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FORORD – en kort og en lang historie 
Dette speciale har både en relativt kort og en meget lang historie bag sig. Den korte historie 

begyndte i september 2009 og slutter med hvad der nu, i oktober 2010, udgør 79,9 forhåbentligt 

spændende og læsevenlige sider. I løbet af det sidste års tid har jeg tilbragt talløse timer foran 

computeren og læst så mange selvhjælpsbøger, at det formentlig kun er min simultane læsning af 

Rose og Foucault, der har forhindret mig i at blive Danmarks mest ansvarlige og autonome 

menneske. Igennem specialeforløbet har jeg sparret med mine to medstuderende Louise Larsen og 

Jakob Højbjerg Andersen, som jeg skylder en stor tak for deres altid kloge indspark, eminente 

madlavning, og ikke mindst gode selskab, der i høj grad har været med til at holde moralen oppe. 

En tak går også til min vejleder Christian Borch for at tage mig ind i folden ca. midtvejs i 

specialeforløbet og for hans efterfølgende konstruktive, brugbare og knivskarpe vejledning. 

Derudover vil jeg gerne takke Thomas Graven for hans inspirerende kommentarer i slutfasen, min 

mor, Annie Mygind, for korrekturlæsning, og endelig min kæreste, Stine Maarbjerg, for at holde 

mig ud under hele forløbet.   

 

Den lange historie starter tilbage i 1989, hvor der var første skoledag på Næshøjskolen, og nerverne 

blev dulmet af en hjemmesmurt peanutbuttermad fra min nye madkasse. Over 20 år senere udgør 

dette speciale enden på utallige timer ved skolebænken med øjnene stift rettet mod tavlen, på 

eksamensstress, på at have lektier for og på opslidende gruppeprocesser. Men det udgør også enden 

på euforiske heureka-øjeblikke, hvor verden pludselig åbner sig på en ny måde, som følge af en ny 

indsigt og ikke mindst på alle de hyggelige, berigende og festlige stunder, et studieliv giver 

mulighed for at opleve med sine medstuderende. Jeg har haft fornøjelsen af at møde mange 

inspirerende mennesker gennem mit uddannelsesforløb, og specielt mine gruppefæller igennem 

tiden fortjener en stor tak for utallige horisontudvidende diskussioner, hyggelige skriveaftener, 

personlig modning og ikke mindst varige venskaber. Endelig skal min familie have en særlig tak for 

deres aldrig svigtende hjælp og støtte igennem hele mit uddannelsesforløb.  

 

Jeg håber, at mine mange gode år som studerende vil skinne igennem i dette speciale.  

 

Erik Mygind du Plessis 
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EXECUTIVE SUMMARY 

This master thesis investigates how autonomy and responsibility is cultivated in the current self-

help literature. The thesis is based, empirically, on readings of approximately eighty self-help books 

written in Danish and published between 1990 and 2009.  The investigation is carried out within an 

analytical framework which draws upon Michel Foucault’s concept of ‘problematization’ and his 

insights into power and governmentality - particularly those concerned with the various ways in 

which subjects govern themselves. The thesis thus combines these two analytical perspectives in an 

attempt to show how the objective of creating autonomous and responsible subjects – which is a 

crucial part of neoliberal governmentality - is carried out, despite the paradoxical nature of doing so 

through the readers’ subjection to self-help instructions.  

 

The concept of problematization is utilized in the first analysis of the thesis, which seeks to identify 

the general form of problematization in which the various problems and solutions of self-help 

literature are rooted, in spite of their diversity and contradictions. The analysis concludes that 

problems in the literature are generally formulated in terms of various forms of incompleteness, 

which entail a solution of constant and never ending development towards, as a final objective, a 

self-realization, which can never quite be achieved. Thus the subject is construed as an unfinished 

project that is never quite good enough, and always requiring improvement. 

 

Since this conclusion also includes the problems and solutions articulated in the self-help litterature 

concerning autonomy and responsibility, it is incorporated into the second analysis, which explores 

the concrete attempts in self-help literature to help the subject develop these personal assets. 

Drawing on the Foucauldian notions of subjectivation and of technologies of the self, it is shown 

how the theoretical impossibility of creating autonomy and responsibility through subjection 

unfolds, despite the various attempts to disguise it, and thus resolve the paradox. This insight, 

combined with the ubiquitous incompleteness of the subject in self-help literature shown in the first 

analysis, finally raises the question of whether there are more effective ways of achieving 

autonomous and responsible subjects, and, in turn, a discussion about the extent to which this 

should even be considered a sound objective.  

 

Keywords: Foucault, self-help literature, neoliberal governmentality, problematization, self-

government, autonomy, responsibility
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INDLEDNING - til forsvar for et moderne Orakel 

 

”Kend dig selv” - tempelgavlsinskription over indgangen til Oraklet i Delfi. 

 

Jagten på sandhed og oplysning er en uomgængelig del af den menneskelige natur, og leder tanken 

hen på ældgamle skriftruller, dristige pilgrimsrejser, orakler, skæggede profeter, indiske guruer og 

et vist forbudt, men til gengæld uimodståeligt fristende æble. I vores vestlige samfund falder tanken 

også på universiteter, laboratorier med elektroniske måleredskaber, enorme biblioteker og digitale 

gigabytes. For mange moderne mennesker i disse samfund har den individuelle søgen efter praktisk, 

moralsk og spirituel vejledning imidlertid taget en anden drejning. Den moderne selvhjælpslitteratur 

og dens mange råd om alt fra karriere til kærlighedsliv er således en hastigt voksende industri og en 

stadigt mere indflydelsesrig kulturel magtfaktor (McGee 2005:12). Selvhjælpslitteraturen synes dog 

stadig at trække tråde tilbage til den gamle visdom, idet dens fokus på at ’finde sig selv’, ’blive sig 

selv’ eller blot ’være sig selv’ har en slående lighed med den ovenstående formaning fra Oraklet i 

Delfi,1 der også indimellem anvendes som reference i litteraturen (se fx Jones 2003:6). I forlængelse 

heraf synes selvhjælpslitteraturen på mange måder at have overtaget det delfiske Orakels funktion 

(Starker 1989). Ligesom Oraklet i antikken tilbød profetier, viden og visdom til tilrejsende 

pilgrimme, så bibringer selvhjælpslitteraturen i dag viden, inspiration og håb til millioner af 

mennesker. I dag er man dog ikke tvunget til at tage på udmattende pilgrimsrejser for at møde 

oraklet, men kan nøjes med et par klik på nettet eller en tur i boghandlen. Oraklet og dets formaning 

er blevet mainstream (Starker:1989:2).   

 

Muligvis derfor bliver selvhjælpslitteraturen ikke taget lige seriøst alle steder.  I Weekendavisen er 

den således bl.a. i en artikel med overskriften ”Selvhjælpslitteratur - lykkelige livsløgne” blevet 

kaldt ’en triumf for åndløsheden2’, ligesom den henover sommeren3 var genstand for en satirisk 

serie på bagsiden af avisens kultursektion, hvor man præsenterede den livskvalitetsnedsættende 

’Yang & Yang metode’. Men det ville være en stor fejltagelse at afskrive selvhjælpslitteraturen som 

et poppet fænomen, der ikke er værdigt til seriøs videnskabelig behandling, hvilket den yderst 

begrænsede akademiske litteratur om emnet ellers kunne indikere, er tilfældet mange steder. 

Amerikanske undersøgelser viser, at omkring halvdelen af amerikanerne vil købe en selvhjælpsbog 

i løbet af deres levetid (McGee 2005:11), og selvom der ikke findes nogen præcis opgørelse over 

                                                 
1 Om end ’Kend dig selv’ i dag forstås ganske anderledes end i antikken - bl.a. som resultat af den teoretiske filosofis 
efterfølgende store interesse for subjektet (Foucault 1997:226,228). 
2 Adam Holm: ”Selvhjælpslitteratur  -lykkelige livsløgne’ d. 25/6-2010, 2. sektion, Bøger s. 8.  
3 Uge 27-30, 2010 



 6

selvhjælpslitteraturens udbredelse i Danmark, så antyder de fleste skøn, at den også her er væsentlig 

og i hastig vækst4. Desuden har jeg i mit eget liv og min egen karriere haft stor glæde af 

selvhjælpslitterære anvisninger og på egen krop erfaret, hvordan det kan øge livskvaliteten markant 

at vide lidt mere om, hvem man er, og hvor man gerne vil hen. Jeg mener derfor, at mange indsigter 

går tabt, hvis selvhjælpslitteraturen blot betragtes som ’åndløse livsløgne’. I specialet har jeg derfor 

forsøgt at undgå den patroniserende og overlegne attitude, hvor selvhjælpslitteraturens åndløshed 

skal ’afsløres’ af akademikerens åndfulde refleksivitet, men i stedet bestræbt mig på at behandle 

litteraturen med respekt og oprigtig nysgerrighed, da dette efter min mening er det bedste 

udgangspunkt for kritik. Mit håb er, at flere fremover vil gøre det samme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Se fx http://politiken.dk/kultur/boger/faglitteratur_boger/article868694.ece   
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1. PROBLEMFELT - mulighedsbetingelser  

Det store fokus på at kende og være sig selv bliver i moderne selvhjælpslitteratur om arbejde og 

karriere i vidt omfang kædet sammen med at være ansvarlig og autonom. Ved at kende sig selv kan 

man således handle ud fra sine egne værdier og overbevisninger, og herigennem tage ansvar for sig 

selv og sin karriere5. I den forbindelse kan der imidlertid iagttages et interessant styringsparadoks, 

idet beskeden til læseren fra mange moderne selvhjælpsbøger om arbejde og karriere dermed 

kommer til at lyde: ’Følg mine henvisninger – vær selvstændig’.  Men hvordan er man selvstændig, 

ansvarlig og autonom samtidig med, at man følger henvisninger fra en selvhjælpsbog? Det er emnet 

for nærværende afhandling, der har følgende problemformulering:  

 

Hvordan er mulighedsbetingelserne for fremelskning af autonomi og ansvarlighed i moderne 

dansksproget selvhjælpslitteratur om arbejdsliv og karriere, hvordan søges denne 

fremelskning praktiseret, og hvad er de styringsmæssige implikationer heraf? 

 
 

Inden vi kan begynde at svare konkret på problemformuleringen, skal vi imidlertid se nærmere på 

den historiske og strukturelle kontekst for den moderne selvhjælpslitteratur om arbejdsliv og 

karriere6 og dens fokus på autonomi og ansvarlighed. I det følgende problemfelt gives derfor et 

oprids af den udvikling, som karrieren og arbejdet har undergået i løbet af det sidste halve 

århundrede, og i forlængelse heraf en beskrivelse af, hvordan selvhjælpslitteraturen kan ses som en 

respons på nogle af de udfordringer, som udviklingen stiller det moderne individ overfor.  

I de næste afsnit skitseres således indledningsvist, hvordan den gradvise erstatning af den 

’klassiske’ hierarkiske karriere med den ’moderne’, grænseløse og proteanske karriere har medført, 

at karriere i stigende grad er blevet noget, det enkelte individ selv håndterer, i modsætning til 

tidligere, hvor det var overladt til organisationen. Parallelt med denne udvikling kan der ydermere 

iagttages et skift i arbejdets indhold og organisering, der betyder, at individets subjektivitet på 

forskellige måder inddrages i arbejdet, samtidig med at det i højere grad må praktisere selvledelse.  

 

 

                                                 
5 Se fx Covey 2008:135-137 
6 Den dansksprogede selvhjælpslitteratur om arbejdsliv og karriere er for en væsentlig dels vedkommende oversat fra 
amerikansk (se afsnit 2.2.2), hvorfor dens historiske og strukturelle kontekst altså ikke begrænser sig til danske forhold. 
Den i problemfeltet skitserede udvikling er således fælles for de fleste vestlige samfund (Arthur/Peiperl 2000:3), og 
udgør dermed konteksten for moderne selvhjælpslitteratur om karriere og arbejdsliv generelt.  
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1.1 Klassisk karriere 
Det ’klassiske’ karrierebegreb er knyttet til den hierarkiske organisation, og den klassiske karrieres 

storhedstid forbindes i forlængelse heraf ofte med perioden fra midten af 1800-tallet og frem til en 

gang i løbet af 1970’erne og 80’erne (McGee 2005:130, Arthur/Peiperl 2000:1). Her forstod man 

karriere som en vertikal, opadgående bevægelse til jobs med større ledelsesmæssigt indhold – typisk 

inden for den samme organisation (Graversen/Larsen 2004: 371, Arthur & Rosseau 1996: 4, 

Thisted/Larsen 1997: 2-3). Dette fokus på ledelse og lederjobs betød endvidere, at udvælgelsen til 

deltagelse i karriereudvikling var elitær, idet antagelsen var, at flertallet af de ansatte var 

interesserede heri, men ikke nødvendigvis egnede hertil. Udviklingsaktiviteterne havde ydermere 

ofte et formaliseret præg (fx kurser, trainee- og highflier-programmer) og succeskriterierne for 

lederudvikling gik på niveau og indhold for de lederjobs, som en person kom til at besidde. 

(Graversen/Larsen 2004: 371). 

 

Max Webers skildringer af bureaukratiet er et godt eksempel på organiseringen af arbejde og 

karriere i det klassiske karriereparadigme. Weber beskriver, hvordan der i bureaukratiet var et 

princip om faste og nøje afgrænsede kompetenceområder, som var fastlagt for det enkelte embede, 

hvortil der ansattes personer med kvalifikationer, præcist svarende til dem, som krævedes i embedet 

(Weber 1922:63). I Webers bureaukrati var funktionen således givet som en fastlagt konstant, imens 

den enkelte embedsmand, der besatte den, kunne variere. Dermed gav organisationen individet en 

på forhånd meget præcist defineret rolle, som vedkommende skulle udfylde. Medarbejderen i det 

klassiske paradigme var typisk ansat hele livet, hvilket betød, at der udvikledes korpsånd og 

loyalitet, der udmøntede sig som en livsvarig ansvarsfølelse over for virksomheden. Til gengæld for 

sin trofasthed fik medarbejderen, i tillæg til et arbejde og nogle økonomiske vilkår, også 

ansættelsestryghed, identitet, og ikke mindst karriere – her forstået som en gradvis opstigning i 

graderne inden for organisationen. (Graversen/Larsen 2004: 380) Karrieren opstod altså på 

baggrund af en slags symbiose mellem organisation og person, der kan minde lidt om et ægteskab, 

eller en psykologisk kontrakt, hvor medarbejderen lover livslang loyalitet, imens virksomheden 

lover løn og stabil ansættelse. Bureaukratiets hierarkiske organisering betød videre, at der meget 

ofte fandtes en ’løbebane’ for embedsmandens livslange ansættelse, der gik fra de lavere, mindre 

vigtige og dårligt betalte stillinger, til de højere stillinger med anciennitet og gode 

eksamenskarakterer som de vigtigste forudsætninger for at stige i graderne (Weber 1922:69,71). 

Denne ’løbebane’ (ordet har tætte etymologiske forbindelser til ordet ’karriere’ (McGee 2005:116)) 

var altså i det store hele fastlagt af organisationen, og det primære, som det enkelte individ selv 

kunne foretage sig i håndteringen heraf, var at opnå anciennitet – dvs. groft sagt at lade tiden gå 

uden at dumme sig (Weber 1922:61). Dermed er håndteringen af karrieren for størstedelens 
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vedkommende overladt til organisationen, der både definerer løbebane og arbejdsopgaver, imens 

individet nærmest blot skal blive ældre, være fagligt dygtig og undgå fejl. 

 

Sociologen William Whyte skrev i den forbindelse kritisk om, hvordan ”The Organization Man” 

med sin konformitet, begrænsede initiativlyst og skepsis overfor det geniale, var den mest passende 

medarbejdertype til tidens hierarkiske organisationer (Whyte 1956). Menneskesynet i det klassiske 

paradigme var i forlængelse heraf i vidt omfang præget af Frederick Taylors ’Scientific 

Management’-tankegang, hvor der opereredes med en antagelse om en ” laziness inherent in human 

nature,” (Johnson/Gill:1993:44) der betød, at arbejderen skulle kontrolleres, og ikke have for meget 

frihed og ansvar, da dette i så fald ville blive misbrugt. (Ibid:44-46) Medarbejderen sås som en 

nytteoptimerende ’homo oeconomicus’, hvis største motivation lå i at lave mindst muligt arbejde til 

højst mulig løn. Centralt er det, at mennesket her ikke blev iagttaget som havende nogen 

selvrealiseringstrang – tværtimod var de menneskelige instinkter hos Taylor, med inspiration fra 

Hobbes, noget der skulle holdes nede og kontrolleres (Johnson/Gill 1993:45).  

1.2 Moderne karriere 
Den klassiske karriere, hvor man, som vi har set, opererede med en ofte symbioseagtig tilknytning 

mellem organisation og individ, er imidlertid en historisk anormalitet. Fra vikingetiden og frem til 

midten af 1800-tallet var karrieren således nærmest udelukkende overladt til individet. Og selvom 

man næppe tematiserede karriere på samme måde, som vi gør i dag, da ordet indtil starten af 1800-

tallet betegnede en bane til hestevæddeløb(McGee 2005:116), så var der alligevel karrierer. Folk 

var håndværkere, daglejere, bønder og tjenestefolk, og med undtagelse af kirken, hæren og i mindre 

grad regeringen, eksisterede der meget få store organisationer, hvorfor de fleste menneskers karriere 

i stedet var knyttet til dem selv, familien og lokalsamfundet. I den forbindelse er det kuriøst at 

iagttage, hvordan den moderne karriere nu igen er karakteriseret ved individcentrering og 

uafhængighed af organisationer. (Arthur/Peiperl 2000:1) Et illustrativt eksempel på den gradvise 

overgang fra klassisk til moderne karriere er i den forbindelse Cadins typologi over forskellige 

karrierer, der er inddelt efter hvor tæt sammenknytning, der er imellem individ og organisation. 

Typologien går fra ’den stillesiddende’, der følger et traditionelt karrierespor inden for en enkelt 

organisation, til ’nomaden’ der hyppigt foretager radikale jobskift på tværs af fagområder og som 

hverken har knyttet økonomiske eller psykologiske bånd til nogen organisation (Cadin et al. 2000). 

Udviklingen i dag, som er mest prægnant inden for vidensarbejde, peger i forlængelse heraf i 

retning af, at ’den stillesiddende’ udskiftes med ’nomaden’, i takt med udbredelsen af det, der ofte 

kaldes ”den grænseløse karriere” (Arthur/Rosseau 1996). Det grænseløse består i, at karriere i dag 

går på tværs af funktioner, afdelinger og virksomheder, at alle kan gøre karriere, at karriere ikke er 



 10

begrænset til ledelse, men inkluderer alle typer udviklingsforløb, at ’on the job’ og ’off the job’ –

udvikling ses under ét, og at grænsen mellem arbejds- og privatsfæren blødgøres, så stadigt støre 

dele af ’privatlivet’ inddrages i karrieren. (Graversen/Larsen 2004: 373). Parallelt med disse 

ændringer tales også om ”the protean career” (Hall 1976), der betoner, hvordan disse 

samfundsændringer stiller nye krav til individet om fleksibilitet og omstillingsparathed. Termen 

’protean’ kommer fra den græske mytologi, hvor Proteus var havguden, der kunne skifte form for at 

tilpasse sig forskellige trusler. Hall betoner, hvordan det er individet og ikke organisationen, der 

håndterer ’the protean career’: 

 
The protean career is a process which the person, not the organization, is managing. It consists of all of the 
person’s varied experiences in education, training, work in several organizations, changes in occupational 
field, etc. The protean person’s own personal career choices and search for self-fulfillment are the unifying 
or integrative elements in his or her life. The criterion of success is internal (psychological success), not 
external. (Hall 1976:201) 

 
Hvor den grænseløse karriere dermed betegner de objektive bevægelser en person foretager på 

tværs af organisatoriske grænser, betegner den proteanske karriere det enkelte individs subjektive 

perspektiv og reaktion på den grænseløse karrieres eksterne realiteter (Hall/Harrington 2004). 

Karrierens udvikling, særligt indenfor vidensarbejde, er således gået i retning af, at håndteringen af 

karrieren forskydes ud over organisationens grænser og ind i det proteanske individ, ligesom 

karrierens succeskriterier også bliver interne. Dog er der også stadig et eksternt fokus, som bl.a. 

kommer til udtryk i begrebet ’employability’, der kan ses som en form for erstatning for den 

klassiske karrieres jobsikkerhed, der i løbet 1980’erne forsvandt mere og mere, dels af 

konjunkturerne og dels af de nye grænseløse organiseringsformer. Tanken er, at hvis bare den 

enkelte (primært videns-)arbejder sørger for løbende at opdatere sin viden og optimere sit CV, så vil 

andre arbejdspladser stå i kø for at ansætte vedkommende. (McGee 2005:133) Den klassiske 

karrieres jobsikkerhed udskiftes dermed i den moderne karriere med såkaldt ’employabilty’ forstået 

som ”(...) the widespread exhortation that people ought to accumulate knowledgde and manage 

their careers to provide for transferability between companies” (Arhur/Peiperl 2000:12).  

1.3 Det hele menneske 
Parallelt med forskydningen fra klassisk til moderne karriere sker der endvidere nogle væsentlige 

ændringer i arbejdets karakter og organisering, der præsenterer det moderne individ for en række 

udfordringer, som selvhjælpslitteraturen kan ses som en respons på. Eksempelvis indtræder ’det 

hele menneske’ som en ressource på arbejdspladsen i takt med den såkaldte humanisering af 

arbejdet (Skårup 2004), hvilket bl.a. betyder, at det traditionelle skel mellem arbejde og liv er under 

opbrud. I den forbindelse er det ifølge Graversen og Larsen (2004) i dag en central indsigt i 

moderne ledelse, at den kompetenceudvikling, der er katalysator for karrieren, ikke kun er knyttet 
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til arbejdssituationen, ligesom de belastninger, som personen reagerer på i jobsituationen, heller 

ikke kun stammer fra arbejdet. I dag er holdningen således, at kompetenceudvikling i privatlivet – 

fx igennem at få og opfostre børn (Kjær/Stendevad 2005), kan give en række forudsætninger af stor 

betydning for den erhvervsmæssige karriere (Graversen/Larsen 2004:386).  Hvor det private i det 

gamle karriereparadigme havde status af noget, der kunne komme negativt i vejen for arbejdet – fx 

igennem illoyalitet eller dårlig opførsel – er det nu inddraget som en positiv faktor i arbejdslivet. 

Familie, personligt netværk, interesser, psyke etc. indgår i forlængelse heraf nu ikke bare som 

relevante omstændigheder på arbejdspladsen, men også som noget, organisationen faktisk værner 

om og dyrker (Jensen 2005:295). 

 

Fokuset på ’det hele menneske’ indebærer ydermere inddragelsen af den enkeltes personlige 

kompetencer i arbejdet. Dette kan ifølge Hermann og Kristensen (2004) ses som et udspring af de 

fluktuerende markedsvilkår, der følger i kølvandet på globaliseringen, hvor egenskaber som 

fleksibilitet og omstillingsparathed bliver centrale for at overleve i den globale konkurrence. I det 

hele taget bliver personlige ressourcer, eller kompetencer, som kreativitet, innovation, ansvarlighed, 

initiativlyst, engagement og samarbejdsevne i højere grad dyrket end klassisk faglighed, der er for 

rigid og ufleksibel til tidens øgede kontingens og kompleksitet. Det betyder bl.a., at ledelse i mindre 

grad bliver et spørgsmål om rationel, strategisk administration af objektiverede ressourcer og 

klassiske fagligheder, men handlere snarere om at fremkalde og udvikle den enkelte medarbejders 

personlige kompetencer (Hermann/Kristensen 2004:499-500). Karakteristisk for disse kompetencer 

er, at de ikke kan garanteres med et eksamensbevis eller en svendeprøve. De har ikke noget med 

traditionel faglighed at gøre, men er derimod mere personlige egenskaber og karakteristika, som 

giver den traditionelle faglige kunnen ’ben at gå på’ ved at sikre, at den spredes, fornys og udvikles 

med et produktivt sigte (Hermann/Kristensen 2004:499). Arbejdskraften går dermed fra at kunne 

bestemmes objektivt-instrumentelt til at finde sin værdi i det subjektivt menneskelige som et 

reservoir af mulige og relevante ressourcer, der skal forløses i fremtiden (Hermann/Kristensen 

2004:499).  

1.4 Selvrealisering 
Denne forløsning sker igennem individets selvrealisering – en idé som bl.a. har vundet udbredelse 

gennem den amerikanske psykologiprofessor Douglas McGregors ’Teori Y’ fra 1966. McGregor 

trak i Teori Y bl.a. på Abraham Maslows teori om mennesket som et behovsstyret væsen, hvis 

behov var arrangeret i den menneskelige behovspyramide, med behovet for selvrealisering i toppen, 

forstået som ”The needs to realizing one’s own potentialities, for continued self-development, for 

being creative in the broadest sense of the term” (McGregor 1966:10).  McGregor gjorde således op 
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med den klassiske ’kæft, trit og retning’-tilgang, som bl.a. førnævnte Taylor var eksponent for, og 

opfordrede i stedet til at give medarbejderne mere kontrol over og indflydelse på deres 

arbejdsopgaver. Dette ville ifølge McGregor bevirke, at arbejdspladsen fik mere initiativlystne og 

begejstrede medarbejdere, hvis unikke menneskelige ressourcer nemmere kunne frigøres og herved 

give virksomheden en afgørende konkurrencefordel (McGregor 1966:10-13). Dermed indtræder 

” the self-actualizing personality” (Johnson/Gill 1993:59) som det nye ideal på arbejdspladsen, og 

selvrealisering - forstået som behovet for kontinuerlig og livslang selvudvikling samt forløsning af 

eget potentiale (McGregor 1966:10) - bliver det nye kriterium for karrieremæssig succes (McGee 

2005:19, 112; Graversen/Larsen 2004:15, 29ff; Skårup 2004:84-85).   

1.5 Selvledelse 
Bl.a. som konsekvens af forskellige former for ’Teori Y’- inspireret ledelse, ændrer forholdet 

mellem ledelsen og dens underordnede sig også radikalt i den moderne karriere. Lederen bør nu 

ikke længere tvinge sine underordnede til den rette adfærd, men i stedet søge at understøtte deres 

egen ledelse af sig selv - såkaldt ’selvledelse’ (Bovbjerg 2005:27). Tanken om selvledelse står 

dermed også i modsætning til taylorismens ofte mistroiske opfattelse af medarbejderen, idet det i 

videnssamfundets grænseløse organiseringer og ændrede konkurrencevilkår viser sig 

uhensigtsmæssigt, at medarbejderen opdrages til blot at følge regler og rutiner, udarbejdet af andre7. 

Selvledelse kan i stedet ses som en myndiggørelse eller tilbageførelse af kompetencer og ansvar til 

medarbejderen, og ledelse bliver i forlængelse heraf ikke længere udelukkende et forehavende for 

lederen, men også noget, den enkelte medarbejder forventes at praktisere: ”(...) vi får selvledelse, 

hvor den enkelte medarbejder forventes at udvikle sin personlighed, så den føjer organisationens og 

arbejdsmarkedets behov” (Andersen 2007:241). Lederen skal dermed facilitere beslutninger på en 

måde, så medarbejderen hele tiden sætter sig selv til ansvar (Bovbjerg 2005:31), og selvledelse 

omfatter i den forbindelse bl.a., at ansvar og kompetence i vidt omfang delegeres ud til 

organisationens yderste led, hvor de ansatte, som ansvarlige og autonome individer, leder sig selv 

(Bertelsen et.al. 2004: 25-26): 

 

Selvledelse handler (...) i sin rod om at afvikle umyndigheden eller afhængigheden af andres autoritet og i 
stedet sætte menneskers behov for selvstændighed, selvansvarlighed og selvværdighed på arbejdslivets 
dagsorden (Andersen 2006:44). 
 

                                                 
7 Den kritiske arbejdslivsforskning har dog påpeget, hvordan introduktionen af mange moderne ledelsesformer også kan 
iagttages som en subtil videreførelse af Taylorismen, idet de stigende kompetence- og læringskrav ses kan som en 
begrænsning af mulige frirum i arbejdet. Hele ideen om selvledelse og udvikling af menneskelige ressourcer ses i 
forlængelse heraf som affødt af en ledelsesteoretisk ambition om at minimere forsinkelser i arbejdet og få virksomheden 
til at fungere mere effektivt og rationelt. (Se fx Nielsen 2000).  
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1.6 (Selv)hjælp til de nye udfordringer 
Dermed begynder vi at kunne indkredse relevansen af den moderne selvhjælpslitteratur rettet mod 

arbejdsliv og karriere. Den moderne, grænseløse og proteanske karriere, hvor de hierarkiske 

organisationer i vidt omfang er udskiftet med flade og mere fleksible organisationsformer, 

indebærer således, at individet, herunder i særlig grad vidensarbejderen, må forholde sig til et højere 

kompleksitetsniveau end i den klassiske hierarkiske karriere. Individet står bl.a. overfor følgende 

udfordringer:  

 

• Karrieren er blevet en langt mere kompleks størrelse i takt med udbredelsen af grænseløse 

organiseringsformer. 

