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Excecutive summary 
 

In this thesis I will take a look at some of the problems which is presented to the self in our 

contemporary society, and how we might potentially solve these.  

 

I will start by examining the self and how it is situated in the world. Here I will take a hermeneutic 

approach and analyze the self from different perspectives. I will do an in depth examination through 

Paul Ricoeur in the self’s identity and narrativity. Then I will go on to examine different kinds of 

power, and how they relate to the self. I will here distinguish between 3 different kinds of power, 

and have an in depth analysis of power as production and power as potential. From here on I will 

make an analyze of how the, identity, narrativity and the self, relate to the concepts of power. 

 

I will from there on try to describe our contemporary societal structure, through the notion of 

postfordism with the likes of Paolo Virno, Michel Foucault, Alain Ehrenberg and more. I will then 

look at how these structures influence the self, and what kind of problems this seems to create for 

the self. I will then look at different ways in which different coaching styles try to solve these 

problems, and how these approaches might be problematic. Lastly I will present the protreptic 

practice and look into how it relates to these problems of the self, for then in the end to look into 

how it could potentially be solved. 
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Indledning 
 

Jeg vil først starte med at fortælle om min indgang til dette emne, dette sker i form af 3 forskellige 

undren som jeg har haft, disse vil ydermere danne grundlaget for den efterfølgende 

problemformulering. 

 

Min første undren 

Min indgang til dette emne, har som sådan været grundet en undren omkring at vi på den ene side 

kan have hvad der ligner et på mange punkter velhavende, velfungerende og idyllisk samfund. 

Mens at der på den anden side, stadig forekommer til at være, et stort antal mennesker som virker 

trætte, ulykkelige eller utilfredse i deres liv. Jeg møder ofte folk der ikke virker tilfredse med deres 

status quo. Jeg begyndte herefter og tænke på hvad der definere denne status quo, hvad er kilden til 

denne ulykke. Da vores tids fælles ulykke oftest på mig virker til at falde tilbage på en form for 

træthed, en stress, en utilfredshed med jobbet og virkeligheden. Syntes jeg det var naturligt at 

afsøge kilderne til disse, det fandt jeg i de kritiske forståelser af vores samtid, som animere en del af 

denne opgave, jeg taler her om forfattere såsom Virno, Foucault og Ehrenberg.  

 

Min anden undren 

Filosofien står for mig som et naturligt kompas til at navigere rundt i verden. Men når jeg snakker 

med folk, forekommer det mig gang på gang forbløffende, hvor få der overhovedet ved hvad 

filosofi er. Filosofi er for mig uundgåelig i relationen til mig selv og min omverden, og hjælper mig 

i de problematikker jeg nu møder. Derfor tænker jeg også at netop filosofien kan være behjælpelig 

for andres problematikker. Min anden undren forekommer derfor også til at være lidt i forlængelse 

af den første, i denne form af hvordan kan filosofien være behjælpelig med de problematikker som 

selvet står overfor i dag. Protreptikken står her for mig som et naturligt svar på disse problemer, 

samt står den som en perfekt måde hvorpå man kan introducere den filosofiske og normative 

refleksion til folket. 

 

Min tredje undren 

Min tredje undren er som sådan ikke en, undren der pludselig er stået frem for mig, men nærmere 

den fundamentale eksistentielle og filosofiske undren netop spørgsmålet ”Hvem er jeg?” et simpelt 

men uendeligt komplekst spørgsmål. Jeg er her også langt fra den første til at stille dette, tænkere 
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har fra tidernes morgen, undret sig over netop dette spørgsmål. Det er derfor nok også en af de 

primære spørgsmål når man første gang støder på filosofien og derved også i den protreptiske 

samtale. Det følger yderligere at den menneskelige eksistens er betinget, hvorfra interessen kommer 

for hvad der påvirker mig. Selvet og magten bliver derved nogle af de primære interesse punkter i 

den protreptiske samtale, og det er netop også her at jeg vil starte afhandlingen. Men først må vi 

formulere en problemstilling. 

Problemformulering 
 

Der forekommer nu her til at være formet 3 naturlige spørgsmål, ud fra mine oprindelige undren. 

Jeg mener her at den naturlige rækkefølge, for at kunne forstå postfordismens indvirkning på selvet, 

må ændres lidt i forhold til rækkefølgen i indledningen. Jeg tænker derfor at en forståelse af selvet 

og magten må komme først, for derefter at se på vores samtids problemer og til sidst 

løsningsforslaget. Spørgsmålene bliver herigennem som følger: 

 

Hvordan kan man konceptualisere selvet og magten samt hvilken relation har disse til hinanden? 

Hvad kendetegner vores samtids postfordisme, hvilke vilkår skaber det for selvet og hvilke 

problematikker kan siges at afstedkomme herfra? 

Hvordan kan disse problemer afhjælpes? 

 

I forhold til afhjælpningen af problemerne, vil jeg først se på nogle almene coaching retninger og 

hvordan de relatere sig til selvets problematikker i postfordismen. Derpå hvil jeg kigge på 

protreptisk løsning til disse problemer og se hvordan en sådan evt. tilgang vil kunne være 

behjælpelig for selvet. 

Metode/Epistemologi 
 

Opgavens ambition og progression 

Min ambition med denne afhandling er flertydigt. Den første og mest klare er selvfølgelig at finde 

svar på min indledende undren og problemformuleringen. Jeg vil gøre dette ved først at forsøge at 

udvikle en forståelse af selvet samt dens identitet og narrativitet, og videre herfra en forståelse af 

magt, og hvordan de forskellige former for magt relatere til dette selv. Jeg vil herefter udvikle en 
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diagnostistik af vores postfordistiske samtid, for netop at skabe en forståelse af de betingelser som 

selvet i dag ligger under og strukturer som magten antager. Jeg vil knytte denne forståelse til de 

indsigter som jeg udviklede af magt og selvet, samt hvilke udfordringer der bliver skabt for selvet i 

vores samtid. 

 

Derefter vil jeg se på de løsninger som en del coaching retninger, rettere sagt narrativ coaching og 

NLP, tilbyder selvet. Jeg vil her se på hvordan at disse retninger ser på selvet og hvilke 

problematikker det kan skabe i henhold til løsningen af vores samtids problemer. Jeg vil til sidst 

forsøge at se på en protreptisk løsning på problemerne. Jeg vil her fremligge en forståelse af 

protreptikken, dens antagelser og metode, samt relatere denne til de forståelser jeg har udviklet 

omkring selvet. Dette vil jeg bruge til at netop at forstå, hvordan at protreptikken evt., kan være 

behjælpelig for disse problematikker. En af min overordnede mål i opgaven, må derfor også forstås 

som værende at bringe fokus på nogle af vores samtids problematikker, samt give en mulig måde at 

selvet kan afhjælpe disse på. 

 

En sidste ambition ligger også lidt i forlængelse af min anden undren, og går på at skabe et praktisk 

rum, hvorigennem at filosofien kan tjene som værktøj til folks problemer. Jeg ser som filosofi 

studerende, en stor relevans i filosofisk tænkning i mødet med verden og vores samtids 

problematikker. Psykologien og andre forskellige coaching retninger har i længere tid været de 

primære alternativer, når man skulle løse de følelsesmæssige problematikker man stod overfor i sin 

hverdag. Jeg mener her at filosofien har et uforløst potentiale til netop at være behjælpelig i disse 

situationer. 

 

Opgavens teoretisk empiriske grundlag 

Min undersøgelse af postfordismen tager udgangspunkt i de teoretiske forståelse af denne gennem 

bl.a. Paolo Virno, Michel Foucault og Alain Ehrenberg. Jeg vil her bruge disse til at skabe en 

teoretisk empirisk observation af vores samtid, som jeg vil bruge til at forstå hvilke problematikker 

der stiller sig overfor selvet i dag. Jeg fortolker disse på deres eget respektive grundlag, og tager 

dem som generelle observationer tendenser i vores samtid. Selvom at nogle af dem ligger nogle år 

tilbage mener jeg stadig af det relevante for vores samtid, men behøver blot at kigge på Foucault’s 

indflydelse på organisationsteorien. 
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De følelsestilstande som udlægges er afgrænsede kategoriseringer gennem gennerelle observationer, 

som i to tilfælde beror på primært på Virno, hvor der dog også inddrages andre i kynismens 

tilfælde. Den sidste forstås via Ehrenberg som forelægger en historiografisk undersøgelse af 

depressions begrebet som derved knyttes op på en lidt mere historiske observationer.  

