ber-
man 1982. 
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– over i retning af en tiltagende helhed. Ligeledes er det søgt vist, hvordan denne bevægelse søger 

at forlene den enkelte med en måde at se på de materielle processer, arbejdet udgør med immateri-

elle, transitive og meningsskabende tolkninger. Disse tolkninger bevæger sig omkring temaet selv-

transformation i den forstand, at der bliver tale om en subjektivitetsmodus, som toner frem omkring 

en indefra og ud tolkning af selvet, hvor selvet tilskyndes til at kunne deltage i arbejdsmæssige 

sammenhænge på nye betingelser, der inkluderer den personlige backstages materiale. 

 På baggrund heraf mener jeg, at det meningsfuldt kan hævdes, at stifinderprogrammet udgør 

en form for etisk læreproces, som det giver mening at underkaste den type af analyse, som jeg har 

skitseret i forbindelse med min gennemgang af Foucaults arbejde med etik. Der er nemlig, som det 

er fremgået, tale om en form for etik, der i højere grad baserer sig på tilskyndelse til selvtransfor-

mation end på regler og juridiske bestemmelser af subjektet. Det vil derfor være meningsfuldt at 

analysere den udfra den af Foucaults metoder, der omhandler det etiske materiale, etikkens tilskyn-

delse, teknikkerne til at arbejde på sig selv og beskrivelsen af telos for denne proces. Dette vil være 

indholdet i de kommende fire kapitler. 
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5. 
 

Offeret. 

Stifinderens etiske materiale 
 

 
”The idea of the bios as a material for an aesthetic 
piece of art is something which fascinates me. The 
idea also that ethics can be a very strong structure of 
existence, without any relation with the juridical per 
se, with an authoritarian system, with a disciplinary 
structure.” 
 
Foucault 247

 
 

 

I dette kapitel vil jeg – i forlængelse af Foucaults metode – undersøge, hvad der er stifinderens eti-

ske materiale; det vil sige, hvilken del af deltagerens subjektivitet, der i løbet af stifinderprogram-

met gøres til genstand for problematisering og etisk arbejde?  

Men dette spørgsmål, der angår en del af subjektet, forudsætter, at jeg først udfolder den be-

stemmelse af subjektet, som jeg påbegyndte i det foregående kapitel. Med udgangspunkt i en kort 

modstilling mellem den protestantiske og post-protestantiske subjektivitetsmodus, vil jeg derfor 

først stille spørgsmålet om, hvordan stifinderprogrammets subjektivitetsmodus mere generelt kon-

ceptualiseres, og sekundært igennem ”en antik analogi” søge at stille skarpt på, hvordan stifinderen 

defineres. 

 

                                                 
247 1984, 348. 
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Immanent baseret, verdenstilvendt form for etik 

 

I sidste kapitel så vi, hvordan den protestantiske etik udgør en transcendent baseret form for ver-

denstilvendt moralsk bestemmelse af subjektivitet, der fungerede omkring en proces af internalise-

ring af ”objektive” værdier, bestemmelser af rationalitet og sæt af regler. Heroverfor tonede stifin-

derprogrammets subjektivitetsmodus frem, som en immanent baseret, verdenstilvendt form for 

etik, hvor det er deltagerens tilstand med sig selv og andre, der er etikkens omdrejningspunkt.  

Det betyder helt konkret, at der med stifinderprogrammet er tale om en etisk bestemmelse af 

subjektivitet, hvor den enkelte ikke længere er udspændt mellem en del af sig selv og ”himmelen” 

på den ene side, og en del af sig selv og et fremtidigt rige. Himmelen og det fremtidige rige bliver 

igennem stifinderprogrammet erstattet af identificerede dele af subjektet, og den tilstand mellem 

dem i nuet, deres indbyrdes relation er i stand til at afstedkomme. 

Dette vil jeg godt nævne som det første karaktertræk ved stifinderprogrammet subjektivi-

tetsmodus, nemlig at der er tale om en konversion til selvet, idet etikken i første omgang slipper sin 

forankring i ydre former for bestemmelser, og søger at rette opmærksomheden mod selvets egen-

kompleksitet, og den interne styring af denne kompleksitet.  

På samme måde som protestantismen reducerede subjektets kompleksitet ved at vende op-

mærksomheden mod det fremtidige og kommende, er der på stifinderprogrammet tale om en etisk 

måde at reducere omverdens kompleksitet ved at vende opmærksomheden fra den mod selvets 

kompleksitet. Protestanten opnåede den tilstand, han stræbte efter, ved at leve i en verden, hvis 

fremtidige perfektion han gennem sin indsats kunne bidrage til (gudsriget), som om den allerede 

var realiseret for ham (frelse). Dette giver ingen mening i dag, hvor omverdens kompleksitet oplø-

ser det teleologiske centralperspektiv, og erstatter det med decentrale systemers reaktion på hinan-

den.248 Det er i denne situation, at den transformation i subjektivitetsmodus, vi arbejder ud fra her, 

tager form. Stifinderen opnår den tilstand, han stræber efter ved at fokusere på nu’et, og den til-

stand med sig selv, han her er i stand til at skabe. I den forbindelse drejer det sig om en bestemt 

form for selvets perfektion igennem hvilken, den enkelte kan påvirke sin omverden, hvis komplek-

sitet undflyer hans bevidstheds kognitive kapacitet, således at de decentrale systemer, han er i 

                                                 
248 For en samfundsanalyse, der viser dette henviser jeg til N. Luhmann 1984 og 1997. 
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umiddelbar ”energimæssig” stofskifte med, takket være hans arbejde på sig selv, kan blive bevæget 

mod en given tilstand af perfektion. 

Det handler altså ikke om, at subjektet skal skabe en tilstand af ro med sig selv i kraft af det 

at kunne overskue sin omverden, men om at abdicere fra dette forsøg, og der arbejde på at etablere 

en ro med sig selv ved at åbne for en anden dagsorden. Stifinderens dagsorden er selvets komplek-

sitet. Og det er via denne proces, som jeg i forlængelse af Hadots brug af begrebet kalder en intero-

rization, at han søger at etablere en ro, som gør, at den enkelte kan eksistere i en kompleks og 

uoverskuelig omverden, uden at selvet derved desintegrerer. 

 Denne interorizationsproces skal ikke forstås som noget abstrakt, men som en forandring af 

praksis, der kan spores ned i måden hvorpå selvet håndteres i hverdagen.  

 

Palles problem 

 

Jeg vil gerne kort illustrere, hvordan en sådan venden-sig-ind-ad kan tage sig ud. Det vil jeg gøre 

ved at tage hul på historien om Palle, som jeg løbende vil vende tilbage til i de følgende kapitler. 

Palle er 38 år, og har allerede levet et hårdt arbejdsliv. Han har, som han formulerer det, været et 

trækdyr, der har gået forrest, gjort mest og haft styr på det hele. Han er leder af en mellemstor of-

fentlig virksomhed. Og han har haft god brug for trækdyradfærden, der har, kunne bruges i mange 

sammenhænge til at få tingene gjort. Men den har fået slagside, og er endt med en lederpraksis, 

hvor Palle har følt, at han skulle holde styr på alle dele af sin organisatoriske omverden; om ikke 

direkte kontrollere den, så dog sørget for at have en finger med i alle spillets sammenhænge, for 

derigennem at skabe den så perfekt som muligt i sit eget billede. Denne praksis begyndte imidlertid 

at true med at slide ham op, hvorfor han begyndte at ”søge en anden lederstil, som han kunne leve 

godt med”. Det var sådan, at stifinderprogrammet kom ind i billedet. Han formulerer det selv på 

følgende måde: 

  

Ved at være leder over mange år, kommer man nok selv til den er-
kendelse, jeg har fået igennem stifinderprogrammet; men på en me-
get hård måde, ved at være stresset, ved at være gået ned med flaget, 
ved at mærke, at man har været udbrændt.  

Jeg er bange for, at hvis jeg skulle have kørt den igennem på en hår-
dere måde, og være gået ned med flaget, og haft det utroligt hård 
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med det, så havde jeg nok forkastet den gamle model helt [trækdy-
ret], eller trukket mig af lederrollen, og have sagt, ”det er ikke det 
værd”. ”Det gider jeg simpelthen ikke…”  

Og så i stedet for gå ud og aflevere nogle mere præcise opgaver i 
kortere tid – mere alene – som aleneulven. 

 

Palle søgte at tage sin omverdens kompleksitet på sig og styre den. Og denne måde at administrere 

sin egen energi på var omkostningsfuld for ham; han kunne mærke en tiltagende stress, isolation, 

og en begyndende udbrændthed.  

Det var den tilstand, som Palle havde med sig selv, der igennem stifinderprogrammet blev 

udgangspunktet for en ny type selvpraksis. Og der er sket noget. Hvor Palle tidligere følte, at han 

hang på alle de opgaver han uddelegerede, søger han nu i højere grad at relatere sig til dem igen-

nem tillid; hvor han tidligere søgte hele tiden at have overblikket over situationen, søger han i dag 

at leve efter den overbevisning, at de rette ting kommer på det rette tidspunkt; tidligere søgte han at 

gemme, det jeg kalder, sin personlige backstage, mens han i dag fortæller at:  

 

Jeg er begyndt at bruge mine intuitive evner, som jeg altid har gået 
og tumlet med, og som jeg på en eller anden måde altid har prøvet at 
fortrænge lidt, fordi de nogle gange var forstyrrende, fordi de ikke 
byggede på analyse. De byggede ikke på logisk tankegang. Men nu 
kan jeg se, at jeg begynder i langt højere grad at lade de intuitive for-
nemmelser komme frem. 

 

Når Palle tidligere så intuitionen som noget forstyrrende, så er det udtryk for et bestemt embeds-

mandbillede, som han havde; hvor det netop var analysen og den logiske tankegang, der skulle væ-

re styrende for hans administrative praksis og ledelsesstil. Denne forestilling finder jeg ikke kun i 

relation til Palle, der er offentlig administrator, men også i interviews med privat ansatte ledere. En 

fortæller for eksempel,249 at han i sit arbejde som leder hele tiden har følt, at det gjaldt om at have 

”refleksion på det hele, hele tiden”. Hvor han fortæller, at han siden stifinderprogrammet har be-

væget sig fra at det hele skal ”sidder oppe i krydderen”, til at begynde med hvad der sker i ”krop-

pen”. Hvilke beslutninger har han det godt med at tage? Hvad kan han falde til ro ved? Osv. For 

denne leder, som for Palle, er der tale om et skift i indstilling til sig selv, hvor man bevæger sig fra 

                                                 
249 I-11. 
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at forsøge på at finde en base uden for sig selv i en analytisk, refleksiv undersøgelse, til at begynde 

denne undersøgende holdning inden i én selv, og så bevæge sig ud af. For Palle har dette betydet et 

skift i hans praksis med sig selv. 

 

Helt konkret handler det om en ny måde at forberede mig til møder-
ne. Jeg er gået fra at forberede mig på skrift eller lave et notat, til [at 
forberede mig mentalt]. 

Man kan sige, at for et par år siden, havde [jeg] gjort min arbejdsdag 
klar aftenen før; jeg ville vide, hvilke møder jeg skulle til, ville have 
gjort mine notater, være forberedt, lavet en masse ting. Nu lader jeg 
være med at lave så mange planer og analyser, men tænker det mere 
igennem, tænker mere på, hvad det er for en stemning, vi skal have, 
når vi nu mødes næste morgen klokken 8. 

 

Det, Palle tidligere gjorde, var at forberede sig, analysere, skrive, og som han formulerer det, alle-

rede have løsningen i tasken, når han kom til det møde, hvor løsningen skulle findes – sammen 

med andre. Med sin forberedelse ville han søge at kontrollere den næste dag, han væbnede sig med 

forberedelse, notater og analyser. Man kan sige, at i denne form for tilstand med sig selv, var der 

ikke noget ”vi” – det er hans analyse, hans notat, hans forberedelser, der alle sammen peger i den 

retning Palle ville, som det handler om at skabe overbevisning omkring. – Det er denne selvpraksis, 

som han i citatet ovenfor taler om, når han taler om en isolerende effekt af sin anstrengelse. På 

grundlag af den abdikation fra subjektiv kontrol over omverden, han siden har foretaget, har han 

også skiftet perspektiv på sig selv; nu arbejder han med at finde ro i sig selv, i stedet for at kontrol-

lere sin omverden. 

 Palles historie illustrerer, hvad jeg mener med interorization. Der er tale om et skift i per-

spektivet fra omverden til selvet. Ideen er, at det ikke i første omgang er omverdens struktur, den 

enkelte skal drage omsorg for, men sin egen tilstand med sig selv, for det er i sidste ende igennem 

denne, at han vil kunne påvirke sin omgivelse.  

 I moralsk terminologi kan man sige, at det, der her viser sig, er et selvomsorgsperspektiv; det 

er ikke i kampen for, hvad der er rigtigt eller forkert, set som en kamp for indretningen af det socia-

le ud fra almene principper, der er tale om, men den enkeltes bestræbelse på at indrette sig selv på 

en måde, der virker for den enkelte. I forlængelse heraf kan man sige, at det ikke handler om at nå 

sine mål, såsom at få succes og et lykkeligt liv, igennem internaliseringen af former for moral, eller 

principper for organisation, der afspejler den ydre verden, og et deraf afledt forsøg på at gøre det 
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rigtige, forstået som det kollektivt accepterede. Det var, hvad Palle tidligere forsøgte at gøre, når 

han argumenterede logisk og analytisk, for hvad han mente, men hvor dette viste sig at afspejle 

hans egen praksis med sig selv, snarere end en egentlig objektiv rationalitet [man kan sige at hans 

backstage virkede bag om ryggen på ham]. Igennem en konversion til selvet erstattes en sådan 

form for moralsk antagelse om en ude-fra-og-ind bestemmelse af subjektet med en etisk bestem-

melse af subjektet i forhold til sig selv, hvilket kan betegnes som en interorization. Heri ligger der 

et skift i forståelsen af rationalitet, som er helt centralt for at forstå det arbejdsetiske skift, jeg taler 

om. 

 

Administrationen af selvet og rationalitet 

 

Lad os først se på rationalitet i forhold til den protestantiske etik. Hvori består den rationalitetsge-

vinst, der kan udledes fra den type af eksterioritet, der her er tale om? Rationalitetsgevinsten i den 

protestantiske etik består i, at selvets kompleksitet reduceres igennem en proces, hvorved et stærkt 

reduceret billede af selvet internaliseres på baggrund af en given eksterioritet. Man kan sige det på 

den måde, at det er umiddelbart rationelt ikke at følge sin spontanitet, sine driftsmæssige og impul-

sive sider, og koncentrere sine ressourcer om en given opgave, uden at tage hensyn til andre sider 

af sin subjektivitet end de tekniske og fagligt orienterede sider.  

En sådan rationalitet er netop mulig at knytte til de industrikapitalistiske dyder, som jeg 

nævnte i kapitel 1. Det er igennem installationen af dyder som at andre kan regne med at man gør 

det der forventes, saglighed og præcision, at den kapitalistiske virksomhed opnår sin rationalitets-

gevinst i forhold til andre typer af virksomheder. I forlængelse heraf opstår der en bureaukratisk 

form for organisation omkring en etisk definition af subjektivitet, der i sin fortløbende selvopret-

holdelse kun søger at inkludere de rationelle aspekter af subjektet (frontstage), og give afkald på de 

ikke rationelle sider af subjektet (backstage), og på denne måde opbygge en subjektivitetsmåde 

indeni den enkelte, som afspejler den ydre omgivelse. Subjektets frontstage (de privilegerede 

aspekter af subjektet) står i forhold til en social organiseret form for rationalitet, ligesom dets 

backstage står i forhold til en social tabuiseret form for irrationalitet.250 Dertil kommer, at den en-

                                                 
250 Her tænker jeg på de forskellige former for afvigelser, afvigende perspektiver og afkroge af mulig subjektivitet, som 
Foucault undersøgte igennem de første to faser af sit forfatterskab. 
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kelte holdes i gang igennem det, jeg kaldte et strukturerende trick, som tager form som en sekulari-

sering af den protestantiske stræben efter frelse: Den enkelte stræber efter en horisont af anerken-

delse og accept, som undervejs synes immanent i opgaven – eller synes at kaste et magisk slør hen 

over arbejdet og motivere til stræben – men som viser sig altid at undfly den, som en transcendent 

meningsskabende horisont. Den rationalitetsgevinst, der er forbundent med en sådan systematise-

ring af menneskelig stræben, og den deraf afledte konkurrence, er selvindlysende. Den enkeltes liv 

bliver en serie af stræbende processer, hvor den enkelte driver sig selv fra én opgave til den næste, 

hvor den form for indre stræben, som den enkelte motiveres til, er bundet op omkring en subjektiv 

frontstage, som den enkelte har internaliseret fra det omgivende samfund. Vi finder i fortællinger á 

la Fergusons eksempler på, hvorledes denne stræben kan føres ud i en ekstrem, der langt overgår, 

hvad Weber forestillede sig, når han talte om, at den kapitalistiske erhvervsstræben efterhånden 

ville få karakter af sport. Erhvervsstræben er ikke sport for Ferguson, det er en overlevelseskamp. 

Læser man hans biografi med henblik på at analysere hans praksis med sig selv, så viser der sig at 

være tale om en lang kamp imod ting i hans omverden, der potentielt set forandrer sig – hans ven-

ner (kan blive konkurrenter), det nye (kan blive forældet) og det centrale (kan blive det perifere). 

Han skriver en historie om en vinder, der kan læses som et portræt af et menneskes kamp for at 

holde en porøs omgivelse sammen omkring sig selv. 

I denne situation må vi stille spørgsmålet, om ikke den nye kapitalisme betyder en accelerati-

on af den subjektivitetsmodus, Weber analyserede, ud i en selv- og socialnedbrydende bane, hvor 

ikke blot de svage, men også de stærke bukker under for det strukturelle pres, som risiko, hastighed 

og foranderlighed skaber på arbejdets processer? 

 Søger vi at svare på spørgsmålet igennem min analyse af stifinderprogrammet, så vil svaret 

være ”ja”. Søger det enkelte subjekt en praksis med sig selv, der drejer sig om omverdenens kon-

trol og tilpasning, så er truslen netop, som historien om Palle viser, at selvet opløser og de facto 

mister kontrol. Man kunne på anden vis sige, at den praksis med sig selv, som tager form som en 

stræben, der baserer sig på en fortsat reduktion af subjektets kompleksitet og etableringen af et sta-

dig større skel mellem front- og backstage, vil være ødelæggende. At ”blive hjemme” i en verden 

ved at tilpasse sig dens stadig stigende kompleksitet igennem vidensmæssig internalisering, udgør 

en umulig strategi i en verden kendetegnet ved den nye kapitalismes hyperdifferentiering. 

 I denne erkendelse ligger det materielle grundlag for det immaterielle skift i den etiske optik, 

som stifinderprogrammets case kan bruges som en illustration på. Med en konversion til selvet 
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søger stifinderprogrammet at installere en optik, som trækker den modsatte vej. Der bliver således 

tale om en proces, der fortløbende søger at reducere omverdenens kompleksitet og øge selvets 

kompleksitet, for derigennem at sikre sammenhæng i den enkeltes selv, som udgangspunkt for 

dennes interdependens. 

 Dette kan ligeledes bruges i relation til at forstå, hvad vi oplever i relation til stifinderpro-

grammets forståelse af naturen, som den centrale del af ”det store mysterium”, som det i sidste en-

de handler om at kunne give sig hen til. 

 

En antik analogi 

 

Heri finder vi en central analogi til den antikke verden. Walter Burkert beskriver i sit store værk 

Greek Religion, hvorledes der i tiden omkring Sokrates sætter sig et etico-religiøst skift igennem. 

”Previously religion had been defined by forms of behaviour and by institutions; now it becomes a 

matter of theories and thoughts of individual men”.251 Her bliver den statiske etico-religiøse sam-

menhæng, som tidligere har været funderet i en ydre defineret ramme (polis), bevæget i retning af 

at være funderet i en bios, en levevej, som baserer sig på et valg af metode til at arbejde på sig selv 

med henblik på at nå en bestemt tilstand med sig selv. Det er i den forbindelse vigtigt at huske på, 

som Hadot fremhæver i sin kritik af Foucault, at denne ”interorizations”-proces, er forbundet med 

en anden form for proces, som han kalder eksteorization, hvor den enkelte – gennem arbejdet med 

sig selv – finder en anden forbindelse til omgivelsen, naturen og kosmos. Sokrates går omkring i 

Athen i denne fase af transition, hvor, som Burkert skiver, det på en gang synes at være tilfældet, at 

den store revolution, hvor ”the archaic gives way to the modern”, sætter sig igennem, og alligevel 

er der tale om en underlig mangel på effekt: ”The dicisive turn seems to have been taken from the 

beginning, but it remains without effect in practice”.252 Det, Burkert mener, er, at selve det brud i 

subjektivitetsmodus, som antikkens intellektuelle helte repræsenterer, siver ikke ud og bliver en del 

af det bærende etico-religøse system før – formoder jeg, han mener – deres konturer trænger sig på 

i langt senere læsninger og etico-religiøse tolkninger, herunder den moderne. Men Burkert analyse-

rer som så mange andre også det græske logos, som forløber af den moderne rationalitet, og har 
                                                 
251 1985, 305. 
252 Ibid. 
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ikke som Foucault og Hadot øje for den måde, det græske etico-religiøse system baserer sig på en 

håndtering af subjektet, som er udtryk for et møde mellem det irrationelle og det rationelle i sub-

jektet, og som sigter mod en gensidig integration af disse kræfter i, hvad der må betegnes en dyna-

misk ro, snarere end den frontstage rationelle fortrængning, som jeg associerer med den moderne, 

socialt forankrede rationalitetsform. 

 Der er således ikke tale om et skift fra mytos til logos, som der normalt tales om i populærvi-

denskabelige sammenhænge, heller ikke fra det irrationelle til det rationelle,253 men om et begyn-

dende skift i subjektivitetsmodus. Helt skematisk, og derfor et langt stykke hen ad vejen kontrafak-

tuelt, kan dette skift beskrives som et skift fra en overvejende udefra og ind bestemmelse af det 

enkelte subjekt, til en mere åben social situation, hvor sociale, strukturelle forandringer, herunder 

opløsningen af det polis-strukturerede samfund og opkomsten af den hellenistiske periode, udfor-

drer individet på en mere kompleks måde. ”Possibilities for development are offered to the indivi-

dual which are no longer confined to family, city, or tribe”.254  

Denne situation er af mange, herunder hellenisten Luther H. Martin, blevet tolket som en til-

tagende individualisme, og dermed også som ny måde at tematisere individualismens problem, idet 

den enkelte som Lucius – i Apuleius fortælling om Det gyldne æsel255 – konfronteres med det åbne 

hellenistiske rige, med dets supermarked af religiøse ideer og praksisformer.256  

 Foucault er skeptisk overfor denne type af tolkninger,257 han fastholder at i relation til hans 

studie af seksualitet, så er det ikke individualiseringen alene, der fører mere askese med sig, men 

også en udvikling af noget, som angår selvomsorgstemaets egen dynamik: 

 

It was this theme [of the care of the self] which, breaking out of its 
original setting and working loose from its first philosophical mean-
ings, gradually acquired the dimensions and forms of a veritable 
“cultivation of the self”.258

 

                                                 
253 Dette viser eksempelvis E.R. Dodds klassiske studie af The Greeks And The Irrational (1973). 
254 Burkert ibid. 306. 
255 Apulejus. Det gyldne æsel, København 1982. 
256 L.H. Martin Hellenistic Religions. An Introduction (1987), se kapitel 1. 
257 Foucault 1986, 41ff. 
258 Ibid. 44. 
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Blandt de konkrete former, hvorunder disse tager form, finder vi sokratiske bevægelser som epiku-

ræismen og stoicismen, såvel som neoplatoniske bevægelser, som indeholder de typer af selv-

håndtering, som Foucault og Hadot gør centrale i deres analyser af såvel den græske, som den se-

nantikke etik. Selv-omsorgens etik vokser ud af denne sociale forandring, og sætter sig igennem i 

løbet af århundrederne omkring begyndelsen af vor tidsregning, og topper i løbet af de første par 

århundreder af romerriget, hvor selvomsorgen netop har udviklet sig til det, Foucault på fransk 

kalder ”La culture de soi” – en selvkultur.259 Et af de klareste eksempler på denne selv-kultur er 

den romerske kejser Marcus Aurelius’ (121-180) skrift Meditations, der i helt klare statements og 

filosofiske øvelser, viser hvorledes et menneskes arbejde på sig selv – med henblik på perfektion – 

kan tage form. 

 Værket er blevet set som udtryk for selvoptagethed, og som en pessimistisk måde at trække 

sig fra et engagement i verden for i stedet at engagere sig i sig selv. En måde at undgå verdens 

snavs gennem personlig frelsthed. Man forstår, hvor en sådan indvendig kommer fra, når man ek-

sempelvis læser i den anden bogs første paragraf. 

 

Begin each day by telling yourself: Today I shall be meeting with in-
terference, ingratitude, insolence, disloyalty… But for my part I have 
long perceived the nature of the good and its nobility… therefore 
none of these things can injure me. 

 

Men dette er kun den ene side af, hvad det vil sige at arbejde på selvet, den som kan ses som en 

frihed fra andres tilstand med dem selv, den anden halvdel angår selvets påvirkning af andre. Mar-

cus fortsætter derfor med at redegøre for, hvordan han selv afstår fra at reagere på andre i form af 

vrede, irritation og aversion, der ikke tilkommer dem, fordi, som han siger: ”To obstruct each other 

is against Nature’s law260 – and what is irritation or aversion but a form of obstruction?” 

 Det er derfor en misforståelse at se det som en egoistisk etik, dens orientering er, som det 

videre vil fremgå neden for, rettet mod etableringen af fællesskabet, men den forudsætter, at dette 

sker gennem selvets arbejde på sig selv. Hvis ikke den enkelte tager sig af sig selv, kan han ikke 

                                                 
259 Ibid.  
260 Her finder vi en naturforståelse – som den stifinderprogrammet reaktualiserer, naturen repræsenterer det naturlige 
forhold til hinanden, og til sig selv. 
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være social, hvis han ikke kan styre sin vrede og irritation og det, jeg generelt betegner som sine 

passioner, vil han ikke kunne indgå i opbygningen af det sociale. 

 

Vi kan altså, sådan som også Foucault gør det, se Marcus261 som en overgangsfigur, som repræsen-

terer den centrale overgang i antikken. Nemlig en overgang fra en etisk grundstruktur, der drejede 

sig om subjektets håndtering af sig selv indenfor polis (med henblik på at opnå en teknisk form for 

virksomhed i sig selv), til en rationel, universel form for etik. 

 Når jeg taler om den antikke form for selvomsorg, er det altså ikke én ting, jeg taler om, men 

en etisk udviklingsform, som implicerer et brud, der sætter sig igennem i antikken samtidig med 

kristendommens begyndende universalisering, men som har andre kilder end denne. Marcus kan 

betragtes som en af disse. Men den måde askese fremstår igennem analysen af Meditationerne 

rummer stadig noget af det centrale i forhold til forståelsen af den græske etik, nemlig at selvet 

ikke er én ting, en identitet, man skal finde frem til, sådan som vi kender det fra det moderne selv, 

hvor biografier og det tyvende århundredes biografisme afspejler, hvordan selvtransformation nu 

associeres med en fortolkning af sig selv som en given person, som man er bundet til, og kun kan 

selvtransformere gennem fortolkning. I den græske etik er selvet derimod konciperet, som et do-

mæne, der består af forskellige kræfter, der indgår i en dialogisk struktur. Det er regeringen af dis-

se, der giver personligheden. Man er som person spundet ind i spørgsmålet om, hvilken kraft man 

skal give efter for, hvornår og på hvilken måde? Og selvomsorgen tager form på en måde, hvor det 

at skabe en bestemt tilstand imellem disse dele, nemlig sōphrosynē, er målet 

Efter min overbevisning er det dette træk ved den græske selvomsorgstankegang, som det gi-

ver mening at associere til stifinderprogrammet og den type af subjektivitetshåndtering og gover-

nementalitet, der fremtoner her. 

 

                                                 
261 Foucault 1984. Det er en overgang fra livsteknikkens praksis til selvteknikkens praksis. 
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Stifinderprogrammets ”selv” 

 

De konceptioner af selvet vi finder på stifinderprogrammet tager sig, som allerede nævnt, ud som 

(1) selvet som eksponent for en naturlig balance, (2) den tilstand af flow der skinner igennem i top-

præstationer, som ”sit sande selv” (3) selvet som en cirkel, hvis helhed, der skal arbejdes på og 

vises omsorg for.  

 Jeg vil i to figurer søge at gengive, hvordan der i relation til stifinderprogrammet er tale om 

en konception af selvet, hvor der hhv. er tale om cirkler, der bevæger sig indad, og som placerer sig 

i et sæt af cirkler udadtil, hvor imellem en bestemt form for interdependens gør sig gældende. 

Som det fremgår af nedenstående figur 1 og 2, så hører der – til det komplekse subjekt (som 

det fremgår af figur 1), som kan tolkes som en cirkel, eller et sæt af cirkler indadtil (interorization) 

– en forestilling om, at subjektet udadtil er indfanget i et sæt af konsekvensmæssige cirkler, således 

at den enkeltes forvaltning af sig selv, som et sæt af cirkler, der stræber efter balance i handlingen, 

ordet og tanken, har konsekvenser for en omverden forstået som cirkler, der som det fremgår af 

figur 2. fortoner sig i en stor og i sidste ende mystisk sammenhæng. 

 

Figur 1. 
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Figur 2. 
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Selvet tager i forlængelse af disse figurer form, som et sæt af cirkler ind i subjektet, som det drejer 

sig om at drage omsorg for. Man skal således som stifinder kunne drage omsorg for det personlige, 

hellige rum. Kunne administrere sine grænser i forhold til forskellige mennesker og i forhold til 

forskellige situationer. Men selvet er også indfældet i et sæt af cirkler udadtil. Familien udgør en 

cirkel, som den enkelte skal tage vare på, hvis han ønsker at drage omsorg for sig selv. På denne 

måde er selvomsorgen tæt knyttet til en forestilling om socialitet. Pointen er ifølge stifinderpro-

grammet, at man ikke kan begynde i de ydre cirkler. Man kan ikke begynde med at indrette famili-

en, venskaberne og organisationerne, hvis man ikke har indrettet sig selv. Det er igennem selvom-

sorgen, at man bygger sociale fællesskaber op. 

Det skal gentages, at figur 1. blot viser en af de modeller af subjektet, man møder på stifin-

derprogrammet, men ikke den eneste. Det vil som sådan være forkert at søge et kohærent system 

og sæt af modeller for subjektet, da feltet ikke tillader det,262 men alligevel siger modellen noget 

om den form for subjektivitet, der er tale om. Subjektet er ikke en enhed, der skal dømmes for det 

                                                 
262 Her render Aristoteles’ ord mig i hu: ”Det er et kendetegn ved den trænede bevidsthed aldrig at forvente mere præ-
cision i behandlingen af et emne end emnets natur tillader”. 
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den – som subjektivitet – en gang for alle er, det er snarere et domæne, som skal observeres, ledes 

og administreres med henblik på at virke ordentligt. Den enkelte må søge et aspekt af selvet, 

hvorudfra det kan undersøge og administrere sig selv i sine cirkler.  

 Der er imidlertid et paradoksalt perspektiv på spil, for samtidig med at selvet udlægges som 

et sæt af kræfter i indbyrdes relation i stedet for en identitet, så er det at arbejde på sig selv gennem 

brugen af bestemte teknikker og principper anset for at udgøre en bevægelse fra en tilstand af 

fragmentation, hvor selvets enkelte dele trækker i forskellig retning til en anden tilstand kendeteg-

net ved helhed, hvor delene indgår i en form for dialog med hinanden, der opleves som flow. Den-

ne proces tager form, idet bestemte muligheder for subjektet søges dyrket, såsom tilstedeværelse, 

nærvær, balance, handlekraft m.v. mens andre søges holdt tilbage, herunder viljen til at fordømme 

andre, lægge ansvaret fra sig og projicere sine egne følelser over på andre. Her begynder en form 

for dyd last-skema at vise sig. Det er ikke subjektets identitet, så meget som dennes måde at hånd-

tere dydernes almene ”værktøjer”, der tegner billedet af en stifinder. Derfor giver det mening at tale 

om en subjektivitetsmodus, hvor selverkendelse (kend dig selv) – der orienterer sig mod den enkel-

te – placeres indenfor en selvomsorgens og selvledelsens bredere kontekst, hvor det drejer sig om 

almene teknikker til at håndtere selvet. Dermed giver det mening at tale om, at der rejses den sam-

me type af spørgsmål, som dem Foucault stiller i en antik kontekst, nemlig spørgsmålet om: 

 

How should one ”govern oneself” by performing actions in which 
one is oneself the objective of those actions, the domain in which 
they are brought to bear, the instrument they employ, and the subject 
that acts?263

 

Det er spørgsmål af denne type, der er centrale for deltagerne på stifinderprogrammet, spørgsmålet 

om, hvordan den enkelte skal lede sig selv, når denne selv er objekt for ledelse, det domæne inden-

for hvilket det sker, instrumentet for ledelse og det subjekt der skal gennemføre ledelsesprocessen. 

Den indre stifinder kan delvis beskrives som et punkt i det enkelte selv, hvorudfra dette spørgsmål 

kan stilles; delvis beskrives som en proces, som fortsat udfolder sig omkring dette spørgsmål; og 

igen delvis som en intuition om dette spørgsmåls vigtighed og nødvendigheden af at etablere prak-

tiske svar på spørgsmålet.  

                                                 
263 Foucault 1994, 87. 
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Denne måde at tematisere selvet på, udgør det centrale i den genfortolkning af det, Foucault 

kalder governementality, som han foretager hen imod slutningen af sit forfatterskab. Her bliver 

selvforholdet og dets transformation som beskrevet i kapitel 2 den centrale analyseenhed, og i for-

længelse heraf fortolker Foucault governementalitet som: ”the government of the self by oneself in 

its articulation with relations with others”.264  

Det er i forlængelse af denne forståelse, at jeg mener, stifinderprogrammet udgør et domæne 

for studiet af governementalitet, idet det netop er en pædagogisk sammenhæng, der arbejder med at 

regulere adfærd, og give spirituelle retningslinier og modeller for livet, som ledere og medarbejde-

re kan bruge med henblik på at forstå dem selv og deres relationer til andre. Det er derfor, at det 

bliver muligt i det følgende at analysere stifinderprogrammet som udtryk for en etisk og æstetisk 

form for moral, der lader sig opløse i de fire former for analytiske nedslag, Foucault fremhæver i 

forbindelse med denne form for etisk moral, som angår typer af moral, der opererer på grundlag af 

tilskyndelse snarere end på baggrund af påbud. 

 

Det er klart, at dette kan problematiseres, for giver det mening at tale om en etisk og æstetisk mo-

ral, når vi taler om erhvervsmæssig sammenhæng, hvor de livsfilosofiske temaer succes og lykke er 

spundet ind i konkurrenceevne og merkantile hensyn. Men, igen, nævn mig et sted i samfundet, 

hvor succes og lykke ikke har med disse forhold at gøre? Selv for kunstnere og akademikere, kan 

penge spille en meget central rolle, hvis de for eksempel skal hutle sig igennem ansøgning på an-

søgning for at etablere et materielt grundlag for deres selvaktualisering?  

En mere spidsfindig indvendig går ud på at fremhæve det forhold, at selv om stifinderpro-

grammet er udtryk for en ren form for tilskyndelse til at arbejde med sig selv, idet der ingen ekspli-

citte sanktionsmidler er overfor deltagerne, så kan man hævde, at en ledelse eller kollegaer kan 

forsøge at tvinge medarbejdere på forskellig måde ved at argumentere på grundlag af stifinderpro-

grammets teknikker og principper, altså opstille påbud om, at man skal være stifinder. Derfor ind-

skrænker jeg mig i det følgende til at tale om det forhold, at det ikke giver mening at tale om for-

bud og påbud indenfor det immaterielle system af selv-omsorg, som stifinderprogrammet udgør. 

                                                 
264 Det er netop her, at Foucault hævder, at vi som forskere, når vi skal undersøge dette område (denne form for selv-
ledelse) skal henvende os til domæner som ”pedagogy, behavior counseling, spiritual direction, the prescription of 
models for living…”, fordi det er her, at governementalitetens principper udkrystalliserer sig (det som jeg kalder kon-
denserer sig) som konkrete livsteknikker og eksistentielle teknikker, som mennesker tilegner sig i givne kontekster 
(Ibid. 88). 
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Man kan ikke tvinge indre tilskyndelser igennem, og hvis man alligevel forsøger, ender man kun 

op med karikaturer af dem. Det er på denne måde, at det giver mening at sige, at stifinderprogram-

met står for en form for selvledelse, der i sidste ende kun kan formidles som en tilskyndelse til at se 

på sig selv på en bestemt måde. 

Det er herved, at den adskiller sig fra en transcendent form for etisk bestemmelse af subjekti-

vitet. Når arbejdets materielle processer igennem stifinderprogrammet kommer til at vise ud over 

sig selv til et sæt af immaterielle processer, er der tale om nogle processer, der foregår inde i sub-

jektet, hvor det er subjektets forskellige fakulteter og forholdet imellem dem, der er genstand for de 

immaterielle processer. På linie med Foucaults sondring mellem to former for moral, den juridiske 

(der baserer sig på påbud og forbud) og den etiske form for moral (der baserer sig på tilskyndel-

se),265 kan vi meningsfuldt hævde, at stifinderprogrammet er en moral, der i næsten helt udtalt grad 

baserer sig på tilskyndelse. Og som sådan er der tale om en moral, der kan analyseres ud fra de fire 

spørgsmål, som jeg opstillede i introduktionen til afhandlingen. Det vil sige spørgsmålene om, 

hvad der er stifinderprogrammets etiske materiale, hvilken tilskyndelse, der ligger i programmet til 

at gøre dette materiale til genstand for etisk arbejde, spørgsmålet om hvori dette arbejde består, og 

endeligt hvad der er målet – telos – med at gøre det?  

Samlet skal disse fire spørgsmål lede frem til, at jeg i det efterfølgende 9. kapitel vil kunne 

diskutere afhandlingens tre overordnede spørgsmål, hvorvidt det giver mening at tale om stifinder-

programmet som en form for ny arbejdsetik, hvorvidt det giver mening at se den som en post-

protestantisk struktur, og endelig om der kan siges at være tale om en form for etik, som svarer til 

det, Foucault beskrev i sine studier af etik som ”care of the self”? 

 

Selvets problematisering  

og spørgsmålet om individualisme 

 

Jeg vil starte med at spørge, hvad stifinderprogrammets etiske materiale er, forstået som spørgsmå-

let om, hvilken del af subjektet, stifinderprogrammets intervention retter sig mod? Hvilken del af 

                                                 
265 Foucault 1985, 29. 
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subjektet, skal der gøres noget ved, ændres eller perfektioneres? Hvad er det for en del, der skal 

ledes, og hvad er det for en del, der skal lede? 

Man kan i den forbindelse betragte forløbet i stifinderprogrammets læreproces som en bevæ-

gelse fra én form for problematisering af subjektet til den næste. Stifinderprogrammet er bygget op 

i forløb, hvor øvelser i teamwork afløses af systematiserede refleksioner over ens egen og teamets 

præstation, og hvor man gennem spørgsmål tvinges til at skærpe blikket for, hvad der er afgørende 

for, om man i en given sammenhæng i et teamwork opnår et godt eller dårligt resultat. Dette aflø-

ses igen af kollektive opsamlinger af erfaringer, efterfulgt af oplæg fra undervisernes side, der sø-

ger at bearbejde de rammer, som deltagerne bruger til at tolke deres egne og andres erfaringer med. 

Dertil søger oplæggene at formidle ”socialt værktøj” og en bestemt form for viden, som deltagerne 

kan tage med ind i næste øvelse, og benytte med henblik på at regere sig selv og teamet anderledes 

næste gang. På den måde ruller læreprocessen igennem alle tre moduler over det samme lærings-

indhold, i en serie af cirkler, blot med forskellige iscenesættelser og forskellige grader af eksplicite-

ring af de grundlæggende pointer undervejs, således at det først er på det tredje modul, at disse po-

inter kommer helt tæt på, hvad man kan kalde ”den enkelte deltagers selv-teknologiske udgangs-

punkt”. Det sæt af antagelser om én selv, de grænser for egen adfærd, mål og metoder til at nå dem, 

som et individ i en given sammenhæng har. 

 

Problematiseringen tager som sagt form ved hjælp af spørgsmål,266 der skal skærpe deltagerens 

opmærksomhed på den måde, han selv og andre deltager i et teamwork, og underlægge denne op-

mærksomhed en bestemt form for systematik. Der er tale om en systematik, der er centreret om-

kring betydningen af holdninger, værdier og opmærksomhed på ens egen og de andre deltagereres 

forskelligheder, for muligheden af at kunne opbygge et socialt fundament imellem et teams delta-

gere, bestående af tillid, synergi og kollektive fornemmelser af flow. Dette fundament anses for at 

være en forudsætning for, at det der efterstræbes i teamwork’et, nemlig at lave ”high performance”, 

kan nås. Ved high performance menes en ydelse, som tilfredsstiller alle deltagerne ved det forhold, 

at den ligger ud over, hvad de hver især måtte forvente at kunne opnå, hvorfor de undervejs i pro-

cessen har skullet strække deres respektive mulighedszoner; det område indenfor hvilket de hver 

                                                 
266 Efter en teamøvelse bliver man bedt om at reflektere over følgende spørgsmål: ”Hvad var godt, hvad var skidt i 
teamets performance?/ Hvad var godt, hvad kan blive bedre i min egen performance?/ Hvis jeg skulle kigge på mine 
’basic principles’, er der så årsag til at gøre noget ved dem?” (Møller 1/1). 
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især ser sig selv i stand til at operere. Det, jeg kalder at strække deltagernes mulighedszone, beteg-

nes på stifinderprogrammet som det at sætte 110 % mål; et mål der ligger ud over, hvad man regner 

for muligt for én selv, men samtidig ikke er så urealistisk højt, at det ikke giver mening for én at 

søge at nå det. 

Lad os gå ind i det konkrete forløb, og se på nogle af de kommentarer på det første møde 

med teamarbejdet, som deltagerne havde. I den kollektive opsamling blev følgende ting nævnt: Én 

fortalte, at han kunne observere, at han ”holdt [s]ig i baggrunden”, når processen skulle planlæg-

ges. En anden sagde: ”Jeg respekterede ikke den leder, vi lige havde valgt”. En tredje, at det er 

”utroligt hvor meget krop og øjenkontakt betyder”, og en fjerde, at ”vi fordelte ikke [vores] res-

sourcer, men sprang lige i [diskusionen af problemer vedrørende] søm og skruer [læs: detaljer]”.267  

Den kollektive opsamling fungerer her som en form for offentlig skriftestol for de ”synder” 

de enkelte bliver opmærksomme på, de har begået i kampens hede. Eller rettere som en måde at 

reflektere højt over den måde, principperne for den enkeltes deltagelse (backstage) har haft indfly-

delse på teamets præstation (frontstage). Opsamlingerne fungerer som et område, hvor backstage 

overvejelser eller erkendelser bliver sat i fokus. I det Zäll fra starten med sit eget eksempel viser, 

hvordan han selv gennem sit arbejde med at få integreret en række af de ting, han før havde i sit 

backstage-domæne i hans frontstage-fremtræden, bliver det ikke blot legitimt, men også udtryk for 

en form for præstige for deltagerne at kunne reflektere højt over deres backstage-overvejelser i 

relation til det at deltage i en frontstagesammenhæng. 

Samlet leder denne fokusering frem til, at den enkelte deltager tvinges til at overveje sin egen 

deltagelse ud fra spørgsmålet om, hvad det er for backstage-valg, denne træffer i forbindelse med 

sin deltagelse i frontstage-aktiviteter; går han bare forudsætningsløst ind til et teamwork, eller går 

han med for at se, hvad der vil ske, eller er han fra starten opmærksom på, hvad hans egen holdning 

betyder i forhold til teamets proces? Øver han sig måske oven i købet på en bestemt form for hold-

ning – åbenhed, engagement, tillid – eller bliver han ofte fanget i et ubevidst, kendt eller trygt 

handlemønster, som på den ene eller den anden måde isolerer ham fra teamets helhed. Her støder vi 

på et tema, der er lige så centralt og vigtigt som temaet om personlig helhed for at forstå stifinder-

programmets subjektivitetsmodus. Forholdet mellem individualitet forstået som ego’t-uden-for-det-

sociale og individualitet via det sociale. Hvor stifinderprogrammet, som allerede fremhævet, vokser 

                                                 
267 Ibid. 
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ud af det vestlige kapitalistiske systems udviklingshistorie, så er der ikke tale om en subjektivi-

tetsmodus, der ligger i forlængelse af den individualiseringsproces, der er en central del af denne 

historiske proces.  

Som nævnt beskriver Weber, hvordan subjektet gennem forvaltningen af den kristne teologis 

og det modernes organisationsmæssige historie, fremstår i en stadig mere individualiseret form, 

hvor dets forbindelse til andre er kendetegnet ved en frontstage-form, som får det til at geråde ud i 

en stadig mere eksistentiel ensomhed.268 Et billede, der kun udbygges i senere sociologiske beskri-

velser af mennesket.269

Stifinderprogrammets subjektivitetsmodus bryder med denne definition på subjektivitet som 

individualitet. Individualitetens kode baserer sig, hvis man følger Webers analyse, på den individu-

elle skæbnes og den individuelle backstages mørklægning, eller overføring på noget transcendent. I 

det sociale opererer denne kode på en måde, der ekskluderer det, man ikke kan tale om, det der er 

mellem en selv og gud, det, der er holdt i et mysterium, således at der bliver tale om en individuali-

seret frontstageadfærd, der ikke har kollektive eller sociale rekursmuligheder til backstagedomæ-

net. 

Det er netop etableringen af denne rekursmulighed, der arbejdes med på stifinderprogram-

met. Hvordan deler man sine emotionelle oplevelser og hvordan står man ved den måde man på-

virkes af hinanden? Det er ikke individet set som en enhed, der er omdrejningspunktet, men netop 

individet spundet ind i sociale spejlinger og effekter, der er tale om. På denne måde analyseres in-

dividets subjektkvaliteter med udgangspunkt i måden, den enkelte er i stand til at indgå i relationen 

til andre. Der er tale om en måde at arbejde på subjektets personlige udvikling, som definerer ud-

vikling ud fra både, hvad der virker indadtil for den enkelte, og hvad der virker udadtil. Dermed 

kan man sige, at stifinderprogrammets subjektivitetsmodus søger at bryde med den eksistentielle 

ensomhedsproblematik, som Weber knytter til den moderne individualisme, og som i sidste ende 

bygger på en afstand til det subjektive mysterium, som dækker over indholdet i den enkeltes ubear-

                                                 
268 Jeg vælger at gengive det på tysk, da den engelske oversættelse ikke får pointen helt så klart frem som i originalen: 
ein Gefühl einer unerhörten inneren Vereinsamung des einzelnen Individuums… (1920, 93).  
269 Ikke mindst i en avanceret sociolog som Niklas Luhmann, hvis ord- og sindrige beskrivelser af forholdet mellem 
individ og samfund, kan tjene som eksempel. Se eksempelvis Die Gesellschaft der Gesellschaft (1997), afsnittet „Die 
Flucht ins Subject“, side 1016ff, hvor Luhmann søger at finde en tidssvarende definition på, hvordan individets forhold 
til samfundet er i tiden efter, at det ikke længere giver mening at ville inkludere subjektet i en samfundshelhed, men i 
stedet må søge at inkludere det igennem de enkelte funktionssystemer. Det „resultat“ han når frem til, siger noget om, 
hvor abstrakt individualiteten må være forankret i dag: „Vom modernen Individuum ist verlangt, ein sein eigenes Beo-
bachten beobachtender Beobachter zu sein: ein Selbstbeobachter zweiter Ordnung“ (1026). 
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bejdede backstage.270 Det er lige netop ved at trække denne backstage ind i den sociale grammatiks 

midte, og gøre den til genstand for en bestemt form for opmærksomhed og arbejde, at stifinderpro-

grammet kommer til at virke som en etisk bearbejdning af subjektivitet. Her søges en forening mel-

lem den enkeltes immaterielle drøm om at kende sig selv og realisere sine potentialer med sociale 

betingelser for, at dette kan ske. Det er ikke længere i forholdet til en transcendent og hemmelig 

instans, at den enkelte kan finde sandheden om sig selv, men i forholdet til konkrete andre og i 

konkrete sammenhænge, hvor aspekter af den enkelte bliver problematiseret.  

 

Lad os vende tilbage til det eksempel, vi var i gang med at analysere. En deltager nævner, at han 

blev opmærksom på, at han trækker sig, når team-processen går i gang. Hvad vil det sige at trække 

sig? Det kan selvfølgelig betyde, at man trækker sig fra en social sammenhæng ved fysisk at gå; 

men de eksempler, som jeg observerer på programmet viser, at det oftere sker på en anden, langt 

mere subtil måde, nemlig ved at en deltager ”trækker sig” følelsesmæssigt og engagementsmæs-

sigt. Det kan man gøre ved at blive fornærmet, eller ved at blive grov, dominerende eller på anden 

måde skabe distance mellem sig selv og andre. Sådanne reaktioner virker på den måde, at de skaber 

afstand mellem deltagerne i en given sammenhæng, således at de arbejder sammen uden at være 

emotionelt og stemningsmæssigt tæt på hinanden.  

Stifinderprogrammet søger at imødegå en sådan trækken sig fra hinanden. Det gør det for det 

første ved at afmystificere denne situation. Når det, man gør i sociale sammenhænge, bliver et legi-

timt tema, i stedet for et brud på et socialt tabu, giver det mening at bruge ordet afmystificere. In-

gen har som Løgstrup haft øje for det mystificerende lag i det sociale, jeg her taler om. Vi har alle-

rede set, hvordan hans begreb om menneskefrygt siger noget om de tabuiserende mekanismer, der 

får moderne mennesker til at opretholde mytologiserende relationer til hinanden. Han har om no-

gen været tæt på at begrebsliggøre, det vi her betegner som backstage. Læg i det følgende mærke 

til, hvorledes han beskriver fænomenet grundlagskrisen. 

 

En grundlagskrise forligger der.., når det hører ens standpunkt og 
fremgangsmåde til at forstille sig og føre den anden bag lyset. Man 
kan ikke stole på noget som helst af det de folk siger, som har rottet 

                                                 
270 Weber 1920, 95. 
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sig sammen. Ikke alene deres ord er uvederhæftige, men selve den 
åbenhed, der er konstitutiv for al tale, er vendt til uvederhæftighed.271

 

Denne type af social situation er selvorganiserende i den forstand, at alle i det sociale er enige om 

ikke at blotlægge denne grundlagskrise, idet det vil kræve, at man tager ”opgørets pinlighed på 

sig”, som han siger; stiller sig ind i en social sammenhæng, som er kørt ind i en konsensus af uve-

derhæftighed, og vedgår sig sin egen del af denne, og rense luften ved at udløse en fjendskabskrise 

med udgangspunkt i grundlagskrisen. I fjendskabskrisen ved man, hvor man har hinanden, og 

”spiller ikke fordækt”.272  

 På stifinderprogrammet er det hele tiden en mulighed, at grundlagskriser udvikler sig, når 

man frygter at sige sin mening eller melde ud med, hvordan man har det i en given situation. Et 

eksempel på dette var det team, jeg var deltager i på det andet modul. Gruppen bestod af seks med-

lemmer, to ingeniører, to humanister og to praktisk-fagligt uddannede. Da der var tale om opgaver, 

der havde karakter af bygningskonstruktioner, var ingeniørerne hurtigt på med et internt sprog om, 

hvordan tilgangen til opgaverne skulle være. De to praktisk-fagligt uddannende fulgte med let iro-

nisk distance til ingeniørernes beregninger med over i denne tilgang. ”Den måtte jo være den bed-

ste”. Humanisternes adfærd derimod kan bedst beskrives som, at de trak sig. De var med, men ville 

grundlæggende en anden vej, og der blev aldrig talt rent ud om denne modsætning før de projekter, 

der forsøgtes gennemført, var strandet og arbejdsprocessen fragmenteret, og deltagerne sad i reflek-

terende øvelser – sammen med en coach og jæger – og overvejede, hvorfor det var endt, som det 

var? 

 De teknikker stifinderprogrammet formidler, drejer sig om at gøre ”opgørets pinlighed” til en 

normal procedure. Som jægerne formulerede det: ”lorten skal på bordet”. Hvis åbenheden, tilliden 

og ærligheden er blokeret af menneskefrygt, vennefrygt eller anden form for frygt,273 så er det 

umuligt at etablere det sociale grundlag mellem mennesker, som kan skabe forbundethed mellem 

dem på et følelsesmæssigt plan. Derfor skal man ifølge stifinderprogrammet lære en direkte form 

for kommunikation at kende, hvor man siger sin mening, selvom den kan såre, ud fra en omsorg for 

ens egen og den kollektive ærlighedstilstand, men det skal være formuleret således, at det at såre 

                                                 
271 1997, 115. 
272 Ibid. 114. 
273 Den enkelte deltager lægger skjul på sin mening af frygt for at såre, eller af frygt for at andre skal trække sig, det 
Løgstrup kalder frygten for ”omkostningerne af at sige sin mening”. Ibid. 
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ikke er målet eller intentionen med kommunikationen, men højst en afledning, som den henvendel-

sen gælder, selv kan forårsage på sig selv gennem en bestemt form for fortolkning, der ikke er cen-

treret omkring den kollektive proces, men om dennes personligheds uantastelighed. 

I den forbindelse handler det om, at deltagerne hver især arbejder med deres egen subjektivi-

tet med henblik på at nå en tilstand med sig selv, hvor de kan etablere tætte relationer til andre, og 

undgå at kredse om deres egen personligheds uantastelighed (forfængelighed). I tilfældet med in-

geniørernes og humanisternes grundlagskrise, så kan denne udlægges som et udtryk for to faglige 

gruppers forfængelige reaktioner på hinanden. Ingeniørerne blev stødt af den passive form for 

modstand de mødte fra humanisterne, og disse blev stødt af ingeniørernes manglende forståelse for 

deres tilgang til tingene.274  

 

For at der kan være tale om teamwork, skal det ifølge stifinderprogrammet være de fænomener, der 

relaterer til det, Løgstrup kalder de suveræne livsytringer, som er bærende for kontakten, dvs. 

åbenhed, tillid og kærlighed. 

 Preben Werthers beskriver dette med udgangspunkt i fænomenet tillid på en måde, der kan 

tjene til at illustrere dette. 

 

Tillid er afgørende for alt, fortæller han, hvis ikke du har tillid så kan 
du godt glemme alt om synergi… Tilliden… får dig til at slappe af… 
og så bruger du faktisk en større del af dit potentiale, end hvis ikke 
du slapper af. Hvis ikke du har tilliden, så er du på vagt, så er du 
tændt, så er din kraft rettet mod noget andet [end det, der angår op-
gaven].  

Hvis ikke der er nogen tillid, så kan du akkumulere indsatserne som 
individer; så er det en plus en plus en plus en. Og det er det. Så kan 
det gå godt,… men det er bare et akkumuleret resultat, det er ikke 
synergi. Synergi det får du først, når du har den fulde tillid. Fordi så 
går du oppe i overgearet. Du laver noget på en anden måde end el-
lers. Du tager det altså et stykke højere op.275

 

Det Werther her siger om tillid har generelt med stifinderens subjektivitetsmodus at gøre; man bin-

der sin energi i selve opmærksomheden på at være til stede i en sammenhæng, hvis man kun er 

                                                 
274 Jeg har interviewet en deltager fra hver af disse sider, og dette er det klare billede som begge giver.  
275 Eget interview 2002. 
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frontstage-aktiv, og ikke har en backstage-væren i den givne sammenhæng. Er man eksempelvis 

forfængeligt optaget af sin egen person, ens faglighed eller på anden måde noget, der tilhører én, så 

er man på vagt, man har ikke opgaven, men sig selv for øje. Bliver jeg nu anerkendt, får jeg kredit 

for det jeg laver, kan folk se, hvor god jeg er? 

Werther fortsætter sin beskrivelse på en måde, der kommer meget tæt på mine begreber om 

front- og backstage. 

 

Jeg tror, man kan sætte lighedstegn imellem det personlige rum og 
tillid. Hvis tilliden er der, så bliver det personlige rum meget mindre 
[backstage]. Hvis tilliden ikke er der, er det personlige rum meget 
langt ude [frontstage].  

 

De processer, man går igennem på stifinderprogrammet, har til hensigt at gøre den enkelte op-

mærksom på en grænse, som denne trækker i sig selv mellem et personligt rum, der angår den fø-

lelses- og sansemæssige væren-i-verden, som har med subjektets evne til at være kollektivt og so-

cialt at gøre, og en frontstage væren-i-verden, som genealogisk set er aftager af den individualise-

ringsproces, Weber har redegjort for.  

 Ved at gennemgå den samme type læringscirkel igen og igen, hvor den enkelte deltager i en 

kollektiv sammenhæng, og efterfølgende deltager i legitime backstage samtaler, der behandler den 

enkeltes måde at være i det sociale på, herunder også under de skærpede omstændigheder på det 

andet modul, bliver den enkelte deltager stadig mere konfronteret med, hvad det er der sker inden i 

ham selv, når han skal være en del af et teamworks gruppeproces. Samtidig søges en nysgerrighed 

vakt gennem mødet med konkrete personer, der fortæller om og viser andre måder at håndtere den-

ne selvets anden side; mødet med Zäll, jægerne og de andre coaches. Disse personer søger på for-

skellig måde at vække en bestemt form for opmærksomhed: Hvad er det inden i én selv, der gør, at 

man ”holder sig i baggrunden”, ”ikke respekterer den valgte leder” eller ”går direkte efter søm og 

skruer”? Hvad er det, der får én til at begynde at bygge på det fælles projekt, inden de andre er med 

på, hvad der er projektet, hvem der gør hvad og sidst, men ikke mindst, før de andre er med på, 

hvad der er det fælles mål? 

 Der opstår en måde at skifte fokus, fra at være en individualitet, der observerer og reagerer på 

en fast given omverden, til at være en form for subjektivitet, der er indlejret i en kollektivitet.  
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Palle om det at administrere sin energi 

 

Vender vi tilbage til Palle, så var hans mønster, at han, når han sammen med andre fik udleveret en 

opgave, sprang direkte på, og kom med det, han selv kalder ”et energiudslip”, som dybest set gik 

ud på at søge at få processen til at følge hans individuelle vilje og de andre til at følge trop.  

Det er denne form for energi-udslip, han i dag arbejder på at administrere. 

 

Når man sidder sammen, og er sammen om en opgave, [gælder det 
for mig om at] prøve at danne mig et overblik over, hvor er teamets 
energi? Hvor er man henne nu, er man i gang med at spore sig ind på 
opgaverne? Så jeg kan administrere energien [i mig selv] bedre nu. 
Give den bedre til teamet. Og når jeg går ind og tager førerskab, eller 
førertrøjen på, så er det i langt højere grad efter aftaler. Man kan sige, 
at det der energiudslip, det kan disponeres over længere tid, det kan 
finde det sted, hvor det gør bedste gavn for en gruppe, før det slippes 
løs. 

 

Man kan formulere det sådan, at der er sket det med Palle, at han har fået løsnet sit syn på sig selv 

fra sig selv (problematiseret den individualiserede del af sin subjektivitet, han ankom med), og har 

fået etableret, hvad man kan kalde en kollektiv optik, hvorudfra han kan arbejde på sider af sig 

selv, som han tidligere har haft låst nede. Før har han set sit eget energiudslip, som sin identitet, 

således at hans legitime deltagelse i et teamwork var bundet op på selve det at arbejde på at få fø-

rertrøjen, mens han nu har fået denne følelse af en nødvendig kamp mod de andre vendt til et 

spørgsmål om, hvordan han vil administrere sig selv; hvorfor man kan sige, at han har fået en indre 

instans, hvor han kan stå og overveje, hvordan han i en given sammenhæng vil disponere over sig 

selv som energi. Hans selv er således blevet løst fra en antagelse om identitet, og er blevet erstattet 

af en måde at se sig selv på, som bunder i definition af selvet, hvor det tager sig ud som et domæne 

– et sæt af forskellige kræfters mulighed.  
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Berøres urørlighedszonen?  

– eller Løgstrup på stifinderprogrammet  

 

Når jeg nu har tillempet Løgstrup som en fænomenologisk samtalepartner, åbner jeg op for 

spørgsmålet, hvor det er, vi har bevæget os hen; når vi bevæger os om på det sociales backstage, 

ligger det så ikke lige for at spørge, om det, der er tale om, er en invasion af Løgstrups urørligheds-

zone? Er denne læreproces i virkeligheden ikke ét langt angreb på deltagerens urørlighedszone? 

I System og symbol indfanger Løgstrup betydningen af dette begreb på følgende måde. 

 

Et elementært fænomen i vor tilværelse er det, at enhver af os gør 
krav på at være omgivet af en urørlighedszone. Vi sætter os op imod 
at noget andet menneske bryder ind i den. Vore motiver vil vi have i 
fred. De andre har at henholde sig til de grunde vi giver for at handle 
og bære os ad som vi gør.276

  

Løgstrup taler om det som utåleligt, hvis nogen bryder ind over denne zones grænser, og eksempli-

ficerer det ved, at nogen i en diskussion refererer til motiver snarere end grunde, og eksempelvis 

siger følgende: ”sådan bærer De Dem kun ad fordi De er forfængelig…eller misundelig”. Når dette 

sker, argumenterer Løgstrup, så glider sagen ud af synsfeltet, man bliver med andre ord usaglig, og 

Løgstrup advarer sin læser mod at forsvare sig overfor det, han kalder ”de sultne sjælesjakaler, og i 

stedet for stå fast på vore grunde og værge for os med dem”.277

 Her overføres grundtrækkene til en ganske anden etik end den, jeg søger at indfange med 

begrebet selvomsorg. Ved at skille grund fra motiv, og hævde at debatten bliver saglig derved, ind-

skriver Løgstrup sig her i det, jeg kalder frontstage-etikernes kreds, der ikke afkræver den type af 

overensstemmelse mellem bios og logos, som er centrale i eksempelvis den sokratiske etik. For den 

græske etik var forfængelighed og misundelse ikke tabuiserede backstages passioner, der kunne 

rase ligeså tossede de ville, uden at man måtte tematisere dem. At være forfængelig eller misunde-

                                                 
276 1997, 176. 
277 Ibid. 177. 
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lig var en last, som kunne gøres til genstand for en etisk problematisering, og væsentlig filosofi 

kunne bedrives via analyser af disse emner. Og kun ved at være meget bevidst om, hvordan man 

forholder sig til sine egne passioner, kunne man lære at styre dem. 

 Det, som jeg ser som det centrale problem ved Løgstrups eksempler, er ikke, at forfængelig-

hed og misundelse tematiseres, men at de tematiseres i en kontekst, hvor de alene bliver brugt – 

som illegitime midler – i en strid mellem forskellige parter. Det, Løgstrup kalder urørlighedszonen, 

bliver her netop en backstage, hvorfra passionerne kan løbe deres iltre og uudgrundelige gang (som 

en sjælesjakal) uden fornuften kan andet end at værge for sig med grunde. Ifølge den etik, som 

fremkommer i forlængelse af stifinderprogrammet, søges grænsen mellem frontstage og backstage 

opløst gennem den enkeltes arbejde med sig selv, således at den enkelte fortløbende ville undersø-

ge det, Løgstrup kalder motiverne, som man begrunder det, man siger, ud fra. Gør man ikke det, 

kan grundene gå deres egen gang og netop blive offer for de passioner, som en frontstage-debattør 

nægter at forholde sig til. Man argumenterer måske for noget, man slet ikke mener, eller for det 

modsatte af, hvad man mener, alene fordi man skal vise den anden, at han har uret. Man bliver må-

ske så grebet af at vinde en diskussion, at det er flintrende ligegyldigt, hvad man mener, bare man 

vinder og holder på sit. Det er jo alt andet end sagligt. 