• Subjektet må selv håndtere sin karriere, hvilket tidligere i vid udstrækning blev håndteret af 

arbejdspladsen.  

• Succeskriteriet for karrieren skifter fra at kunne måles på ydre parametre (løn, placering i 

organisationens hierarki etc.) til også at inkludere indre parametre (selvrealisering, personlig 

tilfredsstillelse etc.).  

• Privatlivet og hele den enkeltes subjektivitet må inddrages i arbejdet og karrieren, hvor 

personlige kompetencer i stigende grad supplerer og erstatter klassisk faglighed. 

• Subjektet må i vid udstrækning lede sig selv. 

 

Stillet overfor disse nye udfordringer, må det moderne individ erkende, at det har brug for 

(selv)hjælp. Og da den moderne selvhjælpslitteratur om arbejdsliv og karriere kan iagttages som et 

svar på bl.a. disse udfordringer (se fx Grey 1997:226, Jensen 2005:299, McGee 2005:12), undrer 

det ikke, at selvhjælpslitteraturens andel af den samlede trykte litteratur i USA er mere end 

fordoblet i perioden fra 1972 til 2000 (McGee 2005:11). 

1.7 Hvorfor autonomi og ansvarlighed 
Selvhjælpslittteraturens løsninger er imidlertid multiple og mangefacetterede. Således tilbydes 

subjektet vejledning i alt fra planlægning (Cohen 2003:15) og prioritering mellem arbejde, privatliv 

og fritid (Klitvad 2003:72) over indsigt i erhvervslivets uskrevne jungelov (Porter 2002) til 

networking (Glahn 2004), passion (Stadil/Hahn 2008), positiv tækning (Dinnetz: 2009) og 

tilstedeværelse i nuet (Mandrup 2008) etc. Og da det ville føre for vidt at undersøge samtlige af 

disse forskellige løsninger, ses i denne afhandling i stedet nærmere på et af de større gennemgående 

temaer i selvhjælpslitteraturen om arbejdsliv og karriere, nemlig dens fokus på fremelskning af 

autonomi og ansvarlighed.  Denne fremelskning er interessant fra et styringsperspektiv, da den er 

knyttet til det indledningsvist præsenterede styringsparadoks, hvor man søger at fremelske autonomi 
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og ansvarlighed igennem subjektets underkastelse til litteraturens henvisninger (se afsnit 2.4.6.1). 

Derudover er autonomi og ansvarlighed relevante i forhold til den enkeltes ansvar for egen karriere 

og nødvendige for at udøve selvledelse, ligesom disse egenskaber endvidere er karakteriseret ved at 

være personlige kompetencer, der ikke er knyttet til klassisk faglighed, og derfor også repræsenterer 

det nye fokus på ’det hele menneske’.  Med denne kontekstualisering af selvhjælpslitteratur om 

arbejdsliv og karriere samt dens fokus på fremelskning af autonomi og ansvarlighed kan vi i det 

følgende begynde at svare på problemformuleringen, der som nævnt lyder: 

 

Hvordan er mulighedsbetingelserne for fremelskning af autonomi og ansvarlighed i moderne 

dansksproget selvhjælpslitteratur om arbejdsliv og karriere, hvordan søges denne 

fremelskning praktiseret, og hvad er de styringsmæssige implikationer heraf? 

 

1.8 Specialets opbygning 
Besvarelsen af problemformuleringen falder i følgende kapitler:  

I kapitel 2 præsenteres afhandlingens analysestrategi. Her introduceres foruden afhandlingens 

metode og videnskabsteoretiske grundlag også dens to analytiske blikke; hhv. 

problematiseringsanalyse og selvstyringsanalyse, der begge er inspireret af Michel Foucaults 

teoretiske arbejde. Desuden begrundes afhandlingens fokus på autonomi og ansvarlighed teoretisk 

med udgangspunkt i diagnosen af ’neoliberal gouvernementalitet’. Kapitlet slutter med en 

operationalisering af afhandlingens tre analyser.  

Kapitel 3 udgør afhandlingens første analyse, problematiseringsanalysen, der igennem 

identificeringen af den generelle problematiseringsform undersøger mulighedsbetingelserne for 

fremelskning af autonomi og ansvarlighed i selvhjælpslitteraturen. 

I kapitel 4 skiftes analytisk blik, så det nu via en selvstyringsanalyse undersøges hvorledes 

autonomi søges fremelsket i selvhjælpslitteraturen igennem konkrete selvteknologier, og herunder 

hvordan den selvhjælpslitterære styring håndterer det ovennævnte styringsparadoks. 

Kapitel 5 er endnu en selvstyringsanalyse, men denne gang undersøges i stedet fremelskningen af 

ansvarlighed. I tillæg til konkrete selvteknologier undersøger denne analyse også, hvorledes 

ansvarligheden søges legitimeret gennem anknytning til forskellige former for 

subjektivitetsekspertise. 

Kapitel 6 indeholder afhandlingens konklusion, der samler op på resultaterne fra de tre analyser. 

I Kapitel 7, der udgør afhandlingens diskussion og perspektivering, kastes et kritisk blik på den 

selvhjælpslitterære styring, samt diskuterer præmisser og grænser for afhandlingens analytiske set-

up.  
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2. ANALYSESTRATEGI 
I det følgende kapitel redegøres for, hvordan afhandlingen analysestrategisk gribes an. Således 

præsenteres indledningsvis afhandlingens videnskabsteoretiske udgangspunkt samt retningslinier 

for empiribehandling og - afgrænsning, som alle er delvist inspirerede af den franske filosof Michel 

Foucaults(1926-84) arbejde, ligesom Foucault desuden udgør den primære kilde i de efterfølgende 

afsnit, hvor afhandlingens teoretiske baggrund præsenteres. Afslutningsvis operationaliseres teorien 

analysestrategisk i en disposition for, hvordan problemformuleringen konkret besvares i 

afhandlingens analysedel. 

2.1 Videnskabsteori 
I afhandlingen opereres med en epistemologisk orienteret videnskabsteori, som også ofte kaldes 

analysestrategi, idet man som epistemolog laver en strategi for, hvordan man vil lade sin iagttagelse 

forme sin analysegenstand (Andersen 1999:14).  Hvor en ontologisk funderet videnskabsteori har 

som ambition at sige noget sandt om sin analysegenstand, og så at sige producere 

analysegenstandens selvfølgelighed, søger den epistemologiske tilgang derimod at deontologisere 

og afselvfølgeliggøre genstanden (Andersen 1999:13) Den epistemologiske tilgang ser 

virkeligheden som noget, der konstrueres forskelligt, alt efter hvilke perspektiver, der bruges til at 

beskrive den. Derfor forstås verden ikke som noget, vi kan erkende uafhængigt af vores begreber 

om den, men derimod som noget, der hele tiden kommer til syne på bestemte måder alt efter, hvilke 

begreber og teorier vi benytter til at reducere virkelighedens kompleksitet. Dermed er sigtet ikke at 

finde sandheder om verden eller definere substansen af objektet eller subjektet. I stedet er det 

ambitionen at: ”afdække eller kortlægge den mening, der skabes gennem stabiliseringen og 

udbredelsen af relationer mellem subjekter eller mellem subjekter og objekter” (Esmark et al 2005: 

19) - og i en selvhjælpslitterær kontekst kunne man tilføje ’ herunder subjektets relation til sig 

selv’. Analysegenstanden tillægges i forlængelse heraf en anti-essentialistisk karakter:  

 
”Bag ved tingene er der ’helt andre ting’: ikke deres essentielle og udaterede hemmelighed, men den 
hemmelighed, at de er uden essens, eller at deres essens er blevet konstrueret, stykke for stykke, ud fra 
figurer, som var fremmede for denne. (Foucault 2001a:59) 

 

I forlængelse af analysernes anti-essentialistiske tilgang, gælder det altså, at eksempelvis kategorien 

’subjekt’ ikke tillægges nogen essens i sig selv som et historisk givet, universelt faktum. Mennesket 

er således med Nietzsches ord ’det endnu ikke fastlagte dyr’ og med Foucaults ”en opfindelse, som 

vor tankes arkæologi med lethed viser, er af nyere dato” (Foucault 1999:447). Det vi dermed i 

bedste fald kan vide om mennesket er, hvilke forestillinger mennesket gør sig om mennesket.  
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Den epistemologisk orienterede videnskabsteori og dens perspektivistiske forståelse af verden 

indebærer dog ifølge visse krav til forskeren (Andersen 1999:15). For når blikket konstruerer 

analysegenstanden, må man stille som betingelse, at forskeren definerer præmisserne for, hvordan 

han iagttager sin analysegenstand og med hvilke ’blikke’ den iagttages hvornår (ibid 16-17). Man 

må med andre ord redegøre for de anvendte begreber, der styrer det analytiske blik, og hvilken 

betydning valget af disse har for konstruktionen af analysegenstanden (Ibid:14). Denne redegørelse 

følger løbende i resten af kapitel 2, hvor der redegøres for afhandlingens analysestrategi, ligesom 

nogle af analysestrategiens ’blinde pletter’ diskuteres i kapitel 7.  

2.2 Metode 
Analysestrategien hævdes af sine mest entusiastiske tilhængere at kunne overflødiggøre klassiske 

metoderegler, idet disse forbindes med ideen om en selvfølgelig virkelighed, der ligger fast og skal 

indfanges, frem for med den syntese af teori om empiri, som analysestrategien kan siges at 

indebære (Andersen 1999:14, Esmark et al 2005a:12). Bl.a. derfor er det ret sparsomt med 

retningsliner for empiribehandling i forbindelse med epistemologisk orienteret videnskabsteori 

(Esmark et al. 2005b:10, Villadsen 2006:99,105). Alligevel mener jeg ikke at kunne komme uden 

om en diskussion af de overvejelser, der ligger bag afhandlingens behandling, afgrænsning og 

udvælgelse af empiri, hvilket således er emnet for de to næste afsnit.  

2.2.1 Empiribehandling 
I tråd med afhandlingens teoretiske fokus (se afsnit 2.3.1) er dens retningslinjer for håndtering af 

empiri som nævnt delvist Foucault-inspirerede. Foucaults sparsomme overvejelser omkring 

empiribehandling overføres dermed til denne afhandlings analyser på trods af, at de i vidt omfang er 

knyttet til genealogien og diskursanalysen (Villadsen 2006:87ff, Andersen 1999:28ff). 

Afhandlingens analyser ligner dog genealogien og diskursanalysen derved, at de alle beskæftiger 

sig med et relativt omfangsrigt tekstkorpus, hvori der ledes efter systematikker8, hvorfor Foucaults 

retningslinjer for empiribehandling altså også vurderes som frugtbare i denne afhandlings kontekst.  

Afhandlingens empiri - selvhjælpslitteraturen - kan dog i forlængelse heraf vanskeligt beskyldes for 

at være en særlig innovativ genre, og selv en relativt hurtig pluklæsning i forskellige 

selvhjælpslitterære tekster vil åbenbare en markant redundans (McGee 2005:51, Starker 1989:14, 

Bröckling 2005:16). Dermed er det ikke bydende nødvendigt - endsige muligt - at læse al 

eksisterende selvhjælpslitteratur om arbejdsliv og karriere for at opnå et grundigt overblik over 

                                                 
8 En væsentlig forskel er dog i den forbindelse, at denne afhandlings analyser kun anvender selvhjælpslitterære tekster 
som empiri, imens diskursanalysen og genealogien bl.a. også kan inddrage institutioner og praksisser (Foucault 
1998:262-3, Villadsen 2006:1998-99). Derudover er genealogien og i nogen grad diskursanalysen karakteriseret ved et 
diakront fokus, imens denne afhandlings fokus er synkront. Overførslen skal dermed ses i et pragmatisk lys, hvor sigtet 
er at anvende Foucaults retningslinier på en for denne afhandling frugtbar vis.   



 17

genren. Foucault er dog ganske kompromisløs i den forbindelse og hævder, at forskeren må have 

hele arkivet for en given periode til sin rådighed og i den forbindelse ’læse alt’ (Foucault 1998:262-

3). Dette krav er derfor forsøgt efterkommet ved at læse så meget selvhjælpslitteratur som muligt, 

hvilket har resulteret i citater fra 45 forskellige selvhjælpslitterære værker i afhandlingen, imens 

omkring det dobbelte antal indgår i dens arkiv. Arkivet består, jf. problemformuleringen, af 

moderne dansksprogede selvhjælpslitterære tekster om karriere og arbejdsliv (afgræsning følger i 

næste afsnit) og er opbygget ved at følge teksternes såvel implicitte som eksplicitte referencer til 

hinanden, indtil en form for cirkularitet i henvisningerne blev synlig (Foucault 1971:154, Villadsen 

2006:100, Andersen 1999:48). Eksempelvis henviser den danske selvhjælpslitteratur både eksplicit 

men også i høj grad implicit til de store amerikanske ’guruer’. I tillæg til sådanne henvisninger 

internt i selvhjælpslitteraturen, er henvisninger fra den akademiske litteratur om selvhjælpsgenren 

desuden også blevet fulgt, idet disse typisk henviser til de skel- og trendsættende værker, samt de 

mest ekstreme og arketypiske.  

 

Centralt blandt Foucaults overvejelser om empiribehandling står hans iagttagelse af empiriske 

objekter som monumenter frem for som dokumenter (Foucault 2005:47,48). Hvor en mere 

traditionel tilgang således iagttager empiriske objekter som dokumenter, som det forsøges at 

fortolke skjulte og sammenbindende intentioner ud af, plæderer Foucault for i stedet at iagttage 

empirien som stumme monumenter, der ikke udtrykker anden betydning, end den, der er italesat 

direkte i tekstens udsagn (Foucault 2005:48). I forlængelse heraf har jeg bestræbt mig på at iagttage 

de selvhjælpslitterære tekster i deres egen ret og har ikke haft fokus på eksempelvis forfatterens 

mulige intentioner bag teksternes udsagn. Jeg søger dermed at iagttage empirien kontekstfrit i sin 

umiddelbare fremtræden og ikke som en kilde, der fortæller om forhold, der ikke bliver beskrevet i 

teksten. At empirien ikke fortolkes, betyder dog ikke, at den ikke analyseres: 

 

Det der tæller i de ting, der siges af mennesker, er ikke så meget, hvad de måtte have gjort sig af tanker 
omkring dem, men det, der fra starten systematiserer tankerne. (Foucault 2000a:35) 

 

Interessen er altså ikke at finde den skjulte mening eller intention bag selvhjælpslitteraturens 

udsagn, men i stedet i at undersøge systematikerne i de udsagn, problematiseringer og 

handlingsanvisninger, der umiddelbart bliver fremsat. Villadsens læsning af monumentbegrebet 

indebærer i den forbindelse retningslinjer for, hvilke kilder der bør inddrages i beskrivelsen af 

sådanne systematikker, idet monumenter her forstås som tekster, der med udgangspunkt i det 

opbyggede arkiv af forskeren udpeges som en art eksemplariske tekster (Villadsen 2006:101). 
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Herved forstås bl.a. tekster, der særlig klart eller illustrativt fremviser de centrale diskursive regler, 

brud etc., som analysen beskæftiger sig med (Ibid:101).  

 

Udvælgelsen af de selvhjælpslitterære citater, der anvendes i afhandlingen, er altså baseret på en 

systematisk granskning af arkivet og efterfølgende etablering af visse tekststykker som 

monumenter, forstået som eksemplariske tekster, der på særlig prægnant vis illustrerer enten 

fremelskningen af autonomi/ansvarlighed eller mulighedsbetingelserne herfor. De eksemplariske 

tekster vedrørende fremelskningen af autonomi og ansvarlighed er således typisk øvelser, der har 

som eksplicit formål at fremme disse egenskaber (se afsnit 4.1 og 5.2), samt argumentationer for 

deres nødvendighed (se afsnit 5.1). Mulighedsbetingelserne ses derimod ofte tydeligst i de mere 

generelle betragtninger omkring den enkelte selvhjælpsbogs formål, samt forståelse af mennesket 

og dets behov (se afsnit 3.1).   

2.2.2 Empiriafgrænsning  
Hvor vi i forrige afsnit beskæftigede os med behandlingen af empirien, ses i dette afsnit nærmere på 

afgrænsningen af samme. I tillæg til den ovennævnte sammenstykning af afhandlingens arkiv 

igennem teksternes henvisninger til hinanden har jeg nemlig endvidere måttet afgrænse, hvilke 

tekster, der i det hele taget kan indgå i arkivet og altså konditionere, hvad der forstås ved ”moderne 

dansksproget selvhjælpslitteratur om arbejdsliv og karriere” (jf. problemfelt). Afgrænsningen, der 

tillige præciserer analysens udsigelseskraft, tager udgangspunkt i nedenstående saglige, tidslige og 

rumlige kriterier: 

 

Genremæssig afgrænsning 

Selvhjælpslitteraturen som genre er pragmatisk relativt let at afgrænse, imens afgrænsningen er 

vanskeligere at konceptualisere begrebsligt. Bogens motiv og intention aflæses således typisk 

intuitivt med det samme – ofte blot ved at se på bogens forside - imens det er vanskeligere at sætte 

denne afgrænsning på en generel formel. Eksempelvis vil de færreste ved blot en umiddelbart 

betragtning være i tvivl om, at titler som ” Hold op med at sabotere din karriere! – Få succes på 

trods af dig selv” (Frankel 2008), ”Vejen til personlig succes” (Jones 1994), eller ”7 gode vaner – 

professionel og personlig effektivitet” (Covey 2008) er selvhjælpslitterære bogtitler. En generel 

afgrænsning er imidlertid en vanskelig affære, og netop afgrænsningen er også ofte et ømt punkt i 

de akademiske værker, der beskæftiger sig med selvhjælpslitteratur (se fx McGee 2005:193ff, Grey 

1997:212, Bröckling: 2005:16). Forsøger man sig med umiddelbart indlysende definitioner som 

’litteratur, der hjælper læseren med at hjælpe sig selv’ rammes nemlig meget bredere end med en 

pragmatisk intuitiv afgrænsning. I forlængelse af ovenstående definition er det eksempelvis blevet 
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foreslået, at Biblen burde betragtes som den første og mest indflydelsesrige selvhjælpsbog i 

historien9 (McGee 2005:5,193). Men hvis Biblen kan iagttages som en selvhjælpsbog, så rejser det 

spørgsmålet om, hvorvidt kategorien ’selvhjælp’ bør defineres ud fra læserens brug af litteraturen 

eller ud fra litteraturens generelle karakteristika. Defineres selvhjælp således som en måde at læse 

på, frem for en genre, så kan nærmest al litteratur – digte, romaner, biografier og endda sociologiske 

tekster – falde ind under kategorien. Ulempen ved denne definition er dog, at dette kan gøre 

analysegenstanden uhåndterbar og nærmest uendelig, samtidig med at den enkelte læsers 

fortolkning af litteraturen ikke direkte kan iagttages. I stedet kræves en empatisk fortolkning af 

læserens subjektive udlægning af sin fortolkning - hvilket rejser en række metodiske og 

analysestrategiske problemer. (McGee:2005:194) Derfor frasiger jeg mig dette perspektiv og 

fokuserer i stedet på tekstens egne karakteristika.  

 

Selvom det altså er vanskeligt at opstille generelle definitioner på selvhjælpslitteratur, tager jeg i det 

følgende udgangspunkt i, at selvhjælpslitteratur anvender en særlig appellerende sprogbrug (fx 

”Find balancen i et liv med karriere” (Klitvad 2003)), der er henvendt personligt til læseren med et 

eksplicit sigte om at hjælpe denne til at optimere og forbedre sig selv. Derudover har litteraturen 

også et vist faglitterært og psykologisk skær over sig – uden dog at være af decideret videnskabelig 

karakter (Johansson 20007:81). Dermed definerer jeg i det følgende selvhjælpslitteratur som 

”populærpsykologisk faglitteratur, der er henvendt direkte til læseren med et eksplicit sigte om at 

hjælpe denne til at forbedre sig selv og sine fremtidsudsigter – ofte igennem praktiske øvelser og 

teknikker”. Derudover henholder jeg mig endvidere til genrens umiddelbare og lette 

genkendelighed i praksis. 

 

Tematisk afgrænsning 

I forlængelse af ovenstående afgrænsning opstår problematikken med at skelne mellem 

’selvhjælpslitteratur om arbejdsliv og karriere’ og anden selvhjælpslitteratur – herunder særligt 

selvhjælpslitteratur rettet mod livet generelt. Grænserne er imidlertid flydende på dette område, 

hvilket kan siges at være en afspejling af den i problemfeltet beskrevne ’grænseløse karriere’ og 

indlemning af ’det hele menneske’ i arbejdet, der betyder, at karriere og liv i stigende grad flyder 

sammen og stadigt større dele af subjektivitet og privatliv må inddrages i jagten på karrieremæssig 

succes (Graversen/Larsen 2004: 373, Arthur/Rosseau 1996). Et eksempel på de flydende grænser er 

Anthony Robbins’ ’Ubegrænset Kraft – Nøglen til personlig succes’ der proklamerer at vise 

                                                 
9 Aspelin påpeger dog, at Platons skildringer af Sokrates’ undervisning og Epiktetos ”Håndbog i Livets Kunst” begge 
blev skrevet, inden verdensreligionerne begyndte at producere lignende tekster, hvorfor disse værker måske i højere 
grad kandiderer til titlen ’verdens første selvhjælpsbog’. (Aspelin 2008:8) 
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individet ”(...) hvordan du udvikler dit personlige og professionelle liv” (Robbins 1999). Bogen er 

således hverken specifikt privatsfære- eller karrierefokuseret, men blander de to temaer sammen og 

integrerer dem i bogens løfte om ’personlig succes’. Et andet eksempel på sammenblandingen af 

karriere og liv er Kjær og Stendevads ”Den nye karrierefar - sådan skaber du succes, både 

derhjemme og på jobbet”, der argumenterer for, at et velfungerende familieliv gavner karrieren og 

giver vigtige personlige kompetencer, som den moderne arbejdsplads efterspørger (Kjær/Stendevad 

2005). ’Moderne selvhjælpslitteratur om arbejdsliv og karriere’ tematiserer dermed også 

privatsfæren og livet generelt, og et forsøg på at skelne mellem ’karriererettet’ og ’livsrettet’ 

selvhjælpslitteratur ville altså modsige de dominerende sociologiske teorier om moderne karriere og 

arbejdsliv samt ikke mindst selvhjælpslitteraturen selv. En sådan skelnen er derfor ikke anvendt i 

opbygningen af afhandlingens arkiv, idet det i stedet anerkendes, at ’selvhjælpslitteratur om 

arbejdsliv og karriere’ i takt med de i problemfeltet skitserede forskydninger er blevet en relativt 

bred kategori, der altså også i vidt omfang indbefatter privatsfæren. Dog har jeg afgrænset mig fra 

selvhjælpslitteratur, der eksplicit behandler helt specifikke temaer relateret til denne sfære – som fx 

kogebøger, selvhjælpsbøger om vægttab, selvhjælpsbøger om sex, kærlighed og forhold etc., da 

disse i højere grad kan afgrænses fra at være direkte arbejdslivs- og karriererelaterede, selvom de 

med en rigid tolkning af begrebet ’grænseløs karriere’ sagtens kunne siges at være det.  

 

Endvidere afgrænser jeg mig – på trods af den oplagte karriererelevans - også fra 

selvhjælpslitteratur, der specifikt omhandler stresshåndtering. Stress er således i vidt omfang en 

afgrænset patologi, med sine egne særegne temaer og problematiseringer, hvilket også afspejles i 

den omfattende sociologiske litteratur, der specifikt beskæftiger sig med stress og stresshåndtering 

(se fx Pedersen 2008, Hermann/Kristensen 2008 og Wainwright/Calnan 2002). Det ville derfor føre 

for vidt at inddrage selvhjælpslitteratur om stresshåndtering inden for rammerne af dette speciale. 

  

Tidslig afgrænsning 

Når der i problemformuleringen spørges til ’moderne’ selvhjælpslitteratur, skal begrebet forstås i 

betydningen ’nutidig’ idet afhandlingens analytiske blik er synkront og rettet mod samtiden. Derfor 

inddrages kun selvhjælpslitteratur udgivet fra 1990 og frem, da denne periode repræsenterer den 

moderne side af den i problemfeltet beskrevne overgang fra den ’klassiske’ hierarkiske karriere til 

den ’moderne’ proteanske og grænseløse karriere, hvor selvledelse og subjektivitet bliver centrale 

temaer. Der er i den forbindelse relativ konsensus i den akademiske karrierelitteratur om, at der kan 

trækkes et skel imellem 1950’erne og 1990’erne, med de mellemliggende årtier som en art 

’glidende overgang’. Bureaukratiet, hierarkiet og de dertilhørende værdier i 1950’ernes 

organisationer (Whyte 1956) er således på mange måder væsensforskellige fra 1990’ernes 
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organisationer, hvor den såkaldte’ re-engineering’ af virksomheden, sammen med opkomsten af 

vidensbaserede industrier, arbejdsformer og HR-modeller, har skabt et nyt værdisæt med den 

enkelte medarbejders realisering af sig selv i centrum- (McGee 2005:130; Rose 1989:103,115) 

 

Sproglig/geografisk afgrænsning 

Sprogligt og geografisk afgrænser jeg mig til selvhjælpslitteratur, som er målrettet det danske 

marked og derfor skrevet på dansk10. Derved opnås et overblik over selvhjælpslitteratur i en dansk 

kontekst. Det er dog tvivlsomt, hvor meget dette overblik ville ændre sig, hvis man undersøgte 

andre vestlige lande, idet selvhjælpslitteraturen generelt er massivt påvirket af den amerikanske 

litteratur, der i meget høj grad er trendsættende på området (Aspelin 2008:18). En væsentlig del af 

den dansksprogede litteratur er således oversat fra amerikanske forfattere som fx Anthony Robbins, 

Steven Covey og Phil McGraw, der alle står bag internationale bestsellere inden for genren 

(Robbins 1999, Covey 2008, McGraw 2001,2003 ), ligesom den litteratur, der rent faktisk er 

skrevet af danske forfattere, ligeledes er stærkt inspireret af amerikanske forfattere. Særligt Covey, 

McGraw og Robbins’ tekster inddrages i forlængelse heraf hyppigt i analysen, idet de ofte er mere 

stringente og ’eksemplariske’ end de danske tekster, der grundet deres inspiration fra flere 

forskellige amerikanske bestsellere har en tendens til at være mere ’mudrede’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 De få engelske citater fra selvhjælpslitteraturen, som læseren vil møde undervejs i afhandlingen skyldes således blot, at det har 
været nemmere at tilvejebringe den engelske udgave af bogen end den danske.  
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2.3 Teoretisk baggrund 
Efter en kort introduktion til Michel Foucault og hans forfatterskab, samt afhandlingens brug og 

læsning heraf, præsenteres i det følgende teoriafsnit indledningsvist Foucaults tanker om 

problematisering. De udgør den primære inspirationskilde i afhandlingens første analyse, 

problematiseringsanalysen, der undersøger mulighedsbetingelserne for fremelskningen af autonomi 

og ansvarlighed i selvhjælpslitteraturen (kapitel 3). Dernæst præsenteres Foucaults magt og 

governmentalityanalytik, og i forlængelse heraf neoliberalismen og dens subjektforståelse, der 

danner baggrund for analysens fokus på autonomi og ansvarlighed. Dette leder videre til 

introduktionen af Foucaults ideer om selvstyring, subjektivationer og selvteknologier, der bringes i 

anvendelse i forbindelse med selvstyringsanalysen, der undersøger, hvorledes hhv. autonomi 

(kapitel 4) og ansvarlighed (kapitel 5) søges fremelsket. Kapitlet afsluttes med en operationalisering 

af teorien, hvor det skitseres, hvordan den vil blive anvendt i afhandlingens 3 analyser.  