 

Opgavens begrænsninger 

Jeg prøver i denne opgave ikke at tegne et fuldstændigt billede af vores samtid. Hverken de 

overliggende strukturer eller de følelses tilstande som afstedkommer af disse. Jeg prøver blot at 

benævne nogle overordnede tendenser i postfordismen, samt hvilke problematikker dette kan siges 

at skabe for selvet. Ligesådan forsøger jeg heller ikke at komme med et en fuldstændig detaljeret 

løsning. Jeg vil her blot forsøge at benævne hvordan at protreptikens generelle teoretiske 

fundament, forholder sig til de problematikker der forekommer i vores samtid. Samt hvordan at 

protreptikken netop herigennem kan være behjælpelig overfor selvet.  

 

Opgaven er teoretisk af natur og der forekommer ikke et egentlig empirisk materiale, men en 

teoretisk samtid diagnostistik. Det gør at opgavens relation til vores samtid er knyttet op på disse 

teoriers forståelse. Dette resulterer selvsagt i at observationer ikke kan blive så konkrette og 

observationerne derfor er meget generelle. Dette gør også at de løsninger som skrives frem i form af 

protreptikken, NLP og narrativ coaching, relatere til disse problematikker på et generelt og 

overordnet plan. Følelsestilstandenes kategoriseringer er her også gennerelle og tegner selvfølgelig 

derfor heller ikke et helt billede af de kompleksiteter der foreligger af følelsesbilledet i vores 

samtid. 

 

Opgavens epistemologiske udgangspunkt 

Min opgaves tilgang kan siges at have to forskellige epistemologiske udgangspunkter, den kan på 

den ene side siges at være Hermeneutisk, dette relatere hovedsageligt til mine undersøgelser af 

selvet gennem Paul Ricoeur og Ole Fogh Kirkeby. På den anden side kan den sige at være 

perspektivistisk, forstået gennem Steen Nepper Larsen opstillede metafigur af samme navn. 

(Nepper Larsen: 32) Denne relatere mest til min undersøgelse omkring magt og vores 

postfordistiske samtid. Jeg vil nu først gennemgå de to forskellige udgangspunkter for derefter at 

relatere dem til hinanden og opgaven. 
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Hermeneutik 

Den hermeneutiske tilgang er ofte udtrykt via en cirkel form. Betydning af denne struktur er en 

kontinuerlig udvikling af forståelse, dette sker gennem konstant nye udkast af mening, disse udkast 

kan fungere sideløbende for derpå at skabe en helhedsforståelse til sidst. (Gadamer: 128) Denne 

tilgang forekommer i de forskellige perspektiver på selvet. Hvor jeg netop forsøger at skabe en 

forståelse gennem flere forskellige fortolkninger af hvad selvet er. Der findes i hermeneutikken et 

egentligt undersøgelses objekt, dette er dog ikke helt fremkommeligt og man kan derved ikke 

komme frem til en egentlig sandhed. (Nepper Larsen: 45-47) Objektiviteten bliver derfor den 

bekræftelse der findes i selve udformningen og ingen anden. (Gadamer: 129) 

 

For at forstå en selvets hermeneutik, introducere Ricoeur det blotte spørgsmål ”hvem?”, hvortil at 

svaret naturligt bliver selvet. I dette omfang hvorigennem man kan snakke om selvet, bliver også 

det omfang at selvet som undersøgelses objekt viser sig. Mine indledende undersøgelser som 

inkludere Ricoeur selv, udover Fogh Kirkeby, er netop for at forstå dette spørgsmål og svar. Den 

flertydighed der kommer af karakteren som spørgsmålet antager, er netop den flertydighed som 

ligger i selvet. Forstået heraf fremkommer der forskellige svar, alt efter om man spørg ”hvem 

taler?”, ”hvem er moralsk ansvarlig” eller ”hvem handler”. (Ricoeur: 16+19) Det selv der 

fremkommer her, er et selv med mange aspekter, min undersøgelse af selvet forekommer 

derigennem som en undersøgelse af selvets mange aspekter og udtryksforme samt hvordan disse 

fremstår for os. 

 

Perspektiverne 

Der findes i perspektiverne ingen kendsgerninger men blot forskellige perspektiver. Perspektiverne 

bestemmer objektet der tales om, hvad der siges om det samt subjektet der taler. Hvoraf hverken 

subjekt eller objektet findes før perspektivet. Der er fortolkningerne der skaber vores virkelighed, 

værdier sættes alt efter perspektivet, værdierne og perspektiverne bliver her til magt. Der 

forekommer her intet der ligger bagved disse fortolkninger eller har værdi i sig selv, der 

forekommer derfor heller ikke en absolut sandhed. Virkeligheden bliver derfor skabt i og med 

anlæggelsen af perspektivet, hvor det netop er fortolkningen der skaber virkeligheden. Den mening 

der er forekommer gennem disse sammenhænge, bestemmer hvad der kan og skal erkendes. 

(Nepper Larsen: 32-33)  
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Jeg benytter f.eks. flere forskellige filosoffers konceptualisering af magt, for derigennem at belyse 

dets mange aspekter og forståelser. Disse forståelser af magt er alle udviklet med hver deres 

ontologiske antagelser, og kan derfor ses som værende forskellige perspektiver på magt. Der skabes 

her både det magt begreb der tales om samt det perspektiv der anlægges. Det samme sker under 

postfordismen, hvor både undersøgelses objektet først bliver skabt i og med perspektivet. 

 

Relationen mellem perspektivismen og hermeneutikken 

Den grundlæggende forskel mellem hermeneutikken og perspektivismen ligger i deres anskuelse af 

objektet der undersøges. Hvor hermeneutikken antager et objekt der kan undersøges og der ved 

også en sandhed som man kan komme tættere på (dog uden helt at nå), antager perspektivismen 

netop ikke et objekt. Det er her derimod undersøgelsen og perspektivet der også skaber og former 

objektet. 

 

Der er i perspektivismen f.eks. ikke et fast selv der kan undersøges men derimod et selv der bliver 

skabt ud fra den fortolkning der laves. Der er i perspektivet ingen form for absolut sandhed, 

sandheden er kun givet i perspektivet. I hermeneutikken handler det som hos perspektivismen også 

om en fortolkning men der forekommer her en sandhed, en sandhed der dog ikke fuldstændigt kan 

åbenbares og som ligger skjult. Men denne skjulthed kan gennem tolkning og forståelse langsom 

forsvinde og sandheden kan langsomt begynde at åbenbare sig. (Ibid: 47) 

 

Hvis man ser på Virno, Ehrenberg og Foucault’s analyse af vores samtids selv, er de netop knyttet 

som en historisk konstrueret entitet som ikke kan fjerne sig fra det perspektiv som anlægges. Der 

undersøgelse er her centreret om hvordan det selv, gennem forskellige perspektiver historisk 

fremtræder på forskellige måder. Ikke at dette nødvendigvis udelukker en hermeneutisk forståelse 

af selvet, men da de netop ikke forholder til nogen egentlig fast entitet der eksisterer uafhængigt af 

perspektivet forholder de sig derfor heller ikke til at belyse en sandhed i undersøgelse objektet.  

 

Magten og dets subjekt skabes på samme måde her i perspektivet og kan forstå flertydigt, alt efter 

det perspektiv der anlægges. At efter der tales om magt som potentia eller magt som production, 

skifter magten som undersøgelse objekt karakter, der er derfor ikke tale om en sandhed der skal 

afdækkes så meget som forskellige perspektiver der skal anlægges. Selvets derimod bliver af 

Ricoeur antaget som værende et objekt som man skal udvikle en forståelse af.  



Cand.Merc.Fil  Mads Petersen 
Copenhagen Business School  1. juni 2016 

 9 

Det at selvet kan antages som et objekt i verden på en anden måde end måske magten er at selvet 

kan mødes substantielt, mens at magten derimod kun kan mødes som en immateriel ontologisk 

betingethed.1 Objektets substantialitet skaber en afgrænsning som ikke kan forekomme på samme 

måde i en ontologisk betingelse, dette munder ud i at magten som objekt kun kan anskues i et 

perspektiv, mens at selvet netop substantielt også eksistere før perspektivet. 

 

Resultatet heraf må derfor ses som at netop forståelsen af postfordismen og magt forekommer mere 

relativerende da de ikke kan knyttes op på et egentligt objekt og derfor heller ikke kan antages som 

havende en egentlig bagvedliggende sandhed. Hvoraf selvet som noget substantielt må forstås som 

havende en hvis form for tilstedeværelse i verden og derved en sandhed. Disse epistemologiske 

udgangspunkter bevirker videre opgavens udsigelseskraft, hvor udsigelserne om selvet står som 

permanente refleksioner mod substantielt objekt, forekommer magten relativt til perspektivet og 

begrebet. Endnu mere relativerende forekommer dog udsigelserne omkring postfordismen, hvor den 

netop bliver relativt til perspektivet, tiden, stedet og begrebet.  

 

Opgavens brug af begrebers etymologi 

Jeg vil igennem opgaven bruge begreberne og deres oprindelse til at udvikle en forståelse af 

begrebet selv. Det indo-europæiske danner her et grundlag hvor vi kan fører forskellige begreber 

tilbage til én oprindelig betydning hvorigennem vi kan relatere til begrebernes egentlige opståen. 