 

Men dette betyder ikke, at Løgstrups begreb om urørlighedszonen ikke kan bruges. Som det frem-

gik af figur 1, så opererer stifinderprogrammet med noget, der kaldes ”the personal sacred space”, 

og det er noget af det helt centrale på programmet at lære at trække grænser omkring selvet, og 

holde hinanden på en tålelig afstand. Men for at man kan det (sådan vil argumentet komme fra sti-

finderprogrammet), så må den enkelte have etableret en integration af sin front- og backstage, såle-

des at han med sig selv får viden om, hvilke motiver der knytter sig til hvilke grunde; hvis han 

gjorde det, ville det slet ikke være så farligt for ham, at andre drillede ham lidt med hans motiver. 

Så ville han måske slet ikke tale om sjælesjakaler i den forbindelse, men om det, der på stifinder-

programmet kaldes ”a friendly pain in the…neck”. 

 Lad os på baggrund af denne lille afstikker vende tilbage til den måde stifinderprogrammet 

søger at arbejde med den enkeltes backstage på. Nærmere bestemt den måde den enkelte bliver 

spejlet i de coaching grupper, der etableres undervejs; i dialogen mellem coaches er det netop for-

holdet mellem den enkeltes grunde og dennes motiver, der er omdrejningspunktet. 
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Selvets spejling 

 

Deltageren bliver spejlet på forskellige måder, en af dem er gennem en række coachmøder. En 

coach udlægges som a friendly pain in the… neck, altså et venligsindet spejl, der søger at sætte 

fingeren på nogle ømme punkter, som den enkelte måske selv søger at undgå at bemærke. Det kun-

ne netop være, at denne ikke vil vedgå sit ansvar i en teamproces, og søger at forklare sin coach, 

hvorfor det ikke var muligt for denne at deltage ordentligt i processen, fordi der var nogle af de 

andre, der ville noget andet. Her kan coachen eksempelvis spørge til, ”hvad gjorde du så for at 

komme ind i processen igen? Hvordan søgte du at gøre opmærksom på, at du havde vanskeligt ved 

at forstå den retning teamworket tog?” Sådanne spørgsmål kan få den anden til at undersøge de 

grunde, han giver til måden, han indretter sin adfærd, og reflektere over nogle af de antagelser han 

gør for sig selv, eksempelvis antagelsen om, at når nu de andre vil sådan og sådan, så er det umu-

ligt for ham selv at deltage, ergo må han trække sig.  

Disse coachingforløb foregår sideløbende med teamprocesserne. De har karakter af en pro-

blematisering af selvet, først og fremmest som en problematisering af det, jeg kalder en ren front-

stage form for individualitet. Coach-teamene bestående af to-tre deltagere, der er sammensat ud fra 

en hjernedominansprofil på en sådan måde, at der i så vidt muligt omfang er tale om ens profiler. I 

disse coachteams analyserer deltageren sin ”personlige situationsbeskrivelse” på hjemmefronten ud 

fra spørgsmål som, ”hvad består ens personlige udfordring af?”, ”hvem er interessenter, hvem er 

modstandere?”, ”hvad er min rolle?” osv. 

I samråd med coachen ser deltageren på sit eget liv, og fortæller, hvad det er for en situation 

han står i, såvel arbejdsmæssigt, familiemæssigt, som i en personlig forstand. Han reflekterer højt 

over, hvad der er hans mål på disse tre fronter. Hvad gør han for at nå sine mål? Coachen arbejder 

ud fra et bestemt sæt af antagelsen. For det første antagelsen om, at ”alle mennesker har de res-

sourcer i sig, der skal til for at blive en succes”. For det andet at det kan være at disse ressourcer er 

skjult, og det derfor handler om at finde frem til dem og dermed lægge an til, hvad der kaldes ”per-

sonlig udvikling og vækst”. Det handler med andre ord om en positiv spejling af subjektet, hvor 

succes er en given faktor og personlighedens udvikling den givne variabel. Er personen ikke lykke-

lig, eller har denne ikke succes, så er det på grund af en manglende grad af selv-omsorg. Personen 

har ”ofret” sider af sig selv, har internaliseret definitioner af sig selv, som undertrykker det, og der-

for bundet sig selv via sit valg af definition og afgrænsning af sig selv. Dette afslører to centrale 
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forhold om stifinderprogrammets form for subjektivitet. Et, at selvforholdet har med aksen ak-

tiv/passiv at gøre og to, at selvforholdet har med aksen ufrihed/frihed at gøre. Målet med selvets 

arbejde på sig selv kan beskrives som aktivitet og frihed. 

 At være stifinder fremstår i forlængelse af denne analyse som det at blive stadig mere aktiv 

og føle sig stadig mere fri, det er en måde at praktisere aktivitet og frihed på, dels gennem måden, 

hvorpå man immaterielt tolker sin egen deltagelse i materielle processer, dels gennem måden hvor-

på man vælger hvilke materielle processer, man vil være en del af. Ved at sætte selvets helhed som 

et immateriel mål for de immaterielle processer, opnår den enkelte en form for aktivitet med sig 

selv, som gør, at den enkelte kan træne de passive sider af sig selv i givne materielle processer. 

Ved at stille sig selv spørgsmålet, hvem er jeg, og undersøge meningen med sit eget liv, søges mu-

ligheden for at frigøre sig selv installeret i subjektet, der kan få den enkelte til at føle sig mere fri 

fra bestemte steder og sammenhænge. Man kan formulere det sådan, at den fatale udlægning af 

selvet rykker fra spørgsmålet om hvilken organisation, man er en del af, til hvordan man forholder 

sig til sig selv. Det afhænger mindre af, hvor man er ansat, end hvem man er.  

En stifinder siger eksempelvis følgende om hvad, der har været hans udbytte af stifinderpro-

grammet: 

 

Man får den holdning, at jeg skal nok finde en løsning, uanset hvad 
der sker, dvs. skulle jeg blive fyret, nå ja, så finder jeg på noget an-
det. Man bliver nok stærkere i troen på sig selv. På at der er masser 
af muligheder. Hvor mange ser alle skrækscenarierne for sig, hvis der 
sker en forandring, så vil jeg sige, at enhver forandring er en ny mu-
lighed for at komme videre med noget andet.278

 

Man kan altså sige, at der er tale om en måde at tænke på, som frigør den enkelte fra den form for 

sikkerhed og fastlåshed, som ligger i det etablerede, og så en konstituering af sammenhæng inde 

fra og ud i kraft af sig selv. 

 

Vender vi på baggrund af denne pointe tilbage til coach-situationen, kan man sige, at det som det 

handler om, er en måde at bearbejde sig selv på, hvor deltagerens form for subjektivitet blive syn-

liggjort, undersøgt og problematiseret ud fra tanken om en mulig frihed og aktivitet.  

                                                 
278 I-1. 
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Lad os igen vende tilbage til den konkrete situation med Palle. Han er en leder, der havde få-

et overdraget et ansvarsområde, hvor han skal dele ledelsesansvaret med andre, udover han skal 

uddelegere ansvar til de ansatte. Men han føler sig fastlåst i det forhold, at han har svært ved at 

give slip på ansvaret, svært ved ikke at søge at tage styring og ejerskab i de processer, han indgår i. 

Og nu er han steget så højt i graderne at han indgår i så mange processer, at han, hvis ikke han læ-

rer at give slip, vil blive splittet ad i alle retninger. 

Han møder op med det mål på stifinderprogrammet, at han gerne vil have en mere afslappet 

lederstil, blive i stand til at have et familieliv, der i mindre grad er påvirket af hans arbejde, og må-

ske samtidig få tid til sig selv, så han kan få sig selv ladet op med energi og undgå at køre ned. 

Det, coachen gør i relation til Palle, er at sikre, at han får analyseret den fælle han føler sig 

fanget i ud fra en undersøgelse af, hvad det er for nogle kræfter, han er fanget af, hvad det er for 

muligheder, han har i de omgivelser, han befinder sig indenfor, hvad der er hans personlige res-

sourcer, og derigennem også hvilken del af sig selv han skal søge at ”køre op”, og hvilken del af 

sig selv han skal ”køre ned”. Her kunne det være ansvarsfølelsen, der skulle køres ned, mens lede-

rens evne til at vise og have tillid skal køres op. 

På den måde tager selvets spejling form, som det jeg vil kalde et dyds-arbejde, et arbejde på, 

at det ikke er for lidt og ikke for meget af de enkelte dyder, man forvalter i sig selv, såsom ansvar, 

tillid, evnen til at lytte, evnen til at kunne skære igennem osv. Det handler om, at den enkelte skal 

finde balance mellem eksempelvis at være ansvarsfuld og være over-ansvarlig (ikke kunne slippe 

tingene), og imellem det at være tillidsfuld og ukritisk, det at kunne lytte til andre og at kunne skæ-

re igennem og tage beslutninger osv. Hvordan Palle gør det, vil jeg vende tilbage til i kapitel 6 og 

7. 

I den forbindelse er det coachens opgave at hjælpe den anden med at få formuleret nogle kla-

re mål, som beskriver, hvor det er han gerne vil hen, at sikre at målet er tilstrækkeligt ambitiøst til, 

at det vil udvide hans mulighedszone, dvs. udgør et 110 % mål, og at han har tilstrækkelig med 

”commitment” til at det kan lade sig gøre.279 Som Zäll formulerer det: 

 

Som coach skal du hjælpe din partner til at tydeliggøre målet. Du 
skal coache din partner til at sætte 110 % mål – det kræver mod, 

                                                 
279 ”Commitment er en tilstand, der involverer både intellektuel, følelsesmæssig og intuitiv accept af, at en aktivitet 
skal udføres. Commitment indebærer en mental forpligtelse til at gennemføre de aktiviteter, der skal til for at nå målet. 
Klare, vigtige og ambitiøse mål skaber commitment” (Møller 1/1). 
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selvtillid og kendskab til egne ressourcer. Det skal være din partners 
eget mål, ikke et du tvinger igennem.280

 

Der en mange andre øvelser forbundet med coach-rollen, hvor partnerne går ind og spejler hinan-

den, og undersøger hinandens situationer, rådgiver hinanden og etablerer handleplaner for foran-

dring af partnerens situation. På denne måde trækkes strukturerne fra deltagernes hverdag ind som 

et grundlag for den proces, der foregår på stifinderprogrammet i forbindelse med teamøvelserne, 

hvor der foregår en løbende identifikation af en struktur eller et mønster. Det bliver på den måde 

muligt for den enkelte deltager at se sammenhænge mellem den adfærd, der styrer denne i hans 

hjemlige situationer, og den adfærd han udviser i forbindelse med programmets øvelser.  

Alle disse forskydninger af perspektivet på selvet skal tjene til at etablere den beskrevne pro-

blematisering af subjektivitet, og hvad der styrer konstitueringen af ens subjektivitet i en given 

sammenhæng. Der ligger her en tilskyndelse til at forandre sig selv, og befri sig selv fra strukturer, 

der ikke eksponerer ”ens ressourcer”, men snarere udlægges som tildækninger af disse, og dermed 

også en forhindring for at blive en ”succes i livet”. 

Overvejer vi kort teoretisk hvad for en bestemmelse af subjektet, der ligger i denne tilskyn-

delse, kan man sige, at den centrale pointe er, at mennesket i stifinderprogrammets optik ikke er en 

given, uforanderlig form for subjektivitet, som man kun kan arbejde på at forstå, men ikke gøre 

noget ved, udover at være overbærende, undskyldende og tilgivende overfor. Stifinderprogrammet 

tror ikke på ”sådan er han”-bestemmelser af subjektet, at en eksempelvis er ”dominerende”, ”kort 

for hovedet” eller ”har en vag karakter”. Det ser i stedet subjektiviteten som en plastisk struktur, 

der har lært eller erfaret sig frem imod en given brug af bestemte måder at forvalte sig selv, men 

som kan lære andre selv-teknikker, som kan gøre subjektiviteten til genstand for bearbejdning, der 

øger den enkeltes følelse af frihed. 

Tager vi Palle, der stiller sig i forgrunden af en kollektiv proces, så drejer det sig ikke om at 

finde ud af, hvorfor han altid gør det, hvem han er eller andre hermeneutiske spørgsmål. Det drejer 

sig om at tage udgangspunkt i spørgsmålet om, hvorvidt han får nogle gode resultater af at bruge 

den bestemte teknologi, som han bevidst eller ubevidst bruger på sig selv, og om at give ham et 

valg mellem denne og andre former for teknikker. Det samme gælder, hvis vi tager personen, der 

stiller sig i baggrunden. Her drejer det sig ikke om at finde ud af hvem denne person er, og eventu-

                                                 
280 Ibid. 
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elt fortolke, hvorfor denne person har denne type praksis med sig selv. Det drejer sig modsat om at 

problematisere denne sammenhæng mellem, hvem personen er, og det forhold, at vedkommende 

netop stiller sig i baggrunden. Det betyder, at programmet via bestemte selv-teknikker søger at åb-

ne for, at denne person får et valg blandt andre muligheder at spille på i en given situation. Det 

mest centrale sted i stifinderprogrammet, hvor denne problematisering udspiller sig, er i teamwor-

ket. 

 

Fra alles kamp imod alle 

til alles kamp imod sig selv 

 

Lad os i forlængelse af denne pointe prøve at gå ind i såvel et fænomenologisk som et teoretisk 

arbejde med den konkrete situation, som teamwork’et udgør, med henblik på her at nærme os en 

bestemmelse af stifinderprogrammets etiske materiale. For at begynde på det fænomenologiske 

niveau, kan man sige, at det, der kendetegner de kollektive processer i teamworket, er, at der udlø-

ses en bestemt form for energi, når teamet er blevet samlet omkring en opgave. En energisk situati-

on, hvor hver enkelt vogter på andres bevægelser og lurer på, hvem der træder frem, og hvem der 

træder tilbage, og i hvad retning det kollektive orienterer sig i forlængelse af dette. I denne form for 

energi sker en spontan og næsten umiddelbar forhandling af roller og spilleregler for samarbejdet. 

Det, som er på spil her er strukturerende spørgsmål, såsom hvem der bestemmer, hvornår og under 

hvilke betingelser, og hvad forholdet mellem hver enkelt deltager skal være?  

 Denne situation er en grundsituation – en arke-situation – som kan bruges til at vise, hvad der 

er såvel de kollektive som de individuelle mål med stifinderprogrammet; som vi allerede har fået 

en fornemmelse af i mødet med jægersoldaterne, og det de repræsenterer. Jægersoldaternes enhed – 

patruljen – udgør, som nævnt, et idealtypisk eksempel på, hvordan man håndterer denne situation, 

og deltagerne på modul to får gennem jægerne et levende eksempel på, hvor de skal hen.  

 

Det, der ødelægger teamworket specifikt og erhvervslivets mulighed for rationel organisering mere 

generelt, er i min terminologi, at deltagerne mødes på frontstage, uden at de er åbne om deres 

backstage, og forhandler på en måde, der skjuler, hvad der er intentionerne med handlingerne, or-
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dene og kompromiserne. Er det den enkeltes interesse i at blive en anden deltagers efterfølger på en 

given post? At få en ny firmabil? Eller er det personlige konflikter, behovet for at blive hørt, eller 

brokke sig, der får de enkelte deltagere til at fremkomme med/tilbageholde viden, ideer eller løs-

ningsforslag? 

 Det problem, som vi hørte om i sidste kapitel, har at gøre med det som jægersoldaten Preben 

Werther kalder ”territoriepisseri”.281 Det går ud på, at hver enkelt insisterer på og hele tiden søger 

at bekræfte sig selv, at vise: ”Jeg er meget vigtig”.  

 

Det vil sige, at den enkelte er nødt til at promovere sig selv i alle mu-
lige sammenhænge, hvilket betyder, at hver især ikke har opgaven 
derude for øje, fordi han selv er vigtigere. 

 

Problemet er, kunne man populært sige, at ”ego’et” blokerer for en rationel løsning på et givent 

problem. Den materielle problematik bliver overskygget eller koloniseret af en personlig problema-

tik. Dette er et udtryk for, at backstagens passioner virker bag om fronstagens rationelle kommuni-

kation om sig selv. Det er her, at stifinderprogrammets arbejde på den enkeltes konversion til sel-

vet, forstået som dennes arbejde på at integrere backstage i frontstage arbejdet, viser sin mulige 

rationalitet. Ved at erhverve sig teknikker til at tage omsorg for sig selv kan den enkelte etablere en 

måde at arbejde på, hvor passionerne i mindre grad opererer bag om ryggen på det subjekt, de har 

hjemme i, og styres af den sociale kontekst, dette subjekt – på et givent tidspunkt – befinder sig 

indenfor. 

 

Vender vi tilbage til stifinderprogrammet og arke-situationen, kan man sige, at det er stifinderpro-

grammets pointe, at denne kan udvikle sig til en mere eller mindre kaotisk situation afhængigt af 

graden af deltagernes evne til at regere sig selv og hinanden (den individuelle og kollektive ”go-

vernementalitet”).  

At regere sig selv vil i denne forbindelse sige i så høj grad som muligt at være i stand til ”at 

gå efter bolden”, at undgå at det reelt er ens eget eller andres behov for ”at være vigtig”, der bliver 

styrende for en proces, der nominelt handler om noget andet, således at processen reelt bliver styret 

af skjulte, personlige dagsordener, som måske endog er svært gennemskuelige for deltageren selv. 

                                                 
281 Mit interview 2002. 
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Den idé om rationalitet, der hersker på stifinderprogrammet, og som den i forrige kapitel citerede 

stifinder gør opmærksom på i relation til jægerkorpset, er en rationalitet, der baserer sig på en 

selvtransformativ etik i den forstand, at hver enkelt deltagers projekt bliver et andet end det at vin-

de teamworkets alles kamp mod alle, nemlig en form for kamp mod sig selv, eller bestemte dele af 

en selv, der distraherer ens evne til at gå efter bolden. Det er denne distraktion, der er stifinderpro-

grammets etiske materiale, man kan kalde det ”ego’ets” måde at manifestere sig i et krav til andre, 

om at de positivt skal anerkende dets ret til at være i verden på en indirekte melding, der er pakket 

ind i et sagligt forhold. Hvis deltagerne i et teamwork ikke kender sig selv, men har en meget 

ukompleks subjektopfattelse, vil det være umuligt at sikre, at det der driver et arbejde er sagen og 

ikke personen. Derfor kan man sige, at der opstår en paradoksal forbindelse mellem den subjektive 

selvoptagethed, som selvomsorg i en eller anden forstand kan siges at være udtryk for, og rationali-

tet. Det er rationelt at kende så mange sider af sig selv som muligt, hvis en social sammenhæng, 

som bygger på kollektive processer, skal være mulig. 

 

Den rationaliseringseffekt, som stifinderprogrammet kan tilbyde, er installationen af en type af 

personlig funderet rationalitet, der angår den enkeltes evne til at regere sig selv, således at denne i 

så vidt omfang som muligt undgår, at det bliver passionernes frie spil, vrede, usikkerhed, frustrati-

on, forfængelighed, der kommer til at regere dennes subjektivitet, og at det i stedet bliver en 

selvtransformativ dagsorden, der bestemmer den enkeltes adfærd, en dagorden der går ud på at 

opnå en form for personlig helhed, der gør denne i stand til at sætte personligheden til side, og ”gå 

efter bolden” i de sammenhænge, deltageren er en del af. 

Pointen er, at kvaliteten af en given opgaveløsning afhænger af, hvordan det, jeg kalder arke-

situationen, håndteres. Og de teknikker, som stifinderprogrammet underviser i, har til hensigt at 

udfordre den enkelte til at se selvtransformationens mulighed i disse arke-situationer, såvel som at 

anvise måder, hvorpå et kollektiv kan eksplicitere og dermed også eksperimentere med, hvordan de 

etablerer en fornuftig snarere end en spontan omgang med arke-situationens forhandlingsniveau, og 

at de kan gøre dette til udgangspunkt for arbejdet med at løse en given konkret opgave.  

 

Ser vi på stifinderprogrammet som et eksempel på en post-protestantisk arbejdsetik, kan vi udlæg-

ge hvilket rationaliserende potentiale, det kan siges at have. Nemlig et rationaliserende potentiale, 

som fungerer omkring en etisk figur, der ekspliciterer måden, hvorpå passionernes spil forløber i en 
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given sammenhæng, hvilket i anden omgang muliggør det at skabe en ny form for inklusion af dis-

se passioner i en given sammenhæng, således at passionerne i stedet for at trække i alle mulig ret-

ninger, kommer til at virke i den retning, som subjektet måtte ønske. 

Lad os se på hvordan denne rationalitetsfigur relaterer til temaet aktivitet og frihed. Overgi-

ver den enkelte sig til den spontane struktur, der opstår mellem mennesker, uden at nogen af dem 

har backstage værktøj, så vil der ikke være nogen garanti for, at det sociale samspil vil være styret 

af nogen form for rationalitet, hvad angår fordeling af roller, samarbejde eller andet. Som oplevel-

sen med ingeniørerne og humanisterne viser, vil det kunne være helt andre dagsordner, der kommer 

til at afgøre processen end dem, der diskuteres – og som skjuler grundlagskrisen.  

I denne situation, hvor passionernes frie spil regerer, og ”boldene flyver i alle retninger”, vil 

hver enkelt deltager i stadig større grad blive bundet ind af subjektive dagsordener, som vil få dem 

til samtidigt at agere passivt og ufrit. Passivt, fordi deres motiv for handling ikke vil være styret af 

en vilje efter at etablere et møde mellem deres ressourcer og den opgave de er med til at løse (må-

ske holder de deres viden tilbage, måske bruger de den som anledning til at snakke i en situation, 

hvor de grundlæggende ikke har noget at tilføje). Ufrit, fordi de i en vis forstand vil være styret af 

en del af sig selv, de ikke har forbindelse til, det vil sige bundet ind af deres egen passion og under-

lagt en social, men retningsløs vilje. 

 

Skal vi prøve at formulere det rent fænomenologisk, kan man sige, at et team er kendetegnet ved at 

dets officielle symmetriske magt-relation mellem de enkelte deltagere, vil afstedkomme to niveauer 

af aktivitet, som kommer til at foregå samtidig. Et overfladeniveau, der svarer til frontstage, og et 

dybdeniveau, der svarer til backstage. Ser man først på, hvad man kan kalde overfladeaktiviteten, 

så har den at gøre med viden, forslag og idéer, som kan underbygges ud fra en almen og i sidste 

ende videnskabelige form for logik. Det kan være, at en ved noget om, hvordan man skal bygge en 

bro, hvilke principper, der skal til for at den kan rejses osv. Men denne overflade hviler måske på 

en dybdeproblematik, der handler om etableringen af asymmetriske relationer mellem deltagerne, 

ud fra spørgsmålet om, hvorledes den enkelte kan positionere sig ved hjælp af viden, forslag og 

idéer. Eksempelvis spørgsmålet om, hvorfor det er vigtigt for mig, at det bliver min bro og ikke en 

andens bro og dennes principper, der kommer til at blive de bærende for teamworket. 

 Der er altså tale om en fredelig og usynlig kamp om at placere sig i en immateriel asymme-

trisk struktur, som kan kaldes den skjulte dagsorden i teamworkets praksis. Denne kamp kan ses 
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dels som noget dynamisk, der driver deltagerne til at fremkomme med særdeles gode forslag, (en 

kan sige, ”jeg har selv være med til at bygge en bro før, og da gjorde vi det på den og den måde”), 

dels som en destruktiv kraft, der nedbryder muligheden for at etablere gode forslag. 

Under alle omstændigheder er det denne kamp, der kan få nogen til at holde sig i baggrun-

den, og nogen til at træde frem og tage plads, og andre til at bruge diskussionen af søm og skruer 

(viden) som et middel i denne struktureringskamp, som handler om noget ganske andet end at for-

dele et teams ressourcer rationelt. Formålet med at iscenesætte konkrete, simple teamwork-øvelser, 

hvor teamene befinder sig i en sådan konkurrencesituation, er, at deltagerne, samtidig med at de får 

en bevidst opmærksomhed på den sociale problematik, meget hurtigt skal få en følt fornemmelse 

for den.  

 

Hvis vi nu, efter ved hjælp af fænomenologien at have indkredset denne problematik, skal elevere 

os til et teoretisk niveau, kan man sige, at den antagelse, der ligger til grund for hele stifinderpro-

grammet, er, at når man sætter forskellige mennesker sammen i symmetriske teams, så vil de ikke 

automatisk begynde at løse opgaven rationelt. Tværtimod vil selve etableringen af teamets mini-

samfund være tilbøjelige til at være præget af det princip, som filosoffen Immanuel Kant har be-

skrevet som en generel social mekanisme, nemlig ”den selviske antagonisme, som menneskets 

’asociale selskabelighed’ skaber”.282 Denne mekanisme er netop udtryk for, hvad man kan kalde 

passionernes spil, der hidrører fra menneskets ”konkurrencementalitet og forfængelighed, dets øn-

ske om at dominere og herske”, men som samtidig også udgør, hvad Kant kalder ”den sociale krea-

tivitets kildevæld”, idet den kan føre udvikling, oplysning og nye former for samvær med sig, når 

et ”samfund” bliver i stand til at transformere krigen mellem dets medlemmer til en anden type af 

krig eller anstrengelse, eksempelvis i en ekstern konkurrence. Det enkelte subjekt kan altså i en vis 

forstand sublimere sin konkurrencementalitet og sammen med andre overføre den på eksterne 

modstandere. Denne overføring kan ses som det forhold, at en del af den enkelte deltagers selv, der 

i udgangspositionen truer kollektivet med en intern konkurrence, kommer til at virke til gavn for 

kollektivet.283

                                                 
282 Fukuyama 1993, 78. 
283 Ibid. 
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 Det er denne del af det enkelte subjekt, der balancerer mellem konflikt og kreativitet, der er 

stifinderprogrammets etiske materiale. Holder vi fast ved denne beskrivelsen fra Kant, så kan dette 

materiale spores så langt tilbage i historien, som der findes skriftlige kilder.  

Det er, hvad filosoffen Francis Fukuyama gør, når han, med udgangspunkt i Platons klassiske 

tredeling af sjælen i bog IV i Staten, betegner dette ”materiale” med det græske ord thymos.284 

Thymos er den tredje del af sjælen, der ikke kan reduceres til sjælens to andre bestanddele, som 

Platon bestemmer som fornuft og begær. Det tymotiske aspekt betyder direkte oversat ”besjælet-

hed”, og har at gøre med kampen for prestige, og den særlige vilje til at hævde sig selv og ”tildele 

tingene værdi – først og fremmest sig selv, men også folk, handlinger og ting omkring sig”, som 

mennesker har. ”Det er den del af personligheden, som er den grundlæggende kilde til følelserne 

stolthed, vrede og skam”.285

I denne antikke, filosofiske bestemmelse identificeres altså et bestemt materiale i subjektet, 

som på den ene side ikke kan reduceres til at dreje sig om tilfredsstillelsen af menneskets fysiske 

behov, og på den anden side ikke kan reduceres til rent rationelle overvejelser over, hvordan det 

bedst eller hurtigst sikrer dækning af behovene, men med det irrationelle forhold, at den enkelte 

søger at tilkæmpe andres anerkendelse, og dermed også at placere sig i forgrunden for en given 

proces, at tage lederskab, at have indflydelse og give form. 

Det er denne form for besjælethed eller thymotisk styret adfærd, som vi finder i teamwork-

øvelserne. Når de går i gang, er udgangspunktet en symmetrisk relation mellem 6-7 deltagere, der 

skal blive enige om at bevæge sig i en bestemt retning (etablere et fælles mål, og en arbejdsgang, 

der skal sikre, at dette mål nås). Dette kan meget hurtigt skabe et ”flaskehalsproblem”, hvis alle 

deltager holder sin egen idé for øje, og forfølger den.  

Det symmetriske i relationerne gør, at medlemmerne i en formel forstand er frie i forhold til 

hinanden, og enhver derfor har frihed til at ”placere sig i forgrunden” med ideer, forslag, men sam-

tidig er det netop denne frihed, der binder dem i det kollektive, nemlig i kraft af det forhold, at de 

har brug for de andres tilslutning. Det skal i den forbindelse understreges, at det thymotiske behov 

for at placere sig i forgrunden ikke nødvendigvis kommer til udtryk som en stræben efter konkret at 

                                                 
284 Fukuyama opremser en række andre senere filosofiske indkredsninger af dette materiale, nemlig udover Platons 
thymos, ”Machiavelli om menneskets trang til ære, Hobbes om dets stolthed eller indbildskhed, Rousseau om dets 
amour-propre, Alexander Hamilton om kærlighed til berømmelse og James Madison om ambition, Hegel om anerken-
delse, Nietzsche om mennesket som ’dyret med de røde kinder’” (Fukuyama 1993, 180). 
285 Ibid. 180-81. 
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placere sig i forgrunden. Man kan også i en afledet forstand placere sig i forgrunden, nemlig i for-

grunden af sit eget perspektiv på det sociale. Det kan man gøre ved, at man eksempelvis trækker 

sig ud af processen, og holder sig selv, sin viden og sine ressourcer tilbage. Det gør man ved at 

begrunde sin tilbagetrækning eller defensive positionering overfor sig selv, og producere et per-

spektiv på sig selv, som stifinderprogrammet betegner en offer-struktur. Et offer udgør centrum for 

den aktivitet, som en ofring udgør. Han befinder sig ganske vist på kanten af den kollektivitet han 

er en del af, på grænsen mellem eksklusion og inklusion, men bliver netop ved at fortælle sin egen 

historie med dette udgangspunkt alligevel centrum for kollektivet, idet offeret – gennem sin lidelse 

– i en eller anden forstand ser sig selv som bærer af kollektivet.  

 Platons beskrivelse af sjælens tre dele passer på den måde i relation til de begreber om selvet, 

jeg indtil nu har arbejdet med, at den enkelte står i et komplekst forhold til sig selv, og hvor det er 

væsentligt at understrege, at det rationelle ikke er en isoleret størrelse, som i en social sammen-

hæng kan fokuseres gennem frontstage adfærd. Det mente Platon ingenlunde. Det var netop til-

standen imellem subjektets forskellige dele, der afgør, om der er tale om en rationel deltagelse i de 

processer, man er en del af. Hvis ikke den rette personlige tilstand er til stede, kan man ikke opnå 

balance med sig selv eller de kontekster, man er en del af. Man kan altså kun opnå rationel adfærd 

ved at inkludere de ikke-rationelle aspekter af sig selv. Det er heri, at stifinderprogrammet kan ses 

som liggende i forlængelse af en form for rationalitet, der adskiller sig fra den vestlige, ”We-

berske” rationalitet.286 I epigrammet på nærværende afhandlings kapitel 1 lyder det, at den Weber-

ske form for organisation, “cannot be rationally sustained; it disguises and conceals rather than 

illuminates and it depends for its power on its success at disguise and concealment” (MacIntyre). 

 Den ”Weberske” rationalitet bygger på ideen om, at man kan gemme den subjektive backsta-

ge væk, og derigennem etablere et rationelt kosmos alene på en del af det enkelte subjekt, og ofre 

resten (thymos og begær). Den græske etik og dens spontane genfortolkere i selvtransformations-

bevægelse mener ikke dette er muligt, her er rationalitet forbundet med en tilstand i hver enkelt 

subjekt, hvor det er ordenen mellem de enkelte dele, der er rationalitetens mulighedsbetingelse. 

Processen frem mod denne tilstand kan kaldes selvomsorg. Og selvomsorg kan i forlængelse heraf 

ses som den etiske forudsætning for omsorg for andre. 

                                                 
286 Det er strengt taget ikke korrekt at tale om en Webersk rationalitet, da rationalitet for Weber er kontekstbestemt, så 
det et kun i den uspecifikke omtale af Weber som rationalitetsteoretiker, at jeg bruger begrebet her. 
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 Ofrets struktur udgør det modsatte af selvomsorgens struktur. Det betegner en måde den en-

kelte forvalter signaler fra sin backstage på, som om de er forårsaget udefra, hvorfor det fremstår 

som en manglende omverdensomsorg. Således at når ens egne passioner virker bag om ryggen på 

én, så udlægges det i den enkelte, som om det er andre, der handler inden i den enkelte, ikke en del 

af det enkeltes selv.  

 Dermed kommer vi tilbage til spørgsmålet om, hvad ofret mere konkret betyder. Jeg vil i den 

forbindelse først retter blikket mod den måde, hvorpå stifinderprogrammet søger at løse den gordi-

ske knude, som det bearbejder i den enkelte, og som jeg mener netop kan beskrives ud fra Kants 

begreb om den ”asociale selskabelighed”. Det, Kant indfanger, er det forhold, at menneskets sel-

skabelighed ikke er harmonisk, men styret af noget asocialt, som delvist kan fanges i et ord som 

’prestige’, eller i den enkeltes irrationelle stræben efter anerkendelse og magt.  

Ser vi på de værktøjer, der bliver præsenteret på stifinderprogrammet, med udgangspunkt i 

denne antagelse, så kan man sige, at værktøjet retter sig mod at etablere et såvel individuelt som et 

kollektivt udgangspunkt for at forholde sig til denne sociale problematik. I den forbindelse handler 

det om at vende de principper, den enkelte kan bruge til at tolke sin deltagelse ud fra, fra at være en 

alles kamp mod alle til at være en alles kamp med sig selv.  

Således kan man sige, at den måde stifinderprogrammet søger at løse den beskrevne gordiske 

knude, har med stifinderprogrammets karakter af arbejdsetik at gøre, den installerer netop en form 

for transitivitet gennem denne form for konversion, idet den sætter subjektets mulige helhed som 

en form for telos for en udviklingsproces, der forudsætter, at den enkelte påbegynder, hvad man 

kan kalde en fredelig kamp med sig selv, eller med en side af sig selv – det etiske materiale. 

 

Selvets fortolkningsmønster 

 

Den proces, jeg her har beskrevet med udgangspunkt i teamwork-øvelsernes fænomenologi, som 

en proces fra alles kamp mod alle til alles kamp mod sig selv, kan bruges som udgangspunkt til at 

stille skarpt på, hvad der er det etiske materiale, for denne kamp med sig selv, via spørgsmålet om, 

hvilken del af sig selv den enkelte konkret kæmper mod? 

 For at kunne svare på dette spørgsmål kræver det, at vi ser på en konkret situation. Tager vi 

spørgsmålet om, hvorvidt en deltager – som eksempelvis en af humanisterne i det nævnte eksempel 
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– i en given sammenhæng fik brugt sig selv, den viden og energi han i en given situation potentielt 

set kunne byde ind på, eller om denne blev ”forhindret” i det af de andre – ingeniørerne. Hvis der 

”er sket en forhindring”, så er spørgsmålet, der langsomt toner frem igennem de refleksioner, som 

er indlagt i øvelserne på stifinderprogrammet, hvis skyld det er, og her giver stifinderprogrammet 

to fortolkningsmuligheder, som den enkelte kan bruge på sig selv i denne situation, er det hans 

egen eller er det de andres? 

Det samme gælder, hvis det var en situation, hvor en af deltagerne ”tager” en stor del af det 

samlede teams tid med snak om, hvad andre betragter som ligegyldige ting. Hvis skyld er det? Er 

det hans eller er det de andre, der måske af menneskefrygt lader det ske? I en stifinderoptik kan 

man sige, at begge parter kan reflektere over deres egen ”skyld”; den snakkende kan spørge sig 

selv, hvad meningen med at forvalte sin ivrighed på denne måde er? De menneskefrygtsomme 

kunne spørge dem selv, hvordan denne frygt, som holder dem tilbage fra at stoppe den talende, 

virker? 

 

Det er sådanne spørgsmål, man bliver konfronteret med, når man reflekterer over sin hjemmesitua-

tion på arbejdspladsen og i familien, hvor det handler om at identificere muligheder og trusler i ens 

eget liv, se på hvad det er eller hvem det er, der forhindrer én i at gøre det, man gerne vil, og hvad 

der driver én til at spille roller. 

Dette modstilles af omvendt strukturerede øvelser, hvor den enkelte i arbejdet med sit såkald-

te toppræstationsmønster gennem visualiseringsøvelser genskaber situationer, hvor denne har en 

følelse af at tingene lykkes. Her handler det om at iagttage disse situationer, hvor man oplever et 

såvel indre som ydre medløb, og stille sig selv det spørgsmål, hvad det er for betingelser, der er 

opfyldte, når dette sker? Og gennem en undersøgelse af disse situationer søge at blive klogere på, 

hvad der skal til for at indrette sig således, at man kan opleve dette flow, såvel som bruge denne 

undersøgelse kritisk i spørgsmålet om, hvem eller hvad det er, der forhindrer én i at det sker i en 

større del af ens liv? 

Det, der er på spil i alle disse forskellige sammenhænge, er spørgsmålet om, hvem der i en 

given situation definerer subjektet, dets rammer, holdninger og dets præsentation af sig selv? Hvem 

eller hvad der bestemmer, hvilken indsats den enkelte bidrager med? Og hvad der er dets kriterier 

for succes i en given situation. 
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På stifinderprogrammet lader disse komplekse spørgsmål sig koge ned til to mulige svar, selvet 

eller omverden. Hvor placerer man ansvaret for det, man gør eller ikke gør, hos sig selv eller i sin 

omverden? Dette er den centrale forskel i hele stifinderprogrammets design, og det bliver metafo-

risk indfanget og operationaliseret i sondringen mellem offer og kriger.  

Det er netop i denne forskel, at selvomsorgens etik tager form, nemlig gennem den enkeltes 

arbejde på at gøre sig selv ansvarlig for sit liv, ved i så vidt muligt omfang at se omverden, som 

noget man selv virker i, ud fra den måde man regerer sig selv, i stedet for at se omverden som no-

get, der regerer én selv. Dette forbliver den centrale forskel i relation til bestemmelsen af det etiske 

materiale, idet stifinderprogrammet samlet set søger at intervenere overfor netop det bestemte sub-

jekt-konstituerende mønster, som det betegner ofret. Det bliver mere og mere klart fremhævet 

igennem forløbet, at det er ens egen selv-forklaring, eller offerstruktur, man kæmper med. 

Jeg vil uddybe dette centrale aspekt nedenfor, og i forlængelse heraf komme ind på yderlige-

re to aspekter, som ligger i forlængelse heraf, først og fremmest sondringen mellem frygt og kær-

lighed, som stifinderprogrammet identificerer som to modsatrettede kræfter, der ligger under den 

nævnte sondring mellem ofret og krigeren; i forlængelse heraf vil jeg søge at vise på hvilken måde, 

stifinderprogrammet implicerer et skift i subjektivitetsmodus. 

 

Identifikation af et mønster 

 

Hvad det etiske materiale angår, kan man betragte stifinderprogrammet som en holografisk case i 

den forstand, at alle øvelserne, informationerne og principperne viser i en bestemt retning. Lige 

meget hvor i programmet man går ind og begynder sin analyse, så viser det sig enten direkte eller 

indirekte at være orienteret imod den ganske bestemt del af subjektet, som hen imod slutning af 

stifinderprogrammet netop får begrebet ”offeret” sat på sig. 

Det er en af stifinderprogrammets helt centrale læringsmål, at den enkelte deltager gennem 

erfaringer, viden, der perspektiverer selvet, og en begyndende undersøgelse af sine egne handle-

mønstre og bestemmelser af sig selv skal blive bevidst om sin egen offerstruktur. Det er således en 

antagelse, at alle mennesker i større eller mindre grad har en del af sig selv, som udgør en offer-

struktur. Og det er denne struktur, der er stifinderprogrammets etiske materiale, idet det er denne 

del, der bliver udlagt som noget, der holder subjektet tilbage fra at undersøge sig selv og arbejde på 
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sig selv med henblik på at opdage og udvikle sin person. Dermed er det offerstrukturen, der udlæg-

ges som den primære forhindring for subjektets selvtransformation, og dermed dets tilgang til at 

opleve flow, tillid, kreativitet. Offeret betegner en struktur i subjektet, som udlægges som den cen-

trale forhindring for, at subjektet kan bruge, hvad der beskrives som ”dens ressourcer” fuldt ud. I 

sidste ende betyder det også, at det er offerstrukturen der forhindrer, at det enkelte subjekt kan bli-

ve herre i sit eget hus, fordi denne struktur i en vis forstand overtager subjektets kraft [power], og 

derigennem forhindre subjektet i at opnå balance med sig selv og komme til at udgøre en personlig 

helhed. Dette er dette kompleks af grund, der gives til at det er den del af subjektet, der betegnes 

offeret, der gøres til genstand for selvets etiske arbejde på sig selv. 

 

Selv om det er denne del af subjektet, der er målet for interventionen gennem hele forløbet, bliver 

det først direkte tematiseret på det tredje modul, via offerbegrebet.287 Indtil da er denne del af sub-

jektet blevet betegnet med andre begreber såsom for eksempel et ”uønsket mønster”, eller dele af 

det er blevet indkredset som ”noget den enkelte skal gøre noget ved” eller ”arbejde på”. Det kan 

være, at en deltager gennem øvelser i teamwork, og en efterfølgende refleksion over den måde han 

konkret har virket på i teamet, er blevet opmærksom på, at han, når han kommer under pres, reage-

rer på en bestemt måde, bliver aggressiv, holder op med at lytte til andre, eller trækker sig og bliver 

lukket. Støder han gennem læreprocessen igen og igen på denne måde at reagere på, kan denne 

erfaring være udgangspunktet for, at han begynder at se det som et mønster eller en mekanisme, en 

måde han systematisk har reageret på i sociale sammenhænge. 

Meningen med, at denne mekanisme først for alvor trækkes frem og navngives på det tredje 

modul, er rent læreprocesteknisk, at deltagerne på dette tidspunkt allerede må forventes at sidde 

med en kendt følelse i kroppen, som de kan koble begrebet direkte på.288 Der er undervejs i pro-

grammet blevet bygget op til det overgangsritual, hvor stifinderprogrammets etiske materiale offi-

cielt døbes.  

På modul to bliver opmærksomheden på ens egne reaktionsmønstre for eksempel knyttet til 

det at sætte grænser, at afgrænse sin subjektivitet ved at sætte grænser. Det sker igennem en reflek-

sion over, hvordan de grænser sættes, som et bestemt subjekt trækker om sig selv, og en problema-
                                                 
287 De stifindere, jeg interviewede, beskriver det sådan, at de gennem deltagelse på programmet er ”blevet opmærk-
somme på”, ”er blevet mindet om”, eller ”er begyndt at se på” en del af dem selv, som noget der i en vis forstand står i 
vejen for, at de kan nå de mål, de har med sig selv. 
288 Eget interview 1. med Zäll. 
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tisering af måden, hvorpå det sker. Hvad er det inde i den enkelte selv, der sætter disse grænser for 

handling i det sociale rum? Skyldes det andre, de møder, eller er det dem selv? Og hvilken del af 

dem selv er det i givet fald? Er det en del af subjektet, der vil beskytte det, transformere det, eller er 

det en del af subjektet, som vil undertrykke det, altså en del af subjektet, som er internaliseret på 

baggrund af andres fortolkninger af det, magt over det eller disciplinering af det? Det centrale i 

disse spørgsmål er, om det er en aktiv eller en passiv del af subjektet, som definerer grænserne og 

handlemønstrene i den sociale interaktion. 

 

“The victim way and the warrior way” 

 

Det er Hawk, der navngiver den del af subjektet, som er målet for den etiske intervention på tredje 

modul tredjedag. Han fortæller, at ifølge den tradition, han kommer fra, sondrer man mellem ”two 

distinct ways of living: the warrior way and the victim way”. Han bruger følgende metaforer, når 

han forklarer, hvad der er forskellen på disse to måder at leve på: ”The warrior makes the wind 

blow… The victim is blown around by the wind”, hvilket understreger bestemmelsen af forholdet 

imellem det passive og det aktive princip. At være offer er at være passiv i forhold til definitionen 

af sit eget liv, det er at blive formet udefra, hvor det at være aktiv er at give form, deltage i be-

stemmelsen af formen på den virkelighed, der præger én, hvilket kan uddybes med et uddrag fra 

Hawks selvhjælpsbog. For det passive princip, offeret, gælder det at: 

 

Livet sker for dem og de er under påvirkning af mennesker og situa-
tioner, der styrer og kontrollerer deres liv… 

Ofre taler ofte i stedet for at handle. 

De skaber eller deltager i dramaer, der flytter fokus fra deres egen 
ansvarlighed og bruger beskyldninger og undskyldninger for at dæk-
ke over deres handlinger… 

En kriger [derimod] får livet til at ske, tager affære og skaber resulta-
ter. 
Krigere kender deres hensigter, handler efter deres overbevisning og 
er åbne overfor de muligheder der dukker op undervejs. 

Men måske er ansvarsfølelse den vigtigste egenskab, som Krigeren 
har…  
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Tanken om, at man kan stilles til regnskab og at man skal være an-
svarlig (overfor sig selv og andre), er grundlæggende for, at en Kri-
ger kan skabe de forandringer han eller hun ønsker at se i sit liv.289

 

Krigeren er det aktive princip, hvor aktiviteten knytter selvtransformationens mulighed til begreber 

som ansvar, selverkendelse, overbevisninger og en åbenhed overfor ens omverden. Offeret er det 

passive princip, der betyder, at det er lukket overfor selvtransformation; netop fordi det flytter fo-

kus fra selvet over på omgivelserne, udlægges det, som om det ser omgivelserne som det aktive og 

offeret selv som det passive. Det konfronterer ikke sig selv med sine egne handlingers konsekvens, 

og de muligheder og potentialer de har. 

Ved nærmere analyse af denne simple figur viser det sig altså, at det der er på spil, er en 

modsætning mellem to forskellige perspektiver på selvet, nemlig hhv. et udefra og ind perspektiv, 

der ser selvet som bestemt af ydre betingelser, som det kan forholde sig til via analyse og refleksi-

on over forholdene, og et inde fra og ud perspektiv, hvor det handler om at bestemme selvet med 

udgangspunkt i den indflydelse på omgivelserne, som dets handlinger, tanker og virkninger sætter.  

Ordet ”ansvar”, som fremhæves som krigerens vigtigste egenskab, skal derfor ikke forstås 

som ansvarlig overfor det, der bliver én pålagt, den måde man gør tingene på eller nogen anden 

traditionsbestemt ansvarlighed, der kommer til at betegne det forhold, at man ikke gør noget uover-

lagt eller uventet. Og det at kunne blive stillet til regnskab skal ikke forstås sådan, at man skal leve 

med bevidstheden om at ens handlinger vil blive målt og vejet i fremtiden af en dommer, sådan 

som det er tilfældet i transcendente former for etik. Ordene ”ansvar” og ”regnskab” skal forstås 

mere tekniske end moralsk.  

Ansvar betegner en mental tilstand, hvor man forholder sig til og taler med en indre instans 

med udgangspunkt i en nøje afstemning af den konkrete situation og virkelighed, man befinder sig 

i. Dette bevirker, at man, som det hedder, ”har sig selv med” i det man gør, at man går ind for det, 

man gør, hvilket betegner det at have ”mærket efter”, have undersøgt sig selv og hvor det at kunne 

stå til regnskab netop er at vide, at man har denne indre tilslutning til det, man gør. Denne instans, 

der holder regnskab med de konsekvenser, som subjektets møde med sine omgivelser sætter, og 

som gennem forskellige teknikker i stadig højere grad bliver i stand til at erkende, hvilken retning 

subjektet skal i sit liv, er den indre stifinder. 

                                                 
289 Hawk, 33. 
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”Offeret” beskriver subjektet som offer for andres handlinger, konsekvensen af uretfærdig-

hed og som havende brug for medlidenhed. På denne måde kan man sige, at offeret er en indsky-

delse eller følelse, som hænger sammen med en bestemt tolkning eller udlægning af selvet. Det er 

en måde at tolke sig selv på, hvor den enkelte ser sig selv som et produkt af nødvendige reaktioner, 

der bliver udløst af en given omverden, altså ikke bare som noget, der virker i kraft af sig selv, og 

som sætter sig spor i sin omverden.  

Det er her, at spørgsmålet om ansvar bliver tematiseret, idet det fremgår, at der er tale om en 

proces, som kan deles op i stadig mindre dele. Det er ned i det mindste øjeblik, i hver enkelt situa-

tion, den enkelte befinder sig i, og tanke denne tænker, at sondringen gælder. Hawks sondring mel-

lem at være offer og kriger, er en skelnen mellem to typer af indstilling til nuet, en indstilling hvor 

den enkelte tager ansvar for sig selv og sin måde at påvirke situationen, og en hvor den enkelte 

fraskriver sig dette ansvar. Offeret placerer selv subjektet for sit eget liv uden for sig selv, via den 

måde han fysisk reagerer på situationer i sit liv, og efterfølgende ser på sit eget liv, og den måde 

han fortæller andre om det. Han fortæller nemlig om, hvordan andres beslutninger, måder at være 

på, og ting de siger, har fået følger for den måde hans liv har formet sig. Chefen, der, fordi han var 

inkompetent, aldrig fik øje på offerets talent, kolleger, der på grund af forskellige former for uan-

svarlighed, ikke var i stand til at arbejde sammen med offeret, uretfærdigheden i, at en kollega blev 

forfremmet i stedet for offeret, blot fordi denne ikke førte sig frem på samme måde som kollegaen 

gjorde, er alt sammen eksempler på følger af andres beslutninger. 

Gennem denne placering af subjektet for de tildragelser, der udgør offerets liv, sker der, hvad 

der betragtes som ugunstigt i en stifinderoptik, at offerets selv bliver spredt, fragmenteret, ude af 

balance, uden personlig tyngde, fordi livet kun opfattes som noget, der sker overfor offeret, noget 

der kommer fra alle retninger, og som offeret så reagerer på, uden selv at have sin egen retning. 

Offeret er stifinderbegrebet for det uvidende, eller uoplyste menneske, som ikke mestrer sig selv, 

som er fanget i et netværk af spor, der ikke fører nogen steder hen, og som ikke tager den opgave 

op, som det er at begynde at lære sig selv at kende, og etablere et liv med udgangspunkt i dette 

kendskab. Men der lægges ikke op til, at der skal sondres mellem ofre og krigere blandt menne-

sker. Modellen skal bruges som en måde at vende blikket indad, ”offeret” udpeges som et sted inde 

i subjektet, noget som har at gøre med subjektets selv-forhold, og som dette kan mærke i relationen 

til andre som en fremmedgørende kraft. Det samme gælder krigeren. 
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Ifølge stifinderprogrammet fortæller krigeren om sig selv og sin situation med udgangspunkt i jeg – 

første person singularis. Han tager således allerede i den måde han udtrykker sig på ansvar for sit 

eget livs tildragelser ved at anerkende den indflydelse, han selv har på det, der sker, og han søger 

til stadighed at gøre sig selv til udgangspunkt for de handlinger, der sker i hans liv. Hvis chefen er 

inkompetent, er det ikke chefens skyld, at hans talenter ikke bliver opdaget, for hvordan skulle en 

inkompetent chef kunne, hvad der ifølge denne tankegang dybest set er subjektets egen sag at gøre 

opmærksom på det? Ligeledes i forholdet til kolleger og samarbejde, er det ikke de andres handlin-

ger, der betinger resultatet af subjektets projekter. 

At være kriger betegner ifølge stifinderprogrammet det at søge at gøre sig selv til subjekt i sit 

eget liv ved at begynde at se den indbyrdes forbindelse mellem ens spredte erfaringer, at se retnin-

ger i den feed back det enkelte subjekt får fra sin omverden, og begynde at eksperimentere og lære, 

hvordan man ved at gøre forskellige ting, kan påvirke sin omverden. I denne opmærksomme, eks-

perimenterende og lærende attitude ligger grundlaget for en mestring af sig selv, en mestring som 

har at gøre med at bevæge sig mod en stadig større grad af helhed og følelse af at være samlet, cen-

treret i sig selv, udgøre en form for tyngdepunkt, omkring hvilket og igennem hvilket, der skabes 

forandring. Når det hedder, at det at være kriger er at vælge at eje sit liv – hele ens liv – så under-

streges det i den forbindelse også, at det samtidig vil sige, at man tillige accepterer sine offersider, 

de svage sider, de sider man kæmper med. Holdningen er, at den enkelte, for at opnå den tilstræbte 

tilstand af helhed, må etablere en eksplorerende attitude, der søger at opdage nye sider af sig selv, 

og den eksperimenterende holdning til, hvordan man kan have indflydelse på sin omverden, gen-

nem den måde man arbejder på sig selv. 
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Hawk knytter en hel række egenskaber til at uddybe dikotomien mellem offeret og krigeren. 

 

Figur 3. 
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Jeg vil ikke gennemgå alle modsætningerne, men alene tage den første modsætning mellem det at 

være hel og fragmenteret, for at vise hvordan dette kan bruges i relation til figuren offer og kriger. 

Det vil jeg gøre ved kort at vende tilbage til fænomenet cirkel der, som beskrevet, er den centrale 

figur, der fremkommer i stifinderprogrammet, idet den udgør et omdrejningspunkt for såvel be-

stemmelsen af personen og organisationen som verden/samfundet/naturen/kosmos. Stifinderpro-
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grammet søger at fremstille cirklen som princip (på kosmos) for synet på selvet og omverdenen 

med forbillede i naturfolkenes menneske- og verdensbillede. I første omgang vil vi se på den måde 

selvet tematiseres på i relation til cirklen. 

Cirklen er udtryk for sammenhæng, helhed og balance, som siges at udgøre forudsætningerne 

for, at en person kan være sig selv og være kraftfuld. Man kan se sig selv som en cirkel, bestående 

af stærke og svage led, hvor udfordringen for den enkelte – den kamp med sig selv – som eksem-

pelvis teamworksituationen kan konverteres til, foregår som en kamp om at få lappet de huller i ens 

personlige cirkel, som udgør lækager i en lukket helhed. Disse lækager slipper ens kraft ud, og luk-

ker frygten ind. Og hullerne udgør ”lektier” i den personlige læreproces. 

 En af de måder, Hawk illustrerer den personlige cirkel, er ved at sondre mellem forskellige 

lag, eller grænser. Som det fremgår af figur 1, så ses subjektet som en cirkel, der har et centrum og 

forskellige lag, der omgiver dette centrum. Personen har et helligt rum, noget som skal være af-

skærmet af grænser, som så enten kan være primære, det vil sige nogle grænser, som subjektet sø-

ger at opretholde generelt i forhold til sine omgivelser, og nogle sekundære grænser, som er områ-

der, hvor subjektet lader enkelte andre komme ind. Mellem disse to niveauer af grænser er der så et 

filtreringsrum, som giver den enkelte mulighed for at arbejde med problemer, relationer og andet, 

uden at det kommer til at angå dennes sekundære grænse og ”hellige rum”. 

At lapper hullerne i ens cirkel udlægges som en etablering af balance, og en måde at befri sig 

for ubalance. 

 

Ubalance opstår, når man ikke er til stede. Når man mærker indre 
modstand mod følelser, sindstilstande, omgivelserne, andre menne-
sker og sig selv. Når man projicerer sine følelser og sindstilstande el-
ler overbevisninger. Når man er bange. Når som helst følelsesmæssi-
ge påvirkninger er overvældende (f.eks. under stress).290

 

Den kamp mod sig selv, der bliver skitseret som en løsning på den gordiske knude teamworkets 

fænomenologi afspejler, er den samme som den, jeg analyserer med udgangspunkt i cirklen, hvor 

subjektets selvomsorg fremstår som en måde, hvorpå den enkelte kæmper for at stoppe hullerne i 

sin personlige cirkel, kæmper mod ubalance, manglende tilstedeværelse, sin trang til at projicere, 

sin trang til at undgå følelsesmæssige og sindsmæssige tilskyndelser og sin kamp mod frygt og 

                                                 
290 Hawk, 28. 

 232



stress. Der er tale om en fredelig kamp, hvor det handler om at integrere de ting, som falder ind 

under ens offerstruktur. Som Hawk formulerer det: “Do not crucify your victim parts. Embrace and 

love them. They tell you where your leaks are”.291

 Dette arbejde med sig selv, udlægges i en vis forstand som et personligt forarbejde eller en 

personlig plan, som udgør arbejdets transitive dagsorden; en aktivitet, der kan beskrives som at 

holde orden i selvets hus, og kan som sådan siges at udgøre en moderne eksponent for den aktivi-

tet, der i antikken betegnes selvomsorg. Kun via denne tagen sig af sig selv, etablerer subjektet 

ifølge denne tankegang, en ”mursten”, der kan bruges til at etablere fællesskaber med. Der er nem-

lig ikke tale om et enten eller i forholdet mellem det individuelle og det kollektive, men om en be-

stemmelse af, hvordan der kan etableres et felt mellem det individuelle og det kollektive, som er 

kendetegnet af bæredygtighed.  

Det handler ikke om at være god i moralsk forstand, som følgende overvejelse kan illustrere, 

kan det at være god i moralsk forstand godt være en ikke-bæredygtig strategi. ”Det er dejligt at 

give til andre, men hvis det er ude af balance, kan det skabe problemer, fordi man ikke imøde-

kommer egne behov for at opretholde balance. Hvis man kun tænker på sig selv og kun giver til sig 

selv, skaber det en helt anden slags problemer”.292 Det handler om at være god i teknisk forstand, 

hvor man har styr på sine egne interne forhold og på grundlag heraf forholder sig til omverden. 

Forholdet mellem det individuelle og det kollektive er således tænkt, som et sæt af balancepunkter, 

mellem for lidt og for meget, hvor de ting der trækkes frem mellem for lidt og for meget er egen-

skaber, der har karakter af at være dyder. Disse dyder, der kan hjælpe den enkelte til at stræben 

efter helhed, udlægges så som en måde at sikre gode former for sociale sammenhænge, sådan som 

følgende citat viser. 

 

Først skal man forestille sig, at hele mennesker er formet efter cirkel-
modellen; at de er runde, hele, intakte og fuldendte som cirklen. Hvis 
man sætter hele og fuldendte mennesker sammen og danner en 
landsby, vil man have et helt og fungerende system, som for eksem-
pel en stamme. Hvis alle stammer i verden er forbundet på en eller 
anden måde, vil man have en nation.293

 
                                                 
291 Møller 3/3. 
292 Hawk. 
293 Ibid. 23. 
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Ideen er, at det enkelte menneskes arbejde på sig selv kan gribe ind i andres ditto, og på den måde 

etablere former for fællesskab, som i sidste ende går videre end til den organisation af mennesker, 

man selv er en del af og ud i den relation af sammenhænge, som på grundlag af den indianske me-

taforik omtales som det store mysterium (Se figur 2). 

 

Den internalisering af et arbejdsetisk system, som stifinderprogrammet udgør et eksempel på, 

fremstår som en bestemt form for transitivitet, hvor subjektet gennem arbejdet stræber mod at opnå 

en form for subjektivitet, der har karakter af nogle de beskrevne egenskaber. Hvor offeret står for 

det splittede, fragmenterede subjekt, der ikke kan hænge sammen, så udgør krigeren en helhed, 

eller rettere en stræben efter helhed. Arbejdet på sig selv, som stifinderprogrammet lægger op til, er 

således et arbejde, der går ud på at identificere de aspekter af en selv, der kan identificeres som 

fragmenterende. Det er igen et henholdsvis passivt og aktivt princip, som angår hvordan man i per-

spektivet på sig selv identificerer den dynamiske kraft; er det i omgivelsen eller i sig selv? Ser man 

sig selv som en effekt af noget ydre, eller ser man sig selv som en samling af mulige effekter, der 

skal administreres? Denne overordnede forskel mellem helhed/del og aktiv/passiv, kan så uddybes 

i flere modsætninger såsom åben/lukket eller fleksibel/spredt. Disse modsætninger kan bruges af 

den enkelte praktiserende stifinder til at tolke sig selv, og se på hvordan denne og andre tolker sig 

selv. Fortæller jeg min historie, med udgangspunkt i at jeg selv udgør en virkende kraft, eller tolker 

jeg mig selv som skabt af en samling af kræfter, som virker ind på mig selv udefra? 

 

Frygten og kærligheden 

 

Går vi ned under sondring mellem offeret og krigeren og spørger til det ontologiske grundlag bag 

dette valg, så viser det sig, at stifinderprogrammet opererer med en forskel mellem to kræfter, der 

kæmper om mennesket i den konkrete, eksistentielle situation. Frygten og kærligheden. 

Kærlighedens kraft udlægges som en vilje til helhed, accept og en vilje til at lære alle sider af 

subjektet at kende, som det de er, uanset hvor svage, galt afmarcherede eller vanvittige de er, mens 

frygtens kraft sidestilles med uvidenhed [ignorance]. Frygt udlægges som det, der holder et menne-

ske tilbage fra at begive sig ud på sit livs rejse, fra at eksperimentere, eksplorere, acceptere, inklu-

dere og i sidste ende fra at lære. Det er – får man at vide – frygten der spreder, fragmenterer og 
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som tvinger subjektet ud af sit eget livs historie via et utal af forskellige strategier, og dermed gør 

det til et offer. Frygten for at stå ved bestemte sider af sig selv, stå ved hvem man er og ens hold-

ninger, som ikke kun er en frygt, man kan have overfor andre, men også en frygt, man kan have 

over for sig selv. Når det hedder, at offeret ikke er subjekt i sin egen livs historie, men tillige ikke 

er til stede i nuet, og altid befinder sig enten i fortiden eller i fremtiden, i bekymringen over noget 

nogen engang har sagt, eller noget der er blevet begået, eller i bekymringer over fremtidige anlig-

gender, udlægges det som frygt for at være tilstede i nuet. Frygt er altså en kraft, der sætter sig 

igennem som bekymringer, overdramatisering, placering af skyld hos andre, konstante behov for at 

overbevise sig selv og andre om, at man har ret (og at andre dermed tager fejl), fordømmende ind-

stillinger, ubalance, uklarhed og forvirring; alt sammen måder ikke at være til stede i nuet på. På 

stifinderprogrammet bliver den enkelte således opfordret til at tage ansvaret for at vælge mellem de 

to grundlæggende kræfter, der udlægges som om de slås om mennesket, to mulige spor, som den 

enkelte kan identificere inde i sig selv; kærlighedens og frygtens. I hver enkelt handling, i valg af 

indstilling og i hver tanke, skal man altså – for at være fuldt og helt i stifindermodus – kunne fore-

stille sig et dualistisk perspektiv, hvor kærligheden og frygten kæmper i én. Og denne kamp er ikke 

overladt til transcendente magter eller udenfor individet stående tyngdepunkter, men, som det er 

fremgået, er det er den enkeltes ansvar at vælge, og at påbegynde en bestemt læreproces, hvorigen-

nem han skal erkende, hvordan forskellige valg, indstillinger og holdninger udgør kræfter, der leder 

til forskellige konsekvenser, og at det er op til ham selv at vælge hvilke konsekvenser, der skal 

udgå fra sin væren i verden. Ved kærlighed skal vi i denne forbindelse forstå en kraft, der kalder 

individet til at bevæge sig på en bestemt måde, der kan udgøre en retning, og som implicerer en 

bestemt type af erkendelsesproces, nemlig erkendelsen af frygtens kolonisering af bestemte steder 

inden i dette. Steder, hvor individet undgår sig selv, afstår fra at være sig selv, overfører sig selv, 

mister sig selv og dræber sig selv. Dette er, hvad der i stifinderterminologien kaldes et offermøn-

ster. Et mønster, som den enkelte bygger op om sig selv, og som giver denne en beskyttelse fra det 

umiddelbare ubehag, som anses for at være forbundet med det at se sandheden om sig selv i øjne-

ne. Ikke store forkromende sandheder, men små praktiske sandheder i dagligdagen. Det kan være, 

at man i et teamwork bliver aggressiv, for at undgå at nogen af de andre skal fremføre forslag til en 

fremgangsmåde, som man ved, at man ikke kan finde ud af, eller som vil betyde, at man skal indta-

ge en rolle i en gruppe, man er uvant med, og derfor utryg i. Det kan være, at man bliver forvirret, 

når nogen beder en om at tage stilling til noget, fordi man dybest set ikke har afklaret hvilke værdi-
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er, man skal betjene sig af i sådan en valgsituation, eller fordi man er bange ved at stå ved det, man 

mener. ”Sandhed” forstås altså her som konkret sandhed, altså ikke en transcendent sandhed, som 

mennesket ikke har adgang til, som det er tilfældet i den del af protestantismen, Weber analyserer, 

men en sandhed, som har at gøre med afdækning af det konkrete. Det konkrete forstås i stifinder-

terminologien, som den måde tingene er på, sådan som de udfolder sig i den livsproces, der udfol-

der sig i dialektikken mellem kærlighed og uvidenhed, hvor kærligheden opfattes som værende i 

overensstemmelse med det konkrete, og uvidenheden er i overensstemmelse med alle de mulige 

strategier for tildækning af, hvad der, som beskrevet, opfattes som den konkrete livsproces. Krigere 

er kendetegnet ved at være konkrete, forstået som havende en klar korrespondance mellem det de 

står for, tænker, siger og gør. Dette indbefattes i et af de centrale principper som der formidles i 

stifinderprogrammet. Det hedder ”to walk the talk”, at gøre det man siger, og sige det, man gør. 