2.3.1 Michel Foucault 
Det er, som beskrevet i problemfeltet, denne afhandlings grundlæggende erkendelsesinteresse at 

undersøge mulighedsbetingelserne for fremelskning af autonomi og ansvarlighed i 

selvhjælpslitteraturen, samt hvordan denne fremelskning søges eksekveret i praksis, og hvilke 

styringsmæssige implikationer dette har. Hertil synes Michel Foucaults analytiske blik at være 

særdeles frugtbart, da det med sine analytiske begreber giver gode muligheder for iagttagelse af 

såvel styring som mulighedsbetingelser for styring. Foucaults ærinde, som han bl.a. udfoldede i sine 

analyser af seksualitet (1994,2004a) og kriminalitet (1994a), var således bl.a. at undersøge, hvordan 

processer, fænomener og menneskelig handling kan gøres til genstand for problematisering 

(Foucault 1983,1984), samt hvordan forskellige magtformer og teknikker er på spil i 

konstitueringen af sociale fænomener (Foucault 1997, 2000, 2008). Foucault beskrev få år før sin 

død i 1984 ambitionen med sit forfatterskab på denne måde: 

 

”My objective (...) has been to create a history of different modes by which, in our culture, human beings 
are made subjects” (Foucault 2000:208) 
 

Foucaults ambition samt magt- og problematiseringsanalytiske tilgang er i den forbindelse 

oplagte at videreføre til denne afhandling, hvis sigte dermed kan siges at være en afdækning 

af, hvordan mennesker søges gjort til ansvarlige og autonome subjekter med udgangspunkt i 

selvhjælpslitteratur om arbejdsliv og karriere.  

 

Foucaults forfatterskab er imidlertid særdeles mangefacetteret og vanskeligt at sætte i bås. Ifølge 

Niels Åkerstrøm Andersen kan man således, som det var tilfældet med Marx i 1970’erne, i dag 
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nærmest ikke referere til Foucault uden at blive stillet til ansvar for forskellige Foucault-læsninger, 

ligesom Foucaults begreber er yderst komplekse og vanskelige at præsentere, uden de forarmes i 

forhold til hans egne formuleringer (Andersen 1999:29). I forlængelse heraf skal de følgende afsnit 

ses som et udtryk for min egen læsning af Foucault, hvor det primære sigte er at præsentere teorien 

på en stringent og for denne opgave analytisk frugtbar facon. Endvidere inddrages andre 

foucaultianske teoretikere som fx Nikolas Rose og Mitchell Dean på steder, hvor Foucault selv er 

uklar, eller hvor det på anden måde kan bidrage til en mere frugtbar analyse.  

2.3.2 Problematiseringsanalyse 
Afhandlingens første analyse, der undersøger mulighedsbetingelserne for fremelskning af autonomi 

og ansvarlighed i selvhjælpslitteraturen, er inspireret af Foucaults begreb ’problématisation’, eller 

problematiseringsanalyse, som han udviklede ansatserne til mod slutningen af sit liv (Gudmand-

Høyer 2009:4, Foucault 1991a: 343, Foucault 1984:117, Osborne 2003): 

 

What I tried to do from the beginning was to analyze the proces of  ”problematization” – which means: 
how and why certain things (behavior, phenomena, processes) became a problem” (Foucault 1983:2) 

  

En problematiseringsanalyse indebærer ikke, som navnet ellers kunne antyde, at ’kritisere’ eller 

’udfordre’ noget, men derimod, at problematiseringen i sig selv bliver genstand for analyse. En 

problematisering forbindes således med, at noget, der tidligere ikke var det, gøres til genstand for 

refleksiv tænkning (Foucault 1984:117): 

 
”For a long time I have been trying to see if it would be possible to describe the history of thought [...] this 
is what one could call the element of problems or, more exactly, problemizations” (Foucault: 1984:117) 

 

Problematiseringsanalysen giver dermed problemer forrang over teori (Osborne 203:16), og er i 

højere grad en analysestrategi, der undersøger vores problematiseringer, end det er en generel teori 

om det sociale eller et sæt af teoretiske principper (Dean 2006:69). Problematiseringsanalysen tager 

dog traditionelt udgangspunkt i, at mennesket er et problematiserende væsen, samt at vores 

udvikling af viden sker ved at stille spørgsmål, overvinde forhindringer samt opstille og løse 

problemer (Osborne 2003:4). Det er således denne opstilling af problemer og løsninger, der udgør 

analysegenstanden for problematiseringsanalysen. En problematisering forekommer i forlængelse 

heraf, når nogle udfordringer eller forhindringer gøres til genstand for refleksiv tænkning, og der 

produceres en række responser og løsninger herpå, som igen virker tilbage og er med til at 

konstituere problematiseringen: 

 
”(...) this transformation of a group of obstacles and dificulties into problems to which the diverse solutions 
will attempt to produce a response, this is what constitutes the point of problematization (Foucault 1984:118) 



 24

Erkendelsesinteressen i problematiseringsanalysen består dermed bl.a. i at undersøge, hvordan 

diverse udfordringer eller forhindringer konstrueres som et problem, og hvordan denne 

problematisering er med til at stille betingelser for, hvordan der kan reageres på disse udfordringer:  

 

It is problematization that responds to these difficulties, but by doing something quite other than 
expressing them or manifesting them: in connection with them, it develops the conditions in which 
possible responses can be given; it defines the elements that will constitute what the different solutions 
attempt to respond to.” (Foucault 1984:118) 

 

De i problemfeltet beskrevne forskydninger i arbejdet og karrieren – selvledelse, ’det hele 

menneske’, ’den grænseløse karriere’ etc. – iagttages i den forbindelse som en række udfordringer, 

hvortil selvhjælpslitteraturen producerer en mængde forskellige løsninger – heriblandt teknikker til 

fremelskning af autonomi og ansvarlighed hos subjektet. Problematiseringsanalysens anvendes i 

forlængelse heraf til at identificere den generelle problematiseringsform, der gør disse løsninger 

mulige og sætter betingelser for deres udformning, og den tilbyder problematiseringsanalysen et 

unikt perspektiv til iagttagelse af mulighedsbetingelserne for fremelskningen af autonomi og 

ansvarlighed:  

 

To one single set of difficulties, several responses can be made. And most of the time, different 
responses actually are proposed. But what must be understood is what makes them simultaneously 
possible: it is the point in which their simultaneity is rooted; it is the soil that can nourish them in all 
their diversity and sometimes in spite of their contradictions. (...) the work of the history of thought 
would be to rediscover at the root of these diverse solutions the general form of problematization that 
has made them possible – even in their opposition (...) (Foucault 1984:118) 

 

Den generelle problematiseringsform ses som et abstrakt skema, en form, frakoblet konkret indhold, 

der organiserer og strukturerer de forskellige konkrete løsninger. Dermed gør den det altså muligt at 

undersøge mulighedsbetingelserne for litteraturens fremelskning af autonomi og ansvarlighed, idet 

den tilbyder et blik for, hvordan de udfordringer, som fremelskningen kan ses som en respons på, 

bliver konstrueret som problem i selvhjælpslitteraturen, og hvilke betingelser denne konstruktion 

opstiller for at reagere på udfordringerne.  

 

For at gøre problematiseringsanalysen lettere operationaliserbar i praksis, udvides forståelsen af den 

generelle problematiseringsform til også at implicere en generel løsnings- og telosform, hvilket 

uddybes i næste afsnit.  
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2.3.3 Problematiseringens anatomi 
Til ethvert problem hører således en indlejret normativitet i form af et implicit imperativ, som der 

stræbes mod (Gudmand-Høyer 2009:7). Dette imperativ benævnes i analysen som telos11 og forstås 

som den idealtilstand, som det problematiserede ’står i vejen for’, og som løsningerne sigter mod: 

 
”For instance, shall we become pure, or immortal, or free, or masters of ourselves and so on? So that’s 
what I call the telos (téléologie). (Foucault 1991a: 355)  

 

Begrebet er lånt fra Foucaults beskrivelse af endemålet for selvteknologier (se afsnit 2.4.7), hvor det 

beskriver, hvilken status og hvilke egenskaber subjektet må arbejde hen imod, samt hvordan visse 

former for adfærd forventes, mens andre problematiseres (Dean: 2006:75), og det har dermed i 

denne opgave to betydninger: Da de foreslåede løsninger i selvhjælpslitteraturen i vidt omfang 

udgøres af selvteknologier (se kapitel 4 og 5), beskriver telos altså både den implicitte normativitet i 

den generelle problematiseringsform og de konkrete løsningers sigte i form af selvteknologiernes 

endemål. Forskellen er, at selvteknologiernes endemål har et konkret indhold, imens 

problematiseringens telos er en abstrakt form, der strukturerer og former dette indhold.  

 

En problematisering indebærer også en række løsninger, der kan forstås som midler til at 

tilvejebringe problematiseringens telos og implicitte normativitet. Løsningerne og 

problematiseringen indgår i en dialektisk relation, som Gudmand Høyer bruger begreberne 

’response-instigating problems’ og ’problem construing responses’ (Gudmand-Høyer 2009:6) til at 

beskrive. De konkrete løsninger har som nævnt ofte karakter af selvteknologier, der i 

selvhjælpslitteraturen findes i mange forskellige udformninger. Et eksempel på en selvteknologi 

kunne være en dagbogsøvelse, hvor subjektet skal nedskrive de 5 tidspunkter i sit liv, hvor det har 

handlet eller tænkt mest uansvarligt, og derefter omskrive hændelsen, så det fremgår, hvordan det 

burde have opført sig – nemlig ansvarligt, hvorved ansvarlighed altså kan ses som teknologiens 

telos (se afsnit 5.2.2). En sådan teknologi er et eksempel på en af selvhjælpslitteraturens mange 

konkrete løsninger, men alle disse løsninger struktureres altså også af en generel løsningsform, som 

identificeres i analysen.  

 

Endelig indebærer en problematisering også et problem, der må løses eller overkommes. Også her 

skelnes der imellem konkret italesatte problemer og den abstrakte form, der strukturerer disse. I 

selvhjælpslitteraturen italesættes således en myriade af forskellige og til tider modstridende 

problemer, og den ovennævnte selvteknologiske dagbogsøvelse, der sigter mod ansvarlighed, 

indebærer i den forbindelse også et problem – nemlig uansvarlighed. Den abstrakte 

                                                 
11 Benævnes teloi i flertalsform. 
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problematiseringsform sætter på sin side betingelser for, hvordan og hvorfor denne uansvarlighed 

kan begribes og italesættes som et problem.   

 

I denne afhandling udvides ideen om en generel problematiseringsform altså, så den ikke bare 

forstås som mulighedsbetingelse for forskellige løsninger - sådan som det virker til at være tilfældet 

i Foucaults sparsomme overvejelser omkring begrebet - men også for forskellige konkrete 

problemer og teloi.  På den måde åbnes blikket for den strukturelle redundans i 

selvhjælsplitteraturens multiple opstillinger af problemer, løsninger og teloi, idet der identificeres et 

abstrakt skema for problematiseringen - frakoblet konkret indhold – på tværs af 

selvhjælpslitteraturens multiple problematiseringer:  

 
Generel problematiseringsform (udvidet) 

 
         (egen model)       

 
Således vil problematiseringsanalysen altså søge at identificere denne generelle 

problematiseringsform, der fungerer som mulighedsbetingelse for de mange forskellige konkret 

italesatte problemer, løsninger og mål i selvhjælpslitteraturen – herunder også dem, der er knyttet til 

litteraturens fremelskning af autonomi og ansvarlighed. Mulighedsbetingelserne for fremelskningen 

af autonomi og ansvarlighed iagttages altså ved at identificere den generelle problematiseringsform, 

der strukturerer, hvordan det i selvhjælpslitteraturen er muligt at begribe og italesætte uansvarlighed 

og manglende autonomi som problemer, hvilken type løsninger, hvormed der kan responderes på 

disse problemer, samt endelig, hvordan autonomi og ansvarlighed kan konstrueres som mål.  

2.3.4 Et synkront blik 
Problematiseringsanalysen er traditionelt blevet forstået og anvendt som en historisk analyse, der 

viser problematiseringernes historiske konstruktion og kontingens igennem undersøgelsen af deres 

forskellige transformationer over tid (Gudmand Høyer 2009:5, Foucault 2001: 171). Men da 

afhandlingens perspektiv er synkront og empirien nutidig, erstattes problematiseringsanalysens 

traditionelt diakrone perspektiv og interesse for, hvordan noget opstår som et problem, eller som ” a 

historically conditioned emergence of new fields of experice” (Burchell 1993: 227) imidlertid med 

et synkront perspektiv, der i stedet belyser de nutidige spændinger og betingelser i aktuelle ’fields 

of experience’.  



 27

 

Det forhold, at problematiseringsanalysen anvendes synkront og ikke diakront som den primært er 

tænkt, kombineret med, at problematiseringsanalysen langt fra er velbeskrevet i den akademiske 

litteratur, betyder, at jeg i vidt omfang må ’opfinde’ min egen version. Det giver den ulempe som 

analysestrateg, at man ikke, som i eksempelvis diskursanalysens tilfælde, har en veletableret 

tradition baseret på talrige videreudviklinger og korrektioner at læne sig op ad, men derimod selv 

må forsøge sig med en version, der givetvis ikke vil være så gennemarbejdet og konsistent som de 

’etablerede’ analysestrategier. Fordelen er derimod, at man i højere grad kan justere og tilpasse 

analysestrategien til sin egen specifikke problemstilling og kontekst, hvilket i vidt omfang er 

tilfældet for denne afhandlings anvendelse af problematiseringsanalysen.  

2.4 Magt, neoliberalisme og selvstyring 
I forlængelse af ovenstående introduktion af afhandlingens problemanalytiske blik, præsenteres i 

dette afsnit Foucaults magt- og governmentalitytænkning, hvor der lægges særlig vægt på to 

temaer: neoliberalisme og selvstyring. Foucaults beskrivelse af neoliberalismen som politisk 

rationalitet samt dens tilhørende subjektforståelse danner således baggrund for analysens fokus på 

autonomi og ansvarlighed, samt fungerer som teoretisk indramning af analysen, imens Foucaults 

tanker om selvstyring gennem subjektivation og selvteknologier anvendes i selvstyringsanalysen 

(kapitel 4 og 5), hvor det undersøges, hvorledes autonomi og ansvarlighed søges fremelsket. 

Hverken selvstyring eller neoliberalisme kan dog forstås uden at kende den teoretiske kontekst for 

disse, i form af Foucaults generelle magtforståelse, som præsenteres indledningsvist. 

2.4.1 Foucaults generelle magtforståelse 
Foucaults tidligere nævnte ambition om at undersøge, hvordan mennesker gøres til subjekter, 

implicerer et stort tema i Foucaults forfatterskab, i form af magt, der i sine mange forskellige former 

er med til at konstituere subjektet. Foucault udvikler ikke en egentlig teori om magt, men i stedet en 

analytik, der nok udfolder nogle grundforestillinger om magt, men primært består af en række 

begreber og analytiske værktøjer, der udfoldes i hans mange empiriske analyser (Foucault 

2000:209; Hermann 2000:1). Foucaults kritiske perspektiver er i dag noget nær uomgængelige i 

diskussioner om magt og styring, idet de tilbyder et særdeles potent blik for, hvad der kendetegner 

magtudøvelse i moderne samfund og endvidere er udviklet i markant opposition til den klassiske 

politologiske magtforståelse, hvor magt er noget, der kan besiddes og udøves over andre. Magten er 

således for Foucault ikke substantiel eller essentiel og eksisterer kun, når den bliver sat i spil 

(Foucault 2000:219-20, Foucault 1991b:63), hvorved selvhjælpslitteraturen og dens forfattere i 

denne afhandling ikke ses som havende nogen særlig magt, idet magten først emergerer i relationen 

mellem læseren og selvhjælpslitteraturen, i fald læseren knytter an hertil. Der er endvidere for 
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Foucault ikke nogen modsætning imellem magt og frihed, sådan som det ofte tænkes i eksempelvis 

oplysningstraditionen. Hvis subjektets handlinger allerede ligger fast, er der således ifølge Foucault 

ikke brug for magten, hvorfor magten nødvendigvis udøves over frie individer – på handlinger, der 

kunne have været anderledes. (Foucault 2000:221-222) De individer, som læser 

selvhjælpslitteraturen ses dermed som frie i den forstand, at de ikke er tvunget til at følge 

litteraturens anbefalinger og principielt altid kan vælge at handle anderledes. For Foucault er 

magten i forlængelse heraf ikke kun repressiv, men også produktiv, idet den ses som et 

konstituerende og processuelt fænomen, der skaber subjekter, viden, diskurser etc. Magten er 

ydermere, på trods af sin ikke-subjektive karakter, også stadig intentionel (Foucault: 1991b:61, 

Foucault 1994:100,108). Foucaults magtkonception, hvor magten kan forstås som skabende og 

intentionel, giver altså mulighed for at iagttage fremelskning – frem for påtvingelse – af 

subjektivitetstræk som autonomi og ansvarlighed og bidrager dermed med et for denne afhandling 

frugtbart blik for selvhjælpslitterær styring. 

2.4.2 Gouvernement  
Magten emergerer for Foucault i forskellige magtformer, der på visse tidspunkter af historien er 

dominerende, men løbende overlappes af og transformeres med nye magtformer. Foucault påpeger i 

den forbindelse tre overordnede magtformer, der er opstået i forlængelse af hinanden, hhv. den 

suveræne magt, den disciplinære magt og gouvernement. (Foucault 2008a:101,116) Den sidste 

magtform, gouvernement, ser Foucault som sin samtids fremherskende magtform, selvom alle tre 

magtformer stadig gør sig gældende (Foucault 2008a:109,116-17).  

 

Gouvernement, eller den gouvernementale magtform (Borch 2005:19), udsprang i løbet af det 18. 

århundrede og har ligesom disciplinen fokus på regulering af det levende, hvor den suveræne magt 

omvendt i yderste instans negerer livet og slår ihjel. Gouvernement adskiller sig dog fra disciplinen, der 

retter sig mod den enkelte krop, ved at rette sig mod hele befolkningen som objekt for politisk 

regeringsudøvelse (Foucault 2004:241,246). Foucault beskriver i den forbindelse, hvordan der 

historisk kan iagttages en gradvis ’gouvernementalisering af staten’ (Foucault 2008a:117).  

 

Gouvernement defineres ofte som ‘conduct of conduct’ og betegner handlen på andres handlen: ”To 

govern, in this sense, is to structure the possible fields of action of others” (Foucault 2000: 221). 

Ordet conduct indeholder imidlertid en dobbelthed, idet det både betegner adfærd og ledelse, 

således at den gouvernementale magtform både opererer på individer (ledelse), men også i 

individerne selv (adfærd) (Hermann 2000:11, Borch 2005:19).  
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Moderne staters magtudøvelse er i forlængelse heraf for Foucault” a tricky combination (...) of 

individualization techniques and totalization structures” (Foucault:2000:213). I afhandlingens 

analyser er det imidlertid den individualiserende dimension af den gouvernementale magtudøvelse 

der er i fokus:  

 
And in this way one could take up the question of govenmentality from a different angle. The 
government of the self by oneself in its articulations with others (such as one finds in (...) the 
prescrtiption of models for living and so on). (Foucault 1997b:88) 

 
Det totaliserende blik på hele befolkningen berøres således kun indirekte i kraft af afhandlingens 

fokus på neoliberalismen som en politisk rationalitet i moderne magtudøvelse (se afsnit 2.4.4). 

Neoliberalismen, kan imidlertid først præsenteres efter en kort introduktion til begrebet 

’styringsrationalitet’. 

2.4.3 Styringsrationalitet 
Ifølge Foucault er enhver praksis nemlig forbundet med bestemte rationaliteter og begrebet 

gouvernementalitet, der er en sammentrækning af gouvernement og rationalitet (Borch 2005:19), 

dækker i den forbindelse både over en række specifikke typer magtudøvelse, samt en tilhørende 

tænkning om disse (Foucault 2008a:116-17). At gouvernement også kaldes den gouvernementale 

magtform, er således et udtryk for denne kobling mellem magt og rationalitet. I forlængelse heraf er 

den såkaldte styringsrationalitet efter Foucaults død blevet et centralt begreb i 

governmentalitystudierne (fx Rose:1996a, Dean:2006), og selvom Foucault var lidt uklar i sin brug af 

begrebet (Foucault 2008a, Villadsen 2002:79, Rose/Osborne/Barry 1996:7), er der i governmentality-

litteraturen alligevel relativ konsensus om, at en styringsrationalitet er en særlig måde at begribe 

styring på, herunder styringens målsætninger, objekter og medium. Særligt interessant i denne 

afhandlings kontekst er det i den forbindelse, at styringsrationalitetens epistemologiske antagelser 

om, hvad der skal styres, ofte indeholder en karakteristik af de subjekter, som styringen rettes mod. 

(Villadsen 2002:80-81) Foucault bruger bl.a. begrebet styringsrationalitet i sin beskrivelse af, 

hvordan den amerikanske neoliberalisme opstår i løbet af det 20. århundrede som en kritik af 

velfærdsstatens irrationalitet og styringsexces (Foucault 2008b). Det er således ud af neoliberalismen, 

at det neoliberale subjekt udspringer som denne rationalitets på en gang forudsatte og efterstræbte 

subjektivitet i en paradoksal kobling af styringskritik og styring (Rose 1992:160,145, Dean 

2006:262).  

 



 30

2.4.4 Neoliberalisme 
Den følgende præsentation af neoliberalismen og det neoliberale subjekt, som tager afsæt i Foucualts 

egne beskrivelser (Foucault 2008b, 2008g) samt bidrag fra Rose12 (1992, 1996, 1996a), Dean (2006) 

Bröckling (2005), Jensen (2005) og Hermann (2000) har til formål at skitsere den teoretiske kontekst 

for - og relevans af - analysens fokus på egenskaberne autonomi og ansvarlighed. Dermed er det ikke 

ambitionen at levere en nøjagtig og fuldstændig gengivelse af alle nuancerne i de inddragede 

teoretikeres udlægninger af neoliberalismen og dens subjektforståelse, men i stedet at konstruere en 

analytisk potent og for afhandlingen relevant fællesmængde, hvor fokus i særlig grad rettes mod 

autonomi og ansvarlighed som væsentlige egenskaber ved det neoliberale subjekt, samt mod styring 

igennem subjektivitets-ekspertise. 

 

Neoliberalismen er overordnet karakteriseret ved at advokere for en styring, der skaber afstand 

imellem de formelle politiske institutioner og andre sociale aktører, og som iagttager disse aktører 

som ansvarlige, autonome enheder, der kan træffe frie valg, hvorfor styringen følgeligt søger at 

handle på disse aktører ved at forme deres frihed igennem ’conduct of conduct’ (Rose 1996a:45, 

Dean 2006:11). I den forbindelse indebærer neoliberalismen en række nye strategier til pluralisering 

og autonomisering af styringen i en form for ’de-gouvernementalisering af staten’, hvor sociale 

teknologier frakobles velfærdsstatens regulative centrum, der styrer direkte på samfundet, og spredes 

ud, så der i stedet styres indirekte og på distancen (Rose 1996a:56).   

 

Neoliberalismen indebærer endvidere en udstrakt politisk brug af nye typer kalkulerende viden som 

regnskabsførelse og økonomistyring, og en deraf følgende ekspansion af økonomiske 

forklaringsmodeller til sfærer i livet, der traditionelt ikke har været forbundet med økonomisk 

rationalitet (Hermann 2000:18, Dean 2006: 110). Dermed kommer markedet med Foucaults ord til at 

udgøre et permanent ’økonomisk tribunal’ (Foucault 2008c:247) som det styrede på stadigt flere 

områder må regulere sig selv efter (Bröckling 2005:12). I forlængelse heraf erstatter neoliberalismen 

velfærdsstatens iagttagelse af borgeren som en passiv klient, med en iagttagelse, hvor borgeren i 

stedet ses som en økonomisk enhed – en aktiv forbruger, der igennem cost-benefit-kalkuler søger at 

                                                 
12 Rose arbejder udover begrebet ’neoliberalism’ også med begrebet ’advanced liberalism,’ der er en videreudvikling af 
neoliberalismen, som for Rose var et relativt isoleret fænomen, i vidt omfang knyttet til Thatcher og Reagens politiske 
højre. Den avancerede liberalisme er ifølge Rose mere ’beskeden’ men samtidig ’holdbar’ og i forlængelse heraf også 
langt mere udbredt. (Rose 1996a: 53, Rose 1999:139-40) Bl.a. er den avancerede liberalisme for Rose karakteriseret ved 
at samordne neoliberalismens individualiserende etos med en kollektiv ’community’- tækning, hvor også lokale 
’communities’ eksempelvis i form af nærmiljøer, søges autonomiseret og ansvarliggjort som selvledende enheder (Rose 
1999:149). Denne skelnen har dog ingen indflydelse på afhandlingens analyser der således er koncentreret om styring af 
enkelte subjekter og ikke større community-enheder. Rose er endvidere stort set den eneste, der søger at skelne imellem 
disse to begreber, imens man i resten af governmentality-litteraturen benævner det, Rose kalder ”avanceret liberalisme” 
for ”neoliberalisme” (Jensen 2005:283, O’Malley 2001:15). Således vælger jeg for enkeltheds skyld i denne opgave kun 
at anvende begrebet ’neoliberalisme’.  
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nyttemaksimere sin livskvalitet igennem bevidste valg (Rose 1996a:57).  Denne iagttagelse har – 

hvor mangelfuld den end måtte være som empirisk beskrivelse af faktisk menneskelig handling – 

store politiske implikationer. For hvis subjektet altid og i alle livssfærer iagttages som 

nyttemaksimerende, kan det nemlig styres ved at hæve eller sænke ’udgiften’ og herigennem ændre 

på cost-benefit regnestykket. Her løber behaviorisme sammen med liberalisme, og den neoliberale 

gouvernmentaltitet består dermed i at lede subjektet gennem dets rationelle brug af sin frihed på en 

måde, så det ’forvalter sin frihed rigtigt’ (Hermann 2000:18,19).  

2.4.5 Subjektivitetsekspertise 
I den forbindelse bliver problemet for den neoliberale styring bl.a. at gøre borgerne ansvarlige for sig 

selv igennem deres personlige valg, på en måde, så de kan styres gouvernementalt på distancen (Rose 

1996a:57) Et middel hertil er den såkaldte subjektivitets-ekspertise, der fungerer som forbindelsesled 

imellem samfundsøkonomisk og personligt attråværdige objektiver og tilbyder borgeren optimering 

både som økonomisk enhed og som menneske, igennem bl.a. selvrealisering (Rose 1992:154). Den 

individualiserende form for gouvernemental magtudøvelse sker således ifølge Nikolas Rose i stigende 

grad igennem, hvad han kalder “the allocation of authority over the ‘conduct of conduct’ to 

expertise” (Rose 1992:147) – herunder de såkaldte ‘experts of subjectivity’ i form af bla. læger, 

socialarbejdere, psykologer og rådgivere, der igennem deres påberåbte ’videnskabelighed’, binder 

selvstyrende subjekter til ’sandhed’(Rose 1996a:58):  

 
(...) expertise operates through the particular relation that it has with the self-regulating capacities of 
subjects. For the plausibilty inherent in a claim to ‘scientificity’ and rationalized effiacy binds subjectivity 
to truth, and subjects to experts, in new and potent ways. (Rose 1992:148)  

 

Subjektivitetsekspertisen er ikke knyttet til ’Staten’, men muliggør alligevel neoliberal styring: “(...) 

providing a plethora of indirect mechanisms that can translate goals of political, social and economic 

authorities into the choises and commitments of individuals”. (Rose 1992:159). I forlængelse heraf er 

’moderne selvhjælp’ ifølge Rose ikke et spørgsmål om en autoritet, der søger at påtvinge 

befolkningen sine regler via et invaderende statsapparat, bakket op af juridisk magt, eller 

installeringen af moralske standarder på et religiøst mandat. I stedet er der tale om en alliance mellem 

eksperter, der påstår at tilbyde objektive og ’videnskabelige’ svar på spørgsmålet om, hvordan man 

bør føre sit liv for at opnå normalitet, tilfredshed og succes, og subjekter, der på den anden side 

forsøger at opnå en livsstil med personlig lykke og øget livskvalitet. Denne alliance kommer i stand 

igennem markedet, der tillader en handel imellem dem, der ønsker at sælge, og dem der ønsker (eller 

er blevet bragt til at ønske) at købe. (Rose 1992:149). 
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I tillæg til, at selvhjælpslitteraturen dermed i Roses optik i sig selv kan iagttages som en form for 

subjektivitetsekspertise, så iagttages det dog i kapitel 5 endvidere, hvorledes den selvhjælpslitterære 

styring knytter an til forskellige andre former for ekstern subjektivitetsekspertise, i bestræbelsen på at 

påberåbe sig objektivitet. Herved ses det hvordan subjektets ansvarlighed etableres som en 

uomgængelig sandhed, idet den sanktioneres af forskellige autoriteter ’udenfor’ litteraturen selv. I 

forlængelse heraf belyses det også, hvorledes den inddragede subjektivitetsekspertise ikke kun er af 

’videnskabelig’ karakter, sådan som den beskrives hos Rose.  