Det er her vores forhold til verden forstået som det der sker når vi interagere med den, der danner 

grundlaget for navngivningen af tingene. Tingene bliver synlige gennem det vi siger om dem, samt 

det vi gør ved og med dem. Verbet bliver her det der sættes først i sproget, ordene for derved en 

betydning der linker op på det de gør. (Fogh Kirkeby 2013: 106-107) 

  

At tilbageføre begreber er en velkendt metode i de filosofiske studier, Agamben bemærker f.eks. at 

etymologiens muligheder for at give et begreb et historisk dybde dimension tilbage som derved kan 

give anledning til en uventet skabelse af sammenhænge eller ny forståelse. (Geulen: 23-24) Dette 

kommer bl.a. til udtryk i den diarektiske metode i protreptikken, men også i mine analyser af 

identitet, narrativitet og magt. 

 

 
                                                
1 Forstået herigennem er magten et fænomen der kun eksistere som en betingelse for menneskelig væren, uden nogen 
egentlig substans 
2 uncanny 
3 Vende væk – relatere etymologisk til protreptikken gennem trepein mens prefixet apo- beyder væk fra (Internet 8 og 
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Kritikkens produktivitet 

Kritik kan føres tilbage til det græske kritikos som betyder ”at være i stand til at dømme”, der 

kommer af krinein der betyder ”at separerer” eller ”beslutte” som også danner rod til krise. (Internet 

1) Kritikken bliver herigennem en måde hvorpå man kan dømme og separere sig fra negative og 

destruktive kræfter. Dens relation med krisen i form af det at separere eller beslutte viser også en 

potentiel substituerbarhed af de to. I det at kritikken måske netop kan foregribe krisen på nogle 

områder, da kritikken kan få en til at beslutte sig for en retning, hvor en ændring kan forhindre de 

problematikker der ellers ville fører til krisen. 

 

Jeg forholder mig gennem opgaven kritisk til en del fænomener, specielt i vores postfordistske 

kapitalistiske samtid. Dette skal ikke ses i en forlængelse af en kapitalisme kritik eller på nogen 

måde en forhåbning om at forkaste systemet, men i en forståelse af kritikken som en produktiv kraft 

for forbedring. Det kritiske rum skaber mulighed for refleksion og forbedring, man kan herigennem 

forholde sig kritisk, til sig selv og sin omverden, for derefter at beslutte sin videre fremfærd på 

nogle bedre vilkår. Kritik må dog her ikke på nogen måde blive destruktiv, den skal være rettet mod 

ting som kan ændres og forbedres samt undgå at blive personlig. Yderligere må den heller ikke 

blive blind, men skal have en refleksiv og overvejene, tilgang til emnet. 

Selvets perspektiver 
 

Når man taler om det mærkelige fænomen som er en selv, kan det være svært helt at forstå den 

utrolige kompleksitet, som man egentlig står overfor. Blot i den daglige tale, ser vi flertydigheden af 

vores væsen, f.eks. i ord som subjekt eller individ. Disse kan siges at benævne forskellige sider af 

den sammen entitet, når man f.eks. benævner mennesket som et subjekt, udtrykker man også det er 

under lagt noget f.eks. en magt eller virkeligheden. Hvor selve ordet subjekt, da også kommer fra 

det latinske subiectus der betyder det at ligge under eller at være eksponeret. (Internet 2) Individet 

benævner derimod personens selvstændighed og kommer af det latinske ord individuum, der 

benævner en udelelig ting og derigennem også det at stå alene. (Internet 3) Pointen er her at en 

forståelse af et menneske ligger i perspektivet, og en forståelse af selvet også derfor må bero på 

flere forskellige perspektiver, hvilket jo også følger fra den hermeneutiske tilgang. Jeg vil i det 

følgende afsnit netop udlægge disse forskellige perspektiver og deres forståelser af selvet. Jeg vil 
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her hovedsageligt fokusere på de selvbilleder, som Ole Fogh Kirkeby har fremlagt i sin bog ”Hvem 

er jeg?”, samt gøre plads til min egen tolkning og andre perspektiver. 

 

Kernen i selvet og selvets forhold til sig selv 

Et af de nok mest grundlæggende og udbredte blikke på selvet, må nok siges at være selvet som en 

midte, eller som en kerne i mennesket som Fogh Kirkeby beskriver det. Denne midte i mennesket er 

at finde, i en lang række forskellige kulturer og folkeslag. Et ord som udspringer i den vestlige 

opfattelse af denne kerne er ordet sjæl. Der flere forskellige ord som ligeledes udtrykker den form 

for kerne i mennesket, der kan her bl.a. nævnes ord som sjæl, ego eller jeg. Hvis man kigger helt 

tilbage i den vestlige idehistorie, mente Aristoteles at sjælen var en livskraft som mennesket delte 

med dyrene, hvor senere Paulus og Luther mere indgående beskæftigede sig med sjælen som noget 

inderligt. Der har dog historisk været delte meninger om hvorvidt at sjæl og personlighed, hørte 

sammen eller om sjælen var af en kollektiv forstand, samt af hvilken natur denne var af. (Fogh 

Kirkeby 2013: 31-34) 

 

Problemet med denne kerne, har oftest for mennesket været at få forbindelse til denne. Man har ofte 

hørt udtryk som det at finde sig selv. (Ibid: s.34) Denne søgen efter sig selv kan man finde i vidt 

omfang i både vesten og østen. Der forekommer her dog en åbenlys modsigelse, i kraft af at selvet 

både er en kerne, men også er noget der observere sig selv. Men hvad er det der observere dette 

selv? (Ibid: 35-36) Der vil senere netop blive lagt fokus på denne observation, i kraft af skildringen 

mellem idem og ipse, men indtil videre lader vi det blot stå som denne selvmodsigelse.  

 

For Kant var denne forståelse af selvet som en indre fast substans, dog en illusion som kommer af 

en søgen efter det selvtænkende subjekts ubetingede enhed, som skal være den enhed som 

muliggøre vores perception. Kant mener ikke at vi nødvendigvis erfarer en substans men blot at vi 

erfarer noget der tænker. Vi har ingen mulighed for at erfarer hvad det er vi erfarer blot at det er der. 

(Ibid: 40-41) Denne forvirring er dog forståelig, selvet skal finde en måde hvorpå den kan forholde 

sig til sig selv. Man er her et forhold til sig selv, i det at man prøver at finde sig selv og forstå sig 

selv. Dette betyder at man nok i virkeligheden er den man bliver, og ikke som i forståelsen af selvet 

som en kerne, hvor man er den man er. (Ibid: 46) 
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Selvets dybde og dets stemmer 

Det følger af det danske ord samvittighed står for en sam-viden altså en viden vi har sammen med 

os selv, det samme kan man finde i det engelske consciousness gennem præfikset con-, denne viden 

bliver til den viden der skal retlede selvet. Sjælens samtale med sig selv er også udbredt i det 

græske, hvor Platon blandt andet beskrev begrebet dianoia som tankens indre dialog med sig selv. 

(Ibid: s.58) 

 

I denne forståelse opfattes selvet ofte topologisk, som havende en 3-dimensional karakter, hvor man 

støder på minimum to forskellige slags stemmer. Vi møder her først det som Fogh Kirkeby 

beskriver som det første jeg, der er her tale om mødet med de umiddelbare indtryk af verden såsom 

følelser, lyster, motiver intention, viden, minder eller bare små tankestrømme. Det andet jeg 

forekommer derpå som det der reflektere på disse umiddelbare indtryk, der er tale om ens egen 

samtale med sig selv, det andet jeg spørger hvorfor det første jeg gør som det gør. (Fogh Kirkeby 

2009: 31-33) 

 

Herfra argumentere Fogh Kirkeby at der må være et tredje jeg, i form af at forskellen ikke blot 

forekommer i de to jeg'er selv. Der er her noget der er nødt til at observere denne forskel, et tredje 

jeg som oplever og registrere de to første jeg’er, dette jeg bliver ofte omtalt som værende en viden 

omkring at tankerne finder sted. Den generere en indre sans, men kan også ses som et indre vidne, 

et spejl eller en dommer, det er selve tilstedeværelsen af et sind af tilstedeværelse. Det tredje jeg har 

ingen substantiel karakter, man kan sige at den er tabt bag en tåge, i tomheden, det er selve svaret på 

en delt basal viden om pladsen af vores eget sind. (Ibid: 33-34) Dette tredje selv også af grækerne 

kaldet ho phronema, som betyder fornemmelsen af selvet. Som bliver grundlaget for phronesis som 

er det der gør det muligt at handle normativt gennem syntesen af overvejelse og intuition. En sådan 

forståelse af interaktionen af jeg'erne kan give mennesket et bedre kendskab til sig selv. (Fogh 

Kirkeby 2013: s.62) Men det er noget vi vender tilbage til med den protreptiske del af opgaven. 