Dette princip udgør først og sidst et imperativ, ”walk your talk”, sørg for hele tiden at holde øje 

med dig selv med henblik på at skabe overensstemmelse mellem det, du siger, og det, du gør. Mod-

sætningen til dette er ”talk the talk”, det vil sige, at man siger jeg er sådan eller sådan uden konkret 

at vise det, eller siger ”jeg gør det eller det”, uden konkret at gøre det; her ligger offerets vej lige-

for, hvis man konfronteres med misforholdet mellem det man siger og gør, kan man begynde at 

forklare, ”jamen, det var fordi der skete det og det”, og ”det var ikke min skyld, det var fordi det og 

det stod i vejen”. Denne måde er ukonkret i den forstand, at den bygger på at tingene er anderledes 

end de er, altså bygger på et spekulativt grundlag, og derfor er grundlæggende hypotetiske. 

 

Offeret 

 

Sammenfattende kan man altså sige, at offeret viser sig at have været den del af subjektet, der ud-

gjorde målet for interventionen i stifinderprogrammet. 

 Det, der rent fysisk er tale om, er et sted i den enkelte, hvor denne mærker modstand mod at 

være under pres. Det kan f.eks. være i en double bind situation, hvor den enkelte får at vide, at han 

skal være kreativ og innovativ, samtidig med at han skal skynde sig at blive færdig med en opgave, 

og det forudsættes, at det gennemføres uden fejl. 

Det sæt af reaktioner på sådanne situationer, som den enkelte kan have, viser hen til, hvad 

der er stifinderprogrammets etiske materiale, et mønster, der opfattes som paradoksalt eller dob-

 236



belt, idet det dels udlægges som et forsvar mod at blive offer for en situation, dels udlægges som 

holdende subjektet fast i en offerrolle. For selvom offeret er relateret til modstanden mod bestemte 

former for pres, er denne modstand ikke i sig selv offeret. At have modstand mod at gøre noget, 

deltage i noget man ikke føler er rigtigt for en, udlægges nemlig som en væsentlig del af det at væ-

re stifinder, offeret er snarere den mekanisme, den enkelte behandler modstanden med. Det vil sige 

den måde, denne forholder sig til sine indefra kommende reaktioner på. Offeret kan udlægges som 

en passivitet i forhold til denne modstand, der forhindrer den enkelte i at handle i overensstemmel-

se med, hvad denne føler, tænker og tror. Offeret er en form for mekanisme, som identificerer de 

omstændigheder, som skaber en given modstand, som noget overmægtigt, som subjektet ikke kan 

være i uden at føle en indre smerte, men som subjektet ikke desto mindre føler sig tvunget til at 

acceptere som given. Offeret opstår med andre ord, som en form for modstand mod modstanden i 

den enkelte, som får denne til at reagere på en måde, som opfattes som irrationel i den forstand, at 

reaktionen hverken kommer til at fungere i overensstemmelse med, hvad der er personens egne 

følelser eller tanker om situationen, eller kommer til at kommunikere disse følelser og tanker til 

andre i den sammenhæng, hvori denne indgår. Således vil effekten af denne modstand mod mod-

standen komme til at splitte sammenhængen op i uklare og uhensigtsmæssige enheder, som i sidste 

ende kommer af en isolation af det enkelte subjekts kamp mod de andre – som bliver ført i subjek-

tet selv. 

 

Fra offerkultur til krigerkultur 

 

Eleverer vi os fra det individuelle til det kollektive niveau, er der tale om en bevægelse fra, hvad 

man kan kalde en offerkultur til en krigerkultur. Når den etik, som stifinderprogrammet formidler, 

etableres i en given organisation, og således kommer til at præge det sociales samspilsregler, må 

man forvente en form for kommunikation, der tager udgangspunkt i det, jeg kalder den personlige 

backstage, og som baserer sig på en iagttagelse af den anden, som sondrer mellem offer- og kriger-

struktureret betydning i den andens kommunikation.  

Synet på medarbejderen vil i en krigerkultur fungere omkring, hvad man må betragte som 

den enkeltes selvtransformative dagsorden, og tage form på baggrund af en adskillelse, mellem 

hvad der hører til denne, og hvad der hører til dennes omverden. Det handler altså om relationen til 
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andre, hvor man i kraft af sin egen tolkning af sig selv og omverden undgår at gøre sig til genstand 

for andres vilje og objekt for andres subjektivitet, men derimod søger at etablere sig selv som en 

virkende, selvdefinerende kraft i det sociale.  

Offerkulturen tager form omkring den enkeltes konstruktion af et perspektiv på det sociale, 

der fungerer omkring dennes egen subjektivitet, hvor det sociale konciperes som en skjult offerse-

ance. Det, der de facto ofres i denne kultur, er hver enkelt subjekts backstage; offerkulturen tager 

form omkring hver enkelt deltager i en social sammenhængs afståelse fra at være til stede med be-

stemte sider af sig selv, som ofres på frontstage-rationalitetens alter. 

Det, vi har med at gøre, når vi taler offerkultur, er en samfundsmæssiggørelse af nogle pro-

cesser, der strækker sig langt tilbage i tiden. I takt med udviklingen af det modernes industrielle 

samfunds produktionsform blev den menneskelige arbejdskraft – sådan som Marx har vist det i 

Kapitalen – i stadig større grad organiseret med udgangspunkt i mekaniske strukturer: 

 

I manufakturen og håndværket bruger arbejderen værktøjet, i fabrik-
ken bruger maskinen ham. I manufakturen og håndværket udgår ar-
bejdsmidlets bevægelse fra arbejderen, i fabrikken må han følge ar-
bejdsmidlets bevægelse. I manufakturen er arbejderne led af en le-
vende mekanisme. I fabrikken eksisterer en død mekanisme uafhæn-
gigt af dem, og de bliver inkorporeret i denne som levende på-
hæng.294

 

Hvor uenig man end måtte være med Marx’ analyse af organisationen af arbejdets udvikling, er det 

svært at miskende den indsigt, Marx her lægger for dagen. Det er alene det normative blik på denne 

udvikling, der adskiller Marx’ beskrivelse fra Webers, og som understreger nøjagtig samme dehu-

manisering af principperne for indretningen af arbejdet. I den moderne fabrik er arbejdet organise-

ret med udgangspunkt i en udefra-og-ind defineret rationalitet. I den forbindelse er der ikke nogen 

plads til, eller anvendelse af, den enkelte backstage. Den bliver det levende påhæng på den del af 

subjektet, der mestrer den rationelle organisations principper. 

Fører vi det op til vores tid, så betegner en offerkultur det forhold, at hver enkelt medarbejder 

må leve på en måde, hvor denne de facto er styret af noget fremmed for sig selv – som findes inden 

i den enkelte selv. Kampen, som Marx forestillede sig ville komme i forlængelse af den udvikling 

                                                 
294  Kapitalen Bog I, side 610. 
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han beskrev, var en kamp for at udvikle et mere fuldt og helt ”selv”. At kapitalismen var en revolu-

tionerende proces, betød: 

 

Det bliver nødvendigt at erstatte specialindividet, der blot er bærer af 
en samfundsmæssig specialfunktion med et individ, der er udviklet 
på alle områder, og for hvem forskellige samfundsmæssige funktio-
ner er virksomhedsformer, der afløser hverandre.295

 

Det, der sker, når vi i stifinderprogrammet ser en krigerkultur tage form i den arbejdsetiske udvik-

ling, er en bevægelse på det arbejdsetiske plan, der følger den nye kapitalismes transformation af 

perspektivet på medarbejderen fra specialindivid til at kunne håndtere forskellige funktioner. Dette 

skift følger givet en udvikling langs en række produktionsteknologiske formers udvikling, men det 

kommer i forlængelse heraf og i samspil hermed til at fungere omkring et sæt af selvteknologier, 

der etablerer sig omkring en selvets kamp med sig selv, hvor det drejer sig om at intervenere over-

for hvad der betegnes det indre offer, hvilket er en anstrengelse som gælder ned i de mindste frak-

taler af subjektets forhold til sig selv og omverden, idet det angår den måde ens indstilling er, den 

måde man tænker, de værdier og holdninger man handler på grundlag af. 

 Herudaf etableres en vej, som bevæger sig i retning af en krigerkultur. Indenfor denne, be-

tegner metaforen stifinder en indstilling til en selv, hvor man vælger en vej, hvor man tager størst 

muligt ansvar for sig selv, og gennem en stadig større erkendelse af og mestring af sig selv løbende 

bliver stadig bedre til at holde fast ved denne, og derigennem begynder at betragte sit liv som en sti 

ad hvilken, man fortløbende erobrer sig, sig selv, som den man erfarer sig selv som, og den man 

har mulighed for at blive, uden at se bort fra noget af det, man indeholder, og uden at man lægger 

noget til, som man reelt ikke indeholder. Idealet ses som det at være i ”overensstemmelse” med sig 

selv, at kende sig selv, mestre sig selv, kunne bruge sig selv som et instrument i de sammenhænge, 

man indgår i, hvilket vil sige, bruge sin intuition, sine personlige og sociale kompetencer, sine tek-

niske kundskaber og sin evne til at handle så godt som muligt i samspil med andre, på en måde der 

virker, hvilket vil sige, skaber så gode resultater som muligt med den mindst mulige anvendelse af 

energi og anstrengelse.  

                                                 
295  Kapitalen 1.Bog 3. 694. 
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6. 
 

Det kraftfulde selv. 

Tilskyndelsen til at blive en stifinder 
 

 
“The freer people are with respect to each other, the 
more they want to control each other’s conduct. The 
more open the game, the more appealing and fascinat-
ing it becomes”.  
 

         Foucault296

 

 

Hvis vi siger, at det etiske materiale er subjektets offerstruktur, så er det næste spørgsmål, hvorfor 

dog bruge tid på det, hvorfor bevæge sig netop den vej med sig selv, som arbejdet med offerstruk-

turen indikerer, hvad er tilskyndelsen til at gøre det? Og dermed er vi inde på næste aspekt af den 

etiske analyse, vi arbejder på grundlag af, og som Foucault kalder ”the mode of subjection”. 

 Det er imidlertid ikke entydigt, hvordan dette aspekt skal forstås, og det kan derfor hjælpe 

kort at se på, hvordan Foucault selv arbejder med ”the mode of subjection” i relation til sit studie af 

seksualitet i antikken, hvilket samtidig vil tjene som en yderlig indføring i den græske etik. 

 

Aphrodesia 

 

I sine studier af seksualitet er det centrale spørgsmål for Foucault spørgsmålet om, hvad der får de 

græske borgere til at gøre det, vi betegner som seksualitet, ta aphrodesia, til et etisk materiale? Det, 

                                                 
296 1994, 30. 
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der umiddelbart kan undre, er nemlig, at frie borgere, der ikke var tvunget til at begrænse sig selv 

af ydre love – selv om de betragtede sex som en væsentlig form for nydelse – igennem valg af livs-

stil, bios, omgærede seksualiteten med en lang række moralske problematiseringer. Hvorfor vokser 

der sådanne former for problematiseringer frem? Hvorfor vælger disse frie borgere at begrænse sig 

til bestemte former for sex i bestemte mængder? 

 I forbindelse med besvarelsen af dette spørgsmål finder Foucault ind til et af de centrale træk, 

ikke blot ved den græske seksualmoral, men den græske etik i det hele taget. Når grækerne gjorde 

aphrodesia til genstand for bestemte former for etisk problematisering, var det fordi, de derved 

kunne vinde noget andet, som de tragtede efter, nemlig magten over sig selv, selvkontrol – sōphro-

synē. 

 Vender vi tilbage til Platons beskrivelse af sjælens tredeling i foregående kapitel, mellem 

fornuft, thymos, og begær, så udgør denne model en illustration af, hvordan grækerne kunne se på 

subjektet, som en kamp mellem forskellige aspekter eller kræfter snarere end som en enhed eller en 

personlighed. Sōphrosynē betegner en tilstand, hvor disse kræfter har fundet en balance eller en 

dynamisk form for ro, der gør, at den enkelte, hverken er underlagt passionernes magt, eller helt 

afstår fra at se sin nydelse som en legitim mulighed i sig selv – som tilfældet er i den protestantiske 

form for askese, hvor nydelsen søges erstattet af forplantningens rationale. For grækerne handlede 

det i stedet om at kunne bruge nydelsen, hvorfor Foucault kalder sin bog The use of pleasure. At 

bruge nydelse forudsætter, at man ikke er underlagt nydelse på en måde, hvor man er i sine egne 

passioners tyranni.297 Ser vi på, hvorledes forholdet til ens egen passion behandles i det græske 

materiale, så fremstår der en analogi mellem det at være i sin egen passions vold og det udadtil at 

stå i et slaveforhold, altså som en form for magtmæssig impotens. Den etiske tilskyndelse til at 

gøre sin aphrodesia til genstand for etisk arbejde udgør det modsatte af passivt at følge, hvad ens 

passioner tilskyndede en til. Sōphrosynē, som kan oversættes med mådehold eller balance, gav sig 

udtryk i, at man søgte at dyrke sine passioner i den rette mængde (ikke for meget og ikke for lidt). 

Og det var denne tilstand, som Sokrates mere end nogen anden personificerede. Vlastos’ overvejel-

ser, over Sokrates’ mådeholdende, men samtidige frie forhold til sex, kan eksemplificere dette. 

 

                                                 
297 I Staten fremkommer Glaukon i samtale med Sokrates eksempelvis med følgende udsagn, ”excessive pleasure 
breaks down one’s control just as much as excessive pain” (402e). 
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Socrates is [not] sexually anorexic… The sliver of it he allows him-
self he pursues openly, without the least embarrassment, and in any 
case without fear that it could get out of hand, for in the dynamics of 
his psyche it is held in the field of force of an incomparably mightier 
drive [sōphrosynē, JB].298

 

Sokrates dyrker hverken for lidt eller for meget sex, men netop den rette mængde, dvs. en mængde, 

der ikke anfægter den tilstand i hans psyke som sōphrosynē udgør. Og det var denne tilstand af 

sōphrosynē, som Grækerne forbandt med frihed og aktivitet (det modsatte af tyranni og passivi-

tet).299 Frihed var ikke alene det at slippe for at nogen regerede en, men selv at tage regering over 

sig selv. Og det var netop heri, at den etiske tilskyndelse er funderet.300  

 At kunne regere sig selv, blev set som attraktivt, fordi det at kunne regere sig selv blev be-

tragtet som en slags ledertræning; også fordi det blev betragtet som del af samme egenskab, som 

det at kunne lede og regere i det hele taget; ens husstand, byen m.v. ”The mode of subjection” be-

stod i ”the possibility of forming oneself as a subject in control of his conduct”,301 hvilket i den 

sokratiske måde at ræsonnere gik forud for, eller kunne ses som en forudsætning for at kunne rege-

re andre.302

 

Man kan altså – for at vende tilbage til kapitlets hovedspor – sige, at ”The mode of subjection” 

betegner måden, hvorpå det kommer til at fremstå som noget ønskværdigt for den enkelte at kunne 

styre sig, og kunne bruge seksualiteten snarere end at blive et passivt objekt for den. Der ligger 

altså i begrebet ”mode of subjection”, at det er en tilskyndelse til at tilpasse sig bestemte former for 

praksis og en subjekt-gøren, altså en måde hvorpå bestemte sammenhænge eller strukturer gør det 

relevant og ønskeligt for det enkelte subjekt at tilstræbe en ganske bestemt måde at administrere sig 

selv på; og dermed også administrere sig selv i forhold til at formulere mål med sine handlinger, 

eksempelvis lykke, frelse, rigdom, det gode liv eller andre transitive mål, og derigennem etablere 

en ganske bestemt form for subjektivitet. 

                                                 
298 Vlastos 1991, 40. 
299 Ang. Sjælens tredeling i den forbindelse, se Foucault 1985, 87. 
300 Ibid. 139. 
301 Ibid. 138. 
302 Dette tema er omdrejningspunktet for dialogen Alkibiades, som tilskrives Platon, men måske er pesudo, men som 
havde en væsentlig udbredelse i det senantikkes etiske bevægelser som stoicismen. 
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 Overfører vi dette begreb til det arbejdsetiske område, idet vi spørger, hvad stifinderpro-

grammets ”mode of subjection” er, kommer spørgsmålet således til at dreje sig om, hvad det er, der 

får den enkelte deltager til at søge at blive en stifinder? Det er i den forbindelse, at vi kan fortsætte 

med at analysere resultaterne fra det forrige kapitel. Når offeret gennem stifinderprogrammet gøres 

til den etiske substans, har det også med en form for livsæstetik at gøre. At blive let fornærmet eller 

sur, ikke at kunne styre sig selv, sin vrede eller sin aggressivitet, anses for noget uattraktivt, hvor-

ved den enkelte leder mister autoritet og evne til at fremstå som leder. Hvis man som leder redegør 

for sit eget liv på en måde, så subjektet for dets sammenhæng placerer sig udenfor den enkelte selv, 

så underminerer det lederens æstetiske fremtoning, for hvordan kan et menneske, hvis selvdannelse 

skyldes andre kræfter og viljer, sætte sig i spidsen for andre mennesker? Det æstetisk set attraktive 

ved at være krigeren er, at en kriger er aktiv i forhold til bestemmelsen af, hvad rammerne omkring 

hans liv skal være, og hvordan han tolker udfaldet indenfor disse rammer. Men samtidig kan han 

ikke bare begynde at tage æren for alt, hvad der er sket i en given sammenhæng, og fortælle om sin 

egen handlekraft. Et bestemt forhold til sandhed skinner igennem her. Nemlig igennem det forhold, 

at krigeren er bundet op på princippet om walk the talk. Det er en uæstetisk ting for en leder at talk 

the talk. At fortælle om ting, han har gjort og villet gøre, som han ikke har konkret aflejret i sit liv, 

som ikke har præget hans liv og det, han gør. Walk the talk vil i stifinderterminologi sige, at den 

enkelte taler på en måde, så han trækker på personlige erfaringer af konkrete og dokumenterede 

kendsgerninger. Det er i selve personens udstråling og måde at virke på overfor andre, at denne 

validitet skulle træde frem. Hvis man kender sig selv, sådan er tanken, vil man kunne konkretisere 

sin tale og dermed give den en kraft, som anses for attråværdig og æstetisk smuk i stifindersam-

menhæng. Modsætningen til denne type skønhed kan illustreres ved Æsops fortælling om lille Pe-

ter og ulven. I takt med at Peter fortsat kalder på folk ude på marken uden grund, mister han tro-

værdighed og hans ord dermed kraft. Er det imidlertid sådan, at man har gjort det til en vane, at det 

man siger enten er baseret på erfaring, eller på noget man ved, man vil gøre, så bliver ens ord magt-

fulde. 

 Hermed rammer vi ind i et af de centrale aspekter af temaet selvomsorg, som er et element i 

den Sokratiske metode. Ifølge Foucault var hensigten med den sokratiske praksis at undersøge i 

hvor høj grad et menneskes bios – dets liv og det, som det gjorde i praksis – hang sammen med 

dets logos, det, som det sagde. Sokrates måde at eksaminere liv på, hans såkaldte dialogiske meto-

de, hang sammen med netop dette. Ifølge Foucault drejer det sig om at gøre ”livet” til genstand for 
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undersøgelse, og hverken om at redegøre for sin egen selvbiografi som sådan, eller om at skrifte 

sine synder: "Giving an account of your life, your bios”, handler derimod om: 

 

… to demonstrate whether your are able to show that there is a rela-
tion between the rational discourse, the logos, you are able to use, 
and the way that you live. Socrates is inquiring into the way that lo-
gos gives form to a person’s style of life; for he is interested in dis-
covering whether there is a harmonic relation between the two.303

 

Ser vi på stifinderprogrammet, er det selvbiografiske stærkt understreget. Lasse Zäll formidler hele 

stifinderprogrammets struktur, indhold og teknikker gennem sin egen biografi. Men det er netop 

spændingen mellem det, han siger, om det, han underviser i – hvad det vil sige at lede og få succes 

– og hans egen livshistorie, at der opstår det, som kan tage sig attraktivt ud for andre. I mine inter-

views møder jeg stifindere, der fortæller om den virkning, mødet med Zäll har haft på dem, den 

måde han taler på, langsomt, idet han hele tiden søger at skabe overensstemmelse mellem, hvordan 

han har det, og hvad han siger. Én fortæller netop om, hvordan han selv har valgt at gøre noget af 

det samme i sit liv og følge dette eksempel.304

For Sokrates var det at kende sig selv spundet ind i selvomsorgens imperativ, hvor det at 

skabe overensstemmelse mellem logos og bios stod helt centralt. En strukturel parallel til dette 

princip kan vi netop genfinde i formuleringen af princippet om, at man skal ”walk the talk”. Det 

indskærpes på stifinderprogrammet, at ord ikke er en del af en instrumentel kommunikation, men at 

de ord, man formulerer, har en form for magt; hvad enten der så er tale om en destruktiv eller en 

konstruktiv form for magt. Temaet, der udspiller sig på, hvad man kan kalde det personligt politi-

ske niveau, har også relation til det mere institutionelle niveau.  

 

”Politik er udtryk for manglende klarhed” 

 

I stifinderprogrammets måde at arbejde på skinner en modvilje overfor politik, forstået som strate-

giske forhandlinger, klart igennem. Den form for kommunikation, som stifinderprogrammet for-

                                                 
303 Foucault 1983, 37. 
304 I-11. 
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midler, er en form for kommunikation, der søger at stå i et modsætningsforhold til det politiske, 

sådan som det fremgår af en stifinders refleksion over stifinderprogrammet, når han sammenligner 

med den virksomhed han selv er ansat ved.305

 

I sådan en organisation [som den han selv arbejder i] er det et politisk 
spil [det drejer sig om]. Jo større en organisation bliver, jo mere spil-
ler politikken ind. Politik er et eller andet sted udtryk for uigennem-
sigtighed. Der er ikke brug for politik, når der er klarhed. 

 

Det, som denne stifinder oplever i sin daglige praksis, svarer til det filosoffen MacIntyre, i det citat 

jeg bragte som epigram til kapitel 1, taler om, når han siger, at den Weberske organisation ”de-

pends for its power on its success at disguise and concealment”. Uigennemsigtigheden eller det, der 

skjules i en politisk sammenhæng, er det, der bringes frem når walk the talk bliver kommunikatio-

nens kode, nemlig den backstage af motivation, drivkraft og interesser, der virker strukturerende 

ind på frontstage-kommunikationen. Det er adskillelsen mellem front- og backstage, mellem bios 

og logos, der potentielt set skaber uklarheden, idet den enkelte kan gå i alle retninger i sin frontsta-

ge-kommunikation, afhængig af hvilke interesser han følger, eftersom hans ord ikke er forankret i 

en personlig vilje til integritet. 

 Denne måde at tale om en modsætning mellem politik og klarhed, kan relateres til en af de 

drivende modsætninger i Platons forfatterskab, modsætningen mellem politik og filosofi. Platon, 

der selv var udset til at skulle leve et liv i politik, konverterede til filosofien, idet han fra personlige 

erfaringer med det politiske – herunder den demokratisk vedtagne henrettelse af hans ven og men-

tor Sokrates i 399 – var blevet overbevist om, at politik aldrig ville kunne føre til etableringen af et 

godt samfund, med mindre det blev på grundlag af det, han forstod ved filosofi.306 For ham var 

filosofi evnen til at undersøge sig selv og indrette sig på dette grundlag med henblik på at leve et 

liv, der i sig selv er værdifuldt, altså som ikke har brug for arbejdet og det at stræbe efter bestemte 

typer af succes i arbejdet som forudsætning for lykke. Problemet med at stræbe efter lykke gennem 

arbejde og embede er, at det fører til en kamp om magten, som kun har personlige interesser og 

ikke almenvældet for øje. 

 
                                                 
305 I-3. 
306 Se eksempelvis Plato, The seventh letter. 
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If you get, in public affaires, men whose life is impoverished and 
destitute of personal satisfactions, but who hope to snatch some 
compensation for their own inadequacy from a political career, there 
can never be good government. They start fighting for power, and the 
consequent internal and domestic conflicts ruin both them and soci-
ety.307  

 

For at politik skal give mening, skal det basere sig på deltagernes selvomsorg, at de allerede har 

realiseret deres bios, og dermed kan fundere deres logos på denne bios-realisering, snarere end at 

hævne sig på en personlig mangel på bios gennem embedet. 

 For Platon skulle det at arbejde og stræbe efter embede være at træde ned fra noget mere at-

traktivt, nemlig at leve det gode liv. Der skulle med andre ord være en immanent og ekspliciteret 

form for perfektionering i den politiske arbejders liv ved siden af arbejdet. 

 I stifinderprogrammet, og det jeg kalder den post-protestantiske arbejdsetik, finder vi denne 

pointe i en tillempet form. Hvor det hos Platon drejede sig om at træde ned fra en perfektionering, 

man havde nået igennem filosofien, til at betjene sin funktion i samfundet,308 stræbes der i den 

post-protestantiske arbejdsetik efter en perfektionering, som tager form gennem arbejdet, og det at 

arbejde med sig selv i forhold hertil. 

 Vender vi tilbage til stifinder-citatet om, at politik er udtryk for uigennemsigtighed, så afspej-

ler dette citat en tro på en anden måde at organisere på end den politiske, hvor det er muligt at ar-

bejde udfra en fælles vilje, sådan som han fortsætter sin argumentation. 

 

Det modsatte [af det politiske] et er centralisering, entrepreneuren el-
ler en kernegruppe, der er drevet af en fælles vilje. Politik eksisterer 
slet ikke i deres verden. Det politiske opstår først, når der er mange 
forskellige interesser. Jeg vil hellere sige, at det politiske kan kobles 
direkte til, hvorvidt spillerne kører efter en fælles eller en forskellig 
vision. 

Selv foretrækker jeg helt klart, at man kører efter en fælles vision, det 
er det, Pathfinder handler om for mig. Det handler om at sætte sig 
nogle mål, have nogle visioner, drømme, If you can dream it, you can 
do it, og om at sætte et Target sådan, at du forener virksomhedens el-

                                                 
307 Plato, The Republic, 521a. 
308 Denne forskel kan i et vist omfang henledes til forskellen mellem at arbejde med en arbejdsetik og at arbejde med 
arbejdet ud fra en mere generel samfundsetik. Rammebetingelserne for stifinderprogrammet er arbejdet, de har ikke 
nogen indflydelse på hvordan samfundsetikken dannes uden for det arbejdsrelaterede. 
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ler gruppens ressourcer, og du derved får skabt et flow. Du bringer 
gruppen ind i et flowstate, som gør, at du kommer op på et [helt] an-
det niveau. 

 

Stifinderprogrammet fremstår her som en vision om en upolitisk organisation, hvor den enkelte går 

op i helheden. Og flowet betegner her den tilstand, man kommer i, når det sker. Dette afspejler den 

type af individualisme, jeg tematiserede i kapitel 4, hvor jeg netop sagde, at stifinderprogrammets 

individualisme udgør et opgør med den type af individualisme, Weber beskriver.  

 Der opstår en nærmest paradoksal forening mellem et individualiserende og et kollektivise-

rende projekt. På den ene side drejer stifinderprogrammet sig om en selvomsorg, hvori der ligger 

en form for aktivitet, der forbindes med frihed i den forstand, at man bliver fri for at ligge under for 

andres tolkninger og bestemmelser af en selv, og dermed i en vis forstand principielt blive selvde-

finerende. På den anden side ligger der heri en mulighed for at forsvinde som individ, og forenes i 

det kollektive.309

  

Ser vi på den subjektivitetsdannende strategi, som offeret udgør, så forhindrer den såvel den enkel-

te i at blive selvdefinerende – idet den, for at sige det med en kompliceret formulering, placerer 

subjektet for subjektet udenfor subjektet – som i at kunne forenes i et kollektiv, idet den etablerer 

en negativ definition af omgivelsen, nemlig som noget, der offer-gør subjektet. 

 Denne subjektivitetsdannende strategi er altså individualiserende på en sært drivende måde, 

hvor den enkelte hverken kan være sammen med sig selv eller andre, men må drive sig selv fremad 

imod en kommunitet af andre, fremtidige og imaginære mennesker, der er i overensstemmelse med 

en generalisering af dennes subjektivitetsmodus.  

 

                                                 
309 Vi finder heri en moderne, arbejdsetisk parallel til den etico-religiøse figur, som kan kaldes ”unio mystica” som kan 
findes i neoplatonske og kristne former for mystisk, såvel som i den romantiske tænkning, hvor den egentlige realise-
ring af sig selv sætter sig igennem, når man glider sammen med omgivelsen. Dette bliver i de etico-religiøse systemer 
jeg her har nævnt til en samtidighed mellem en dennesidig og en transcendent form for liv, som når Plotin siger, at: 
”Souls necessarily become,.., amphibious, alternately living the life up above and the life here down below”, se Hadot 
1993, 64.  Hadot udlægger det således, at: ”Such is the paradox of the human condition. When we are up above, we are 
ourselves, but we no longer belong to ourselves” (Ibid. 65).  
Stifinderprogrammet har ikke denne transcendente forankring, det er i en sekulært form at denne figur optræder, hvor 
det er den konkrete sociale omgivelse, den enkelte glider sammen med. 
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Den måde jeg præsenterer offerets strategi på, får det til at fremstå så uattraktivt at være offer, at 

man må spørge sig selv, hvordan nogen som helst kunne finde på så meget som at associere sig 

med en sådan strategi? 

 Skal jeg, i stedet for at gå ind i individualpsykologiske forklaringer, søge et strukturelt svar, 

kan man sige, at offerstrategien kan betragtes som en strategi, der under bestemte forudsætninger 

egner sig til de formelle, politiske og juridiske strukturer, indenfor hvilke den enkelte underordner 

sig en udefra-og-ind definition af sin professionalisme. Det kan for eksempel drejer sig om at un-

derordne sig en given virksomheds kultur eller en politisk organisations struktur, hvor ledelsen 

udgør en transcendent bestemmende magtstruktur, som sætter pris på at medarbejderne kan navige-

re i forhold til dens transcendente definitionsmagt. Indenfor et sådan system kan medarbejderen 

netop vise sin loyalitet i forhold til ledelsen ved at internalisere dennes regler uden at afstemme 

dem åbent med sin egen backstage. I en sådan organisation, hvor den enkelte kæmper om at kom-

me opad i hierarkiet ved at etablere alliancer og tilgodese interesser, bliver det at kunne definere sig 

i overensstemmelse med stifinderprogrammets offermønster – en modus vivendi. Det vokser blandt 

andet frem, når den enkelte skal forklare sig selv, hvorfor denne går imod, hvad han selv føler er 

rigtigt. Det kunne eksempelvis være, at det, der virker strategisk rigtigt, går imod hvad den enkelte 

føler er rigtig. I en sådan situation er der en frontstage rationel fornuft knyttet til at holdes sine fø-

lelser ude af spillet, fordi de ellers vil kunne ”ødelægge tingene”. Derfor kan en adskillelse mellem 

frontstage rationalitet og backstage motiver være en fordel indenfor bestemte systemer. Hvis spil-

lets regler er uforenelig med selvomsorgens praksis, sådan som politik var det i et vist omfang i 

Athen, og sådan som erhvervs- og arbejdsliv i store dele af samfundet er det, så kan adskillelsen af 

front- og backstage være en ”fornuftig” beskyttelsesstrategi for den enkelte. Måske endda den ene-

ste måde at denne kan slippe ud af en double bind situation, hvor hans overlevelse som subjekt 

strukturelt er betinget af hans afståelse fra sin fulde subjektivitet. Det er i forlængelse af denne rati-

onalitet, at det rationelle defineres som at afstå fra en irrationel del af ens subjektivitet. 

 Det er, som beskrevet, denne subjektivitetsmodus, stifinderprogrammet søger at erstatte med 

en anden, der tager udgangspunkt i en type bestemmelse af subjektivitet, hvor det kommer til at 

fremstå som attraktivt for den enkelte person at kunne styre andre på baggrund af sin måde at styre 

sit eget offermønster, og sine irrationelle passioners rasen. Gennem det at stræbe efter at blive kri-

ger, kommer den enkelte til at søge i sin egen personlige backstage for at fremstå som en loyal 

medarbejder i forhold til ledelsen. 
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 Det er dette skift i loyalitetsbestemmende definition af subjektivitet, der skaber en forbindel-

se mellem stifinderens subjektivitetsmodus, og manøvrering indenfor de rammer, som indretningen 

af arbejdet inden for den nye kapitalisme sætter, og de former for organisatoriske strukturer, der 

bygger på teamworkets principper. Loyalitet overfor en ledelse må her etableres gennem det im-

manente forhold i den ansatte selv, at denne kan etablere procedurer, arbejdsgange og indrette sin 

praksis med udgangspunkt i, hvem han er, hvem han skal arbejde sammen med, og hvor de skal 

hen (målet). Dette betyder naturligvis ikke, at der ophører med at eksistere formelle magtstrukturer, 

men at disse kondenseres omkring en ny type af governementalitet – en ny type håndtering af sig 

selv.  

 Igen kan teamworket bruges til at stille skarpt på dette kondenseringspunkt, omkring hvilken 

den situation, man som leder og medarbejder befinder sig i. I et teamwork kan man ikke lede alene 

ud fra sin formelle magt og sin formelle viden, men man bliver, som vi så det i det foregående ka-

pitel – qua teamworkets dynamik – udfordret til at kunne lede sig selv på en anden måde end gen-

nem alene at varetage sin funktion. For at kunne tage ledelse for andre i et team, skal den enkelte 

eksempelvis kunne vække tillid, hvilket kræver at denne har de personlige kvaliteter, der gør, at 

tillid kan opstå, og kunne gå ind i en given situation og påbegynde en undersøgelse af kollektive 

processer, der ”ikke virker”. Ledelse af et team kan ikke alene foregå ved, at man manifesterer sin 

formelle magt eller docerer sin formelle viden (hvad eksemplet med ingeniørerne og humanisterne 

viser), men den baserer sig på noget andet, som har med den enkeltes evne til at lede sig selv at 

gøre. 

 Dette er udgangspunktet for at forstå stifinderprogrammet og dets eksplicitte tilskyndelse til 

at konvertere perspektivet på sig selv. Der er tale om en perspektivmæssig bevægelse fra at se på 

sig selv, sine reaktioner og sine refleksioner som givne, som knyttet til et allerede etableret selv, og 

– på linie med Platons opdeling af sjælen i tre dele – at påbegynde at betragte sig selv som bestå-

ende af modsatrettede kræfter, der skal bringes i balance og som skal bringes til at arbejde sammen 

med henblik på at etablere en personlig helhed. 

 Lad os prøve at eksemplificere dette med udgangspunkt i stifinderprogrammets perspektiv. 

Tager vi en leder, der samtidig med at han baserer sin handlen på formel magt, reelt befinder sig i 

sine egne passioners vold, så må han siges reelt at være styret af sin frygt for ikke at kunne leve op 

til den magt, han formelt har fået overdraget, og derfor søger at dække over det med en bestemt 

frontstage appearance, som baserer sig på den formelle magts adfærdsmæssige grammatik. Hvad 
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gør han, når nogen stiller ham et kritisk spørgsmål? Hvad gør han, når nogen siger noget, han ikke 

forstår? Så bliver en faglig, rationel henvendelse en trussel mod sammenhængen i hans frontstage 

apperance. I denne situation kan hans frygt blive det egentlige motiv. I stedet for at reflektere over 

det kritiske spørgsmål og sige, at han ikke forstår det vanskelige indlæg, drejer hans handlinger og 

ord sig nu alene om at håndtere sin frygt. Og selv om han trækker tal og procedurebeskrivelser 

frem, og argumenterer sagligt og rationelt på grundlag af disse, vil det i den situation reelt være 

frygten, der styrer ham. Han bliver rationaliserende i stedet for rationel i den forstand, at han kun 

kan etablere en form for rationalitet i sine handlinger, ved at forklare, hvad der reelt dækker over 

noget irrationelt med et rationelt argument. Det er denne situation, og denne defensivt rationalise-

rende form for selvhåndtering, stifinderprogrammet søger at intervenere overfor. 

 Eksemplet er banalt hverdagsfænomenologisk set, men det er et af de steder, der ikke desto 

mindre meget direkte viser hen til det skift i rationalitetsopfattelse og etisk grundlag, vi har med at 

gøre. Set i lyset af den ”mode of subjection” som stifinderprogrammet søger at inducerer, bryder 

rationaliteten med enhver form for frontstage rationalitetsdefinition, og insisterer på en form for 

rationalitet, der, som i den græske etiske sammenhæng har med den subjektive tilstand, den enkelte 

befinder sig i, at gøre. Derfor er det, som også antydet i det foregående kapitel, muligt at se på sti-

finderprogrammets etik ud fra et dydsperspektiv, det handler om at etablere en personlig balance, 

en måde at håndtere sig selv på, som kan fungere i forskellige sammenhænge, fordi den er afstemt 

med sig selv snarere end med en given social kontekst. 

 På samme måde gælder det i overensstemmelse med den græske etik, at hvis man ikke er i 

stand til at lede sig selv – eksempelvis lader ens egen frygt eller fornærmethed styre den måde man 

optræder på i en given sammenhæng – så fremstår man ikke som egnet til at lede andre. Det er ud 

fra denne pointe, den ledelsesetiske position, stifinderprogrammet indtager, kan fremanalyseres. At 

være leder er i forlængelse af stifinderprogrammet betinget af en bestemt form for etik, der drejer 

sig omkring netop figuren selvledelse. Vejen til at lede andre går gennem en selvomsorg, hvor man 

undersøger sig selv med henblik på at kende sig selv og tage omsorg for alle sider af sig selv, og 

gennem denne omsorg etablere en form for selv, der er i stand til at fungere rationelt i den forstand, 

at det kan virke og kommunikere på en entydig måde, hvor følelsesmæssige, sansemæssige og 

kognitive overvejelser alle indgår i subjektets forvaltning af sig selv i forhold til andre.  

 Selvledelsen fungerer omkring frihedens problem. Det, der gør selvledelsens etik nødvendig, 

er en situation, hvor adfærden ikke besidder en given orden, hvilket netop kan gælde i relation til 
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indretningen af arbejdet i den nye kapitalisme og i teamworkets tidsalder. Det er i den tiltagende 

nedbrydning af den asymmetriske strukturering af arbejdets relationer, at tilskyndelsen til at blive 

stifinder i sidste ende ligger. Det er symmetrien mellem deltagere i kollektive arbejdsprocesser, der 

gør denne form for arbejdsetik attraktiv. 

 For at kunne analysere dette forhold yderligere er det nødvendigt at sondre mellem forskelli-

ge former for magt. Den frihed, jeg taler om, korresponderer nemlig med en bestemt form for or-

ganisatorisk omstrukturering. 

 

Tre niveauer af magt  

og det kraftfulde selv som en fjerde form for magt 

 

Et af de steder, hvor han skriver om magt, sondrer Foucault mellem tre niveauer af magt, nemlig: 

”strategic relations, techniques of government, and the states of domination”.310 Strategiske relatio-

ner betegner her måder, hvorpå nogen kan forsøge at influere andres adfærd, forudsat at disse andre 

har muligheden for at forsøge at influere tilbage, således at der bliver tale om det, Foucault kalder 

for ”games of power”.  

 ”Techniques of government” betegner de teknikker, ved hjælp af hvilke man leder andre, 

herunder borgere i en stat, børn i en opdragelsesrelation eller medarbejdere i en virksomhedssam-

menhæng. Sådanne teknikker kan føre over i og være med til at opretholde institutionaliserede for-

mer af den tredje type af magtrelation, nemlig dominans, der betegner en relation mellem to parter, 

hvor den ene er underkastet en arbitrær dominansrelation, således at det alene er i den andens magt 

at træffe beslutninger på den førstes vegne.311

 Ser vi på teamworket og de principper for indretning af arbejdet, som det baserer sig på, så er 

det netop kendetegnet ved at bryde med den tredje form for magt, dominansrelationen. Teamwor-

ket er principielt symmetrisk i den forstand, at man, når man arbejder på at løse en eller flere opga-

ver, samtidig fortløbende skaber asymmetriske relationer. Her kan det selvsagt være, at dominans-

strukturer fra andre sæt af strukturer, danner fællesmængde med teamworkets form for struktur – 

                                                 
310 Ibid. 299. 
311 Ibid. 
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chefen kan være med i en projektgruppe, og det kan for mig dreje sig om at vise min loyalitet med 

ham – men dette sker ikke uden om, men igennem teamworkets mere subtile former for ”games of 

power”. Det er altså ikke nok at chefen er chef i et andet system – han er samtidig tvunget ind i det 

spil, teamworket udgør. Her kan han komme galt af sted, dumme sig, og således blive afsløret som 

uduelig, hvorfor andre ville måtte spørge, hvordan han i første omgang overhovedet er blevet for-

fremmet til chef. Der er tale om et spil af viden, magt, og personlige kompetencer, hvor han ek-

sempelvis, hvis han ikke ved noget om det, der skal arbejdes med i en given sammenhæng, af spil-

lets ”regler” er tvunget til enten at måtte søge at dække over sin uvidenhed bag en frontstage-

rationaliserende form for kommunikation, eller søge at indgå i teamworket ud fra en selvets kamp 

med sig selv og de regler for rationalitet, jeg gennemgik i det foregående kapitel. Det er nemlig en 

antagelse indenfor dette syn på teamworket og dets form for rationalitet, at det altid vil være synligt 

i en teamworksammenhæng, hvis man ”frontstager”… Hvis man holder på ”formerne” – som ikke 

er vedtaget – men som man har med fra andre frontstage strukturerede sammenhænge – i teamwor-

ket, vil man metakommunikere en form for frygt for teamworkets plastiske formløshed; hvis man 

snakker, fordi man er usikker, vil man metakommunikere denne usikkerhed, hvis man lyver for at 

dække over noget, vil man metakommunikere sit behov for ikke at stå ved sig selv, og det man 

mener osv. 

 Teamworket med dets potentielle konvertering af alles kamp mod alle, til en alles kamp mod 

sig selv, kommer til at betyde, at den enkelte må søge at sætte sig igennem overfor andre i et mere 

komplekst spil om magt end det, der kendetegner dominansstrukturen. Det er i denne situation, at 

man må lægge en fjerde type af magt til de tre, Foucault skitserer, nemlig den form for personlig 

magt, som en person kan nå ved at underlægge sig selv bestemte former for disciplin og selv-

teknikker, og derigennem opnå en form for magt gennem eksempelvis den type af tilstand, som 

sōphrosynē udgør. Noget af Sokrates’ magt lå netop i hans evne til selvkontrol, og en deraf afledt 

form for styrke i argumentet, der baserer sig på det personlige eksempel. Denne form for magt, 

som ligger i kategori med Webers begreb om karisma, vil jeg her betegne kraft, idet jeg vil foreslå 

at tilskyndelsen til at arbejde med sig selv på den måde som stifinderprogrammet opfordrer til, lig-

ger i tilskyndelsen til at blive et kraftfuldt selv, et selv der virker i kraft af sig selv.312

                                                 
312 Det er i den forbindelse væsentligt at huske på, at den konkrete tilskyndelse til at ledende medarbejdere deltager på 
stifinderprogrammet såvel kan komme fra virksomheden som fra den enkelte medarbejder selv, således at tilskyndelsen 
både kan ses ud fra virksomhedens og medarbejderens perspektiv. Men hvad enten det ene eller det andet er tilfældet, 
så er selve tilskyndelsen, som stifinderprogrammets indretning møder den enkelte med, den samme, nemlig tilskyndel-
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En af de måder man kan lægge sin kraft fra sig, som fremhæves på stifinderprogrammet, er 

den rent sproglige måde. Her fremgår det, at man kan udviske sig selv fra sit eget sprog ved at bru-

ge "man", "du", "du ved", i stedet for at sige "jeg følger", "min erfaring er", "jeg så at". Ved rent 

sprogligt at gøre noget der er ens egne oplevelser, holdninger og erfaringer til anden og tredje per-

sons former, i stedet for første person ental former, mister man sin kraft. Man lægger ansvaret for 

det, man siger, fra sig og over på den anden, man blander oplevelser, og bliver uklar. 

For at illustrere denne pointe yderligere laver Hawk en bestemt øvelse med holdet som fun-

gerer sideløbende med resten af programmet. Hver deltager skal finde et hårdkogt æg, som han har 

spredt på et grønt område. Bagefter skal de med tusser udsmykkes på en måde, de føler passer til 

dem. Så begynder en leg der fortsætter parallelt med det øvrige program. Dette æg bliver nu udlagt 

som deltagernes personlige kraft. Man skal passe på, at det ikke bliver knust, bliver væk eller at 

andre tager det. Hawk gør, hvad han kan, for at snuppe det fra deltagerne, eller narre det fra os. 

På denne måde illustrerer øvelsen en væsentlig pointe i relation til stifinderprogrammets ar-

bejde med personlig kraft, nemlig at hvert enkelt subjekt har et valg om, hvordan han eller hun vil 

forholde sig til sin egen kraft, skal den skrive sin egen biografi, eller skal den placeres i andres bio-

grafier. Vil man selv passe på den eller være afhængig af, at andre passer på den for en? 

At have kraft hænger altså sammen med strategier for at leve sit liv, teknikker igennem hvil-

ke den enkelte lærer at mestre sig selv. Denne pointe føres helt ind i selve den måde, den enkelte 

opfatter og tænker virkeligheden på, de holdninger, de følelser og de valg, han ligger til grund for 

sin adfærd. ”Vi er skaberne af vores egen virkelighed. Måden vi tænker på, måden vi føler på, må-

den vi lever på og måden vi behandler andre på – det har kraft.”313

 Kraft er en form for overensstemmelse mellem vores indre, vores konception af virkelighe-

den, værdier og æstetik, og den konsekvens vores adfærd får for den ydre verden. 

                                                                                                                                                                 
sen til at man kan blive det, jeg kalder et kraftfuldt selv. Et virkende selv er et selv, der er i stand til at håndtere de for-
skellige dele af sin subjektivitet på en måde, så det kan indgå produktivt og attraktivt indenfor nogle bestemte typer af 
rammer. 
313  Hawk, 160. 
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Dominansstrukturens impotens 

 

Skal vi prøve at rekonstruere den tilskyndelse der ligger i stifinderprogrammet til at ændre form for 

subjektivitet med udgangspunkt i dets eget perspektiv, mener jeg, at der er tale om en erfaring af 

”dominansstrukturens impotens”. Det gælder både i sammenhæng med jægersoldaterne, som i rela-

tion til Zälls arbejde med såvel sportsfolk som erhvervsfolk. Nemlig en erfaring af, at den ledelse, 

der søger at operere på grundlag af sin egen institutionelt baserede dominans, som docerer eller 

søger at installere magt, er relativ impotent i forhold til den leder, der besidder det, jeg kalder et 

kraftfuldt selv.  

 Problemet med den første type leder vil være, at denne snarere vil møde – forsætlige eller 

uforsætlige – former for modmagt end medløb, forstået som modmagt fra medarbejdere, der har 

skjulte dagsordener med det, de gør, som ikke går fuldt ind for sagen, de arbejder på, eller som 

arbejder på en måde, så lederen ikke føler, at det, han siger, trænger igennem, og han derfor må 

bruge uforholdsmæssig meget energi. Et eksempel kunne være den leder, der i en given sammen-

hæng skal søge at motivere medarbejderne til at yde en ekstra indsats, eller som søger at skabe 

commitment for en virksomhed ved at diktere motivation. Men det kan også være uforsætlige for-

mer for modmagt i kraft af kroppens respons gennem nervøsitet, stress, sygemeldinger eller andre 

former for kropsligt forsvar mod dominans. I relation til dette problem vil stifinderprogrammets 

position være, at brugen af dominansstrukturer ikke på samme måde som ”kraft-strukturer” skaber 

medarbejdere, der er styret af personligt initiativ, kreativitet, eksperimenterende holdninger og 

ejerskab i forhold til de opgaver, de påtager sig. 

 Dette er et eksempel på, hvordan det er muligt at forstå baggrunden for, at den måde domi-

nansens fungerer på, kan vise sig ikke at virke, eller rettere at virke dårligt.  

 

Selvets lille diktator – egoet 

 

Et af de steder, hvor dominansstrukturens impotens bliver fremhævet så klart, at det nærmer sig en 

karikatur, er i en bestemt øvelse på modul 3, hvor Hawk på diktatorisk vis dirigerer med deltager-
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ne, der skal sidde i en lige række og padle en imaginær kano. I forlængelse af denne øvelse præsen-

terer han: ”The one who keeps our Victime patterns alive”, ”the little dictator, the ego”. 

 Som sagt får alle ordre til at sætte sig i en imaginær kano og ro, mens Hawk skælder og 

smælder, hvis ikke der bliver roet ordentligt til, og man får som deltager fornemmelsen af, at det 

gælder om at holde hovedet nede og falde ind i linien for at undgå, at det bliver én selv, der bliver 

hængt ud. På den måde kommer man på en tur, der ender med, at man styrer ud over et imaginært 

Niagara Falls. Siddende i denne position på vej ud over Niagara, spørger Hawk nu pludselig, hvor-

for vi bare fulgte med, og ikke gjorde oprør. Nu får vi skylden for, at det er gået galt. Hawk læser 

her følgende historie. 

 

There is this character; he is part of our lives. We might know him as 
the ego. Poor ego, he got stuck somewhere early on in his develop-
ment and it stunted his growth. As a result he became self-absorbed 
and had a need for power and control. In this process he became a 
self-proclaimed “Little Dictator”, and a resistant and greedy little dic-
tator at that. 

He is the one who wants to be center stage and in total command of 
the canoe. He doesn’t like to let go of his control under any circum-
stances and will do everything within his power to maintain it. To do 
this he must keep the opposing forces of unity, humility and respon-
sibility – divide and conquer – with fear as his weapon. 

The Little Ego finds that even love is a threat, because it goes against 
the idea of separation. Being concerned about peoples emotions and 
feelings are not his territory, unless it is to his advantage, that is. He 
will trick and manipulate us at any time.  

He isn’t open to new ideas or suggestions, which would be a threat to 
his control. What if he is wrong? Well God forbids! He will defend 
his position at all costs, even if he knows that there may be another 
option. Ironically, he is the one that will end up causing leaks, criti-
cizing and blaming others for it, and often times run the canoe 
aground. In fact, if it is available, he will sabotage steps that will fix 
leaks and deny that they are even there. If he isn’t careful, he can 
even cause the canoe to sink by navigating it right over Niagara 
Falls… 

Because of his immature behaviour, he is selfish, obsessive and vain. 
He has something to prove to the world and DON’T YOU FORGET 
IT!… 
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What keeps him in the illusion that he is in control is the fear, and 
that is what gives him false power. It is his fear of dying that scares 
him the most, so he does everything to remain “immortal”. 

Do you want this Little Dictator to pilot your canoe? 

That’s what your ego does! 

 

Offer-strukturen identificeres her med en populær-psykologisk forestilling om egoet som en dikta-

tor, der er udtryk for manglende personlig udvikling. Denne oplevelse indgår på en måde i stifin-

derprogrammet, hvor den identificeres med det modsatte af stifinderen, der netop sætter selvtrans-

formationen, selvets arbejde med sig selv og det komplekse selv, over den monolitiske forståelse af 

selvet som et rationelt ego, der søger at nå så langt han kan selv, uden hensyn til de aspekter af den 

sammenhæng han indgår i, som har med helhed at gøre, og derfor kan kaldes holistiske. 

 Dominansens subjektivitet fremstår her som en primitiv og ueffektiv form for ledelse, og 

tilskyndelsen til at blive stifinder kan aflæses direkte heraf. At blive stifinder fremstår som det at 

lede ved hjælp af en kraft, som man genererer gennem arbejdet på sig selv, hvor det ikke er en ego-

baseret magt, men en tilstand kendetegnet ved kraft, der udgør ledelsens figur. Man kan således 

sige, at det antikke tema om, at den enkelte for at kunne lede andre, må lære at lede sig selv, igen er 

aktuelt.  

 Lad mig give et konkret eksempel på dette ved igen at vende tilbage til historien om Palle. 

 

Palle er ikke alene i verden 

 

Palle er som sagt nyudnævnt forstander i mellemstor amtslig organisation. Palle har nået sin positi-

on ved at slide sig vej op i systemet. Han har hverken sparet sig selv eller sin familie undervejs i 

sin karriere. Han har altid været arbejdshesten, der ved møderne frivilligt, nærmest rutinemæssigt, 

har taget referat af møderne, og når det nu var ham, der sad med blyanten, så følte han samtidig, at 

det også var ham, der skulle svinge taktstokken, styre mødet, og efterfølgende per automatik tage 

en stak opgaver med hjem fra mødet. Hans rolle har altså været at være indpisker, der med sit eget 

eksempel drev virksomheden frem. Det er derfor, at han taler om sig selv som et ”trækdyr”, der, 

ved selv at gå forrest og tage initiativet, søger at få de andre med i den retning, han gerne vil som 

leder. 
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Siden 1996 har han stået for at skulle bygge en organisation op fra at bestå af 20 medarbejde-

re til i dag at bestå af 120 medarbejdere. I ly af den turbulens en sådan ekspansion giver, har han 

netop kunne spille sin yndlingsrolle – trækdyrets. Men da organisationen nu er inde i en stabilise-

rende periode, går det ikke længere. Derimod oplever han, at hans egen måde at bruge energi på 

virker hæmmende for hans mellemledere og medarbejdere, der føler, at han tager ejerskabet fra 

dem ved selv at være så aktiv i forhold til de processer, han indgår i. Palle repræsenterer en bestemt 

figur, der efterhånden er blevet hans adelsmærke, nemlig ham der snupper førertrøjen fra starten, 

og holder på den hele vejen gennem løbet. Men selv om han altså ”vinder” alle sine kampe, så føler 

han det alligevel meningsløst og uvirksomt, fordi hans sejre isolerer ham fra de mennesker, han 

skal lede. 

 

Jeg bliver alt for tit solo i den, forklarer han, og det har jeg jo tusinde 
eksempler på fra arbejdslivet, privatlivet og alle andre sammenhæn-
ge. At jeg springer lige ind i det, og synes, at det er utroligt skægt og 
morsomt, at der sker noget. Men jeg står tit alene.  

 

Det er, fortæller Palle, som om han reagerer automatisk, og falder ind i denne adfærd. Når eksem-

pelvis et møde skal til at gå i gang, mærker han helt fysisk en uro, der melder sig som en energi, 

der er utålmodig efter at komme i gang, rastløs efter at se resultater, som giver sig udtryk i en ulyst 

til at deltage i small talk, en ”lidt sitrende fornemmelse, jeg vil gerne begynde at lægge nogle skin-

ner for, hvor vi er på vej hen”.  

 Det blev efterhånden klart for Palle, at denne selvteknologiske indstilling ikke virkede, at han 

havde brug for at lære at administrere sig selv på en anden måde, der virkede bedre. Og da han så 

blev forfremmet til et amtsligt ledelsesniveau, og dermed fik ansvar på et langt højere niveau, 

meldte han sig til stifinderprogrammet for at finde en ny indgang til sig selv som leder, hvad man i 

en analytisk terminologi kan kalde en ny måde at administrere sig selv på. 

 Det viste sig da også hurtigt, at Palle blev konfronteret med dette mønster. Han nævner en 

konkret øvelse på modul 2, hvor det blev meget tydeligt for ham, hvad der var problemet. ”Det var 

den første øvelse ude i skoven, fortæller Palle, der gik ud på, at vi skulle gå ned og fire os over et 

vandløb efter en på forhånd aftalt plan”. 
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Men lige pludselig kikser den plan, fordi de rammer, vi havde aftalt, 
viste sig ikke at holde. Og så sprang jeg lige ind i opgaven, og tog fø-
ring, og sagde: ”nu gør vi sådan og sådan og sådan”.  

Og da blev det klart på de tilbagemeldinger, jeg fik bagefter, og min 
egen fornemmelse, at det var forstyrrende.  

 

Da de så kom tilbage efter øvelsen, var der indlagt en refleksionslomme på modulet, hvor en jæger 

og coach etablerede rammer omkring en refleksion over gruppens måde at virke på, og en analyse 

af, hvad der var sket. Og da fik Palle den besked: ”at det [han gjorde] ikke var det, der var aftalt”. 

 

Det påvirkede mig selvfølgelig… og det er sgu også rigtigt nok, det 
var ikke sikkert, at det var teamets behov, at jeg tog ledelsen der.  

Jeg fik et utroligt klokkeklart eksempel på, at der vadede jeg simpelt-
hen ud i det, og gjorde det, som jeg havde gjort hundrede gange, det 
var virkelig en ahaoplevelse, jamen det har jeg gjort hundrede gange. 
Når der er kaos i den, så springer jeg ind, og jeg springer på en eller 
anden retning, lige meget hvad retning det er, bare der bliver handlet.  

 

Man kan udlægge det sådan, at Palle er i sin egen energis vold, han kan ikke mestre sin energi, men 

giver efter for den, og handler på en måde, som er uattraktiv i forhold til de andre. 

 Herefter var det Palles oplevelse, at han, som han siger, ”fik mulighed for at bruge nogle af 

sine teamkollegaer til at holde ham fast i, at når der lige skete noget uventet, så skulle han ikke bare 

springe ind og tage styring, og fyre en masse energi i det med det samme”. ”Jeg skulle vente på 

teamet, og det fik jeg meget støtte i – at de holdt mig lidt igen”. 

 

Og så oplevede jeg, at den nat, hvor vi byggede broen over vandet, at 
teamet kørte tør. Der blev snakket om at give op, og der blev sagt, 
”vi kan ikke nå det”. Jeg kunne mere og mere mærke ønsket om bare 
lige at gå ind og tage føringen. 

Til sidst spurgte jeg så, ”er det i orden, må jeg prøve nu, og give en 
masse energi og kræfter los, og så prøve at styre det her?”, og så kom 
der en fornemmelse af, at det var da i orden. Jeg mærkede, at det var 
vidunderligt at få lov at trække, og give en masse energier løs, men 
det var frem for alt vidunderligt, at jeg gjorde det efter aftale. Og jeg 
gjorde det så at sige i teamet, og fik teamet med.  
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I mange andre sammenhænge, når jeg kigger tilbage, så har jeg lavet 
de der energiudladninger utrolig solo. Og mange andre har bare stået 
tilbage og kigget på det. 

  

Her har Palle lært at styre sin energi, at holde tilbage, og administrere sin arbejdsmæssige libido. 

Dette siger noget om, hvordan Palle selv føler, at han har kunnet bruge mødet med, hvad han selv 

ser som sit eget ”negative” mønster. Han beskriver, hvordan han har kunnet udvikle en generel 

teknik, der gør, at han er begyndt at være mere opmærksom på andre, kan administrere sin energi 

anderledes, se anderledes på de sociale sammenhænge, han er en del af. Han har med andre ord 

udviklet en asketisk teknik, der gør, at han kan styre sig selv. Det indbefatter, at han er blevet bedre 

i stand til at decentrere sit perspektiv, så han kan placere det hos andre og ikke kun hos sig selv. 

Han føler i hvert fald, at han i højere grad kan fornemme andres behov i stedet for bare at give los 

for sine egne. 

 

Jeg kan administrere energien bedre nu, [og derfor] give den bedre til 
teamet. Og når jeg går ind og tager førerskab, eller førertrøjen på, så 
er det i langt højere grad efter aftaler. 

 

Man kan sige, at det ”energiudslip” i form af arbejde, som hele tiden har være såvel Palles styrke 

som hans svaghed, er blevet sat under en form for selv-administration. Nu kan Palle disponere over 

det i stedet for at lade sig styre af det. Han kan bruge det eller lade være. Pointen er, at han har en 

oplevelse af, at han i dag selv kan vælge. Sagt på en anden måde er Palle gået fra kun at kunne fin-

de ro ved at komme med en energiudladning, indtil han ikke havde mere energi at give, til at be-

gynde at bruge energiudladningen og se, hvordan det er muligt at anskue energiudladning og ro 

som to sider af samme sag. 

 

Man kan sige, at hvor det førhen gav mig ro at springe på opgaven, få 
den startet og få den gennemført, og så slappe af bagefter, så kan jeg 
se, at man sådan set lige så godt kan bære roen med ind i opgaven. 
Og bruge roen i opgaven, og frem for alt i starten af opgaven, bruge 
roen til at få skabt det der overblik. Finde ud af, er det nu godt for he-
le gruppen. Hvad for en metode er vigtig for hele gruppen? 

[Jeg føler at] min værktøjskasse blev betydelig større. Det giver en 
anden proces, og i mange tilfælde behøver jeg ikke at bruge så meget 
energi. 
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Forholdet mellem det at bruge energi og finde ro, er det centrale forhold i Palles historie. Tidligere 

var det at arbejde lig med det at brænde så meget energi af som muligt. Og dette igen lig med en 

kamp om dominans. Palle brugte sin energi til at styre så meget som muligt på flest mulige møder, 

få de fleste af sine ideer igennem, tage så meget ejerskab som muligt. Når han ser tilbage på det, så 

beskriver han ”det gamle mønster” som ”utrolig egoistisk”. 

 Palles historie er et eksempel på den generelle tilskyndelse, som jeg tidligere har talt om i 

forbindelse med teamworket. Konverteringen fra at kæmpe med alle om at være først (få føretrø-

jen) til at kæmpe med sig selv. I Palles tilfælde drejer det sig om at kæmpe med sin egen uro, sit 

eget mønster og søge at nå nogle andre mål med sig selv end blot at ”vinde”. For andre deltagere 

kan det dreje sig om andre og modsatrettede ting, f.eks. en kamp mod en tilbøjelighed til at trække 

sig, til ikke at ville tage ansvar og lade sig binde ind af de processer, de er en del af. Men også her 

gælder det, at der er tale om en vending fra en kamp mod de andre til at være en kamp mod sig 

selv. For Palle er denne kamp en kamp for at holde sig selv tilbage, holde sine ord tilbage, og be-

gynde at lade andre få tid til at komme på banen; mens den for andre kan være en kamp om at sige 

noget og få taget sig sammen til at komme på banen. 

 Ser vi på Palles historie, er det muligt at se denne trækken sig tilbage som et udtryk for, at 

Palle afgiver en form for magt (dominans), for at opnå en anden form for magt (et kraftfuldt selv, 

eller power). Da jeg spørger ham, om ikke han er bange for at miste sin magt ved sådan at arbejde 

med at trække sig selv tilbage i sig selv, svarer han nemlig: 

 

Nej, jeg synes det giver mig mere overblik over magten, frem for ba-
re at tage den og løbe med den, så giver det betydeligt større overblik 
at vente med [at bruge sin energi].  

Q: Men bruger du den så? 

Ja, det gør jeg nok, bevidst… Det at lade magten ligge noget længere 
på bordet, end jeg er vant til giver en [anden] magt. Jamen, jeg kan 
se, at det at kunne være rolig, og have overblik, det giver også en 
magt. 

Jeg kan også mærke, at når man så har været lyttende i en periode, 
analyserende, og så kommer ind og giver sin mening tilkende, så er 
der meget mere ro om det, og den vægter… så er der også mere magt 
i at give ens mening stille og roligt og velanalyseret. Frem for måske 
at have sagt det samme, men i starten, og så fulgt op og sagt det 
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samme ti gange mere i løbet af mødet, så er der meget mere power i 
at sige den til sidst, når folk er parate til at høre den. 

 

I citatet skifter Palle perspektiv mellem magt og kraft/power. Ved at disciplinere sig selv, hvad en 

simpel magtstræben angår, føler Palle, at han kan få mere kraft. Han taler i den forbindelse om, at 

det drejer sig om at udvide sin palet af muligheder. Han vil gerne have forskellige handlemulighe-

der i en given situation, for derigennem at få trænet forskellige sider af sig selv, fordi han derved 

mener, at han vil udgøre en større grad af helhed og derigennem – et kraftfuldt selv. 