2.4.6 Det neoliberale subjekt 
Neoliberalismen indebærer som nævnt også en forestilling om det neoliberale subjekt (Rose 

1992:145, Hermann 2000:19, Jensen 2005:314, Bröckling 2005:11), der både forudsættes som 

ontologisk styringsobjekt, men også søges konstitueret og konstrueret igennem den neoliberale 

styring (Rose 1992:142,147). Det neoliberale subjekt er dermed ikke nødvendigvis empirisk 

identificerbart i virkeligheden som en form for gennemsnitligt individ eller idealtype, men har 

nærmere karakter af et utopisk telos, som magt og selvteknologierne i den neoliberale styring peger 

hen imod (Bröckling 2005:11).  

 

I Foucaults diagnose af neoliberalismens opkomst i det 20. århundrede beskrives det neoliberale 

subjekt som en ”competence machine”, der producerer en indkomst, og som konstant må udvikles, 

vedligeholdes og tilpasses markedets skiftende behov (Foucault 2008b: 219,224-5). Foucault betoner 

videre, hvordan det neoliberale subjekt ses som ”(...) an entrepeneur of himself. (…) being for himself 

his own capital, being for himself his own producer, being for himself the source of his earnings” 

(Foucault 2008b: 226), hvilket adskiller sig fra den traditionelle liberalismes subjekt ‘homo 

oeconomicus’ som blot er en rationel aktør, der sælger sin arbejdskraft for højestbydende. Den 

neoliberale ’homo oeconomicus’ sælger imidlertid ikke blot noget, men får også noget igen, bl.a. 

færdigheder og viden, og bliver dermed sin egen entreprenør, sin egen manager (Foucault 2008b: 

225-6, Jensen 2005:281 ), og kaldes i den forbindelse undertiden også for ’the enterprising self’ 

(Rose 1992, Brockling 2005). Herved indikeres, at subjektet, på samme måde som enhver 

entreprenant økonomisk enhed, må foretage rationelle og kalkulerede valg med henblik på 

nyttemaksimering - i dette tilfælde af sin livskvalitet (Rose 1992:149).  
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2.4.6.1 Autonomi og ansvarlighed 
I forlængelse heraf tages i de følgende analyser udgangspunkt i Rose’s definition, der beskriver 

hvilke karaktertræk, det neoliberale subjekt må besidde, for at kunne være sin egen entreprenør:13 

 
 “The self is to be a subjective being, it is to aspire to autonomy, it is to strive for personal fullfillment in 
its earthly life, it is to interpret its reality and destiny as matters of individual responsibility, it is to find 
meaning in existence by shaping its life through acts of choice.” (Rose 1992:142) 

 
Rose lægger således, udover stræben efter mening og tilfredsstillelse, vægt på autonomi og 

ansvarlighed som centrale karaktertræk, der søges fremmet i den neoliberale gouvernementalitet 

(Rose 1992:143, 162) - hvad han i øvrigt ikke er ene om (se fx Dean 2006:264, Jensen 2005:314, 

Hermann 2000:18). På trods af den ’etiske pluralisme’ i neoliberalismens etik, der ifølge Rose 

rummer flere modsætninger, så hævdes det endvidere alligevel at: 

 
”(...) these diverse ethical regimes are all guided by a single a priori: the ’autonomization’ and 
’responsibilization’ of the self (...) (Rose 1992:149-50)  
 

Autonomi og ansvarlighed ses således bredt i governmentality-litteraturen som centrale 

subjektivitetstræk i den neoliberale gouvernementalitet, der må fremmes, så subjektet kan være sin 

egen manager og styres igennem udøvelsen af sin frihed, hvorfor afhandlingens fokus på disse træk 

altså også er teoretisk motiveret. De teoretiske tekster, der behandler det neoliberale selv, bruger 

imidlertid ikke meget energi på at præcisere, hvad der mere præcist forstås ved autonomi og 

ansvarlighed. Og da afhandlingens ambition desuden er at undersøge selvhjælpslitteraturens egen 

behandling af disse egenskaber, tager nedenstående korte præcisering af begreberne, der uddybes og 

udfoldes yderligere i de konkrete analyser, udgangspunkt i selvhjælpslitterære formuleringer: 

 

Autonomi forstås som subjekts afstandstagen fra eksterne definitioner af selvet, der bør være 

uafhængigt af ydre forhold og ikke må dikteres af autoriteter eller andre instanser14. Subjektet er 

selvbestemmende, og agerer selvstændigt, ligesom det tænker, føler og handler - samt gør karriere - i 

overensstemmelse med egne ønsker, holdninger og vurderinger15. Autonomi betegnes i 

selvhjælpslitteraturen ofte også med begreber som ’autenticitet’ og ’uafhængighed’16.  

                                                 
13 Rose benævner selv dette subjekt ”the enterprisng self’ men kobler det til værker af neoliberale tænkere som Hayek 
og Friedman (Rose 1992:145), hvorfor jeg for enkeltheds skyld vælger at kalde det for ’det neoliberale subjekt’.  
 
14 Se fx Kølpin 2008:92, Dyer 2005:251, Ehdin 2008:183-4, Robbins 1999:333-35, Andersson et al 2005:54-55 
15 Se fx Noyes 2006:18, Mandrup 2007:20, Ehdin 2008:158, Covey 2008:107,135, Klitvad 2003:114, Arden 2006:117 
16 Se fx McGraw 2001, Manning 2009:83  
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Ansvarlighed forstås som subjektets fulde ansvarstagen for liv og karriere, hvor det udelukkende 

forstår sin fortidige, nutidige og fremtidige livssituation og skæbne som et spørgsmål om individuelt 

ansvar17. Ansvarlighed står i modsætning til offer-positionen, hvor subjektet forklarer sin skæbne  

med udgangspunkt i ydre omstændigheder18. 

 

Autonomi og ansvarlighed er altså interessante idet de, i forlængelse af ovenstående præcisering, kan 

siges at stå i modsætning til at lade eksterne autoriteter fortælle sig, hvordan man bør leve sit liv – og 

dermed også til selvhjælpslitteraturens modus operandi. I forlængelse heraf kan de ses som et udtryk 

for det det neoliberale styringsparadoks, hvor subjektets frihed og underkastelse overlejrer og 

forudsætter hinanden (Dean: 2006:262), idet autonomi går fra at være magtens antitese, til at være 

dens telos. Subjektet gives i litteraturen således som nævnt den paradoksale besked: ’Følg mine 

anvisninger – vær selvstændig’, hvor det altså bør være ansvarligt for sit eget liv og handle ud fra sin 

egne overbevisninger, men samtidig udleder denne evne til at handle autonomt og ansvarligt fra de 

samme autoriteter, som det bør være autonomt fra (Bröckling 2005:9). I produktionen af det 

neoliberale selv, synes der altså at være en iboende spænding imellem det autonome og ansvarlige 

subjekt, der er sin egen manager, som står i kontrast til det autoritetstro subjekt, der underkaster sig 

selvhjælpslitteraturens forbedringsregime. Alligevel repræsenterer neoliberalismen med dens 

tilhørende autonome og ansvarlige subjekt en relativt udbredt diagnose af rationaliteten i moderne 

styring, der ofte kædes sammen med selvhjælpslitteraturen (se fx McGee 2005:51, Bröckling 2005, 

Rose 1998:150ff, Rose 1992, Grey 1997:224-226, Jensen 2005:299). Ambitionen i afhandlingens 

analyser er i forlængelse heraf bl.a. at kortlægge, hvorledes dette styringsparadoks konkret udfolder 

sig og håndteres i den selvhjælpslitterære styring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Se fx Noyes 2007:32ff, Foldager 2009:112ff, Ehdin 2008:93ff, Mørch 2008:8, Robbins 1999:24, Fuergaard/Heimann 
2009:101, Covey 2008:76, McGraw 2003:68-69 
18 Se fx McGraw 2001:197-198, McGraw 1999:71-72, Vitale 2008:5, Jones 1994:11, Andersson et al 2005:59 
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2.4.7 Selvstyring 
Denne ambition gælder i særdeleshed selvstyringsanalysen, hvis teoretiske baggrund præsenteres i 

det følgende. Såedes introduceres i dette afsnit Foucaults ideer om selvstyring, subjektivation og 

selvteknologi, der primært anvendes i de to selvstyringsanalyser, hvor det altså undersøges, 

hvorledes autonomi og ansvarlighed søges fremelsket i selvhjælpslitteraturen, og herunder også 

hvordan det neoliberale styringsparadoks søges håndteret i praksis. Begreberne inddrages dog også 

løbende som supplement til problematiseringsanalysen.  

 

Subjektets selvstyring, som altså er central for den gouvernementale conduct of conduct, 

forudsætter, at subjektet har et aktivt selvforhold og er skabende i forhold til sig selv, idet 

installeringen af det rette selvforhold er et afgørende element i styringen. Foucault opererer i den 

forbindelse med begreberne subjektivering og subjektivation. Subjektivering betegner processen, 

hvor subjektet bliver subjekt for, dvs. underkastet, andres kontrol, imens subjektivation betegner 

processen, hvor subjektet selv underkaster sig, og det er for Foucault i kombinationen af disse to, at 

den gouvernementale magtform emergerer (Foucault 1997: 225; Foucault 2000:212, Borch 

2005:21).  

 

Selvhjælpslitteraturen kan i dette perspektiv iagttages som et katalog over forskellige 

subjektivationer, som subjektet kan vælge at underkaste sig for derigennem handle på sin egen 

handlen og strukturere sit fremtidige handlerum. Magten, som her opererer igennem den enkeltes 

selvstyring, virker altså ved, at subjektet betragter sig selv som en bestemte type subjekt og 

anerkender de værdier og det potentiale, som følger med den subjektivation, som der indtrædes i 

(Rose, 1989: 11). Eller med Foucault: 

 
”This form of power applies itself to immediate everyday life which categorizes the individual, marks 
him by his own individuality, attaches him to his own identity, imposes a law of truth upon him which he 
must recognize and which others have to recognize in him” (Foucault 2000:212) 

  
Subjektivationsbegrebet anvendes primært i selvstyringsanalysen, idet fremelskningen af bestemte 

subjektivitetstræk bl.a. indebærer subjektets underkasten sig til forskellige subjektivationer. Det 

anvendes imidlertid også sekundært som supplement til problematiseringsanalysen til refleksion 

over de styringsmæssige konsekvenser. Den konkrete subjektivationsproces faciliteres bl.a. 

igennem teknologier, der er beregnet på at beskæftige sig med sig selv, nemlig de såkaldte 

selvteknologier: 

 
”(...)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 happiness, purity, wisdom, perfection or immortality.” (Foucault 1997: 225) 
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Selvteknologier kan således forstås som procedurer, der foreskriver subjektet, hvordan det skal 

bestemme sin identitet, samt udvikle og vedligeholde den, med henblik på bestemte mål (Foucault 

1997b, Andersen 2007:250). Disse selvteknologier, som i selvhjælpslitteraturen fx kan tage form af 

visualiserings- eller dagbogsøvelser, kan individet benytte til at isolere bestemte aspekter i sig selv 

som objekter for viden og styring. Herigennem kan individet altså forme sit selv og give det 

bestemte betydninger, muligheder og mål – eller med andre ord underkaste sig en given 

subjektivation. 

 

Disse selvteknologier optræder som nævnt typisk som midler til løsning af de opstillede problemer i 

selvhjælpslitteraturen. Selve den konkrete opstilling af autonomi og ansvarlighed som problemer 

berøres dermed først i selvstyringsanalysen i kapitel 4 og 5, idet fremelskningen af disse egenskaber 

overlapper med anerkendelsen af deres fravær som et problem. Problematiseringsanalysen afdækker 

derimod kun de betingelser og rammer, under hvilke manglen på autonomi og ansvarlighed kan 

begribes som problemer, der fører særlige løsningsmodeller med sig. Selvteknologierne kan i den 

sammenhæng siges at udgøre et bindeled imellem analysens to fokuspunkter; hhv. den generelle 

problematiseringsform og fremelskningen af autonomi og ansvar, idet de formes og muliggøres af 

den generelle problematiseringsform, samtidig med, at de faciliterer den konkrete fremelskning.  

 

Til selvstyringsanalysens undersøgelse af subjektets modulation og styring af sig selv inddrages 

endvidere Mitchell Deans Foucault-inspirerede (Foucault 1991a) forslag til analyse af ’etisk 

selvstyring’ der omfatter fire aspekter (Dean 2006:53): For det første en ontologi, der dækker over, 

hvad der handles på, dvs. styringsgenstanden eller hvad Dean kalder ’den etiske substans’. I 

selvhjælpslitteraturen vil genstanden for subjektets styring af sig selv ofte være dets tanker eller 

følelser, der på den ene eller anden måde skal korrigeres. Den etiske substans kan endvidere også 

omfatte a priori forhold ved subjektet, som forudsættes af styringen. For det andet omfatter 

analysen måden, hvorpå der styres, altså selve styringens praksis, der betoner, hvordan denne 

substans håndteres af styringen. Er den etiske substans således eksempelvis ’urene tanker’, så kan 

styringens praksis være ’udrensning’ eller ’purificering’.  For det tredje omfatter analysen selve 

subjektivationsmåden eller med Dean, ’hvem vi er, når vi underkaster os en sådan styring’. 

Eksempler på subjektivationer i selvhjælpslitteraturen kunne være det uautentiske subjekt eller det 

ubalancerede subjekt. Endelig omfatter analysen styringens telos, altså hvad der styres mod. (Dean 

2006:53) 
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2.5 Operationalisering 
Dermed er vi fremme ved en operationalisering af afhandlingens analysestrategi, der altså skal 

bidrage til at svare på problemformuleringen:  

 

Hvordan er mulighedsbetingelserne for fremelskning af autonomi og ansvarlighed i moderne 

dansksproget selvhjælpslitteratur om arbejdsliv og karriere, hvordan søges denne 

fremelskning praktiseret, og hvad er de styringsmæssige implikationer heraf? 

 

Problemformuleringen hvis fokus, foruden den i problemfeltet skitserede udvikling i arbejde og 

karriere, altså er teoretisk begrundet og indrammet i diagnosen af den neoliberale 

gouvernementalitet, besvares vha. to analytiske blikke: Problematisering og selvstyring. Mens 

problematiseringsblikket afdækker mulighedsbetingelserne for fremelskningen af autonomi og 

ansvarlighed, behandler selvstyringsblikket de konkrete teknikker til denne fremelskelse. Analysen 

er således struktureret i 3 delanalyser: 

 

Problematisering: 

1. En analyse af den generelle problematiseringsform i selvhjælpslitteraturen 

Selvstyring: 

2. En analyse af fremelskningen af autonomi 

3. En analyse af fremelskningen af ansvarlighed 

 

Vigtigt er det dog i denne sammenhæng, at der både inddrages elementer af selvstyringsanalyse i 

problematiseringsanalysen og vice versa. Blikkene er dermed ikke totalt adskilte og afgrænsede til 

hver sit kapitel, men supplerer og understøtter hinanden løbende og bidrager herved til en mere 

organisk og frugtbar analyse. I tillæg hertil diskuteres ’de styringsmæssige implikationer’ løbende i 

alle tre analyser, samt i afhandlingens konklusion.  De tre delanalyser udfoldes som følger: 

 

1. Problematiseringsanalyse: Generel problematiseringsform (kapitel 3) 

I første analyse undersøges den generelle problematiseringsform i selvhjælpslitteraturen. Det er 

denne problematiseringsform, frakoblet konkret indhold, der udgør strukturen for, hvordan 

manglende autonomi og ansvarlighed kan opstilles som problemer, ligesom den er med til at 

sætte rammerne under hvilke, der kan responderes på disse problemer. I analysen trækkes på 

Foucaults tanker om problematiseringsanalyse i beskrivelsen af den generelle 

problematiserings- løsnings- og telosform i selvhjælpslitteraturen. I forlængelse heraf inddrages 
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også subjektivationsbegrebet og diagnosen af neoliberalismen til refleksion over de 

styringsmæssige konsekvenser af den generelle problematiseringsform.  

 

2. Selvstyringsanalyse: Fremelskning af autonomi (kapitel 4) 

I anden analyse undersøges hvorledes autonomi søges fremelsket igennem subjektets 

selvstyring. Selvstyringsanalysen er inspireret af diagnosen af neoliberal styring, Deans ’analyse 

af etisk selvstyring’, samt Focuaults magtanalytik, herunder særligt ideerne om selvstyring 

igennem subjektivationer og selvteknologier. Fokus i denne analyse er således på, hvordan den 

selvhjælpslitterære styring igennem konkrete selvteknologier håndterer det paradoksale i at ville 

fremme subjektets autonomi igennem dets underkastelse. I analysen kigges der altså efter de 

forskellige måder, hvorpå dette paradoks manifesterer sig og søges håndteret, camoufleret og 

’afparadokseret’ i den selvhjælpslitterære styring.  

 

3. Selvstyringsanalyse: Fremelskning af ansvarlighed (kapitel 5) 

Til tredje analyse bruges samme fremgangsmåde som i den forrige, ligesom der i tillæg hertil 

også ses nærmere på styringens anknytning til subjektivitetsekspertise i argumentationerne for 

subjektets ansvarlighed. Det belyses således hvordan denne anknytning kan ses som et forsøg på 

at camouflere selvmodsigelsen i at ville skabe ansvarlige subjekter, ved at fortælle dem, 

hvordan de bør håndtere deres liv og karriere.  
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3. PROBLEMATISERINGSANALYSE - generel 

problematiseringsform 

I det følgende kapitel, der altså er det første af afhandlingens tre analysekapitler, undersøges som 

nævnt selvhjælpslitteraturens generelle problematiseringsform. Den generelle 

problematiseringsform iagttages som et abstrakt skema, frakoblet konkret indhold, og fokus er ikke 

på, hvad der opstilles som problemer, men snarere hvordan denne opstilling kan foregå, samt under 

hvilke rammer løsningen på disse problemer kan udfoldes. I den forstand kan den generelle 

problematiseringsform iagttages som mulighedsbetingelse for selvhjælpslitteraturens multiple og til 

tider modstridende løsninger – herunder også fremelskningen af autonomi og ansvarlighed. I 

forlængelse af den generelle problematiseringsform undersøges også den generelle løsnings- og 

telosform, ligesom der undervejs reflekteres over de styringsmæssige konsekvenser heraf. 

3.1 Problematiseringsform: Ufuldkommenhed 
Et typisk spørgsmål, læseren stilles i selvhjælpslitteraturen, lyder som følgende: ”Men hvad nu hvis 

denne bog er netop det du har behov for at få, det du mangler i dit liv?” (McGraw 2003:31). 

Præmissen for at stille dette spørgsmål – endsige for selvhjælpslitteraturen som sådan – er, at 

læseren rent faktisk mangler noget i sit liv, at noget er ufuldkomment. Problematiseringens 

grundlæggende form og udgangspunktet for selvhjælpslitteraturen er dermed ufuldkommenhed.  

Noget ved subjektet, dets karriere, eller dets generelle livssituation er på en eller anden måde 

ufuldkomment.   

 

Opstillingen af problemer i selvhjælpslitteraturen synes i forlængelse heraf alle at følge et skema, 

hvor subjektet ’mangler’ et eller andet, før det er fuldendt og kan opnå den optimale karriere og det 

optimale liv. Typisk udgør bagsiden eller de indledende sider af den enkelte selvhjælpsbog de mest 

eksemplariske tekster til illustration af denne tendens. Her er formuleringerne således typisk mere 

bredtfavnende og kredser omkring generelle ufuldkommenheder ved subjektets livssituation. Hanna 

Maivi Steens ”Du skal tro du er noget” præsenteres i den forbindelse på bagsiden som ”(..) en 

håndbog for alle, der har et eller andet i deres liv, som de føler, kunne være bedre” (Steen 2004), 

imens det i Peter Horns ”Karrierespillet – sådan vinder du!”  konstateres at: ”Mange af os bliver 

ikke helt, hvad vi på et tidspunkt drømte om” (Horn 2005:8). Endelig gives subjektet på første side 

af Joe Vitales ”The Key” følgende opfordring: 

 

 ”Admit it. There is something in your life you’ve been trying to attract, achieve, or resolve and you simply 
haven’t accomplished it yet.” (Vitale 2008:5) 
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Disse lidt generelle problemer antager typisk mere konkrete former længere henne i den enkelte 

selvhjælpsbog, imens de indledningsvist ofte er ret ukonkret og bredt formulerede. Et eksempel på 

en mere specifik manifestation af den generelle problematiseringsforms ufuldendthed, er manglende 

passion. I Hahn og Stadils ’Professionel passion’ opstilles subjekts mangel på passion således som 

et problem, og det foreslås i den forbindelse, hvordan subjektet bør evaluere sin livsførelse for at få 

denne passion integreret i sin subjektivitet:  

 

”De fleste har hørt om Sisyfos og hans kvaler. Historien åbner døren for at holde et spejl op for vores eget 
liv og spørge os selv om, hvilke sisyfosaktiviteter der er i vores liv, og hvilke passionsaktiviteter der er. 
Den første reaktion er som regel, at der er en masse inde midtimellem. Tænk over det: Hvis en aktivitet 
ikke er passionsbaseret, hvad er den så? Måske noget, som er mere ’need to do’ end ’nice to do’ eller en 
vedligeholdelsesaktivitet. Jamen, er det ikke lige nøjagtig det, som er sisyfosarbejde, når det store 
regnskab skal gøres op? Næste tanke er så, om det er realistisk at høvle alle disse aktiviteter bort. Det er 
det! Det kan blot tage lidt tid og kræve nogle ofre undervejs.” (Hahn/Stadil:2008:20) 

 
Subjektet opfordres til at kigge i spejlet (i øvrigt en hyppig metafor i selvhjælpslitteraturen – se fx 

Jones 1994:13), hvor det kan få øje på sig selv og sit liv som ufuldendt og mangelfuldt i form af 

manglende passion. Hvis noget ikke er en ’passionsaktivitet’, problematiseres det i stedet som 

’sisyfosarbejde’, der må ’høvles bort’, før ufuldendtheden kan elimineres, og det fuldt passionerede 

liv opnås. 

 

På denne måde installerer den generelle problematiseringsform i selvhjælpslitteraturen en forskel 

mellem ’det reelle’, som er det ufuldendte subjekt på nuværende tidspunkt, og ’det ideelle’, som er 

det telos, der arbejdes hen mod. Subjektivationerne i selvhjælpslitteraturen er i forlængelse heraf 

knyttet til denne ufuldendthed, som subjektet igennem sin selvstyring må stræbe efter at eliminere. 

Elimineringen er imidlertid en vanskelig proces, idet de konkrete teloi ofte, som i ovenstående 

passions-eksempel, er noget nær utopiske. Selv hvis det skulle lykkes subjektet at eliminere alt 

’need to do’ og kun fylde sit liv med ’nice to do’ (hvorvidt de ’ofre’ der må bringes i denne proces 

er ’need’ eller ’nice to do’ er i øvrigt et åbent spørgsmål), er det således stadig ufuldkomment på en 

række andre parametre. De opstillede problemer i selvhjælpslitteraturen tematiserer nemlig mange 

forskellige aspekter af den enkeltes karriere og subjektivitet: Uautenticitet (McGraw 2001, Covey 

2008:129), negative tankemønstre (Jones 1994:13), forkerte prioriteringer (Covey et al 2005:16), 

ineffektivitet (Cohen 2001:15) manglende nærvær i nuet (Brandley/Millstine 2008:17), manglende 

viljestyrke (Horn 2005:41), manglende selvtillid (Glahn 2004:82) og manglende evne til at give 

(Pedersen 2003:11, Robbins 1999: 373-4) er i den forbindelse blot nogle af de problemer, der 

opstilles i selvhjælpslitteraturen.  
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I selvhjælpslitteraturens generelle problematiseringsform inviteres subjektet altså til at iagttage sig 

selv og sit liv som ufuldendt på et givent parameter (fx passion) og opfordres i forlængelse heraf til 

at eliminere denne ufuldendthed. I det følgende afsnit skal vi se nærmere på, hvordan denne 

eliminering søges tilvejebragt. Løsningsformen til afhjælpning af ufuldendtheden er således 

udvikling, der i selvhjælpslitteraturen synes at være så populært, at mangel på udvikling på det 

nærmeste sidestilles med afvikling.  

3.2 Løsningsform: Udvikling 
Løsningen på den problematiserede ufuldkommenhed er altså, at subjektet må udvikle sig for at 

udbedre det ufuldkomne:  

 
”Sandheden er jo, at jo mere vi udvikler os, jo bedre er vi i stand til at behandle problemer selvsikkert og 
effektivt og hermed formindske risikoen for, at det samme problem opstår igen. (Jones 1994:60) 

 
Konstant udvikling er selvhjælpslitteraturens store credo, der altså tilbydes subjektet som generel 

løsningsform på de forskellige ufuldkommenheder. Det kan bl.a. læses i definitionen af succes hos 

Anthony Robbins: 

 

 ”For mig er succes den stadige stræben efter at blive bedre end jeg er. Det er muligheden for at blive ved 
med at vokse følelsesmæssigt, socialt, åndeligt, fysiologisk, intellektuelt og økonomisk (...). Vejen til 
succes er altid under opførelse. Den er et fremadrettet forløb, ikke et mål, der kan nås.” (Robbins 1999:20). 

 
Udviklingen udgør hos Robbins nærmest sit eget telos, idet ’vejen til succes altid er under 

opførelse’, imens succes samtidig lidt paradoksalt dog er opnåelig i form af ’den stadige stræben 

efter at blive bedre, end jeg er’. Robbins har i den forbindelse trademark’et forkortelsen ”CANI!™” 

der står for ’Constant and neverending improvement’ (Robbins: 2000:82). Altid på vej mod den 

succes, som aldrig kan opnås, og som ikke har noget konkret endemål, må subjektet hos Robbins 

dermed konstant udvikle sig. Udviklingen må tillige foregå på forskellige parametre – ’socialt, 

åndeligt, fysiologisk, intellektuelt og økonomisk’ – der går på tværs af arbejde og liv. Samme 

tendens ses bl.a. også i Steven Coveys ’7 gode vaner’, hvor den syvende vane består i, at individet 

kontinuerligt må ”skærpe saven,” hvilket forstås som fornyelsen af de fire dimensioner af dets 

natur; den fysiske, åndelige, mentale og følelsesmæssige. (Covey 2008: 317-18). 

 

Et konkret eksempel på, hvordan den generelle løsningsforms konstante udvikling kommer til 

udtryk i selvhjælpslitteraturens ordinerede løsninger kan ses i nedenstående øvelse fra Robbins’ 

”Råd fra en ven”: 
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”Hvis du ikke laver andet i denne bog, så GØR DETTE! Jeg kalder det den ti-dages mentale udfordring. 
Denne øvelse vendte op og ned på mit liv. Hvordan? Den gjorde mig i stand til at styre min bevidsthed ved 
ikke at tillade mig at holde fast i nogen negativ tanke. 
Er du klar? Her er spillets regler: 

 
1. I de næste 10 dage skal du nægte at hænge fast i nogen dumme tanker, følelser, spørgsmål, ord eller 

metaforer overhovedet. 
2. Når du griber dig selv i at fokusere på det negative – og det gør du – stiller du omgående dig selv 

spørgsmål, som bringer dig et bedre sted hen. Begynd med problem-løsnings-spørgsmålene (på side 
57) [Hvad er det gode ved problemet? etc]. 

3. Når du vågner om morgenen stiller du dig selv morgenspørgsmålene (på side 58)[Hvad er jeg glad for 
i mit liv lige nu? etc.]. Lige før du falder i søvn om aftenen stiller du dig selv aftenspørgsmålene (på 
side 59) [Hvordan har jeg bidraget til min egen livskvalitet i dag? etc.]. Dette vil gøre underværker for 
at du bliver bedre tilpas. 

4. I de efterfølgende 10 dage fokuserer du fuldkommen på løsninger og ikke på problemer.  
5. Hvis du får en væmmelig tanke eller et væmmeligt spørgsmål, så straf ikke dig selv. Lav den blot om 

med det samme. Men, hvis du opholder dig ved sådanne tanker eller følelser mere end fem minutter, 
må du vente til den følgende morgen og begynde forfra på de ti dage.   