 

Selvets etiske væsen 

Selvet forstået ud fra dette perspektiv, er et menneske der lever efter sine værdier. Der forekommer 

her et hierarkisk system for selvet, fremkommende f.eks. i den vestlige kultur, hvor der forekommer 

3 delingen mellem det gode, det retfærdige og det sande. Der er her tale om de personlige måder 
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man vælger at virkeliggør værdiernes anonyme optik. Antagelsen i dette selvbillede er at det 

personlige bliver til, fordi man vælger at være den man kan blive. (Ibid: s.46-47) 

 

For Aristoteles handlede menneskets liv, om at gøre det gode for det gode, og gøre sådanne etiske 

teoretiske indsigter til praktisk. For at følge disse værdier må mennesket udvikle et sæt etisk-

moralske dispositioner, som det kan følge. Disse dispositioner relaterer sig til phronesis, som 

værende det handlingsgrundlag, som denne praktiske fornuft må handle efter. Ud fra denne 

forståelse er mennesket den, det gør det muligt for sig selv at blive. (Ibid: s.48) Udviklingen af ho 

phronema og phronesis tjener her til at selvet bliver til en normativ formet kontrolinstans der skal 

holde styr på de andre kræfter i sindet. (Ibid: s.51) 

 

Værdier er noget der bliver overleveret grundet de er kulturelt bestemt, værdier er ikke noget det 

opstår ex nihilo, man kan her sige at de er eksistentielt bestemt og kommer fra vores forfædres 

væren. Betingelserne for vores kulturelle væren ændre sig selvfølgelig, og har gjort det i 

eksponentiel fart i de sidste par århundrede. Men vores væren har dog altid været centreret i vores 

krop, og må derfor tænkes at have en hvis konsistens herigennem, samt må det også tænkes at det 

var her at det etiske havde sit udgangspunkt i sin tid. Kroppens eksistens binder os på tværs af 

historien. (Ibid: s.49) 

 

Selvets krop og vilje  

Det er umuligt at undsige sig at man er sin krop, eller i hvert fald situeret i den, kroppen adlyder og 

bestemmer over mig på en og samme tid. Man kan sige at selvet er kroppen, som det der står bag 

jeg'et, dets følelser og begær. Kroppen er her både menneskets udgangspunkt og det der binder os 

sammen, men også en ting som er i udvikling og som vi kan lære meget. Generne fungerer her som 

en kerne, men også som en kerne der kan ændres. Vores krop bestemmer ikke alt den giver også 

plads til udvikling. Man kan aldrig undslippe sin krop, vi er ubestrideligt sammenvokset med denne. 

Det er et fysiologiske faktum at de fleste lyster og det meste begær, her ytre sig som fornemmelser i 

kroppen. (Ibid: 51-55) Viljen begæret og lysterne er indlejret i kroppen, dette er igennem tiderne 

blevet forsøgt at konceptualiseret på forskellige måder. 

 

Platon symboliserede den menneskelige vilje, via en stridsvogn med to heste, en hvid med vinger 

som skulle symbolisere den gode vilje og en sort uden vinger til at symbolisere den onde vilje, samt 
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en fører til at symbolisere logikkens forsøg, på at kontrollere disse to vilde heste. Billedet er her 

selvfølgelig selvet der gennem logikken, skal forsøge at kontrollere vores vilje i form af begær og 

lyster, som både kan være god og ondsindet. Man kan her tale om viljen til viljen, der kan dog 

yderligere også forekomme en 3. vilje nemlig viljen til det etiske, der hvor mennesket orienteres 

rationelt og værdimærssigt og ikke blot lade sig føre af en vilje til magt. (Ibid: s.63-64) 

 

Idem og ipse - overgang fra selvet til identiteten 

For at komme videre med en forståelse af selvet, vil det være nyttigt at se på hvordan at selvet 

relatere til verden, samt hvordan vi kan forstå denne relation mellem selvet og den kontekst som det 

indgår i. For at se på hvordan selvet her bliver påvirket, vil jeg kigge på Ricoeurs forståelse af den 

menneskelige identitet. En afgørende skelnen forekommer her mellem hvad han kalder idem og 

ipse. På den ene side er der det at være et selv som Ricoeur betegner som selvhed, også på latin 

kaldet ipse. På den anden side er der sammehed også på latin kaldet idem, som betegner det at 

forholde sig til andetheden i verden. Disse to forskellige sider af selvet, kommer til at stå som et 

dialektisk forhold mellem det at være et selv og det der er andet end selvet. Det er dette dialektisk 

forhold som danner grobunden for Paul Ricoeurs forståelse af selvet, samt ligger til grund for titlen 

”Oneself as another” som hentyder til at ens egen selvhed ikke kan tænkes uden en andetheden. 

(Ricoeur: 3) 

 

Identiteten bliver her bindeledet mellem os selv og andetheden, sagt på en anden måde mellem os 

selv og vores omverden. Derfor forekommer denne distinktion helt essentiel for at skabe en 

forståelse af denne relation. Det er forståelsen af det ydre og det indre samt interaktionen mellem 

dem. Det handler nu om at finde en måde hvorpå man kan konceptualisere det forhold, og lære at 

forstå dets relationer og kompleksister. Jeg vil nu i det næste afsnit forsøge at forstå denne relation 

samt hvordan at mennesket relatere til denne andethed. som netop er forståelsen af skabelsen af 

selvets identitet.  
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Selvets identiteter 
 

For at gå videre med at forstå selvets identitet, kan det være nyttigt at forstå det etymologisk ophav 

for de to forskellige former for identitet. Det vil sige de førnævnte idem og ipse identiteter. Hvis vi 

starter med idem ligger den netop direkte beslægtet med identitet der netop har ophavet i det 

latinske idem. (Internet 4) På latin betyder idem kort og godt det samme, som jo netop giver mening 

i Ricoeurs brug. (Internet 5) Ipse betyder på latin, ham selv, hende selv eller det selv. Den 

etymologiske oprindelse i det indo-europæiske *s(w)e- som betyder separat eller adskilt, eller fra 

ipte som har sin rod i det indo-europæiske potis- som kan betyde ejer, mester, vært eller husbond, 

hvilket også på latin har fået betydning af det at kunne være i stand til, kunne eller mulighed. 

(Internet 6 og Internet 7) Begge ting ville for Ricoeur give god mening i og med ipse identiteten 

både betegner noget der er separat fra verden, samtidig med at det også betegner selvets autonomi 

og det sted hvorfra at selve styring udgår fra, hvilket igen også stemmer godt overens med selvhed 

som det at være sig selv, som individ.  

 

Forskelligheden af betydningen på disse to begreber illustrere derfor godt, denne dobbelthed som 

identitet kan siges at illustrere. Den er på en og samme tid, en samhørighed og en påtagelse af nogle 

ydre fænomener og betegnelser for at beskrive hvem man er. Men samtidig er man også et adskilt, 

enestående og autonomt individ, som prøver at begive sig rundt i verden. Det følger dog også helt 

logisk at det kan være dobbelttydigt, at snakke om ipse identitet og idem identitet. Grundet at idem 

og identitet på den ene side bliver tautologisk, samt ipse og identitet nærmest går hen og bliver 

modsætninger. Selvets identitet må derfor nødvendigvis her forstås som et ydre anliggende som 

bliver skabt af dynamikken mellem ipse og idem. 

 

Den personlige identitet og tidens permanens 

I Ricoeurs søgning efter den personlige identitet, fremstår den føromtalte dobbelthed i skildringen 

mellem begreberne også meget tydeligt, dog på lidt andre præmisser. Ricoeur mener at spørgsmålet 

om personlige identitet bliver nødt til at indeholde en temporal dimension, da enhver person har og 

er afhængig af sin historie. Det er her at han mener at en narrativ teori vil kunne bidrage til 

forståelsen af selvet, som jeg vil uddybe mere i det næste afsnit. (Ricoeur: 113-114) Ricoeurs 

søgning efter den personlige identitet, tager derved også udgangspunkt i denne temporalle 

dimension. Da konfrontationen mellem idem eller sammehed og ipse eller selvhed, først bliver 
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ophøjet til en problematik, efter introduktionen af tidens permanens. I første omgang relaterer han 

dette spørgsmål udelukkende til idem identiteten. Han lægger her ud med at bemærke at sammehed 

er et koncept omkring relation og en relation af relationer. Her er der for det første hvad han kalder 

numerisk identitet, i den betydning at hvis man ser to fremtrædelser af en ting, så siger man at man 

har set en og den samme ting. Identitet betyder her enshed, som bliver til identificering som 

genkendelsen af det samme. Disse ting kan også være så ens at man siger at det er den samme ting. 