 Her har vi med en struktur at gøre, som er generelt afspejlet i mine interviews. Da jeg inter-

viewer ham om det samlede udbytte af stifinderprogrammet, fortæller en anden stifinder,314 at han 

før var en person, der gerne ville tale meget, og som ikke var omhyggelig med sine ord, med hvad 

han sagde og hvorfor han sagde det. Han stræbte – siger han i dag – efter at fylde med sine ord, 

mens han igennem stifinderprogrammet fik lagt grunden for en ny type af stræben, nemlig en stræ-

ben efter at bruge sine ord anderledes. ”Jeg har tænkt meget på det der med, når du går op og frem-

lægger noget”, fortæller han, så er spørgsmålet: 

 

Kommer det indefra eller er det bare noget mundlir? Har det en [så-
dan] vigtighed for dig, at du bliver nødt til at sige det? Er det her så 
vigtigt for dig, at det vil du gerne formidle, du vil gerne formidle det 
så folk kan huske det bagefter? 

 

Disse spørgsmål afspejler en opmærksomhed på en mulig overensstemmelse mellem det, han siger, 

og noget indre. Han oplever, at denne overensstemmelse betyder en større personlig tyngdekraft. 

Det som i stifinderterminologien netop hedder ”power”, og som betegner en personlig tyngdekraft i 

det sociale. ”Hvor jeg førhen kunne være lidt – om ikke flagrende… så… sådan, at det hele gik 

meget, meget hurtig”, fortæller han, så er han i dag optaget af at udvikle, hvad han kalder en 

”stærk, indre struktur”, som baserer sig på at være funderet i sin egen krop, og mærke efter ordenes 

bundklang i stedet for hele tiden at skynde sig med at komme til fadet. 

 

                                                 
314 I-11. 
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Er der tale om emotivisme? 

 

Som vi har set udgør inklusionen af det sociales backstage i kommunikationen et skift fra, hvad der 

kendetegner ren frontstage-adfærd, i retning af en mere emotionel baseret, kropslig funderet kom-

munikation. I mine interview beskrives dette tema ofte som en oplevelse af at være blevet befriet 

fra noget bestemt: fra at skulle være videnskabeligt underbygget, fra at skulle være fattet og fra at 

føle en nødvendighed af at undgå at inddrage sig selv i sin argumentation. For nogle føles det som 

en befrielse at kunne sige, ”jeg føler, at…”. 

 Dette gør det relevant at spørge, om ikke vi har at gøre med den type opgør med rationalitet i 

følelsernes og subjektivitetens navn, som MacIntyre kalder emotivisme?315 I min tolkning fremstår 

emotivismen som en nærlæggende faldgruppe, men ikke som værende i overensstemmelse med 

denne form for etiks struktur. Her er der i min tolkning i stedet for tale om en konceptualisering af 

rationalitet, der ikke søger at trække sig ud af det situationelle, det konkrete og det emotionelt op-

levede, men søger at identificere forskellige aspekter af subjektet som værende på spil i en given 

sammenhæng.  

 Det kan forstås som et opgør med rationalitet i troen på det generelle subjekts mulige almene 

sandhed, i retning af det specifikke subjekts viljesbestemte og følelsesbestemte brug af viden. Som 

sådan kan man sige, at der er en form for rationalitetsantagelse på spil, som går fra, at subjektet, når 

det vælger en tilgang til et problem, altid både har en backstage tilskyndelse til at gøre det (som 

ikke kan være objektiv i sit udgangspunkt), og en frontstage rationel eller rationaliserende tilskyn-

delse. Så hvis jeg – som leder – foreslår, at vi i en given sammenhæng må lave nogle organisatori-

ske ændringer, så er det ikke kun fordi, jeg rent objektivt ”tror”, at det er det rigtige, men også fordi 

jeg personligt, qua de værdier og teknikker, der styrer min egen adfærd, er drevet til at fokusere på 

en bestemt løsning. Det, at stifinderprogrammet søger at give disse teknikker og værdier stemme i 

argumentationen, betyder ikke – som det hedder i MacIntyres definition af emotivisme – at alle 

moralske uoverensstemmelser er uløselige, men at en ny type af bestemmelse af rationalitet er på 

spil. Det er en form for rationalitet og bestemmelse af subjektet, der fungerer omkring såvel det 

sociales back- som frontstage. Når jeg igen og igen fremhæver, at teamworket er en struktur, hvor 

det drejer sig om at identificere en bestemt vilje til alles kamp mod alle, og så konverterer den til 
                                                 
315 ”Emotivism is thus a theory which professes to give an account of all value judgements whatsoever. Clearly if it is 
true, all moral disagreement is rationally interminable” (1985, 12).  
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den enkeltes kamp med sig selv, så er der netop tale om en bevægelse af perspektivet fra en mono-

litisk opfattelse af subjektets rationalitet, der kæmper om at trumfe sin dagsorden igennem i det 

kollektive, til en komplek subjektsopfattelse, hvor den enkelte identificerer forskellige subjektive 

bestanddele i sig selv i ”kamp med hinanden”. Det er i forlængelse heraf, at den nye form for magt 

emergerer, som kampen om at få ”kraft”, som netop associeres med det at få skabt orden i sin egen 

subjektive kamp med sig selv. Når det sker, kan det enkelte subjekt genindtræde i det sociales ’alle 

kamp mod alle’ på et nyt niveau, og deltage i den mere komplekse kamp om magten. 

 Men samtidig betyder dette subjektive skift i relation til kampen om magten noget for det 

kollektives indretning. Rationalet i dette skift for en given arbejdsmæssig sammenhæng er, at det, 

hvis det fungerer, og sætter sig igennem hos alle deltagere i en gruppe, kommer til at udgøre en 

social kraft i teamet, der kan tage form som en konvertering af en kaotisk kamp alle mod alle til en 

udadrettet kraft, og således skabe det som kaldes ”high performance team work” kendetegnet ved 

synergi og flow.  

 Som det altså fremgår, er der ikke tale om, at medarbejderne bliver gode i en moralsk for-

stand, og at de holder op med at stræbe efter magt, men om at der fremkommer et nyt sæt af spille-

regler omkring magten, og dermed også nye måder at finde og udvikle magt på. Det kraftfulde selv 

fremstår på stifinderprogrammet som en tilskyndelse til den enkelte om at lære disse nye spillereg-

ler at kende. Et af de steder, hvor dette ekspliciteres, er i den række af eksempler på kraftfulde 

selv’er som Zäll fortæller om i løbet af programmet. 

 

Et eksempel på tilskyndelsen til at blive et kraftfuldt selv 

 

”Jeg har siddet med en tåre i øjet, når han har talt til mig”, fortæller Zäll, ”fordi han taler på en må-

de, som rører noget dybt i mig”… og han fortsætter med den fortættede erindring: ”og engang da 

jeg sad i en kreds af topledere, fortalte jeg dem om dette, og jeg spurgte dem, om de kendte til det-

te. Og da jeg kiggede rundt, så nikkede de alle. Alle disse store ledere havde prøvet at sidde med en 

tåre i øjet, når Mads Øvlisen havde sagt noget til dem”. 

 Lasse Zäll fremhæver gentagne gange i løbet af stifinderprogrammet, hvordan Mads Øvlisen 

fungerer som leder. Det er på grund af det menneskesyn, han har, og den person han er, fortæller 
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Zäll, at Øvlisen kommer til at virke meget stærkt på de medarbejdere, han kommer i forbindelse 

med. Hvad er det for en kvalitet ved Øvlisen, Zäll her taler om? 

 Som det fremgår af Zälls egen analyse, så er Øvlisen i stand til at kommunikere på en facon, 

der får andre til at opleve dem selv på en måde, hvor de er en del af noget større, en sag, der kan 

kaste et skær af subjektiv mening hen over arbejdets mondæne aktivitet. Øvlisen virker på en be-

stemt måde som menneske. Han har en udstråling, og er i stand til at se på andre og kommunikere 

med dem på en måde, der kan skabe fællesskab, fokus og ”commitment” omkring bestemte ar-

bejdsopgaver.  

 

Jeg [Zäll] har oplevet ham [Øvlisen] stå i et auditorium på Novo 
Nordisk og fortælle om situationen for virksomheden foran 600 
mennesker, hvor han lægger facts frem. Men når han så konkluderer, 
hvad [en given] udfordring betyder for Novo Nordisk, så gør han det 
på en måde, så de små hår rejser sig på hovedet af alle i lokalet. 

Og når folk går derfra, så gør de det i stilhed, og ude på gangen kig-
ger de på hinanden og nikker uden at sige ret meget til hinanden, men 
de ved, hvad de skal gøre, de kender deres rolle. Og de er helt sikre 
på at den udfordring som Mads Øvlisen har præsenteret dem for, den 
skal de hjælpe hinanden med at klare.316

 

Spørger vi igen, hvad det er, Øvlisen kan i denne situation, må svaret være, at han kan virke på en 

måde, så han via sin personlighed er i stand til at trænge igennem forskellige former for modmagt, 

der kan være i en organisation og ændre sociale sammenhænge. Via den måde han kommunikerer 

på, kan han sende et budskab ud i de mindste kroge af en organisation, og enhver afkrog af den 

enkelte medarbejder. 

 Det er på den måde, at Øvlisen er et eksempel på det, jeg kalder et kraftfuldt selv. Det er 

nemlig via hans personlige egenskaber, at han opnår disse resultater, som Zäll fremhæver det: 

”Det, at være et helt menneske”, det, at kunne være ærlig, det, at kunne kommunikere fra hjertet, 

og have kærlighed til andre mennesker. 

 ”Hele mennesker, fortæller Zäll, kommunikerer fra hjertet, de har sjælen med i det, de siger, 

ærligheden er fuldstændig”. Og det er underforstået, at det er det, der virker, mens det modsatte, 

det, der ikke virker, er, at lederen nærmest ”som en selvfølgelighed vælger, hvordan man skal præ-

                                                 
316 Riisgaard. 

 264



sentere situationen i virksomheden for sine medarbejdere”. Underforstået, hvordan man får stillet 

tingene strategisk op/manipuleret dem.  

 Som Zäll formulerer det som et modeksempel til Øvlisens metode: 

 

Og hvis man så forestiller sig en kantine eller et auditorium, hvor 
medarbejderne sidder og lytter til hvad direktøren siger, så kigger de 
også på, hvad hans kropssprog siger, og de kan jo mærke om det han 
siger, er sandt eller det er en fortælling, der egentlig er usand.  

Og bagefter når de går ud fra det her lokale og taler til hinanden frit, 
så skal de ikke tale lang tid med hinanden, så finder de jo ud af at de 
andre også har set, at det her er ikke sandheden, der ligger noget an-
det bag ved. 

 

Skal man trække det skarpt op, kan man sige, at når Zäll analyserer, hvad det er Øvlisen gør, kom-

mer han ind på, at man som menneske har et valg i forhold til sig selv, nemlig at man enten kan 

tage sig af, hvordan man virker eller negligere det? Her kommer han tættere på det græske tema 

selvomsorg. Spørgsmålet er, om man ser på sig selv som færdigdannet personlighed, eller som en 

plastisk masse, man selv kan være med til at forme? 

 Øvlisen udlægges som et eksempel på en naturlig stifinder, et menneske, der kender sig selv 

og er i stand til at arbejde med sig selv på en måde, der skaber den helt særlige type af kraft, som 

udgør et telos, for den type af stræben som stifinderprogrammet er udtryk for. En personlig udstrå-

ling og evne til at fungere, som har karakter af flow. 

 Dette siger noget om, hvad det er for en arbejdsetik, som formidles via stifinderpro-

grammet. Det siger noget om, hvad ledelse af sig selv er. Det handler om at kunne fungere i de 

arbejdsmæssige sammenhænge, hvori man indgår, gennem det at kunne fungere med sig selv. ”At 

være i balance med sig selv”, ”hvile i sig selv”, og i sidste ende have en bestemt form for sindsro, 

som gør den enkelte i stand til at handle i komplekse eller stressede situationer uden selv at virke 

”kompleks” og stresset, men derimod – som det hedder i den formelle definition af stifinderen – 

kunne: ”take in the whole and take action in a focused and direct way”. 

 Som idealtype betegner stifinderen en person, der stræber efter at skabe en tilstand med sig 

selv, hvor der er størst mulig grad af denne form for selv-overensstemmelse, ærlighed og en direkte 

forståelse af omverden og kommunikation med andre; Øvlisen udgør et eksempel på dette, et kraft-

fuldt selv.  
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Opgave og person 

 

Igennem denne form for fokus på selvet i relation til arbejdsprocessen kommer en bestemt form for 

tematisering af sandheden frem i lyset. Der er i første omgang tale om en tilstand af subjektiv fun-

deret relation til sandheden, hvor stifinderen i de processer, han indgår i, i stadig større grad søger 

en selvrelation og en relation til andre, hvor det, han siger og gør, så vidt muligt harmonerer med 

det, han tænker, føler og mærker, og som han overfor sig selv og andre kan beskrive, som noget 

han som menneske står inde for. 

 Men hvordan når man i retning af en sådan subjektivitetsmodus? Den bestemte form for til-

skyndelse til at arbejde med sig selv, man møder på stifinderprogrammet, og den praksis med sig 

selv, som optræder i relation til spørgsmålet om ansvar og regnskab, sandhed og ærlighed, konden-

seres i en bestemt relation mellem opgave og person, der fremstår som en klar tendens i mine inter-

views, nemlig en tendens til at arbejde med sig selv ved at afstemme ens personlige projekt med 

arbejdets karakter og type. En fortæller,317 at han før stifinderprogrammet har  

 

haft en tendens til, at hvis jeg nu fik en opgave, nå men så gjorde jeg 
det, uden egentlig også at vende det inde i mig selv: ”Jamen er det 
her noget jeg også selv har det godt med at gøre?” Og da ville jeg 
nok vurdere det langt mere i dag, når jeg skal påtage mig en ny op-
gave: ”Er det her noget jeg kan forene mig med, leve med og have 
det godt med?” 

 

Der er altså opstået et mellemværende mellem det enkelte subjekt og den opgave, der tilbydes ham, 

som han adresserer ud fra spørgsmålet, passer opgaven til ham? Det vil sige, kan han bruge den i 

forhold til der, hvor han er på vej hen med sig selv? Er der en form for match mellem person og 

opgave?   

 

Jeg tror på, at hvis man som person ikke kan forene sig med den op-
gave, man skal lave… så er den opgave ikke noget for en…  

 
                                                 
317 I-10. 
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Argumentet for at søge sådan en afklaring med sig selv, som udgangspunkt for at tage en bestemt 

opgave, er, at det ikke opfattes som rationelt, at man påbegynder noget, man ikke føler noget for 

eller kan forbinde sig med. Man skal have sig selv med i det, man laver, for at kunne yde det man 

skal. 

 

Hvis den opgave jeg tager fat i ikke passer til de værdier, jeg har, så 
vil jeg aldrig nogen sinde yde den 110 % indsats, som der skal til for 
at kunne nå målet, og dermed vil jeg få en dårligere løsning, eller slet 
ikke nå mit mål. Så derfor mener jeg, det er ret vigtigt, når man star-
ter med en opgave, så virkeligt at gøre op med sig selv, jamen er det 
her noget der betyder noget for mig, er det noget jeg kan brænde for. 
Og så linke det op til de værdier som er vigtige for en.  

 

Som det igen og igen fremgår af argumentationen, så opfatter denne medarbejder i høj grad sig selv 

som et subjekt, han har et fagligt mellemværende med, et subjekt, der synes noget er vigtigt, som 

har værdier, som har mål, som det betyder noget for, som forener sig med det han gør, og som le-

ver og vil leve godt med det han gør, og som kan sige til og fra afhængig af en indre afvejning, som 

i sidste ende har at gøre med en bestemmelse af retning, som den enkelte har gjort op med i forhold 

til sig selv. 

Samtidig med dette kan man se begrundelsen som udtryk for en høj grad af effektivitetsbe-

regning. Det er, fordi han har en følelse af, at han skal yde en top-præstation, yde mere end at give 

sig selv fuldt ud, at han skal foretage denne indre afstemning. Således er der tale om, at den enkelte 

medarbejders afstemning med sig selv fremstår som værende i overensstemmelse med virksomhe-

dens ønske om, at medarbejderen skal yde det maksimale.  

Det, som stifinderprogrammets indstilling søger at sigte imod er altså en situation, hvor der 

bliver mere effektivitet gennem en mere rationel udnyttelse af den enkelte medarbejder. Medarbej-

deren kommer til gengæld til at fungere i en sammenhæng, hvor han kan bestræbe sig på at nå be-

stemte mål med sig selv gennem de udfordringer, som forskellige arbejdsopgaver kan give. 
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På vej mod en proaktiv, arbejdsetisk indstilling 

 

Den beskrevne forbindelse mellem opgave og person udgør en nødvendig betingelse for, at det 

bliver muligt at arbejde med sit personlige tyngdepunkt, og udvikle sig som et kraftfuldt selv. Den 

måde at virke på, som der er tale om, forbindes med en særlig måde at orientere sig i forhold til 

omverden, og betegnes som proaktiv. 

 At orientere sig proaktivt vil ifølge den definition, man møder på stifinderprogrammet, sige, 

at man på et individuelt og et kollektivt niveau ser sig selv og andre som en del af et komplekst sæt 

af sammenhænge, hvis karakter ens egne handlinger, tanker og reaktioner har indflydelse på. Man 

går altså ud fra den antagelse, at alt, hvad man gør og tænker, er en integreret del af skabelsen af 

den fremtid, der vokser frem i forlængelse af forandringer i kompleksiteten, som man selv har ind-

flydelse på.318

Det vil sige, at proaktivitet betegner et forhold til fremtiden kendetegnet ved det, Erik Erik-

son kaldte ”the freedom of opportunities yet undetermined”,319 hvor man gør de punkter i denne 

horisont af endnu urealiserede muligheder til den ene del af ens udgangspunkt for planlægning, 

mens den anden del af udgangspunktet er et indre punkt, en indre afsøgning af den retning, man 

ønsker at bevæge sig, ud fra de værdier og det kendskab, man har til en selv. 

Ideelt set bevæger proaktiv planlægning sig i en konstant proces mellem disse punkter i hori-

sonten af endnu urealiserede muligheder, og de punkter af indre motivation, holdninger og værdier, 

som den enkelte indeholder, i en stadig afdækning af begge dele. 

Det er i kraft af dette perspektiv på det at planlægge og orientere sig mod bestemte mål, at 

stifinderprogrammets antropologi viser sin funktionelle værdi. Pointen er, at man ved at bevæge sig 

fra den fjerne samarbejdsform – hvor man forholder sig til hinanden med klart definerede grænser, 

                                                 
318 Rent begrebsligt defineres proaktivitet i forhold til andre typer af virkelighedsforhold. Inaktivitet betegner, konse-
kvensen af en følelse af magtesløs overfor, hvad der former fremtiden, nemlig at man ikke ser nogen udfordring i den, 
men blot håber på at tingene falder ud til det bedste (magtesløshed i forhold til forandring). Reaktivitet betegner et 
defensivt virkelighedsforhold, hvor man indskrænker sine muligheder til kun at bestå i at reagere på de af omverdens 
aktioner, der er rettet imod en selv (passivitet, genstand for forandring). Præaktivitet betegner et i og for sig aktivt 
virkelighedsforhold, hvor man forbereder sig til på forhånd at kunne møde de forandringer, som fortiden kunne impli-
cere. Man kører sine erfaringer i stilling overfor forandringer, således at man er sikret imod at blive overrumplet af 
forandring, hvilket gør at man skaber en borg af fortidighed omkring sig, som holder forandringerne ude. Begrebet 
’proaktivitet’ er defineret som det positive begreb i forhold til disse ”negative” begreber. Det betegner dels evnen til at 
kunne være i, og kunne handle i forandring. 
319 E.Erikson, Insight and responsibility, New York 1964, citeret efter Levine 1999. 
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som holder den enkelte medarbejder ”ude af den anden”, og hvor man søger at forholde sig til sa-

gen og emnet i sig selv – til en nær samarbejdsform, hvor man tager udgangspunkt i, hvad der for 

den enkelte er på spil som menneske i de sammenhænge, denne indgår i, opnår et andet udgangs-

punkt for at indrette og planlægge arbejdet. 

Den indre del af den dobbelte forankring af perspektivet, som proaktivitet betegner, er en 

værdiafklaringsproces, som den enkelte foretager med sig selv, og som kollektivet foretager med 

hinanden. Jeg vil senere komme ind på, hvordan denne foregår mere specifik, for indeværende er 

det tilstrækkeligt at fremhæve selve strukturen, som i en vis forstand bliver opretholdt gennem hele 

stifinderprogrammet. Det drejer sig om på den ene side at kunne tage udgangspunkt så tæt som 

muligt på det sted, hvor den enkelte befinder sig i sit liv. Man tager altså for givet, at den mest rati-

onelle drivkraft kan organiseres, hvis man er i stand til at koble sig på det flow, som kommer af 

den enkeltes meningsbestemte drivkraft, uden at søge at få denne til at ligger under for et udefra 

kommende pres. Det betyder ikke, at der ikke findes et sådant pres, men at det ideelt set skal kunne 

udledes af en indre drivkraft, og en måde at sætte sig mål i det ydre, som ligger i forlængelse af 

dette arbejde med sig selv og sit eget indre. 

 

Fra magt-kultur til kraft-kultur 

 

Forskellen mellem den proaktive, mål-baserede planlægning, som stifinderprogrammet lægger op 

til, og hvad man kan kalde en Webers organisations-baseret planlægning, skulle således være en 

forskel på, hvordan forholdet mellem det indre og det ydre forvaltes. Denne forskel kan efter min 

opfattelse beskrives som en overgang fra en magt-kultur til en kraft-kultur. 

 Ser man på spørgsmålet om, hvordan det indre forvaltes i relation til det ydre, og hvilken 

plads der rent organisatorisk gives til at det indre forhold kan sætte sig igennem i det ydre, så har 

det primært med forholdet mellem magt og kraft at gøre, idet en magt-kultur vil være baseret på 

ydre bestemmelser af subjektivitet, mens en kraftkultur overvejende vil basere sig på indre be-

stemmelser af subjektivitet. 

Dette kan i høj grad have konsekvens for, hvordan man ser på sig selv og hinanden i en given 

arbejdsmæssig sammenhæng. Eller sagt på en anden måde, grammatikken ud fra hvilken man for-

står hinanden synes at skifte karakter, når udgangspunktet for at definere mål, fordele opgaver og 
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etablere samarbejde ikke er givet som foreliggende strukturer, men netop skal etableres i en proces, 

hvor kraft spiller en rolle.  

 Det er i den forbindelse vigtigt at fremhæve, at dette ikke kun skal forstås i relation til den 

enkelte selv som medarbejder, men også som menneske, hvilket er det sted hvor stifinderprogram-

met definerer en balance-forståelse ud fra. Udover en personlig balance, drejer det sig også om en 

bestemt definition af, hvad man kan kalde en bestemt kategorisering af en livs-balance, der be-

stemmes ud fra trekanten familie, arbejde og det personlige liv.  

 Man kan således sige, at tilskyndelsen til at blive stifinder, sådan som det fremgår af den fo-

regående analyse af stifinderprogrammet, er at bevæge den enkelte fra at fungere omkring magtkul-

turens dominanslogik til kraft-kulturens selvtransformative logik. Det betyder, at den enkelte skal 

lære at begå sig i en form for magtspil, der er mere uformelt og langt mere komplekst end en domi-

nansstruktureret form for magt. Det er på denne måde, det ifølge min opfattelse giver mening at 

tale om, at det, der er på spil, er en bevægelse fra en magt-kultur til en kraft-kultur. 

 Ankommer du i et teamwork, som Palle gjorde på et tidspunkt, ville han for at sige det meta-

forisk muligvis kunne vinde på knockout (magt), men ikke på point (kraft). Han ville kunne sige 

mest, tromle sine meninger igennem, hvis han samtidig lovede at gøre arbejdet selv, køre solo, men 

han ville ikke kunne gøre det som er væsentlig at kunne i et teamwork, nemlig at skabe synergi, 

tillid og et kollektivt flow i de arbejdsmæssige processer. 

 Som stifinder har han fået indsigt i en måde at fungere på, og er begyndt at administrere sin 

egen energi, så han opnår en anden form for magt end den, han associerede med førertrøjen. En 

mere raffineret, og for ham mere tilfredsstillende form for magt – idet den bygger på andres tilslut-

ning, og dermed skaber mulighed for, at Palle selv i lagt højere grad end tidligere kan komme i en 

tilstand, hvor tingene svinger mellem ham selv og andre.  

 

Dette eksempel illustrerer tydeligt, hvordan der er tale om, at tilskyndelsen til at blive stifinder ope-

rerer omkring den figur, jeg kalder ”det kraftfulde selv”, og det er også ud fra denne figur man skal 

forstå eksemplet med ærlighed i forhold til, hvem man er i den daglige praksis. Det er i opmærk-

somhed på sig selv i den daglige praksis, ens måde at fungere på, hvad der virker og hvad der ikke 

virker, og evnen til at skifte de dele ud der ikke virker, der etablerer udgangspunktet for at opbygge 

et kraftfuldt selv. 
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Det er dette fokus eller denne opmærksomhed, der begynder at lægge grunden til det, jeg kal-

der den indre stifinder, nemlig sondringen mellem det, der sker i den enkelte selv, og det, der sker i 

omverdenen, ud fra den tanke at den enkelte skal koncentrere sig om det første, det, der sker i ham, 

og arbejde med udgangspunkt i dette i forhold til det andet, det, der sker i hans omverden. 

 Selv-omsorg bliver i stifinderregi at tage vare på sin cirkel, sådan at man gennem arbejdet på 

at udbedre huller, skader og mangler på sig selv når denne tilstand, som er en tilstand, der tilskrives 

en form for attråværdig kraft, som fremstår som noget hvert menneske har i sig, noget de kan tage 

vare på, og som de kan miste ved at lægge det fra sig, låne til andre eller parkere i fortidige relatio-

ner. 
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7. 
 

Backstage læring og  

reaktionernes disciplinering. 
 

 
“No techniques, no professional skill can be acquired 
without exercise; nor can the art of living, the tekhnē 
tou biou, be learned without an askēsis that should be 
understood as at training of the self by oneself.” 
 
Foucault320

 
 

Vi har nu set, hvordan den del af det enkelte subjekt, der gøres til genstand for det etiske arbejde 

(etisk materiale), betegnes offeret, og vi har set, at tilskyndelsen til at gøre det ligger i en forestil-

ling om det kraftfulde selv. Spørgsmålet er nu, hvordan og ved hjælp af hvilke teknikker den enkel-

te så kan gennemføre dette arbejde på sig selv? Eller for at sige det med Foucault, hvilke: ”forms of 

elaboration, of ethical work (traveil éthique) [is it] that one performs on oneself… to attempt to 

transform oneself into the ethical subject of one’s behavior”.321  

 Hvad er det, den enkelte gør ved sig selv for at blive stifinder? Vi har allerede gennem de 

sidste tre kapitler fået en vis indsigt i dette. Vi har set, hvordan den enkelte via offer-kriger per-

spektivet bringes til at forholde sig til sig selv på en bestemt måde, hvordan han i coaching-

samtaler bliver spejlet af andre deltagere, hvordan læreprocessen sigter mod at give deltageren en 

oplevelse af flow og en kollektiv form for begejstring, og hvordan den enkelte gennem arbejdet 

med værdier, proaktiv planlægning og strategiske principper begynder at se på selvet som et sæt af 

                                                 
320 Foucault 1994, 208. 
321 Foucault 1985, 27. 
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kræfter, der indgår i forhold til hinanden. Men hvad er det så for et arbejde, den enkelte udfører på 

relationen til sig selv?  

 I dette kapitel vil jeg søge at vise, at der er tale om en proces, gennem hvilken den enkelte 

pålægger sig selv en bestemt form for askese eller disciplinering, nærmere bestemt en discipline-

ring af sine reaktioner, der adskiller sig fra den disciplinering, der kendetegner den protestantiske 

etik. Den specifikke form for disciplinering, der har været tale om i den vestlige rationalitetsproces: 

Nemlig den form for disciplinering, som tager form igennem en etablering af en grænse, som en 

del af den sociale kommunikations kodning, mellem en almen, rationel del af subjektet og en sub-

jektiv backstage, der opfattes som irrationel. 

 Den disciplinering, vi finder på stifinderprogrammet, tager derimod form i forlængelse af en 

proces, der kan kaldes backstage læring, fordi den har til hensigt at åbne subjektets backstage og 

fortløbende søge at inkludere dens indhold i den subjektivitetsmodus, som styrer lederen og med-

arbejderens frontstage aktiviteter. Det ligger her lige for at antage, at der ud af denne åbning kunne 

vokse en følelseskultur frem, en sentimentalisme, hvor det at græde, råbe og sige fra overdrives, 

således at det kommer til at infantilisere en given virksomhedskultur. Og jeg betragter da også en 

sådan sentimentalisme som en væsentlig faldgruppe i backstage læreprocessen, men der er derimod 

intet, som tyder på, at den udgør en nødvendig konsekvens af den. Det er ikke det infantile, der 

kendetegner den gennemsnitlige stifinder, Lasse Zäll eller for den sags skyld jægerne. Tværtimod, 

det er snarere pondus og det, jeg kalder det kraftfulde selv. Der er tilsyneladende noget paradoksalt 

på spil her. Samtidig med at der åbnes for den subjektive backstage i det sociale, og at følelser og 

passioner inkluderes i kommunikationen, forbindes den ikke med det sentimentale men snarere 

med det modsatte. Hvordan kan det være? 

 Jeg tolker det sådan, at der med åbningen af det sociales backstage og bruddet med den be-

skrevne form for backstage askese, følger en ny type askese, der baserer sig på det, jeg kalder reak-

tionernes disciplinering; og at det er denne askese, der forlener udøveren med en form for kraft. 

Nøjagtig som Foucault observerede det i forhold til den antikke etik, så betyder overgangen fra en 

regelstyret form for etik til en situation, hvor den enkelte i højere grad skal administrere sig selv, 

muligheden for at en ny type bios-baseret etik, som sætter sine egne indefra og ud-definerede reg-

ler, kan udvikle sig.322

                                                 
322 Der er her en meget interessant overensstemmelse til Løgstrups overvejelser over institutionerne, som ifølge Løg-
strup må hvile på det han kalder livsytringer, og så livsytringerne selv. I fraværet af institutionelt givet autoritetsstruk-
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Bios som form for askese 

 

I det følgende vil jeg vende tilbage til det antikke materiale, som Foucaults og Hadots analyser stil-

ler til rådighed, for herigennem at vise, på hvilken måde det giver mening at tale om disciplinering 

i form af en bios-baseret etik. Et meget klart eksempel på en analyse af en sådan disciplinering fin-

der vi i Pierre Hadots allerede citerede analyse af Marcus Aurelius’ Meditations. 

 Som nævnt i kapitel 5 skriver Marcus på et tidspunkt, hvor selv-omsorgstemaet har undergået 

en transformation, som Foucault betegner som ”one of the main evolutions in ancient culture”. 

Nemlig den transformation igennem hvilken, livs-teknik i stadig højere grad bliver til selv-teknik. 

Man kan også sige det sådan, at der er tale om en proces, igennem hvilken, subjektet tager stadig 

mere form som et selv. Som eksempel på denne overgang nævner Foucault forskellen mellem Pla-

tons og Senecas tematisering af selvomsorg. I argumentationen i Platons Alkibiades begrundes 

selvomsorgen med byens behov for en leder, der udøver selvomsorg, idet dette regnes for at være 

en forudsætning for at kunne lede andre. Denne form for selvomsorg modstiller han den måde, Se-

neca langt senere begrunder selvomsorgen i forhold til sig selv.323  

 Mellem Platon og Seneca ligger en transformationsperiode, hvor den ydre meningsskabende 

ramme, som byen udgjorde, ikke længere kan tages for givet i forbindelse med subjektets arbejde 

på sig selv. I forlængelse heraf sker der det, Foucault kalder en intensivering af: ”the relation to 

oneself by which one constituted oneself as the subject of one’s acts”.324

 Det er netop, som det fremgår af følende meditation, her, at Marcus’ Meditationer tager form. 

Meditationerne afspejler en social situation, hvor: 

  

Flux and change are for ever renewing the fabric of the universe, just 
as the ceaseless sweep of time is for ever renewing the face of eter-
nity. In such a running river, where there is no firm foothold, what is 

                                                                                                                                                                 
tur siger Løgstrup, at sansen for livsytringerne må springe ind der, hvor de ydre, institutionelle autoritetsstrukturer 
forsvinder: ”Jo mere autoritetsstrukturerne smuldrer væk eller ryddes af vejen, desto vigtigere bliver sansen for de 
suveræne livsytringer som vor tilværelse hviler. Springer suveræniteterne ikke ind for [erstatter, JB] autoritetsstruktu-
rerne, bliver resultatet social opløsning” (1997, 141). 
323 Foucault 1984, 348. 
324 Foucault 1986, 41. 
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there for a man to value among all the many things that are racing 
past him?325

 

Meditationen parafraserer såvel Heraklits centrale ontologiske betragtninger som Platons anstren-

gelse for at anvise en form for antropologisk metode til at leve op til dem,326 og den bruger disse 

ontologiske og antropologiske antagelser til at etablere selv-omsorgens standpunkt. 

 Marcus’ Meditationer synes at lægge op til en pessimistisk attitude over for verden. Men der 

er ifølge Hadot snarere tale om en metode til at: ”denounce false values, and to see things in their 

naked, ”physical” reality”.327 Det vil sige en metode til at bevæge sig i retning af at etablere en atti-

tude i forhold til verden, hvor den enkelte ved at vende sig indad kunne etablere det ”foothold”, 

som han ikke, givet dennes kompleksitet og forandring, kan finde ved at imitere omverdenen i sit 

indre.  

 Vi kommer meget tæt på her hos Marcus at finde en selvtransformativ figur, som kan frem-

hæves som en parallel til vores aktuelle analyse. Omverdenens forandring og flux er hverken god 

eller ond. Spørgsmålet er, hvordan man håndterer denne forandring. Bliver man subjektiveret af 

forandringen, eller bliver man selv subjekt for forandringen? Dette er – som det fremgår af føl-

gende korte meditation – spørgsmålet: ”To be in a process of change is not an evil, any more than 

to be the product of change is a good”.328

 I dette spørgsmål finder vi den samme type etiske distinktion, som optræder på stifinderpro-

grammet som forskellen på offer og kriger. At være offer er at blive subjektiveret, hvor det at være 

kriger er at blive subjekt for sig selv. Og det er også denne bevægelse, der hos Marcus kan siges at 

være det centrale i relation til selvomsorgens problematik. Selvomsorgen er en metode til at finde 

et indre ”foothold” i forandringens flod, så man selv kan blive forandringens producent snarere end 

dens produkt. Når Hadot kalder sin analyse af Marcus’ Meditations for The Inner Citadel, den in-

dre fæstning, er det, fordi Marcus’ Meditationer sigtede mod at etablere en opmærksomhed på et 

område af sjælen (hēgemonikon), som ikke var et produkt af omgivelserne, hverken i form af indre 

impulsers eller ydre omgivelsers indtryk på sjælen. Et område, som kunne sige til og fra over for 

både de indre impulsers og den ydre omverdenens indtryk.  
                                                 
325 Bog 6, § 15. 
326 Se i denne forbindelse Hadot 1995, 182. 
327 192, 165. 
328 Bog 4, § 42. 
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 Som det hedder i Meditationerne, var der tale om et sted i sjælen der opererede omkring føl-

gende former for indsigt: ”things cannot touch the soul… they have no access to the soul…they 

cannot produce judgements… they are outside of us… They themselves know nothing, and by 

themselves they affirm nothing”.329  

 Den indre fæstning er et område i subjektet, som kan etablere et udgangspunkt for dømme-

kraft i forhold til den indre og ydre virkelighed. Det er “[the] borderline which objects cannot 

cross”, og dermed et “stronghold of freedom”.330 I kraft af det forhold, at det ydre ikke kan trænge 

ind over den indre fæstning, opstår der et sæt af mulige strategier for forvaltning og regering af 

selvet. Det er denne pointe, som vi genfinder hos Foucault, når han siger, at: ”freedom is the onto-

logical condition of ethics” – idet han netop dertil føjer: ”but ethics is the considered form that 

freedom takes when it is informed by reflection”.331  

 Det er igennem en proces, hvor den enkelte etablerer en regering i sig selv, at det etiske tager 

form. Det er, når den enkelte oplever, at forskellige kræfter kæmper om det, og der derfor er for-

skellige muligheder for at handle i en given situation, at regeringen af selvet bliver et tema. Bios, 

som valg af levevej, udgør en sådan regering af selvet.332

 

Lad os kort foretage en teknisk sammenligning mellem antikkens og samtidens indre fæstning. 

 På samme måde, som vi hos Marcus finder en konversion til selvet, finder vi i stifinderpro-

grammet en konversion fra det ydres konstante forandring til en bestræbelse på via forskellige selv-

teknikker at etablere en indre instans. Denne indre instans begrebsliggøres som en stifinder, der 

tager form, idet den enkelte søger at undgå, at selvet på den ene side bliver offer for andres emotio-

ner og dispositioner, og på den anden bliver offer for sine egne ditto. Den indre stifinder søger at 

etablere en form for selvets relation til sig selv, som både er parallel med og et brud med Marcus’ 

fæstning. Ligesom fæstningen er det stifinderens formål at undgå, at hele selvet bliver suget ned i 

omgivelsernes flux og forandring, gennem en fokusering på selvet. Forskellen på de to er, at Mar-

cus søger at befri en dømmende, rationel del af sjælen (hēgemonikon) fra at være bundet i en intra- 

og intersubjektiv interdependens, mens stifinderprogrammet søger at identificere et spor i den in-

                                                 
329 Citeret efter Hadot 1992, 105. 
330 Ibid. 107. 
331 Foucault 1994, 284. 
332 Ibid. 285. 
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tra- og intersubjektive interdependens, hvorpå den enkelte kan arbejde på sig selv, og bruge om-

verdenens kaos til at undersøge forskellige sider af selvet, med henblik på at gøre den enkelte i 

stand til at håndtere og forfine selvet. Hvor Marcus i en vis forstand søger at hæve den enkelte ud 

af sin individuelle helhed og det sociales sammenhæng og etablere en form for roligt sted i subjek-

tet, hvorfra ”riget” kan regeres, søger stifinderen en form for rolig relation med subjektets forskel-

lige dele ved hjælp af en løbende indre dialog, hvor subjektets forskellige dele opfattes som stifin-

derens informanter. Emotioner opfattes ikke som oprør mod selvets regering af sig selv, men som 

informationer til selvet om dets stofskifte med omverden. Frygt tolkes for eksempel som et tegn på, 

at en del af subjektet er ufrit, og at der skal lægges en indsats for dagen for at befri denne del. 

 Sagt på en anden måde, så er den indre stifinder parallel i forhold til den indre fæstning i den 

forstand, at den udgør en indre opmærksomheds mobile punkt, der forholder sig regerende over for 

selvets måde at forholde sig til indskydelser fra ydre og indre impulser. Men hvor fæstningens tek-

nologi er at trække det, den skal beskytte, ind bag de høje mure, er stifinderens teknologi bevægel-

sen i kendte og ukendte områder langs subjektets reaktioner. 

 Der er en anden forskel. Den indre fæstning tager form omkring den del af subjektet, som 

betegnes fornuften, og det er denne del, der får lov at regere. Den indre stifinder ved ikke, hvad den 

skal beskytte, hvad den skal hypostasere. Stifinderen er på opdagelse. Den undersøger, hvad der 

virker, og hvad der ikke virker i forhold til omgivelserne. Og det er denne mekanisme, den funge-

rer omkring. Nogle gange virker det at smide den rationelle del af subjektet langt væk og give sig 

hen til en følelse. Andre gange virker det at forfølge intuitionen, det spontane indfald, eller den 

begærsdrevne del af subjektet.  

 Hvor fæstningen hos Marcus etableres omkring en rationel del af sjælen, der søges friholdt 

fra de indre passioners og de ydre impulsers vold (og på den måde civiliserende og rationaliserende 

kræfter), er stifinderens udgangspunkt det modsatte: Det forventes, at den enkeltes rationelle del er 

afkoblet subjektets øvrige dele, og stifinderen søger at etablere en form for kontakt mellem dem. 

 For at forstå denne forskel må vi tænke historisk i forlængelse af Webers redegørelse for den 

vestlige rationalitet. Det, der sker i den græske filosofi, er, at fornuften eller det rationelle fakultet i 

subjektet (logos) installeres, som konstituerende omdrejningspunkt omkring hvilket teknikker til 

regering af selvet tager form. Men dette var en rationalitet, som det fremgår af epigrammet på 

kapitel to, hvorom det gælder, at “it always held that a subject could not have access to the truth if 
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he did not first operate upon himself a certain work which would make him susceptible to knowing 

the truth – a work of purification, conversion of the soul by contemplation of the soul itself.” 

 Det var gennem en bestemt form for arbejde på sig selv, at det var muligt at etablere rationa-

litet. Logos var på den måde bundet op på bios.333 Den type af rationalitet, vi møder i Marcus’ Me-

ditationer, befinder sig hele tiden i en fortløbende dialog med, hvad man kan kalde en hverdagsfæ-

nomenologi. Rationalitet er en mulighed i subjektet, hvis dette er i stand til at regere sig selv i kon-

krete situationer. 

 Dette viser, at vi har med en form for rationalitet at gøre, der endnu ikke har forladt det, jeg 

kalder bios, livsforvaltningen; selv om der, som vi skal se, er mange ansatser i senstoicismen – og 

hos Macus – til at springe over i en rationel universalisme, der giver rationaliteten det præg af 

transcendent defineret overvirkelighed, som den senere får tilført gennem sit møde med den kristne 

agape-struktur. Det, der sker med selvomsorgsstrukturen gennem denne bevægelse, er, at den ude-

frakommende, intervenerende frelse kommer til at definere selvomsorgen, men på en paradoksal 

måde som Foucault fremhæver, når han siger: ”salvation is attained through the renunciation of the 

self”.334 Selvets frelse tager form som en frelse fra selvet (det empiriske selv) til en transcendent 

form for selvdefinition. 

 Det er denne selvforsagelsesproces, der udfolder sig omkring en front/backstage differentie-

ring af selvet. Og det er denne strukturering, der adskiller sig fra den type, vi finder i det græsk-

romerske selvomsorgstema. Marcus’ indre fæstning, der hæver perspektivet for subjektet og omgi-

velserne til et rationelt fakultet i subjektet, er noget ganske andet end eksempelvis den protestanti-

ske måde at hæve sig ud af status naturae. Hos Marcus er der nemlig en identifikation med rationa-

litet og naturlighed på spil, og der er i den forbindelse tale om en forvaltning af selvet, der baserer 

sig på en undersøgelse af ”hele” selvet og ikke en sondring mellem det dyrkbare land i selvet og 

den del af selvet, man søger at hæve sig ud af. 

 Betragter vi rationalitet i den moderne bureaukratiske arbejdsetik, så adskiller den sig på 

samme måde fra Marcus’ indre fæstning. Der er nemlig, som vi har set i kapitel 1, tale om en inter-

naliseret rationalitet, som er afledt af en social vision om den rationelle indretning af samfundet – 

ikke en subjektiv fundering af rationaliteten. Den form for rationalitet, vi finder beskrevet hos We-

                                                 
333 Foucault [1983] 2001, 98ff. 
334 Foucault 1994, 285. 
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ber, er således væsensforskellig fra den græske form for rationalitet. Det samme gælder senere so-

ciologiske og filosofiske teorier om rationalitet.335  

 Den moderne selvtransformationsbevægelse fungerer i modsætning hertil på grundlag af en 

form for rationalitetsopfattelse, som (på trods af de nævnte forskelle) er på linie med den, jeg har 

analyseret mig frem til hos Marcus.  

 Som deltager på stifinderprogrammet handler det netop om at forene den frontstage rationelle 

del af subjektet336 med subjektets backstage, og først derigennem giver begrebet rationalitet empi-

risk mening. Det vil sige mening for nogen i en konkret social sammenhæng.337  

 For Marcus og hans forgængere var rationalitetens problem et spørgsmål om disciplineringen 

af reaktionerne, fordi disse kunne friste den enkelte til at miste herredømmet over sig selv. For sti-

finderne er rationalitetens problem et spørgsmål om at kunne opløse et frontstage-rationelt herre-

dømme i sig selv. Både Marcus og stifinderprogrammet opererer med, at subjektet kan være hengi-

vet til et falskt herredømme. Marcus’ fæstning skulle beskytte mestringen af selvet mod passioner-

nes oprør, mens Lasse Zälls stifinder skal søge at etablere et oprør i den enkelte.  

 Det kunne derfor ligne to modsatrettede bevægelser i subjektet. Marcus’ etik drejer sig om at 

etablere og frigøre et rationelt fakultet i subjektet. Stifinderprogrammets bevægelse drejer sig om at 

                                                 
335 I den forbindelse kunne Luhmanns og Habermas’ rationalitetsbegreb nævnes. Uden at påstå, at jeg forstår, hvad 
Luhmann egentligt skriver om rationalitet i kapitlet ”Selbstreferenz und Rationalität” (Soziale Systeme, Frankfurt 
1984), så fremgår det dog, at han søger et opgør med den transcendente forestilling om rationalitet [ein übergeordnetes, 
umfassendes Systems] (641), men han fastholder rationalitet, som ”den Schluβpunkt der Logik selbstreferentieller 
Systeme” (645f.), og synes således at fastholde den form for socialt defineret – om end kommunikativt situeret – ratio-
nalitetsopfattelse, som jeg betegner som frontstage-rationel – der er ingen anvisninger til subjektets arbejde på sig selv 
med henblik på at kunne forholde sig rationelt, som man finder i den græske filosofi.  
Jeg har en lignende respekt for Habermas’ hovedværk The Theory of Communicative Action. Jeg betragter værket som 
uforståeligt i sin helhed. Det arbejder teoretisk så differentieret, at det er vanskeligt at følge en samlet analyse af ratio-
nalitet. Men hvis jeg fokuserer på en del af projektet, så drejer det sig om at holde en form for kommunikativ rationali-
tet op som normativ, som adskiller sig fra, hvad der i den kritiske teori kaldes den instrumentelle form for rationalitet, 
ved ikke at basere sig på et mål-middel sæt af spilleregler, men på et sæt af kommunikativt bårne spilleregler. Men går 
vi ind og ser på, hvordan disse spilleregler ifølge Habermas historisk tager form, så er det gennem en proces, han kal-
der ”the linguistification of the sacred” – vel at mærke det transcendent hellige – en proces, gennem hvilken de før 
transcendente ”validity claims” sprogliggøres og derigennem internaliseres, som bærende for subjektets i dets kommu-
nikative interaktion med andre (Bind II, 77ff.). 
Habermas’ teori gengiver således, hvad der ud fra mit perspektiv fremstår som en transcendent defineret rationalitet, 
som subjektet internaliserer. Selv om der nu er tale om en kommunikativ båret rationalitet – er der stadig tale om en 
form for rationalisering af subjektet, der befinder sig på linie med den form for internalisering, som i Webers redegø-
relse for det moderne menneskes skæbne bliver konciperet som et stålbur. Habermas befinder sig – som han selv gør 
meget ud af – i forlængelse af modernitetens tænkning over sig selv og mennesket. 
336 Som er den eneste del af subjektet Luhmann og Habermas interesserer sig for. 
337 Heri ligger det også, at Luhmann og Habermas begge operer omkring et i første omgang teoretisk rationalitetsbe-
greb. 
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opløse en frontstage defineret rationel del af subjektet.338 Men vi må forstå, at der er tale om to 

forskellige typer af intervention overfor selvet, to forskellige typer af problematisering af rationali-

tet og konciperede ideer om menneskets forvaltning af sig selv, der rent historisk ligger henholds-

vis før og efter den form for rationalitets installationsproces, som Weber beskriver. 

 Marcus’ etik ligger i slutningen af den periode, Foucault behandler under temaet selvomsorg. 

Den ligger på overgangen til den moralske genealogi, Weber beskriver, hvor en rationalitetsopfat-

telse tager form omkring en transcendent, fremtidig definition af rationalitet. Stifinderprogrammet 

ligger på overgangen væk fra denne form for rationalitet. Derfor kan man sige, at det subjektive 

udgangspunkt for at problematisere rationalitet befinder sig et sted mellem Marcus og stifinderpro-

grammet i bevægelsen fra et passionens overskudsproblem til en passionens underskudsproblem. 

 Tager vi denne inventionsproblematik som udgangspunkt, bliver det muligt at se, hvordan 

nogle centrale, strukturelle træk ved Marcus’ etik kan bruges til at sige noget om, på hvilken måde 

temaet disciplin tager sig ud på stifinderprogrammet. Der er tale om en selvomsorgens etik (bios), 

der adskiller sig fra den form for regelbaseret etik, som den protestantiske udgør (nomos), hvor 

askese er forbundet med en afståelse fra en del af sig selv (backstage) med henblik på at fremstå 

som rationel (frontstage). Den form for askese, vi finder i Webers protestantismestudier, tager, som 

Foucault formulerer det, form ud fra spørgsmålet: ”what part of one’s self should one renounce [if 

one wants to behave rationally and regulate one’s actions according to true principles]”.339  

 Den type af askese, Marcus eksemplificerer, tager derimod form ud fra det, Foucault kalder 

”a retreat within oneself”.340 Hvor den protestantiske etik indeholder en ydre defineret form for 

rationalitet, tager rationalitet hos Marcus form gennem en proces ud fra hvilken den enkelte søger 

tilflugt til selvet.  

 Vi kan altså på den ene side sige, at Marcus’ etik kommer til at ligge meget tæt på den, vi 

finder i Webers studier af den protestantiske etik,341 idet rationaliteten i begge former for etik spil-

ler en rolle. Men på den anden side at der er tale om to meget forskellige former for rationalitet. 

                                                 
338 Den frontstage definerede rationalitet er ikke det samme som Marcus’ bestemmelse af hēgemonikon, idet der er tale 
om en internalisering af en ydre form for rationalitetsbestemmelse, hvor Marcus – om end den svarer til en naturlig 
rationalitet (logos) – taler om en indre etableret form for rationalitet. 
339 1994, 224. 
340 1986, 51. 
341 Dette viser på hvilke måder, at temaet selvomsorg kommer ud af den transformationsproces, der forløber gennem 
antikken på en måde der meget let lod sig forene med den type af etik, som jeg har talt om som foreningen mellem den 
kristne agape og den græske logos. 
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Webers rationalitet er en transcendent udefra-og-ind defineret rationalitet, mens Marcus’ rationali-

tet er immanent inde-fra-og-ud defineret. 

  Hvor der i den transcendent definerede rationalitet er tale om en afståelse fra dele af selvet, 

bliver der i den immanent definerede rationalitet tale om en etablering af en form for magtbalance 

mellem de forskellige dele af selvet ud fra den vilje til balance, som hos Sokrates blev forbundet 

med begrebet sōphrosynē, mådehold.  

 Marcus søger ikke at etablere en front-/backstage adskillelse i subjektet, men en regering i 

subjektet. Det handler ikke om at udgrænse en del af subjektet, som ikke anses for ønskværdig, for 

at kunne fokusere på den foretrukne del af selvet. Det handler om at holde et godt øje med, hvad 

der sker i hele subjektet, som en regent holder øje med alle sine undersåtter for at sikre sig mod 

oprør og kaos. Dette giver to forskellige former for selvpraksis og i forlængelse heraf to forskellige 

former for rationalitet, der konstitueres omkring to forskellige former for askese og disciplinering. 

Hvor den protestantiske rationalitetsform baserer sig på en askese, der grundlæggende bygger på en 

afstand til en del af subjektiviteten og en udsættelsesstrategi i forhold til denne, bygger selvomsor-

gens askese på en regeringskunst i forhold til subjektets forskellige dele. Her ligger centret for hele 

den moralske figur, Foucault analyserede i The Use of Pleasure og The Care of the Self. 

 Marcus og den sene stoicisme er som sagt et godt eksempel på den askese og disciplinering, 

der inden for denne moral er tale om, og det centrale i Hadots beskrivelse af stoicismen og Marcus’ 

Meditationer er netop tre typer af disciplinering af subjektet, som jeg vil gennemgå i det følgende 

med henblik på at vise, hvorledes en bios-baseret etik konkret kan tage form: Disciplin i forhold til 

det, han kalder ”assent”, og som kan oversættes med samtykke, disciplin over for begær, og disci-

plin i forhold til handling (action). 

 

Tre former for disciplinering 

 

Den form for disciplinering, som Hadot kalder ”disciplinering af samtykket”, betegner en proces, 

gennem hvilken den enkelte disciplinerer sin umiddelbare, spontane tilskyndelse til at være med på 

det i ydreverdenen, som ens sanser reagerer på. Hvis ydreverdenen er flux og forandring, så kan 

den ikke bibringe den enkelte stabile orienteringspunkter. I denne situation må den enkelte disci-

plinere sin perception ved at etablere et rum mellem sine spontane reaktioner og sine domme over 
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det, der sker spontant. Hvis jeg eksempelvis hører en frygtelig høj lyd, så reagerer jeg på den med 

en spontan frygt, men dette steder mig i en situation, hvor jeg ifølge Marcus rent faktisk har et valg 

mellem at gå med min frygt eller nægte at give mit samtykke til den. 

 Det vise menneske er netop kendetegnet ved, at han administrerer dette valg, mens ”the foo-

lish person thinks that things are as they appear to the first emotion of his soul”.342 Den vise disci-

plinerer omverdens måder at danne sig indtryk i hans indre og vurderer efter forskellige kriterier, 

hvordan han skal reagere. Det er den første form for disciplinering. 

En anden form handler om at disciplinere den enkeltes begær. Dvs. de impulser, der kommer 

indefra. Dette sker med henblik på at skabe et rum i det indre, hvor det rationelle kan fungere fri 

for begær. Her møder vi, hvad der ligner en modstilling mellem det moralske og det umoralske 

aspekt af mennesket, som kommer tæt på at tage form som en frontstage/backstage adskillelse. Og 

Marcus tænker da også det rationelle i relation til en universel form for rationalitet, som minder 

meget om den, der bliver bærende i foreningen af den græske logos og den kristne agape. Det er 

imidlertid netop her, at en bestemt forskel bliver relevant: forskellen mellem det at applicere mo-

deller på sit indre, der udelukker en del af det (frontstage/backstage), og modeller, der applicerer en 

regering af sit indres forskellige dele (regering).  

For Marcus bliver det rationelle relevant som en del af en kamp mellem det at være i skæb-

nens vold (uregeret) og det at være i rationalitetens (den universelle fornufts) vold.343 Rationalitet 

forankres altså ikke i en transcendent instans (sådan som den forankres i agapestrukturen, som vi 

ser det i kristendommen), men i den enkeltes mulighed for at frelse sig gennem det at regere sig – 

at etablere et lederskab over sig selv (mestring). Formålet med disciplineringen af begæret er derfor 

en anden end i den kristne moral nemlig ”to bring people inner serinity and peace of mind”344 sna-

rere end at leve i overensstemmelse med en transcendent defineret lov. Dette er den stoiske praksis’ 

altoverskyggende mål. Og det er netop her, vi finder det afgørende punkt, hvor stoikerens og prote-

stantens moralske modus adskiller sig. Givet det, jeg har kaldt det strukturerende trick, bliver den 

protestantiske væren i verden etableret omkring en rastløs orientering mod fremtiden snarere end i 

den tilstand af sindsro, som er stoikerens strukturerende princip. 

                                                 
342 Hadot 1992, 103. 
343 Ibid. 181. 
344 Ibid. 183. 
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 Den tredje form for disciplinering, disciplineringen af handlinger, drejer sig om at sikre, at 

det man gør, får det rigtige mål. ”The human soul dishonors itself when it does not direct its actions 

and impulses, as much as possible, toward some goal”.345 Det bedste mål beskrives som det store 

menneskelige fællesskab, der fremstår som eksempel på fornuft, rationalitet og dyd. Også her 

kommer denne form for disciplinering tæt på den, Weber beskriver i sin analyse af den protestanti-

ske askese, og vi ender med en form for etik, der baserer sig på et bud om, at: ”we place ourselves 

entirely in the service of the human community”.346 Ud af denne form for disciplin vokser det, der 

senere er blevet kaldet sindelagsetikken, der hævder, at det afgørende for den moralske handling er 

sindelaget, den er begået med, og ikke konsekvensen af en handling.347  

 Men det væsentlige i nærværende sammenhæng er, at den disciplinering af selvet, der bliver 

tale om, har med regering af selvet gennem en bios-basering at gøre snarere end gennem den krist-

ne nomosstruktur. Det handler om, at den enkelte skal søge at drage omsorg for, hvad der ligger 

inden for ens eget indflydelsesdomæne men afstå fra at bekymre sig om de ting, man ikke kan ænd-

re. Der er ting, som sker i forhold til én, som man ikke kan gøre noget ved, selv om man regerer sig 

selv nok så godt. Disse ting har med den instans at gøre, som Marcus kaldte skæbnen. For Marcus 

var det centrale spørgsmål her, hvordan man undgår, at skæbnens magt gør én fatalistisk og resig-

nerende, hvordan man fastholder sin egen frihed til at regere sig selv, når man er i skæbnens 

vold.348

 Her er det, at stoikernes svar bliver det, der langt senere genoptages som den ”sindsrobøn”, 

som eksempelvis AA-bevægelsen har udbredt,349 hvor den enkelte skal sikre regeringen af sig selv 

ud fra de betingelser, der bliver givet ham af skæbnen. Han skal disciplinere sine handlinger såle-

des, at de kommer til at indgå i det sæt af processer, han har indflydelse på og undgå at ”spilde” 

dem på de processer, der er i omgivelsernes eller skæbnens vold. Hadot citerer i den forbindelse 

Epictetus som forfatter til terningespillets metafor, skønt han andet steds citerer en passage fra 

”Staten” til at forklare samme indstilling. Her siger Sokrates, at det handler om for det enkelte 

menneske: ”to deliberate”, 
                                                 
345 Ibid. 185. 
346 Ibid. 184. 
347 Ibid. 195. 
348 Ibid. 209. 
349 ”God grant us the serenity to accept the things we cannot change, courage to change the things we can, and wisdom 
to know the difference”. Se i den forbindelse G. Bateson ([1979] 2000): ”The Cybernetics of ’Self’: A Theory of Alco-
holism”, i: Steps to an Ecology of Mind, hvor bønnen analyseres på en meget interessant måde.  
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about what has happened to us, and, as in dice-games, to re-establish 
our position according to whatever numbers turn up, however reason 
indicates would be best, and always accustom the soul to come as 
quickly as possible to cure the ailing part and raise up what has 
fallen, making lamentations disappearing by means of its therapy.350  

 

Det er denne form for øvelse, som den enkelte gør med sig selv, hvor han hele tiden bevæger sig i 

forhold til, hvordan skæbnens lod falder, uden at hænge fast ved spillets tidligere træk, men hele 

tiden orienteret efter, hvad der er mest rationelt i den givne situation, der udgør grundlaget for den 

stoiske form for rationalitet. Ved at have omsorg for den måde, man forvalter sit lod, skaber man 

mulighed for, at: ”the rational soul achieves its proper end, wherever the limit of its life may be”.351 

Og det er denne indstilling, hvor man tager omsorg for sig selv og de betingelser, man har fået af 

skæbnen – ”with care, attention, and skill”, som kan sikre den enkelte den nødvendige sindsro. 

 Disciplinen angår i forlængelse heraf selve det at have opmærksomheden fæstnet ved og 

handle i forhold til ting, man ikke har indflydelse på. Det er en disciplinering mod at hænge i andre 

tider end nutiden, idet det er i nutiden, at det man gør, kan gøre en forskel. Det gælder om at være i 

nuet på en sådan måde, at: ”It gives a harmonious form to life, just as, as in a dance movement, one 

passes from one graceful movement to another”.352

 

Som det er fremgået, så handler den type af askese, vi her har analyseret forskellige aspekter af, 

ikke om at afstå fra dele af sig selv med henblik på at vælge de dele af sig selv ud, der svarer til et 

bestemt sæt af regler.  

 Det handler i stedet om at disciplinere sig selv ved at lede eller regere sine forskellige dele. 

Og gøre det på en måde, så man opnår en så efterstræbelsesværdig tilstand med sig selv som mu-

ligt. Der er som sådan tale om en immanent form for askese, hvor det drejer sig om at forholde sig 

til indre og ydre impulser på en sådan måde, så man ikke giver efter i først den ene retning, så den 

anden, men fortsat følger et arbejde på sig selv, som handler om at blive stadig bedre til at håndtere 

sig selv, til at være i ”nuets dansende tilstand”, som Hadot beskriver det. 

                                                 
350 Plato, The Republic 604b-d, citeret efter Hadot 1995, 96. Ifølge Hadot er denne øvelse allerede stoisk flere århund-
reder før stoicismen blomstrede. 
351 Hadot 1992, 195. 
352 Hadot 1992, 196. 
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Stifinderprogrammet som bios 

 

På baggrund af denne redegørelse vil vi nu orientere os i retning af den subjektivitetsmodus, som 

stifinderprogrammet søger at installere i den enkelte. Hensigten med dette er at undersøge, hvorvidt 

og på hvilken måde det er rimeligt at beskrive den type af lederskab, vi finder på stifinderpro-

grammet som udtryk for en bios-basering på linie med den stoiske etik og som et brud med den 

form for adskillelse mellem en front- og backstage, vi finder i den protestantiske form for etik. 

 Hele konfrontationen med offeret kan ses som en måde at eksplicitere aspekter af subjektet, 

som er potentielle oprørere imod det regelregime, der måtte eksistere i et givent subjekt. Som etisk 

figur opererer krigeren på en måde, så den udfordrer den enkelte til at lytte til sine indre oprørs-

stemmer med henblik på at give dem mulighed for dels at virke, dels at få dem til at virke for noget 

bestemt nemlig den måde, subjektet vælger at regere sig selv på. Offerstrukturen kan udlægges som 

en måde, hvorpå den enkelte reagerer på sig selv – uden at regere sig selv – i stedet for at reagere 

på omverdenen med udgangspunkt i en regering af sig selv. Krigeren kan ses som en integration af 

denne bevægelse på en måde, som skal sikre en stadigt større samordning eller regering af subjek-

tets virkende kræfter, som kan danne udgangspunkt for den enkeltes måde at reagere i forhold til 

omverdenen. Krigeren er således en måde at skabe samling omkring subjektet, således at denne i 

stedet for at afsætte sig små, spredte spor i omverden, søger at vælge sig bestemte spor ud, som kan 

siges at korrespondere med dennes eget subjektive udtryk. 

 

At regere sig selv 

 

Mine interviews kan tolkes derhen, at det, som deltagerne fortæller, at de tager med hjem fra stifin-

derprogrammet, er ting, som angår selvets arbejde på sig selv igennem en indre dialog, som sigter 

imod at etablere et subjektets regering af sig selv. Alle de stifindere jeg interviewer, som har været 

på modul tre, nævner i den forbindelse forskellen mellem offeret og krigeren. 

 En stifinder fortæller i den forbindelse, at det er: 
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Når man begynder i det daglige med at forankre warrior’en i sig selv 
ud fra en erkendelse af, at alle er warriors eller victims, af en situati-
on… at det begynder at øge ens muligheder… i det daglige. Jo mere 
man begynder at forankre warrior’en i sig selv, bliver det en positiv 
spiral, hvor du bliver mere og mere klar over, at der er ret få situatio-
ner, som du som person ikke kan være med til at påvirke.353

 

Som dette udsagn viser, bliver offer-kriger temaet et perspektiv, som den enkelte kan lægge på sig 

selv, og på synet af andre, og som kan etablere og påvirke dennes måde at handle på. Som det for-

muleres, så handler det om en klarhed, som angår den enkeltes påvirkning af omgivelsen.  

 Krigeren betegner en indre regering af sig selv og dermed også en indre udenrigspolitik, som 

omhandler måden, hvorpå den enkelte ønsker at reagere udad og opleves i omverden. Omverden 

betragtes således ikke som en given størrelse, men, som det gælder i relation til temaet om den pro-

aktive planlægning, som en formbar størrelse. En siger for eksempel, at det ”er blevet en måde at 

tænke på”,354 som ikke blot knytter sig til det at være med i planlægning, men i måden man ser på 

sin egen mulighed for at påvirke virkeligheden.  