 
Målet er her ti på hinanden følgende dage uden at opholde sig ved en negativ tanke. Hver gang du dvæler 
for længe ved det negative, må du begynde forfra, uanset i hvor mange dage du allerede har mødt 
udfordringen (90-91)” 
 

(Robbins 2000:90-91, [mine klammer]).  
 
På trods af, at øvelsen hedder ’den ti-dages mentale udfordring’, så er det indlysende, at den varer 

længere end det, hvilket også påpeges. Subjektet må således hele tiden udvikle sig, ved at stille sig 

selv spørgsmål, der fordrer positive tanker, så det bliver stadigt bedre til at begrænse de negative. 

Og hver gang dette fejler, starter udviklingen forfra. Udviklingens konstante karakter understreges 

yderligere af, at der i løbet af øvelsen ikke findes et tidspunkt, hvor subjektet ikke er under 

udvikling. Det må monitorere sine tanker i alle døgnets timer og stille sig selv spørgsmål hver 

morgen og hver aften. Selvom øvelsen har et fastlagt sluttidspunkt - efter hvor mange dage det end 

måtte være - så er denne øvelse endvidere blot en af mange øvelser i ’Råd fra en ven’, hvorfor der 

altså er basis for fortsat udvikling, når/hvis subjektet lykkes med ovenstående øvelse. 

 

Den konstante udvikling som generel løsningsform medfører dermed en generel subjektivation, 

hvor subjektet er ufuldendt, og i forsøget på at blive ufuldendtheden kvit, hele tiden må arbejde på 

at ‘blive’, frem for at ’være’. Denne udvikling hen mod elimineringen af det ufuldendte gør sig, 

ligesom de problematiserede ufuldendtheder, gældende på mange og ofte modstridende parametre. 

Subjektet må således, i tillæg at tænke positive tanker, i sin karriere og livssituation eksempelvis 

udvikle sig mod ’at komme til tops’ (Frankel 2007, Horn 2005:11), være ’rig og magtfuld’ (Arden 

2006:2) og ), ’få succes’ (Robbins 1999:20, Horn/Fagerland 2007) og ’præstere eminent’ (Robbins 

2005:66), imens det samtidig også må søge at ’finde balancen i livet’ (Klitvad 2003:16), få ’fred’ 

(Mandrup 2007:38) og ”opleve glæde, ro, nærhed og kærlighed”. (Noyes 2007:16).  Det samme gør 

sig gældende på subjektivitetsniveauet. Her må subjektet eksempelvis både udvikle sig mod at være 
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mere være ”værdistyret” (Klitvad 2003:114) og ”principcentreret” (Covey 2008:131), imens det 

samtidig også må optimere sit ”personlige brand” (Horn 2007) og udvikle sin fremtoning i form af 

kropsprog, mimik, stemmeføring og påklædning (Jones 1994:84). Ligeledes må subjektet både 

’lære at planlægge og prioritere’ og ’bruge tiden effektivt’ (Dybdal/Overgaard 2008:32), samtidig 

med at det må arbejde på at ”leve i nuet” (Toftegård 2008:13) og ikke lade sig styre af ”ydre krav i 

form af kalendere og andre menneskers ønsker” (Mandrup 2008:40) 

 

Med så mange forskellige og modstridende teloi at udvikle sig mod, bliver den totale fuldendthed 

uopnåelig, idet en optimering på et parameter ofte logisk må resultere i en problematisk situation på 

et andet. Eksempelvis kædes problemer som ’uro’ og ’mangel på kærlighed’ i selvhjælpslitteraturen 

ofte sammen med indfrielsen af – og i nogle tilfælde et overdrevent fokus på et andet telos – nemlig 

’succes’ og ’at komme til tops’: 

 

”Nu har jeg nået det højeste, man kan nå inden for mit felt. Jeg har udskiftet konen med en yngre og 
’bedre’ model. Jeg har flere penge end jeg nogensinde kan nå at bruge. Men jeg er stadig ikke lykkelig! 
Hvad skal jeg gøre?” (Kjær/Stendevad 2005:83) 

 

Som vi har set, foregår udvikling som generel løsningsform altså på en række forskellige parametre 

og sigter mod multiple teloi. Disse teloi formes dog også af et abstrakt skema, hvilket vi ser 

nærmere på i næste afsnit.  

3.3 Telosform: Selvrealisering 
Formen på det telos, som subjektet må udvikle sig mod for at afhjælpe den problematiserede 

ufuldkommenhed er således selvrealisering, hvor subjektet altså realiserer sig selv og herigennem 

bliver fuldendt på det problematiserede parameter. Selvrealisering som begreb er, som nævnt i 

problemfeltet, knyttet til Abraham Maslows teori om behovspyramiden og indebærer, at det enkelte 

subjekt skaber sig selv og forløser sit indre potentiale. Da selvrealiseringen altså er den generelle 

telosform, nævnes den ikke altid eksplicit i litteraturen (se dog fx Dyer 2005:180), imens 

beslægtede temaer som ’at blive den du allerede er’ (Foldager 2009:23) og at ’blive den bedste 

udgave af sig selv’ (Jørgensen 2009:8) er dog ret almindelige:  

 

”Efter min mening er mennesker, som kan få det bedste frem i sig selv – succesrige. (Jones 1994:6)” 

 

Det karakteristiske er imidlertid, at de opstillede teloi i selvhjælpslitteraturen alle antager 

selvrealiseringens form. Selvrealisering kan, som nævnt i problemfeltet, forstås som en kontinuerlig 

proces uden afslutning – dvs. som et abstrakt og umåleligt endemål, der principielt ikke kan nås, 
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men kan tilnærmes igennem konstant udvikling. At telosformen dermed er åben, elastisk og altid 

kan strækkes længere, afspejles i de abstrakte vendinger, hvori de forskellige teloi udtrykkes i 

selvhjælpslitteraturen. ’Succes’, ’ fred’, ’ passion’, ’ autenticitet’ etc. har således ikke karakter af klart 

afgrænsede og målbare endemål som fx at tjene en million kroner om året eller blive forfremmet til 

mellemleder, der passer bedre til den klassiske karrieres hierarkiske tænkning og fastlåste 

karriereforløb. Derimod repræsenterer de alle forskellige åbne og elastiske teloi, som er svære at 

måle, og som der altid kan blive mere af. Samtidig kan de knyttes til forløsning af potentiale og 

selvrealisering, her fx i forhold til passion som telos: 

 

Vi tror på, at passion er en af de stærkeste drivkræfter i verden. Passion er det, der tænder os, det vi ønsker 
at bruge vores liv på. Når solen går ned efter en vellykket og berigende dag, er det ofte vores passion, vi 
kan takke for at give mening med det, vi gør. Passion er også en energi, der befordrer excellente resultater 
på alle niveauer i samfundet, og som indre ressource muliggør den lykke, handlekraft og merværdi. 
(Hahn/Stadil: 4) 

 

Dermed bliver den problematiserede ufuldendthed, eksempelvis i konkret form af manglende 

passion, altså aldrig helt løst, da det telos, som der stræbes mod, ikke klart kan måles, og da det 

altid er muligt at stræbe efter mere balance, mere passion, mere selvrealisering. I forlængelse heraf 

vil de fleste nok have vanskeligt ved at svare kategorisk ’nej’ til følgende spørgsmål: 

 

Er du muligt, at du, ligesom jeg, har mulighed for at opnå et gevaldigt mere tilfredsstillende og 
spændende liv, men du snyder dig selv og går glip af det hele, fordi du ikke ved det, eller hvis du ved det, 
så sidder du simpelthen fast i dit liv uden at få gjort noget ved det? Er det muligt, at du rent faktisk er et 
fascinerede enestående individ med et behov for at realisere dit fulde potentiale, men alligevel fornægter 
du denne magtfulde individualitet og vedbliver med at være nedsænket og begrebet i en verden af (...) 
konformitet? (McGraw 2003:23) 

 

Den generelle subjektivationstype i selvhjælpslitteraturen, i form af det ufuldendte subjekt, der 

udvikler sig mod realisering af sit fulde potentiale, har i forlængelse af ovenstående citat ofte 

karakter af et siciliansk tilbud – en subjektivation, du ikke kan afslå. Idet telos er åbent, umåleligt, 

og kan strækkes i det uendelige, er dets tilhørende problematisering af subjektet som ufuldendt 

vanskelig ikke at knytte an til. Når telos er uendeligt, og når der altid kan blive mere succes, 

tilfredshed, harmoni, balance etc., har subjektet således altid mulighed for at underkaste sig en 

subjektivation, hvor det er ufuldendt og må udvikle sig hen mod det fuldendte.  Denne tendens 

forstærkes af, at subjektet og dets karriere typisk må udvikle sig mod flere og modstridende teloi på 

en gang. Selvhjælpslitteraturens generelle problematiseringsform med ufuldkommenhed, konstant 

udvikling og selvrealisering giver dermed mulighed for effektiv styring af selvstyring eller ’conduct 

of conduct’, idet den tilbudte generelle subjektivationstype på en gang er både dragende og svær at 
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undslå sig. For hvem føler ikke, man kunne være mere succesrig, tilfreds, harmonisk, autentisk eller 

passioneret etc.? 

 

Den konstante udvikling er endvidere også nyttig i et neoliberalt perspektiv, idet subjektet, som en 

økonomisk entreprenant markedsaktør og ’competence machine’, konstant justerer og optimerer sin 

subjektivitet i takt med markedets behov. For at bevare sin ’employability’ må subjektet således 

udvikle sig, ligesom en virksomhed må udvikle sig, hvilket understreges i John Evan Jones’ ”Vejen 

til personlig succes”: 

 

Hvis vi ser på erhvervslivet et øjeblik, så er det her en selvfølge, at hvis en virksomhed ikke går 
fremad, så går den tilbage. Den samme regel angår mennesket. Hvis du ikke udvikler dig fremad – 
så går du tilbage (Jones 1994:59). 

 
Diagnosen af det neoliberale subjekt peger i den forbindelse også på, at det gennem udvikling søger 

at realisere sig selv (Rose 1996a:57, Rose 1989:230, Jensen 2005:314; Dean 2006:110), men den 

betoner ikke den ufuldkommenhed, som selvrealisering og konstant udvikling både medfører og 

forudsætter problematiseringen af. Den overordnede problematiseringsform i selvhjælpslitteraturen 

er således en selvforstærkende proces, hvor selvrealisering som telos og konstant udvikling som 

løsning hele tiden må forudsætte mere ufuldkommenhed at problematisere. Selvrealiseringen og 

ufuldkommenheden er gensidigt afhængige, idet den ufuldkommenhed, der søges afhjulpet igennem 

udvikling og selvrealisering, er selve disses forudsætning. 
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3.4 Opsummering 
Formålet med denne første analyse har været at vise, hvilke mulighedsbetingelser den generelle 

problematiseringsform stiller for fremelskningen af autonomi og ansvarlighed, samt hvilke 

implikationer dette har for selvhjælpslitteraturen som styring. I analysen har vi derfor undersøgt den 

generelle problematiseringsform i selvhjælpslitteraturen, der kan forstås som litteraturens abstrakte 

skema for problematisering, frakoblet konkret indhold. Der problematiseres således generelt 

ufuldendthed og ordineres udvikling til løsning af dette problem, for at nå hen til selvrealisering 

som principielt uopnåelig telosform.  

 

Den generelle problematiseringsform sætter i forlængelse heraf som mulighedsbetingelse for 

fremelskning af autonomi og ansvarlighed, at disse egenskabers fravær erkendes som en 

ufuldendthed, der aldrig kan elimineres helt, men alligevel fordrer en kontinuerlig stræben herefter. 

At subjektet dermed aldrig er ’godt nok’, som det er, betyder endvidere, at den selvhjælpslitterære 

styring opnår universel relevans. Den generelle problematiseringsform stiller således som 

mulighedsbetingelse for den selvhjælpslitterære styring, at der ikke findes et tidspunkt, eller en 

tilstand hvor subjektet og dets karriere er uproblematisk, og derfor ikke behøver optimering. Den 

generelle problematiseringsform implicerer dermed et fortløbende behov for mere 

selvhjælpslitterær styring.  

 

At ufuldendtheden er uafvendelig, udviklingen uendelig, og selvrealiseringen uopnåelig, kan 

endvidere i en vis forstand siges at føre til subjektets selvforkastelse, idet subjektet altid er på vej til 

at blive fuldbyrdet og realiseret, men aldrig når derhen. Det nuværende selv er altid ufærdigt og 

problematisk - en midlertidig afvigelse fra en fremtidig og mere ønskværdig tilstand. Den 

midlertidige afvigelse bliver imidlertid permanent, da subjektet aldrig når den ideelle fremtidige 

tilstand, og subjektets selvrealisering i den forstand bliver lig med dets selvforkastelse. Denne 

selvforkastelse peger endvidere på det i problemfeltet beskrevne skift fra klassisk faglighed til 

personlige kompetencer og den deraf følgende inddragelse af alle aspekter ved subjektets liv og 

subjektivitet i karrieren. Den uafvendelige ufuldendthed er således bl.a. uafvendelig, fordi den ikke 

adresserer målelige parametre som eksempelvis subjektets evne til hurtig maskinskrivning, men i 

stedet parametre som subjektets passion, autonomi og ansvarlighed, der er karakteriseret ved at 

være umålelige og adressere hele subjektet, frem for kun dets faglige evner. Dermed gælder 

forkastelsen altså ikke blot i faglighedens afgrænsede sfære, men hele selvet.  

I den følgende selvstyringsanalyse skal vi se nærmere på den konkrete fremelskning af autonomi og 

ansvarlighed, samt dens samspil med den generelle problematiseringsform. 
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4. SELVSTYRINGSANALYSE - fremelskning af autonomi 

I de følgende analyser (kapitel 4 og 5) undersøges, hvorledes autonomi og ansvarlighed søges 

fremmet i den selvhjælpslitterære styring, og det problemanalytiske blik, der iagttager 

mulighedsbetingelserne for fremelskning af autonomi og ansvarlighed udskiftes derfor med et 

selvstyringsblik, der iagttager de konkrete teknikker til denne fremelskning. Således undersøges det 

altså i denne del af analysen, hvordan den selvhjælpslitterære styring i praksis håndterer det 

paradoksale i at ville fremme subjektets autonomi og ansvarlighed igennem dette subjekts 

underkastelse. Dermed undersøges altså de forskellige måder, hvorpå dette paradoks udfolder sig i 

den selvhjælpslitterære styring og i forlængelse heraf søges håndteret, camoufleret og 

’afparadokseret’.  

 

Autonomi og ansvarlighed er beslægtede begreber med et vist overlap (se afsnit 2.4.6.1), men 

analyserne er for overskuelighedens skyld struktureret, så der først undersøges fremelskning af 

autonomi, og siden fremelskning af ansvarlighed. Det betyder, at et kriterium for udvælgelsen af 

eksemplariske tekster fra afhandlingens arkiv til denne analyse har været, at teksterne er relativt  

’rene’ og primært fokuserer på fremelskningen af én egenskab, imens der i selvhjælpslitteraturen 

også kan findes teknologier med et mere blandet og ’mudret’ fokus.  

 

I den første selvstyringsanalyse undersøges den selvhjælpslitterære styrings fremelskning af 

autonomi, og der ses nærmere på tre konkrete teknologier hertil, der sigter mod hhv. (1) frigørelse 

fra eksterne normer, (2) opbygningen af et stærkt selvbillede, som gør, at subjektet stoler på sig 

selv, og endelig (3) selvransagelse, hvor subjektet må identificere sine inderste værdier, så det kan 

leve efter disse i stedet for omgivelsernes forventninger og normer.  

4.1 Autonomi i selvhjælpslitteraturen 
Autonomi, der i selvhjælpslitteraturen forstås som subjektets selvstændighed i form af 

uafhængighed fra ekstern påvirkning af dets subjektivitet - herunder tanker, værdier, holdninger, og 

handlinger (Ehdin 2008:158, Covey 2008:107,135, Klitvad 2003:114, Arden 2006:117) - er et 

relativt udbredt tema. Autonomi går i forlængelse heraf i litteraturen under lidt forskellige 

betegnelser, der dækker over nogenlunde det samme. Eksempelvis tales der om at være ’autentisk’ 

(McGraw 2001), ’uafhængig’ (Manning 2009:83) og ’i kontakt med sin indre stemme’(Noyes 

2006:18).  Subjektet må endvidere ’leve i overensstemmelse med sit sande jeg’ (Ehdin 2008:158), 

hvilket bl.a. kan ske ved at stole mere på sig selv (Frankel 2007:36) eller lære sig selv at kende 

under de lag af socialisering, man gennem livet har været udsat for (Mandrup 2007:20): 
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”Helt fra små begynder vi at leve efter, hvad andre finder rigtigt og værdsætter, og vi stopper sjældent op 
og mærker efter, for at finde ud af, om vi egentlig lever i overensstemmelse med os selv og vores evner. 
Eller om vi har internaliseret andres stemmer i en sådan grad, at vi tror, det er vores egen”. (Kølpin 
2008:92) 

 
Autonomi iagttages altså som tendensen i selvhjælpslitteraturen til, at subjektet må gøre sig 

uafhængigt af ydre normer, værdier og forventninger, og i stedet identificere sin indre, sande essens 

(Dyer 2005:251), som det bør leve i overensstemmelse med.  

 

I det følgende afsnit ser vi nærmere på tre versioner af autonomi-fremelskning i den 

selvhjælpslitterære styring, hvor det samtidig undervejs belyses, hvordan styringen håndterer det 

indlejrede paradoks i at ville fremme autonomi igennem styring.  

4.2 Emancipatorisk binding 
I Sanna Ehdins ’Find din indre styrke’ fokuseres bl.a. på subjektets autonomi fra eksterne normer – 

såkaldte klankoder – der bestemmer hvad det må og ikke må.  

 
”Når du lader andre definere det, der er vigtigt for dig, er det det samme som at give din kraft væk. Det er 
nok almindeligt, at det man må, eller ikke må gøre, sidder i væggene, dér, hvor man vokser op. Det er det 
jeg kalder for klankoderne. Det er de tankemønstre, forventninger, eller begrænsninger - uudtale eller 
udtalte – der går i arv fra generation til generation. Det er også de accepterede koder, der findes i den 
gruppe (stamme eller klan), som din familie tilhører. For vi har betydeligt flere gruppekonstellationer end 
over-, middel- og underklasse. (...) For at befri dig og slippe din kraft løs, kan det være godt at finde ud af, 
hvilke klankoder, der er din slægts. For hvis du ikke lever dit liv – i overensstemmelse med den du er – så 
lever du en andens liv.” (Ehdin 2008:183-4) 

 
Klankoderne repræsenterer altså ydre forventninger, prægninger og tankemønstre, der bidrager til at 

definere subjektets opfattelse af sig selv og sine muligheder, og subjektet tilbydes i forlængelse 

heraf en øvelse til at identificere disse: 

 
Rejs dig op og tænk over, hvilke klankoder der er i din familie og jeres stamme. Hvad er det du skal gøre 
og absolut ikke skal gøre? Hvad forventes af dig? Hvad er det værste du kunne gøre? Bærer i på en skjult 
skam, der begrænser det individuelle udtryk og eller den personlige fremgang? Måske en følelse af ikke at 
du til noget eller være god nok inderst inde. Føler du at du handler som et selvstændigt individ eller som en 
forlængelse af noget andet, der måske er lidt udefinerbart? (Ehdin 2008:182) 

  
Den etiske substans, som den selvhjælpslitterære styring adresserer, er således de ’usynlige’ 

begrænsninger og barrierer for ’det individuelle udtryk’ som det enkelte subjekt har pålagt sig som 

følge af påvirkning fra forskellige klankoder. Ved at opfordre subjektet til at reflektere over de 

ovenstående spørgsmål, søger styringen dermed at synliggøre disse eksternt pålagte normer, for 

derved at bringe subjektet tættere på sit sande jeg. Styringens praksis kan derfor siges at være en 

form for emancipatorisk synliggørelse af de usynlige og undertrykkende strukturer, der begrænser 

subjektets fulde autonomi. Subjektivationsmåden, som subjektet underkaster sig, når det knytter an 
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til styringen og udfører øvelsen, er således den af et undertrykt subjekt, der lader sig styre af 

eksterne normer, men ønsker at slippe fri af disse, og nå tættere på det autonome telos.  

 

Det neoliberale styringsparadoks, hvor autonomi og ansvarlighed søges fremelsket gennem styring, 

er ganske tydeligt i ovenstående selvteknologi, idet den selvhjælpslitterære styring i høj grad selv 

kan anskues som et sæt klankoder, der stiller forventninger til subjektets livsførelse. På den ene side 

må subjektet således frigøre sig eksterne normer om, hvem det er, og hvordan det bør leve sit liv, og 

på den anden side må subjektet i øvelsen underkaste sig præcis sådanne normer om ’individuelt 

udtryk’ og ’personlig fremgang’. Dette paradoks håndteres imidlertid igennem en uudtalt præmis 

om, at selvhjælpslitteraturens klankoder ikke bør regnes som klankoder, da de netop sigter mod 

emancipation fra klankoder og fremelskningen af det klankode-fri subjekt. Styringens implicitte 

besked til subjektet synes altså at være; ’gør dig fri af klankoder – undtagen mine’, hvilket fordrer 

en form for emancipatorisk binding af subjektet som styringspraksis. Dermed er det altså kun en 

særlig type autonomi og frihed, der lægges op til, og udsagnet ”Når du lader andre definere det, der 

er vigtigt for dig, er det det samme som at give din kraft væk” gælder antageligvis ikke den 

selvhjælpslitterære styring selv. Det telos, som styringen søger at fremelske, er således ’på papiret’ 

fuld autonomi. Men i praksis kun autonomi fra alt andet end den selv.  
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4.3 Bekræftelsesfantasier 
Et eksempel på de selvhjælpslitterære ’klankoder’, som subjektet altså ikke skal autonomisere sig 

fra, er ”opbygningen af et godt selvbillede”, der bl.a. inkluderer karaktertræk som ’mod’, 

’selvrespekt’, ’bevidsthed’ og ’modenhed’ (Ehdin 2008:160). Uden et godt selvbillede er subjektet 

således ikke i stand til at skabe et liv i overensstemmelse med dets ’sande jeg’, og lever dermed 

”som en billardkugle, der farer rundt i forskellige retninger, og er afhængig af, hvilke kugler der 

tilfældigvis puffer til den” (Ibid:159). Selvbilledet kan endvidere ændres afhængigt af subjektets 

indsats, men er en ”let fordærvelig vare” (Ibid. 159) og må derfor plejes og optimeres igennem 

”daglige øvelser” (Ibid:159). Til denne optimering foreslås nedenstående visualiseringsøvelse, hvor 

selvbilledet udgør den etiske substans, der skal styrkes: 

 

 
Styrk dit selvbillede 

• Sæt dig behageligt til rette i en stol eller læg dig på sengen, træk vejret dybt et par gange og slap af. Send 
flere bølger af afslappelse rundt i kroppen, fra issen og helt ned i tæerne. Slap af i kroppens forside, 
bagside, langs siderne og helt ind i indersiden. Mærk, hvordan du bliver tungere og tungere og synker helt 
ned i stolen eller sengen for hvert åndedrag.  

• Tænk på dig selv som en lille mini-udgave og forestille dig at du sidder på skødet af en tryg mor- eller 
farfigur. Hvordan ser han eller hun ud? Det behøver ikke være en virkelig person, men kan være din egen 
fantasiperson.  

• Lad mor eller fargestalten sige venlige, varme og rosende ord til dit mini-jeg. Lad ham eller hende 
beskrive hvor fin, køn, dygtig og dejlig du er.  

• Tag bare imod de fine ord, uden at dit mini-jeg behøver at gøre noget til gengæld. Bliv siddende eller 
liggende i den afslappede tilstand, så længe du har lyst. 

• Når du føler dig parat til det, kan du langsomt vende tilbage til vågen tilstand. Stræk forsigtigt arme og 
ben, tag et par dybe vejrtrækninger og rejs dig langsomt op. (Ehdin 2008:160) 

 

På trods af, at et dårligt selvbillede beskrives som karakteriseret ved, at ’behovet for ydre 

bekræftelse er stort” (Ehdin 2008:158), så skal subjektet i visualiseringsøvelsen alligevel forestille 

sig selv som modtagende netop dette. Efter at have bragt sig selv i en afslappet tilstand vha. bl.a. 

dyb vejrtrækning - hvad der i øvrigt er en ganske typisk selvhjælpslitterær øvelsesindledning (se fx 

Dinnetz 2009:5, Covey 2008:103, Robbins 1999:110) – skal subjektet visualisere sig til en 

barndomslignende situation, hvor det ikke er autonomt og selvberoende, men derimod afhængigt af 

andre (voksne) mennesker. I denne tilstand er det legitimt at modtage ydre bekræftelse, og subjektet 

opfordres til ’bare at tage imod’ uden at gøre noget til gengæld. I forsøget på at fremelske et 

autonomt subjekt med et stærkt ’selvbillede’, opfordrer styringen altså subjektet til dagligt at 

forestille sig en situation, hvor det modtager ’ydre’ bekræftelse i form af en imaginær far- eller 

morfigur. Subjektet må dermed fordoble sig selv og på den måde selv blive giveren af den ydre 

bekræftelse i form af fantasi-figuren. Væsentligt er det i denne sammenhæng, at den anden del af 

fordoblingen ikke er subjektet som barn, men derimod subjektets ’mini-jeg’, som altså er en fysisk 

mindre version af det voksne subjekt. Styringens praksis kan i forlængelse heraf siges at fungere 
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som en form for bekræftelsesoptankning af subjektet, hvor det selv kan fylde på, når det gestalter 

sig som ’far’ eller ’mor’. Igennem denne optankning kan subjektet altså styrke sit selvbillede, så det 

i det ’virkelige liv’ bliver mere autonomt og ikke er afhængigt af ydre bekræftelse. 

Subjektivationsmåden for denne selvteknologi er dermed et subjekt, som er afhængigt af ydre 

bekræftelse, men kan få styret denne lyst igennem fantasien, så den ikke sætter sig igennem i 

dagligdagen. Iagttages onani i et selvteknologisk perspektiv, kan visualiseringsøvelsen således 

hævdes at have visse strukturelle ligheder. Men ligesom onani ikke fjerner subjektets 

grundlæggende lyst, men blot forløser den midlertidigt, så fjerner visualiseringsøvelsen heller ikke 

subjektets behov for ydre bekræftelse permanent, da selvbilledet som nævnt er ’en let fordærvelig 

vare’. I den forbindelse understreges det, at visualiseringsøvelsen skal foretages ’dagligt’, og der 

lægges i tråd med den generelle problematiseringsform (jf. kapitel 3) heller ikke op til, at 

selvbilledet på et tidspunkt kan blive så stærkt, at øvelsen bliver unødvendig. Vi ser altså her, 

hvordan den generelle problematiseringsforms elastiske telos spiller sammen med det neoliberale 

styringsparadoks. Samtidig med, at subjektet i håbet om at blive autonomt, kontinuerligt må 

underkaste sig en subjektivation, hvor det har et behov for ydre bekræftelse, hvilket gør den totale 

autonomi teoretisk umulig, understøttes denne umulighed af den generelle problematiseringsform, 

som fordrer, at det autonome telos er utopisk, og udviklingen hen imod det konstant. Uanset hvor 

mange gange øvelsen foretages, er subjektivationen den samme: subjektet er ikke autonomt (nok), 

og styringsparadokset gentager sig dag for dag.  

4.4 Selvransagelse 
I tillæg til emancipation fra undertrykkende normer og opbygningen af et stærkt selvbillede, kan 

subjektet også stræbe imod autonomi og selvberoenhed i form af kendskab til sig selv og sine 

inderste værdier, hvilket Steven Coveys tekster er blandt de mest eksemplariske eksponenter for. I 

Coveys’7 gode vaner’ beskrives det, hvordan livet og karrierens mange udfordringer, der ofte 

indebærer prioriteringer og valg mellem forskellige livssfærer som fx arbejde og familie, kun kan 

håndteres optimalt, hvis subjektet ”indeholder en uforanderlig kerne” samt en ”uforanderlig 

fornemmelse af, hvem du er, hvad dit formål er, og hvad du værdsætter” (Covey 2008:115). 