Det beskrives af Ricouer som kvalitativ identitet. Som er en ekstrem form for lighed til et punkt, 

hvor man ikke kan skille de to ting fra hinanden. (Ibid: 116)  

 

Man kan hurtigt komme i tvivl når man sammenligner tidligere repræsentationer, af f.eks. en person 

med nuværende. Alder og tid medvirker til skellet mellem nuværende og tidligere repræsentationer. 

Hvis man skal kunne kalde en person den samme fra fødsel til død, skal der være noget der gør 

personen til den samme. Der må her være en uforstyrret kontinuitet hos en person, fra det første til 

det sidste moment af hvad vi kalder en person. Denne uforstyrrede kontinuitet skal her være det 

permanente i tiden. (Ibid: 116-117) En sådan tidens permanens bliver herigennem det 

transcendentale for den numerisk identitet. Det bliver her at spørgsmålet omkring den personlige 

identitet skal besvares, netop i søgningen efter en sådan invariabel relationel konstant. Som 

derigennem skal give den personlige identitet en permanens i tiden. (Ibid: s.118) 

 

For at finde dette vender Ricoeur sig nu mod ipse identiteten, og spørger om der er en tidens 

permanens, der kan besvare spørgsmålet ”Hvem er jeg”. Han kommer her med to modeller af tidens 

permanens, navnlig en persons karakter og det at hold på sit ord. I begge af disse to modeller 

oplever i en permanens som vi siger tilhøre os, men på hver deres måde. Hvis vi starter med en 

persons karakter er Ricouers hypotese her, at karakters permanens viser et overlap mellem idem og 

ipse identiteterne. Mens at det at holde ens ord viser en afstand imellem ens permanens i selvet i 

forhold til permanens af det at noget er det samme. Afstanden forekommer i det at holde sit ord 

referer til en permanens i selvet, som ens sammehed gennem tiden ikke nødvendigvis kan siges at 

have. Det vil senere vise sig hvordan at den narrative identitet kommer til at mediere mellem disse 

to former for permanens i tiden. (Ibid 118-119) 
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Karakterens permanens og identifikation 

Ricoeur definere karakter som værende den samling af distinkte kendetegn, som muliggør 

genkendelse af et individ som værende den samme. Disse kendetegn indeholder både numerisk 

identitet og kvalitativ identitet samt en uforstyrret kontinuitet og en permanens i tid. Der derfor gør 

at karakter viser overlappet af begge former for identitet både selvhed og sammehed. (Ibid: 119) Da 

Ricoeur vil sige at karakter betegner det sæt af varige dispositioner som en person er genkendt 

igennem. Gør dette ifølge Ricoeur, at problematikkerne hos ipse og idem bliver uadskillelige, hvor 

man derfor må spørge til en temporal dimension. Her bringer han vanen op, og skelner mellem to 

slags, på den ene side en vane som bliver formet og på den anden en vane som allerede er tillagt. 

Her får vanen ifølge Ricoeur en historie, hvilket selvfølgelig er vanens temporalle dimension. Men 

denne historie har en tendens til at lade vaner synke ned og gå fra frihed til natur. Her får karakteren 

en vis permanens i tiden ved at gøre vaner til en del af ens persons natur. Ricoeur ser denne 

permanens i tid som vores ipse der bliver overlappet af vores idem, uden dog at smelte dem 

sammen. Ens karakter er ens selv altså ens ipse som refleksiv mulighed, men denne ipse fremstår i 

sig selv som idem. Enhver vane der er tillagte sig sådan bliver til et varigt træk hos en person, 

karakteren er her de samlede træk en person har tillagt sig. (Ibid: 121) 

 

Karakteren antager her nogle tillagte identifikationer, hvor det andet kommer til at indgå i 

kompositionen af det samme. Altså henter man andetheden ved at tage dem udefra, og internalisere 

dem i sit eget selv. En person eller gruppe udgøres i høj grad af disse identifikationer med værdier, 

normer, idealer og modeller som de genkender sig selv i. Folk tillægger f.eks. sig tit værdier efter 

deres pågældende helte, det er netop en sådan individets påtagelse af andetheden, der er på spil her. 

Man søger at tillægge sig værdier efter det man mener er prisværdigt eller ophøjet, og gør dem 

derigennem til sine egne. Det er netop herigennem, at man danner sin egen karakter, hvor ens 

karakter i loyalitet for de tillagte værdier forsøger at opretholde sig selv gennem dem. Idem og ipse 

kommer her til at stemme overens med hinanden. Hvor de sammen indgår i den evaluerende proces 

af tilegnelsen af karaktertræk. Det er også her at det moralske aspekt kommer ind, da de påtagede 

værdier, jo netop bestemmer det moralske udgangspunkt for karakteren. Det følger også heraf at 

selve karakterskabelsen er et moralsk anliggende, der kræver moralske overvejelser for hvilke 

værdier karakteren ønsker at antage. (Ibid: 121-122) 
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Denne konstante tillæggelse og internalisering af karaktertræk, betyder at enhver karakter har en 

historie og derfor også en narrativ dimension. Karakteren bliver her en hovedperson i sin egen 

historie. Men med det må der også være en hvis konsistens for selvets væren, for at et selv altid vil 

være det samme selv, på trods af at selvet skulle ændre sig. Det er denne konsistens som Ricoeur 

finder i det at holde ens ord. Her finder Ricoeur en permanens i tiden hvor idem og ipse ikke 

længere overlapper hinanden. Denne permanens udtrykker konsistensen som er indlejret i selvet, det 

at holde ens ord står som en udfordring for tiden og en fornægtelse af forandring. (Ibid: 123-124) 

Det påpeger en hvis transcendental eksistens i selv som tilhøre selvhed, som skal forstås som en 

kontinuerlig eksistens uafhængig af noget ydre. 

 

De to forskellige former for permanens i tiden kommer her til at fremstå som en polaritet, hvor man 

på den ene side har karakterens vedholdenhed og selvets konsistens på den anden. Det er i miljøet 

mellem disse to poler, at den narrative identitet kommer til at svinge imellem. Hvor man på den ene 

side er en karakter i evig udvikling, og på den anden side er det samme kontinuerlige selv. (Ibid: 

124) 

Selvets narrativer 
 

Narrativer er ikke bare ligegyldige historier, men er måder at dele viden og perspektiv på. Ordet 

narrativitet kommer af den indo-europæiske rod *gno- som betyder at vide, denne rod kan også 

føres frem til knowledge, gnosis og kognition. Ordets historie kan her føres tilbage til roden *weid- 

der også betyder at vide, samt det at se. Disse oprindelser benævner alle den store videns kapacitet 

der er indlejret i narrativet. (Fogh Kirkeby: 362) Handling er her et aspekt af menneskelig gøren der 

kalder på narrativitetens viden. Det er narrativerne der giver svar på hvem, hvad og hvorfor i 

handlingen, ved at skabe historien om os selv og vores ageren i verden. Det er derfor også 

derigennem at vi forstår os selv og vores interaktion med verden. (Ricoeur: 113) I det tidligere 

afsnit blev sammenhængen mellem narrativitet og identitet forklaret. Her kommer den narrative 

dimension ind som det der skal forklare de tillagte karaktertræk og identifikationer som individet 

internaliserer fra andetheden. Det bliver altså gennem den narrative dimension at selvet skal forstå 

sig selv. Men hvor viser den narrative identitet sig i selvet? Ifølge Ricoeur viser den narrative 

identitet sig i dialektikken mellem selvhed og sammehed. (Ibid: 140) For at visse det starter han 

med at sætte den narrrative identitet i relation til karakteren. 
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Plotliggørelsen dialektik og den narrative konfiguration 

Den narrative identitet udtrykker for Ricoeur vigtigheden af en historisk sammenhørighed. Her kan  

identitet i narrative termer, blive kaldt for identiteten af karakteren. Det følger deraf også at en 

karakter i et narrativ, indgår i et plot, og karakterens identitet opstår derfor også i forbindelse med 

plottet. (Ibid: 141) I ethvert plot indgår der forskellige karakter der antager en rolle, plottet definerer 

her de forskellige karakteres rolle i historien og bliver derigennem en vigtig del af individets 

identitet. Plottet bliver derfor også en vigtig del i selvets forhold til sig selv. 