 

Jeg kan efterhånden ikke holde ud, fortsætter han, hvis folk straks 
begynder at tale om, hvorfor man ikke kan nogen ting. Det er noget 
med at fokusere på fremtiden og på muligheder. Og på at tænke i 
[nogle] baner, hvor man… ikke grave[r] sig ned i detaljen med det 
samme. Det [handler om] at holde fokus, at kunne abstrahere fra de-
taljer, som selvfølgelig er vigtige, men som ikke skal kunne bremse 
[et] projekt osv. 

 

Når denne stifinder siger, at det er en måde at tænke på, så mener han dermed, at han er holdt op 

med at tage udgangspunkt i virkeligheden med alle dens mulige detaljer, som en given størrelse, 

som udgangspunkt i hans planlægningsarbejde. Hvis ikke man disciplinerer sin måde at tænke på, 

så kan man bringe detaljer ind i en planlægningsproces, som viser projektets umulighed og dermed 

afsporer analysen af projektet, før det bliver formuleret. Som eksempel på dette nævner han etable-

ringen af et større fritidscenter, som han har været med til at gennemføre i det lokalområde, hvor 

han bor. I forbindelse med dette initiativ blev diskussionen af, om man skulle have et center, og i så 

                                                 
353 I-3. 
354 I-1. 
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fald hvordan det skulle være, netop afbrudt fra starten af folk, der ”begynder at tale om hvor det 

skal ligge, hvem der skal betale hvad, og om vi vil have springgrave i gulvet, og alt det der”, før 

selve visualiseringen af projektet var på plads. ”Det jeg har fået ud af den [pro-aktive planlæg-

ningsmetode] er at sige, at alt det der kan vi da godt snakke om, men lad os lige holde fokus på” 

spørgsmålet om, hvorvidt vi skal have et center eller ikke. 

 Der er med andre ord tale om en disciplinering af bevidstheden, der ikke kun angår det indi-

viduelle arbejde på sig selv men også indretningen af kollektive processer. Det samme gælder ar-

bejdet med strategiske værdier, hvor det handler om teknikker til at disciplinerer såvel individuel 

som kollektiv adfærd med henblik på herudfra at udvikle såvel individuelle som kollektive former 

for lederskab. 

 

Den teknik, som jeg mener mest klart siger noget om karakteren af denne disciplinering, er det sæt 

af principper, der undervejs i stifinderprogrammet bringes frem. Mine interviews afspejler dette, 

idet disse principper ofte gives som svar på mit spørgsmål om, hvad det er, stifinderne har fået med 

hjem fra stifinderprogrammet?  

 En stifinder355 formulerer det således: ”Jeg tror, at grunden til at stifinderprogrammet har sat 

sig varige spor”, fortæller han, er ”at det er ’a few guiding principles’ og ikke et stort, kompliceret 

teoretisk system, man bliver præsenteret for. Det er i bund og grund nogle meget enkle og meget 

virkningsfulde pointer, der bliver serveret igen og igen og igen. I første omgang teoretisk, så krops-

ligt, og til sidst som en blanding af noget psykologisk og spirituelt.” 

I løbet af stifinderprogrammet fremhæves en række principper, som til sammen skal bidrage 

til at huske den enkelte stifinder på den attitude, som selvets arbejde med sig selv skal sigte imod. 

Skal man formulere det i en etisk sprogbrug, kan man sige, at det er principper, som på forskellig 

vis understreger sondringen imellem det, den enkelte kan gøre noget ved, og det han ikke kan gøre 

noget ved. Den type askese, der her træder frem, er netop koncentreret om det at hjælpe den enkelte 

til at fokusere på det, denne kan gøre noget ved, den del af virkeligheden denne påvirker, og der 

igennem lære at drage omsorg for den. I forhold til arbejdet med værdier, holdninger og den proak-

tive planlægning er det disse principper, der bedst siger noget om, hvordan den enkelte stifinder i 

sin hverdag arbejder på sig selv. Derfor vil jeg i det følgende arbejde med at introducere de bæren-

                                                 
355 I-5. 
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de principper i stifinderprogrammet og analysere dem med henblik på at vise, at der er tale om en 

form for disciplinering, som tager form i forlængelse af samme bios-baserede rationalitetsforestil-

ling, vi ovenfor fandt i den stoiske etik. 

 

Stifinderens principper 

og reaktionernes disciplinering 

 

The way it is, is the way it is. Det første princip, man møder, handler om at acceptere tingene, som 

de er, nemlig princippet om, at ’the way it is, is the way it is’. Det er ikke et traditionalistisk begreb 

om at acceptere, at tingene er, som de er. Det er et princip, der disciplinerer den enkeltes bevidst-

hed på en måde, der skal sikre mod, hvad man kan kalde fantasiens flugt ud i det, der ikke er; og 

det er en disciplinering mod de reaktioner, som tilskynder en til at tage udgangspunkt i andet end 

nuet og holde en på nuets spor. Derfor handler det ifølge stifinderprogrammet om at acceptere de 

ting, man ikke kan ændre, de ting man ingen indflydelse har på, eksempelvis fordi de er vedtagne 

eller på anden måde givne, således at der er tale om det, man kalder rammebetingelser. 

 Princippet bliver sagt i forhold til de situationer, hvor det at sætte sig op imod de forhold eller 

betingelser, som man ikke kan ændre, bliver opfattet som en form for flugt fra at orientere sig imod 

de ting, man har indflydelse på og rent faktisk kan ændre. Tager vi eksemplet med planlægningen 

af et fritidscenter ovenfor, så kan det være i forbindelse med, at man tænker, ”byrådet vil aldrig 

give nogen penge til et center”, at man kunne disciplinere selv med the way it is, is the way it is, og 

koncentrere sig om at få alle andre kommunale aktører interesseret i projektet, før man henvender 

sig til de lokale politikere, hvilket var den måde, der blev ræsonneret i det konkrete tilfælde. 

 Hensigten med princippet er så vidt muligt at disciplinere en til at tage udgangspunkt i det 

konkrete, i tingene som de er, i stedet for at forsvinde ud i det spekulative og drømmeriske ud-

gangspunkt i, hvordan det ville være, hvis tingene var anderledes (politikere var generøse), hvis 

bare dét ikke var sket, og når det nu er sket, vil jeg slet ikke fortsætte.  

Det er en disciplinering, som skal dæmme op over for ærgrelse, irritation og selvmedliden-

hed, og andre ting, der udlægges som en måde at lede ens fokus væk fra, det man kan gøre noget 

ved. Det ligger i brugen af princippet, at det skal siges tilstrækkeligt mange gange, således at der 

lyder et: "The way it is, is the way it is", i baghovedet på den enkelte i de forskellige situationer, 
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hvor forholdene i en given sammenhæng kan anspore dennes bevidsthed til at forsvinde ind i spe-

kulative former for mangel på accept af tingene, som de er; ’hvor man eksempelvis siger til sig 

selv, ”hvis bare ikke denne og den havde gjort det og det… så ville det hele være godt”’. 

En stifinder,356 der er journalist, fortæller, at han bruger princippet for at holde op med at gå 

og have ondt af sig selv. Han manglede – fortæller han – at få noget ”ubesværethed ind i sit arbej-

de”. 

  

Jeg kommer ud i masser af situationer, hvor jeg sagtens kunne forfal-
de til at have ondt af mig selv. F.eks. torsdag eftermiddag, hvor artik-
lerne skal skrives færdig, med spørgsmål som, hvorfor kom jeg ikke i 
gang noget før med det her? 

 

Her er sagen klar. I situationen kan journalisten gøre to ting, han kan bruge ressourcer på at ærgre 

sig over, at han ikke kom i gang tidligt nok og på at gøre arbejdet, eller han kan bruge (situationen) 

på at gøre arbejdet. Andre situationer er mere komplekse. 

 

Det kan også være situationer, hvor man kunne ønske sig nogle mere 
optimale arbejdsvilkår. Der kan være en eller anden rapport eller 
dom, jeg skal skrive om til dagen efter, som jeg er blevet lovet at få 
klokken to, så jeg i det mindste har seks timer til det, men som jeg 
måske først får klokken halv fem.  

 

Her kan han rent faktisk vælge imellem de to ovenfor beskrevne muligheder og en tredje, nemlig at 

sige, at han ikke arbejder, når andre ikke lever op til aftalerne. Men hvis han beslutter sig til at gøre 

arbejdet, vender han tilbage til en situation, hvor han igen kan vælge, om han vil bruge sine res-

sourcer på at sidder og koge af irritation over forholdene, og skynde sig med at få artiklen færdig, 

eller bare skynde sig med at få den ud af røret, og sige the way it is, is the way it is: en doms afgø-

relse kan trække ud, uafhængigt af hvad embedsmændene havde lovet medierne. Der er også en 

tredje situation. 

 

Det kan være hårde reportager... hvor der konstant sker uforudsete 
ting, problemer med en bil, problemer med vejret, folk der løber fra 
aftaler, ting man vil have men ikke kan finde, en hel, hel masse ting. 

                                                 
356 I-5. 

 289



Bare det at finde et hotel på et eller andet tidspunkt, kan være be-
sværligt. Men det der med hele tiden at prøve at få vendt det til noget 
positivt, ikke lade sig gå på af det, men ligesom at acceptere, at sådan 
er det, vi skal nok få nogle gode historier ud af det alligevel, for det 
lykkes altid alligevel til sidst.357

 

Her genfinder vi Sokrates skakspiller-tankemønster og Marcus forhold til skæbnen. Når man er i en 

kaotisk sammenhæng, kan man enten prøve at have kontrol over den på forhånd eller søge at ac-

ceptere, at situationen ikke kan kontrolleres og herudfra forsøge at arbejde på, hvordan man selv 

forholder sig i en sådan situation. 

 

There must be something in it for me. Det andet princip, der fremkommer, vil jeg kalde princippet 

om attitude i forhold til forandring. Det hedder: ’there must be something in it for me’. Meningen 

er, at dette princip skal disciplinere den enkeltes reaktioner, når denne mærker modstand mod, eller 

anden form for ubehag i forbindelse med en forandring. ’There must be something in it for me’ er 

et princip, der udlægges som en måde at betragte de ting, som sker i den enkeltes liv, de menne-

sker, det møder, og de opgaver det får, som en mulighed. Denne form for disciplinering kan kun 

forstås på baggrund af den generelle søgen imod at transformere sig selv, der udgør rammen om-

kring principperne. Modstand mod forandringen kan i overensstemmelse med dette princip fortol-

kes som en mulighed for at konfrontere sig selv med et hidtidigt underbelyst aspekt af sig selv.  

Hensigten med princippet er at få den enkelte til at vende perspektivet i den situation, hvor 

denne oplever modstand, til et spørgsmål om, hvor denne modstand er forankret, og dermed be-

gynde at undersøge, hvad der får den enkelte til at reagere, som denne gør. Der præsenteres et per-

spektiv, som ser de relationer, den enkelte bevæger sig i som "fulde af lektier… De afspejler aspek-

ter af os selv, som vi måske ikke ville have set ellers".358

 Dette kan igen ses som en disciplinering af reaktionen i form af ærgrelse, irritation og viljen 

til flugt. Det kan være et spørgsmål om, hvad den enkelte spontant siger til sig selv i den situation, 

hvor denne skal arbejde sammen med en kollega, han ikke kan med. Hvordan han tolker denne 

                                                 
357 I-5. Det er netop som en automatisme, at princippet om the way it is, is the way it is beskrives, som noget der ligger 
dybt i ham og som popper op i bestemte situationer. ”Nu kan jeg så konstatere at stadigvæk et år efter, da er det stadig-
væk noget der ligger dybt i mig. Og som hele tiden lige popper op. En masse situationer, står det lige på tavlen, hej, lad 
nu vær med at gå rundt og have ondt af dig selv.” 
358 Hawk, 103. 
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situation. Går han i sort, går han ind i en fortsat kredsende tankefølelsesstrøm, eller bevarer han 

roen, accepterer at ’the way it is, is the way it is’ og begynder at undersøge, hvilke muligheder han 

har i denne situation, ”what’s in it for me” – og tolker nuet ind i den generelle orientering imod 

helhed? 

 Det ligger lige for heri at se en mulig udfra og ind disciplinering bag den form for discipline-

ring, jeg beskriver, altså at ledelsen kan byde medarbejderne allehånde opgaver, fordi den ved, at 

de går rundt og accepterer alt, hvad de bliver budt, og siger the way it is, is the way it is til dem 

selv og leder efter lektier i det ubehag, man udsætter dem for. Men man skal tænke på at disse 

principper skal ses i sammenhæng med det forhold mellem arbejde og person, som jeg beskrev i 

det foregående kapitel og er forbundet med en proces, hvor den enkelte arbejder med sig selv og 

sin egen frygt for at sige fra og sætte sin vilje igennem. På den måde så forudsætter brugen af disse 

principper den subjektive sanktion af situationen. 

 

Men når dette er sagt, er det værd at overveje, hvordan man så konverterer modstand til lektier? 

Det typiske svar ville være, at det, som det drejer sig om, er at undersøge, hvor det ubehag, den 

enkelte føler, kommer fra, hvad er det ved den eller den person, der gør den enkelte usikker eller 

irriteret eller andet. Det ’der er i det for mig’ kunne så være at lære at undgå at blive usikker eller 

irriteret i forbindelse med den eller den type af mennesker. Hawk taler i den forbindelse om 'værdi-

ge modstandere'. Via princippet om 'there must be something in it for me' kunne man eksempelvis 

bevæge sig fra at se en sådan kollega, som en man må undgå for at beskytte sig selv til at se denne 

som en værdig modstander, der kan lære en nogle ting. 

 

De er nogle af de vigtigste mennesker, man overhovedet kan have i 
sit liv. Værdige modstandere udfordrer én og giver én modstand. De 
har en vigtig funktion. Gennem dem kan man lære noget om sig selv, 
fordi de fungerer som et spejl på uafklarede problemer, som man 
endnu ikke har fået set på. De repræsenterer de ting, som man har 
modstand mod, eller som man ikke ønsker at se.359

 

”Værdige modstandere” er et begreb, der har til hensigt at konvertere ubehag og modstand til en 

form for backstage læreproces. Opmærksomheden vendes fra den anden person til den enkeltes 

                                                 
359 Hawk, 186. 
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egen backstage, idet spørgsmålet bliver: Hvad er det i iagttageren, som den anden minder iagttage-

ren om. Hvordan er det, iagttageren reagerer, dømmer og generelt forholder sig til andres måde at 

være på og se verden på? Man kan altså sige, at den problematik, man iagttager, bliver iagttagerens 

eget ærinde.  

 Dette arbejde er ikke kun et spørgsmål om at forholde sig ret i forhold til den anden, mener 

også forbundet med en frihed fra den andens påvirkning. Ideen er nemlig, at når man lader den an-

den have indflydelse på en, så udlægges det som en måde at være bundet i bestemte relationer, man 

flygter fra og har modstand på. Hvorimod det at blive fri for sådanne eksterne farlige områder an-

ses som en befrielse. 

 

Ser vi på de to angivne principper, så drejer ”the way it is, is the way it is” sig om at acceptere tin-

gene, som de er, mens ”there must be somthing in it for me”, drejer sig om at redefinere situationen 

ud fra ens eget perspektiv og identificere en opgave i situationen, som angår en selv og ens egen 

udviklingsproces. Heri lægges også op til en høj grad af introspektion og ”mærken efter”, der vide-

reføres i det næste princip. 

 

Short, sweet and to the point. Det tredje princip er princippet om at formulere sig konkret, det vil 

sige ”short, sweet and to the point”. Det er et af de væsentligste principper i stifinderprogrammet. 

Heri ligger, at man tilkendegiver over for andre, hvor man står, at tale direkte om, hvordan man har 

det, hvordan man ser på tingene, hvor man er ærlig, står ved sin egen måde at se på tingene, uden at 

man fornærmer andre eller lyver for dem. Der er tale om en disciplinering af ens lyst til at vælge 

nemme løsninger i svære situationer, glemme at få sagt fra eller til, formulere sig knudret og ufor-

ståeligt og på anden måde gemme sig. 

 Det ligger som en grundlæggende antagelse under dette princip, at det der skaber problemer, 

spild af tid og andre grunde til ikke at leve et så godt liv som muligt, er det forhold, at mennesker 

ikke selv ved, hvordan de har det og i hvert fald ikke vil sige det direkte til andre. 

 Et relateret princip møder man som allerede nævnt hos Jægersoldaterne på modul 2, under en 

anden form, nemlig formen "lorten på bordet". Denne mere uskønne form er et godt billede på, 

hvad princippet drejer sig om, nemlig at tage hånd om de vanskelige ting, hvis de er der – også selv 

om man ikke har lyst til det. Det der ligger og stinker, men som alle undgår for ikke at komme til at 

træde i det, skal ifølge stifindere og jægere tages op med det samme og lægges midt på bordet. 
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At sige tingene "short, sweet and to the point" regnes specielt for vigtigt i forhold til vanske-

lige situationer, hvor det drejer sig om at sige fra, eksempelvis fordi den enkelte føler, at denne bør 

sige fra, sætte sig imod, ikke være med, men er bange for at falde uden for eller andet. Eller hvor 

man bliver spurgt om ens mening, hvor man ved, den er ilde hørt. Det opfattes som en del af det at 

bevare sin kraft, at undgå at andre lokker en med i sammenhænge, hvor man ikke hører hjemme, 

eller til at mene noget man ikke gør, eller lyve om noget, men ikke behøver at lyve om. 

 Set i forlængelse af de andre principper drejer det sig om, at man skal kunne acceptere de 

ting, man ikke kan ændre, tage ejerskab over sin egen involverethed i en situationen, hvori er ”der 

noget i det for mig”, og kunne meddele sig ”short, sweet and to the point” om det, således at man 

går ind i et samarbejde på baggrund af et så realistisk grundlag som muligt. 

 

Walk the talk. Det fjerde princip, der også er helt centralt, er princippet, som vi har mødt flere gan-

ge, som beskrives som budet om: ”walk the talk”. Dette princip handler om hele tiden at discipline-

re det man siger og det man gør, med henblik på fortsat at holde det man siger op på, det man gør, 

ud fra spørgsmålet om overensstemmelser og uoverensstemmelser. Dette kan opsummere, hvad 

hele grundlaget for stifinderprogrammets etiske indstilling er, nemlig at få skabt overensstemmelse 

i den enkelte, imellem hvad denne siger og hvad denne gør. Det er ud fra denne overensstemmelse, 

at der bliver tale om en spiritualitet, en bestemt form for ånd, en bestemt form for indstilling til sig 

selv og andre, som igen er princippet der peger i retning af det kraftfulde selv. 

  

Det modsatte af ”to walk the talk” er som tidligere nævnt "to talk the talk". To talk the talk beteg-

ner en verbal frigang uden materiel konsekvens. Det er den udisciplinerede måde at reagere på om-

givelsens kommunikation, hvor den ikke kommer ind i den enkelte selv og vender. Man kører med 

på det, der bliver sagt, selvom man ikke er enig, man engagerer sig verbalt i det og lover at leve op 

til ting man i sidste ende ikke kan holde osv.  

 Med andre ord så er hensigten med denne modstilling at få skabt opmærksomhed på, at 

uoverensstemmelse imellem det man siger, at man gør, og det man rent faktisk gør, er ens eget an-

svar. Denne overensstemmelse mellem det man siger og gør kan man arbejde på konstant at for-

bedre, og den nævnes af mange som noget, der rammer den måde, tingene fungerer i deres daglig-

dag. 
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 I mine interviews støder jeg ofte på stifindere, der bruger dette princip, når de redegør for 

deres arbejde. En fortæller for eksempel. 

 

Det er noget med ”walk the talk”. Det kan ikke nytte noget, at man 
har en topledelse, der siger, at vi skal være en stifinderorganisation, 
hvis man ikke selv agerer som en sådan. Her på stedet bliver der kig-
get meget på lederne, hvad vi gør. Hvis man kan mærke, vi ikke har 
overskuddet, så forsvinder overskuddet også hos de andre. Hvis ikke 
vi putter humoren ind i vores adfærd, så forsvinder den også hos de 
andre. Hvis ikke vi viser respekt, så holder de andre også op med at 
vise respekt. Hvis ikke vi viser, at det er vigtigt at betjene kunderne, 
men sidder herude bag ved, så tænker de andre, ”det ikke det det 
handler om, det er bare noget de siger”.360

 

Her oplever vi, hvor en disciplinering af ens ord hænger sammen med en følelse af ansvar over for 

den måde, man påvirker andre.  

 På den måde etableres der en forbindelse mellem det at arbejde på sig selv med denne form 

for disciplinering – det at opnå overensstemmelse mellem det man siger og gør, den man er, og den 

man siger, man er – og det at arbejde på ens personlige kraft. Dette forbindes igen med det Lasse 

Zäll taler om som ”the spirit”, og som han tilskriver indianerne. 

 

Walk the talk: det er det som indianerne kalder for ”spirit”, når det 
flytter sig fra hovedet til kroppen, og til sidst bliver det en del af dig 
selv. Og så siger de så at det er der ånden kommer ind og fylder dig, 
med det som du før har håndteret som teknik og metode. Så bliver du 
fuld af en ånd, som andre kan mærke.361

 

Når ens principper og tanker er noget, man har i kroppen, handler efter og udstråler, så opstår der 

ifølge Zäll den kraft, der gør en til et kraftfuldt selv.  

 Det der gør gode virksomhedsledere gode, er netop ifølge Zäll, at de har denne kraft over sig, 

der gør, at de kan fremlægge tingene, som de er, uden at lyve, uden at tale uden om og uden at un-

dertrykke deres eget forhold til, hvordan det ser ud. 

 

                                                 
360 I-12. 
361 Eget interview, # 1. 
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Samlet kan man sige, at de angivne enkelte principper skal deltage i stabiliseringen af en bestemt 

attitude, der forbindes med øvelsen af ærlighed, dikotomien imellem krigeren og offeret og ende-

ligt knyttes sammen med en række øvelser i sansning, der skal minde den enkelte stifinder om den 

mest basale sansnings nødvendighed, at lytte, tale og se tingene i så vidt omfang som muligt, ”som 

de er”, som de træder frem for en som kræfter, uden straks at lade ens subjektive fortolkningsmøn-

stre løbe foran en og bestemme det fremmede igennem det kendte. 

 Hensigten med principperne er, at de – ligesom arbejdet med værdier, holdninger og mønstre 

– skal hjælpe stifinderne til at sætte en form for selvtransformation på dagsordnen. Denne dagsor-

den har til hensigt, at den enkelte stifinder påbegynder en gradvis opløsning af sin egen identitet og 

den selvets hermeneutik, der indtil nu antages at have været knyttet hertil, med henblik på at be-

gynde at gennemgå sig selv ud fra kriterier for, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Hvor 

journalisten tidligere har sagt, ”jeg er sådan en, der meget let bliver utålmodig, som får ondt af mig 

selv, og som har det hårdt”, begynder han nu at opløse denne identitet og de fortolkninger af den, 

som han før har kunnet fortage på sine lange rapporttageture – og erstatte denne identitet med selv-

teknikker, der snarere søger at operere i forlængelse af de nævnte principper. Man kan i denne sam-

menhæng tale om, at han bliver fri for sig selv, ligesom den enkelte kan blive fri for sig selv ved at 

indgå i en kollektiv teamworkproces, idet det ikke bliver den enkeltes identitet, som denne fungerer 

som, men som en del af en kollektiv sammenhæng – og denne ”bliven fri for sig selv” er, som jeg 

vil vende tilbage til i det næste kapitel, en del af backstage læringens telos. 

 

Arbejdet med værdier og  

disciplineringen af dominerende træk 

 

En anden central måde at arbejde på sig selv, som også har relation til det, jeg kalder en discipline-

ring af reaktionerne, nemlig de dominerende træks reaktioner, er den strategiske brug af værdier. 

Dette kan også udlægges som en måde at blive dele af sin egen identitet kvit og etablere en subjek-

tivitetsmodus, hvor omdrejningspunktet ikke længere er fortolkning af det identitetsmæssigt ”giv-

ne”, men arbejdet på mere generelle dyder og former for disciplinering, som kan bedømmes virk-

somme i den sociale interaktion. Vi har altså her med en af de eksplicitte selvteknikker på stifin-

derprogrammet at gøre. 
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 At formulere sine værdier udlægges på stifinderprogrammet som en proces. I første omgang 

handler det om, at den enkelte undersøger sig selv ud fra spørgsmål som, hvad er det for et behov, 

han mærker? Hvad er det for mangler, han føler, han har? Hvad har han for meget af, hvor er det, 

han gerne vil hen med sig selv? Hvad skal han gøre for at blive mere hel, fri eller mere ærlig i for-

hold til sig selv og andre? 

Rent metodisk kan han undersøge dette ved at visualisere sin egen – endnu urealiserede – 

helhed, og i den forbindelse fæstne sig ved, hvad han mangler for at kunne bevæge sig et skridt 

længere i retning af denne tilstand.362 Hos Palle var det ting som nærvær, evnen til at lade andre 

komme til og være mindre dominerende, der i første omgang stak i øjnene. Det næste skridt er, at 

Palle udlægger det som et nutidig behov eksempelvis at blive mindre dominerende. Hvorefter Palle 

så forestiller sig, at dette behov er udfyldt, for så i denne forestillede visualisering af sin egen hel-

hed at undersøge, hvad det er, han har, når han har, hvad han endnu ikke har – udviklet i sig selv. 

Det endnu urealiserede kan han så formulere som de værdier, der skal bære ham i retning af den 

visualiserede, personlige helhed. De fleste formulerer deres værdier som to eller tre ord, så som 

åbenhed, ærlighed, tilstedeværelse, balance, handlekraft, evne til at lytte osv.  

I sprogbrugen tales der om, at der er nogle af ens værdier, der skal ”opgraderes”, det kunne 

eksempelvis være handlekraft, tilstedeværelse eller respekt. Ligesom der tales om, at der er nogle 

af de værdier og holdninger, man besidder, som skal ”parkeres” (dvs. noget som man kan, men 

som man kan så godt, så det bliver et problem). Det kunne eksempelvis igen være handlekraft eller 

respekt; som i Palles tilfælde, hvor det drejer sig om at parkere hans lyst til at handle på andres 

vegne. Vi befinder os altså ikke alene på en dyd/last akse men også på en for meget/ for lidt akse, 

hvor eksempelvis ens evne til at handle og være aktiv kan være blevet for meget. Der er med andre 

ord tale om en disciplinering af selvets dominerende træk, hvis og i så fald at de bliver så domine-

rende, at de fortrænger andre træk, som personen også gerne vil indeholde. I dette tilfælde dyden 

’at forstå’ andre eller ’at respektere’ andre.   

Lad os illustrere denne værdidentifikations- og selvdisciplineringsproces ved at følge, hvor-

dan Palle fandt sine værdier. Han nåede igennem sin analyse af sig selv frem til, at han mangler ro i 
                                                 
362 Den enkelte bliver bedt om at visualisere den tilstand, vedkommende søger at opnå i sit liv. Det sker i forbindelse 
med nogle visualiseringsøvelser, hvor gruppen i en stor rundkreds lukker øjnene, og deltagerne hver især bliver guidet 
tilbage til en situation, hvor denne lavede en toppræstation. Dette fokus bruges til at visualisere en fremtidig ønsket 
tilstand, som efterfølgende analyseres ud fra spørgsmålet om, hvad det er for nogle værdier og holdninger, den er ken-
detegnet ved? Denne analyse skal så ende med at kondensere sig omkring nogle værdier, som kan hjælpe den enkelte i 
dennes nuværende situation. 

 296



sin nutidige tilstand som leder. Det er hans uro, der driver ham, og som holder ham fra at gøre det, 

han gerne vil og være den, han føler, han er. Hans værdianalyse begyndte med, at han arbejdede 

med at undersøge, om ”ro” kunne være en af hans værdier. Men han fortæller, at han fik dårlig 

samvittighed over denne følelse af at have behov for ro. 

 

Men hen over stifinderprogrammet kunne jeg se, at det ikke handlede 
om, at jeg skulle være doven og bare lægge mig ned og ikke tage an-
svar. Men det handlede om, at jeg skulle være lidt mere præcis med, 
hvornår jeg går ind og tager ansvar. Og opmærksom på, at det ansvar 
og det lederskab, jeg tager, ikke kun skal være godt for mig selv. Det 
skal være med overblikket i hånden, godt for hele opgaven eller for 
teamet. 

 

Han begyndte med andre ord at forstå noget andet ved ro end tidligere. Ro er en tilstand, der kom-

mer af at administrere sig selv, og af det forhold at man i en given situation kan vælge imellem 

forskellige sider af sig selv. Det giver ham muligheden for at kunne sondre imellem ham selv (og 

hans eget projekt) og den sammenhæng, han befinder sig indenfor, før han handler. 

 Ro bliver altså fortolket som såvel opmærksomhed som det at kunne administrere sig selv. 

Dermed redefinerer Palle, hvad han forstår ved dovenskab. Doven vil nu sige det ikke at admini-

strere sine handlinger. Dovenskab bliver det ikke at gide tage højde for sammenhængen, man be-

finder sig indenfor, andres behov og formålet med at være sammen. 

 Palle bevæger dermed begrebet ro i retning af det at være givende, at være opmærksom på, 

om det han gør, er til gavn for ham selv, de andre og situationen, han befinder sig indenfor. Til slut 

formulerede han sine værdier med en poetisk formuleret sætning, nemlig at hans værdier er at være 

givende tilstede i nuets sårbarhed. Han begrundede det senere på følgende vis. 

”Man kan godt”, siger han, ”med et vist stressniveau komme ud for, at man sådan set ikke er 

til stede nogen som helst steder. At man bare kører og er på vej det næste sted hen.” Det er denne 

tilstand af mani, hvor der sker en masse, og en masse ting sættes i gang, uden at man har sig selv 

med, eller tager højde for andre, som Palle vil søge at disciplinere. Det er derfor, han taler om nuets 

sårbarhed.  

”Nuets sårbarhed betyder, at nuet aldrig kommer igen, at det er hver eneste øjeblik, at du har 

muligheden og et reelt eget valg for at få noget ud af det.” 
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Det kan ikke hjælpe noget, at jeg tænker, nu har jeg travlt med det 
her, så hvis det her møde fungerer dårligt, så kan jeg altid samle op 
på det senere. Det skal være nu. Det er nu, det er århundredets chance 
for at få det bedste ud af det.  

Det er essensen, at turde bruge nuet, den sårbarhed det har. Få noget 
ud af det, og så i den grad at være til stede og sørge for, at det er gi-
vende.   

 

Palle bruger på denne måde sine værdier som en disciplineringsfaktor i det daglige, en måde hvor-

på han kan holde en form for personlig orientering eller retning, at være til stede på en bestemt må-

de både i relation til arbejdet som leder, men også i relationen til sin familie og til sig selv. På den 

måde kan man sige, at arbejdet på at praktisere bestemte værdier bliver en måde at træne aspekter 

af sin personlighed, som man føler, man har behov for, men som man af den ene eller den anden 

grund ikke har fået gjort til en del af sin praksis. Når Palle skal til et møde disciplinerer han sig selv 

inden ved at minde sig selv om, hvad hans værdier er, og det er med udgangspunkt i disse, at han 

ønsker at fremtræde. 

 

Det næste skridt er praksis-skridtet. Når den enkelte har fundet nogle værdier, skal han efterfølgen-

de igennem en periode på ni måneder søge at dyrke dem i sin daglige praksis.363 Det gør man ved 

ligesom principperne at gentage dem for sig selv i situationer, hvor man eksempelvis som Palle har 

lyst til at springe ind og tage føring. Når han før et møde siger sætningen til sig selv, at det for ham 

handler om at være givende tilstede i nuets sårbarhed, så disciplinerer han sig selv på den måde, at 

han trækker en anden side af sig selv frem og sætter den forrest i sig selv, når han sætter sig ved et 

møde. Når han gør det, så oplever han, at han selv er anderledes, og at andre opfatter ham som an-

derledes end han var, når han udisciplineret gav sig i kast med at jagte førertrøjen. 

 

Disciplinering af reaktioner  

 

Arbejdet med principper og værdier udgør to forskellige backstage læreprocesser, to forskellige 

teknikker ved hjælp af hvilke den enkelte kan gå bag om den identitet, han eller hun har i en given 
                                                 
363 Der gives ikke nogen grund til de ni måneder, anden end at ”det har vist sig” at være det rette tidsrum til at forandre 
tankebaner og vaner. 
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frontstage sammenhæng, og begynde en moduleringsproces, hvorigennem den enkelte skridt for 

skridt søger at transformere sig selv. 

 Hvor principperne udgør en form for permanent ihukommelse af givne udgangspunkter, så 

udgør værdierne nimånedscyklusser, hvor den enkelte skridt for skridt kan komme igennem de 

egenskaber, han føler, han har behov for at ændre. Det billede, der fremkommer af selvet når man 

ser, hvad for en subjektivitetsmodus, stifinderprogrammet, søger at installere, er selvet som en pla-

stisk masse, der kan arbejde på sig selv og sin egen perfektion i en fortløbende transformationspro-

ces. 

 På denne måde kan den enkelte tage et aspekt af sin igangværende forandring ud, som denne 

visualiserer, og koncentrere sig om at ”forbedre” og dermed træne en lille del af sit selv ad gangen, 

og derved metodisk reducere kompleksitet i den forandring der tilstræbes. 

Pointen er, at det samlede sæt af værdier, der er relevant for et mennesker, i princippet er 

uendeligt, men at man netop derfor ikke kan styre denne uendelige komplekse udfordring men der-

imod langsomt må arbejde sig frem igennem de forskellige dele af den for at træne dem enkeltvis. 

Således kan man skifte sine værdier ud efter en række måneder eller arbejde videre på dem eller 

fremhæve nye aspekter af dem. 

 Dette kan kaldes en form for træning af det komplekse selvs dele, som har til hensigt at få det 

til på sigt at fungere automatisk i sin kompleksitet, sådan at den enkelte kan skifte imellem meget 

nuancerede former for tilstande med sig selv og på den måde signalere, spejle og respondere meget 

nuanceret på sine omgivelser. Den enkeltes indre bliver således i stadig mindre grad tvunget til at 

følge sin omgivelse, idet den enkelte etablerer rum af alternativer inden i sig selv. Helt overordnet 

behøver Palle ikke at gå efter førertrøjen, når han bliver en del af et team – han kan vælge at arbej-

de på sin evne til at iagttage. Han er ikke tvunget til at gøre noget bestemt men kan vælge at gøre 

det. Denne proces, der går ud på at konvertere ydre påvirkning fra indre reaktioner til indre valg, 

kan forfines langt mere, men indholdet er det samme. Vi har her at gøre med en variant af den form 

for disciplin, jeg fremhævede tidligere i kapitlet i min gennemgang af Marcus Aurelius’ udgave af 

den stoiske etik. Nemlig en disciplin af den måde ens indre føler sig tvunget af impulser fra omgi-

velsen.  
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Disciplineringen af selvet 

på vej rundt i forandringens cirkel 

 

Et af de mest direkte eksempler på denne form for disciplinering af impulserne er arbejdet med 

forandringens cirkel. På det tredje modul bekender stifinderprogrammet sig til, hvad man kan kalde 

en Heraklit’sk ontologi, der går ud på at fremhæve, at alting er, som Hawk formulerer det, i foran-

dring: 

 

Change is dynamic. It is the rule number one of the universe. We are 
in a constant flow of change. 

 

Ud fra denne bestemmelse bliver spørgsmålet alene, hvordan vi reagerer på forandring? 

 Med udgangspunkt i den forandringssituation en skilsmisse udgør, præsenterer Hawk følgen-

de model over forandringens psykodynamik, som han kalder forandringens cirkel: 

 

 1. Denial: This can’t be happening! 

 2. Reaction: Frustration, anger, despair, laughter, kick the chair. 

 3. Acceptance: Embrace the truth. 

 4. Functioning: Ready to take action. 

 

 

Action Denial 

 

 

Accep-  Reaction 

tance 
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Når forandringen sætter sig igennem, hævder stifinderprogrammet, så gennemgår den enkelte en 

proces, der har karakter som den ovenforstående cirkel. Først nægter man, at det kan være tilfældet. 

Zäll fortæller, hvordan han selv, da hans kone fortalte, hun ville skilles, reagerede ved at være for-

stående og opmærksom på, hvad der var bedst for hende, men samtidig nægtede over for sig selv, 

at det, der foregik egentlig var virkeligt. Dernæst kommer en emotionel reaktion, vrede, man spar-

ker til stolen, råber og skriger og får ondt af sig selv. ”Det kan man ikke gøre imod mig…” 

 Langsomt begynder man herefter at indstille sig på, hvad der er sket og acceptere det, hvilket 

udlægges som forudsætningen for at gøre sig fri og kunne handle. Denne proces forløber ikke kun i 

forbindelse med store forandringer som en skilsmisse men udlægges som en generel proces, der 

sker hver gang, man konfronteres med noget, der ikke svarer til ens forventninger. Når jeg skal 

skynde mig på arbejde, og der er vejarbejde… Når jeg som leder søger at igangsætte et projekt og 

møder en modstand, jeg ikke havde forventet, når jeg glad siger god morgen til en, og han svarer 

afmålt. Alle sådanne små og store begivenheder, der har med reguleringen af forholdet mellem ens 

forventninger og omgivelsens reaktioner at gøre, kan ses som en bevægelse rundt i forandringens 

cirkel. Fra at man nægter at acceptere, hvordan virkeligheden er til at acceptere, at det, der er virke-

ligt, er virkeligt. 

 Pointen er nu, at det, som det drejer sig om, ifølge stifinderprogrammet er, at se forvent-

ningskorrektioner som en metode til at få indstillet sin forventningsstruktur, således at man sikrer 

sig, at man kommer hele vejen rundt i cirklen. Denne bevægelse kan associeres til offer-kriger dis-

tinktionen, idet bevægelsen hele vejen rundt i forandringens cirkel associeres med krigerens måde 

at møde forandring, mens det at stoppe i fornægtelsen udlægges som offerets måde at møde foran-

dring. Offeret vil således være tilbøjelig til at fortælle det således, at konen forlod ham uden grund, 

mens krigeren snarere vil søge at forstå, hvad der er sket, med udgangspunkt i det ansvar denne 

selv har haft for begivenhedsforløbet. 

 Krigeren vil således kunne bevæge sig rundt i forandringens cirkler, idet han lærer noget af 

sine erfaringer og stadig mere tilpasser sit perspektiv igennem en stadig korrektion af det, mens 

offeret vil blive ”hængende” i et mønster af forklaringer og gentagelser af de samme begivenheder 

med forskellige mennesker (se modellen næste side).  
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Ærlighedens nytte og 

disciplineringen af kommunikationen 

 

En anden central del af den disciplinering, som der er tale om på stifinderprogrammet, tager form 

omkring temaet ærlighed og sandhed. Når det at være kriger beskrives som det at stå til regnskab, 

så har det med et bestemt forhold til sandhed at gøre, hvor det handler om at vinde kraft igennem 

det at kunne se på tingene så direkte som muligt og acceptere, at tingene er, som de er som ud-

gangspunkt for ens handlemønstre. Dette gælder såvel de indre som de ydre ting. Hvad de indre 

angår, så drejer det sig om at få et komplekst selv ved at kunne stå ved så mange forskellige sider 

af sin indre virkelighed som muligt, hvilket også angår, hvad der umiddelbart fremstår som ens 

negative sider. Krigeren skal ikke slå sine (indre) fjender ihjel, men som det hedder ”embrace the 

enemy”. Det drejer sig om at tage hånd om de måder, man reagerer på i de situationer, man indgår i 

og have en undersøgende holdning til sig selv, hvor man søger at undgå at lyve over for sig selv, 

for i stedet for at få et så klart og objektivt syn på sig selv som muligt.  

 Det at tale sandt udlægges altså som en form for metode, hvorigennem man kan opnå be-

stemte goder. Modsætningen at lyve – hvad enten det skyldes, at man handler bevidst strategisk 

eller ubevidst ud af manglende kendskab til sig selv – udlægges ikke som noget moralsk forkaste-

ligt eller forbudt. Det udlægges som en afgivelse af sin egen mulighed for at få ”power”, kraft. At 

lyve fortolkes som en afgivelse af ens retmæssige, personlige, subjektive forholden sig til en given 

situation, og dermed som en indirekte effektuering af andres udøvelse af magt over en via ens egen 

bevidsthed. På den måde udlægges løgnen som den store afvigelse fra stifinderens spor, som kan 

lede det enkelte menneske i retning af sig selv. Når man lyver, må man – sådan forklares det – tage 

udgangspunkt i forestillede, ikke-konkrete og skrøbelige ”virkeligheder”, som er ressourcekræven-
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de at holde styr på, og som, når en løgn lægges til den næste, kommer til at udgøre et netværk af 

konstruerede sammenhænge, som binder den enkelte fast. Heroverfor ses ærlighed som en frigø-

rende kraft, der gør, at den enkelte kun skal forholde sig til den stemning, de fornemmelser og de 

opfattelser, som han reagerer med i en given situation. 

En tiltagende ærlighed i selv-relationen er den metode, som stifinderprogrammet foreslår, 

igennem hvilken den enkelte kan mærke sig frem til et punkt i sig selv, som kan være en indre sti-

finder, en guide igennem virkelighedens kompleksitet. Et punkt, der igennem træning, kan komme 

til at udgøre et stadigt større tyngdepunkt i subjektet, som en tyngdekraft, som netop kan udlægges 

som kraft. 

Ser vi på eksemplet ærlighed, og det som det siger om stifinderen som idealtype, så tydelig-

gør det, at vi har med en form for erhvervsstræben at gøre, som ikke kan reduceres alene til en 

stræben efter arbejdsmæssig succes, der lader sig forklare ud fra arbejdets materielle processer. 

Arbejdet bliver en kontekst, indenfor hvilken den enkelte kan arbejde på selvrelationen og relatio-

nen til andre udfra bestemte eksempler, idealer, mål, og på grundlag af bestemte teknikker, prin-

cipper og anskuelsesformer. 

Argumentet for denne disciplinering kan illustrere det tekniske i denne etiske indstilling. 

Krigeren betegner i stifinderterminologi en relation til sig selv, som virker, mens offeret betegner 

en relation til sig selv, som ikke virker; hvor det at virke for det første vil sige, at man så ubesværet 

og let påtager sig udfordringer og løser opgaver, uden at man bliver kastet omkring af allehånde 

indre og ydre sociale og psykologiske processer. For det andet vil det ”at virke” sige at fungere på 

en måde, der bringer en videre i retning af et mere erkendende og objektivt forhold til sig selv, der 

kan skabe muligheden for selvtransformation. At erkende sig selv, hvordan man i en mere teknisk 

end hermeneutisk forstand virker, anses nemlig som forudsætningen for selvtransformation. Det 

forhold til sandhed, som stifinderprogrammet udbreder, er et centralt eksempel på dette. Ærlighe-

dens nytte består ifølge denne udlægning af stifinderprogrammet i det forhold, at man kan få kraft 

igennem det at integrere så stor en del af sig selv og den måde, man virker på med andre, og at man 

derigennem opnår en form for lethed, der simpelt formuleret kan siges at komme af det forhold, at 

det er lettere ikke at lyve end at lyve. 

Heraf fremgår det utilitaristiske sigte med arbejdet med sandhed og selvforhold, sandheden 

er i sidste ende en forudsætning for effektivitet. Det uafklarede, det at være fanget i løgne, irratio-

nelle mønstre og defensive reaktioner, udlægges samtidig som usandt og ineffektivt. At være kriger 
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betegner en måde at virke på, hvor man opnår en tilstand med sig selv, som både kan give en større 

kraft, balance og derigennem et bedre liv, og som kan gøre en til en bedre arbejdskraft. Det at virke 

handler nærmere bestemt om, hvad man kan kalde en subjektiv afstemning med sig selv, nemlig 

hvad der virker for mig. Der er altså med andre ord ikke tale om en moralsk regelstyring, der ek-

sempelvis baserer sig på almene eller universelle antagelser, men om en personlig eksperimente-

rende attitude i forhold til de situationer, den enkelte indgår i, hvor denne så objektivt som muligt 

forsøger at se på sig selv ud fra spørgsmålet, hvad virker og hvad virker ikke i min indstilling til 

tingene, holdninger, handlinger, og andre dele af hvad der udgør min relation til andre. 

 Det der opstår, er altså en form for eksperimentel attitude til sig selv, hvad man kunne kalde 

en form for fatalisme, min skæbne er givet som en sti, der går imellem alle andre stier, og som jeg 

kan forene mig med igennem introduktionen af en indre dømmende instans, som hele tiden sondrer 

imellem virker/virker ikke. Og selvtransformationen har til hensigt helt at afklæde den enkelte de 

former for vaner, som baserer sig på frygt for denne skæbne, mens krigeren er udtryk for en ”fate 

amor”, en kærlighed til skæbnen. 

 

De fem spørgsmåls metode 

 

Den undersøgende holdning til sig selv, som gennemsyrer stifinderprogrammets subjektivitetsmo-

dus, finder sit mest konkrete udtryk i en metode, der kan kaldes de fem spørgsmåls metode. De fem 

spørgsmål er spørgsmål, den enkelte tilskyndes til at stille til sig selv, når der sker noget inden i 

denne, som en reaktion på omgivelsen. Når denne får en kropslig fornemmelse af, at noget er galt, 

eller når denne fornemmer, at nogen er gået for tæt på denne, eller føler, at den enkelte selv handler 

på en måde, som denne dybest set ikke ønsker eller finder rimelig i en situation. Metoden, der er 

almindelige kendt fra psykologien, går ud på at undersøge, det der sker registrerende, snarere end 

fortolkende; spørgsmålene er: Hvad gør jeg så? Hvordan reagerer jeg så? Hvornår sker det? Med 

hvem sker det? Hvor kan jeg mærke det? Altså: Hvem, Hvad, Hvor, Hvornår, Hvordan. 
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Hvad er det der skete for mig? Hvornår skete det i fortiden? Hvem 
gjorde det mod mig? Hvordan påvirker det mig? Hvor i min krop kan 
jeg mærke det?364

 

Det, der kendetegner disse spørgsmål, er, at de kan stilles til selvet på samme måde, som de kunne 

stilles til en eksperimentel fysisk opstilling. De er undersøgende, de søger en form for første ordens 

viden, altså viden om kausale og konkrete sammenhænge, årsag-virkning slutninger, trial-and-error 

erfaringer, i stedet for fortolkende erfaringer. 

Ved at subjektet således retter disse spørgsmålet imod sig selv, gør den enkelte sig selv til 

genstand for en form for observation, der kan systematiseres og problematiseres. Det kan tolkes, 

som at det drejer sig om, at den enkelte skal ophøre med at se sig selv som en substans, der ikke 

kan ændres kun forklares (og som skal ændre omverden), og begynde at se sig selv som et materia-

le for forandring; som et stykke ler, der kan formes på forskellig vis. Problematisering vil her sige, 

at der ligger en form for opgør med status quo, det vil sige det mønster af reaktioner, som et givent 

subjekt på et givent tidspunkt har udviklet, og som man antager udgør en eller anden form for gi-

ven substans, eller identitet, som ikke kan ændres. Det betyder ikke, at alt kan lade sig gøre, at der 

åbnes for, at den enkelte kan forme sit ler i flere forskellige retninger.  

 Det påfaldende ved denne teknik er, at fortolkende spørgsmål, der begynder med hvorfor, 

ikke er en del af metoden. Det er en væsentlig del af den, at man skal søge at være registrerende, 

ikke fortolkende, det handler om at registrere, hvad der sker, med hvem, hvordan, men det handler 

ikke om at forstå, hvorfor det sker. 

  

Ofte bruger folk ”hvorfor” i et forsøg på at finde kilden til et pro-
blem, selvom det ikke er hensigtsmæssigt. F.eks. ”Hvorfor sker dette 
møg altid for mig?” Dette spørgsmål stilles ofte, og ”hvorfor” kan 
derved blive et meget brugt ord i en offerproces. Det lader proble-
merne være uafklarede og får det til at lyde som om møg bliver 
spredt over en person. 

Ordet ”hvorfor” gør det vanskeligt at tage ansvar og at handle, og det 
griber ikke problemet direkte an.365

 

                                                 
364 Hawk 
365 Hawk 
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Spørgsmålet hvorfor udgør netop det modsatte af, hvad der er stifinderprogrammets telos, at etable-

re en form for teflon omkring subjektet, hvorfor-spørgsmål understreger, hvordan man ved at finde 

kilden til et problem i sin egen identitet, kan suge stadig flere samlydende problemer til en. 

 Ved i stedet at stille de undersøgende spørgsmål, skulle den enkelte i stedet for gøre sig selv 

til genstand for en form for observation, der kan systematiseres og problematiseres. På denne måde 

ophører den enkelte med at se sig selv som en substans, der ikke kan ændres, kun forklares (og som 

skal ændre omverden), og begynder at se sig selv som et materiale for forandring, som et ler, der 

kan formes på forskellig vis. Problematisering vil her sige, at der ligger en form for opgør med sta-

tus quo, det vil sige det mønster af reaktioner, som et givent subjekt, på et givent tidspunkt har ud-

viklet, og som man antager udgør en eller anden form for given substans, eller identitet, som ikke 

kan ændres. Det betyder ikke, at alt kan lade sig gøre, men at, der åbnes for, at den enkelte kan for-

me sit ler i flere forskellige retninger.  

 

Temaet frygt og  

Arbejdet med vejrtrækningen 

 

Når stifinderprogrammet arbejder med det, jeg kalder disciplineringen af reaktionerne igennem 

principper, værdier og de fem spørgsmåls teknik, så spiller temaet frygt og frygthåndtering en væ-

sentlig rolle. Vi har allerede i kapitel fem været inde på, hvordan fænomenet frygt spiller en rolle i 

stifinderprogrammets ontologiske dualisme, som den kraft der sætter sig igennem i form af offer-

mønstret. 

 Men frygthåndteringen udgør også en af de centrale selvteknologier, der forbindes med det 

jeg kalder disciplineringen af reaktioner. Frygten er et af de mest eklatante eksempler på, hvorledes 

den enkeltes indre kan være styret udefra. Derfor er arbejdet med frygten et godt eksempel på den-

ne form for disciplinering. Hawk præsenterer følgende teknik, som den enkelte kan bruge, når han 

reagerer frygtsomt. 

 

Trin 1: Træk vejret. 

Trin 2: Mærk frygten og skab kontakt med den. 

Trin 3: Stil de fem spørgsmål til frygten. 
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Trin 4: Integrer frygten. 

Trin 5: Træf et valg 

 

Igennem denne teknik udlægges det således, at den enkelte kan disciplinere sit indre, således at han 

gør frygten til en metode til at lære sig selv at kende. Frygten bliver på denne måde en vejviser, der 

fortæller den enkelte hvad for sider af sig selv denne skal konfrontere, gå ind i og bearbejde. 

 Den måde, hvorpå frygten håndteres, viser noget helt centralt ved stifinderprogrammet, nem-

lig at frygt ses som en kraft, der virker i subjektet ikke som en del af subjektet. Derfor kommer det 

ikke til at dreje sig om for den enkelte at tolke sig selv og sin frygt som en identitet, men om at 

lære teknikker til at håndtere frygten og derigennem lære at mestre den. 

 Lad os kort resumere det billede af subjektivitet, der aftegner sig her. Subjektivitet ses som 

noget, der har taget form under indlærte, kulturelt angivne former for respons og indlærte handle-

mønstre, som ikke kan give subjektet nogen egentlig identitet, men snarere resultere i, at subjektet 

kommer til at udgøre en form for domæne af forskellige kræfter, der opererer med og imod hinan-

den og kan siges at blive regeret af den type af moralsk orienteringsudstyr, den enkelte har tilegnet 

sig. Det er som sådan, at den enkelte kan siges at være i stand til at reagere på udefrakommende 

stimuli på en given måde. 

 Problematiseringen baserer sig på en antagelse om, at denne regering af subjektet og det der-

af afledte orienteringsudstyr, igennem opvæksten, institutionaliseringen og den sociale læreproces, 

er blevet forvaltet på en måde, så det enkelte subjekt ikke har lært at håndtere sig selv i forlængelse 

af dette basale orienteringsudstyr. I stedet for kan det være ydre normer, magtstrukturer og bestem-

te forventningsstrukturer, der har formet subjektet, således at dette er blevet fremmet overfor sit 

eget orienteringsudstyr.  

 

Teflon 

 

Backstage læringens mål er at søge at installere en anden form for disciplinering i selvforholdet 

end den isolation af frontstage adfærden, der har kendetegnet det moderne menneskes subjektivi-

tetsmodus. Denne nye disciplinering sigter imod at installere en subjektivitetsmodus, der som kri-

ger søger at vende passionens kraft fra at være rettet imod noget i subjektet selv (offeret), der resul-
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terer i en måde at reagere på ud ad til (fornærmelse, vrede eller irritation), til en retning, der tager 

udgangspunkt i subjektet og virker i omverden. I den forbindelse tales der om en tilstand, hvor den 

enkelte bliver i stand til at fungere i forandring og kaos, imellem politik og interessers spil, uden at 

blive trukket under i denne strøm af subjekt-bestemmende impulser. I forbindelse med denne til-

stand tales der om teflon-kvalitet. Teflon er et stof, der afviser snavs. Og stifinderens tilstand med 

sig selv søges at tage en form, hvor denne kan afvise ”snavs”, arbejde på sine egne mål, skille hvad 

der er ens egne problemer, og hvad der er andres. Undgå at blive offer for projektioner, pres udefra 

og stress indadtil. Det er en tilstand, hvor den enkelte har omsorg for sig selv først og dernæst ind-

går i de sociale processer, som denne har indflydelse på, der er målet med læreprocessen, sådan 

som jeg vil vise det i næste kapitel i forbindelse med temaet mestring. Men før vi kommer så vidt, 

vil jeg kort samle op og beskrive den overgang, der er tale om i relationen til selvet, nemlig som en 

overgang fra selvets hermeneutik til selvets teknologi og derefter vende os i retning af spørgsmålet 

om kollektive kontekstualiseringer af disciplineringen. 

 

Fra selvets hermeneutik-kultur til selvets teknologi-kultur 

 

Man kan bestemme overgangen i den subjektivitetsmodus, som stifinderprogrammet udgør, ved at 

tage udgangspunkt i en begrebslig sondring, Foucault foretager sondringen imellem, hvad han kal-

der en "hermeneutics of the self", og det han kalder ”technologies of the self”, som er elementerne i 

den type etik, vi finder i forbindelse med fænomenerne "the care of the self" og techne tou biou – 

livsteknik. 

 Selvets hermeneutik er en måde at forholde sig til sig selv på, hvor udgangspunktet er en 

vilje til at fortolke sig selv med henblik på, "to discover what is hidden inside the self; the self is 

like a text or like a book that we have to decipher".366 Det er en teknik, der i følge Foucault for al-

vor vinder udbredelse i løbet af kristendommen, hvor for eksempel en praksis som konfession bli-

ver afgørende for den konverterende. Men der er samtidig tale om en praksis, som helt generelt 

tager form igennem det moderne samfunds ”form of subjection”, sådan som eksempelvis psykiatri-

en og psykoanalysen arbejder på subjektet. Det er igennem sådanne fortolkninger af selvet, at 

sandheden om selvet viser sig. Det var overfor dette, at Foucault stillede den bestemte etik, som 
                                                 
366 Foucault 1993. 

 308



han analyserede i forbindelse med udviklingen i den antikke verden, som netop drejede sig om at 

lære teknikker til at administrere livet eller sig selv med,367 ud fra bestemte livsteknikker. Sagt 

kortfattet, så handler selvets hermeneutik om teknikker til at analysere og forstå sig selv med hen-

blik på at kende og bære sin skæbne, mens selvets teknologier er måder at gøre et subjekt til gen-

stand for et bestemt arbejde, hvor det drejer sig om selvtransformation nærmere bestemt, 

 

technologies… which permit individuals to effect by their own 
means, or with the help of others, a certain number of operations on 
their own bodies and souls, thoughts, conduct, and way of being, so 
as to transform themselves in order to attain a certain state of happi-
ness, purity, wisdom, perfection, or immortality.368

 

Hvor selvets hermeneutik handler om at finde ud af, hvem dette ”sig selv”, som man antages for at 

være i givne sammenhænge, er, handler selvets teknikker om at transformere sig selv med henblik 

på at nå bestemte mål. 

 

Eleverer vi os fra denne bestemmelse af subjektivitetsmodus til et kultur niveau, kan man sige, at 

der opstår nogle forskellige sociale sammenhænge alt efter, om det er selvets hermeneutik eller 

selvets teknologi, der koder synet på selvet og den anden. 

 Lad os tage et eksempel på, hvordan dette kan udfolde sig. En medarbejder er bange for at 

sige sin mening, når der afholdes møder i virksomheden. Selvets hermeneutik, som selv-strategi vil 

spørge, hvordan er jeg, siden jeg er sådan en, der har en sådan frygt? Og hvorfor er jeg sådan? Eller 

hvad kan være grunden til, at jeg skal lide under denne frygt? Det er hermeneutiske spørgsmål går 

ud fra, at selvet er en enhed med en skæbne, som subjektet må bære med henblik på at gøre stadig 

flere, mere udspecificerende erfaringer med denne skæbne. Det teknologiske spørgsmål derimod er 

spørgsmålet om, hvordan den enkelte kan ændre ting, som ikke virker, til ting der virker? Subjektet 

er altså ikke en given enhed, som man skal læse og fortolke, som f.eks. en allerede skreven tekst er 

det, subjektet er en plastisk masse, som tager form igennem de teknikker, som bliver brugt på det 
                                                 
367 Et andet sted sondrer Foucault imellem "the techne of the self" og "the techne of life, the techne tou biou, how to 
live"  - "which techne do I use in order to live as well as I ought to live? And I think that one of the main evolutions in 
ancient culture has been that this techne tou biou became more and more a techne of the self". “A Greek citizen of the 
fifth and fourth century would have felt that his techne for life was to take care of the city, of his companions. But for 
Seneca, for instance, the problem is to take care of himself” (1984, 348). 
368 1994, 225. 
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selv. Disse teknikker kan være af religiøs, moralsk, holdningsmæssig, vidensmæssig, værdi- og 

prioriteringsmæssig karakter. Og når de er brugt, danner de spor, som bestemmer subjektet og bli-

ver i den forstand skæbne, men de kan i princippet ændre karakter og spor fortløbende i den proces, 

der kan betegnes selvtransformation. 

 Denne modsætning, mener jeg, er central i forhold til stifinderprogrammet, og den måde det 

gør subjektet til udgangspunkt for et givent arbejde på sig selv. Det handler ikke om at finde ud af, 

hvorfor man er, som man er, det vil sige at gøre sig selv til genstand for fortolkning, men om at 

gøre sig selv til genstand for et arbejde på sig selv, som sigter imod selvtransformation. 

Hvor man kan sige, at selvets hermeneutik drejer sig om at fortolke tingene ”som de er” med 

henblik på at forstå, hvorfor de er, som de er, så handler selvets teknologi om at skyde en kile ind 

imellem de fortolkninger og forestillinger, den enkelte selv og andre kan have om denne, og den 

måde personen mærker sig selv, oplever sig selv og virker som sig selv. Det vil sige at skyde en 

kile ind der, hvor personen forventes eller forventer af sig selv at handle anderledes, end personen 

selv føler en indre tilskyndelse til, hvad enten denne er spontan, skyldes moralske, holdnings- eller 

værdimæssige beslutninger, eller skyldes antagelse om verdens indretning.369

 

Når dette er sagt, er det væsentligt at understrege, at denne forskel, omend den er central, så langt 

fra er entydig. Der er en masse subjektiverende- og essenstænkning omkring subjektet på stifinder-

programmet, hvor ord som ”det sande selv” og troen på noget naturligt, og ideen om det hele 

menneske angiver en tro på, at der er tale om en form for essens. Overgangen fra selvets 

hermeneutik til selvets teknologi er altså ikke ren. Der er mange hermeneutiske træk i 

stifinderprogrammet, og idéen om selvet som noget, der er givet, som skal findes frem, blander sig 

med den mere almene fordring om at være kriger og virke som sådan. 

                                                

 Alligevel mener jeg, at sondringen er anvendelig, fordi det at være sit sande selv betegnes 

som det at virke, det at fungere, det at være kriger, alt sammen udgør tilstande som er registrerede i 

stedet for hermeneutiske i deres struktur.  

Det som Hawk på vegne af stifinderprogrammet gør meget ud af er at understrege, at det at 

arbejde på sig selv og sin egen transformation drejer sig om valg. Det enkelte menneske har et valg 

 
369 Da der blev afholdt stor stifinderdag, hvor alle stifindere var inviterede, var temaet ”the possible me”, hvilket netop 
illustrere den måde, at selvtransformation drejer sig om at skyde en kile ind imellem, sådan som personen med ud-
gangspunkt i det nutidige kendskab til sig selv er, og sådan som han kan se sig selv i en perfektioneret form. 
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imellem at leve som kriger eller at leve som offer, og at det er i hvert eneste øjeblik, dette valg 

træffes. Dette valg gælder helt ned i de mindste dele af subjektet. At være kriger får prædikater 

som ”at vælge selv” og at ”tage ansvar for sig selv” klistret på sig med den tilføjelse, at det er ned i 

den mindste del af, hvad der konstituerer en selv som subjekt. ”Being a warrior is choosing to own 

your life. All of it”.370  

 

I dette kapitel har vi indtil nu alene arbejdet med de teknikker, igennem hvilke den enkelte stifinder 

arbejder på sig selv. Disse teknikker er meget væsentlige, idet det er igennem arbejdet med dem, at 

stifinderprogrammets subjektivitetsmodus konkret installeres i den enkelte. Men det er nødvendigt 

for at forstå dynamikken i disse individuelle principper at undersøge, hvordan de på selve stifin-

derprogrammet optræder i forbindelse med andre former for disciplinering af reaktionerne, som er 

situeret i konkrete, sociale sammenhænge, herunder først og fremmest teamwork’et, der, som det er 

fremhævet igen og igen i afhandlingen, er den centrale sociale situation, omkring hvilken discipli-

neringen af subjektet skal fortolkes. Men dertil er der også det store forum, hvor deltagerne sidder i 

en stor rundkreds med Zäll i cirklens åbning.  

Denne placering er ikke tilfældig, men noget deltagerne fra starten er med til at skabe. Da vi 

møder på det første modul, står der borde i en hestesko i lokalet; og man får fornemmelsen af et 

skolastisk konferencerum eller klasseværelse. Men kort efter velkomsten beder Zäll os om at ændre 

indretningen af rummet. Han beder os om at flytte konferencebordene væk og etablere en cirkel af 

stole, ”vi bruger ikke bordene på stifinderprogrammet, kun stolene, fortæller han, vi sidder i en 

cirkel”. Hvor bordopstillingen, da vi kom, gav associationer til klasseværelset, så giver den cirkel, 

der nu er etableret, associationer i retning af gruppeterapeutiske seancer. Denne forskel i indretning 

har betydning. Cirklen er på samme tid mere ubeskyttet, man har ikke bordene at placere sig bag, 

og tryghedskabende; cirkelformen etablerer en fornemmelse af helhed, hvor de enkelte deltagere er 

led i en helhedens kæde. 

 

Det at give sig til kende i en sådan sammenhæng betragter jeg som en væsentlig del af stifinder-

programmets bearbejdning af det enkelte subjekt. Når deltagerne har været igennem individuelle 

eller teambaserede øvelser, så mødes de igen alle sammen i cirklen og inviteres til at dele ens erfa-

                                                 
370 Citat fra modul tre. 
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ringer. Ligesom et teamwork ofte drejer sig om at skabe et resultat, der kan ”offentliggøres”, enten 

i form af et skuespil eller i anden form for opførelse. På denne måde kommer deltagerne igennem 

en række cirkler af præsentationer foran gruppen, hvor deres evne til at befinde sig i denne situati-

on bearbejdes.  

Denne bearbejdning rummer forskellige typer af disciplinering, som jeg godt vil forsøge at 

indkredse her, før jeg bevæger mig til analysen af teamworkets disciplinering. Jeg vil begynde med 

selve udgangssituationen, efter vi har flyttet bordene og skabt en cirkel. 

 

Disciplineringen af gruppesubjektet 

 

Zäll sætter sig som sagt i cirklens åbning. Det er en åbningssituation kendetegnet ved, at der er no-

get på spil. Folk er afventende, spændte. Zäll virker på samme tid afslappet og koncentreret, han 

vælger tydeligvis sine ord med omhu, som om han tager tid til at vende dem med sig selv, og der-

igennem skaber han en bestemt atmosfære omkring det at bestræbe sig på at være ærligt tilstede i 

denne cirkel. 