Subjektet bør endvidere være ’principcentreret’ da det betyder, at ”der ikke er andre mennesker 

eller omstændigheder, der handler med dig” (Covey 2008:135). Det foreslås i forlængelse heraf, at 

subjektet må skabe sit eget center og uforanderlige kerne, der er baseret på principper (Covey 

2008:131).  
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Subjektet må således skrive ’sit eget manuskript’ og ’sin egen førsteudgave’ (Covey 2008:107): 

 
(...) hvis vi ikke udvikler vores egen selverkendelse og påtager os ansvaret for førsteudgaven, lader vi 
automatisk andre mennesker og omstændigheder (...) forme en stor del af vores liv. Vi lever reaktivt efter 
de manuskripter, som vi har fået overbragt af familie, samarbejdspartnere, andres dagsorden, 
omgivelsernes pres – manuskripter fra vores tidligere leveår, fra vores opdragelse og prægning. (Covey 
2008:107)  

 
For at emancipere sig fra omgivelsernes og fortidens manuskripter, der hos Ehdin blev kaldt 

’klankoderne’, er det dog ikke nok for subjektet blot at bevidstgøre sig om disse. Det må i stedet 

udvikle sin selverkendelse og finde sin uforanderlige kerne, så det herudfra kan ’skrive sit eget 

manuskript’ (Covey 2008:131,37). I Coveys ’7 gode vaner’ foreslås det i den forbindelse, at 

subjektet ’begynder med slutningen’ og udfører følgende visualiseringsøvelse, der kan bringe det i 

berøring med sine ”inderste, grundlæggende værdier” og give det kontakt med sit ”indre 

styringssystem” (Covey 2008:104): 

 
”Find et sted, hvor du kan læse de næste par sider i enrum og uden afbrydelser. Rens tankerne for alt andet 
end det, du læser og det, jeg opfordrer dig til at gøre. Lad være med at bekymre dig om dine tidsplaner, din 
familie og dine venner. Fokusér sammen med mig og sørg for at have et virkeligt åbent sind.  
Forestil dig, at du er på vej til en nærtståendes begravelse. Se dig selv køre til kapellet, parkere bilen og stå 
ud. Når du træder ind i bygningen, lægger du mærke til blomsterne og den blide orgelmusik. Du ser 
ansigterne på familie og venner, som du passerer på vejen. Du føler den fælles sorg over tabet og den 
glæde ved at have kendt vedkommende, som stråler ud af de tilstedeværende.  
Du går frem i lokalet og ser ned i kisten. Du befinder dig pludselig ansigt til ansigt med dig selv. Det er din 
begravelse, tre år fra i dag. Alle disse mennesker er kommet for at ære dig, for at udtrykke deres følelser af 
kærlighed og påskønnelse for dit liv. 
Da du finder en plads og venter på, at ceremonien skal begynde, kigger du i det program, du har i hånden. 
Der er fire talere. Den første er et medlem af din familie, hvor både nære og mere fjerne slægtninge er til 
stede – børn, brødre, søstre, nevøer, niecer, tanter, onkler, fætre, kusiner og bedsteforældre, som er kommet 
fra hele landet for at deltage. Den anden taler er en af dine venner – én, som kan bibringe de andre en 
fornemmelse af, hvordan du var som person. Den tredje taler er fra dit arbejde eller fag. Og den fjerde er 
fra din kirke eller en anden samfundsorganisation, du har været aktivt involveret i.  
Tænk dig nu grundigt om. Hvad ville du gerne have hver af disse talere til at sige om dig og dit liv? 
Hvilken slags ægtemand, hustru, far eller mor ville du gerne have deres ord beskrev? Hvilken slags søn 
eller datter, fætter eller kusine? Hvilken slags ven? Hvilken slags kollega? 
Hvilken karakter vil du gerne have, de har set i dig? Hvilke bidrag og hvilke resultater, vil du gerne have 
dem til at huske? Se omhyggeligt på de personer, du er omgivet af. Hvilken forskel ville du gerne have 
gjort i deres liv? 
Før du læser videre, skal du tage dig tid til at nedfælde dine indtryk. (Covey 2008:103-4)  

 
Selvteknologier som den ovenstående, der opererer med subjekts formål og kerne som etisk 

substans, og i styringens praksis søger at kaste lys over denne substans igennem forskellige 

visualiseringsøvelser, hvor subjektet skal forestille sig sin egen død, er relativt udbredte i 

selvhjælpslitteraturen (se fx Fruergaard/Heimann 2009:113, Krag 2006:20, Kølpin 2008:171) på 

trods af, at de måske kan virke morbide på den sarte læser.  
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Øvelsen er dog i den forbindelse interessant, fordi den kan ses som et udtryk for, hvordan grænserne 

mellem privatliv og karriere flyder sammen i den moderne selvhjælpslitteratur. Anvendelsen af 

døden som en form for ultimativ reference fordrer nemlig, at subjektets allerinderste bringes i spil 

på en anden måde, end hvis subjektet havde skullet visualisere en rund fødselsdag eller et jubilæum 

på arbejdet. Stillet ansigt til ansigt med sit endeligt, må læseren således følge dødens eksempel og 

inddrage hele selvet. Samtidig med, at hele subjektiviteten altså er i spil, skal subjektet endvidere se 

sig selv igennem både familiens, vennernes og kollegernes øjne og forestille sig deres vurdering på 

’dommens dag’, hvorved karriere- og privatsfæren altså sammenblandes i denne selvoptimering. En 

optimering, der ydermere både gavner i karrieren og i privatlivet, idet såvel familien som 

arbejdspladsen kan tage kontrol over subjektets liv, hvis ikke det selv ’skriver sit eget manuskript’ 

(Covey 2008: 107). 

 

Øvelsen er desuden interessant fordi subjektet både skal undgå at påtage sig omgivelsernes 

’manuskripter’, men samtidig altså skal skrive sit eget manuskript med udgangspunkt i, hvad det 

gerne vil have, at disse omgivelser husker det for. Subjektet spørges således eksempelvis ikke, hvad 

det ville ønske, det selv kunne se tilbage på, når det engang ligger på sit dødsleje, og gives dermed 

ikke mulighed for at visualisere sig selv som ’dommer’ på den sidste dag. Dommeren er i stedet 

omgivelserne, som subjektet ellers søger at autonomisere sig fra. Autonomien fra omgivelserne 

søges altså etableret ved at indarbejde disses ønskede vurderinger af subjektet i subjektets værdier, 

hvorved subjektet så at sige altid kommer til at bære omgivelserne i sig. Det ydre gøres til det indre, 

og omgivelserne må altså internaliseres i subjektets inderste, før det kan opnå autonomi fra dem i 

det ydre. Som i selvbillede-øvelsen, så er præmissen i begravelsesvisualiseringens 

subjektivationsmåde, at subjektet, der underkaster sig øvelsen, er afhængigt af bekræftelse fra 

omgivelserne, idet subjektet altså bringes til at bekymre sig om, hvad omgivelserne tænker om det 

på dødens dag. Dermed modarbejder styringen i kraft af denne subjektivationsmåde i en vis 

forstand sit autonome og selvberoende telos.  

 

I tillæg hertil er subjektets inderste værdier og uforanderlige kerne ikke lagt helt frit ud til subjektets 

egen vurdering efter begravelsesvisualiseringen, men søges derimod formet på forskellig vis i 

styringen. På trods af, at det understreges, at subjektet selv bør være ’forfatter til sit eget 

manuskript’ og iagttage sig selv som ’programmøren, der skriver sit eget program’ (Covey 

2008:137), betones det samtidigt, hvor væsentligt det er at være styret af ”universelle principper” 

(Ibid:36) (se afsnit 5.1.2 for uddybning), som er indlejret i den menneskelige natur. Disse omfatter 

bl.a. ’retfærdighed’, ’integritet’, ’ærlighed’, ’vækst’ etc. (Ibid:37).  
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I forlængelse heraf hævdes det, at ”(...)vi i højere grad opdager end opfinder vores hensigter her i 

livet” (Ibid:136). Den uforanderlige kerne er dermed allerede i et vist omfang givet, og subjektet 

tilbydes undervejs adskillige retningslinier for, hvordan den tager sig ud.  Formgivningen og 

kanaliseringen af subjektets ’kunstneriske frihed’ i kreationen og afdækningen af dets uforanderlige 

kerne kan bl.a. ses i de eksempler, der gives på den ’personlige missionserklæring’, som subjektet 

skal nedfælde i forlængelse af begravelsesvisualiseringen. Her et eksempel på en kvindes 

missionserklæring: 

 
”Mit hjem skal være et sted, hvor jeg og min familie, mine venner, og mine gæster oplever glæde, tryghed, 
ro og lykke. Samtidig vil jeg forsøge at skabe nogle rene og ordentlige omgivelser, som alligevel er både til 
at leve og hygge sig i. Jeg vil være fornuftig, når jeg vælger, hvad vi skal spise, læse, se og gøre 
derhjemme. (...) Jeg værdsætter de rettigheder, friheder og ansvarsområder, der findes i vores demokratiske 
samfund. Jeg vil være en engageret, velinformeret borger, som er engageret i den politiske proces, så jeg er 
sikker på, at jeg bliver hørt, og at min stemme tæller i valgsituationer. Jeg vil være en selvmobiliserende 
person, som udøver initiativ med hensyn til mine livsmål. Jeg vil handle ud fra forskellige situationer og 
muligheder i stedet for at blive handlet med. (...)” (Covey 2008:114).  

 
Og her en mands: 

 
Søg og gør dig fortjent til guddommelig hjælp. (...) Vær oprigtig, men alligevel beslutsom. (...) Gør det 
nemmere for dine underordnede at få succes. (...)(Covey 2008:114) 

 
Selvom det ovenstående selvfølgelig kun er eksempler på, hvordan en personlig missionserklæring 

kunne se ud, så bidrager de, sammenholdt med det store fokus på de ’universelle principper’, til at 

forme subjektets uforanderlige kerne på en bestemt måde. Udover den selvfølgelige autonomi, der 

er formålet med visualiseringsøvelsen, anes der således også kønnede, neoliberale og religiøse 

undertoner i de missionserklæringseksempler og universelle principper, der sætter rammerne for 

øvelsen.  

 

Autonomien inkluderer altså ikke, som det også er tilfældet hos Ehdin, en autonomi fra den 

selvhjælpslitterære styrings normative grundlag og implicitte imperativer. I 

begravelsesvisualiseringen lægges der således op til, at subjektet selv er forfatter til sin egen 

førsteudgave og dermed er autonomt, men der sættes samtidig på subtil vis forskellige rammer op 

for, hvad der kan stå i denne førsteudgave, hvorved der altså også sættes grænser for autonomien. 

Subjektivationsmåden indebærer altså i tillæg til subjektets bekymring for omgivelsernes endelige 

dom også, at subjektet har en prædestineret, naturgiven kerne, som selvhjælpslitteraturen kan 

hjælpe med at opdage. Dermed er det ikke bare subjektet selv, men i mindst ligeså høj den 

selvhjælpslitterære styring, der bliver forfatter til subjektets førsteudgave. 

 



 55

Denne førsteudgave, der repræsenterer subjektets inderste værdier og uforanderlige kerne, er 

endvidere ikke lig med livsvarig, endegyldig autonomi. Således må subjektet ’med jævne 

mellemrum’ gennemse sin missionserklæring og ’foretage småændringer efterhånden som tiden 

bringer (...) yderligere indsigt eller ændrede omstændigheder (Covey 2008:137). Den generelle 

problematiseringsform sætter sig altså også igennem, når subjektet hos Covey skal finde sin 

uforanderlige kerne. Hvorvidt kernen alligevel er lidt foranderlig og derfor jævnligt må reevalueres, 

eller det uforanderlige ikke kan begribes fuldt ud af subjektet, men kun tilnærmes, fremgår i den 

forbindelse ikke helt klart.  
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4.5 Opsummering 

Vi har i ovenstående afsnit set, hvordan autonomi søges fremelsket på forskellig vis i den 

selvhjælpslitterære styring: Subjektet må således bryde fri af omgivelsernes normer og 

forventninger, det må oparbejde et stærkt selvbillede, hvor det stoler på sig selv, og det må kende 

sin uforanderlige kerne og herudfra skrive sit eget manuskript. Vi har endvidere set, hvordan det 

neoliberale styringsparadoks, hvor styringen søger at fremme subjektets autonomi igennem dets 

underkastelse, manifesterer sig på forskellig vis i disse autonomi-teknologier. Subjektets fulde 

autonomi bliver i forlængelse heraf en umulighed af tre årsager:  

 

For det første omfatter autonomien ikke autonomi fra styringen selv. Autonomien formes således i 

retning af styringens implicitte imperativer og normative grundlag, der promoveres både på og 

mellem linierne i selvhjælpslitteraturen. Paradokset søges delvist håndteret ved, at styringen 

forsøger at ’camouflere sig’ og derved ikke fremstå som styring. Dette gøres ved at referere til 

’universelle principper’ eller ved at guide subjektet igennem eksempler på ’missionserklæringer’, 

der ligger i tråd med styringens normativitet. Endvidere anvendes også en implicit ”jeg tæller ikke”- 

præmis, hvor subjektet altså ikke behøver autonomisere sig fra styringen, da styringen netop sigter 

mod at autonomisere subjektet.   

 

For det andet indebærer autonomien en internalisering af omgivelserne i subjektet. Enten i form af 

en konstitutiv afhængighed af en imaginær forældre-figurs bekræftelse eller en indarbejdning af 

omgivelsernes endelige dom over subjektet i dets uforanderlige kerne. Denne selvmodsigelse er 

imidlertid ikke direkte knyttet til det neoliberale styringsparadoks, og kan relativt let undgås ved i 

stedet at bede subjektet visualisere sin egen, og ikke omgivelsernes, endelige dom, samt at lade 

subjektet bekræfte sig selv - som sig selv - og ikke som eksempelvis tryg forældrefigur. At disse 

fremgangsmåder ikke anvendes, indikerer imidlertid, at de vurderes som mindre effektive, og at 

styringen fungerer bedst, når den indeholder en præmis om, at subjektet er afhængigt af 

anerkendelse fra sine omgivelser – altså det modsatte af, hvad den søger at fremme. Herved er 

styringen selv med til at så tvivl om realismen af sin egen hensigt.  

 

For det tredje er subjektets udvikling mod autonomi principielt uendelig, og den fuldendte autonomi 

utopisk, idet selvbilledet er en let ’fordærvelig vare’, der må styrkes på daglig basis, ligesom 

førsteudgaven aldrig kan mejsles i sten, men må optimeres igennem hele livet efterhånden som 

subjektet opnår ’yderligere indsigt’. Den generelle problematiseringsforms uafvendelige 

ufuldendthed supplerer således det neoliberale styringsparadoks i den teoretiske umuliggørelse af 

autonomien.  
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5. SELVSTYRINGSANALYSE - fremelskning af ansvarligh ed 

I den følgende analyse flyttes blikket væk fra autonomien, så der nu i stedet iagttages fremelskning 

af subjektets ansvarlighed for egen karriere og skæbne, hvilket er et stort tema i 

selvhjælpslitteraturen (se fx Noyes 2007:32ff, Foldager 2009:112ff, Ehdin 2008:93ff, Mørch 

2008:8). Promoveringen af ansvarlighed i selvhjælpslitteraturen er i forlængelse heraf typisk 

karakteriseret ved forskellige forsøg på at overbevise subjektet om, at det er personligt ansvarligt 

for sin karriere og generelle skæbne, samt at det kun er ved at påtage sig dette ansvar og fralægge 

sig positionen som ’offer’, at det kan løse sine problemer og virkeliggøre sin drømme (Mørch 

2008:8, Byrne 2006:18): 

 

”Hvis du er involveret i noget, der slår fejl, så giv aldrig andre skylden. Bebrejd kun dig selv. Hvis du 
påtager dig ansvaret, er du i en position, hvor du kan gøre noget ved det. (Arden 2006:28)  

 

Analysen indledes med en undersøgelse af, hvorledes subjektets ansvarlighed artikuleres og søges 

etableret som uomgængelig sandhed igennem anknytning til forskellige former for 

subjektivitetsekspertise. Dernæst ses nærmere på to konkrete teknologier til fremme og kultivering 

af denne ansvarlighed; hhv. (1) en test, hvor subjektet kan ’måle’ sin ansvarlighed, og en (2) 

dagbogsøvelse, hvor subjektet skal omskrive fortidige uansvarligheder.  

5.1 Ansvarlighedsargumenter 
I tillæg til de mange øvelser i selvhjælpslitteraturen, der i denne afhandling iagttages som 

selvteknologier, virker den selvhjælpslitterære styring således også igennem sin anknytning til 

subjektivitetsekspertise, der i vidt omfang anvendes til at argumentere for den objektive karakter af 

styringens normativitet. Det gælder eksempelvis, når der henvises til Abraham Maslow i 

argumentationen for menneskets grundlæggende behov for udvikling og selvrealisering (Dyer 

2005:180) eller lykkeforskeren Martin Selligman i argumentationen for fordelene ved tænke 

positivt (Kølpin 2000:18). Tendensen er dog særlig prægnant i forhold til ansvarlighed, hvor der 

generelt bruges ligeså meget plads på at forklare og argumentere for ansvarligheden, som en 

selvfølgelig etisk substans eller et universelt telos, som der bruges på konkrete øvelser og 

teknologier, til at fremelske denne ansvarlighed. Autonomien er i et vist omfang inkluderet i disse 

argumentationer, men ydes ellers ikke samme selvstændige opmærksomhed i form af legitimering 

igennem anknytning til subjektivitetsekspertise.  

I den selvhjælpslitterære styring forklares det altså på forskellige måder, at subjektet som 

styringsgenstand a priori er ansvarligt, og anknytningen til subjektivitetsekspertise anvendes i den 

forbindelse til at etablere subjektets ansvarlighed som en objektiv og uomgængelig sandhed, som 
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subjektet må underkaste sig. I forlængelse heraf kan den selvhjælpslitterære styrings anknytning til 

subjektivitetsekspertisen ses som en måde at ’afparadoksere’ styringsparadokset, hvor subjektet må 

underkaste sig selvhjælpslitteraturens autoritet og følge dens henvisninger, samtidig med at det må 

være eneansvarligt for sin egen karriere og livssituation. Rose beskriver subjektivitetsekspertisen 

som værende af primært videnskabelig karakter og som “ (...) the grounding of authority in a claim 

to ’scientificity’ and objectivity” (Rose 1992:148), men vi skal i det følgende afsnit se, hvordan den 

videnskabelige ekspertise i selvhjælpslitteraturen også sammenblandes med religiøse elementer og 

kendis-karisma i forskellige hybride ekspertiseformer.  

5.11 Ren ’videnskab’ 
De mest rene videnskabelige former for subjektivitetsekspertise, som der knyttes an til i 

argumentationen for subjektets ansvarlighed, består typisk af forskellige læsninger af såkaldt 

neurolingvistisk programmering (NLP) (se fx Dweck 2006, Ehdin 2008, Jones 2004). NLP blev 

grundlagt i 1970’erne af lingvisten John Grinder og gestaltterapeuten Richard Bandler, og som 

navnet antyder, tilbyder NLP en model for, hvordan subjektet kan (om)programmere sine mentale 

processer (Robbins 1999:42). Kongstanken er, at subjektet altid kan vælge sin respons på ydre 

omstændigheder, hvorfor ydre begivenheder eller andre mennesker ikke kan determinere subjektets 

mentale tilstand: ”(...) imellem stimulus og respons har mennesket friheden til at vælge” 

(Fuergaard/Heimann 2009:101). Denne ’mind over matter’- præmis, hvor subjektet er i stand til at 

styre og ’programmere’ sine tanker og følelser, kædes i forlængelse heraf sammen med, at subjektet 

er eneansvarligt for sin karriere, generelle livssituation og mentale tilstand, idet det igennem denne 

programmering af sig selv er i stand til at opnå stort set alt – herunder eksempelvis også økonomisk 

succes (Robbins:1999:21):  

 

Dine følelser bliver ikke skabt af begivenhederne i dit liv, men af hvordan du fortolker dem.  Det er dig, 
der bestemmer, hvordan du skal føle og handle på grundlag af den måde du vælger at opfatte dit liv. (…) 
(Robbins 1999:24) 

 
I forlængelse af ovenstående citat ser vi, hvordan denne mentale frihed og omnipotens også 

medfører et ansvar, idet subjektet altså selv skaber både sin egen nedtrykthed og glæde: 

 
”Ingen siger bevidst, ’Jeg vil hellere være deprimeret end lykkelig’. Men hvad gør deprimerede 
mennesker? Vi forestiller os en depression som en mental tilstand, men den er kendetegnet af en 
fuldstændig klar, påviselig fysiologi. Det er ikke vanskeligt at se et deprimeret menneske for sig. 
Deprimerede mennesker går ofte omkring med nedslåede øjne. (...) Skuldrende hænger. Åndedrættet er 
slapt og overfladisk. De gør alt det, som hensætter kroppen i en deprimeret fysiologi. Har de besluttet sig 
til at være deprimerede? Helt sikkert. Depression er et resultat, og det kræver ganske bestemte 
kropsbilleder at frembringe det. (…) Hvis du ranker ryggen, trækker skuldrene tilbage, trækker vejret 
dybt med brystkassen, ser op – hvis du hensætter dig selv i en ressourcestærk fysiologisk tilstand – kan 
du ikke være deprimeret. Prøv selv. (Robbins 1999:155) 
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En depression er altså noget, man selv beslutter sig til at have og er blot et resultat af en forkert 

programmeret kropsholdning og en ’fuldstændig klar, påviselig fysiologi’. I dette ’videnskabelige’ 

NLP-perspektiv er det altså ganske let at undgå en depression, idet det blot kræver en kropslig 

disciplinering, hvorigennem subjektet ’omprogrammerer’ sin psyke. Anerkender subjektet denne 

videnskabelige autoritet, anerkender det således også sin ansvarlighed.  Robbins fremstilles på 

bagsiden af ’Ubegrænset kraft’ i forlængelse heraf som ”en af NLP’ens væsentligste formidlere” 

(Robbins 1999), hvorved den selvhjælpslitterære styring altså forskyder autoriteten til en 

videnskabelig subjektivitetsekspertise med høj sandhedsværdi, som blot viderebringes til læseren.  

I Steven Coveys”7 gode vaner” gives den videnskabelige ekspertise imidlertid en mere religiøs 

toning, imens den hos McGraw blandes med kendis-autoritet, hvilket vi skal se nærmere på i det 

følgende afsnit. 

5.12 Videnskabelige hybrider 
Den første af Coveys syv vaner lyder således ”Vær proaktiv”(Covey 2008:69), hvilket betyder ”at 

vi som mennesker er ansvarlige for vores eget liv” (Covey 2008:76). Det hævdes videre, at vi ”af 

natur er proaktive” (Covey 2008:74,81), og at subjektet endvidere bør holde sig selv og sine 

omgivelser fast på deres ansvar:  

 
Det er ikke nedgørende at holde folk fast på deres ansvar – det er bekræftende. Proaktivitet er en del af 
den menneskelige natur, og selv om de proaktive muskler måske er utrænede, er de der dog stadig. Ved 
at respektere et andet menneskes proaktive natur giver vi dem i hvert fald én klar, uforvrænget refleksion 
fra det sociale spejl. (Covey 2008:81) 

 
Hos Covey er ansvarligheden for eget liv altså en iboende menneskelig kvalitet, som subjektet bør 

holde sig selv og sine omgivelser fast på. Herved giver det sig selv og andre et ’uforvrænget’ og 

’klart’ (spejl)billede af sig selv. Argumentationen søges her ikke underbygget med ’videnskabelige’ 

argumenter, men kan i stedet minde om forklaringen af en religiøs lovmæssighed. Det hævdes 

således, at løsningen på menneskets problemer – som bl.a. indbefatter at være tro med dets 

proaktive natur - bygger på ”universelle og tidløse principper” (Covey 2008:5), som Covey 

’personligt’ mener ”har deres udspring i Gud” (Ibid:10). Alligevel er der dog ikke tale om 

udelukkende religiøse principper: 

 
”De principper jeg henviser til er ikke esoteriske, mystiske eller ’religiøse’ ideer. Ikke ét af de 
principper, der er omtalt her i bogen, er specifikt for en bestemt tro eller religion, ej heller min egen. 
Principperne udgør en del af de fleste større gamle religioner og af diverse blivende samfundsfilosofier 
og etiske systemer. De er indlysende og kan efterprøves af hvem som helst. Det er næsten som om disse 
principper eller naturlove er en del af den menneskelige tilstand, en del af den menneskelige bevidsthed, 
en del af den menneskelige samvittighed. De lader til at findes i alle mennesker, uanset social prægning 
og trofasthed mod denne prægning, selvom de kan være undertrykt af sådanne omstændigheder eller 
manglende loyalitet” (Covey 2008:36)  
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At subjektet af natur er ansvarligt, er altså et universelt og tidløst princip, der transcenderer skellet 

mellem det religiøse og det verdslige – en form for ultimativ sandhed. Subjektivitetsekspertisen er 

hos Covey dermed ikke præget af den samme videnskabelighed som Robbins og NLP-tilgangen, 

men har alligevel også en rationel og teknisk karakter, idet der trods alt henvises til ’naturlove’, 

’blivende samfundsfilosofier’ og ’etiske systemer’. Samtidig henvises der dog også til religion og 

Gud, ligesom ansvarligheden hævdes at være et ’universelt, tidløst princip’. Ekspertisen, 

hvorigennem styringen påberåber sig objektivitet og neutralitet, er altså en form for religiøs-

videnskabelig hybrid, og den tekniske og den videnskabelige subjektivitetsekspertise, som Rose 

beskriver, sakraliseres dermed delvist hos Covey, på trods af, at Rose som nævnt afviser ideen om, 

at selvhjælp kan tage form af installering af moralske standarder på et religiøst mandat (Rose 

1992:149). Rose påpeger dog videre i den forbindelse, at subjektivitetsekspertisens terapeutiske 

vidensformer kan forstås i forlængelse af tidligere tiders religiøse praksisser og vidensformer (Rose 

1992:148), og vi ser altså her, hvorledes der i den selvhjælpslitterære styring ikke er tale om en 

successiv erstatning, men derimod om en hybrid sameksistens.    

 

I tillæg til de ovenstående eksempler, hvor styringen søger at binde subjektet til sandheden om dets 

ansvarlighed ved at knytte den til en ekstern autoritet ift. selvhjælpslitteraturen, så findes der også 

tilfælde, hvor denne fremgangsmåde suppleres med at knytte sandheden eksplicit til forfatteren af 

det selvhjælpslitterære værk, hvis autoritet og subjektivitetsekspertise læseren antages at have tillid 

til (se fx Manning 2009, Mørch 2008, Ålund 2004). Denne tendens ses primært, hvis forfatteren er 

kendt og respekteret i en bredere sammenhæng, og autoriteten dermed stadig i en vis forstand kan 

siges at være ekstern ift. litteraturen. 

 

Det mest prægnante eksempel herpå findes i Phil McGraws ’Livsstrategier’. Hvor Robbins og 

Covey således beskriver subjekts ansvarlighed som en etisk substans – dvs. som en ontologisk 

egenskab, knyttet til subjektet som styringsgenstand – argumenteres her i stedet for ansvarligheden 

som en form for ekstern ”livslov” (McGraw 2003:68) eller universelt og uomgængeligt telos, som 

subjektet må leve op til: 

 
Vedkend dig og påtag dig ansvaret for dit liv. (...) Denne lov er enkel: Du står til regnskab for dit liv. 
Uanset om det er dårligt, succesrigt, eller mislykket, lykkeligt eller ulykkeligt, retfærdigt eller uretfærdigt, 
så er det dit liv. Du står til regnskab for det nu; du har altid stået til regnskab for det; du vil altid stå til 
regnskab for det. Sådan er det. Det er måske ikke sådan du har lyst til, at det skal være, men det er sådan 
det er. Du må endelig være klar over at jeg ikke taler om dette som var det en ’almen læresætning’. Jeg 
fremsætter ikke dette som en teori. (...) Selv hvis du mener, der umuligt kan være en sammenhæng mellem 
dine problemer og dig selv, så prøv at antage, at jeg har ret og bliv ved med at lede efter din andel i 
problemerne. Den er der, det lover jeg dig. Stol på mig. Da denne lov er den ubetingende sandhed – det er 
sådan verden fungerer – så får din modstand eller benægtelse dig, hvad enten du kan lide det eller ej, til at 
sidde fast i fantasiens verden. (McGraw 2003:68-69) 
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Hvor ansvarligheden både hos Robbins og Covey altså findes a priori internt i subjektet, som enten 

en videnskabelig kendsgerning eller et tidløst, universelt princip, så er den i McGraws tilfælde en 

livslov, som er sanktioneret af forfatteren. Phil McGraw præsenteres på bagsiden af bogen som 

”ph.d. i psykologi og kendt som rådgiver for talkshowværtinden Oprah Winfrey” (McGraw 2003), 

og den selvhjælpslitterære styring nøjes i forlængelse heraf blot nøjes med at bede læseren om at 

’stole’ på McGraw, eller ’Dr.Phil’, der ’lover’ at loven om ansvarlighed er sand, fordi ’sådan er 

det.’ Autoriteten søges her ikke opbygget ved at henvise til verdensreligioner, samfundsfilosofier 

eller psykologiske tankesæt, men ved at henvise til McGraw, der kan siges at udgøre en selvstændig 

subjektivitetsekspertise, som i vidt omfang er knyttet til hans mange tv-optrædener19. McGraws 

videnskabelige autoritet som ph.d. i psykologi suppleres således med hans autoritet som massivt 

eksponeret tv-figur hos Oprah Winfrey og danner tilsammen en subjektivitetsekspertise, der er så 

stærk, at det er unødvendigt fx at argumentere i videnskabelige termer. I forlængelse heraf er det 

således vanskeligt at forestille sig en selvhjælpsbog anvende en ligeså ’basta’-præget 

argumentation, hvis forfatteren var en relativt ukendt ph.d. i psykologi. Dermed er det altså 

styringens anknytning til McGraws hybride subjektivitetsekspertise, der udgøres af en blanding af 

kendisfaktor og videnskabelighed, som gør det muligt at hævde, at subjektet ganske enkelt er 

ansvarligt, fordi Dr. Phil siger det.  