 

Identiteten i henhold til plotliggørelse, kan forstås som en dynamisk relation mellem to 

konkurrerende sider. Mellem et krav af sammenhæng og en indrømmelse af usammenhæng som 

truer identiteten. Sammenhæng skal her forstås som et princip om orden der leder arrangementet af 

faktaer (Ubestridelige faktaer der står klart ved begivenheden) og med usammenhængende skal 

forstås en omvæltning der kræver en transformation fra en umiddelbar situation til en endelig 

situation. For at udrede sammensætningen mellem det sammenhængene og usammenhængende, 

bliver der nødt til at være noget der mediere mellem dem, hvilket for Ricoeur er den narrative 

konfiguration. Den narrative begivenhed hænger uløseligt sammen med konfigurationen, og 

deltager i sammenhæng og usammenhæng dialektikken i selve plottet. Overgangen fra 

begivenheden til selve plottet kommer gennem konfigurationen af begivenheden. Denne 

konfiguration er selve den overgang der definere den narrative begivenhed, den giver anledning til 

at det usammenhængende kommer frem i lyset og til at det sammenhængende kan forsætte. (Ibid: 

141-142)  

 

Plotliggørelsen kontingents 

Plotligørelsen kan dog godt forekomme paradoksalt idet det omvender virkningen af kontingents, 

da den indkorpere hvad der kunne være sket anderledes eller slet ikke hent (hvad der senere skal 

blive kendt som den narrative kontingents), i effekten af den nødvendighed eller sandsynlighed 

(senere beskrevet som den narrative nødvendighed) der udgår fra den konfigurerende handling. 

Omvæltningen af kontingents effekten til en nødvendigheds effekt er produceret i selve kernen af 

begivenheden. Her smadre nødvendigheds effekten de forventninger, der er blevet skabt af de 

tidligere sammenhæng af begivenheder. Dette bliver først en integreret del af historien, når historien 

forstås efter at den har udspillet sig, i form af den tilbagevirkende nødvendighed af narrativet. Som 
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kommer af at den temporalle totalitet har nået sin ende, og derfor har dannet det gældende narrativ. 

(Ibid: 142)  

 

Altså når begivenhederne udspiller sig på den givne måde, bliver der skabt en narrativ 

nødvendighed for at det netop er blevet sådan. Den narrative nødvendighed kommer gennem den 

konfigurerende handling der gør at den fysisk nødvendighed (Det der er sket i verden), der står 

overfor den fysiske kontingents (Hvad der potentielt kan ske i verden), bliver til en narrativ 

kontingents (Fortællingen om at alting kunne være sket anderledes) som allerede er implicit i den 

narrative nødvendighed. (Ibid: 142) Den narrative nødvendighed indeholder derfor altid allerede, en 

fortælling om at alting kunne være sket anderledes. En potentiel smertefuld indsigt i hvad der kunne 

have været hvis nu tingene havde udspillet sig anderledes. Sagt på en anden måde, bliver den 

kontingents der ligger i narrativet til en retrospektiv kontingents, der udspiller sig efter narrativets 

nødvendighed allerede har smadret de forventninger, om hvad der kunne være sket. Da narrativet 

først forstås efter det har udspillet sig. 

 

Karakteren og dets rolle i plottet 

Det er igennem plotliggørelsen at den narrativ forståelse kommer frem, som en mere dynamisk 

form for identitet. Den narrative forståelse af identitet sker i overgangen fra handling til en karakter. 

Man forstår en karakters identitet, gennem den overførsel af karakteren der sker i plotliggørelsen af 

den berettede handling. Her bliver karakteren i dem selv til et plot, der udspiller sig. Karakteren 

bliver underordnet plottet, der gennem plottet sammenhængene interne struktur gør at karakteren 

bevare sin identitet. (Ibid: 143) Karakterer kan her have forskellige funktioner og roller i plottet, det 

at udvikle en karakter er også at støde på andre. Her forstår Ricoeur en rolle som værende 

tillægelsen af nogle mulige, aktuelle eller færdiggjorte prædikat-processer til en subjekt person. 

Altså hører det til skabelsen af en rolle i et narrativ at man tillægger det en hvis mængde 

forudindtagede karaktertræk. (Ibid: 144) 

 

I denne proces i skabelsen af narrativet, vil der være dem der lægger under for narrativet, gennem 

deres rolle, som givetvis bliver modificeret eller bevaret i form af narrativet. Det følger deraf også 

at der er dem der skaber narrativet, er i den magtfulde position som den skabende og tildeler derfor 

rollerne i selve narrativet. Denne magt ligger i høj grad i at denne agent kan bestemme det moralske 

landsskab, og derved også agtelse og foragtelse for de forskellige personer i narrativet. (Ibid: 144-
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145) Da vi altid allerede er et socialt væsen er handling også interaktion, derfor er handling også 

altid en handling imellem mennesker. Det følger heraf at denne interaktion bliver en konkurrence 

mellem forskellige projekter, hvor hver en agent forsøger at gøre sit narrativ gældende. (Ibid: 145-

146) Det er netop herigennem at narrativerne antager en etisk/moralsk dimension i form af de 

værdier, der indlejres i narrativet, i form af agtelse og foragtelse, skaber et normativt fundament for 

karakterens handlen. 

 

Det kommer af sammenhængen mellem handling og karakter i narrativet, at der afstedkommer en 

slags dialektik, som ligger internt i karakteren. Denne dialektik kommer som konsekvens af 

dialektikken mellem sammenhæng og usammenhæng som er udviklet af plotliggørelse af 

handlen(begivenheden). Her ligger dialektikken blot mellem den sammenhæng man ser som ens 

livs temporalle totalitet (Det oprindelige narrativ), og det usammenhængende der kommer af mødet 

med nye uforudsete begivenheder (Den fysiske nødvendighed) der netop kan true den foromtalte 

sammenhæng. Der skabes her en syntese mellem det sammenhængende og usammenhængende, 

som grundet af begivenhedens kontingents medvirker til nødvendigheden i retroaktivt konstant at 

skabe en sådan sammenhængende livshistorie. Her bliver tilfældighed gjort til skæbne og de 

uforudsete begivenheder bliver indskrevet i vores historie. Det er igennem denne dialektik som 

identiteten af plottets karakter skal forstås igennem, som en dynamisk retroaktivt meningsøgende 

tilpassende entitet, hvor identiteten tilpasser sig med det narrativ personen skaber efter mødet med 

den såkaldte fysiske nødvendighed. Det er netop herigennem at man skal forstå den narrative 

identitet. (Ibid: 147) 

 

Praksisser 

For at kunne skabe sammenhæng, mellem det deskriptive i det at handle og det præskriptive eller 

det etiske i hvordan man burde handle, er det vigtigt at forstå hvad handlen er. Samt er det vigtigt at 

forstå den kontekst hvori individet handler, før man kan tilskrive en mening til handlingen og 

derigennem skabe en forståelse af den. Her skaber Ricoeur denne forståelse af handlen ved at vende 

sit fokus mod det at praktisere, som mest forholder sig til spil og karriere. For at forstå hvad disse 

praktiser er, laver Ricoeur skellet mellem basale handling og praksisser. Basale handlinger er her 

handlinger som vi kan udøve uden at gøre noget ekstra for at gøre hvad vi gør. Disse er bredt 

forstået gestusser positurer og elementære kropslige handlinger. Praksisser kan her forstås som de 

hovedsagelige professioner (landbrug, kunst, osv.), som har nogle underordnede handlinger (pløje, 
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plante osv.), der i nedgående rangfølge kan nå til de basale handlinger (Trække, skubbe osv.). (Ibid: 

153-154) 

 

Inde i disse praksisser får handlingerne en specifik mening. Denne mening danner de konstitutive 

regler som netop skaber meningen i praksissen eller spillet. Disse konstitutive regler skal ses som 

forskrifter, hvor deres eneste funktion er at en given gestikulering betyder noget bestemt i spillet. 

Disse regler er ikke noget eksternt der bliver pålagt praksissen, men det der gør at selve praksissen 

eller spillet overhovedet giver mening. Selvom disse regler nødvendigvis ikke er moralske i deres 

karakter peger de stadig hen imod moralske regler. Grundet moralske regler netop også er sådanne 

regler, der styre handlen og skabe mening for de praktiser som vi indgår i. (Ibid: 154-155) Hvad 

man yderligere skal være opmærksom på er at praksisser oftest er interaktive, og indeholder 

derigennem også en overvejelse omkring andres handlinger. Handling er her social igennem den 

subjektive mening, som er tillagt af den handlende, som tager andres opførsel med i overvejelserne 

og er derigennem også orienteret mod dem. (Ibid:155) Dette gør sig gældende i konflikter, 

konkurrence og samarbejde. Interaktion bliver her til en internaliserende relation mellem 

mennesker. Det følger også derfor heraf at indførelsen i disse praksisser sker gennem tillærelse fra 

praktikanter der kender de konstitutive regler, som derfor kan overdrage disse til nye praktikanter. 