Efter Zäll har præsenteret sig selv, spiller han bolden over til deltagerne, der bedes fortælle, 

hvad de hedder, hvor de kommer fra, hvad de vil her, og sige hvad de i øvrigt måtte ønske at sige. 

Igen er det en åbningssituation, hvor den enkelte, der går på med spørgsmålet, hvem er jeg, får de 

andres opmærksomhed rettet imod sig. 

Det er denne type af situationer, det jeg kalder disciplineringen af gruppesubjektet aktualise-

res. Den reaktion situationen afstedkommer i deltagerne, viser sig i form af anspændthed, eller di-

rekte i en form af nervøsitet. Jeg tolker det således, at det er fordi, der for den enkelte er noget på 

spil. Når den enkelte går på og præsenterer sig, er medlemskabet af den cirkel af mennesker, der er 

ved at tage form, på spil for denne, og en form for tavs forhandling går i gang inde i den enkelte 

selv og i forhold til de andre, om hvad dette medlemskab skal indebære. Det er i forhold til denne 

forhandling, at der kan siges at blive installeret en disciplinering af en kommunikation i den enkelte 

selv, som konstruerer gruppen omkring sig som en identitet, der vil udelukke den enkelte, hvis 

denne viser sig, som han eller hun er, hvorfor denne må søge at klæde sig ud som et gennemsnit af 

gruppeidentiteten. For at illustrere dette vil jeg kort citere fra en deltager, der i et læserbrev fortæl-

ler om sin oplevelse. 
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På kurset var jeg ene læge blandt mange ingeniører og økonomer, og 
ikke uvant følte jeg mig alene. En følelse af at være anderledes, jeg 
genkendte fra min opvækst, min skoletid, min gymnasietid, og fra 
min tid på universitetet, væltede atter ind over mig. Derfor var min 
attitude også afventende, spørgsmålet var jo blot, hvornår jeg faldt 
igennem med mine skøre indfald og ideer.371

 

Læg mærke til denne deltagers reaktion. Han identificerer de andre som ingeniører og økonomer – 

hvad de godt kan være – men ophører i denne identificering med at se dem som individer, og kon-

struerer en helhed af dem, som han bruger til at udstøde sig selv fra den fælleshed, der er ved at 

tage form. Han lader sig overvælde af fortidige erfaringer, han er på vagt over for sig selv for at 

undgå at ”falde igennem” – og vise den han er, derfor disciplinerer han sig selv med ”en afventen-

de attitude”. Stifinderprogrammets disciplinering bevæger sig den modsatte retning. Nemlig som 

en disciplinering imod den type af attitude, som læger indtager. Skal vi forholde os til hans reaktion 

ud fra et stifinderperspektiv, så er det, der sker, at han konstruerer sin egen ofring, (at han identifi-

cerer sig med den del af ham selv, som udgør en offerstruktur): Spørgsmålet for ham bliver, hvor-

når gruppens generelle orientering, cirklen, vil opdage, at han er anderledes og fortære ham? Og 

ikke hvordan han kan bidrage med den han er til gruppens etablering. 

Det, han lærer igennem stifinderprogrammet, er, at den attitude han indtager, ikke er hans 

identitet. Han er ikke bundet til denne opfattelse af sig selv. Han kan også begynde at se på sig selv 

som en kraft, der kan sætte sig igennem over for helheden og præge den, og sikre at han har aktier i 

cirklens indretning. Det er denne holdning, jeg kalder disciplineringen af gruppeidentiteten; en di-

sciplinering imod at se andre som en homogen indenfor-gruppe, og sig selv som et udenfor offer.  

Disciplineringen sætter sig ved selve opmærksomheden på sin personlige backstage, som 

Zäll meget hurtigt skaber ved at rette opmærksomheden imod den måde, den enkelte vælger en 

attitude og indsats. 

 

I kan allerede nu, siger han efter introduktionen, begynde at være 
opmærksomme på, hvad det er for nogle holdninger, der skal kende-
tegne jeres deltagelse. Skal det være den afventende holdning, hvor 
man lidt tilbagelænet ser tingene an, ser om det nu også er noget, før 

                                                 
371 Læserbrev i Stifinderen, 2001. 
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man engagerer sig, eller siger man til sig selv, jeg vil have det meste 
ud af det. 372

 

Det Zäll gør med dette udsagn er at åbne en dør fra frontstage ind til en backstage. Lægen, som 

indtager en afventende holdning, må stille sig selv et andet spørgsmål, end ”hvornår falder jeg 

igennem”, nemlig hvad betyder det for opbygningen af den generelle form for subjektivitet på kur-

set, at han først lige skal vente på den generelle dom over, om jeg kan falde udenfor eller indenfor? 

Hvis han er afventende, holder sig tilbage, og ser efter, om den generelle sociale orientering af fæl-

lesskabet er noget for ham, så bliver det dannet uden, at han selv får deltaget i at bygge det op, 

hvorfor den alenehed, han føler, bekræftes igennem hans egen adfærd. Dette kommer lægen i dette 

konkrete tilfælde til at forstå. Efter han får arbejdet med sig selv på denne måde og spejlet sig i en 

coachsession,373 oplever han netop en sådan omvendelse af perspektivet på sig selv. 

 

Begivenheder fra min fortid stod i kø for at blive set i det nye lys. Jeg 
havde nu en forklaring, en rigtig god forklaring, på følelsen af at væ-
re anderledes…  

Fremover behøver jeg ikke at kæmpe både indad og udad, når jeg får 
skøre indfald og ideer. Nu skal jeg kun kæmpe udad. Ordene ”alene” 
og ”anderledes” har fået værdi.374

 

Lægen bruger blandt andet sin hjernedominansprofil som et instrument til at forstå sig selv og der-

udfra til at redefinere ordet ”anderledes” fra noget negativt, der dømmer ham til at stå udenfor, til 

noget positivt, der definerede ham som havende noget, andre ikke har; hvilket han så konkludere 

følgende på: ”Fremover behøver jeg ikke at kæmpe både indad og udad, når jeg får skøre indfald 

og ideer. Nu skal jeg kun kæmpe udad”.375 Der er tale om, at han ophører med at se sig selv som en 

                                                 
372 Anbefalingen ligger i selve holdningen til at deltage, som kan gengives ved følgende princip, som bruges på modu-
let, ”jo mere man lægger i det, jo mere får man ud af det”, eller som det også falder: ”Der skal mønter i maskinen før 
det giver Jackpot!” – man skal turde vove noget, hvis man vil vinde noget. 
373 ”Efter 5 minutters samtale [med min coach] var forbindelsen mellem os stærk og intens…På tredjedagen blev vores 
hjernedominansprofiler afsløret. Jeg var og er domineret af højre hjernehalvdel. En forunderlig opdagelse. Jeg begynd-
te at forstå ensomhedsfølelsen, og forståelsen blev yderligere forstærket af at se det i perspektiv hos min coach, som jo 
også var højrehjernet – mønstrene var meget ens.” 
374 Ibid. 
375 Dette kan ved første øjekast virke som den modsatte bevægelse af den jeg talte om tidligere, hvor jeg understregede 
at hver enkelt begyndte at kæmpe med sig selv i stedet for at kæmpe alle imod alle. Det er imidlertid ikke tilfældet. Det 
lægen mener med at kæmpe indad, er det modsatte af det, jeg mener med at kæmpe med sig selv. Hans kamp indadtil 
er ikke en kamp om helhed, men imod helhed. Det jeg taler om, er den bevidste kamp om at opnå helhed ved at under-
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given identitet, begynder at se på sig selv som en virkende kraft i en given social sammenhæng. I 

stedet for at have dømt sig selv på forhånd til at være en, der må træde tilbage og afvente andres 

dom (identitet), bliver han nu en, der kæmper for, at det han repræsenterer, bliver en del af det kol-

lektives generelle orientering. 

 Lægen har med andre ord fået en ny måde at administrere forholdet mellem sin back- og 

frontstage på. Hvor han før tog udgangspunkt i det sociales generelle definition af subjektivitet, 

sådan som den formede sig uden hans deltagelse, og formede en skabelon udefra og ind, som han 

kunne måle sin backstage med, er han nu begyndt at forme en skabelon af sin backstage, som han 

forsøger at applicere på sin ydreverden. 

 

Sammenligner man denne historie om en disciplinering af perspektivet på de andre med Palles hi-

storie fra sidste kapitel, så fremgår det, at der er tale om to modsatrettede former for disciplinering. 

 Palles oprindelige mønster går ud på, at han kaster sig ud i en kamp om at styre en proces og 

derigennem også definere en generel subjektivitet. Denne adfærd resulterer i, at han ender med at 

blive alene, idet han definerer en generel subjektivitet, som han alene selv passer ind i, og som der-

ved virker passiviserende på de andre. Palles omvendelse går ud på, at han lærer at holde sig selv 

tilbage, at administrere sin udadfarende energi, således at han på denne måde kan blive en del af en 

kollektiv proces. 

 Lægens mønster er, at han fra starten føler sig holdt tilbage af en såvel indre som ydre kamp 

og derigennem allerede har dømt sig selv til at være alene fra starten. Lægen lærer igennem stifin-

derprogrammet at kæmpe udad, altså blive udadfarende, og derigennem blive en del af en kollektiv 

proces.  

 I begge disse historier drejer det sig om, at stifinderprogrammet søger at gøre op med fastlå-

ste, isolerende mønstre af identitet, og vise hvorledes den enkelte har et ansvar for ikke at blive 

hængende i et sådant mønster. Bag denne antagelse gør et forhold sig gældende, nemlig at den må-

de det enkelte subjekt optræder på en social scene, baserer sig på et manuskript bestående af hold-

ninger, værdier, principper, antagelser om andre mennesker og verden, som den enkelte har indop-

taget igennem sin opdragelse og sine senere erfaringer. 

                                                                                                                                                                 
søge de steder af en selv, hvor man har svært ved at komme til udtryk eller blive brugt, og så begynde at træne disse 
sider. 
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 Den måde Zäll adresserer dette er netop som et sæt af selvteknologier og ikke en selvets her-

meneutik. Det handler ikke om at gå backstage med henblik på at finde en stadig mere præcis 

sandhed om en selv (identitet), men om at gå backstage for at finde ud af, hvad det er for teknikker, 

der styrer ens handlinger, og så se på det ud fra en sondring imellem, hvad der virker, og hvad der 

ikke virker. Det handler med andre ord ikke om at gå backstage for at finde ud af, hvorfor man ikke 

virker, for så at undskylde det (offeret). En sådan måde ville være moralsk, der hvor stifinderpro-

grammet er teknisk. Det drejer sig snarere om det tekniske spørgsmål om, hvorfor virker jeg ikke i 

bestemte sammenhænge? 

 

Alle virker! 

 

Denne form for disciplinering formidles igennem et antropologisk udgangspunkt, der adskiller sig 

fra den type af skolastisk princip, Zäll selv mødte, da han gik i skole, nemlig princippet om, at de 

der kan følge med er med, mens dem der ikke kan ikke er med. 

Zäll fortæller om en skolegang i Sverige, hvor han ikke just passede ind, og hvor han fik en 

identitet, som en der ikke kunne, det der skulle til. I denne fortælling fremstod en lærerpraktikant 

som helt afgørende for Zäll. Hendes ord til eleverne har brændt sig fast i hans hukommelse og blev 

et vendepunkt for ham, og den dag i dag udgør de det holdningsmæssige grundlag for stifinderpro-

grammets tilrettelæggelse, hvor de citeres som en slags grundlæggende princip på linie med de 

ovenfor stående: 

 

I har alt det, I skal bruge, for at blive en succes, sagde hun. I er født 
med alle de ressourcer, der skal til. Det handler kun om at pakke dem 
ud og tage dem i brug. Når I kan mærke, at det hele svinger, og I la-
ver noget overraskende flot, så er det jeres sande jeg, der kigger 
frem.376

 

”Det sande jeg” er, som det fremgår af citatet, det jeg der virker og som fremtræder som befriet for 

”indpakninger”. Målet med backstage-læringen er set herudfra, at den enkelte skal finde ud af, 

hvad det er for principper og holdninger, der disciplinerer det og pakker ”det sande jeg” inde, og 

                                                 
376 Her citeret efter Hundevadt 2001, 14. 
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hvordan han så rent teknisk kan indrette sin backstage anderledes, således at det disciplineres med 

henblik på en form for frihed snarere end et selvvalgt fangenskab. 

 

Omverden er plastisk 

 

Stifinderprogrammet vender igen og igen tilbage til øvelser, hvor deltagerne skal formulere sig i 

det store forum. Og deltagerne får, i takt med at de bliver trygge ved hinanden og eventuelt begyn-

der at forstå, det jeg kalder disciplinering af gruppeidentiteten, tydeligt en større grad af udfordrin-

ger. Jeg nævnte i kapitel fire, hvordan deltagerne som en afslutning skal lave en personlig præsen-

tation af, hvad der er deres mål med livet – en præsentation hvor deltagerne blandt andet skulle 

opføre et selvskrevet digt. Der er mange psykologiske forklaringer på, hvorfor deltagerne i denne 

situation agerede anderledes end ved præsentationen – nu er der ikke medlemskabet på spil osv. – 

men det ændrer ikke ved, at et centralt aspekt af stifinderprogrammets disciplinering af reaktioner-

ne fungerer omkring denne situation, hvor man står alene foran en gruppe og skal eksponere sig. 

Nærmere bestemt en disciplinering af den reaktion, der konstruerer et offerscenarium, hvor man 

selv bliver ofret på grund af sin anderledeshed af en gruppe af identiske individer. 

 Vender vi på grundlag af dette tilbage til Zälls opfordring om opmærksomhed på ens egne 

principper, og hvordan de resulterer i adfærd, der så siden forplanter sig i det kollektive, så afspej-

ler det også den anden grundantagelse, som også gennemsyrer alle de øvelser og input, der følger 

efter, og som jeg tidligere har behandlet under temaet proaktivitet. Ligesom subjektet ikke er givet 

som en identitet, så er verden det heller ikke. Heri ligger også en disciplinering af reaktionen på 

omgivelsen, nemlig en disciplinering imod at betragte den som en fast given realitet, man møder og 

efterfølgende kan forholde sig til. I stedet søges den holdning installeret i den enkelte, at verden 

begynder i dennes selvforhold og den attitude, der derigennem afspejles i forhold til andre menne-

sker. Det enkelte subjekt har i kraft af sin egen håndtering af sig selv en form for kraft og dermed 

et stykke ansvar for eller indflydelse på den virkelighed, som denne deler med andre, der også be-

finder sig i den angivne spænding imellem deres eget selvs og deres omverdens fortløbende kon-

struktion. Spørgsmålet er nu, hvordan det foregår, når det ikke kun er individets påvirkning af om-

verden, det drejer sig om, men den sammenhæng han indgår i. Hvad sker der med selvet, når det 

bliver en del af et team? 
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Teamwork: Overflade eller dybde 

 

Lad os undersøge, hvordan man kan tale om selvteknologi, disciplinering og askese i forbindelse 

med den nye kapitalismes arke-situation – teamworkets fleksible struktur. I kapitel 1 søgte jeg at 

skitsere det hul, der opstår i Sennetts analyse af teamworket’s arbejdsetik, når han taler ”teamwor-

ket’s arbejdsetik” uden reelt at tematisere de teknikker og principper, som kan siges at udgøre de 

etiske aspekter af et teamwork. Til arbejdet i teams knytter der sig en lang række af sådanne tek-

nikker og principper, som ofte betegnes teambuilding. Det er først ved at undersøge disse, at man 

får tilgang til teamworkets etik.  

Lad os kort se på Sennetts analyse med udgangspunkt i vores case, med henblik på at under-

søge hvor han kan bruges, og hvor vores analyse kan bidrage til hans arbejde. Ifølge Sennnett 

udgør teamworket: ”An ethic of the group as opposed to the individual”, idet, som han siger: 

 

…teamwork emphasizes mutual responsiveness rather than personal 
validation. The time of teams is flexible and oriented to specific, 
short-term tasks, rather than the reckoning of decades marked by 
withholding and waiting. Teamwork, though, takes us into that do-
main of superficiality which besets the modern workplace.377

 

Sennett’s analyse sidestiller lang tid med dybde, og fleksibilitet med overflade. Dette modsiges – 

som jeg vil uddybde det nedenfor – af de erfaringer, som jeg har gjort igennem mine interviews. 

Sennett fremhæver, at teamworkets etik sætter det kollektives dynamik over individets dynamik. 

Dette modsiges af min analyse, som beskriver processen som en konvertering af alles kamp imod 

alle til alles kamp imod sig selv (kapitel 5). 

Samlet kan man sige, at teamwork er kollektiver, der bliver dannet til at løse specifikke, af-

grænsede opgaver, hvilket i relation til teamworkets etik, ifølge Sennett, kommer til at betyde, at 

der bliver tale om en overfladiskhed, som han modstiller med den form for social kontakt, som 

”decades marked by witholdning and waiting” skulle etablere. Men er dette modbillede til team-

                                                 
377 1998, 106. 
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worket overhovedet attraktivt? Er årtiers ”holden tilbage og venten” attraktivt, selv om man gør det 

sammen med hinanden? 

 

Tematiserer man teamwork – med udgangspunkt i teambuildingens teknikker og principper, peger 

det i en anden retning end ligestillingen mellem overflade og teamwork. Dertil kommer, at det er 

muligt at arbejde samme i ”decades” uden at etablere en dybde relation til andre mennesker. Der-

imod ligger der i teambuilding som arbejdsetik en konfrontering, der tvinger den enkelte til at for-

holde sig til sig selv og andre på en måde, der om ikke nødvendigvis implicerer dybde så i hvert 

fald implicerer en tematisering af en mulig dybde.  

Ser vi på de konkrete teknikker, som stifinderprogrammet tager udgangspunkt i, eksempelvis 

Allan Drexler og David Sibbets teambuilding-model (1989), så er den bygget op i to overordnede 

faser, der svarer til det dobbelte perspektiv, jeg forfølger igennem min analyse, nemlig mellem en 

udviklende fase, der angår deltagernes personlige karakter og mål (backstage), og en udførende 

fase, der angår den tekniske udførelse af en opgave (frontstage).  

 På stifinderprogrammet trænes arbejdet på at installere en backstage kommunikation, som 

tager udgangspunkt i deltagernes syn på det, der foregår, hvad der er vigtigt for dem, hvad der er 

deres personlige mål med at deltage osv. Dermed kan man sige, at de trænes i en bestemt form for 

disciplinering af frontstage handlinger, der søger at tvinge en vis dybde ind i samarbejdet. Der træ-

nes i samværsformer, hvor man, som Werther formulerer det, bliver ”inde hos hinanden” og und-

går, at det kommer til at blive en kamp om at ”pisse territorier af”, hvor viden bliver brugt at sætte 

magt bag ens ord snarere end at finde løsninger, og hvor talen generelt kan komme til at gå sin frie 

gang, i passionernes vold. Derfor giver det kun mening at tale om teamworkets etik som ”mutual 

responsiveness rather than personal validation”, når der er tale om teamwork uden teambuilding. 

Ellers er der tale om en proces, der fungerer omkring en udviklende fase, der drejer sig om at skabe 

en fælleshed på baggrund af hver enkelt deltagers tilbagekobling til en igangværende kamp med sig 

selv, sådan som jeg beskrev det i kapitel 5. Og denne kamp må netop ses som en kamp, der blandt 

andet drejer sig om ”personal validation”. Ser vi på de selvteknikker, jeg har fremhævet i forbin-

delse med gennemgangen af offeret, selvets cirkel og reaktionernes disciplinering, så handlede de 

om at igangsætte en proces, igennem hvilken den enkelte bliver i stand til at få et så godt kendskab 

til sig selv som muligt, få kontakt med så mange sider af sig selv som muligt og dermed også blive 

et mere komplekst selv, der kan modtage og udsende signaler fra og til omverden på forskellige 
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måder samtidigt. Hele etikken om ”walk the talk” handler om personlig validering. Det er ganske 

vist ikke givet, at personlig validering nødvendigvis bliver resultatet af dette, men det er givet, at 

målet med disse selvteknikker har med en personlig valideringsproces at gøre. 

 Det giver derfor mening at spørge, hvem der når dybest, hvis man sammenligner Sennetts 

medarbejdere, der venter sammen, med stifinderprogrammets medarbejdere, der arbejder i det so-

ciales backstage felter, hvor hver enkelt gør en personlig problematik til et transitivt ærende i de 

materielle processer? Hos Sennett er der imidlertid ingen tematisering af, hvordan de ventende 

mennesker opnår tillid; man kan også miste tillid ved at se længe på hinanden; der er intet sprog 

om tillid, ingen teknikker til at etablere tillid, vi har kun skitseringen af, hvad der sker frontstage. 

Man venter. 

I teambuildingen bliver denne frontstage problematiseret igennem en lang række teknikker, 

og det at skabe tillid gøres til en forudsætning for at kunne arbejde sammen og skabe den rette 

commitment bag den fælles opgave. Dette garanterer naturligvis ikke, at tilliden er ægte i alle til-

fælde, eller at den ikke bliver misbrugt i andre, men der er ikke belæg for generelt at affeje team-

worket som overfladisk per se. Og det er problematisk at gøre det, når der udover idealistiske grun-

de til at satse på tillid i arbejdsmæssige sammenhænge også er oplagte materielle grunde til det: 

Tillid er en metode til at samle en gruppes energi i forhold til noget uden for gruppen i stedet for at 

kæmpe internt i gruppen. Dets hensigt er at etablere det humane grundlag for at bevæge gruppen i 

retning af en tilstand af fleksibilitet, synergi og intuitiv kommunikation, som er målet med den 

form for organisering, der er tale om i det, man kunne kalde, en stifinderorganisation.378  

 Fører vi nu mine egne interviews ind i denne dialog med Sennett, så afspejler de en tendens 

til netop at fremhæve subjektive oplevelser af teamworket socialitet som en kilde til dybde, der 

                                                 
378 Det er som nævnt i foregående kapitel klart, at man ikke kan sige, at kampen om magten forsvinder ved brugen af 
sådan en model, og ved at denne gøres til grundlag for indretningen af arbejdets processer. Det er mere rimeligt at 
antage, at der sker et skift i det, som Foucault kalder ”the games of power.” Teammodellen, som er en model der om-
fatter menneskets intellektuelle, følelsesmæssige og intuitive sider, kan ligeså vel som logik og rationalitet gøres til 
genstand for udøvelsen af magt. Således bliver magtspillet mere komplekst. For mig gælder det her i første omgang om 
at forstå, hvad det er for en praksis, som defineres igennem disse spil. Her er det mest iøjnefaldende, at der sker et skift 
fra menneskets rationelle sider til de mere følelsesmæssige og intuitive sider. 
Det stifinderprogrammet er udtryk for, er en subjektivitetsmodus, der tematiserer den enkelte deltagers motivation, 
personlighed, intuition og følelsesmæssige sider. Det sker, idet stifinderprogrammet går ud fra, at man ikke kan gå ud 
fra en intellektuel eller rationel definition af subjektivitet, uden at det sker igennem en integration af de andre former 
for egenskaber. 
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bryder med en overflade, som deltagerne var bekendt med fra andre sammenhænge. En stifinder,379 

siger f.eks., da jeg spørger ham om hans udbytte af stifinderprogrammet, at:  

 

noget af det jeg synes var utroligt at mærke, var øvelserne i team-
building, hvor stærk en gruppe kan blive på to gange 4 dage. Det si-
ger noget om, hvor meget man kan nå… 

Hvis man har commitment til hinanden eller til fællesskabet, så kan 
man nå helt vildt langt, når man har det der psykologiske commit-
ment, har taget alle barrierer ned, og man er åben … 

 

Selv om man ikke kan modstille Sennett’s cases og analyse med stifinderprogrammet direkte, me-

ner jeg, at dette udsagn kan siges at stå i direkte modsætning til Sennetts fortolkning af teamwor-

ket. Sennett baserer sin analyse af teamwork, som tager form inden for en given virksomheds dag-

lige praksis, mens jeg undersøger et teamwork, der tager form inden for en given læreproces. Men 

hele pointen, som jeg søger at fremhæve ved at tale om leder- og medarbejderudvikling som en 

arbejdsetisk læreproces, er, at det netop er disse læreprocessers telos at udstyre medarbejdere med 

en form for subjektivitet, der gør dem i stand til at etablere en transitivitet, og dermed også dybde, 

igennem de principper for indretning af arbejdet, Sennett beskriver. 

 Den citerede stifinder taler om en tilstand af ”psykologisk commitment”, hvor ”alle barrie-

rerne er nede”, og man ”er åben”. Og denne oplevelse får ham til at se kritisk tilbage på de miljøer, 

han har arbejdet i igennem årene: ”hvor mange dage har der ikke været, reflekterer han, hvis man 

kigger tilbage på sit liv, hvor mange dage har der ikke været… Det er helt vildt…” 

 Han fortæller om det at have et dagligt arbejde, hvor kultur, og: ”alle de der ting, der ligesom 

ligger i samfundet og på ens arbejdsplads på det psykologiske plan, som der – mange gange på et 

ubevidst plan – bliver brugt meget energi på”. Han nævner janteloven, fikse ideer til, hvad man 

skal gøre, udstråle, hvilke normer man skal håndhæve, eller hvilke kampe man skal kæmpe. Han 

modstiller denne dagligdag, hvor man bruger energi på det psykologiske plan på ting, som man 

alligevel ikke tør tale om, hvilket understreger, at der er tale om en backstage-tabuisering, og han 

fortæller om teamworkets tematisering af det personlige og opbygningen af fællesskab som en 

modsætning til dette. 

                                                 
379 I-11. 
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Her genfinder vi i en interpersonel eller social struktur, den økonomiske forestilling, som 

Freud beskrev i en intrapsykisk struktur. Forestilling om at skulle bruge sine ressourcer på at holde 

igen over for noget der ikke viser sig, ”det fortrængte”, som man kun fornemmer, men som hele 

tiden ”udøver et kontinuerligt tryk”. Hvad der i den Freudianske redegørelse handlede om subjek-

tets egen kamp inde i sig selv, genfindes her blot i form af sociale i stedet for psykiske kræfter.380 

Det er som om, der ligger en manglende forståelse af det sociales rationalitet, en inkompetence i 

forhold til at lade sådan noget som åbenhed og tillid råde i de forskellige sammenhænge, og det er i 

fornemmelsen af at lære noget teknologi i forhold til, hvordan man netop skaber en åbenhed i for-

hold til dette niveau, at stifinderprogrammet virker. En anden stifinder381 fokuserer på fænomenet 

tillid, idet han fortæller, at noget af det der undrede ham ved stifinderprogrammet var, 

 

hvor hurtigt du kan skabe tillid til andre, og hvor hurtigt du får tillid 
til andre mennesker, til at lukke op til nogle ting, der ligger meget, 
meget langt inde. Hvad er det, der driver dem, hvad er det, man prio-
riterer. Sine værdier. Den tillidsopbygning der kan ske til mennesker, 
du i princippet ikke kender. Hvor hurtigt den kan komme. 

 

Det denne stifinder lægger vægt på er, at hvis man skifter praksis, og dermed også skifter sociale 

teknikker i relationen til hinanden, kan der opstå muligheder for en anden form for kommunikation 

og interaktion, end den han kender hjemme fra sin egen virksomhed. Der er tale om kommunikati-

on og interaktion, der søger at gøre op med menneskefrygten, og som søger at arbejde med en høje-

re grad af konfrontation, end denne deltager er vant til. Dette træk finder sit mest klare udtryk i 

øvelsen ”den varme stol”. 

 

Den varme stol  

 

Efter runderne med teamøvelser var der, sådan som det blev gennemgået i kapitel 4, indlagt en re-

flekterende pause, hvor deltagerne enkeltvis og sammen med deres coaches spejlede hinandens 

erfaringer med henblik på at synliggøre et personligt mønster. Hensigten med denne refleksion er, 

                                                 
380 Se Freud, ”Fortrængningen” (1915), i: Metapsykologi 1. Udgivet af O.A. Olsen m.fl. København 1983. 
381 I- 7. 
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at den skal sætte sig igennem, så den enkelte kan tage udgangspunkt i den, når denne skal i gang 

med næste team-øvelse. Efter øvelsen med at stå på sten, er den næste team-øvelse ”at folde papir-

både”. Opgaven består i, at teamet skal sætte sig et mål, at de vil folde et bestemt antal papirbåde, 

indenfor et bestemt tidsrum (ti minutter). 

Deltagerne begynder over for sig selv hver for sig at sætte ord på, hvad det er, der sker inden 

i dem selv og inden i gruppen: Hvad det er for ting, der sker i dem, når de bliver en cirkel, der luk-

ker, og noget står på spil, hvad er det for ting, de gør ved sig selv inden i? Det kan være, ”at man 

vælger at trække sig”, ”ignorere hvad andre siger”, ”gøre noget andet end det man har besluttet” 

osv. Det er et gennemgående træk ved gruppen, at medlemmerne begynder at kunne tegne et møn-

ster over deres adfærd og det sted inden i dem, som berøres af det sociale. Og dette sted begynder 

at blive et emne for kommunikation og en del af det at planlægge. 

 Det som antydes på modul 1, i refleksionen over egen og andres indsats, forstærkes på modul 

2. Teamworket bliver her mere presset i den forstand, at der er tale om mere vedvarende og hårdere 

opgaver, og det bliver langt mere klart, hvad der ligger i en kommunikation, som kommer fra 

backstage.  

 Den varme stol er den øvelse, der bedre end nogen andre viser, at det drejer sig om at ekspli-

citere backstage. Teamet placerer sig i en rundkreds og evaluerer på skift hver enkelt deltagers ind-

sats henholdsvis ud fra at nævne en positiv ting og en negativ ting. De positive ting, der kommer 

frem i den evaluering, der forgår i det team, jeg har indseende i, er ting som: en får at vide, at han 

”er morsom og skaber godt humør”, en anden, ”du giver meget, og jeg føler, vi kan stole på dig”, 

osv. ”du har nogle interessante vinkler på tingene”, eller ”du er meget åben”.  

 De negative ting er f.eks.: ”du mangler at kunne gå ind for en sag”, ”du er for let at distrahe-

re”, ”du kommer ikke nok på banen, med det du kan”, ”du bliver let fornærmet”, ”du dominerer for 

meget”, ”og virker som om du tror, du skal styre det hele og altid melde ud med et eller andet”. 

 Deltagerne sidder altså i en cirkel og får de fem-seks andre deltageres tilbagemeldinger på 

deres positive og negative sider. Dette giver mulighed for, at de kan forholde sig til, om der er tale 

om et mønster i henholdsvis ros og kritik – og om de vil tage denne spejling til efterretning. I mine 

indledende interviews med stifindere fremhævede mange, at de havde skrevet disse tilbagemeldin-

ger ned og brugt dem til daglig for at minde dem selv om et mønster, som de har let ved at falde 

ned i, og som de er i gang med at ændre. 
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 Samtidig beder jægersoldaten og coachen om, at man begrunder sin kritik ud fra spørgsmålet 

om hvad gør det ved mig? Altså når en siger: ”Det virker, som om du mangler at kunne gå ind for 

en sag”, så kan han tilføje, ”og det gør det ved mig, at jeg føler mig usikker på, hvor jeg har dig 

henne”, eller ”om vi er sammen om det” osv. 

 I denne øvelse ekspliciteres metaforen backstage helt. Den enkelte får et indblik i, hvad andre 

tænker om ham, hvordan han bliver set af andre, hvordan han virker på andre? Der opstår her et 

legitimt rum for ophævelsen mellem back- og frontstage. Og en tolkning af ærlighed som går ud på 

at sige direkte, hvordan man har det med andre. 

 Situationen omkring denne øvelse er, at teamet har arbejdet – ofte hele natten – på et meget 

hårdt projekt, at bygge en bro over et vandhul. I vores team var der kommet et meget dårligt resul-

tat ud af anstrengelsen. Man er således træt og udmattet og måske også overbevist om, at det dårli-

ge resultat skyldes en eller flere af de andres måder at være på. Det der er interessant her er, at man 

i den situation har øje på den andens menneskelige sider, og at det er disse, der gøres til årsagen til, 

at en teknisk opgave ikke er lykkedes, ikke dennes faglige eller arbejdsmæssige egenskaber. 

 

Fra ”yes-sir-kulturen” til ”yes-råbets kultur” 

 

For at forberede et teamwork, fortæller Zäll, er det vigtigt at bruge tid på at forstå, hvad der er de 

enkelte medlemmers ressourcer, hvad er det, de hver især kan, samt diskutere hvordan man vil or-

ganisere ledelsen af gruppen, hvordan skal beslutninger træffes, konflikter håndteres osv. Men det-

te er kun en del af det, der træder frem omkring teamworkets strukturering. Dertil kommer noget, 

som har mere emblem-karakter, man arbejder med at give teamet et navn, et kampråb, et motto 

eller andet. De tre grupper, hvis arbejde jeg observerede, fik således følgende navne, ”Peter Plys”, 

”The players” og ”Over stregen”. Navnet “the players” blev for eksempel valgt, fordi gruppen hav-

de en værdi, der hed ”leg”, det blev opfattet som vigtigt for dem at holde fast i det legende i det de 

foretog os. Ligeledes blev teamene opfordret til at lave og bruge kampråb, og der blev her valgt at 

bruge følgende kampråb: ”Ud af kaos træder Players”. Gruppen stillede sig i en cirkel, foroverbø-

jede og med armene om hinandens skuldre. Først sagde de kampråbet stille, og  siden gentog det 

stadig højere, indtil det til sidst var et højt råb. Hvad skal en sådan adfærd betyde? 
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 Umiddelbart beskrives hensigten med disse teknikker som det at skabe, hvad der kaldes 

”commitment” og ”teamspirit”. Det beskrives som et nødvendigt grundlag for at få skabt det socia-

le grundlag for en oplevelse af den tilstand, som er teamworkets erklærede mål: at lave ”high per-

formance”, dvs. lave en præstation, hvor hver enkelt deltager kender sin plads og bidrager til udfø-

relsen af det fælles mål på en måde, så gruppen samlet præsterer mere end summen af de enkelte 

deltageres indsats. Man laver det, der med et begreb hentet fra sportens verden, hedder en 110% 

indsats. Det vil sige, det jeg tidligere beskrev som udvidelsen af den personlige mulighedszone hos 

hver af de enkelte deltagere, at man når et mål, der kræver, at man yder mere end man kan, samti-

dig med at det ikke er så højt, at det er helt urealistisk at kunne nå det. 

 

Men går man et niveau dybere og spørger, hvad legen, navnet på holdet, kampråbet skal til for, 

bliver svaret nærmere, at det har med bevægelsen fra en ”yes sir-kultur til en yes-kultur at gøre”. 

 Sådanne tricks skaber rum for fænomenet begejstring i den arbejdsmæssige sammenhæng. 

Når man deltager på stifinderprogrammet spiller det at råbe en vis rolle. Der er for eksempel en 

øvelse på det tredje modul, hvor deltageren efter at have set et udsnit af Peter Weirs film ”Døde 

poeters klub”, skal lave et såkaldt ”barbaric yawp”. 

 Døde poeters klub handler om en utraditionel underviser, Mr. Keaton – spillet af Robin Wil-

liams – på en traditionel kostskole. For drengene på skolen er det at lære en ren frontstage-aktivitet. 

De har uniformer på, de sidder i ordnede rækker, og svarer når de bliver spurgt. De er korrekte. Mr. 

Keaton søger med spørgsmålet ”do you want to experience life?” at vende fokus for læringen fra 

denne frontstage til deres backstages, hvilket kan illustreres af det klip fra filmen, der vises på sti-

finderprogrammet. Her skal filmens hovedperson, en ung, hæmmet, men meget begavet og fantasi-

fuld dreng læse et digt, han selv skulle have skrevet, op for klassen. Men, ”jeg har ikke skrevet 

noget digt”, siger den unge mand, der ganske vist har skrevet mange digte, men ikke har turdet tage 

et digt med til undervisningen. Keaton tager den unge mand op til tavlen og viser ham et billede af 

Walt Whitman og citerer følgende strofe fra et digt, ”I sound my barbaric yawp from the rooftops 

of the world”. Den unge mand bliver nu ”coachet” af Keaton, så han udstøder et ”barbaric yawp”, 

og begynder at digte spontant. 

 Denne sekvens bliver nu brugt til to øvelser, den ene er en skrigeøvelse, hvor deltagerne to 

og to skal arbejde på at skrige på en barbarisk vis og senere opføre deres skrig. Den anden øvelse 

kommer senere, hvor deltagerne skal fremsige et digt, de selv har skrevet – med ”spirit”.  
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 Et mere kontinuerligt anvendt skrig eller råb er råbet ”yes!”, der frembringes med en knyttet 

hånd, der med armen let bøjet skubbes nedad, mens lungerne tømmes for luft. Dette skrig bliver 

brugt, når et team vinder en leg, eller når de når et resultat. Dette råb er beslægtet med kampråbet, 

som bruges til at indgyde hinanden mod i forbindelse med det at skulle lave noget, der anses for 

vanskeligt, eller som en del af en fejring af et resultat.  

 De forskellige former for råb tjener til det samme som Keatons ”barbaric yawp”, nemlig at 

skabe en følelse af begejstring i den enkelte deltagerers krop og psyke, som kan tjene som genvej 

til en følelse af at være i live, som bryder med al form for formel korrekthed, regler og indviklet 

tankegang og tale… Dette kan provokere det kritiske øje. Når man er begejstret, er man ikke læn-

gere på vagt. Man er solgt. Man er en del af et følelsesfælleskab, man er grebet af en form for 

umiddelbar og spontan tilstedeværelse. 

 Dette giver associationer til den religiøse henførthed, hvor troende oplever det, Durkheim 

kalder ”collective effervesence”,382 en følelsesmæssig forbundethed og fornemmelse af helhed og 

mening, som kan være bundet til rituelle former for religiøsitet, men som Durkheim mente også 

ville blive en del af det moderne, individualiserede samfund. ”A day will come”, skrev han profe-

tisk, ”when our societies will know again those hours of creative effervescence, in the course of 

which new ideas arise and new formula are found which serve for a while as a guide to humani-

ty”.383

 Den vægtlægning af fænomener som flow-oplevelser, teamspirit og spontane ophævelser af 

følelsen af subjektets monadiske enhed, som ikke blot stifinderprogrammet søger, men også fæno-

menet leder- og medarbejderudvikling generelt, kan ses som et udtryk for denne ”effervescence”. 

 Det er nærliggende at tolke begrebet backstage i relation til den moralske figur, Durkheim 

fremhævede i diskussionen af Kants begreb om den asociale selskabelighed, som jeg fremhævede i 

kapitel 4, figuren homo duplex.384 Mennesket har såvel en egoistisk impuls som en ”capacity for 

reaching beyond these asocial passions to the realm of conceptual thought and moral activity held 

in common by a society”.385 Men for Durkheim er det individuelle knyttet til kroppen, passionen 

                                                 
382 Emile Durkheim, Elementary Forms of Religious Life, se. R.N. Bellah (ed.): On Morality and Society, London 
1973, 167ff. 
383 Ibid. 204. 
384 C. Schilling og P.A. Mellor: ”Durkheim, morality and modernity: collective effervecence, homo duplex and the 
sources of moral action”, i: Brit. Jnl. of Sociology, Vol. No. 49. Issue no. 2. 193ff. 
385 Ibid. 196. 
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og sensualiteten, mens det moralske alene hidrører fra det sociale, som trænger ind i individet og 

løfter dette ud af dennes individuelle, begærsdrevne handlingsmodus. Den model vi møder på sti-

finderprogrammet, associerer derimod backstage, kroppen, passionen og sensualiten i bred for-

stand, som en moralsk impuls, der udfordrer den enkeltes bevidsthed til at rette sig imod den med 

henblik på igennem undersøgelser og læring at lære at mestre sig selv – den bevægelse jeg associe-

rer med selvomsorg. Det moralske er ikke en modsætning til det individuelle, det er resultatet af 

den enkeltes arbejde med sig selv. 

 

Den disciplineringsstruktur, vi har forfulgt i de individuelle reaktioners disciplinering, mødes altså 

med en form for kollektiv yes-kultur, som er kendetegnende for den form for arbejdsetik, stifinder-

programmet repræsenterer. Det er en yes-kultur, der bryder med, hvad man kan kalde en yes-sir-

kultur, som svarer til den, Weber beskriver i sine bureaukratistudier, idet den netop baserer sig på 

en emotionel, følelsesmæssig relation mellem mennesker, der svarer til det fænomen, som 

Durkheim beskrev i sine religionshistoriske studier som ”collective effervesence”. 
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8. 
 

At mestre sig selv som en 

genopfindelse af sammenhæng  
 

 
“A demanding, prudent, ‘experimental’ attitude is 
necessary; at every moment, step by step, one must 
confront what one is saying with what one is doing, 
with what one is.”  

 
     Foucault386

 

 

I dette kapitel vil jeg stille spørgsmålet: Hvad er målet med stifinderprogrammet? Det skal ikke 

forstås som spørgsmålet om, hvad de forskellige subjektive mål med at gennemgå stifinderpro-

grammet, ledere og medarbejdere kan have. Heller ikke som spørgsmålet om, hvilke mål, som 

virksomheder, der sender deres medarbejdere af sted, har. Det jeg tænker på er derimod, hvad det 

er for et mål stifinderprogrammet, som det bliver praktiseret, sigter imod? Det vil sige spørgsmålet 

om, hvad fremstår så som telos, når man bevæger sig ind i den selvtransformationsproces, som 

iscenesættes?  

 Igennem brugen af Foucaults metode i de sidste tre kapitler, har jeg skitseret rammerne om-

kring en bestemt form for forventningsstruktur, som siger noget om, hvad der rent typologisk kan 

forventes af ”en stifinder”. Man kan forvente, at en stifinder er et menneske, der har identificeret en 

offerstruktur i sig selv, og som i en fortløbende proces arbejder på at integrere denne struktur i dens 

modsætning, krigeren. Dette implicerer en bestemt form for disciplinering af reaktionerne, brug af 

bestemte teknikker på sig selv, herunder at man stiller bestemte spørgsmål ved ens egne handlin-

                                                 
386 1984, 374. 
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ger, etablerer en undersøgende holdning til den måde, man handler på, med henblik på at finde ud 

af hvilke kræfter der ligger bag ens konkrete handlinger. ”Handler jeg, som jeg gør på grund af 

frygt?” Eller er det på grundlag af kærlighed? Er det tilfældet, de andre, eller er det bestemte vær-

dier, der holder en selv fast på et bestemt spor, kendetegnet ved bestemte principper, der styrer ens 

adfærd? 

 Hensigten med at etablere denne holdning til sig selv er, at understrege et aktivt og det dy-

namiske aspekt af subjektet, hvor den enkelte tager ansvar for sig selv, og søger at skabe en kom-

munikation med omverden, der baserer sig på ærlighed i forhold til sig selv og andre. Man kan 

dertil forvente, at alle disse perspektiver og øvelser indgår i en stræben efter helhed, hvor den en-

kelte bruger sit arbejde som kontekst omkring den transitive aktivitet, det er at lede efter ”huller” i 

sin egen personligheds cirkel, og arbejde med at stoppe dem, og derigennem opnå stadig mere sub-

jektiv kraft, der spreder sig som ringe i vandet omkring den enkelte; i den forstand at hans selvom-

sorg, og hans arbejde på sine egne cirkler bliver grundlaget for at varetage en bestemt rolle i hans 

omgivende ”cirkler”, arbejdet, teamet, familien, og i sidste ende samfundet. 

 Det er igennem denne måde at forvalte sig selv på, at der kan forventes at opstå en tilstand, 

som den enkelte kan have med sig selv og sin omverden. Det er en tilstand, der er kendetegnet ved 

flow og kreativitet. Og det er denne tilstand med sig selv og sin omverden, jeg vil analysere på for-

skellig måde i dette kapitel med udgangspunkt i to begreber, ”mestring” og ”sammenhæng”, der 

dækker to modsatrettede aspekter ved denne tilstand. Mestring kan beskrives som en interoriza-

tionsproces, idet den angår den enkeltes forhold til sig selv. Mens spørgsmålet om sammenhæng 

omhandler den måde, den enkelte oplever sin omverden på, og angår som sådan, hvad man kan 

kalde en eksterorizationsproces. 

 

Temaet mestring 

 

Skal man formulere det negativt, kan man sige, at målet med stifinderprogrammet er at udstyre den 

enkelte med nogle selvteknikker og metoder til at være i verden uden at gå i stykker. Positivt for-

muleret, kan man sige, at det handler om at opnå en tilstand med sig selv, hvor man mestrer sig 

selv og sine forskellige dele på en måde, så disse dele indgår i et samspil, der kan etablere en til-

stand i den enkelte, hvor man er i stand til at etablere det sociale grundlag, der ifølge Sennett kan 
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komme til at udgøre en mangel i den nye kapitalisme; nemlig det sociale grundlag som loyalitet, 

tillid og ikke mindst et sammenhængende selv udgør. Men før vi går videre med dette, vil jeg søge 

kort at skitsere, hvad mestring er i en antik sammenhæng. 

 Som vi har set, var det etiske problem for grækerne, spørgsmålet om, hvordan det enkelte 

subjekt skulle administrere sig selv i situationer, hvor deres handlen ikke var pålagt en given form, 

men hvor de i det ydre var relativt frie til at handle. I denne situation blev det etiske spørgsmål, et 

spørgsmål om at praktisere frihed, hvad gør man med sig selv, når forskellige ting er tilladt, hvor-

dan forholder man sig til sig selv, sit eget indre? Hvordan giver man det form? Det var ud af så-

danne spørgsmål, at Foucault mente, at æstetiske kriterier rejser sig omkring subjektets dannelse, 

således at det, der udmærkede [distinguished] den enkelte, eksempelvis kunne være: 

 

his ability to subdue the tumultuous forces that were loosed within 
him, to stay in control of his store of energy, and to make his life into 
an oeuvre that would endure beyond his own ephemeral existence.387  

 

Det var på denne måde, at etik tog form som en mestring af sig selv, nemlig som: “the mastery they 

[the individuals] were capable of exercising over themselves”.388 Mestring er ledelsen af ens egne 

kaotiske kræfter, således at den enkeltes liv tager en bestemt ønskværdig form.389  

 

Den måde selvets problem blev konciperet på i det græske materiale, er som redegjort for i sidste 

kapitel en helt anden end den måde selvets problem, frihed og mestring tager sig ud i relation til 

stifinderprogrammet. Her spiller seksualitet og nydelse ikke den umiddelbare rolle, om end vi sene-

re skal komme ind på at der kan være tale om en sekundær rolle.390 Men selve det at fokusere på 

selvet, som et sæt af forskelligrettede kræfter, i mere eller mindre regeret form, udgør en genkende-

lig struktur. 

                                                 
387 Foucault 1985, 139. 
388 Ibid. 78f. 
389 At gøre sit liv til et værk, var at perfektionere eksistensen og indskrive sig som et eksempel i den sociale sammen-
hæng man befandt sig indenfor. Der er ikke tale om en egoisme, hvor det handler om at promovere sig selv, men om et 
ganske bestemt etisk perspektiv, hvor det gælder, at: ”Care for others should not be put before the care of oneself. The 
care of the self is ethically prior in that the relationship with oneself is ontologically prior”. Og herudfra gælder det 
videre, at: ”a person who took proper care of himself would, by the same token, be able to conduct himself properly in 
relation to others and for others” (Foucault 1994, 287). 
390 At seksualiteten mere generelt er blevet et tema, som angår erhvervslivet, vidner forsiden af Berlingske Tidende, 
den 22.11.2003 om. Overskriften er her Arbejdsgivere betaler for bedre sex. 
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 Jeg har hele tiden analyseret subjektets problem, som et spørgsmål om åbningen af en 

backstage, som har at gøre med subjektets irrationelle fakulteter; i relation til den individuelle 

håndtering af sig selv, kunne det som vist i kapitel 5, i forbindelse med offerstrukturen, tage form 

som et kaotisk sæt af kræfter i den enkelte, som blev identificeret med frygt, viljen til fragmente-

ring og flugt. I relation til den kollektive sammenhæng omkring teamworket, kunne dette tage 

form, som det jeg forbandt med thymos og alles kamp imod alle. 

 I kapitel 6 så vi, hvordan ledelse for Palle var et spørgsmål om at lære at administrere sin 

egen energi anderledes. Palle har tidligere været et offer for sin egen energi, han har givet los for 

den, og har dermed – materielt set – udrettet meget, men ikke derved opnået den immaterielle til-

stand, som gør ham attraktiv i den forstand, som jeg forbinder med det kraftfulde selv. I kapitel 7 

så vi, hvordan en hel række forskellige former for disciplinering af reaktionerne tog form på stifin-

derprogrammet, som sigter imod at bevæge den enkelte fra en tilstand af offer for omgivelserne til 

en tilstand, hvor denne oplever sig selv som en virkende kraft. 

 Dette viser, at det etiske problem, som stifinderprogrammet konstrueres ud fra, er et problem, 

som angår den enkeltes måde at mestre forskellige aspekter af sig selv. På samme måde som i an-

tikken, kan man sige, at ledelsen af sig selv udgør det fundament på hvilket ledelse af andre søges 

etableret. Målet for de ledere, der deltager på stifinderprogrammet er, at skabe et personligt funda-

ment på hvilket en form for ledelse, der kan blive anerkendt som et eksempel af andre, kan etable-

res. 

 I antikken stod nydelsens problem centralt for den der stræbte efter at fremstå som et eksem-

pel, hvordan skulle den enkelte administrere sin frihed og håndtere sin nydelse (hedonia). Det 

handlede om at håndtere denne kraft, så den ikke førte den enkelte ind i en tyrannisk relation, hvor 

han blev sin egen lysts slave, afhængig af nydelse. I dag tager håndteringen af selvet form omkring 

arbejdets problem. At blive sit eget arbejdes slave, og fanget i den afhængighed, der populært kal-

des ”arbejdsnarkomani”, fremstår som uattraktivt, som manglende ledelse af og omsorg for sig 

selv. Jeg vil vende tilbage til, hvordan dette tager sig ud i relation til Zälls egen historie og stifin-

derprogrammet, men først vil jeg give et eksempel på, hvordan en manglende evne til at styre sin 

arbejdsmæssige libido, kan deformere et menneske. Da jeg ikke har noget materiale på dette fra mit 

case-studie tillader jeg mig her, at inddrage Manfred F. R. Kets de Vries’ undersøgelse af en lang 

række lederes fortællinger om sig selv, da dette arbejde mere systematisk end mit fokuserer på net-

op dette problem.  
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Hos Kets de Vries kan man finde følgende citat, hvor en leder fortæller om sig selv, på en 

måde der illustrerer hvad Kets de Vries mener med ”organizational sleepwalkers”. 

 

Here I am sitting in my office. People come and go, but there is no-
body home. I hope you realize that I’m talking about myself. Oh, 
they don’t really seem to notice. I ask the right questions; I make 
notes; I make an effort to laugh with whoever is there. They assume 
I’m with them, but I’m not. I’m looking at myself doing all those 
things and feel strange. It’s like I’m on automatic pilot.391

 

Her har vi at gøre med, hvad der må betegnes, som et udtryk for den fuldt udviklede frontstage 

adfærd, hvor ”there is nobody home” bag adfærden. Lederen gør alt det rigtige, men det er ikke 

ham, der gør det, men hans egen ageren, der er gået i frigang omkring arbejdets processer. 

 Denne frontstage adfærdens selvsving, kan analyseres som udtryk for forskellige grader af 

udbrændthed, således at der bliver tale om lidelser af typen: ”alexithymia”, ”anhedonia” og ”deper-

sonalization”. Alexithymia beskriver den manglende evne til at kunne mærke bestemte sider af sig 

selv, sine følelser og sin tilstedeværelse i de sammenhænge man indgår i; anhedonia den manglen-

de evne til at nyde, og føle passion for noget; mens depersonalization betegner følelsen af hele ti-

den at blive afkoblet sine egne mentale processer og sin egen krop. Det er patologier, som kommer 

af det forhold, at den enkelte medarbejder indgår i en tyrannisk relation til arbejdet, således at den-

ne er blevet slave af det og derigennem er desintegreret som menneske.  

 Det er her, vi finder, en tilstand der kan beskrives som ren frontstage. Det er en tilstand, hvor 

den type askese, Weber beskriver i relation til den protestantiske etik, som en afstand til følelser, 

nydelse og personlig helhed, viser sig i sin ekstrem. Og hvor denne form for askese har bevæget sig 

fra at være at betragte som rationel i en kollektiv sammenhæng, til her at synes at true rationalite-

tens personlige og sociale fundament. Weber beskrev den systematik ved hjælp af hvilken prote-

stanten lagde afstand til et bestemt aspekt af sig selv, idet den blev betragtet som irrationel. Det vi 

har med at gøre i forbindelse med den nye kapitalismes rene frontstage adfærd er et udtryk for, at 

denne proces er forløbet ud i en ekstrem. 

 I dag kunne det meget vel fremstå som uattraktivt for en leder eller en medarbejder, hvis den-

ne systematisk har etableret en afstand til sin personlige backstage, for derigennem at opnå en 
                                                 
391 Manfred Kets de Vries, “Organizational Sleepwalkers: Emotional Distress at Midlife”. Human Relations. Vol. 52, 
No. 11, 1999, s. 1392. 
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frontstage rationel adfærd, idet det kunne opfattes som et tegn på, at denne, i større eller mindre 

grad, er blevet koblet af den sociale virkelighed. 

 Det er i den forbindelse, at den type af etik, som stifinderprogrammet repræsenterer bliver 

relevant, en etik der tager udgangspunkt i selvets arbejde på sig selv, på sin egen kraft, sin egen 

sammenhæng og sin egen helhed. Heri opstår parallellen til den græske etik, blot med en spejlet 

problematik. Hvor seksualiteten, og det at være i sine drifters vold, kunne true grækeren, og gøre 

ham uegnet til at lede, er det i dag det ikke at kunne mærke sig selv, sine drifter, sin krop, sine fø-

lelser, som undergraver den enkeltes evne til at lede. Hvor grækeren skulle modstå ”hedoneia”, 

skal man i dag på kursus for at etablere en relation til sin ”hedoneia”.  

 

Udødelighed 

 

Ser vi på de tre problemer Kets de Vries gør centrale i sin analyse, er det interessant, at de alle tre 

har med forbindelsen mellem det jeg kalder back- og frontstage at gøre. Bag ordenes præfiks (a-) 

gemmer følgende bestemmelser sig lexithymia, hedonia og personalisation. Det handler om at kun-

ne koble sin backstage på sin frontstage deltagelse i sociale sammenhænge, sætte ord på sin følel-

ser, at nyde passioneret og gøre brug af den personlige tilstedeværelse i forholdet til andre.  

 Når Kets de Vries skal beskrive denne positive tilstand, gør han på forskellig vis brug af or-

det ”liv”, han taler om ”aliveness”,392 ”love of life” og passion. Livet, og det at kunne gøre livet til 

udgangspunkt for indretningen af arbejdet og tiden, er vejen til at løse det tyranniske arbejdes pro-

blem. 

De temaer, som Kets de Vries i den forbindelse fokuserer på i relation til kunsten at lede og 

kunsten at leve, svarer alle til temaer som er kendt som klassiske antikke temaer, ”self-knowledge”, 

”sexuality”, ”making friends”, ”getting involved the development of young people”, ”enjoying 

vicarious gratification”, en søgen efter ”enriching experience”. Det vil sige, at løsningen på pro-

blemerne her synes forbundet med udviklingen af det, som Foucault kalder ”technologies of the 

self”. Og Kets de Vries ender endog med at gentænke et af de helt centrale antikke temaer, udøde-

ligheden. Han taler om, at det at skrive sig ind i et ”generative script” kan fremstå som et menings-

dannende mål, omkring arbejdsprocessen i den forstand, at det: 
                                                 
392 Ibid. S. 1394. 
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Lays out something through which the person will be remembered 
and which will outlive the self. This creation can be tangible or in-
tangible; be it a child, a book, a business, an idea, or a good deed that 
becomes a statement of the self, it is a self-expression that will be 
shared by others.393

 

Her genfinder vi den græske idé om eros, som en stræben efter udødelighed igennem udødelige 

handlinger, måder at have påvirket andres sjæl, såvel som det at efterlade sig børn. 

 Og Kets de Vries ender da også med en parafrase af Sokrates: ’Socrates said that ”the unex-

amined life is not worth living”’, et udsagn Kets de Vries søger at aktualisere igennem følgende 

parafrase: ”we can equally maintain that a passionless life is not worth living”.394 Denne tilføjelse 

ville imidlertid ikke have været nødvendig for Sokrates eller grækerne, passionen ville have været 

indforstået, og formodentlig erstattet af pointen om, at et liv uden mådehold med passion ikke er 

værd at leve. 

 

Jagten på passion 

 

Om end vi ikke her finder de stærke patologiske modbilleder, som introduktionen af Kets de Vries 

tekst kunne berige vores analyse med, er det den samme jagt på passion, vi finder på stifinderpro-

grammet, der blandt andet henvender sig til mennesker, der fornemmer at ”livsflammen kun bræn-

der på 60 eller 70 procent af det maksimale”.395  

 Mestring er udtryk for en administration af passionen således, at den ikke kommer til at virke 

bag om ryggen på den enkelte, men kommer til at udgøre en form for drivkraft i denne. I den for-

bindelse kommer arbejdsetikken til at blive konciperet som forankret i livskunsten, idet det er 

igennem det at mestre livet som sådan, at man bliver i stand til at mestre arbejdet på en måde, som 

anses for optimal. 

 

                                                 
393 Ibid. s. 1397. 
394 Ibid. 
395 Hundevadt 2001. 151. 
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”Jeg kender erhvervsledere”, fortæller Zäll, der fungerer nogenlunde, 
og jeg kender erhvervsledere, der skiller sig ud, fordi de har en glød 
og en livskraft, som smitter af på deres omgivelser. Det er mit ind-
tryk, at den sidste gruppe som reglen har en god balance i deres æg-
teskab og deres familieliv. Men de har også en personlig interesse, 
som de går meget op [i] og giver sig selv lov til at dyrke og bruge tid 
på.396

 

Det er livskunsten, evnen til at håndtere sig selv og andre, som er vejen til at udnytte den passion, 

der bliver central i relation til den nye, post-protestantiske arbejdsetik, hvilket vi kan få uddybet 

ved at vende os imod en af stifinderprogrammets centrale fortællinger, nemlig Lasse Zälls egen 

biografi og stifinderprogrammets tilblivelse. 

 

Zäll’s historie 

 

Zälls karriere begynder i erhvervslivet, hvor den bevæger sig fra arbejdet som sælger i retning af 

arbejdet som medarbejderudvikler og mentaltræner. Her bliver han stadig mere interesseret i at 

hellige sig arbejdet med, hvordan man forbereder toppræstationer. Han skifter derfor domæne fra 

erhvervslivet til eliteidrættens verden i 1987, hvor han kommer til at arbejde som mentaltræner og 

coach for Team Danmark. Efter et succesrigt samarbejde med en lang række sportsfolk, vendte han 

imidlertid tilbage til erhvervslivet i 1990, da han blev kontaktet af BDO ScanRevision, som tilbød 

Zäll at blive direktør for, et managementfirma, de var ved at etablere. Dette gav ham mulighed for 

at tage de erfaringer, som han nu havde med fra eliteidrættens verden med tilbage til sit arbejde 

med ledere og medarbejdere i erhvervslivet. Firmaet kom til at hedde BDO ScanFutura, og det kom 

hurtigt til at danne ramme omkring en meget travl hverdag, kendetegnet ved, at Zäll havde utrolig 

mange projekter i gang samtidig, og konstant var i forbindelse med andre mennesker, uden rigtigt 

at have tid til sin familie og sine børn. I dag reflekterer han således over det: ”Jeg excellerede i en 

metode, som var en god forretning, men jeg havde ikke meget styr på mit liv…”.397

                                                 
396 Ibid. 152. 
397 Hundevadt 2001, 161. 
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 Dette kom han til at sande i 1993, hvor han 47 år gammel blev forladt af sin daværende kone, 

hvilket udløste en fundamental krise, hvor Zäll kom til at stille spørgsmål til hele grundlaget bag 

den måde, han levede sit liv på.  

Selvom han selv mente at han havde klaret sig godt nok, idet han var leder af en virksomhed, 

coach på en lang række idrætsprojekter ved siden af, far og ægtemand, følte han, at han manglede 

et eller andet. Når han tænkte tilbage på sit liv, kunne han se, hvordan han siden han forlod gymna-

siet i Lund med den anden dårligste eksamen i skolens historie, dvs. siden 1100-tallet, havde han 

været drevet af en vilje til at vise, at han var god nok. Han havde tidligt mærket forskel på den må-

de, han blev set på i skolen, og den han var, når han kunne mærke at tingene pludselig svingede, og 

han ydede overraskende gode resultater. Det fik ham til at begynde at stræbe efter en måde at fast-

holde denne momentvise fornemmelse af flow i stadig længere tid.  

Han blev imidlertid fokuseret på succes på en sådan måde, at det efterhånden tog form som 

en stræben efter anerkendelse, og han udviklede sig til det, man kalder et konkurrencemenneske. 

Dette gav ham mange gode oplevelser, vigtige møder med mennesker, der fik afgørende betydning 

for ham, og mange spændende arbejdsmæssige udfordringer. Men det gjorde ham samtidig så fo-

kuseret på at opnå succes på det arbejdsmæssige område, at han ikke havde overskud til at tage sig 

tilstrækkeligt af den øvrige del af hans liv. I dag kan han se, at han ikke prioriterede forholdet til 

sin kone, sine børn og til venner, som et mål i sig selv. I stedet blev det noget, der skulle overstås, 

så han kunne få tid til det der virkelig optog ham, idrætsudøvere og erhvervsfolk. 

 

Man hvad var årsagen til dette? Når Zäll i dag ser tilbage på det, så opfatter han sin egen ambition 

psykologisk, som et behov for at få en grundlæggende anerkendelse, som han i sidste ende kunne 

reduceres til et oplevet behov for at vise sin far, at han var god nok: 

 

Jeg tror, at mange af de ambitiøse planer, som jeg har realiseret i ti-
dens løb, dybest set har været et forsøg på at overbevise ham [fade-
ren] om at jeg var god nok… Da jeg mange år senere kom til De 
Olympiske Lege i Soul, vinkede jeg under indmarchen til et TV-
kamera, og det gik pludselig op for mig, at det var min far jeg vinke-
de til: Kan du så for pokker se, at jeg blev til noget, tænkte jeg.398

 

                                                 
398 Hundevadt 2001, 17. 
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Uden at han vil forklejne de kvaliteter den type af stræben, har givet ham, blev Zäll klar over den 

pris, som det ensidigt orienterede, stræbende menneske betaler, ikke blot i form af tabet af alsidig-

hed som sådan, men med denne også tabet af nærvær, tilstedeværelse i sit eget liv, af en fundamen-

tal følelse af at være i balance og den glimtvise fornemmelse af lykke, som han i dag ser som selve 

forudsætningen for, at man lykkedes i de relationer, man indgår i. Og sidst men ikke mindst, så 

måtte hans fornemmelse af virkeligheden vige for den ensidige mands megalomane perspektiv: 

"Jeg troede efterhånden, at jeg kunne gå på vandet. I min egen selvforståelse var jeg den perfekte 

mand, der havde succes på jobbet og sagtens kunne klare kone og børn ved siden af".399

Det var dette billede der krakelerede i 1993, hvor det gik op for ham hvor meget af sit liv han 

havde tilsidesat og prisen af den stræben, som havde drevet ham igennem hans liv. 

  

Den aften stod det pludseligt klart for mig, at jeg ikke havde nogen 
rigtige venner. Jeg havde masser af bekendte, som jeg skrev julekort 
til, men ingen, som jeg kunne gribe fat i, da det begyndte at skride 
for mig. Inderst inde vidste jeg godt at det var min egen skyld. Det 
var prisen for, at jeg i årevis havde levet et ret overfladisk liv i en 
evig stræben efter at lave succeser i erhvervslivet og idrætten.400

 

Den dynamik, man begynder at finde her, er den omvendtes erkendelse, anger og vej til et nyt liv 

efter omvendelsen. Den følelse han havde dengang, beskriver han i dag som skyld – nærmere be-

stemt en skyld over at være fokuseret på sig selv på den måde som tilfældet havde været: 

 

Det var egentlig skyld, der drev mig meget. Jeg kunne se, at jeg hav-
de klokket i det noget så gevaldigt igennem længere tid ved bare at 
fokusere på mig selv.401

 

Efter skilsmissen flytter Zäll fra families hus og ind i et lille, lejet værelse i Århus midtby, her bli-

ver han indhentet af nogle spørgsmål, som han tidligere havde skubbet væk, han bliver opmærksom 

på, at de ting han har forklaret sig selv, sin familie og andre ikke er i overensstemmelse med, hvor-

dan han egentlig havde haft det.  