                                                 
19 Jeg er bevidst om, at jeg her i et vist omfang afviger fra Foucaults opfordring til ikke at iagttage andet end teksternes 
udsagn i deres kontekstfrie fremtræden, men udsagnenes kontekst - i form af Dr. Phils status som verdenskendt tv-
personlighed - er i dette tilfælde så tydelig, at den vanskeligt kan ignoreres.   
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5.13 Opsummering 
Som vi har set i det ovenstående, forskyder anknytningen til de forskellige typer 

subjektivitetsekspertise autoriteten væk fra den enkelte selvhjælpsbog og ud til ’videnskaben’, nogle 

’universelle principper’ eller en stærk personlig autoritet. Herved bliver sandheden om det 

ansvarlige subjekt ikke bare noget, det enkelte selvhjælpslitterære værk selv ’finder på’, men 

derimod en uomgængelig sandhed, som det blot videregiver til subjektet. Selvhjælpsbogen fremstår 

herigennem blot som ’budbringeren’ af det uafviselige og ikke som autoriteten, der udsteder 

dekreter. I den forstand kan anknytningen til subjektivitetsekspertise ses som en ‘Dont shoot me, 

Im’ just the messenger’ – strategi, hvorigennem styringen handler på subjektets handlinger ved 

binde det til bestemte sandheder.  I stedet for at give subjektet den selvmodsigende besked; ’følg 

mine henvisninger om, hvordan du skal leve - vær ansvarlig for dit eget liv’, siges i stedet ’det er en 

videnskabelig sandhed/et religiøst princip/en Dr. Phil’sk livslov, at du er ansvarlig for dit eget liv – 

lad mig vise dig, hvordan, du gør’, hvorved styringsparadokset altså camoufleres. Accepterer 

subjektet ekspertisen som sand, accepterer det også som enten videnskabeligt faktum, religiøs 

sandhed eller autoritativt udstedt livslov, at det er ansvarligt for sin egen karriere og generelle 

skæbne.  

 

De forskellige hybrider, hvor uvidenskabelige elementer inddrages i argumentationen, illustrerer 

den tætte forbindelse mellem magt og viden, som Foucault påpegede, der kan ’”gøre det sande 

nyttigt og det nyttige sandt” (Hermann 2000:3). Denne tendens i styringen til også at knytte an til 

ikke-videnskabelig subjektivitetsekspertise, såfremt den stemmer overens med styringens 

normativitet, udfordrer endvidere diagnosen af den neoliberale styrings fremelskning af et rationelt 

og kalkulerende subjekt, der træffer selvstændige og logiske cost-benefit beslutninger på baggrund 

af videnskabelig ekspertise. For når styringen også lægger op til, at subjektet kan lade sig 

overbevise af religiøse argumenter og kendte Tv-personligheder, så forudsættes det samtidig, at 

subjektet er mere end blot rationelt. At styringen således lægger op til, at subjektets valg og 

stillingtagen sker med udgangspunkt i andet end blot cost-benefit kalkuler, og den neoliberale 

diagnose dermed har visse begrænsninger, uddybes i perspektiveringskapitlet (afsnit 7.4), hvor det 

beskrives, hvorledes der også bruges affektive virkemidler i argumentationen for subjektets 

ansvarlighed.  

 

Hvor vi i dette afsnit undersøgt, hvordan ansvarligheden søges etableret som en sandhed, subjektet 

må binde sig til, skal vi i det følgende afsnit se nærmere på, hvordan subjektet i forlængelse heraf 

gives mulighed for at arbejde med sin egen ansvarlighed igennem selvteknologier.  
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5.2 Ansvarlighedsteknologier 
I det følgende undersøges to konkrete teknologier, hvormed den selvhjælpslitterære styring søger at 

fremelske subjektets ansvarlighed for dets karriere og skæbne. Teknologierne hviler begge på 

præmissen om, at subjektet allerede i et vist omfanget har bundet sig til ansvarligheden som en 

endegyldig sandhed. De to teknologier er hhv. en ansvarlighedstest, hvor subjektet kan teste 

niveauet af sin nuværende ansvarlighed, og en dagbogsøvelse, hvor subjektet kan uddrive den 

uansvarlige holdning fra sit indre. Begge teknologier stammer fra Phil McGraws forfatterskab (hhv. 

McGraw 2001 og 2003), der i særlig grad er eksemplarisk med hensyn til øvelser med ansvarlighed 

som eksplicit telos. Tendensen er dog ikke isoleret til McGraws forfatterskab, men ses bredt i 

selvhjælpslitteraturen, hvor den dog ofte har en mere indirekte karakter, som fx at opstille mål og 

lægge strategi for sig selv (Horn/Rud 2007:37, Bejart 2004:7ff) eller fremelske sin mentale 

omnipotens (Robbins 1999:109, Jørgensen 2009:32ff). Til denne analyse er dog for enkeltheds 

skyld valgt teknologier, som eksplicit opererer med ansvarlighed som telos. 

5.21 Ansvarlighedstest 
Phil McGgraws ’Find dit autentiske jeg’ giver læseren mulighed for at teste ’magtbasens placering’ 

(McGraw 2001:179), som ”handler om det sted, hvor du har en tendens til at placere årsagen til de 

ting, der sker i dit liv (...) Magtbasens placering udpeger, hvem der skal have skylden for dine 

vanskeligheder og rosen for dine præstationer” (Ibid 182).  I testen skal læseren erklære sig ”enig”, 

”delvis enig”, ”delvis uenig” eller ”uenig” i en række udsagn som fx ”Hvis jeg bliver deprimeret, 

så er det bare min skæbne”, ” Jeg er utrolig heldig, hvis jeg får det, jeg gerne vil have” og ”Det er 

tilfældigt, om jeg vinder eller taber” (McGraw 2001:334). Med udgangspunkt i sine svar på disse 

spørgsmål kan subjektet rubricere sin magtbases placering på parametrene ’eksternt’, ’tilfældigt’, 

eller ’internt’, hvor subjektet altså enten tilskriver eksterne omstændigheder ansvaret for sit liv, ser 

det som et udslag af tilfældighedernes spil eller selv tager ansvaret. (McGraw 2001:184-185). 

Resultatet af testen kommer ud som et pointantal, som subjektet kan bruge til at klassificere, 

hvorvidt dets ’autentiske jeg’ i ringe grad (5-20 point), i gennemsnitlig grad (21-32 point) eller i høj 

grad (33-40 point) ’afhænger af indre kilder’. Det samme gøres på parametrene ’ydre kilder’ og 

’tilfældigheder’ (McGraw 2001:195). Magtbasens placering rubriceres i forlængelse heraf som  

’intern’ i fald subjektets autentiske jeg i høj grad afhænger af indre kilder, etc. Herved gives 

subjektet mulighed for at objektivere sig selv og sin magtbases placering, med udgangspunkt i sin 

egen sandhedsproduktion. Den etiske substans, der søges målt og justeret med udgangspunkt i 

testen, er således subjektets ansvarlighedsniveau, hvilket fremgår af den tolkning af resultaterne, 

som der lægges op til:  
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”Hvis du lå i toppen af resultatlisten i undergruppe 1 [magtbasen placeret internt] og i bunden når det 
gjaldt tilfældighed, så tager du selv ansvaret for positive forandringer i dit liv. Du er parat til at stille dig 
selv nogle vanskelige spørgsmål, som skal besvares, for at du kan opnå autenticitet og klart perspektiv. 
Hvis du på den anden side opnåede de højeste pointtal i undergruppe 2 [magtbasen placeret eksternt], er 
du nødt til at få undersøgt din selvopfattelses gyldighed. Du må tage fat på at undersøge, hvad der har 
lært dig at slippe tøjlerne og lade andre styre dit liv.(...). Du skal være på vagt overfor afhængighed af 
ydre kilder. Denne afhængighed efterlader dig i den klassiske rolle som ’offer’.  Hvis du opnåede det 
højeste pointtal i undergruppe 3 [magtbasen som tilfældig], har vi meget at snakke om. Du skal lige på 
stedet beslutte, om du vil komme ud på banen og spille med, eller om du vil blive hængende oppe på den 
billige langside resten af livet og vente på at blive ramt af bolden. Det kan da ikke være så svært at 
afgøre… det er jo dit liv, vi snakker om. Hvorfor skulle du nøjes med at være tilskuer?” (McGraw 
2001:197-198 – mine klammer) 

 
Citatet er interessant på flere måder. For det første er testen således et forsøg på at objektivere og 

måle graden af subjektets ansvarlighed, hvilket til dels modsiger pointen fra 

problematiseringsanalysen (kapitel 3) om den åbne og vanskeligt målbare karakter af de 

selvhjælpslitterære teloi. Denne umålelighed blev nemlig her identificeret som en af de faktorer, der 

medvirker til den generelle problematiseringsforms uafvendelige ufuldendthed, idet umåleligheden 

gør det vanskeligt at fastsætte et niveau for, hvornår man er ’god nok’. I forlængelse heraf er det 

imidlertid interessant, at ansvarlighedens målbarhed i McGraws test ikke indebærer en sådan 

fastsættelse. Derimod gælder det i forhold til testens subjektivationsmåde, at subjektet ikke tilbydes 

nogen subjektivationer, der er fuldendte og dermed ikke kræver en fortsat optimering af selvet. Selv 

i den mest ideelle af subjektivationerne, hvor subjektet ifølge testen tager ansvar for eget liv og i 

princippet har nået telos - hvilket sjældent er en mulighed i selvhjælpslitteraturen - er subjektet 

stadig ikke ’godt nok’. Her antages det i stedet at være ’parat til at stille sig selv nogle vanskelige 

spørgsmål’ og desuden at mangle ’klart perspektiv’ og  ’autenticitet’. Når det ansvarlige telos er 

nået, opstilles bl.a. autenticitet - der som nævnt kan ækvivaleres med autonomi20 - altså som et nyt 

problem. Dermed ser vi, hvordan den uafvendelige ufuldendthed sætter sig igennem på trods af det 

målbare telos: Er subjektet er ansvarligt nok, problematiseres det således blot, at det ikke er 

autonomt nok. Den generelle problematisering af ufuldendthed gør sig altså gældende, uanset 

hvordan subjektet måtte klare sig i testen, så det derved bliver umuligt for subjektet at undslå sig 

fortløbende udvikling og forbedring, hvilket endvidere understøtter den selvhjælpslitterære styrings 

universelle relevans.  

 

For det andet ses det i styringens praksis, hvorledes der med udgangspunkt i subjektets egen 

sandhedsproduktion fældes en dom over subjektet, hvor det indplaceres på en hierarkisk ordnet 

skala, som mere eller mindre ansvarligt for sit liv. For subjektet med en eksternt placeret magtbase 

står det eksempelvis så grelt til, at det er ’nødt til’ at revidere sin selvopfattelses gyldighed, ligesom 

det er i fare for at ende i en position som offer – en position, der som tidligere nævnt generelt tages 
                                                 
20 Se afsnit 2.4.6.1 og 4.1 
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stærk afstand fra i selvhjælpslitteraturen (se fx Vitale 2008:5, Jones 1994:11, Andersson et al 

2005:59). For subjektet med den tilfældigt placerede magtbase er dommen ikke meget mildere. Det 

befinder sig på ’den billige langside’ som tilskuer til sit eget liv. Dommen er hård og fremhæver de 

problematiske aspekter ved individets subjektivitet, men det antydes også, hvordan disse aspekter 

skal bearbejdes frem mod det ansvarlige telos. Subjektet skal således enten ’undersøge sin 

selvopfattelses gyldighed’ eller ’lige på stedet’ beslutte, om det vil vedblive med at være tilskuer til 

sit eget liv.  

 

Styringens praksis indeholder altså tre signifikante træk: For det første svarer subjektet på testens 

spørgsmål om sin ansvarlighed, hvorved der produceres sandheder om subjektet. I tillæg hertil 

fældes en dom over subjektet ved, at det indplaceres på en hierarkisk skala ift. dets ansvarlighed. 

Endelig gives der også i et vist omfang handlingsanvisninger til, hvordan de problematiske 

uansvarligheder kan kommes til livs, selvom der længere henne i bogen kun i mindre grad følges 

systematisk op på disse. De tre elementer – sandhed, dom og anvisning – konstituerer altså 

styringens praksis, hvor styringens ansvarlige telos søges operationaliseret ved at fælde dom over 

subjektets sandhedsproduktion. En dom, som subjektet kontinuerligt må underkaste sig ved til 

stadighed at søge at minimere den dømte ufuldendthed.  I forlængelse heraf kan styringen endvidere 

siges at antage en nærmest pastoral karakter, idet subjektet i en vis forstand opfordres til at bekende 

(Foucault 2000: 214-215) sine ’ansvarlighedssynder’ til McGraw som den imaginære pastor, der 

forsikrer subjektet om, at ’vi har meget at snakke om’, og på baggrund af bekendelsen udsteder 

domme og giver handlingsanvisninger.  

 

I forsøget på at fremelske ansvarlige subjekter udsteder styringen altså en dom over subjektet som 

er baseret på subjektets sandhedsproduktion, der dog kun kan udsiges inden for ganske bestemte 

rammer (de 4 svarmuligheder på de stillede spørgsmål), og hvor det ligger fast, at dommen uanset 

bekendelsens karakter altid vil være en version af udsagnet: ’Du er ufuldendt’. Om ikke på et 

ansvarlighedsparameter, så bl.a. på et autonomiparameter. Subjektet kan dermed via denne 

teknologi styres med reference til sine egne producerede sandheder om sin manglende ansvarlighed. 

Således camoufleres styringsparadokset igen, idet styringens handlingsanvisning objektiveres som 

et test-resultat, baseret på subjektets egne udsagn, og dermed ikke fremstår som 

selvhjælpslitteraturen, der fortæller subjektet: ’gør som jeg siger – vær ansvarlig’. 
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5.22 Offeruddrivelse 
Det bekendende skær fra ansvarlighedstesten kan også spores i en øvelse fra en anden af McGraws 

bøger, nemlig ”Livsstrategier”. Her må subjektet bl.a. i en dagbogsøvelse ’omskrive historien’ i 

form af tidligere tiders uansvarlighed og offer-positionering. Hvor det i Coveys visualiseringsøvelse 

(afsnit 4.4) var fremtiden, i form af subjektets død, der inddragedes i selvets optimering, er det altså 

her fortiden:  

 

”Opgave 4: Hvis du skal til at se på, hvor ansvaret ligger i dit liv, er det godt at begynde med at omvurdere 
den historie, der måske tidligere tildelte dig rollen som offer, i det mindste ifølge dit selv. Det ville være en 
god idé på nuværende tidspunkt at åbne din dagbog og tænke tilbage på de forskellige faser i dit liv og 
indkredse de fem vigtigste tidspunkter i dit liv, hvor du, indtil nu, har ment at du var et offer, blev dårligt 
eller urimeligt behandlet på en eller anden måde. Beskriv disse situationer så indgående, at du kan og få fat 
i følelserne i hver enkelt af dem. Når du gør det, så efterlad tilstrækkelig plads under hver af de fem 
situationer til, at du kan skrive nogle andre ting. På den plads, du har sat af, vil jeg gerne, at du nu 
bestemmer, hvordan du rent faktisk i hver enkelt af disse situationer var ansvarlig for de dårlige resultater. 
Måske var det noget, du gjorde, måske var det noget, du undlod at gøre, måske var det fordi, du havde 
nogle ganske bestemte forventninger til resultatet, eller fordi du ikke lagde mærke til bestemte 
advarselssignaler. Uanset hvad det var, skal du øve dig i din nye holdning ved at revidere de fem gange i 
dit liv, hvor du var mest sikker på, du blev gjort til offer af en verden, der var uretfærdig eller ikke forstod 
dig. Behandl ikke dette som en overfladisk øvelse eller noget, der bare skal overstås. At begynde at leve 
som et ansvarligt menneske er ensbetydende med, at du begynder at tænke som et ansvarligt menneske. 
Denne øvelse vil have stor betydning, når du skal formulere strategier i dit fremtidige liv, hvor du 
indsættes på førersædet i stedet for på bagsædet som passager.” (McGraw 1999:71-72) 

 
Dagbogsøvelser er hyppige i selvhjælpslitteraturen (se fx Aalund 2004:115, Noyes 2007:122) og 

har siden Platons tid været brugt af subjektet til at konstituere sig selv (Foucault 1991a:363). Denne 

’litterature of the self’ (Foucault 1991a:369) tog dog ifølge Foucault en drejning, da den blev 

inkorporeret i kristendommen og i vidt omfang tog form af en slags mistænksomhedens 

hermeneutik, hvor subjektet måtte undersøge sine tankers rigtighed og uddrive de ’dæmoniske’ 

tanker: 

 
”(...) while the demon is a force which deceives and which makes one be decieved about oneself(…) 
writing constitutes a test and something like a touchstone: in bringing into light the movements of thought, 
it dissipates the inner shadow where the enemy’s plots are wowen. (Foucault 1991a:366-7) 

 
 
Den etiske substans i de kristne dagbogsteknologier er således de ’dæmoniske’ eller forkerte tanker, 

der må ’uddrives’. Det samme er tilfældet i McGraws dagbogsøvelse, hvorfor det lutrende tema 

altså også gør sig gældende her, idet subjektet må identificere sine 5 største ’ansvarlighedssynder’, 

der først skal nedskrives og siden omskrives, så de bringes i overensstemmelse med det ansvarlige 

telos, hvis uomgængelighed forinden er etableret som ’livslov’. Foucault taler i den forbindelse om, 

hvorledes skriveøvelser kan have en ethopoietisk funktion, som redskaber til transformation af 

sandhed til etos (Foucault 1997c:209). Universaliteten af denne livslov, som subjektet altså igennem 

dagbogsøvelsen subjektiverer sig selv til, illustreres endvidere af dagbogsøvelsens præmis, der 
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består i, at uanset hvilken situation subjektet måtte have været udsat for i fortiden, så havde fuld 

ansvarstagen for situationen pr. definition været det rigtige. Dagbogsøvelsen kan dermed ses som en 

opfordring til subjektets problematisering af sin egen ufuldendthed, her i form af fortidige 

ansvarlighedssynder, og en efterfølgende standardløsning, hvor det omskriver den problematiserede 

uansvarlighed til ansvarlighed. På samme måde som den kristne bekendelse sigtede imod en 

renselse af sjælen og den ultimative renhed (Foucault 1991a:363), sigter dagbogsøvelsen også mod 

at ’rense’ uansvarligheden væk, så subjektet fremover kan være ’rent’, når det skal formulere 

strategier for sit liv, hvor det sidder ’på førersædet’. Subjektivationsmåden er altså her et subjekt, 

der bærer en ufuldendthed, eller ’dæmon’, i sig i form af offer-holdningen. I styringens praksis må 

subjektet således få dæmonen frem i lyset og ned på papiret og ’rense’ den ud ved at indskrive den 

ansvarlige holdning på den uansvarliges plads. Subjektets kreative råderum i denne skriveøvelse er 

tillige yderst begrænset, da rammerne for at definere sig selv i vidt omfang ligger fast. Men denne 

begrænsning har subjektet allerede internaliseret ved at anerkende ansvarligheden som en 

uomgængelig livslov, og subjektet binder sig fastere til denne sandhed, for hver dagbogsside det 

skriver.  
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5.23 Opsummering 
Evalueringen og kultiveringen af subjektets ansvarlighed igennem forskellige selvteknologier kan i 

en vis forstand ses som et supplement til de førnævnte ansvarlighedsargumentationer (afsnit 5.1), 

der allerede i vidt omfang har installeret ansvarligheden som en sandhed i subjektet. Det fremstår 

således som en selvfølgelighed, at graden af ansvarlighed må testes, når subjektet har accepteret den 

som en livslov. Og hvis subjektet har accepteret Phil McGraw som en objektiv og neutral 

subjektivitetsekspertise, der dikterer ansvarlighed, ville det endvidere næsten virke uansvarligt ikke 

at følge henvisningerne i at opnå mere ansvarlighed. Selvmodsigelsen i på den ene side at være 

ansvarlig for sig selv og sit liv, og på den anden side ’revidere sin selvopfattelse’ fordi det står i en 

selvhjælpsbog, camoufleres i forlængelse heraf dels ved, at subjektet allerede har erkendt 

ansvarligheden som uomgængelig livslov, og dels ved, at dommen udstedes af en ’neutral’ 

subjektivitetsekspert, der blot faciliterer subjektets selvledelse på baggrund af dets egne udsagn. 

Ligeledes camoufleres det selvmodsigende i, at det ansvarlige subjekt følger den selvhjælpslitterære 

styrings minutiøse henvisninger om, hvordan det skal omskrive sin fortid, idet subjektet allerede har 

forpligtet sig på sandheden i denne omskrivning, og har formet sin ansvarlighed på en måde, så det 

ville forekomme uansvarligt ikke at uddrive offerdæmonerne.  

Uansvarlighed – forstået som afgivelse af ansvaret for sin livsførelse til selvhjælpslitteraturen - 

gøres dermed på subtil vis til ansvarlighed igennem den selvhjælpslittererære styrings teknikker og 

argumentationer. På samme måde gøres ansvarlighed – forstået som selv at tage ansvaret og ikke 

underkaste sig selvhjælpslitteraturen - til uansvarlighed, idet det indbefatter at bryde en 

grundlæggende livslov.  
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6. KONKLUSION 

I lyset af de tre gennemførte analyser kan vi nu svare på specialets samlede problemformulering, 

som lyder: 

 

Hvordan er mulighedsbetingelserne for fremelskning af autonomi og ansvarlighed i moderne 

dansksproget selvhjælpslitteratur om arbejdsliv og karriere, hvordan søges denne 

fremelskning praktiseret, og hvad er de styringsmæssige implikationer heraf? 

 

For der første kan vi konkludere, at mulighedsbetingelserne for fremelskning af autonomi og 

ansvarlighed, i kraft af den generelle problematiseringsform, fordrer en konstitutiv ufuldendthed 

ved subjektet, der i en vis forstand må realisere sig selv ved fortløbende at forkaste sig selv. 

Autonomi og ansvarlighed kan dermed aldrig opnås fuldstændigt, idet subjektet kontinuerligt må 

udvikle sig og stræbe efter mere ansvarlighed, og mere autonomi, hvorved subjektet aldrig når til en 

tilstand af ’god nok’, men i stedet subjektiverer sig som en (permanent) midlertidig afvigelse fra en 

fremtidig og mere ønskværdig tilstand. Selvforkastelsen der ligger heri, forstærkes endvidere af, at 

den generelle problematisering af ufuldendthed gør sig gældende på mange forskellige og til tider 

modstridende parametre, sådan at en eventuel opnåelse af telos på ét parameter, ofte resulterer i en 

ufuldendthed på et andet. Eksempelvis har vi set, at subjektet i det sjældne tilfælde, hvor det kan 

subjektivere sig som ansvarligt nok, samtidig også må subjektivere sig som ufuldendt på andre 

parametre – heriblandt autonomi. De styringsmæssige implikationer heraf er, at den 

selvhjælpslitterære styring opnår universel relevans. Idet subjektet således altid er ufuldendt og hele 

tiden må udvikle sig yderligere, findes der ikke et tidspunkt, hvor selvhjælpslitteraturen er 

irrelevant. I kraft af den generelle problematiseringsform, producerer den selvhjælpslitterære styring 

i forlængelse heraf, via sine subjektivationer af det ufuldendte subjekt, heraf hele tiden behov for 

mere selvhjælpslitterær styring til eliminering af ufuldendtheden, som altså er ueliminerbar. 

Styringens credo om ’livslang læring’ eller ’constant and neverending improvement’ betyder derfor, 

at subjektets ufuldendthed først elimineres ved den absolutte endestation for udvikling, nemlig 

døden, som på den måde i en vis forstand bliver det endelige telos, hvilket selvhjælpslitteraturens 

hyppige begravelsesvisualiseringer i øvrigt synes at bekræfte.  

 

For det andet kan vi konkludere, at fremelskningen af autonomi og ansvarlighed søges effektueret 

igennem subjektets underkastelse til styringens øvelser og henvisninger, og at styringen dermed 

stiller sig selv overfor en umulig opgave. Det neoliberale styringsparadoks, hvor subjektet opnår sin 

autonomi og ansvarlighed fra de samme autoriteter, som det må autonomisere sig fra og undgå at 
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afgive ansvar til, udfolder sig altså, på trods af forskellige afparadokseringsforsøg, i litteraturens 

selvteknologiske øvelser med autonomi og ansvarlighed som teloi. Disse øvelser opererer således 

på forskellig vis med en implicit præmis om, at subjektet bør autonomisere sig fra alt andet end 

styringen selv og dens indlejrede normativitet, eller bliver præsenteret i en kontekst, hvor subjektets 

afgivelse af ansvaret for dets livsførelse til selvhjælpslitteraturen fremstår som et udtryk for dette 

subjekts ansvarlighed. I den forbindelse er der i tillæg ofte uoverensstemmelse imellem styringens 

mål og midler, idet autonomi (mål) eksempelvis flere steder forsøges fremelsket igennem en 

installering af omverdensafhængighed (middel) i subjektet. Udover øvelserne, søger styringen også 

at camouflere paradokset ved at gemme sig bag ekstern subjektivitetsekspertise og ’universelle’ 

sandheder i en slags ’don’t shoot me, I’m just the messenger’- strategi, hvilket i særdeleshed gør sig 

gældende mht. fremelskning af ansvarlighed. Subjektivitetsekspertisen er i den forbindelse ikke kun 

’videnskabelig’, sådan som den neoliberale gouvernementalitet ville hævde det, men 

sammenblandes derimod ofte med forskellige uvidenskabelige elementer som religion og 

kendisfaktor, hvorved den gængse diagnose af neoliberal styring udfordres.  

 

At det neoliberale styringsparadoks, og umuligheden i fremelske af autonomi og ansvarlighed 

igennem styring, altså sætter sig igennem i de konkrete selvhjælpslitterære teknologier, understøttes 

desuden af mekanismen i den generelle problematiseringsform, hvor den problematiserede 

ufuldendthed aldrig kan elimineres. I tillæg til, at selvteknologierne altså udgør forskellige 

manifestationer af den paradoksale besked: ’følg mine henvisninger – vær selvstændig’, så er de 

selvteknologiske teloi også åbne og strækbare, så der altid kan blive mere autonomi og 

ansvarlighed. Derved får styringen, igennem sin universelle relevans, mulighed for at udfolde sin 

umulighed igen og igen, i takt med at der udgives flere og flere selvhjælpsbøger om arbejdsliv og 

karriere.  
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7. DISKUSSION OG PERSEPEKTIVERING 

I det følgende kapitel diskuteres analysens konklusioner indledningsvist med udgangspunkt i 

kritiske perspektiver på den samfundsmæssige gavn af den selvhjælpslitterære styring (afsnit 7.1). 

Dernæst diskuteres det, hvordan og i hvilket omfang et foucaultiansk perspektiv giver mulighed for 

at iagttage autonomi og ansvarlighed (afsnit 7.2), og endelig belyses det, hvorledes afhandlingens 

analysestrategiske set-up implicerer et fravalg af andre væsentlige perspektiver, der kunne have 

belyst centrale træk ved den selvhjælpslitterære styring, heriblandt særligt heterogenitet (afsnit 7.3) 

og affekt (afsnit 7.4).  