Innovation og tradition sker netop i denne proces, for overdragelse og internalisering i 

interaktionen. (Ibid: 156) 

 

Livsplaner og udformningen af disse 

Den narrative operation har en mimetisk relation til handling. Forstået på den måde at det narrative, 

imitere det virkelige i handlingen. Dette betyder dog ikke at praksisserne har færdiglavede 

narrativer, men at deres organisation gør at de har nogle pre-narrative kvaliteter som Ricoeur 

betegner som mimesis. (Ibid: 157) Disse kvaliteter må forstås som værende de strukturer, som 

praksisserne skaber for dannelsen af forskellige narrativer. Her hentes der for Ricoeur inspiration 

fra Aristoteles og de oldgræske tragedier. Hvor den samme relation mellem praxis og bios som 

ligger i vores relation mellem narrativitet og handling. Tragedierne som står som datidens 

narrativer, bliver her betegnet som imitationer for livet og handlinger. Ricoeur henter udtrykket 

livsplaner for de praktiske enheder der udgør vores professionelle liv, familieliv, afslapnings tid og 

så videre. (Ibid: 157) Disse forskellige livsplaner tager udgangspunkt i en konstant bevægelse 

mellem idealer, hvor disse idealler bestemmer ens ageren indenfor de forskellige enheder af 
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liveplaner. Der kommer herigennem et etisk element i hvordan man former sådanne livsplaner. 

Ricoeur nævner bl.a. phronesis som eksempel på dette. Ricoeur henter også begrebet ”Den narrative 

helhed af livet” som værende over praktiser og livsplaner. Begrebet benævner selve det at samle en 

liv i et narrativ, det er netop her sammenhængen mellem liv, narrativitet og etik tager sin endelige 

form. Dette bliver for Ricoeur et fundament i forfølgelsen af ”det gode liv”. (Ibid: 158)  

Man finder en yderligere etisk relation i den narrative identitet, mellem de to identitets poler, i form 

af en selvhed som en sammehed og selvhed som en konsistens i selvet. Med narrativiseringen 

vender narrativet mod det at identificere sig med noget. Målet bliver her det sande liv, hvor den 

narrative identitet giver det de genkendelige træk der anses som værende elskede og respekterede. 

Det skaber sammenhængen mellem karakterens permanens i tiden og konsistensen i selvet. Det er 

denne konsistens der går hen og bliver en etisk relation, da det går hen og vedrør spørgsmålet om at 

agere så andre kan regne med en som person. Man gøres her ansvarlig overfor sin handlinger, og 

skal derfor kun redegøre for disse. (Ibid: 165-166) 

 

Dette sætter netop filosofien i spil til udformningen af ens livsplaner, ens ageren i selve livet samt 

skabelsen af det gode liv. Individets beslutninger omkring dets liv bliver til et etisk anliggende, og 

kræver derfor filosofisk refleksion og forståelse. Filosofien står her som det der skal skabe 

retningen for individet. Dette er dog langt fra en ny tanke og kan spores helt tilbage til filosofiens 

spæde begyndelse i det oldgræske. Jeg vil til sidste komme mere ind på dette i min protreptiske del 

af opgaven. 

Selvet i en magt relation 
 

At forstå selvet er også at forstå at selvet indgår i en magt relation. Vi har over de seneste afsnit set 

utallige eksempler på ydre påvirkninger af selvet, uden dog eksplicit at undersøge hvad der netop 

påvirker individet, med undtagelse af det narrative som senere vil blive sat i relation og ind i 

konteksten af magt begrebet. Men før jeg kan gøre det er det vigtigt først at forstå hvad magt er, 

hvordan den påvirker os og hvilke former den kan antage. Jeg vil her skelne mellem 3 former for 

magt, som jeg finder i Alexander Carnera's ”Magten over livet og livet som magt” som overordnet 

gennemgår magt begrebet. 
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Når man taler om magt i almindelig tale, bliver det tit forstået som noget man har, hvis man kan 

bestemme over andre. En sådan tolkning er dog forsimplet og misser totalt subtiliteten i begrebet. 

For bedre at kunne forstå magt begrebet, ligger der i den etymologiske oprindelse af ordet en hvis 

ledesnor. Her er magt netop beslægtet med macht/meaht, miht og might som betydet det at kunne, 

at formå, at muliggøre og 'at magte'. (Carnera: 95) I denne forståelse bliver magt netop til en 

bestemmende entitet, for det mulighedsrum som selvet bevæger sig i. Det bliver et relationelt og 

betinget fænomen, der forholder sig til de forhold som selvet befinder sig under.  

 

Carnera identificere tre forskellige former for magt. Der er magt over (potestas) som han 

idehistorisk henter fra Thomas Hobbes, Magt til (production) som han henter fra Michel Foucault 

og Magt som kraft (potentia) som han finder hos Baruch Spinoza. (Ibid: 95) Disse tre forskellige 

former for magt henviser alle tre, til forskellige måder hvorpå at selvet bliver styret. Hvis vi starter 

med at kigge på magt over hvad der også på latinsk blev kaldt potestas. Dette er en ulige magt som 

legitimere fuldstændig kontrol over subjektet. Denne form for magt inkludere muligheden for at 

have fuldstændig fysisk kontrol. Det er en magt som bestemmer over liv eller død i form af at den er 

alt kontrollerende, og der er som sådan ikke er andre grænser end dem magthaveren sætter. Vi 

møder den bl.a. i statens forhold til lovgivningen, hvor de fysisk kan gribe ind, hvis man bryder 

denne. Samt er det staten der ubetinget har det sidste ord. Magten her bliver hos Hobbes reduceret 

til et rent kausalitets forhold, hvor suverænen ser magten i et rent mål middel forhold, hvor magten 

bliver ren virken. (Ibid: 95-97) 

 

Magt som production 

Dette er en magt som er mest udtalt i Foucaults værker. Det er også en ulige magt, i det den udgår 

fra magthaver ud over subjektet. Men der ligger ikke en fuldstændig kontrol over subjektet, idet det 

er passive midler der er på spil her. Et andet begreb som den magt tit bliver benævnt som er diskurs 

magt, som netop illustrere dets middel. 

 

Denne form for magt er subjekt orienteret, i den forstand at Foucault ikke mener at analysere magt 

men subjektet. Det bliver her et spørgsmål at forstå de logikker, som subjektet bliver underlagt. 

Foucault mener her at subjektet bliver lagt i en relation af produktion og betydning. Det er her selve 

rationaliseringen der er magtmidlet. Det er for Foucault de forskellige rationaler som subjektet 

underliges, der sætter det i et specifikt magtforhold. (Foucault 1982: 777-778) Analyse punktet 
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bliver her at analysere magtens antagonisme, hvis man f.eks. vil finde ud af hvad der bliver anset 

som værende fornuftigt eller rationelt, må man undersøge hvad der bliver anset som værende 

ufornuftigt eller irrationelt. Samt for at forstå selve magt relationerne må man undersøge den 

modstand og forsøg, der bliver gjort for at dissociere eller lægge afstand til disse ting. (Ibid: 780) 

 

Magten som Foucault omtaler er en magt vi støder på overalt, den kategorisere individet og markere 

hans individualitet. Det er den som bestemmer sandheden, som individet må acceptere og andre må 

genkende individet ud fra. Det er den form for magt som gør individer til subjekter. (Ibid: 781) For 

Foucault er magt dog ikke blot et forhold mellem individet eller kollektivet. Magt er en måde 

hvorpå specifikke handling påvirker andre. Derfor eksistere magt for Foucault ikke universelt, men 

kun når det er sat i handling. Det følger også her at magt ikke kræver konsensus. Magt bliver her 

performativ, i det det bliver til en handling der ”gør” noget. (Ibid: 788) Det der for Foucault skaber 

den relationelle magt, er derfor den tilstand af handlinger, som ikke er direkte henvendt mod nogen. 

Men der derimod handler på andres handlinger, og derigennem gør indflydelse i nutiden eller 

fremtiden. Magt bliver herigennem til en struktur af handlinger, der er anlagt til at influere andre 

handlinger. (Ibid: 789) Udførelsen af magt er at guide mulighederne for adfærd, og vurdere de 

mulige resultater. Hvilket derfor følger at magten kun kan udøves over frie individer. (Ibid: 790) 

 

Magt som potentia, dens ontologi og selvets konstituering 

Den sidste form for magt som Carnera nævner er magt som kraft eller potentia. Potentia betyder her 

både mulighed, magt og kraft og det er forbundet med det latinske posse hvilket betyder det at 

kunne. (Carnera: 96) Denne magt form finder han hos Spinoza og vedrør en læsning hvor han 

forstår magt som en immanent kraft i naturen.  

 

Hvis vi skal forstå denne magt kan det være nyttigt at forstå Spinoza's metafysik, her kan det være 

nyttigt at starte med hans teologiske udgangspunkt. Spinoza var panteist og så gud som en 

immanent kraft i naturen, hvori naturen kun var udgjort af denne ene guddommelige substans. 