                                                 
399 Ibid. 91. 
400 Ibid. 96. 
401 Eget interview, nov. 2002. 
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 Her finder vi en tydelig frontstage-backstage problematik. Zäll havde kun lært at præstere ud 

ad til, han vidste ikke ret meget om, hvordan han skulle leve indadtil, og han besluttede sig for at 

påbegynde en proces, som har karakter af backstage læring. Jeg var, fortæller han, ”skuffet over det 

liv jeg havde levet indtil da, og meget indstillet på, at det nu skulle være en læreproces”.402 Han 

ville lære, hvad der skulle til for, at han kunne være til stede i sig selv, mærke hvad han følte, og 

arbejde i overensstemmelse med sig selv.  

 Han fik lavet en kontrakt med det firma, han arbejdede for, som gik ud på, at han skulle tage 

langt færre jobs, skulle arbejde med sin egen fornemmelse af kvalitet, lære sig selv at kende ved at 

søge at gøre nogle værdier gældende i sin tilværelse. Han valgte i den forbindelse at sige, at hvis 

han skulle videre i sin tilværelse, var han nødt til at være tilstedeværende i sig selv og sin omgivel-

se, i balance, og han måtte begynde at forstå andres situation bedre. Han gjorde derfor værdierne 

tilstedeværelse, balance og forståelse til sine centrale værdier. Det fik nogle konsekvenser: 

 

Min indsigt i forhold til værdiernes betydning [i mit liv], specielt ”til-
stedeværelse” og ”balance”, gav mig klarhed over, at det er nødven-
digt for mig at have god kontakt til mine børn, og få nogle venner, og 
mit selvværd tilbage.  

Men i næste tanke, så kommer det også, at der ligger en strategisk 
overvejelse fra min side, om at disse værdier skal have indflydelse på 
min måde at være på som konsulent eller coach fra nu af. Jeg vil lave 
et bedre kvalitetsarbejde sammen med de kunder, jeg arbejdede 
sammen med… Indtil dette tidspunkt i 1993, havde jeg utroligt man-
ge forskellige opgaver, som jeg var inde og snuse til, og jeg fik et 
klap på skulderen hvert sted, hvor jeg kom, fordi de synes det var 
godt, men jeg lavede ikke et arbejde, som havde en kvalitet, som 
gjorde, jeg kom i dybden med det jeg lavede.403

 

Selve det at satse på færre kunder kom til at vise en vej ud af hans situation, det kom til at spore 

ham ind på hvad han følte, han skulle. 

 

Det jeg nok intuitiv kunne fornemme dengang, det var, at hvis jeg 
kunne få nogle cirkler i f.eks. LEGO, hvor jeg kunne indgå og blive 
respekteret, så vil det give mere for mig som person. [Og det ville 

                                                 
402 Ibid. 
403 Ibid. 
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igen betyde at] jeg kunne give mere kvalitet til LEGO, fordi der er 
balance og tilstedeværelse i det jeg laver. Tilstedeværelse og balance 
vil komme, fordi jeg har god kontakt til mine børn, jeg har nogle 
venner, jeg har tid til mig selv, det vil skabe den kvalitet, som jeg så 
giver til LEGO, når LEGO kan mærke, at her er der en person, der er 
meget mere tilstede, som laver mere grundigt arbejde, som stiller 
bedre spørgsmål, etc. så er der en god chance for, at de vil sige, ”Las-
se gider du ikke komme næste gang, vi har møder”.404

 

Ud af disse erfaringer begyndte han at arbejde på sig selv både i relation til det private liv og ar-

bejdslivet. Han gjorde en del ud af at få nogle mandlige venner, han kunne tale med og derigennem 

nogle venskaber, som han skulle dyrke og holde ved lige. Zäll’s historie viser hvorledes temaer 

som venskab, forældreskab og indretning af tilværelsen, på en meget direkte måde kommer til at 

indgå, som fundament for forståelsen af indstillingen til arbejdet. 

Og det der blev målet for ham var, at kunne være i, tage ansvar for, pleje og udvikle det han 

kalder sine cirkler på en sådan måde, at de går hen og bliver et livs-fundament under ham. Sådan at 

han får en fornemmelse af sammenhæng, af helhed i sit liv. Han taler netop om at hans cirkler ind-

til da havde været ”scattered”, at de havde været spredt, og han derfor var en spredt – scattered – 

person, der ikke tog hånd om sig selv og sine cirkler.405

 

Jeg var bare en eller anden figur, som kom ind som en pauseklovn og 
skulle lave nogle mentaltræningsprogrammer, som nogen gange vir-
kede og nogen gange ikke gjorde det. Men folk sagde til mig, ”det er 
skide godt det du laver, kom bare igen næste søndag, hvor vi spiller 
fodboldkamp igen”. Men det var ikke en ægte involvering. Jeg havde 
ikke en rigtig plads i deres cirkel.406

 

Zäll taler om, at han ikke havde taget ansvar for sin cirkel. ”Jeg vidste ikke, det var cirkelen jeg 

havde ødelagt, jeg vidste bare, at jeg havde behov for at få nogle venner, at få en bedre kontakt 

med mine børn.” 

Siden 1993 har han arbejdet på at nå tilstedeværelse og balance i alle sine relationer, i hele 

sin cirkel. På baggrund af dette mål har han bygget en succesfuld virksomhed op, bygget venskaber 

                                                 
404 Ibid. 
405 Interview med Zäll ved JB, 26/11/02. 
406 Ibid. 
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op, og sit tredje ægteskab, som i dag, sammen med forholdet til hans seks børn, spiller en meget 

stor rolle i hans liv. At have afklarede relationer til sin kone og sine børn er forudsætningen for, at 

han kan bruge sig selv optimalt i relation til arbejdet. 

 

Den livslange overgangsalder 

 

Det skift i livsindstilling og karakter, som Zälls historie beretter om, er et skift fra at være drevet af 

et mål der var uden for ham selv, og som han skulle indstille sig selv efter, til at tage sig selv – og 

indstillingen af sig selv – som udgangspunkt for det at tage sigte på eksterne mål.  

Dette skift er essensen af, hvad stifinderprogrammet handler om, ikke blot for Zäll, men for 

de mennesker, der deltager på programmet. Så derfor er det væsentligt at spørge sig selv: Hvordan 

skal vi så forstå dette skift? 

I blandt de forskellige tolkninger af denne konversion, der er mulige, vil jeg i den forbindelse 

fremhæve muligheden for at se den som en konversion fra et protestantisk til et post-protestantisk 

paradigme. Men dette er ikke den mest oplagte, ej heller den der først falder en ind, når man læser 

historien om Zäll.  

I Zälls liv, som hos andre indenfor hans metier,407 falder hans konversion sammen med det, 

der populært er blevet kaldt overgangsalderen – ”The midlife”, som er en livsfase, der har været 

udgangspunkt for en bestemt form for transitorisk dynamik,408 idet der hævdes at være tale om et 

skift i livsaldre: Skiftet mellem den første halvdel af livet, som C.G. Jung kaldte livets ”morgen”, 

og den anden som han kaldte ”eftermiddagen”. ”Morgenen” handler blandt andet om det at være 

drevet, ensidig og fokuseret på ønsket om at etablere sig i verden, hvilket er de egenskaber, jeg 

forbinder med den protestantiske karaktertype. Den anden halvdel ”eftermiddagen” har derimod et 

helt andet formål, nemlig at udvikle de sider, der blev fortrængt undervejs i den tidligere fases en-

sidige stræben – altså de egenskaber jeg forbinder med den post-protestantiske ånd. Her er idealty-

pen netop den midaldrende person, der eventuelt i kraft af en krise: ”suddenly wake to a feeling of 

                                                 
407 Herunder den konversionsberetning som Joseph Jaworski fortæller i sin selvbiografi, Syncronicity. The Inner Path 
of Leadership. 
408 D.J. Levinson m.fl. The seasons of man’s life 1978; Kets de Vries 1999b. 
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emptiness and lack of meaning”.409 I forlængelse heraf må man spørge om ikke stifinderprogram-

met snarere er udtryk for en overgang fra en livsalder-stræben til en anden, end en overgang fra en 

bestemt type af arbejdsetisk stræben til en anden? 

 

Set i relation til Zälls historie er der eksplicit tale om en ”midlife crisis”. Han bliver skilt i en alder 

af 47. I den forbindelse oplever han en krise, der får ham til at ændre synet på sig selv og sit liv 

radikalt – nemlig fra et fortravlet og kraftigt stræbende liv, til en anden type af stræben, som er 

kendetegnet ved en stærk vilje til integration af sine forskellige sider, herunder de spirituelt-

religiøse sider. 

Men betyder det så, at vi kan se stifinderprogrammet som en initiationsrite til livets efterår? 

En sådan tolkning ville efter min mening være stærkt reduktiv. For det første: At Zäll udvikler et 

program i forlængelse af sin egen ”midlife” krise, betyder ikke, at den derfor nødvendigvis kun 

orienterer sig imod mennesker i hans egen situation. (At Jungs egen oplevelse af ”the midlife” har 

bidraget til hans udformning af psykologiske teorier, betyder tilsvarende heller ikke, at den jungi-

anske psykologi kun kan bruges af mennesker på hans alder).  

 Dertil kommer, at stifinderprogrammet i mindst lige så høj grad henvender sig til unge leder-

aspiranter som til mere modne ledere. Og min erfaring fra at interviewe ledere i forskellige alders-

grupper er, at de igennem stifinderprogrammet på forskellig måde har tilegnet sig selv- og 

livsteknikker, som de måske nok lader indgå forskelligt på forskellige alderstrin, og livsituationer, 

men jeg havde ikke nogen fornemmelse af et mønster i relation til alder. Blandt de personer, der 

gjorde mest ud af at understrege de integrative sider af stifinderprogrammet, og den spirituelle side 

af det, var helt unge ledere, mens der var ældre ledere, der kunne sige, at de ikke rigtigt kunne for-

holde sig til de mere spirituelle sider af programmet.  

 Det skal understreges, at spørgsmålet om personlighed og type af påvirkning og indlæring af 

stifinderprogrammets forskellige teknikker, ikke er noget jeg har nået at analysere systematisk; for 

mig har det alene drejet sig om at beskrive og forstå programmet ud fra et forsøg på en samlet tolk-

ning af det. I den forbindelse virker det mere nærliggende at tale om, at overgangsalderens proble-

matikker i dag ikke kun angår en enkelt overgang i livet. I takt med generaliseringen af kravet om 

fleksibilitet, forandring og fortsat udvikling og læring, er de spørgsmål, som tidligere – dvs. i den 

                                                 
409 Fordham 1953, 78ff. 
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”gamle kapitalismes tidsalder” hvor Jung skrev – angik overgangen fra morgen til aften, blevet 

mere generelle spørgsmål. Ligesom kravet om integration af selvets forskellige dele administreres 

anderledes i dag end tidligere. 

 Når vi tager højde for den nye kapitalisme, må vi også forstå den måde den sætter andre psy-

kodynamiske betingelser op for det enkelte menneskes stræben end den tidligere kapitalisme.410 

Hvor det stadig giver mening at sondre mellem livsaldre, som Jung gjorde, er det min opfattelse, at 

de problemer, som han knyttede til livets ”eftermiddag”, i dag gør sig gældende meget mere ube-

regneligt i et livsforløb og karriere. Og at den krise, som behovet for integrationen af sine forskelli-

ge sider udgør, kan melde sig langt før i et menneskes liv.  

 Analysen af stifinderprogrammet synes snarere at indikere, at det giver mening at hævde, at 

de integrative kompetencer, og den søgen efter helhed, som tidligere kendetegnede ”eftermidda-

gen”, nu også i stadig større grad bliver en del af det krav, der stilles til yngre mennesker. 

 Den nye kapitalisme synes at sætte nogle betingelser omkring subjektet, hvor helheden ikke 

dannes udefra, men forventes at tage form indefra som en emergerende form for enhed, som er 

forudsætningen for at kunne håndtere, det Berman har kaldt ”the experience of modernity”, som for 

alvor sætter sig igennem i vores personlige liv og biografier, i den nye kapitalisme. Denne erfaring, 

har ifølge Berman ligget som en del af moderniteten siden dens spæde start, hvor det først var sen-

sitive forfattere og filosoffer, der fik færden af den, men den er efterhånden blevet mere og mere 

eksponeret omkring de processer, der angår etablering af et selv i forhold til en omverden, som er 

en proces, Berman opsummerer på følgende måde: 

 

It pours us all into a maelstrom of personal disintegration and re-
newal, of struggle and contradiction, of ambiguity and anguish. To 
be modern is to be part of a universe in which, as Marx said, “all that 
is solid melts into air”.411  

 

Når alle solide definitoriske koder, grænser og etablering af rammer mister deres soliditet, bliver 

det nødvendigt at udvikle en generel form for integrativ subjektivitet, der minder om den meka-

nisme som Jung forbandt med de særlige overgangsfænomener. 

 
                                                 
410 Levine 1999. 
411 Berman 1982, 15. 
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Konversion og kosmos 

 

Når jeg således ikke knytter an til alderen i relation til den tolkning af den konversion, som stifin-

derprogrammet kan ses som, har jeg brug for en anden bred type af begrebsliggørelse af denne 

overgang. Helt generelt kan man sige, at Zälls historie afspejler bevægelsen fra at søge at indrette 

sig således, at det man gør, giver resultat uanset prisen til en søgen efter at indrette sig således, at 

det giver en dybere mening end blot og bart instrumentelt at opnå resultater. Det er derfor jeg i for-

bindelse med at beskrive den type af overgang, som stifinderprogrammet er et eksempel på, via det 

religionshistoriske begrebet konversion.412 I den forbindelse er der nærmere bestemt tale om den 

form for konversion, som i antikken blev beskrevet på græsk som epistrophe eis heauton, og på 

latin som conversio ad se, altså en ”conversion to self”. Fælles for alle stifindere, der tager pro-

grammet til sig er, at de følger en bestemt tilskyndelse, som kan siges at svare til det Michel Fou-

cault beskriver som konversion i antikken; nemlig følgende: 

 

In the activities that one ought to engage in, one had best keep in 
mind that the chief objective one should set for oneself is to be 
sought within oneself, in the relation of oneself to oneself.413

 

Det er i indretningen af sig selv, i relation til sig selv, at muligheden for at vælge sig en livsvej ta-

ger form. Blandt andre ting, skriver Foucault, kan denne tage sig ud som: 

 

 

A path by which, escaping all the dependences and enslavements, 
one ultimately rejoins oneself, like a harbor sheltered from the tem-
pest or a citadel protected by its ramparts.414

 

Målet for selvets arbejde med sig selv, som stifinderprogrammet iværksætter, kan netop tolkes som 

et udtryk for en jagt på denne form for befrielse, hvor den enkelte bevæger sig i retning af, hvad de 
                                                 
412 Her tænker jeg eksempelvis på A.D.Nocks klassiske definition: ”By conversion we mean the reorientation of the 
soul of an individual, his deliberate turning from indifference or from an earlier form of piety to another, a turning 
which implies a consciousness that a great change is involved, that the old was wrong and the new is right” (Nock 
1933, 7). 
413 Michel Foucault 1985, 64f. 
414 Ibid. 
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kommer til at tale om som ”sig selv”. Også her i dette citat støder vi på fæstningsmetaforen. At 

målet er en indre fæstning, med volde omkring der kan sikre en imod passionernes rasen. Når jeg 

her taler om konversion, er det, som det fremgik af forrige kapitel, ikke som en etablering af en 

indre fæstning, men en indre stifinder. 

 Den sti, Lasse Zäll finder i sit eget liv, og som han efterfølgende bygger et firma op omkring, 

har karakter af en konversion, og konversionen spiller da også en rolle i hans arbejde med at hjælpe 

medarbejdere og ledere med i større elle mindre grad at konvertere til sig selv. Det vil for det første 

sige at befri sig fra bindinger fra normer og konventioner, de ikke kan gå ind for. Dernæst vil det 

sige at lære at sætte indre målsætninger for sig selv, i stedet for at følge ydre målsætninger, således 

at de igennem det arbejde de foretager, og det liv de lever, kan forfølge en indre sti, hvis retning er 

en bestemt form for perfektionering af selvet. 

Det er som sådan, at det bliver muligt at se Lasse Zälls konversion til sig selv som et eksem-

pel på en overgang fra en type af stræben til en anden, fra en type af attitude i forhold til arbejdet til 

en anden. Stifinderprogrammet kan udlægges, som en institutionaliseret praksis, som har til hensigt 

at give den enkelte muligheden for at foretage en lignende overgang fra en type af stræben og atti-

tude til en anden. Nemlig en overgang fra at forholde sig til sig selv igennem ude-fra-og-ind kate-

goriseringer, og disciplineringsstrukturer, til at forholde sig til sig selv, med henblik på herudfra at 

finde et grundlag, som man kan søge at projektere ud i verden igennem en inde-fra-og-ud discipli-

nering af sig selv og sin handlen i verden. 

Og jeg finder da også eksempler på sådanne konverteringer, idet stifindere i interviews og 

samtaler taler om, at de er i gang med en bevægelse fra et gammelt til et nyt mønster, på vej til at 

fundere krigeren i sig selv eller leve efter deres personlige værdier. Men der findes også konkrete 

eksempler på at konverteringen tager form i relation til måden, hvorpå den enkelte stræber. Det 

sker for eksempel, når en stifinder fortæller,415 at hun altid har følt, at hun skulle være den bedste 

til alt, hvad hun foretog sig, men at hun aldrig har haft en følelse af, at dette havde bragt hende der 

hen, hvor hun følte hun gerne ville hen.416  

 

                                                 
415 I-12. 
416 Hun fortæller, at hun kunne græde, hvis bare en anden i klassen i et andet fag fik en bedre karakter end hun. Selv 
om det må indebære en viden om, hvad det er man gør, kommer erkendelsen af, hvad det egentlig er det gør som en 
overraskelse for hende. Selvom hun siger: ”Men jeg havde jo ikke set, at det var et forkert mønster”, så er det klart at 
hun igennem et helt livslangt forløb ”som stræber”, godt var klar over at hun stræbte. 
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Pludselig på Hawks modul gik det op for mig, fortæller hun: ”hold da 
op, hvad er det jeg stræber efter? Hvorfor er jeg ikke god nok som 
jeg er? Da den kom til mig sådan bang: Hold da op hvor har jeg væ-
ret stræber, og er jeg blevet lykkelig af det? Så var den der, og så be-
gyndte der at ske noget med mig. 

 

Ser vi på stifinderprogrammets læreproces, så er der to øvelser, som ligger hen imod slutningen på 

det tredje modul, der ligger op til denne type spørgsmål og muligheden for at foretage en konversi-

on i forhold til hvad der driver en. Disse øvelser er struktureret omkring en række liminale, eller 

rettere liminoide træk.417 Helt centralt i denne forbindelse er den såkaldte ”vision quest”.  

 

At tale med sit træ 

 

Som optakt til øvelsen fortæller Hawk følgende: 

 

When a young Indian reaches his/her teens, it is time to find out what 
their purpose in life is. They would prepare - and then go by them-
selves, because it is a matter between them and the great mystery. 
They embrace their surroundings, their challenges and fears, to re-
lease potential and earn their power. 

You will now get that chance, to think about, to feel your purpose. 
Are you a warrior or a victim? What example would you be? The 
path is there - its probably not going to be easy - but remember, its 
only fear! Breath - embrace - participate!418

 

Her ser vi hvordan et indiansk liminalt fænomen, ”the vission quest”, igennem stifinderprogrammet 

kommer til at tage en liminoid form, hvor spørgsmålet om mening og temaet om at bruge sine res-

sourcer, som står helt centralt i det jeg kalder selvtransformationsbevægelsen, tolkes ind i en indi-

ansk sammenhæng og terminologi. 

 Øvelsen forgår om natten i en nærliggende skov, hvor deltagerne bliver bedt om at tage plads 

under ”deres” træ, som er et træ, de tidligere på dagen har udvalgt. Her skal de så reflektere over og 

undersøge (think and feel), hvad der er meningen for dem med at være på jorden. 
                                                 
417 Turner 1985, 53ff. 
418 SFA, # 3/3. 
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 Hensigten er, at deltagerne skal føre en form for intuitiv kommunikation med træet (eller 

med dem selv). Det er meget forskelligt, hvad folk får ud af denne øvelse, nogle føler de bruger 

naturen til at finde ro med sig selv, tænke lidt over løst og fast; andre har en mere dyb og væsentlig 

oplevelse af dette. En fortæller,419 at ”noget af det som gav mig mest ved stifinderprogrammet var 

’the vission quest’”, fordi han umiddelbart kunne relatere det til sit fag, journalistikken. 

 

Hvad er meningen med, at jeg er journalist? Det er ikke ligegyldigt, 
hvad for nogle historier, vi fortæller… 

Jeg spørger ubevidst mig selv, hver eneste gang jeg laver en historie, 
hvad er egentlig meningen med, at fortælle den her historie. Og jeg 
har givet mig selv et løfte om, at alle de historier, jeg fortæller, skal 
der være en mening med…  

 

Hvor denne deltager forbinder oplevelsen med en professionel etik, forbinder andre oplevelserne i 

naturen med andre aspekter af deres eksistentielle situation. De kommer måske til at tænke på rela-

tionen til deres børn, eller deres venner, men det er karakteristisk, at der til denne meningssøgende 

tendens, som citatet afspejler, knytter sig en forestilling om ansvar for omverden; hvor det den en-

kelte gør, bliver opfattet af ham selv som noget, der afsætter sig som ringe i vandet eller spor i om-

givelsen. Således også hos journalisten, der begrunder sin omsorg for den personlige mening såle-

des: 

 

Historier skaber virkeligheden, det er ikke noget vi gør os særligt 
klart, men de historier vi fortæller hinanden betyder noget, fordi de er 
med til at skabe den virkelighed, som vi lever i. Hvis man tager den 
ind, så går det op for en, at man har et ansvar for at bruge det til no-
get. 

 

Det var også i forbindelse med dette ritual, fortæller Zäll, at det blev klart for ham, hvad der er hans 

”vision”. Efter at have siddet under ”sit træ”, forklarer han det således: 

 

Min opgave er at suge viden til mig fra mange kilder og sætte det 
sammen på en ny måde. Og dernæst at bringe det videre til andre 

                                                 
419 I-5. 
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mennesker, så de får større indsigt og lykkedes bedre med deres 
liv.420

 

Under træet følte Zäll, at han blev klar over, at det der er hans styrke, er evnen til at se sammen-

hænge i meget forskelligt materiale og trække nogle tråde ud fra forskellige kontekster, som kan 

give mening i en tredje kontekst. Det er, hvad vi kan se i stifinderprogrammet i dag, hvor elementer 

fra eliteidræt, jægerkorpset og indianerne, når de bliver sat sammen, som det sker i dag, rent faktisk 

kommer til at give mening for de fleste deltagere på stifinderprogrammet; og således også mening 

for det aktuelle danske erhvervsliv.  

 Igennem den kombination, der er tale om, bliver de to træk, der gennemstrømmer Zälls bio-

grafi, nemlig ønsket om at få succes og ønsket om at leve det gode liv, tematiseret i relation til hin-

anden. Det er karakteristisk, at ”the vision quest” kommer til at handle om sådanne temaer. Hvor-

dan den enkelte personligt kan passe ind i en større sammenhæng, og hvordan denne kan opleve en 

følelse af ansvar for andre, og overfor sig selv, et ansvar for at leve sit liv på en måde, så det kan 

udgøre et eksempel for andre. Tematiseringen af denne type ansvarlighed, ritualiseres igennem en 

liminoid konversion til den store sammenhæng, ”the great mystery”, som er indlagt dagen efter 

”the vission quest” på det tredje modul – nemlig i inipi-ritualiteten.421

 

Inipien 

 

En inipi er som allerede nævnt en indiansk svedehytte. Hytten har form som en skildpadde. I mid-

ten af et cirkelformet lavt telt af grene og klæder, er gravet et hul, og jorden herfra er lagt i en bun-

ke uden for den lave indgang til teltet. På den anden side af denne bunke af jord er et bål, hvis 

funktion er at varme store sten, som så bliver lagt i hullet midt i teltet.  

Inipi betyder ”jordens indre”, det er ifølge dele af den indianske religionspraksis – og en stor 

del af nyere åndelige bevægelser – et spirituel eller helligt sted, hvor deltagerne mødes for at bede 

til eller blot forholde sig til, hvad de kalder ”The Great Mystery”. Det store mysterium udlægges 

som det store ukendte rum, der omgiver menneskene, og som de er forbundet med uden, at de selv 
                                                 
420 Hundevadt, kapitel 1. 
421 Inipien er ikke en officiel del af stifinderprogrammet, men som det hedder en gave fra Hawk. Selv om den ikke er 
en del af kurset, er den for mange en vigtig del af det samlede forløb. 
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har magt over det. Begrebet The Great Mystery betegner en erkendelse af afhængighed af og en 

respekt for jorden, og alt hvad der er på den. En erkendelse og respekt som blandt andet tager form 

i begrebet ”connectedness” eller ”relatedness”, for pointen er, at samtidig med at The Great Myste-

ry er, ja, netop et mysterium, så er det udtryk for noget, den enkelte er forbundet med og i, noget 

som denne har ansvar for, og som så i en eller anden grad er påvirket af det forhold, man indtager i 

forhold til det. 

 Hele seancen tager ca. to timer. De gloende sten bliver bragt ind i det allerede opvarmede 

telt, der samtidig fyldes med salvierøg og vanddampe, fra overøsning af stenene med vand. Tempe-

raturen inde i inipien udgør en stærk kontrast til den kolde oktoberaften ved Horsens Fjord, hvor 

deltagerne smider kludene før de kryber ind i mørket. 

 Som en af deltagerne, der er naturvidenskabsmand, siden formulerer det, ”så er inipien så 

langt fra rationaliteten, man kan komme”.422 På dette tidspunkt bevæger stifinderprogrammet sig, 

på en anden måde end i de tidligere øvelser, ud over rationalitetens kant. Her bliver det liminale 

træk ved stifinderprogrammet ført helt igennem. Vi er uden for logos’ domæne, der bliver ikke talt 

i en inipi, men sunget og bedt, der bliver ikke tænkt i en inipi, men deltagerne skal søge at åbne sig 

for, at de kan bede fra hjertet (ikke hjernen), der bliver ikke forventet noget af den enkelte, men 

”expected the unexpected”. 

 Ritualet er en styret blanding af rituelle påhældelser af vand på de glødende sten, indiansk 

sang og bønner eller udsigelser til skabelsen og ”all my relations”. Bønnerne går på omgang, delta-

gerne skiftes til i forskellige runder at sige en bøn. Den første runde angår verden, deltagerne skal 

vælge noget i verden, denne vil bede for. Anden runde angår den enkeltes nære, mens tredje runde 

angår den enkelte selv.  

 Bønnerne kan have karakter af håb, hvor der dels gives udtryk for håb og ønsker, dels siges 

tak for det man har. I den første runde kunne det være, at deltagerne beder for mennesker i nød, det 

kunne være lidelser i den tredje verden, krigen i Afghanistan, børn der ikke behandles ordentligt, 

folk der strides på grund af religioner osv. I den anden runde, hvor der bedes for mennesker, som 

står den enkelte nær, kan det være, at der bliver sagt tak til nogen eller der ønskes noget på vegne 

af andre, et barn, en ægtefælle eller en forælder, og endeligt bliver der i den sidste runde af bønner 

mulighed for at sige tak for bestemte ting eller bede for sig selv, hvad er den enkeltes ønske?  

                                                 
422 I-11. 
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 Dette ritual opleves som meget intenst af en del deltagere. Nogle græder for eksempel, og der 

kommer meget personlige ting frem i løbet af disse runder, hvor den enkelte måske overrumples af 

noget denne kommer til at sige eller ønske eller bede til – som ikke er planlagt. Det kan være øn-

sket om at få et tættere forhold til sine børn, eller styrke til at klare det at miste en forældre eller 

andet. 

 Hvis formålet med ”the vision quest” er at stille skarpt på, hvad der er målet i den enkeltes 

liv, og hvorledes den enkelte kan blive den primære virkende kraft i sit liv, så betegner inipien en 

øvelse, hvis hensigt er at gøre den enkelte i stand til at sanse, hvorledes det at gøre sig selv til en 

virkende kraft i ens omgivelse, skal ses som en samtidig bevægelse ind i subjektet, og en bevægel-

se ind i den store universelle sammenhæng. Det at virke i overensstemmelse med sig selv er at få 

kraft, det at få kraft er at påtage sig at virke på sit eget lille decentrale sted i en alt omfattende 

sammenhæng. 

 Denne grundfølelse giver et godt, koncentreret billede af, hvad jeg forstår ved den post-

protestantiske ånd. Det er igennem den beskrevne følelse, at den enkeltes kald til at arbejde lader 

sig forstå. Det handler om, at det skal give mening at se sig selv, som en kompleks enhed, man kan 

gøre noget ved, stående overfor en stor kompleks omgivelse, man netop kun kan gøre noget ved, 

ved at gøre noget ved sin egen enhed. Det vil sige, at for den enkelte stifinder handler det om at 

respektere omgivelsens uendelige kompleksitet, og finde en form for accept i den mystiske sam-

menhæng. 

 Det er heri, at arbejdsetikken finder et direkte spirituelt udtryk. Den enkeltes måde at koncep-

tualisere sig selv og finde mening i verden igennem det at arbejde på sig selv, kommer til at frem-

stå som en immateriel proces, som forløber ved siden af arbejdets materielle processer.  

 Hvor principperne, værdierne og det proaktive perspektiv kan ses som hverdagslige teknikker 

den enkelte kan bruge til at disciplinere sig til at holde sig på sit indre spor med, så er den ånd som 

inipien åbner for rituel og det Weber kalder hverdagsfremmed – den har eventkarakter, og skal give 

deltageren en kondenceret åndelig fornemmelse af, hvad resten af programmet mere grammatisk 

opbyggeligt søger at installere i subjektet – en spirituel synsvinkel på sit arbejde. 

 De rituelle iscenesættelser af meningssøgen og forbundetheden til omverden, forbinder jeg 

med en proces af eksterorization, hvor den enkelte deltager efter at have skabt et bestemt interori-

zerende perspektiv, nu bliver udfordret til at vende sig ud ad imod omverden. Denne interorizations 
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og eksterorizations proces mødes i en bestemt tilstand, som er målet med stifinderprogrammet. Det 

er en tilstand af balance indadtil, hvilen i nuet og tillidsfulde relationer til omverden. 

 Denne tilstand forbindes med en relation til tiden, som betegnes synkronicitet, og som i løbet 

af stifinderprogrammet bliver introduceret, som en måde at perspektivere sig selv.423 For stifinder-

programmet betegner ”synkronicitet” en tilstand med sig selv, som den enkelte er i stand til at op-

nå, igennem den type disciplinering af sig selv jeg beskrev i kapitel 7. Det er min opfattelse at net-

op denne tilstand kan bruges til at sige noget om, hvordan der er tale om en transformation eller en 

genfortolkning af tidligere former for samfundsmæssig organisation.  

  

Transformation af synkronicitetsbegrebet 

 

Synkonicitetsbegrebet står helt centralt i den moderne organisations historie. Som det fremgår af 

Gorm Harstes analyse, var sidste halvdel af det 19.ende århundrede på en lang række måder kende-

tegnet ved ”den samtidige synkronisering af forskellige subsystemer”. Han nævner i den forbindel-

se den måde de kapitalistiske virksomheder, lagde sig op ad det store forgrenede statsapparatur, 

som jernbanerne og telegraferne, således at synkronicieringen kom til at betegne en proces, hvor-

ved samfundets subsystemer blev sammenfattet i et netværk af kommunikation; og storbyerne ud-

viklede sig til ”maskiner for synkronisering”, hvilket han udlægger som, ”man blev opmærksom 

på, at alt muligt forskelligt kunne foregå samtidigt, være indbyrdes adskilt og i næste øjeblik ind-

byrdes sammenkoblet”.424

 Men, fortsætter Harste, ”Industrialismens tidsopfattelse blev imidlertid ikke den synkroniske, 

men den lineære”,425 det blev den kausale logik, mekaniske lære og den instrumentelle rationalitet, 

der kom til at kendetegne tidsopfattelsen i denne periode. På denne måde kom synkronicitet, blot til 

at betyde ”samtidighed” i en ”Webersk” bureaukratisk organisatorisk forstand. Det vil sige, at det 

centrale i synkroniciteten blev, at der med præcision blev handlet ud fra en koordinering og plan-

lægning, der kunne sammenføje forskellige elementer af en proces i en sammenhæng. 

                                                 
423 Mine interviews afspejler, at det ikke er alle der forstår dette begreb i relation til deres eget liv; det kan som nogen 
formulerer det være fordi ”de ikke er kommet så langt endnu, at de er begyndt at se på deres liv ud fra dette perspektiv. 
424 Harste 1997, 72f. 
425 Ibid. 
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 Med stifinderprogrammet sker der imidlertid en transformation af denne tidslogik. Der opere-

res ikke med det Weberske begreb om samtidighed, forstået som kausale sammenkoblinger mellem 

forskellige systemer, men med C.G. Jungs forståelse af begrebet, der som det fremgår af citatet 

nedenfor netop er a-kausalt. På samme måde gælder det, at det jeg kalder en ”Webersk” forståelse 

af samtidighed implicerer ”en rumlig forståelse af før og efter”,426 mens Jungs implicerer en my-

stisk relativering af såvel rum- som tidsforholdet.  

 

Synchronistic phenomena prove the simultaneous occurrence of 
meaningful equivalences in heterogeneous, causally unrelated proc-
esses; in other words, they prove that a content perceived by an ob-
server can, at the same time, be represented by an outside event, 
without any causal connection. From that follows either that the psy-
che cannot be localized in space, or that space is relative to the psy-
che. The same applies to the temporal determination of the psyche 
and the psychic relativity of time.427

 

Denne mystiske passage, kommer til at danne grobund for en forestilling om et a-kausalt forbindel-

sesprincip, hvor to begivenheder synes at være sammenkoblede af noget andet end såvel bevidst 

planlægning som tilfældet. 

 I stifinderprogrammet bliver denne a-kausale form for sammenknytning primært brugt til at 

betegne en gevinst ved den form for selvomsorg, der undervises i. Det vil sige, at hvis man lærer at 

være rigtig god til at være i nu’et, have bevidsthed om hvordan man har det, og hvad man skal, og 

derfor ikke anstrenger sig, ikke søger at opnå kontrol over omverdens kompleksitet, men kan give 

sig hen til den, så kan man opnå en tilstand med sig selv, hvor tingene kommer til en når de skal, 

hvor man møder dem, man har brug for at møde, og hvor tingene falder på plads omkring en. 

 Når synkronicitet er på spil, så relateres det med andre ord til den tilstand, den enkelte er i 

med sig selv, hvor han eller hun arbejder på sig selv og sin egen transformation, som et transitivt 

aspekt af det at arbejde i en given arbejdsmæssig position. Synkronicitet udlægges som en dimen-

sion i livet, der åbner sig, når man trækker sig ud af ude-fra og ind bestemmelser af en selv, og be-

gynder at kunne etablere sine værdier, og basere sin adfærd og sine tanker på de principper, jeg 

nævnte i det foregående kapitel. 
                                                 
426 Harste, ibid. 
427 C.G. Jung (1997): On Synchronicity and the Paranormal. Key readings selected and introduced by Roderick Main. 
London, s. 101. 
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 ”Synkronicitet” er en kvalitet, og bliver på denne måde et karaktertræk ved det at få og fast-

holde succes og kompetence; læg eksempelvis mærke til, hvad Zäll siger om tidshåndteringen i 

følgende citat. 

 

De dygtigste forretningsfolk, jeg kender, har ofte et lavere tempo og 
virker mindre stressede end dem, der kæmper for at få succes. De har 
et større overskud til at lytte, reflektere og være nærværende, og de 
kan altid finde tid til de ting, som virkelig betyder noget for dem. På 
samme måde er det mit indtryk, at de dygtigste sportsfolk ikke bare 
stræber hektisk efter resultater. De er mere optaget af at skabe en til-
stand, hvor det hele svinger.428

 

Det er ikke målet (succes), der helliger midlet (stræben), det er midlet (selvomsorgen), der skaber 

målet (succes). 

 Heri genfinder vi den etiske figur, som jeg i kapitel 2 fremhævede som kendetegnende for 

den antikke etik. Det er igennem en trækken sig ud af verden i en omsorg for selvet (interoriza-

tion), at der skabes mulighed for en genforening med verden under nye betingelser (exterorization). 

Stifinderen trækker sig fra omverdens kompleksitet, opgiver at overskue sammenhænge mellem 

omverdens forbindelser ud fra en målrationel, kausal logik. I stedet begynder stifinderen at koncen-

trere sig om sin egen kompleksitet, og den måde man kan opnå bestemte tilstande i sig selv; hvilket 

igen åbner for en ny, akausal måde at genforene sig med omverden på, hvor der gælder andre ar-

bejdsetiske spilleregler, og der lægges et grundlag for en ny definition af professionalisme. Der er 

tale om en professionalisme, hvor den enkeltes tilstand med sig selv, kommer i fokus; og spørgs-

målet om, hvordan man har det med andre, bliver centralt fordi muligheden for at etablere balance 

og ærlighed og sammenhæng mellem medarbejder og opgave, kommer til at spille den centrale 

rolle.  

 Det er ud af denne personligt etablerede form for professionalisme, at stifinderprogrammets 

arbejdsetik kan lægge op til det, jeg kalder en indre rationalitet, sådan som det fremgår af følgende 

citat. 

 

Der er en del ligheder mellem jægersoldaterne, indianerne og de bed-
ste idrætsfolk og topledere, jeg har mødt. De har alle en kriger men-

                                                 
428 Zäll i Hundevadt 2001, 159. 
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talitet, som bunder i, at de kender sig selv og har fundet en indre ba-
lance. De er ikke bange for at påtage sig et ansvar. De kommunikerer 
direkte og ærligt. Og de har et fantastisk beredskab til at handle ef-
fektivt og løse komplicerede opgaver under et stort tidspres.429

  

Målet er, at kunne forene intuition, fornemmelse, viden og evner i ens daglige praksis, altså få gjort 

disse sider til et tilgængeligt forråd af muligheder i den enkelte selv. Denne tilstand opfattes som 

efterstræbelsesværdig, og forbindes med kvalitet i livet, idet den opfattes som tegn på, at den enkel-

te befinder sig på stien, befinder sig i en bane, hvor han er på vej til at blive en helhed, på vej til ”at 

blive sig selv” eller ”sit sande jeg”. 

 At være på stien kan således ses som en måde hvorpå den enkelte igennem en given arbejdse-

tisk selvteknologi kan hæve sig ud af tilfældighedens kaos, og etablere en fortolket sammenhæng i 

sin interaktion med omverdenen, der ikke forudsætter en ydre orden, men baserer sig på anskuelsen 

af hver enkelt medarbejder som et immanent projekt. Denne sammenhæng kan virke på den måde, 

at den skaber ro og orden, og dermed også et grundlag for handling, og kan danne udgangspunktet 

for rationalitet, ydeevne og konkurrence. Stifinderprogrammets telos er at bringe den enkelte i en 

tilstand med sig selv, hvor denne bliver i stand til at rekonstruere en sammenhængende fortælling 

omkring sig selv, og dermed også en orden i sit liv igennem det at lægge et ganske bestemt per-

spektiv ned over sit liv, et perspektiv der assimilerer erfaringer og etablerer målsætninger. 

 

Cirkler af sammenhæng  

 

Når vi i dag møder Zäll, så kan han diskutere alle de forhold, der angår hans ydeevne, succes og 

rationalitet med udgangspunkt i det kredsløb af cirkler, som han er en del af, og som omfatter hans 

familie, hans kolleger, venner og sig selv. Det er ifølge ham hele dette system af systemer, som 

betinger hans tilstand, og derigennem hans ydeevne. Arbejdet er en dybt integreret del af dette net-

værk af netværk. 

 Spørgsmål om effektivitet, og evnen til at fungere optimalt føres tilbage til spørgsmålet om, 

hvordan han lever, forstået som spørgsmålet om, hvorvidt der er en dynamisk ro i hans cirkel af 

cirkler. I første omgang drejer det sig om hans egen cirkel, det vil sige relationen til sig selv, deref-
                                                 
429 Ibid. 129. 
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ter hans nære cirkler og tertiært, arbejdets cirkler. Lasse Zälls personlige eksempel illustrerer såle-

des godt, hvordan stifinderrationaliteten fungerer. For ham er hans evne til at yde noget ligefrem-

proportionalt med hans evne til at skabe en form for balance i ”sine cirkler”, som han mener dæk-

ker over den tilstand man kalder lykke. 

 

For mig er lykke at være i harmoni med mig selv og med de vigtige 
personer i min nærhed… Og ydeevne er en spin off af lykke. Det er 
at mit fulde potentiale kommer i brug, derhjemme, sammen med alle 
de mennesker jeg er sammen med, så er jeg i stand til at yde 110, 
120%. Jeg er god til at tænke, ræsonnere, jeg er god til at lytte, jeg er 
god til alt det, jeg skal lave, også arbejde længe og hårdt og intensivt. 
Men når jeg er ude af balance så er det ikke engang 80 % jeg kan 
yde, det er mindre nogen gange er det kun 20, så forskellen på at væ-
re funktionel eller være lidt ude af balance for mig er enorm.430

 

Det er klart at dette citat afspejler et vist overskud, det er ikke alle, der kan formulere sig sådan, 

hvis man eksempelvis kæmper for sin virksomheds overlevelse, er det for så vidt ikke sikkert at 

man har overskud til at tænke på lykke. Men dette gør ikke, at Zälls historie og måde at konceptua-

lisere rationalitet ikke siger noget om en samtidig problematik. Zäll tager afstand fra en relation 

mellem mennesker, der kun er båret oppe af muligheden for en kortvarig gensidig nytte, uden mu-

lighed for at skabe, hvad han ser som arbejdsetiske relationer, der får relation til hans liv mere ge-

nerelt. Han sondrer mellem forhold i det private og i sit arbejdsliv, der etablerer balance og dyna-

mik, og forhold der skævvrider denne balance. Og i den forbindelse er det en pointe, at det resul-

tatorienterede, stræbende arbejde godt kan være en ret ueffektiv investering, hvis man derigennem 

kører sig selv ned, sådan som han selv har erfaringer med fra tidligere i sit liv. 

 

                                                 
430 Eget interview nov. 2002. 
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Den nye kapitalismes ånd 

 

Skal vi prøve at sammenfatte, hvad det er Zälls historie viser, så vil jeg fokusere på, at der er tale 

om en konvertering fra en type af stræben til en anden. Den første form for stræben er kendetegnet 

ved, at Zäll stræber efter at sætte sit spor i den ydre omverden ved at følge en ydredefineret form 

for succesbeskrivelse, hvor rationaliteten består i, at han reducerer kompleksiteten af sit selv, sin 

families, vennernes og sin personlige dagsorden. Det gør han ved at have et stadig mere specialise-

ret selv, der alene opererer i relation til løsningen af opgaver, mens de andre aspekter af det, følel-

sesmæssige, familiære, venskabelige, religiøse, meningsmæssige aspekter af hans mulige selv, blev 

bortrationaliseret. Han nåede resultater ved at fokusere, specialisere sit liv så der blev tid til så me-

get arbejde som muligt.  

 Den anden form for stræben er baseret på en anden rationalitetsopfattelse, nemlig en rationa-

litetsopfattelse, der er funderet i en mere kompleks selv-forståelse; ved at undersøge sig selv, og 

ved at etablere en immateriel ramme omkring sit liv, der går ud på at søge at opnå en personlig 

helhed, som korresponderer med en fornemmelse af helhed i omverden, mener han at opnå en til-

stand med sig selv, som gør ham i stand til at samarbejde og lede på en måde, hvor synergi og flow 

kommer til at udgøre målet og metoden for samarbejdet. 

 I den forbindelse bliver Zäll optaget af at se sit liv i en sammenhæng, hvor det er noget andet 

end tilfældet, der styrer, nemlig den indre stifinder, som opererer omkring et princip om synkroni-

citet. Hvor synkronicitet bliver forstået som en form for fatalisme, eller tillid til, at de ting, der skal 

ske, sker, hvis man i stedet for at anstrenge sig om at have styr på dem (de ydre faktorers orden), 

koncentrerer sig om at have styr på sig selv (kontakten til den indre stifinder). Det bliver følelsen af 

flow, hvor den enkelte føler, at ting sker på en måde, der skaber resultater, fordi denne er åben for 

dem, ikke stritter imod dem, ikke begrænser sig selv, det handler om. 

 Hawk beskriver denne tilstand i sit eget sprog på følgende måde. 

 

Forestil dig, at du sejler på en flod i din kano. Hvis du er tøvende og 
modarbejder strømmen, er det svært at manøvrere kanoen og du bru-
ger meget energi. Du går måske glip af den hjort, der står inde på 
bredden og betragter dine febrilske anstrengelser, og du ser heller ik-
ke den høg, der kredser over dig. Hvis man derimod finder en balan-
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ce, hvor man arbejder sammen med floden, kan man nå sin destinati-
on med ynde og oven i købet nyde turen.431

 

Denne søde, lille historie rummer både Lasse 1’s og Lasse 2’s historier, og konverteringsprocessen 

mellem dem. Zäll brugte tidligere sin energi på at få omverden til at anerkende ham, men blev klar 

over, at dette dybest set var struktureret af et trick, som gik ud på at anerkendelsens ramme forskød 

sig, hver gang han havde bevæget sig et stykke (udsættelse). På baggrund af denne erkendelse be-

vægede han sig langsomt i retning af en selvtransformativ proces, hvor de dele af ham selv, som 

stod i vejen for, at en sådan anerkendelse kunne vokse frem indefra (offerstrukturen) blev gjort til 

genstand for arbejde (intensitet). Igennem denne tilstand med sig selv er der vokset en anden form 

for tilstand i relation til omverden frem. Det er denne selv- og omverdens transformation – jeg kal-

der genopfindelse af sammenhæng. Og synkronicitetens tilstand er denne sammenhængs ånd, nem-

lig den måde hvorpå den enkelte lærer at mestre sig selv, som deltager i den nye kapitalismes orga-

nisation af arbejdet, hvor ydre rammer, individualiserede praksiser, skiftes ud med forandringspræ-

gede og forhandlede rammer. 

 

Målet med at gennemgå den proces, som stifinderprogrammet udgør, er at komme ind i en tilstand, 

hvor man flyder med strømmen, hvor man accepterer de ting, man ikke kan ændre (the way it is, is 

the way it is), har styrke til at ændre de ting, man kan ændre (warrior, proaktivitet), og har visdom 

til at se forskel på disse to.432

 Denne opfattelse bliver igen etableret som et immaterielt kondenseringspunkt, som koncipe-

res som forudsætningen for at kunne virke i en materiel sammenhæng, kendetegnet ved forandring, 

hvor der ikke er nogen roller, hvori man kan parkere sig selv, sit indre, arbejdet med sig selv. "At 

virke" kommer her til at betyde, at kunne være virksom, at kunne udvirke en reel forskel, og samti-

dig med at man er åben, er man i stand til at have en fornemmelse af at være i kontrol, styre sit liv 

så det virker for en. At lære at operere på grundlag af forskellen mellem det der virker, og det der 

ikke virker for en, er læreprocessens telos. Dette perspektiv skal ifølge stifinderprogrammet løben-

de installeres for at holde fokus, hvorfor den enkelte tilskyndes til at bruge den række af simple 

principper, jeg fremhævede i sidste kapitel. Også den figur, som krigeren udgør, tager form som 

                                                 
431  Hawk, 176. 
432 For nu igen at parafrasere den stoiske tanke, der er blevet universaliseret som sindsrobønnen. 
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den realiserede model af det, der virker, og offeret udgør den realiserede model af det, der ikke 

virker. 

 Opsummerende kan man sige, at det der ikke virker i følge denne tankegang er at søge at 

følge omverdens puls, og søge at forme sit selv i takt med omverden. Gør man det, vil man – sådan 

må det opfattes – opleve det Sennett beskriver som selvets opløsning, stress og udbrændthed. Op-

skriften på succes er lige det modsatte: at have selvomsorg. Omdrejningspunktet i denne form for 

arbejdsetik, og målet for den stræben der bliver tale om, er netop en balance med sig selv. På den 

måde kan man sige, at det der kommer ind i arbejdslivet med stifinderprogrammet, er en form for 

livsfilosofisk refleksion og teknik, idet det er kunsten at leve på en måde så man får succes og bli-

ver lykkelig, der er omdrejningspunktet. På den måde bliver klassiske livsfilosofiske temaer som 

venskab, kærlighed og lykke, omdrejningspunktet for stifinderprogrammet, og det at kunne balan-

cere sit liv en forudsætning for at kunne tilbyde et professionel og passionabelt selv på arbejdsmar-

kedet.  

 

Fra udsættelseskultur til intensitetskultur 

 

Zälls historie afspejler, hvad man kan beskrive som et kulturelt skift. Jagten på passion, udødelig-

hed, etableringen af venskaber og familielivet som en kunst, er dele af samme bevægelse fra, hvad 

jeg vil kalde en udsættelseskultur til en intensitetskultur.  

 Vender vi tilbage til tankegangen fra afhandlingens første del, kan man sige, at i forlængelse 

af foreningen mellem den græske logos og den kristne agape vokser et udsættelsesstruktureret, 

værdimæssigt skemata frem, som finder sin zenit i protestantismen, og som efterfølgende kom til at 

levere den ånd til det moderne samfund, som bedst svarede til den industriel-bureaukratiske organi-

sationsproces. Her bliver arbejdet konciperet som en investering af sig selv i en proces, hvor ud-

kommet transformeres til opsparet kapitel således, at den enkeltes behov og passioner tilsidesættes 

med henblik på en fremtidig tilstand af lykke. Der er ingen gradvis oparbejdning af lykkens tilstand 

i den enkeltes selvomsorg; mestring tager form som en askese, der bygger på forsagelse og udsæt-

telse. 

 Med fænomener som leder- og medarbejderudvikling vokser en anden type af kultur frem, 

som fungerer omkring intensitet, snarere end omkring udsættelse. Det handler om at opnå en inten-
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sitet i forhold til sig selv og andre igennem arbejdet. Det handler om at lære at forvalte sig selv på 

en måde, så man mærker en fylde her og nu: Tilstedeværelsens udbytte, balancens nydelse, flowets 

optimaloplevelse, synergiens lykkesaglighed og tillidens intense følelse af fællesskab – øjeblikkets 

magi, når man er åben overfor andres henvendelser i en synkron form for kausal binding mellem to 

eller flere parter. Hele denne intensitetskultur ligger som et meningsformende moment omkring 

den hårde slidsomme træning på sig selv, som skal til for, at man kan opleve denne intensitet. Kon-

frontationen med sine egne svage sider, mønstre, der hvor det, som det hedder i terminologien, 

”gør rigtigt ondt”. Udsættelsen går ikke længere, hvis man udsætter selvkonfrontationen eller kon-

frontationen med andre, så står man indenfor intensitetskulturen i et værdimæssigt set dårligere lys, 

end hvis man er i stand til at tage tyren ved hornene og tale lige ud af posen. 

 Hvor udsættelsens kultur er kendetegnet ved en melankoliens struktur, hvor man haster der-

udad og søger at skabe resultater, men efter en tid bliver slået af det forhold, at tiden er gået, er 

intensitetens kultur kendetegnet ved en dyrkningen af øjeblikket, en hagen fast ved, at det er i dette 

nu, at vi lever og kun i det, vi kan ændre noget ved vores situation, og derfor bliver reglen for nuet, 

intensitetskulturens credo, som det kan gengives med Nietzsche formulering: ”As the soldier exer-

cises, so should one learn to act”.433

 

                                                 
433 Will to Power, citeret efter Nehamas 1998, 140. 
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9. 
 

Den indre stifinder. 

En diskussion af tesen om  

den post-protestantiske arbejdsetik 
 

 

 

Efter nu at have gennemarbejdet stifinderprogrammet ud fra Foucaults metode, og have indkredset 

stifinderprogrammets etiske materiale, dets tilskyndelse, teknikker og dets mål, vil jeg i dette kapi-

tel afslutte denne analyse af stifinderprogrammet, med en diskussion af den tese om den post-

protestantiske etik, jeg opstillede i afhandlingens første del. Det vil jeg gøre ved igen at stille de 

spørgsmål, som tesen hviler på: Kan man se stifinderprogrammet som en arbejdsetik? Er den post-

protestantisk? Og er den en bios-baseret, livsfilosofisk funderet, teknik til selvomsorg?  

 

Er stifinderprogrammet en arbejdsetik?  

 

Som det er fremgået et stort antal gange i løbet af afhandlingen, er svaret på dette spørgsmål et 

”ja”. Stifinderprogrammet er en arbejdsetik i den forstand, som jeg definerede begrebet arbejdsetik 

i introduktionen, nemlig som det forhold, ”at arbejdet og dets processer ikke kun refererer til sig 

selv, men udover deres direkte materielle funktion i en given sammenhæng, spiller [de også] en 

immateriel funktion”. Dette forhold kaldte jeg for, at en transitivitet er på spil i forholdet mellem 

arbejde og liv, som gør, at arbejdet bliver tolket i relation til en mening, der ligger ud over sig selv, 

eller omvendt, at livets mening bliver tolket ind i arbejdets processer. 
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 Kapitel 4 viste, at stifinderprogrammet fremstiller en ramme omkring den enkelte deltager, 

der skaber muligheden for at deltageren kan fortolke den arbejdsmæssige sammenhæng, han er en 

del af, som et miljø omkring en ”hidden agenda”, som er en immateriel og meningsskabende agen-

da, der fungerer omkring selvet – som et etisk projekt. I den forbindelse bliver den enkeltes relation 

til sig, forholdet til den anden og mere generelt det interdependente forhold til den omverden, den 

enkelte befinder sig i, tematiseret. De følgende fire kapitler har efterfølgende vist, hvordan stifin-

derprogrammet identificerer aspekter af deltagerens subjektivitet (offeret) som mål for en type in-

tervention, som er etisk i den forstand, at den angår definitionen af den enkeltes selvforhold, for-

hold til andre og endeligt også et muligt forhold til naturen eller et princip om sammenhæng. Der er 

tale om et sæt af systematiske perspektiver på selvet, som giver anvisninger på, hvordan den enkel-

te skal indrette sig med sig selv – bestemte teknikker og disciplinering af reaktioner – med henblik 

på bestemte sæt af mål, nemlig ”at blive sig selv”, ”finde sit sande selv”, bevæge sig ”i en tilstand 

af flow”. Heri ligger der, at stifinderprogrammet anviser måder, hvorpå den enkelte kan etablere en 

personlig sammenhæng, som knytter an til begrebet mestring, som en interorization og en sam-

menhæng inde fra og ud i relation til omverden, som knytter an til begrebet ”sammenhæng” som en 

eksteriozation.  

 I min tolkning redegør jeg for, hvordan dette kan ses som et etisk modtræk til bestemte struk-

turelle forhold. Når arbejdets indretning ikke længere – på samme måde som i relation til den We-

berske organisation eller ”the organisational man” – besidder en sammenhæng, der tager form 

udenfor den enkelte, må den enkelte, som et modtræk, søge at skabe en sådan sammenhæng ved at 

rette opmærksomheden på selvet.434

 Den sammenhæng, som stifinderprogrammet søger at etablere, tager dermed form som en 

etisk strukturering af arbejdet i forhold til en given tilskyndelse, som jeg redegør for igennem be-

grebet om ”et kraftfuldt selv” – et selv der, kan gå ind og give form til ikke præstrukturerede sam-

menhænge. Arbejdets ”hidden agenda”, som Zäll formulerer det, er en personlig udviklingsproces, 

der kan konvertere medarbejderes perspektiv på arbejdet i retning af en måde, at nå til en bestemt 

tilstand med sig selv, og i sit liv. Det er i denne forstand, at det giver mening at tale om stifinder-

programmet, som en moderne arbejdsetik.  
                                                 
434 Som S. Beder gør opmærksom på, så var dette en af forudsætningerne omkring de ledere Whyte undersøgte: ” in 
those years of rapid expansion after the war, ‘many a young man of average ability has been propelled upward so early 
– and so pleasantly – that he can hardly be blamed if he thinks the momentum is constant’. Such men assumed that 
they would be in the organization for their whole careers”. Ibid. 
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 Den moderne arbejdsetik søger at etablere et perspektiv på selvet, som øger selvets komplek-

sitet, samtidig med at det reducerer omverdenens kompleksitet. Det vil sige, at denne etik vender 

perspektivet på selvet fra en omverden, hvis kompleksitet umuliggør, at den enkelte kan finde et 

identitetsskabende og grænsesættende subjektivt mønster (den nye kapitalismes flux), indad imod 

selvet – idet det søger at udvikle selvets indre orden med henblik på, at der her kan findes de identi-

tetsskabende og grænsesættende rammer, der ikke længere gives i omverden. 

 

Er det en post-protestantisk arbejdsetik? 

 

Når der således kan siges at være tale om en arbejdsetik, er det næste spørgsmål så, om den er 

postprotestantisk? Jeg vil svare på dette spørgsmål ved at vende tilbage til de tre akser, som jeg 

identificerede som centrale for den protestantiske etik i kapitel 1, og diskutere den transformation 

af disse akser vi finder igennem stifinderprogrammets bearbejdelse af subjektivitet.  

• Den første akse var defineret omkring en metodisk-rationel organisation af livet, der tog ud-

gangspunkt i det forhold, at den impulsive og spontane "status naturae is overcome and 

replaced by a tempered, restrained, and dispassionate frame of mind.”  

• Den anden akse omhandlede den måde, hvorpå protestanterne: “acted in the world, but their 

lives neither emanated from this world nor were lived for it.”  

• Mens den tredje akse, drejede sig om hvordan den daglige handlen for disse mennesker, 

“from the vantage point of the all-important certitudo salutis question, these practical ac-

tivities became, to the devout, endowed with subjective meaning.” 

 

Første akse: Subjektets forhold til det naturlige 

 

Det forhold, at den protestantiske subjektivitetsmodus var kendetegnet ved en metodisk og rationel 

organisation af livet, som baserede sig på en hævning af subjektet ud af status naturae, kan udlæg-

ges på følgende måde: Der er tale om en subjektivitetsdannende bevægelse, der går på adskillelsen 

mellem en rationel frontstage (organiseret efter moralske, sociale principper) og en irrationel 

backstage (organiseret efter naturlige, subjektive principper). Heroverfor fremstår stifinderpro-
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grammets insisteren på en integration mellem disse to scener, og den romantisering af det naturlige, 

der generelt kendetegner stifinderprogrammet, som en bevægelse den modsatte vej. Der er ikke tale 

om en hengivelse til status naturae i en uciviliseret, begærsdreven forstand, men i en idealiseret 

forstand, hvor det er foreningen af det, af civilisationen delte menneske, der er tale om som det 

naturlige. 

 Der er tale om en etablering af subjektivitetsmodus, hvor der opstår en dialog mellem subjek-

tets forskellige dele, og dermed en bestemt subjektiv tilstand af balance, der opfattes som udtryk 

for det naturlige. Her skinner selvtransformationsbevægelsens semantik klart igennem. Det er ikke 

igennem en eventuel regression bag om rationalitetens udviklingshistorie, at subjektet finder sin 

definition af det naturlige, men igennem en transformation af rationaliteten, så den kan mødes med 

det, den undervejs i sin udviklingshistorie har fortrængt, så den derigennem kan udnytte de skjulte 

potentialer og ressourcer, der måtte ligge i dette.  

Det naturlige bliver opfattet som en befrielse fra fremmedbestemmelse i en forstand, som går 

ud på at transformere selvet fra at være spundet ind i fremmede bestemmelser til at ”finde sig selv”, 

eller ”erobre sig selv tilbage” fra koloniseringer – repræsenteret ved moralske autoriteter, som fa-

deren, moderen, religionen, skolen, samfundet eller andet. Formålet med selvtransformation er at 

opnå en bestemt følelse af frihed, og helhed med sig selv, der kan sikre, at man oplever nydelse ved 

at være, mulighed for at leve kreativt og at bruge alle sine ressourcer fuldt ud. 

 

Det man lærer på stifinderprogrammet opfattes som naturligt i den forstand, at det man lærer at 

blive i stand til at gøre er noget, som man selv og andre kan gøre spontant eller ”naturligt”.  

 Mennesker, der igennem deres valg, og den måde de forholder sig til sig selv og andre, er 

kommet et sted hen i livet, hvor de kan folde sig ud professionelt og som menneske, på en måde 

hvor de fungerer flow-agtigt, dynamisk og let, og hvor de kan bringe mange forskellige sider af 

dem selv frem, opfattes som naturlige stifindere. Lasse Zäll har igennem sit arbejde med ledere og 

sportsfolk været tiltrukket af sådanne naturlige stifindere og udspurgt sig selv og dem, med henblik 

på at forstå, hvad det er de kan? Dette er udgangspunktet for stifinderprogrammet. Der er dermed 

en tæt forbindelse mellem Zälls biografi og designet af stifinderprogrammet.435

                                                 
435 I første omgang kan man se, hvordan det er de mennesker, der har bragt Zäll personligt videre, har leveret stoffet til 
stifinderprogrammet. Zäll inddrager væsentlige begivenheder fra sit liv, som en del af det materiale han arbejder ud fra, 
herunder og ikke mindst krisen i 1993, og den efterfølgende omvendelse, der blev udgangspunktet for en rent professi-
onel erkendelse, nemlig erkendelsen af, at hvis han skulle lave et udviklingsprogram for erhvervsfolk, der virkelig 
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Stifinderprogrammet er begyndelsen på ny fase i Lasse Zäll professionelle virke og sit liv, 

der er kendetegnet ved det forhold, at han søger at skabe en forbindelse mellem det han gør og den 

han er, i sit daglige arbejde. Denne praksis udlægger Zäll som det at være på sin sti, at være stifin-

der. Og det er det at stræbe efter at være på sin sti i et her og nu perspektiv, der etablerer en ramme 

af subjektiv mening omkring det Zäll, og de der følger samme vej, gør i deres dagligdag. Det er 

indenfor denne ramme at de øver sig på at være i den bestemte tilstand af flow, som de stræber 

efter. Naturlige stifindere er mennesker, der intuitivt forstår, hvad der skal til for at skabe denne 

forbindelse, mens andre der ikke er naturlige stifinder, ifølge Zäll, må arbejde med sig selv for at 

skabe den. De skal tage udgangspunkt i de momentvise fornemmer af det flow, der spontant kan 

opstå, når man for eksempel har en oplevelse af at gode resultater kommer af sig selv, og at de bru-

ger sig selv fuldt ud – og så arbejde med at udvide disse momenters varighed. Det er således Zälls 

pointe, at disse momenter, hvor hverdagens materielle processer, får et næsten fortryllet skær, kan 

bruges som vejvisere for den enkelte, så denne ved hvad han eller hun skal orientere sig efter. Det 

som kendetegner de naturlige stifindere, og de der har lært sig stifindertilstandes grammatik, skulle 

således være, at de er i stand til at indrette sig således, at dette sker i længere perioder af deres 

liv.436

 Man kan altså sige, at det at være i, hvad man kan kalde ”stifindertilstanden” er en tilstand, 

hvor man føler, man befinder sig på en sti, der fører en til en forestillet oplevelse af helhed med sig 

selv, og at det er denne, der er lig med det naturlige. Det naturlige kan derfor forstås som en vilje til 

helhed, og en vilje til den ”power”, der forbindes med det at være et helt menneske. ”Status natu-

rae” tematiseres altså som det at være i en tilstand med sig selv, som kan beskrives som naturlig, 

hvor man bidrager til de kollektiver, man er en del af på en måde, hvor man samtidig med, at man 

arbejder med en sag, arbejder med at være i en bestemt tilstand med sig selv. 