7.1 Kritik af styringen 
Vi har i denne afhandling set, at der er visse vanskeligheder forbundet med at ville fremelske 

autonomi og ansvarlighed igennem selvhjælpslitterær styring, og man kan i forlængelse heraf 

spørge, om det i det hele taget er en god idé at gøre forsøget. 

 

I den forbindelse kunne man eksempelvis fra et kommunitaristisk perspektiv hævde, at 

selvhjælpslitteraturen, i sin insisteren på autonomi og personligt ansvar, ordinerer individuelle 

løsninger på problemer, der i høj grad er strukturelle (fx fattigdom) og kræver fælles politiske 

løsninger. Et af problemerne med ideen om det ansvarlige og autonome subjekt er i et 

kommunitaristisk perspektiv endvidere, at subjektet altid er ’skyldigt’, når noget går galt, ligesom 

værdien i at hjælpe andre samt værdsætte andres hjælp bliver vanskelig at få øje på. I den 

forbindelse kunne man således frygte en situation, hvor subjektet konsulterer en selvhjælpsbog, når 

det møder utilfredsstillende forhold på arbejdet, i stedet for at konsultere sin familie, sine kollegaer, 

sin tillidsmand, sin fagforening eller sine politikere. Endelig kan man spørge, om det overhovedet er 

praktisk muligt for alle i et samfund at være selvrealiserende, autonome enheder, sådan som 

litteraturen lover. For hvis alle har travlt med at ’tage ansvar’, ’frigøre sig fra andres forventninger’ 

og ’blive den bedste version af sig selv’, hvem skal så gøre huset rent, lave mad, skifte bleer, udføre 

samlebåndsarbejde, feje gader og hente skrald?  

 

Kritikken af den selvhjælpslitterære styring kan også rettes fra et mere anti-kapitalistisk perspektiv, 

hvor anken mere går på den generelle problematiseringsform, end på autonomi og ansvarlighed som 

teloi. Det moderne arbejdslivs patologier som stress og udbrændthed ses i dette perspektiv som et 

resultat af arbejdsmarkedets uophørlige udviklingskrav på forskellige ofte modstridende parametre 

og den deraf følgende uafvendelige selvforkastelse, hvor subjektet aldrig er helt ’godt nok’, og 

derfor hele tiden må arbejde mere på sig selv. Subjektets optagethed af selvet og dets udvikling 
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forstås i dette perspektiv således ikke i psykologiske termer, som ’narcissisme’ eller lignende, men i 

stedet som overlevelsesvilkår i den moderne kapitalisme - som ’arbejde’. At gå ned med stress kan i 

forlængelse heraf ses som en moderne strejkeform, og en måde, hvorpå subjektet kan sige fra over 

for kravene fra det moderne arbejdsmarked. Strejkeformen er et resultat af, at arbejdet i vid 

udstrækning foregår i subjektets indre i form af ’udvikling’, samt at kollektive organisationsformer 

nedbrydes af det ansvarlige og autonome subjekt-ideal, der selv må tage al skyld og ansvar.  

Stressnedbrud er i den forbindelse en af de eneste muligheder for at gøre modstand mod udviklings- 

og selvforbedringsregimet, idet kritik af dette regime ellers ofte blot indoptages som et nyt 

parameter for selvforbedring. Eksempelvis i form af udvikling hen mod at blive bedre til at sige fra 

over for krav om udvikling. Så længe kritikken af selvforbedringsregimet kan formuleres som et 

selvforbedringsprogram på et nyt parameter, fodrer man altså i dette perspektiv bare 

selvforbedringsmonstret.  

 

Diskussionen af den selvhjælpslitterære styrings samfundsmæssige gavn kunne sagtens udfoldes 

mere, men i det følgende bruges pladsen i stedet på yderligere at forbedre grundlaget for en sådan 

diskussion. Da ethvert analytisk perspektiv medfører fravalg af andre perspektiver, vil jeg derfor i 

det følgende diskutere grænserne for afhandlingens analytiske perspektiver, samt nogle af de 

præmisser, som de hviler på. I næste afsnit diskuteres således præmisserne for det styringsparadoks, 

som afhandlingen har undersøgt udfoldelsen og håndteringen af i den selvhjælpslitterære styring. 

7.2 Paradoksets præmisser  
Når det i afhandlingen hævdes, at selvhjælpslitteraturens forsøg på at fremme autonomi og 

ansvarlighed er en umulighed, og dermed udgør et styringsparadoks, hviler dette udsagn nemlig på 

to præmisser. For det første, (1) at der med ’umulighed’ forstås umuligt iagttaget i et Foucaultiansk 

perspektiv, og for det andet, (2) at der med ’autonomi og ansvarlighed’ refereres til de 

begrebsforståelser, som selvhjælpslitteraturen selv lægger op til. Jeg skal i det følgende kort 

diskutere disse præmisser.  

 

For det første er det en relativt gængs kritik af Foucaults arbejde, at subjektet tillægges en betydelig 

impotens med hensyn til sin egen opførsel og forståelse af verden (se fx Mouzelis 1995, Taylor 

1987), idet subjektet hos Foucault iagttages som situeret i forskellige magtrelationer og diskursive 

repræsentationer (Foucault 2000:209), som det så at sige ikke kan slippe ud af. Herved sættes et 

stort spørgsmålstegn ved selve ideen om et frit og autonomt subjekt, der er ansvarligt for sin 

karriere og livssituation. I den forstand kan afhandlingens anvendelse af en Foucaultiansk tilgang til 

at undersøge den selvhjælpslitterære styrings forsøg på fremelskning af autonomi og ansvarlighed 
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kritiseres for blot at bekræfte og reproducere denne tilgangs magtanalytiske pointer, herunder 

særligt opgøret med den traditionelle friheds- og autonomiforståelse fra oplysningstiden, hvor magt 

og frihed ses som gensidigt udelukkende (Foucault 2000:221, Wisnewski 2000:417). Umuligheden 

i fremelskningen af autonomi og ansvarlighed kan med andre ord siges at være givet på forhånd, når 

man anvender Foucaults magtanalytik. Dette er også i vidt omfang tilfældet for denne afhandling, 

hvis ambition som bekendt er at undersøge, hvordan dette paradoks – denne umulighed – udfoldes 

og håndteres i praksis.  

 

Autonomi og ansvarlighed kan dog alligevel ikke helt siges at være ’blinde pletter’ i et 

Foucaultiansk perspektiv, idet der findes forskellige udlægninger af, hvordan og i hvilket omfang 

Foucaults magtanalytik levner plads til autonome subjekter, der vælger frit og dermed også selv har 

ansvaret. Charles Taylors klassiske Foucault-kritik går i den forbindelse på, at der for Foucault 

“(…) is no escape from power into freedom” (Taylor 1987:261), og subjektets autonomi derfor ikke 

er en mulighed. Hertil svarer Foucault i vanlig uudgrundelig stil: “I answer that if there are 

relations of power in every social field, this is because there is freedom everywhere” (Foucault 

1984b:292), og påpeger dermed, hvorledes den foucaultianske magt altid udøves over frie individer, 

der kan vælge at handle anderledes. Wisnewski præciserer i forlængelse heraf, i sin respons på 

Taylors kritik, omfanget af denne frihed og hævder, at Foucaults magtkonception giver mulighed 

for en såkaldt ’svag’ autonomi, forstået som ”the ability to make more or less free choices within a 

realm of possibilities” (Wisnewski 2000:435). Wisnewski understreger dog, at denne autonomi 

stadig er langt fra den ’full blown autonomy’, som man opererer med i oplysningstraditionen, hvor 

subjektet har mere eller mindre fuld kontrol over alle sine beslutningsprocesser (Ibid:436). Hermed 

er vi fremme ved den anden præmis, nemlig forståelsen af koncepterne autonomi og ansvarlighed.  

 

I selvhjælpslitteraturen opereres således generelt med en ganske ’fullblown’ version af autonomi og 

ansvarlighed, hvor der, som vi har set, tages eksplicit afstand fra at lade andre influere på sine 

holdninger, værdier og beslutninger, ligesom offer-positionen, hvor dårligdomme forklares med 

forhold, der ikke er relateret til subjektet, blankt afvises. Med denne version af begreberne må deres 

fremelskning dermed dømmes teoretisk umulig i et Foucaultiansk perspektiv, idet de kan siges i 

vidt omfang at implicere magtens fravær, ligesom ’common-sense’- erkendelsen af det paradoksale 

i udsagnet ’gør som jeg siger, vær selvstændig’ (jf. problemfelt) desuden peger på, at umuligheden 

også kan iagttages som en umulighed med andre blikke end det Foucaultianske.   

Dog kunne man måske finde en løsning på umuligheden, hvis den selvhjælpslitterære styrings teloi 

udgjordes af mere ’neddæmpede’ og mindre absolutte versioner af autonomi og ansvarlighed. Var 

dette tilfældet, kunne man således i forlængelse heraf forestille sig en foucaultiansk 
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problematiserings- og selvstyringsanalyse, der i stedet for at undersøge, hvorledes umuligheden 

søges håndteret, i stedet påviste styringens kohærens. Dette ville dog – for både analysens og i 

særdeleshed selvhjælpslitteraturens vedkommende – formentlig være noget mere kedeligt.  

7.3 Heterogenitet 
I tillæg til de ovenfor diskuterede præmisser skal vi i de næste afsnit se nærmere på nogle af de 

aspekter ved den selvhjælpslitterære styring, som man ikke får øje på med denne afhandlings 

analytiske perspektiv. Således fokuseres i afhandlingen eksempelvis kun i mindre på grad de 

historiske og samfundsmæssige betingelser for den selvhjælpslitterære styring, selvom disse kort er 

belyst i problemfeltet. Derudover iagttages læserens konkrete receptionspraksis og anknytning til 

styringen ikke i afhandlingen, hvorfor dens konklusioner - eksempelvis omkring umuligheden af 

autonomi og ansvarlighed – i en vis forstand kun er teoretiske, da de altså ikke er efterprøvet i 

praksis. Konklusionerne hviler i forlængelse heraf også på en præmis om, at læseren faktisk knytter 

an til litteraturen og systematisk følger dens henvisninger. Denne præmis anfægtes bl.a. af David 

Lichterman, hvis undersøgelser peger på, at selvhjælpslitteraturen ofte læses med en vis kritisk 

distance og i højere grad ses som et inspirationskatalog, hvor man kan tage det, man synes giver 

mening og lade resten være (Lichterman 1992). 

 

I det følgende afsnit er fokus dog ikke på disse perspektiver, men i stedet på den heterogenitet i 

styringen, der overses med afhandlingens analysestrategiske set-up. Således er anvendelsen af de 

neoliberale subjektivitetstræk autonomi og ansvarlighed som udgangspunkt for selvstyringsanalysen 

et analysestrategisk valg, der implicerer en masse fravalg.  I den forbindelse går kritikken af mange 

governmentalityanalyser nemlig på, at de i vidt omfang producerer totaliserende fortællinger om 

neoliberalismen som overgribende rationalitet og subjektivitetsform uden blik for styringens 

heterogenitet (se fx Villadsen 2002 og O’Malley 1997, 2001). Bl.a. påpeger O’Malley, hvordan 

governmentalitylitteraturen ofte prioriterer systematiseringer og generelle beskrivelser af bl.a. 

neoliberalismen frem for at fokusere på modsætninger, inkonsistens, polyfoni og ambivalens 

(O’Malley 2001:18-19). O’Malley hævder videre, at governmentalitystudier har en tendens til at være 

blinde over for variation og social heterogenitet i styringen (O’Malley et al. 1997:504). I forlængelse 

heraf kan afhandlingens analyser i en vis forstand anklages for at reproducere diagnosen af 

neoliberalismen som overgribende rationalitet. Men da sigtet i analyserne har været at vise, hvordan 

der i fremelskningen af neoliberale subjektivitetsaspekter udfolder sig spændinger og modsætninger, 

der i sig selv er med til at afselvfølgeliggøre styringen, har fokus ikke været lagt på, hvorledes der i 

selvhjælpslitteraturen også kan iagttages andre rationaliteter og teknikker end de neoliberale. Som det 

allerede har været antydet i analysen (se afsnit 4.4) kan man dog eksempelvis med udgangspunkt i 
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bl.a. Steven Coveys ’7 gode vaner’ identificere religiøst inspirerede og konservative værdier i 

styringen, som ikke umiddelbart indgår i den neoliberale gouvernementalitet (se McGee 2205:3ff). 

Derudover findes der også en del akademisk litteratur, der beskæftiger sig med kønnede logikker og 

subjektivationer i den selvhjælpslitterære styring (se Bröckling 2005), samt litteratur der behandler 

new-age og spirituelle strømninger i moderne ledelse og arbejdsliv (se fx Maggaard 2010). Disse 

’logikker’ samt andre interessante styringsparadokser som fx ’Vær spontan’ overses altså i vidt 

omfang, når fokus er på neoliberale subjektivitetstræk.    

 

En måde, hvorpå man bedre ville kunne få øje på den heterogenitet, der altså i vidt omfang overses i 

afhandlingen, kunne være ved at skifte teoretisk blik. Således har eksempelvis Ernesto Laclaus 

diskursteori, med sit blik for forskellige diskursers kampe om at fiksere kontingens, et fokus på 

heterogenitet og konflikt, der ville kunne belyse disse aspekter i empirien (Laclau 2002:142). I 

tillæg til de ovennævnte ’logikker’ kunne man med Laclau eksempelvis også iagttage 

heterogeniteten i, hvordan kontingensen omkring betegneren karriere søges fikseret af forskellige 

diskurser, da dette bl.a. samtidig belyser heterogeniteten af de forskellige karrieresubjekter, der 

promoveres. Man kunne i den forbindelse for eksempel pege på en diskurs, hvori karrieren 

fremstilles som en kamp, hvor det gælder om at ”overleve” den ”brutale konkurrence” i 

”karrierejunglen”, og ikke blive tromlet ned af de andre ”strategiske erhvervsmænd”, men derimod 

selv at blive en ”strategisk erhvervsmand”, som bruger beskidte tricks som ”stikkerleg” etc. (Porter 

2002).  En anden diskurs kunne bygge på iagttagelsen af karrieren som en ”eventyrlig rejse” (Jones 

2005:17), hvor karrieresubjektet må have en fast retning, i form af et ’true north’ (Covey/Merill 

1994), inden det begiver sig ud og ser, om ’vingerne kan bære’ (Lausten 1999). Karrieren kan også 

ses som et forretningsprojekt, hvor karrieresubjektet må iagttage sig selv som ’Mig A/S (Horn 

2006:21) og hele tiden søge at øge sin markedsværdi og pleje stakeholderrelationer i form af 

netværk, samtidig med at det holder sit ”ressourcebudget”  (Ibid:18). Endelig kan karrieren også 

tage form af en slags æstetisk projekt, hvor subjektet er mesterværket, som det igennem karrieren 

selv skaber som en anden Michelangelo: ”The David that you are sculpting is you.” (Vitale 2008:1) 

 

Hvor Laclaus diskursteori i særdeleshed ville kunne illustrere den synkrone heterogenitet, ville 

Foucaults genealogiske blik i den forbindelse være mere sensibelt overfor heterogeniteten i den 

selvhjælpslitterære styring over tid, og igennem sin interesse for diskontinuitet og brud kunne 

bidrage til afselvfølgeliggørelse af de aktuelle selvhjælpslitterære praksisser og selvfølgeligheder 

(Andersen:1999:55,57).  I den forbindelse opridser McGee, i en amerikansk kontekst, hvordan 

udviklingen fra 1970’ og 80’ernes ’survivalism’ og fokus på at blive ’no.1’ til 00’ernes ny-

åndelighed i form af mindfullness, balance og væren i nuet, kan ses som et forsøg på at forene 
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1960’ernes fokus på fællesskab og lighed, med de efterfølgende årtiers dyrkelse af individuel 

interessevaretagelse (McGee 2005:52-55). En stor del af de sparsomme studier af 

selvhjælpslitteratur, der findes, maler imidlertid med denne brede historisk/genealogiske pensel 

(Starker 1989, McGee 2005, Johansson 2007), imens relativt få fokuserer på en specifik nutidig 

problemstilling (Bröckling 2005), hvilket har været med til at motivere fravalget af det genealogiske 

perspektiv. 

  

Hvor diskursteorien og genealogien således ville kunne bidrage med et blik for heterogenitet, som i 

vidt omfang mistes med et gouvernementalt fokus på fremelskning af neoliberale subjektivitetstræk, 

så kan affektteorien imidlertid bidrage til at sætte spørgsmålstegn ved meningen i overhovedet at 

tale om disse træk samt vise, hvorledes Rose og Foucaults magtanalytikker og diagnose af 

neoliberal gouvernementalitet overser nogle væsentlige tendenser i den selvhjælpslitterære styring. 

7.4 Affekt 
Lad os som et eksempel herpå se nærmere på en anekdote, der er at finde i Anthony Robbins’ 

”Ubegrænset Kraft” (1999:399-400). Her fortæller Robbins om en oplevelse, han havde efter et 

kursus i NLP-teknikker, han holdt for skolebørn, der sluttede med, at børnene hver fik en 

guldmedalje, hvorpå der stod ”Du har magiske evner”. Det er sent om aftenen, Robbins er træt og 

ved, at han skal tidligt op næste morgen. Det banker på døren, og ind kommer en ung dreng og 

beder om hans hjælp. Bag drengen står en lille pige og græder, fordi hun ikke vil hjem næste dag. 

Det viser sig, at pigen ikke vil hjem, fordi hendes bror, som hun bor sammen med, har misbrugt 

hende seksuelt gennem de sidste syv år. Robbins beder hende komme indenfor og giver hende en 

session, hvor han lærer hende ikke at lade sine gamle negative oplevelser volde sig smerte, samt at 

ændre sin mentale tilstand, så hun bliver ’situationens herre’: 

 
”Efter sessionen besluttede hun sig til at ringe broderen op. Hun tog telefonen i en meget ressourcefyldt 
tilstand og vækkede ham. ”Brormand!” sagde hun i en tone, han formentlig aldrig før i sit liv havde hørt. 
”Du skal bare vide, at jeg er på vej hjem, og du skal ikke så meget som forsøge at se på mig på en måde, så 
jeg så meget som tror at du tænker på de ting du plejede at gøre. For gør du det, ryger du i fængsel resten af 
livet og du bliver afsløret fuldstændig. Du kommer til at betale for det så sikkert som amen i kirken. Jeg 
holder af dig som min broder, men jeg vil aldrig igen tolerere den adfærd. Hvis jeg så meget som tror du er 
i nærheden er det, er det forbi med dig. Husk på, at det er alvor. Og jeg elsker dig. Farvel” Den røg ind på 
lystavlen hos ham.  
 
Hun lagde røret på og følte sig for første gang i sit liv virkelig stærk og som situationens herre. Hun gav sin 
lille ven et knus, og sammen græd de lettelsens tårer. Den nat, jeg arbejdede med dem, fik jeg de varmeste 
knus, jeg nogensinde har fået, fra dem begge to. Drengen sagde, at han ikke vidste, hvordan han skulle 
gøre gengæld. Jeg sagde til ham at det at se forandringen med hende var den største tak, jeg kunne få. Han 
sagde, ”Nej, jeg er nødt til at betale Dem på en eller anden måde” Så sagde han, ”Jeg ved noget, som 
betyder virkelig meget for mig”. Han løftede hånden og tog langsomt guldmedaljen af og gav mig den på. 
De kyssede mig og gik og sagde, at de aldrig ville glemme mig. Da de var gået, gik jeg ovenpå for at gå i 
seng. Min kone, Becky, som havde hørt det hele, græd, og det gjorde jeg også. (...)” (Robbins 1999:400) 
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Skal denne historie iagttages inden for rammerne af afhandlingens analytiske set-up, er det mest 

nærliggende at se den som en argumentation for subjektets ansvarlighed og rolle som ’situationens 

herre’. Men den adskiller sig alligevel markant fra de andre ansvarlighedsargumentationer(se afsnit 

5.1), der knytter an til forskellige former for subjektivitetsekspertise, som på forskellig vis etablerer 

ansvarligheden som en sandhed i subjektet. Hvor eksempelvis anknytningen til den 

’videnskabelige’ NLP-tænkning i vidt omfang giver ansvarlighedsargumentationen autoritet og 

logosappel, så har ovenstående ’argumentation’ i højere grad følelsesappel, ligesom der ikke 

refereres til nogen subjektivitetsekspertise eller autoritet. Igennem den følelsesladede historie om, 

hvordan den lille piges liv ændrer sig, når hun tager ansvar for sit liv og ’bliver situationens herre’ 

skal subjektet således i stedet føle den kraft og omnipotens, der ligger i at tage ansvar for sit eget 

liv. Sandheden om subjektets ansvar installeres dermed i en følelsesmæssig subjektivation, så 

subjektet mærker ansvarlighedens attråværdighed på sin egen krop igennem en følelse i maven eller 

en tåre i øjenkrogen, hvilket står i modsætning til den videnskabelige argumentation, hvor subjektet 

qua ekspertisens ’objektive’ og ’videnskabelige’ etos skal overbevises rationelt. Men da subjektet 

med denne anekdote ikke behøver underkaste sig en autoritet, der dekreterer dets ansvarlighed, 

søges styringsparadokset altså her omgået ved, at ansvarligheden i stedet installeres ad bagveje – 

igennem affektiv påvirkning. 

 

Denne ansvarlighedsargumentation ligger, i endnu højere grad end hybriderne af videnskabelighed 

og hhv. religion og kendisfaktor (afsnit 5.1.2), uden for rammerne af diagnosen af neoliberal 

styring, hvor styringen som bekendt i udpræget grad baserer sig på ’rationelle’ vidensformer og 

kalkulerende nyttemaksimering. Den neoliberale gouvernmentalitets sammenvævning af liberalisme 

og behaviorisme, hvor subjektet søges ledet igennem dets rationelle brug af sin frihed, kommer 

således ikke umiddelbart i tanke om, at subjektet, som i ovenstående eksempel, også kan ledes 

igennem dets irrationelle og affektive brug af sin frihed. Dermed indfanger Rose’s diagnose af den 

videnskabelige og objektive subjektivitetsekspertise (Rose 1992:142) ikke alle nuancerne i den 

selvhjælpslitterære styrings forsøg på sandhedsinstalleringer i subjektet, idet den tekniske og 

rationelle ekspertise, undertiden, i tillæg til religion og kendisautoritet, også tilsættes en skefuld 

affektiv påvirkning, så ’sandheden’ glider lettere ned hos subjektet.  

 

I tillæg til, at affektiv påvirkning ligger uden for rammerne af den neoliberale gouvernementalitets 

perspektiv, så tilbyder hverken Foucault eller Rose et begrebsapparat, der på en systematisk måde 

gør det muligt at iagttage det. Her må i stedet tys til teoretikere som Nigel Thrift (2007), Elizabeth 

Wissinger (2006) og Theresa Brennan (2004), der er alle operer indenfor de moderne sociologiske 
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studier af affekt, der beskæftiger sig med, hvordan mennesker og genstande kan påvirke hinanden 

affektivt. Affekt forstås her som noget produktivt i form af en særlig kraft eller energi, der 

gennemstrømmer den enkelte, ’smitter’ fra individ til individ eller fra objekt til individ, og virker 

betingende ind på menneskers fysiske tilstand (Thrift: 2007:221):  

 

“Affects provide information about the future and what to do about it. Without affects, cognitive systems 
collapse: nothing is affectively neutral because emotions provide vital information about every bit of 
information. They are a key element of all decisions.“ (Thrift: 2007:228) 

Affekt, som altså spiller en rolle i alle beslutningsprocesser, er endvidere ikke afgrænset til det 

enkelte individ.  Theresa Brennan beskæftiger sig således i den forbindelse med ’the transmission of 

affect’, hvor én persons affekt indvirker rent kemisk – f.eks. igennem luftbårne pheromoner – på 

den andens biokemiske og neurologiske tilstand og derved genererer affektive ændringer (Brennan 

2004:1,6, 9,10). Brennan hævder i forlængelse heraf, at der på trods af den udbredte tilslutning til 

tanken - som bl.a. Foucault også abonnerer på – om, at individualisme er en kontingent, historisk 

betinget konstruktion, alligevel synes at være en besynderlig modvilje mod at erkende, at vores 

følelser ikke udelukkende er vore egne, og at ideen om ”affective self-containment” dermed også er 

en konstruktion (Brennan 2004:2,63). Denne modvilje kan også iagttages hos Robbins, hvis 

affektive anekdote i den forbindelse er paradoksal for så vidt, der hos Robbins ellers argumenteres 

for, at subjektets ansvarlighed bl.a. består i ikke at lade udefra kommende stimuli bestemme sin 

følelsesmæssige tilstand (Robbins 1999:50-51) – altså præcis det modsatte af, hvad der er 

intentionen med den følelsesmæssige argumentation i anekdoten. Styringen benytter sig i anekdoten 

dermed af den samme ’ufuldendthed’ som den søger at eliminere, nemlig subjektets emotionelle 

påvirkelighed af ydre faktorer.  

 

Dette fænomen, hvor styringen altså virker igennem affektiv påvirkning af subjektet, er imidlertid 

vanskeligt at få øje på med udgangspunkt i Rose og Foucaults teoriapparater, imens det for 

affektteorien derimod er et helt forskningsområde i sig selv. Wissinger bruger i den forbindelse 

begrebet ”affective labour” (Wissinger 2006:234), der bl.a. implicerer, at det via såvel direkte 

menneskelig kontakt som virtuel ’menneskelig’ kontakt er muligt at fremkalde følelser som 

afspænding, ophidselse og passion i subjekter (Ibid:234-235). Dermed giver begrebet altså 

mulighed for at iagttage, hvordan der igennem læserens virtuelle menneskelige kontakt med den 

lille pige i Robbins’ anekdote genereres en affektivt ladet idé om, at subjektet er ansvarligt for sit 

eget liv.   
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Thrift taler i den forbindelse om en vækst i affektive teknikker: ”premised on making appeals to the 

heart, passion and emotional imagination, to and through a realm of affect that is co-present witht 

the psychic and the emotional rather than intellect and reasoning” (Thrift 2007:243) og nævner 

videre, hvordan bl.a. bøger i den forbindelse fungerer som ‘neutrale adgangsveje’ (Ibid 236).  

 

Dermed ville man altså med udgangspunkt i affektteorien kunne vise, hvordan 

selvhjælpslitteraturen genererer affekter i læseren, der i dette perspektiv ikke forstås som en 

autonom, afgrænset enhed, men derimod nærmere som en modtager og mellemstation, hvorigennem 

der flyder forskellige energier og affektive signaler – herunder altså også signaler genereret af 

selvhjælpslitteraturen. I forlængelse heraf ville man endvidere kunne bidrage med et 

afselvfølgeliggørende perspektiv på litteraturens fremelskning af autonomi og ansvarlighed, da 

særligt ideen om det afgrænsede og autonome subjekt i et affekt-perspektiv ses som en vestlig 

liberal konstruktion (Thrift 2007:237, Brennan 2004:2,63), der stadig mangler at blive fuldt ud 

erkendt som en sådan. Subjektets følelser er således i dette perspektiv ikke dets egne og dermed 

uden for dets kontrol, hvorfor de traditionelle autonomi- og ansvarlighedsbegreber altså må tages op 

til revision. Affektteorien kan dermed i kraft af sit klarere ontologiske udgangspunkt på mere potent 

vis end afhandlingens teoretiske grundlag og den ovenstående diskussion af præmisserne for 

styringsparadokset (afsnit 7.2), sætte spørgsmålstegn ved ideen om at fremelske et autonomt og 

ansvarligt subjekt. 

 

Thrift citerer i den forbindelse Guy de Maupassant for et udsagn, der afslutningsvis kan illustrere 

affektteoriens potentielle bidrag til afselvfølgeliggørelse af idealerne i selvhjælpslitteraturen og den 

neoliberale gouvermentalitet: 

 
“Someone possesses my soul, someone governs it. Someone directs all my actions, all my movements, all 
my thoughts. I myself am nothing but a terrified, enslaved spectator of the things I am accomplishing.” 
(Thrift 2007:220) 

 
 
I stedet for ”Kend dig selv” – det indledningsvist citerede diktum fra Oraklet i Delfi, der i 

selvhjælpslitteraturen bl.a. kædes sammen med subjektets autonome ansvarlighed – ville et 

moderne affektorakel således kunne give subjektet en anden formaning. Og hvis ikke denne 

formaning sandsynligvis blot ville blive omsat til selvforbedring på et nyt parameter, ville det 

måske endda være en befrielse for det konstant selvforbedrende subjekt at modtage budskabet: 

”Glem dig selv”. 
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