 

 

                                                                                                                                                                 
rykkede, så skulle han skabe en kontekst, hvor de fik mulighed for at gøre livet til genstand for undersøgelse, sådan at 
de kunne undgå den type misligeholdelse af sig selv, sine nære, som han selv så klart havde følt konsekvenserne af. 
436 Det forhold, at Zäll måtte lære sig denne tilstands grammatik, er samtidig udgangspunktet for en personlig lærepro-
ces, som han har kunnet bruge til at udvikle redskaberne for at kunne undervise andre. Det er, hvad stifinderprogram-
met handler om. At undervise i en bestemt måde at se på sig selv, sit liv og sit arbejde, hvor man undersøger, hvad det 
er der forhindrer en i at komme i den nævnte tilstand, og hvad der kan bringe en tættere på den. 
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Anden akse: Subjektets forhold til omverden 

 

Protestanten var i verden, men ikke af verden. Subjektets sandeste bestemmelse er derigennem at 

betragte som noget transcendent; den protestantiske etik er en transcendent eller metafysisk etik, 

der er kendetegnet ved, at dens bestemmelser angående den enkeltes adfærd er defineret udefra, 

hvorfor den enkelte skal internalisere dem, uden at han kan teste deres validitet i forhold til sin per-

sonlige, spontane erfaring. Der er tale om en moralsk udefra og ind-bestemmelse af subjektet. Det-

te er tilfældet i den religiøse protestantisme, hvor det er gud, der som transcendent magt bestemmer 

den enkeltes skæbne ud fra et sæt af spilleregler, den enkelte ikke kan få konkret klarhed over, men 

må relatere til ud fra tro, og de tentative modeller for retfærd, som personen selv kan udlede af det 

religiøse mysterium. Det er samtidig også tilfældet i den moderne arbejdsetiks sekulære teologi, 

som kendetegner det moderne menneskes forhold til arbejdet. Her bliver det at arbejde set som en 

dyd i sig selv, og den arbejdende som bidragende til samfundet, som en ny, sekulær overordnet 

defineret helhed.  

 Her kan man se det drevne aspekt af den religiøse definition af arbejdsetikken, hvor mestrin-

gen af arbejdet og mestringen af den metodiske indretning af tilværelsen udgør et selvteknologisk 

svar på, hvordan man skal opnå en bestemt form for perfektion. Den enkeltes mulighed for perfek-

tionering er i sidste ende bundet op på en endeløs stræben efter tegn på frelse, der aldrig kan føre til 

en egentlig sikkerhed. Det er i denne strukturelt set uafsluttelige stræben, at Weber finder genesen 

på det, der udvikler sig til det rastløst stræbende kapitalistiske menneske, som Sennett hundrede år 

senere finder i fuldt udfoldede form, nemlig i en psykologiseret tolkning af det stræbende menne-

ske, der jagter en anerkendelse, der skal få denne til at føle sig god nok.437 Der er tale om en seku-

lær udgave af denne protestantiske tvivl om frelsen i psykologiseret form, som tager form som et 

stort behov for anerkendelse, der kan virke drivende i den kapitalistiske verden, idet den enkelte 

ikke kan finde ro i den verden, han befinder sig indenfor, idet intet resultat kan føre til endelige 

former for resultater, men kun til nye mulige resultater. 

 Prisen for denne fremtidsorienterede stræben er betalt igennem det, Weber så smukt kalder: 

”dem Verzicht auf die faustische Allseitigkeit des Menschentums”. I alliance med specialiseringens 

strukturering af arbejdsmarkedet, og den deraf afledte arbejdsetiske indstilling, bliver en fagmen-

                                                 
437 1998, 105. 
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neskets arbejdsetik dannet, som baserer sig på afståelse fra den del af subjektet, som jeg kalder 

backstage, dvs. hvad der opfattes som irrationelle sider af den enkeltes selv, såsom følelser, for i så 

stort omfang som muligt at arbejde i overensstemmelse med objektive kriterier, der lader sig be-

skrive i et juridisk og regelbaseret sprog.438 Her glider kapitalismens drivkraft, der baserer sig på 

den enkeltes fremtidsrettede stræben, sammen med bureaukratiets objektivitetsfordring, i en ar-

bejdsetisk figur, der udgør en idealtypisk fremstilling af den moderne medarbejder,439 hvis forhold 

til arbejdet udgør det, jeg i kapitel 1 betegner en arbejdsetisk nihilisme. 

 Som idealtype fremtræder stifinderen som et forsøg på at etablere en forening mellem front- 

og backstage, som er orienteret på nuet, snarere end fremtiden, som er verdenstilvendt i en imma-

nent forstand således, at der er tale om et forhold til omverden, hvor de samme kriterier som gælder 

for selvforholdet, er på spil. Det er fra de immanente processer, og deres afstemning i forhold til 

omgivelsens processer, at den enkelte får mulighed for at opleve sin arbejdsproces, som hyldet i en 

bestemt form for immateriel sammenhæng. 

 

Tredje akse: Subjektets forhold til tiden 

 

Den tredje akse angår den tilstand, som spørgsmålet om frelse kunne skabe omkring protestanten, 

idet omverden kunne aflæses som et sæt af tegn, der kunne tolkes ud fra koden frelse/ikke-frelse, 

der videre kunne ses som strukturerende for hver enkelt handling, og således siges at kaste et im-

materielt lys over handlingernes materielle indhold – og dermed forlene den sekulære materielle 

virkelighed med et skær af subjektiv mening. 

 Det centrale i denne akse er det forhold til tiden, der vokser frem igennem denne type af til-

skrivelse af subjektiv mening. For protestanten var det fra fremtiden, fra det hinsides og det trans-

cendente, at der blev kastet et skær af subjektiv mening over dennes arbejde.  

Den subjektive mening, som igennem stifinderprogrammets fortolkning kastes over de mate-

rielle sammenhænge, er derimod ikke fremtidens, men nuets. Det er selve det at opnå en bestemt 
                                                 
438 Weber beskriver dette menneske som en idealtype, og forudsætter altså at virkeligheden i praksis afviger fra dette, 
men at orienteringen og legitimeringen af adfærd – bevidst eller ubevidst – retter sig imod dette ideal. 
439 ‘Bureaucratization offers above all the optimum possibility for carrying through the principle of specializing admin-
istrative functions according to purely objective considerations. Individual performances are allocated to functionaries 
who have specialized training and who by constant practice increase their expertise. “Objective” discharge of business 
primarily means a discharge of business according to calculable rules and “without regard for persons”’ (E&S, 975). 
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tilstand med sig selv i nuet, det drejer sig om. Denne tilstand kan, som det er fremgået, beskrives 

som en tilstand af tilstedeværelse, flow, dynamisk balance, power og liv.  

Dette kan tolkes som det forhold, at man udviser en bestemt form for selvomsorg, idet man 

befinder sig i en selvrelation, hvor man ”kender sig selv”, accepterer sine svage sider, kender sine 

ressourcer og hele tiden undersøger, hvad der i en given situation kan give mening for en. 

 

Stifinderprogrammet er bygget op på grundlag af det spørgsmål Zäll stillede sig selv, efter sin om-

vendelse i 1993: ”Hvordan kan det være, at mennesker – og virksomheder – ind imellem fungerer 

så godt, at resultaterne tilsyneladende kommer af sig selv? Og hvad kan vi gøre for at skabe dette 

flow i tilværelsen?”.440

Stifinderprogrammet kan ses som hans forsøg på at give et svar på spørgsmål nummer to. Et 

svar på, hvad der er denne tilstands grammatik, hvilke øvelser, principper, værdier og holdninger, 

der skal til for, at man oplever, at man arbejder sig hen imod, at man i stadig mere af ens tid befin-

der sig i en tilstand, hvor man føler sig tilstede, der hvor man er. Skal man definere en ny arbejdse-

tisk ånd herudfra, må det være denne tilstand af flow.  

 

Skal jeg sammenfatte denne gennemgang af den tredje akse, kan man sige, at det altså derfor er 

spørgsmål angående fremtidige tilstande, der strukturerer stifinderens transitive fortolkning af sit 

arbejde, men at stifinderprogrammet har sin oprindelse i Zälls stræben efter at lære en bestemt nu-

tidig tilstand med sig selv at kende. 

 Det er nu’ets tilstand, der kan kaste et bestemt immaterielt skær over arbejdets materielle 

processer, idet det drejer sig om hvorvidt den enkelte er i flow eller ikke i flow? Virker det forhold 

til selvet, den enkelte har, eller gør det ikke? Og det er omkring spørgsmål som dette, at den enkel-

te skal bevæge sig for at komme i den efterstræbte – naturlige – tilstand. Dermed har vi sluttet en 

cirkel, og er nu tilbage ved den første akse, og spørgsmålet om den idé om det naturlig, der er på 

spil, som en efterstræbt tilstand med sig selv, som fremkommer ved, at man spontant eller tillært 

drager omsorg for sig selv. 

  

                                                 
440 Hundevadt 2001, 13. 
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Skal vi opsamle på alle de tre akser, kan man sige, at stifinderprogrammet kan udlægges som trans-

formation af indholdet langs de tre akser, som er centrale for den protestantiske form for subjektivi-

tet. En transformation af den immaterielle agenda, som er bundet op på forholdet til en immanent 

udviklingsstruktur i selvet. At blive stifinder er at etablere et immaterielt mellemværende med sig 

selv, som sigter imod at nå et bestemt sted hen med sig selv, hvor man bliver i stand til at virke på 

en bestemt måde, have en bestemt tilstand med sig selv og derigennem en bestemt indflydelse på 

andre. Protestantismens transcendente perspektiv er helt væk, mellemværendet er ikke mellem den 

enkelte og en fremmed magt, men mellem den enkeltes front- og backstage. Væk er ligeledes, som 

forholdet til nuet afslørede, den anden akse i den protestantiske arbejdsetik, spørgsmålet om den 

fremtidige dom eller afgørelse på nutidige ting. Her er det i stedet for nu’et og dets mulighed for at 

rumme en intens og fuld oplevelse, der kaster et fortryllelsens slør over det materielle arbejde. 

Mest eklatant er dog forholdet til status naturae, der i vid udstrækning kan siges at sammenfatte de 

andre modeller. For stifinderen handler det ikke om at hæve sig ud af status naturae, men om at 

forene sig med en idealiseret udgave af den, hvilket i rituel form sker helt konkret, når deltagerne 

går ind i en inipi, som betegner en indgang i ”moder jord”, og en måde at forholde sig til sig selv 

som del af ”all my relations”, af det store mysterium, den store bag omgribende sammenhæng, som 

naturen i sidste ende associeres med. 

 En bestemt figur toner frem, som en verdenstilvendt, dennesidig orienteret etik, der munder 

ud i en materialistisk spirituel tilbagevenden til naturen. Det vil sige, en form for stræben, som in-

stallerer en spirituel form for selvforhold i en materielt struktureret sammenhæng, der fremkommer 

med en ganske bestemt attitude eller form for subjektivitet. 

 

Overfor den idealtypiske, arbejdsetiske bestemmelse af medarbejderen, som protestanten udgør, 

kan vi nu sætte stifinderen, som udgør en transformation fra en transcendent til en immanent form 

for etik, hvis subjektivitetsmodus tager form igennem en koncentrering af de subjekt-interne for-

hold, og muligheden for at etablere en tilstand af selv-anerkendelse, der baserer sig på direkte per-

sonlig validering. 

 Stifinderprogrammets backstage læring, genopfindelse af sammenhæng, og af selvtransfor-

mative processer, hvor følelser og sanser gøres til områder, som søges inddraget som grundlag for 

personens form for subjektivitet på lige fod med fornuft og analytisk kraft, kan således ses som et 

brud med den protestantiske form for ledelse af selvet, og derfor mener jeg, at det giver mening at 
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tale om en konvertering af den protestantiske arbejdsetik i retning af en post-protestantisk struktur, 

der igennem tiltag a la stifinderprogrammet er på vej til at udvikles. Den systematiske ophævelse af 

forskellen mellem front- og backstage, kan netop ses som en måde at problematisere den sondring 

mellem det rationelle og det irrationelle, som igennem det moderne samfunds udvikling fandt sin 

form igennem det samspil mellem etik og arbejde, Webers analyse var så sensitiv overfor. 

 

Således har vi vist, at det giver mening at tale om stifinderprogrammet, som en arbejdsetisk sam-

menhæng, der udgør en anden type af arbejdsetik end den, der kendetegnede protestantismen og 

den rationelle subjektivitetsmodus. Det viste sig, at der er tale om et skift i retning af en post-

protestantisme, idet der langs alle tre akser er tale om en så radikal transformation af etikken, at det 

giver mening at tale om et egentlig brud.  

 I forlængelse af denne diskussion fremstår stifinderprogrammet, som en post-protestantisk 

arbejdsetik, hvis subjektivitetsmodus og bestemte type af rationalitet, er funderet omkring en etisk 

figur, der tager form omkring den type af selvtransformation, der er tale om. En type, som jeg har 

diskuteret i forhold til selvomsorgstemaet, og som kan spores tilbage til det antikke Grækenland, 

hvor etikkens struktur er kendetegnet ved at være baseret på en livsfilosofisk base, hvis forhold til 

omverden baserede sig på en personlig, livsfilosofisk erfaringsbasering, snarere end en metafysisk, 

transcendent eller juridisk struktur. Og dermed er vi fremme ved det tredje spørgsmål. 

 

Er der tale om en bios-baseret, 

livsfilosofisk funderet arbejdsetik? 

 

Som undersøgelsen af stifinderprogrammet ud fra Foucaults metode har vist, er der tale om en form 

for etik, hvor selvet gøres til genstand for en undersøgelse, som har teknisk, snarere end hermeneu-

tisk karakter. Det handler ikke om at udgrænse et aspekt af selvet (offeret), med henblik på identi-

fikation og analyse, men om at udgrænse det, med henblik på integration og transformation af det i 

retning af et andet, mere virksomt aspekt. Den bestemte form for kamp, der – ifølge stifinderpro-

grammet – gør sig gældende i selvet, mellem frygten, som vil adskillelsen, og kærligheden, som vil 

sammenhæng, tager konkret form som en integration af forskelle og helhed i en fortløbende proces, 

der baserer sig på fastsættelse af mål og etablering af en given tilstand med sig selv. 
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 Disse karaktertræk peger i retning af, at der er tale om et skift i retning af en etik, der baserer 

sig på principper for selvomsorg. Som vist i forbindelse med gennemgangen af jægersoldaternes 

patruljeorganisation i kapitel fire, tager etikken ikke form som en etisk fordring om at se den anden 

som urørlig, og overladt til sig selv i sin egen saglighed. Det er i stedet en selvomsorgens etik, hvor 

den enkelte drager en omsorg for sig selv på en måde, hvor denne ikke viger tilbage for den anden, 

men i det omfang, der opstår en social sammenhæng, ser sig selv som spundet ind i den andens 

selv-system. Men denne indspinding er paradoksal. Det er i kraft af en personlig mestring, og der-

igennem en tagen ledelse over sig selv, at der opstår en mulighed for en sådan indspinding. Det 

kører som en samtidig proces, at den enkelte lærer at sætte grænser omkring sig selv, og lærer at 

etablere sig selv som en del af et kollektiv, hvor dennes selvprocesser eksponeres og udfordres i 

kollektivet. 

 Der er tale om en måde at arbejde på selvet, som søger at skabe et subjektivt grundlag i den 

enkelte, som bryder med den form for definition af individualisme, som den moderne form for rati-

onalitet har medført. Stifinderprogrammet er ikke en del af det protestantiske, rationelle, moderne 

projekts paradoksale blanding mellem individualisme og kollektivisme. Tværtimod bryder det med 

den form for rationalitet og planlægning, der søger at animere den enkelte til at stræbe efter at 

forene sig med et kollektivt i form af et fremtidigt rige samtidig med, at han i nutiden søger at ad-

skille sig fra andre igennem konkurrence.  

 Stifinderen er udtryk for et socialt selv, hvor selvets forståelse af sig selv baserer sig på den 

tilstand i det sociale, selvet bidrager til at skabe. Dette fokus på tilstanden med sig selv og hinan-

den, som vokser frem igennem denne arbejdsetik, kondenserer omkring klassiske etiske temaer 

som venskab og det gode liv. Det er igennem det at kunne mestre sig selv, etablere venskaber, ska-

be familie og sociale relationer, at den enkelte opnår en tilstand med sig selv som anses for attrak-

tiv i en arbejdsmæssig sammenhæng.  

 Det at udvikle et kraftfuldt selv er en måde at gøre sig gældende indenfor en form for etik, 

der tænker selvet som værende i fortløbende, selvdannende relationer til andre. Det er samtidig en 

immanent form for etik, sådan at man kun kan gøre det man skal ved at arbejde på sit selvs forskel-

lige dele. Dette arbejde tager form som etableringen af en samtidig bevidsthed om, hvad man siger, 

hvad man føler, hvad man mærker, hvad man tænker, og hvad man gør, som igen sigter mod at 

etablere et stadig mere kohærent forhold til sig selv (”walks the talk”). Det er igennem en sådan 

selvkohærens, at ens ord i stadig større grad får substans, kraft, fordi man selv og andre ved, at de 
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hverken er for mange eller for lidt, at de ikke er tænkt uafhængigt af årsager og konsekvenser, at 

der altså er et forhold til en konkret defineret sandhed i dem. 

 På denne måde bliver arbejdet med selvet en kompleks affære. Det fremstår som en metode 

til at løse det helt centrale problem, som gennemsyrer den nye kapitalisme, nemlig forvirringen. 

Givet den sociale omverdenskompleksitet, bliver forsøget på at skabe samling på sig selv midt i et 

kolossalt informationsoverskud, den centrale opgave. Løsningen af denne opgave tager som vi har 

set form igennem teknikker til at gøre det, som igennem den moderne rationalitets udviklingshisto-

rie, er blevet til selvets backstage, til et område, som den enkelte bliver tilskyndet til at koncentrere 

sig om. Derved opstår der en relation til selvet og det sociale, som i langt mindre grad end tidligere 

tager selvet for givet. Selvet kommer til at fremstå som en opgave, som et materiale man har fået 

overdraget, og som man skal pleje. At selvet er blevet kompleks betyder samtidig noget for den 

social sammenhæng, det indgår i. At arbejde på selvet indadtil skaber nemlig en form for mulig, 

konkret forankring, som selvet kan tage med ind i de sociale sammenhænge, hvor en sådan sam-

menhæng ikke er givet på forhånd. Selvet kan være socialt strukturerende. Det vil sige, at den en-

kelte, qua den måde han eller hun regerer sig selv i en given sammenhæng, hvor han eller hun ikke 

er regeret af udefra-ind bestemmelser, kan bidrage til at strukturere disse sammenhænge. 

 Sammenhænge i den nye kapitalisme – hvor forandring er på spil i alle de organisatoriske 

sammenhænge, man befinder sig i – kan kun sikres igennem et projekt, der undflyer disse forander-

lige sammenhænge, nemlig selvets projekt. Det er heri at analogien til den antikke moral – sådan 

som den fremstår af Foucaults og Hadots arbejder – ligger. Arbejdet på selvet i antikken var en 

kolossal kompleks affære, der omhandlede en lang række teknikker i relation til både det fysiske og 

det psykiske liv, såvel som ens naturlige og sociale omgivelse.  

 Den etik, som Foucault analyserer ud fra selvomsorgstemaet blev netop til i en periode i an-

tikken, hvor den fast strukturerede polis-struktur var begyndt at opløses, således at den enkeltes 

selv ikke længere var defineret på forhånd, og selvets sammenhæng ude-fra-og-ind var begyndt at 

blive problematiseret. Den hellenistiske verden blev stadig mere åben. Det var i denne situation, at 

der udviklede sig en etik, som ikke længere angik det sociales måde at lære livsteknikker videre til 

det nye subjekt, der skulle overtage en given plads, men det individualiserede subjekts måde at 

håndtere sig selv overfor en stadig mere universel defineret omverden, hvori det enkelte selv skulle 

finde ud af at hænge sammen, undgå desintegration.  
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 I sine studier følger Foucault denne individualiseringsproces frem imod tilfældet Marcus 

Aurelius, hvorfra vejen var banet over i en form for moral, der som den jødisk-kristne baserede sig 

mere på den universelle definition af retfærdighed og et fremtidigt rige, end på livsteknikker og 

selvomsorg i en direkte, livsfilosofisk forstand. Dermed beskriver han et af de væsentlige brud i 

subjektets genealogi, overgangen fra antikkens selv-omsorgs-struktur til den langsomme opkomst 

af det universelt definerede subjekt, hvor ikke mindst sammenkoblingen af det græske logos med 

den kristne agape, spiller en rolle. Hvor logos i den græske selvomsorgs etik var i kamp med, eller 

skulle regere subjekt-immanente kræfter – som begær og thymos – blev logos ved foreningen med 

den kristne agape-struktur, hævet ud af subjektet – og placeret i en transcendent sfære, sådan at en 

kropsbefriet, heteronom og objektiv normativ form for rationalitet begyndte at tage form. Det uni-

verselt definerede subjekt udgør en sekularisering af denne form for subjektivitet, der kommer til at 

udgøre et kendetegn, et centralt udviklingstræk i den europæiske modernitets historie. Det er dette 

”subjekt”, der vinder politisk magt igennem demokratiseringsprocessen, hvor almene, universelle 

rettigheder tilkendes det. Det er dette ”subjekt”, der vinder økonomiske muligheder, igennem ud-

viklingen af den moderne kapitalisme, hvor retten til at konkurrere bliver til muligheden for at 

kunne udnytte sine ressourcer på den ganske bestemte måde, Weber har beskrevet. Men det er også 

dette subjekt, der ender i en situation, hvor det selv må begynde at definere sig selv, sætte grænser 

om sig selv og vise omsorg for sig selv, når det efterhånden har hævet sig ud af traditionerne, de 

sociale strukturers og religionernes definerende magt. Det var denne situation Nietzsche kaldte 

nihilisme, Weber beskrev som rationalitetens stålbur, og som Foucault mere analytisk end metafo-

risk taler om som et moralsk vakuum. Det er i denne situation, at selvomsorgens etik igen bliver en 

nødvendig ramme omkring forståelsen af subjektivitet. 

 Dette fik sit konkrete historiske udtryk igennem, hvad jeg kalder for selvtransformationsbe-

vægelsen, hvor det der blev fokus for selvomsorgens etik var spørgsmålet om, hvorvidt den enkelte 

havde den rette personlige tilstand, den rette balance i sig selv. I denne forbindelse bliver det en 

antagelse, at man kun kan opnå rationel adfærd ved at inkludere de ikke-rationelle aspekter af sig 

selv. Disse akser kan videre analyseres i relation til de punkter, der blev fremanalyseret i kapitel 2, 

som de centrale punkter i bestemmelsen af, hvad der kendetegner en livsfilosofi. 

 

• Livsfilosofi knytter sig til konversion af livsstil (bios) 
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• “One frees oneself from exteriority, from personal attachment to exterior objects, and from 

the pleasures it may provide”. 

•  “One observes oneself, to determine weather one has made progress in this exercise.” 

•  “One seeks to be one’s own master, to posses oneself, and to find one’s happiness in free-

dom and inner independence.” 

• Der er ingen principiel forskel på det at lære at lede sig selv og det at lære at lede andre. Le-

delse bliver derfor et spørgsmål om ”the care of the self”, og en deraf afledt træning og 

transformation af sig selv 

• Kontrol over en indre kraft  

• Frihed fra falske behov 

• Kontrol over sig selv for at kunne lede andre, interdependens 

• Helhed og balance mellem personlighedens enkelte dele 

• Eksterorisation, en ny type integration i omverden. 

 

Jeg vil nu gennemgå disse punkter, for specifikt at kunne vise på hvilken måde det giver mening at 

se stifinderprogrammets arbejdsetik, som et skift fra en metafysisk nomos-struktureret etik til en 

livsfilosofisk bios-baseret form for etik. Jeg vil ikke gøre det ved at gennemgå de opstillede punk-

ter slavisk, men derimod søge at integrere punkterne fortløbende i en sammenhængende tekst. 

 Ser vi på det aspekt af stifinderprogrammet, som jeg fremanalyserede med udgangspunkt i 

stifinderprogrammets telos, mestringen som en genopfindelse af sammenhæng, så viser det, hvor-

dan Lasse Zäll personligt i sit liv foretager en konversion fra at være drevet af ydre ambitioner og 

prestige til at være drevet af en stræben efter helhed, personlig balance og en systematisk form for 

arbejde med sig selv, som havde til hensigt at bygge ham op som en helhed. På stifinderprogram-

met blev denne stræben indfanget med cirkelmetaforen, hvor cirklens huller ses som de aspekter af 

selvet, som den enkelte i fremtiden kan arbejde videre med. Denne form for konversion har vi alle-

rede set på som en ”midlife crisis”, men den relaterer også til det brede arbejdsetiske fænomen jeg 

betegner ”konversion”. I Zälls tilfælde får ”the midlife crisis” karakter af en arbejdsetisk konversi-

on, der samtidig udkrystalliserer sig i et generelt udviklingsprogram, som relaterer til voksne pro-

fessionelle i alle aldre – fra tyverne og op efter. 

 Denne konversion, rummer en form for subjektivitet, baseret på de teknikker, principper og 

måder at arbejde med sig selv på, som Zäll har udviklet i samarbejde med jægersoldaten Preben 
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Werther og den form for synkretistisk indiansk ritualitet og menneskesyn, som Hawk står for. Så-

ledes rummer stifinderprogrammet konversionsritualistik, hvor den enkelte får muligheden for at 

begynde at reflektere over sig selv og sin omverden på en bestemt måde. At blive stifinder er dels 

at blive optaget i en form for kultisk fællesskab med en bestemt indforstået referenceramme og 

forråd af historier og selvteknologier, dels at etablere en subjektivitetsmodus, hvor man arbejder 

med sig selv med henblik på at realisere en ny type af subjektivitet. 

 Ser vi på spørgsmålet, om man kan sige, at ”one frees oneself from exteriority, from personal 

attachment to exterior objects, and from the pleasures it may provide”, så er det værd at nævne, at 

der i hele den planlægningsmæssige side af stifinderprogrammet, hvor den enkelte arbejder på at få 

et organisk forhold til proaktiv planlægning, forholden sig til verden og tænkning, ligger en måde 

at fastsætte mål, som kan siges at søge en befrielse fra ydre rammer, som spiller ind på den enkeltes 

måde at se sig selv, som et projekt, der adskiller sig fra ”the organisation man’s” identifikation med 

arbejdet. Ved at køre arbejdet med værdier og etik ned på det subjektive plan, sættes der en forskel 

mellem subjektet og organisationen, således at den enkeltes projekt med sig selv, kan defineres 

såvel indenfor som udenfor organisationen.  

 Der er tale om en måde at tænke på, som frigør den enkelte fra den form for nydelse, som 

ligger i det faste og sikre, og så en etablering af sammenhæng inde fra og ud i kraft af sig selv. 

 

Hvad angår det livsfilosofiske element, som omhandler det forhold, at: “One observes oneself, to 

determine whether one has made progress in this exercise”, så fremstår det som et centralt træk ved 

samtlige teknikker og principper, at den enkelte skaber sin opmærksomhed. Krigeren, som udgør 

stifinderprogrammets rollemodel, står som et eksempel på det forhold, at “One seeks to be one’s 

own master, to posses oneself, and to find one’s happiness in freedom and inner independence.” At 

blive kriger er at udvikle teknikker til at påvirke sin omverden, og en måde at være i verden, hvor 

subjektet er befriet fra en bestemt form for smerte. Det handler om at udvikle, hvad der omtales 

som en form for teflon, det vil sige et stof som skyer de ting, der angriber det. På denne måde kan 

man sige, at det drejer sig om at arbejde sådan med sig selv, at man mister en bestemt form for sår-

barhed, nemlig sårbarheden overfor andres definitioner af en, og udvikler en anden form for sår-

barhed, nemlig en sårbarhed overfor andre.  
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Der er ingen principiel forskel på det at lære at lede sig selv og det at lære at lede andre. Ledelse 

bliver derfor et spørgsmål om selv-omsorg, og en deraf afledt træning og transformation af sig selv. 

 Kontrol over sig selv udgør derfor, kunne man sige, forudsætningen for at kunne lede andre, 

idet en grundlæggende interdependes mellem ledelse af selvet og ledelse af andre forudsættes.  

 Som tidligere beskrevet, så fremtræder stifindere til tider som overdrevne, karikerede i den 

grad af verbaliseret venden-sig-ind-ad, som der kan opstå, når for eksempel en leder frasiger sig at 

skele til konjunkturerne og modens sving, for at vende sig væk fra ydre respekt, anerkendelse til 

fordel for en bestemt form for tro på sandheden, at leve i overenstemmelse med sig selv, som kan 

ses som en ”overtuning” af bios-baseringen. 

 Ikke desto mindre kan man sige, at stifinderprogrammets fokus på balance og tilstedeværelse 

i arbejdets processer, har karakter af en bestræbelse på at nå til kontrol over ens måde at sætte sig 

arbejdsmæssige mål på; men også en søgen efter at binde arbejdsmæssige processer ind i livssam-

menhænge, således at der opnås en brug af energi, der er balanceret, hvilket vil sige ikke for foku-

seret og ikke for spredt. Der ligger samtidig heri en tro på befrielse fra falske behov, idet den enkel-

te retter sin opmærksomhed på dele af sig selv, som ”er kommet ind ude fra”, med henblik på kri-

tisk at spørge om de virker, eller ikke virker for en. 

 Samtidig møder man den stræben efter helhed, som en omsorg for sjælens tilstand, om sjælen 

nu er kittet ordentlig sammen. Det er en opfattelse hos mange af mine interviewpersoner, at stifin-

derprogrammet giver dem en indre styrke, og en måde at arbejde med dem selv i retning af helhed. 

 Heraf fremgår det, at deltagerne på stifinderprogrammet bliver opmærksom på en bestemt 

form for mangel, nemlig en mangel på sammenhæng mellem deres subjekt forskellige dele (en in-

dre lim). Stifinderprogrammets teknikker kan i visse tilfælde siges at deltage i produktionen af 

denne lim. Denne indre ordningsproces proces, kan siges at udgøre en konkret form for interoriza-

tions-proces. I den forbindelse er det vigtigt at huske på at til denne bevægelse indad, svarer en 

bestemt type venden sig imod omverden, som Hadot, gør opmærksom på overfor Foucault, og som 

han kalder eksterorization. Det er i den højeste grad tilfældet i forhold til stifinderprogrammet. Her 

gælder det nemlig, at stifinderen igennem begreber som synkronicitet, the great mystery, forholdet 

til det naturlige, de naturlige love, ligger grunden til en form for korresponderende syn på virkelig-

heden, der drejer sig om etableringen af en balance mellem en indre proces, der drejer sig om hel-

hed, og en ydre proces der handler om en form for overvindelse af risiko, og troen på en form for 
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god skæbnemagt, som kan blive styrende, hvis man når til den rette holdning i forhold til sig selv – 

i form af den rette selvomsorg. 

 Det enkelte subjekts struktur gøres til genstand for en bestemt form for problematisering, 

sådan som vi eksempelvis så det med Palles uro. Denne del gøres så til genstand teknikker, der har 

til hensigt at befri den enkelte fri for bindinger, og gøre denne i stand til at gøre brug af sig selv i de 

sammenhænge, den enkelte indgår i på en sådan måde, at selvtransformation bliver en mulighed. 

 

Under de forudsætninger, som jeg har fremhævet i kapitel 2, mener jeg således at have vist, at der 

indenfor en arbejdsetisk kontekst, som stifinderprogrammet udgør et eksempel på, bliver tale om 

en selvomsorgens etik. Det er en måde at udstyre den enkelte deltager med redskaber til at lede sig 

selv under de beskrevne forhold. Og der er tale om en form for ledelse, der følger de strukturelle 

træk i den antikke selvomsorgens etiske struktur. Denne struktur er bios-baseret i den forstand, at 

den søger at etablere en relation mellem det den enkelte ved, den måde han betragter og indretter 

sig i omverden på og så den måde, hvorpå han etablerer sit selvforhold. Selvforholdet kommer til at 

blive bærende for brugen af viden i den forstand, at det kommer til at lægge grunden for selektio-

nen af viden imellem omverdens uendelige mængde af viden, det kommer til at danne grundlag for 

tilrettelæggelsen af arbejdets processer, og det tager form på en måde, så der søges transitive dags-

ordner, hvor selvets arbejde på sig selv, tager form som en figur, der forbinder den personlig, ar-

bejdsmæssige og familiemæssige dagsorden. Den gode medarbejder er en medarbejder, der ikke 

misvedligeholder sig selv – forstået som sine cirkler, han er ikke en spredt person, der bruger sin 

familie som en næringsgrundlag for at brænde sig selv ud på arbejdet, han er en balanceret person, 

der søger at indgå i et frugtbart stofskifte med sin familie, sine venner, sine kolleger ud fra den an-

tagelse, at den gode regering af selvet tager form igennem den træning som venskab, familieskab, 

personlighedsskab bibringer. 
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Fra selvets reageren til regeringen af selvet. 

Eller et svar på spørgsmålet, hvad er rationalitet? 

 

På baggrund af min analyse i de foregående kapitler, mener jeg at have vist, at den arbejdsetik, som 

stifinderprogrammet er udtryk for, tager form omkring en transformeret udgave af selvomsorgens 

tema, der bryder med den subjektopfattelse, man kan finde i den protestantiske etik. Hele koncepti-

onen af backstage-læreprocessen har karakter af et skift i subjektets håndtering af sig selv fra at 

disciplinere sig selv ved at tage hånd om de rationelle aspekter af selvet og etablere en forgrund af 

disse på baggrund af en utematiseret backstage, til en disciplinering af reaktionerne, der tager form 

på tværs af skellet mellem front- og backstage. 

 Som i den tidlige selvomsorgens etik – eksempelvis hos de stoiske filosoffer – drejer det sig 

om at etablere en regering over sig selv, med henblik på at undgå, at subjektet forfalder til en rea-

geren på de indre og ydre omgivelsers impulser. Den proaktive planlægning er udtryk for et forsøg 

på at vende subjektets orientering fra en reageren til en regering, og i forlængelse her af kan vi for-

holde os til arbejdet med principper, værdier, teamwork som udtryk for en form for disciplinering 

af subjektet, som ikke opererer langs koder som rationalitet (frontstage)/irrationalitet (backstage); 

objektivt/subjektivt; formelt/uformelt; følelser/fornuft. Alle disse koder kan ses som afledte af den 

form for subjektivitet, som vokser frem i forlængelse af det møde mellem den græske logos og den 

kristne agape, som jeg redegjorde for tidligere, nemlig en nomos-struktureret form for subjektivitet. 

 Stifinderprogrammets askese eller disciplinering derimod opererer via koder som ak-

tiv/passiv; frihed/ufrihed. Det vil sige, at det reservoir af principper, værdier og det samlede sæt af 

selvteknikker, som den enkelte kan tilegne sig, har til hensigt at bevæge den enkelte fra en formo-

det tilstand af passivitet og ufrihed til en oplevet tilstand af aktivitet og frihed. Stifinderen søger at 

etablere en base af aktivitet og frihed i sig selv ved at disciplinerer dele af sig selv, som dets ratio-

nelle aspekt opfatter som løbende andres ærender end selvets. Det kan være at man på grund af 

frygt, ikke tør sige hvad man mener, hvilket kan tolkes som en mangel på stifinderprogrammets 

form for disciplin. Når man laver et drama over, hvor svært der er at være en selv, når nu tingene 

er, som de er, og andre gør sådan og sådan, så er det i stifinderoptikken udtryk for sådan en mang-

lende disciplin. Når man gemmer sig i sig selv eller blandt andre er det ifølge denne optik også 

udtryk for manglende disciplin. Og det er denne form for manglende disciplin, der associeres med 
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passivitet og ufrihed. Passivitet, når man af frygt ikke siger, hvad man tænker og føler. Ufrihed, når 

man handler anderledes end man føler sig tilskyndet til. 

 Målet med selvets arbejde på sig selv er frihed, forstået som en følelse af at have tilegnet sig 

alle sit selvs aspekter, og dermed muligheden for at handle i overensstemmelse med sig selv. Fri-

hed associeres således med en tilstand, den enkelte kan have med sig selv og sit subjekts forskelli-

ge dele. Der er i den forbindelse tale om en form forbindelse mellem frihed og rationalitet, idet 

rationalitet bliver forstået på følgende vis: Som det at være i overensstemmelse med en selvdannel-

sesproces, hvorved den enkelte løbende bearbejder sin egen tilstand med sig selv ud fra de angivne 

selvteknikker, med henblik på at sikre, at denne i så vidt omfang som muligt bliver i stand til at 

fastholde en personlig neutralitet i forhold til arbejdet med de konkrete sager, der i en given sam-

menhæng gøres til fokus. Rationalitet forstås således som det at skabe plads til at sagen, målet eller 

hensigten med organisationen kommer i fokus i kraft af opløsningen af individuelle og sociale for-

mer for fokus, således at sagen kan iagttages, diskuteres og bearbejdes med fokus for det sociale, 

snarere end som materiale for passionernes, dynamikkernes og politikkernes dynamikker.  

 

Konklusion 

 

Afhandlingen har vist, at den ledertræning, som stifinderprogrammet er et eksempel på, er et per-

spektivskifte i relation til medarbejderens subjektivitetsmodus, der tager form som et skifte i per-

spektivet på sig selv fra ydre strukturer og ydre principper for indretningen af arbejdet til en indre 

dagsorden, der omhandler indre strukturer og principper, og hvordan disse kan komme til at udgøre 

et udgangspunkt for indretningen af arbejdet. Dette perspektivskifte baserer sig på installationen af 

en bestemt arbejdsetisk form for subjektivitet, der gør den enkelte medarbejders personlige udvik-

ling til arbejdets transitive dagsorden, således at der etableres et personlighedsmæssigt grundlag 

for, at den enkelte medarbejder kan relatere til sit arbejdes materielle grundlag ud fra en overordnet 

målsætning om at opfinde sammenhæng i relationen mellem sig selv og sin omverden.  

 Begrundelsen for at rejse tesen om den post-protestantiske etik ligger i dette perspektivskifte. 

Følger man nemlig Weber, og tolkninger af arbejdsetikkens udvikling, som ligger i forlængelse af 

hans arbejde, så fremstår den moderne professionelle, som drevet af en stadig mere yderliggjort 

 377



form for bestemmelse.441 Det er i specialiseringen, i den fortsatte adaptation til en systemisk 

arbejdsdeling, at rammerne for definition af den professionelle sættes, således at man i stadig 

højere grad kan se den professionelle defineret ud fra en ydre samfundsmæssig bestemmelse af 

rationalitet.  

 Dette ”professionelle selv” kan her siges at blive modsvaret af et privat, ”intimt selv”, der 

tilhører en helt anden sfære, nemlig familien, der principielt ikke har haft noget at gøre med den 

type logik, der sættes og tilrettelægges omkring arbejdet. Denne adskillelse åbner for, at der kan 

opstå strukturelt betingede antagonistiske forhold imellem arbejds- og familiesfæren, idet der ikke 

er nogen principper, der sikrer imod at arbejdet kommer til at kolonisere den private sfære. Whytes 

klassiske studie af The organisation man kan illustrere denne situation. I sin undersøgelse af ledere, 

beskriver Whyte: 

 

Men who worked long hours but didn’t feel it was a burden. They 
worked fifty or sixty hours a week… ‘We have, in sum, a man who is 
so completely involved in his work that he cannot distinguish be-
tween work and the rest of his life – and is happy that he cannot’.442

 

I dag vil vi kunne finde dette i skærpet form, hvor det ikke ”kun” er halvtreds eller tres timer, det 

drejer sig om, men måske hundrede. Arbejdet koloniserer livet, og sætter fuldstændig sin dagsor-

den igennem, således at livet kun eksisterer, som en omverden, arbejdet kan tære på så længe det 

endnu giver energi. Dette fænomen står komplementært overfor det, jeg her i afhandlingen kalder 

arbejdsetik og transitivitet. 

 Der er nemlig tale om transitivitet, når arbejdet får et formål, som peger ud over arbejdet 

selv, således at arbejdet bliver et middel til et transitivt mål, mens livet, når det er koloniseret af 

arbejdet, er et grundlag arbejdet suger næring fra. Når arbejdet på den måde kommer til at udgøre 

en totalitet, så er der tale om et arbejdsetisk vakuum eller en arbejdsetisk nihilisme. Det er i denne 

situation, det vil vise sig, hvilke konsekvenser, den udvikling Weber beskrev, vil få for mennesket, 

hvilke konsekvenser det vil få, at rationaliteten, som samfundsmæssige bevægelse og bevidsthed, 

har frigjort sig fra enhver form for etik. Og det var her Weber efterlod sin læser, med et spørgsmål 

                                                 
441 Se David Riesmans, Det ensomme massemenneske. København 1985 (oprindeligt fra 1961); og W. H. Whyte i 1956 
kaldte The Organization Man. New York. 
442 Citeret efter Beder 2000, 122. 
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til fremtiden, som kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen: Vil det blive ”the last humans”, der 

kommer til at befolke arbejdspladserne i fremtiden – ”narrow specialists without mind, pleasure-

seekers without heart” – eller kan det tænkes, at der ud af en sådan nihilistisk moras, vil fremstå: 

”new prophets or a mighty rebirth of ancient ideas and ideals”.443  

 

Det er med det perspektivskifte fra ydre principper og definitioner af rationalitet til den indre fun-

dering af principper og rationalitet, som stifinderprogrammet er et eksempel på, at det efter min 

mening er værd at konkludere på de spørgsmål, nærværende afhandling har kredset om, (som også 

kan ses som liggende i forlængelse af Webers dramatiske formulering), at der i forbindelse med 

fænomenet leder- og medarbejderudvikling er tale om en ny arbejdsetik, der kan kaldes en post-

protestantisk arbejdsetik; og som holdt op mod Foucaults generelle indkredsning af to typer af etisk 

grundlag, positivt kan bestemme denne post-protestantisme, som en re-entry på det arbejdetiske 

område af en type af etik, kendetegnet ved at være en bios-baseret, selvtransformativ og livsfiloso-

fisk etik, således at det giver mening at se den som udtryk for en selvomsorgens etik.  

 

Den post-protestantiske arbejdsetiks genealogi 

 

I forlængelse af nærværende studie kan man altså konkludere, at det giver mening på baggrund af 

Webers studier, Michel Foucaults begreber og metode og i forlængelse af mit eget casestudie at 

tale om en post-protestantisk arbejdsetik. Når man gør det, implicerer man en arbejdsetisk udvik-

lingsmodel, der beskriver en udvikling af arbejdsetikken over tre stadier, et etisk stadie, hvor ar-

bejdsetikken var bestemt af en transcendent-metafysisk form for moralsk problematisering af sub-

jektet (protestantismen); et a-etisk stadie, hvor arbejdet blev et mål i sig selv, og jagten på profit og 

succes helt havde afkoblet sig enhver transitiv bestemmelse (den sekulære, moderne arbejdsform); 

og så endelig et etisk stadie kendetegnet ved en selvtransformativ etik, hvor den enkelte igennem 

arbejdets indretning, og den type af perspektiv på medarbejderen som leder- og medarbejderudvik-

ling er eksponent for, får en ny type transitiv bestemmelse (post-protestantismen). 

 Således vil det være muligt at fortælle følgende samlede historie om arbejdsetikkens udvik-

ling: Historien om, hvordan der i den vestlige verden på et givent tidspunkt med udgangspunkt i de 
                                                 
443 2002, 124. 
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protestantiske sekter, opstod en bestemt relation til arbejdet, hvor arbejdet så at sige blev rykket ind 

i centrum af livet, som et mål i sig selv, hvorom livets andre aspekter lod sig organisere med hen-

blik på størst mulighed for at understøtte subjektet i arbejdet, og hvordan der i forlængelse heraf 

opstod en bestemt ”frame of mind”, der blev kendetegnende for den moderne professionelle med-

arbejder, nemlig: ”the tempered, dispassionate, and restrained disposition that compleately tamed 

the status naturae”.444

 Ud af denne ”frame of mind”, opstod et forhold til arbejdet, der kan ses som en sekulariseret 

udgave af denne oprindeligt etico-religiøse struktur, hvor det blev en stadig mere arbejdsorienteret, 

og passionsløs stræben efter succes igennem arbejdet, der blev et mål i sig selv. 

 I forlængelse af denne a-etiske og non-spirituelle kapitalisme, opstår så en ny type af etico-

religiøs fundering af den arbejdsmæssige stræben, som ikke baserer sig den etico-religiøse struktur, 

protestantismen repræsenterer, nemlig den transcendente, heteronome og regel-baserede religion, 

men på en anden type af etico-religiøst system, hvis omdrejningspunkt er en livsfilosofisk form for 

etico-religiøs praksis, hvis grundlag er det, jeg kalder selvtransformationsbevægelsen. En koncep-

tion af subjektet, som et projekt, der går ud på helhed igennem transformation og udvikling. 

 Et udviklingsskema fremstår derfor i forlængelse af afhandlingen, hvor jeg mener det giver 

mening at sondre imellem følgende trin i udviklingen af den post-protestantiske arbejdsetik. 

 

Den protestantiske ->  Den kapitalistiske  -> Det arbejdsetiske -> Den post-protestantiske  

(Arbejds-)etik                  Ånd              Vakuum        Arbejdsetik 

 

Dertil kommer den udviklingsteoretiske betragtning, at det der sker undervejs i denne transformati-

on er, at et etisk brud sætter sig igennem, som kan fortolkes på det makro-etiske plan, nemlig i 

transformationen af selvomsorgens etik, der i antikken – igennem mødet mellem den græske logos 

og den kristne agape – afløses af en de facto regelbaseret moralsk problematisering af subjektet, 

som udfolder sig i såvel religiøs, som en sekulær form igennem den europæiske modernitet, men 

som i løbet af det tyvende århundrede erstattes af en ny form for selv-omsorgens etik, der kan ses 

som en kompleks transformation af den form for etik, der kan findes i den græske antik. 

 

                                                 
444 Kalberg 2002, xxxiii. 
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Antik etik (etableret omkring selvomsorg og bios) -> kristen, senere protestantisk etik (etableret 

omkring logos og agape) -> sekulær etik (etableret omring regler og almene principper) -> en gen-

komst af selvomsorgstemaet i den post-protestantiske arbejdsetik. 

 

Afhandlingen kan således siges at have, (1) beskrevet en bestemt case, (2) afprøvet tesen om den 

post-protestantiske etik, (3) etableret et metodisk grundlag for at studere arbejdsetik på baggrund af 

Foucaults fremgangsmåde. (4) Men derudover peger afhandlingen i retning af videre studier. 

 

Perspektiv 

 

Det er klart, at der her er tale om et midlertidigt resultat, og at jeg langt fra er færdig med at doku-

mentere denne model. Det har været muligt at udvælge og analysere én konkret case på en måde, 

der bekræfter, at leder- og medarbejderudvikling kan ses som en post-protestantisk etik, og at den-

ne kan ses som en genkomst af den type etik, som kendetegner den græske form for etik, som Fou-

cault beskrev med udgangspunkt i selv-omsorg. Men dermed har jeg kun taget første skridt i en 

forskningsproces, der besår af langt flere skridt, som jeg kort vil nævne her. 

 Det næste skridt vil jeg knytte til begrebet ”transference”. Det er et skridt, hvor det undersø-

ges om de konklusioner, jeg her har fremlagt, kan overføres til andre cases? Kan man ved at stude-

re leder- og medarbejderudvikling i andre kursusregi eller på arbejdspladser, finde samme struktur? 

 Det tredje skridt bliver så at foretage komparative studier af mange cases, med henblik på at 

nuancere modellen og ligge an til bevægelsen fra den hermeneutiske og fænomenologiske forsk-

ningsramme til det kvantitative studie. 

 Som det fjerde, og mere endelige, skridt vil en bredere statistisk undersøgelse af fænomenet 

kunne laves, for at kunne dokumentere, nuancere eller forkaste tesen, med udgangspunkt i udbre-

delsen af den udvikling, jeg her har beskrevet. 

 Men udover disse skridt peger studiet også i retning af andre studier. 
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Udbredelsen af den post-protestantiske arbejdsetik  

og forholdet til social klasse? 

 

Det, jeg har savnet mest ved den metode, jeg selv har brugt, har været et værktøj til at analysere 

udbredelsen af den post-protestantiske arbejdsetik, såvel som en deraf afledt metode til at vurdere 

arbejdsetikkens forhold til social klasse. Jeg er interesseret i spørgsmål af typen: Er det de mest 

velstående, de mest uddannede, eller andre grupper eller klasser, der har tilgang til denne form for 

udviklingsprogrammer? Giver det mening at tale om selvtransformation i relation til arbejdet ved 

kassen i et supermarked? Eller har vi med et elitært fænomen at gøre, og dermed med etableringen 

af en ny elite? 

 Jeg mener ikke disse spørgsmål meningsfuldt kan besvares ud fra min tilgang, derfor har jeg 

helt undladt at gøre sådanne overvejelser undervejs. Sådanne spørgsmål må besvares på grundlag 

af tal. En undersøgelse af dette vil være meget oplagt. 

 

Stifinderen som post-bureaukratisk idealtype? 

 

Idet studiet af den post-protestantiske arbejdsetik, ligesom studiet af den protestantiske arbejdsetik, 

ligger tæt op af studiet af bureaukratiets historie, ligger det lige for, igennem videre studier, at un-

dersøge, hvorvidt der inden for forvaltningen kan spores et skift i retning af en post-bureaukratisk 

praksis. 

 I forlængelse af min analyse af stifinderen fremstår nogle centrale punkter, der indikerer, at 

der er tale om et brud med den form for professionalisme, som Weber fokuserede på i sine studier 

af bureaukratiet. Derfor kunne en videre hypotese være, at stifinderen udgør en anden type profes-

sionel end bureaukraten, idet hans forankring ikke er i hans upersonlige kompetence alene, men 

også i et personligt arbejde på at integrere denne kompetence i et personligt projekt. Det er imidler-

tid væsentligt at understrege, at der ikke vil være tale om en bevægelse bag om den bureaukratiske 

rationalitet, da der ikke er tale om en tilbagevenden til en tidligere form for etik, som den der base-
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rede sig på herremandens vilkårlighed, i stedet for almene principper. Det giver snarere mening at 

se stifinderen som en form for syntese af disse to udviklingstrin:445

 

”Herremanden”   ”Bureaukraten” ”Stifinderen” 

Tese: Vilkårlig,  -> Antitese: Professionel,   -> Syntese: Personlig,  

personlig ledelse  upersonlig ledelse            professionel ledelse 

        

Hvor herremandens personlige ledelse skaber et regime af vilkårlighed og misbrug, fremstår bu-

reaukratens upersonlige ledelse, som garant for retfærdighed i forhold til behandlingen af sager på 

grundlag af procedurer, regler og jura. Samtidig kan netop bureaukratiet med dets saglige behand-

ling og dets rationalitet ses, som den positive side af en medalje, hvis bagside kan beskrives på en 

lang række forskellige måder. 

 Bureaukratiet er blandt andet blevet beskrevet: (1) Som styret af andre, ikke professionelle, 

ikke upersonlige interesser, som virker bag om en overflade af professionalisme og upersonlighed 

(March & Simon; Flyvbjerg; Mintzberg). (2) Som udtryk for, at samfundet ret-liggøres, livsverden 

koloniseres af systemet (Habermas). (3) Og endelig, som et sted hvor ansvaret fragmenteres, såle-

des at det ikke blot muliggjorde, men kunne udlægges som en betingelse for, at en tragedie som 

holocaust kunne finde sted bag om det civiliserede samfund (Bauman).   

 Med introduktionen af den medarbejdertype, som stifinderen udgør, er det rimeligt at se en 

ny type professionalisme tone frem, som kan kaldes personlig professionalisme, idet den så at sige 

opererer på baggrund af såvel et grundlag af regler, almene principper, som den personlige afvej-

ning af forholdet mellem person og opgave. Således er det, jeg har analyseret ud fra viljen til selv-

transformation ikke kun et projekt, der skal forstås som et personligt projekt, men også et projekt 

der angår behandlingen af sager mere generelt. 

 I forbindelse med dette studie dukker en ny mulig undersøgelse op. 

 

                                                 
445 Se i den forbindelse Løgstrups gennemgang af Webers sociologi i Løgstrup 1997, 47ff. 
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Den private og den offentlige sektor: to kontekster for selvtransformation 

 

Jeg har ikke gjort noget ud af at sondre imellem det private og det offentlige, som kontekst om-

kring en post-protestantisk arbejdsetik. Det er selvsagt en mangel. Jeg er interesseret i at undersø-

ge, hvorledes den offentlige sektor udgør en kontekst omkring den post-protestantiske arbejdsetik i 

forhold til den private sektor.  

 I den forbindelse vil et komparativt casestudie være oplagt. Man kunne sammenligne imple-

menteringen af en udviklingsproces i et ministerium og en afdeling i en større virksomhed, med 

henblik på at få øje på, hvordan hhv. den private og den offentlige kultur kan indoptage eller trans-

formere udviklingsprojektet. I den forbindelse forestiller jeg mig, at det kunne være muligt at ar-

bejde i forlængelse af de konklusioner, jeg har lavet på kulturområdet i hvert af de foregående fire 

kapitler (plus et ekstra i kapitel 7), hvor jeg har søgt at etablere et perspektiv på den forandring i 

etisk fundering, der har været tale om, ved at elevere analysen fra et individ- til et kultur-niveau. I 

den forbindelse har jeg talt om følgende bevægelser: 

• Fra en offer-kultur til en kriger-kultur 

• Fra en magt-kultur til en kraft-kultur 

• Fra selvets hermeneutik-kultur til selvets teknologi-kultur 

• Fra en yes-sir-kultur til en yes-råbets-kultur 

• Fra en udsættelseskultur til en intensitetskultur 

 

Det var på grundlag heraf oplagt at anlægge den hypotese, at kulturen på den private virksomhed 

lettere lod sig forene med det bestemte perspektiv, der tager form omkring temaerne kriger, kraft, 

selv-teknologi, yes-råbet og intensiteten, der på forskellig vis beskriver den post-protestantiske 

arbejdsetik; mens den offentlige organisation ville være tilbøjelighed til at have vanskeligere ved 

dette.  

 Et sådant komparativt casestudie vil kunne bidrage til at nuancere begrebet om den post-

protestantiske arbejdsetik, såvel som behandlingen af den nye type af professionalisme. Studiet, der 

mere direkte – end det nærværende – er orienteret imod arbejdspladsen, og måden hvorpå en ny 

arbejdsetisk kode i den daglige praksis spiller sammen med de opgaver, den professionelle er sat til 

at løse, vil ligeledes kunne nuancere de antagelser om rationalitet, der er gjort her i afhandlingen. 
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 Skulle man imidlertid, med forbehold for de eventuelle forskelle på den offentlige og den 

private sektor, på baggrund af nærværende afhandling udkaste en ny hypotese angående den form 

for rationalitet, der er tale om i den personligt professionelle praksis, ville det græske tema igen 

blive relevant.  

 I mit studie har jeg kun kunnet tematisere rationalitetsforestillingen samtidshistorisk, og har 

kunnet antyde nogle typologiske ligheder mellem en græsk form for rationalitetsforståelse og en 

post-protestantisk, men jeg har ikke kunnet undersøge denne i en mere systematisk-filosofisk 

sammenhæng. Min undersøgelse viser, at der er tale om rationalitet, som har holistisk karakter, 

dvs. en karakter af at være inklusiv, der hvor den protestantiske og bureaukratiske rationalitet er 

ekskluderende, i den forstand, at den ekskluderer subjektets ikke-rationelle fakulteter, i stedet for 

som den post-protestantiske arbejdsetik, at søge at integrere disse. 

 

”Herremanden”  ->  ”Bureaukraten”   ->  ”Stifinderen” 

tese: et inklusivt,    antitese:    syntese: 

irrationelt    et rationelt,    et rationelt, 

ledelsesregime   eksklusivt    inklusivt  

     ledelsesregime   ledelsesregime 

 

Et casestudie, som det beskrevne, ville kunne danne grundlag for at teste en sådan model. Dette 

udgør, hvad jeg ser som værende et af de mere eksplicitte perspektiver på studiet af den aktuelle 

arbejdsetik, men der er også mere indirekte opgaver for dette felt. En af disse er at tage hul på en 

undersøgelse af arbejdsetik i relation til det, der kaldes den multikulturelle udfordring på arbejds-

markedet – det forhold at Danmark, og dermed også det danske arbejdsmarked, er blevet multikul-

turelt. Jeg mener, det er passende at nævne dette perspektiv afslutningsvist, som en måde at skitsere 

en videre forskningsagenda. 

 Arbejdsmarkedet er blevet et helt centralt område i diskussionen af, hvordan vi skal integrere 

flygtninge og indvandrere i det sekulære danske samfund. I den forbindelse mener jeg, at studiet af 

samtidens arbejdsetik møder indtil flere væsentligste udfordringer. 

 Det kunne være at undersøge relationen mellem en begyndende spirituel drejning af arbejds-

markedet, og forskellige, traditionelle religiøse organisationer: Hvordan reagerer kristne, muslimer 

og jøder på den nye spiritualitet? Hvad er forskellen mellem kristne, buddhistiske, new age, mus-

 385



limske og jødiske livsformer og arbejdsetiske indstillinger? Herunder den religiøse tilknytning og 

livsforms betydning for synet på arbejdsmarkedet. I forbindelse med et sådant studie ville det være 

interessant at undersøge, hvorvidt der i den selvtransformative bevægelse ligger nogle grundstruk-

turer, der kan siges at integrere eller muligvis transformere disse forskellige former for traditionel-

le, og nye religioner i retning af et samlet sæt af arbejdsetiske orienteringer. 
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THE INNER PATHFINDER 
 

English summery 
 

 

 

The name of the thesis is The inner pathfinder. An investigation of the post-protestant ethic. It 

investigates whether it is possible to interpret the learning process of a leader and personal 

development program – the Pathfinder program – as an expression of the emergence of a new kind 

of work ethic. I specify this question by asking whether this type of a work ethical learning process 

can be interpreted as a post-protestant ethic; a type of ethic that – as a system of definition of 

subjectivity – breaks with the type of ethic studied by Max Weber in his famous study of The 

Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. 

As an ethical type I associate this new post-protestant ethic with the type of ethic, Foucault – 

in his study of sexuality and morality in antiquity – has labeled the ethic of self-transformation and 

the care of the self.  

 

The thesis is written in two main parts. Part one concerns the theoretical foundation of the post-

protestant ethic thesis. Part two is the empirical analysis of the Pathfinder program, which is 

carried out by the use of the concepts and theories that is developed in the first part. 

In the introduction the thesis is catapulted by focusing on the question whether we are headed 

towards a new work ethic, or not? In chapter one I argue, that literature on the subject tend to agree 

that – to use Harvey’s expression – in the last decades there has been a “sea-change” in the 

structuring principles of work organization, and that we pass from an age of “the organizational 

man” (Whyte), to an age of “the flexible man” (Sennett). 

 In the critical literature this sea-change has been interpreted as a work ethical nihilism, where 

the self of the worker is being torn by the faceless structures of the marked forces and its derivates; 

forming a situation largely characterized by double bind structures. The worker must be innovative 
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while making sure that he avoids mistakes, cut costs while he increases the moral of the other 

workers and so on. In this vain, being flexible is interpreted as though the worker is forced to give 

up his own self, and instead of being oneself, one must function as an agent of marked economic 

structures. 

 This description of the development of the late modern capitalism, that is conceptualized by 

Sennett as a new capitalism, is largely accepted in my analysis as an adequate description of how 

the sea-change of the new organization of work challenges the work ethical agenda – namely as a 

question of how the self can be a coherent self if in fragmented surroundings. I don’t however 

accept the nihilistic interpretation of this situation. I try to show that this interpretation forms a 

blind alley, caused by completely neglecting, what I see as the central empirical phenomena that 

can help us understand contemporary work ethic, namely the development programs that seek to 

develop the self of the worker through a long range of technologies, in order to make the worker at 

home in his new surroundings. I see this movement as a part of the larger self-transformation 

movement that has flourished throughout the twentieth century, and now seems to make out one of 

the central spiritual movements in the wake of the twenty-first century. 

 This movement is taken to be the spiritual background that seems to supply the material for a 

new work spirit to the workers of the new capitalism, namely a spirit that is centered on the figure 

of the self. And on this background it is investigated, whether a concrete case of this movement can 

be analyzed as a carrier of a post-protestant work ethic. And further whether the structure of this 

carrier can be seen as a re-entry in the modern world of the ethical figure of the care of the self – 

known first and foremost from Foucault’s studies of ethics in the Greek and Roman world. Thus 

the thesis investigates, whether the ethic of modern leadership and personal development programs 

can be seen as an ethic of the care of the self that tends to the self of the worker in a world, where 

“all that is solid melts into air”, by supplying a number of technologies of the self that makes out a 

post-protestant ethic. 
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The chapters 

 

The theses have got an introduction to each part and nine main chapters. I will summarize the 

chapters in the following. 

By going into a close reading of Max Weber’s The protestant Ethic and the Spirit of 

Capitalism in chapter one, the mode of subjectivity that characterizes the work ethic of the modern 

capitalism, and the genealogical structure of this type of work spirit is described. In chapter two the 

analytical framework is constructed on the basis of the later writings of Foucault. This chapter 

seeks to give the macro historical view of the evolutions of two major types of moral 

conceptualization of the self, as well as analytical concepts for the work on my case-analysis. The 

third chapter concerns the methodological questions of case selection and selection of analytical 

theme, as well as some critical reflections on my own work. 

Part two, the case study, introduces the reader to the case in chapter four, by taking him and 

her on a tour of the Pathfinder program. First an overview of the three modules is given. Thereafter 

the program is being analyzed through an analysis of the central metaphorical framework of the 

Pathfinder program. 

 This introduction and analysis is taken as the stepping stone in the analysis that seeks to 

legitimize that the Pathfinder program is investigated as, what Foucault calls an ethical morality, a 

morality where it is the self and the relation of the self to the self that is in focus. This opens for the 

use of a methodological tool that Foucault develops for the analysis of ethical morality. So in the 

next four chapters I investigate the Pathfinder program from the following four angles: 

 

1. ”the determination of the ethical substance” 

2. “the mode of subjection” 

3. “the forms of elaboration, of ethical work” 

4. “the telos of the ethical subject” 

 

In chapter five I argue that the ethical substance of the pathfinder program is what is called the 

victim pattern, a part of the self that is refusing to take responsibility for what is happening in the 

life of the self by projecting this responsibility onto the surroundings. In chapter six I argue that the 
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mode of subjection is what I call “the powerful self”, a type of self that is developed through a self-

transformation that seeks to include all aspects of the self in a dynamic unite. In chapter seven I go 

through a wide range of technologies of the self, arguing that the learning process of the Pathfinder 

program is a back stage learning process that seeks to break with what I call front stage rational 

behavior and installs a more complex type of rationality. In chapter eight I argue that the telos of 

the process is to “reinvent coherence”. By that I mean that the telos of the program is to use 

technologies of the self, and the focus on the emotional backstage of individual behavior in order to 

establish an agenda for the subject that concerns the inner world and coherence as opposed to the 

seeking of external coherence in the fragmented world of the new capitalism. 

 

In chapter nine I complete the investigation by summing up the argument. I underline this 

argument by showing how the central axis of the protestant ethic is inverted by the interpretation of 

the self by the Pathfinder program. 

 Whereas the protestant ethic involves that the “impulsive and spontaneous status naturae is 

overcome and replaced by a tempered, restrained, and dispassionate frame of mind,” the pathfinder 

program sees the status naturae as an ideal for its work ethic. 

 Whereas the protestant ethic is: “owning to their ultimate focus on God’s laws and salvation 

in the next life” The Pathfinder Program sees the here and now as the magical focus of 

consciousness. It is by achieving a presence in the “now”, that the world of the pathfinder achieves 

its enchantment. 

 Whereas for the “Puritans [the traditional economic cosmos, work, wealth, profit, and 

competition] acquired, remarkably, a religious significance” by the certitudo salutis question, it is 

the question of being in or out of a certain flow that gives the Pathfinder program its subjective 

meaning.  

 

The conclusion of my investigation is that we see The Pathfinder Program as a carrier of what I 

term the post-protestant work ethic. A type of ethic that in fact reinvents an ethical figure or 

structure that corresponds to the model of ethic that Foucault calls self-transformation and the care 

of the self. 
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