Denne substans kan derpå antage uendeligt mange modifikationer i form af naturens forskellige 

egenskaber, som Spinoza kaldte for attributter. Sjæl og substans er her en og samme ting. (Ibid: 

270-273) 

 



Cand.Merc.Fil  Mads Petersen 
Copenhagen Business School  1. juni 2016 

 26 

For at forstå menneskets plads i denne verden, må vi forstå de måder vi eksisterer i den på. Modi 

betegner her de forskellige måder at opholde sig i verden. Her bliver bestemte måder at føle på en 

måde at beskrive sindets aktivitet, som derpå gør det muligt at forstå dels, hvorfor vi handler som vi 

gør og dels hvilken sindsaktivitet der kan få os til at handle anderledes. (Ibid: 72) Disse forskellige 

eksistensmåder eller modi bliver for Spinoza forskellige modifikationer af substansen. Hvor 

substansen dog godt kan siges at have en identitet hinsides verdens mangfoldighed. (Ibid: 272-273) 

 

Det er givet herfra at vores væsen er givet alt efter de eksistensmåder som indgår i, og kan heller 

ikke tænkes uafhængig, fra den relation som vi indgår i. (Ibid: 274) Selvets væren i disse 

eksistensmåder bliver derved en formåen, hvor det at eksistere er at magte. Her kommer magten til 

at vedrøre individet selv, og dets evner til at handle. (Ibid: 277) Kundskaben eller magten til at 

tænke bliver menneskets stærkeste formåen, og det at eksistere bliver at stræbe imod at øge sin 

formåen, altså magten til at tænke. (Ibid: 270-271) Magt bliver til det at kunne formå at tænke på 

nye måder og derved handle anderledes. Viden bliver her til magt i den mest bogstaveligste 

forstand. Det bliver til en kraft indlejret i selvet til at kunne handle, som er givet gennem ens 

formåen i at generere og indgå i disse forskellige eksistensmåder.  

 

Men da man ikke er alene i denne verden, er individet dog selvsagt omgivet af forskellige 

påvirkninger, herunder påvirkninger fra andre mennesker. Der kan her tales om at vi med Spinoza 

altid befinder os i en midte, ud fra at vi som kroppe altid er i berøring med andre kroppe. Forstået at 

vi altid er på et modalt plan, med en hvis betingethed og nødvendighed. Vi er altid allerede påvirket 

og påvirker også derved vores nærmest omverden. Selvet har her ikke en færdig substans eller 

subjektivitet men en modus, hvor den fremstår og opleves på forskellige måder. (Ibid: 257) 

 

Mennesket i samfundet er et individ som ikke dannes af overordnede strukturer, men nede i det 

små, gennem samarbejde, fantasi, sammenstød af kroppe og begær. Det sociale bliver en relationel 

dynamik, der er præget af forskellige forestillinger som vi må indgå aktivt i, hvorigennem det 

sociale bliver en fællesmenneskelig produktion af væren. (Ibid: 122) Individet er her aldrig et 

færdigt individ, man altid indlejret i en proces som kontinuerligt sammenvæves, af vores 

individuelle eksistens og de påvirkninger vi bliver udsat for. Disse påvirkninger forstås som præ-

individuelle, forstået på den måde at det er strukturer som allerede eksistere kollektivt mellem 

mennesker, transindividuelt for den enkelte. Samfundets normer og magt er derved ikke længere 
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lænket til staten som en overordnet struktur, men eksistere transindividuelt i kollektivet mellem 

mennesker. (Ibid: 123) 

 

Magt som potentia og etikkens forudsætninger 

Etik hos Spinoza bliver til måder at opholde sig i verden på, som implicere visheden af vores 

beherskelse af de kropslige lidenskaber. Det er de forskellige eksistensmåder, der skal sikre 

beherskelsen af lidenskaberne. Det handler om at gå fra de sorgfulde til de glade lidenskaber, det er 

herigennem at mennesket kan komme til frihed. Sindets motivation forekommer her socialt og 

udtrykker sig i kroppens aktivitet og dynamiske påvirkningsrelationer. Den magt der udtrykker sig 

mellem individerne i deres skabende virksomhed, bliver forestillingen om værdi på et generelt plan 

bliver et udtryk for en etik, fordi den udtrykker denne frihed samt evnernes udfoldelse gennem 

skabende virksomhed. Disse værdier fremkommer her igennem, de måder hvorpå mennesket 

konstituerer sig selv gennem forskellige erkendelsesprocesser, hvor ydre påvirkninger ikke kan 

borttænkes. (Ibid: 72-73)  

 

Glæde kærlighed og fantasi, er de erfaringer der skal forædles og kultiveres blandt mennesker. Der 

er derfor ikke taget nogen stilling til dogmatiske værdier hos Spinoza, men derimod måder hvorpå 

at forskellige fantasier kan indgå i et produktivt og skabende samarbejde. Hvor menneskets brug af 

fornuft og fantasi i hvad Spinoza kalder vores aktive væren, bliver det fundamentale og det vi som 

mennesker skal stræbe efter. Det følger heraf, da mennesket indgår i en magt relation, bliver magt 

og dyd til en og samme ting. Godt og dårligt bliver indskrevet magtens sprog, og det bliver herved 

til begreber der skal kultiveres mellem mennesker, hvor selve deres aktive væren bliver til 

normativiteten. (Ibid: 258) 

 

Viljen og måden at agere i dette magtforhold, bliver derved også til essentielle elementer for det at 

handle etisk. Det er netop vores vilje der kan sprænge det mulighedsfelt vi står midt i, men det er 

her ikke viljen der er førsteårsag, men derimod vores drifter og følelser der kan indvirke på os og 

begribes af vores tankevirksomhed. Det er herigennem vi kan forholde os til vores menneskelighed, 

og herigennem at selve vores kulturelle dannelse starter. Det er igennem vores følelser og drifter at 

vi kan få adgang til vores menneskelighed, og derigennem gøre op med de dogmatiske 

undertrykkelser man lever i, for netop at bevare denne menneskelighed. (Ibid: 260) Ting som 

oplysning og ytringsfrihed bliver til ting der griber ind i vores virkelighed, som en skabende 
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magtform og modstandspotentiale til det dogmatiske. (Ibid: 263) Spinozas værdigbegreb kan 

grundet den forbindelse til kultivering, forbindes med phronesis. Hvor teori og praksis bliver 

forbundet, og selve handlingen kommer i centrum. (Ibid: 269)  

Magt, narrativitet og identitet 
 

Det er nu blevet tid til at sætte de løser ender sammen mellem selvet, dets identitet, magtforholdene 

det indgår i samt hvordan at narrativiteten spiller ind i disse fænomener. Vi har allerede talt om 

hvordan at selvet og dets identitet forstår sig igennem narrativer, hvad vi mangler er at sætte disse 

narrativer og selvet ind i magtens kontekst. Vi har netop gennemgået 3 former for magt, her 

henvender narrativitet sig hovedsageligt til ”magt som production” og ”magt som potentia”, da 

magt som potensa's udtryk er gennem tvang og derfor ikke på samme måde manifesterer sig 

gennem narrativerne som en magtform. 

 

Magt som production og narrativerne 

Når det kommer til magt som production, bliver narrativerne en subjektiverende magt der bliver 

pålagt individet. Det er her vigtigt at forstå denne magts ulige natur, i det at narrativerne ikke er 

noget der gensidigt bliver skabt mellem individerne, men noget der bliver lagt over subjektet. 

Narrativerne bliver det som subjektets rationalisering fungerer igennem, det bliver et middel 

hvorigennem magten kan fungere på individets handlen.  

 

I production magten handler det for magthaveren eller agenten om at bestemme plottet for 

derigennem at bestemme karakterens rolle og videre influere dets identitet. Det handler om at 

konstruere og skabe roller som kan subjektivere individet og lede dets handlen og rationalisering. 

Det at subjektet kommer til at indgå i et plot som en karakter, skaber også nogle rammer for dets 

handlen. Skabelsen af et plot er også skabelsen af normativer, rationaler og en struktur i historien 

som individet skal fungere under. Individet er her selvfølgeligt frit men narrativet kategorisere 

individet, og bestemmer den sandhed som individet må påtage sig og genkende sig selv og handle 

ud fra. Denne sandhed trænger her ind på individets identitet det bliver andetheden som selvet må 

påtage sig fra sin omverden og gøre til en del af sin selvhed. Narrativet er her et middel der kan få 

individet til at se sig i en bestemt rolle og derved også guide dets mulige adfærd. Det er netop en 
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mulighed for indirekte magt over frie individer, der forekommer ingen tvang men kun en fordring 

til at agere som en bestemt karakter.  

 

Det handler om skabe bestemte logikker inden i plottet, det fordre til specifikke handlinger. Man 

kan fordre forskellige handlinger, ved at definere handlingerne af heltene og skurkene i de 

forskellige plot. Forståelsen af en ærværdige heltegerninger gør bestemte gerninger og moraler til 

ønskværdige. Narrativerne bliver her en moraliserende magt, som gennem dets fordringer til 

specifikke handlinger eller ageren, og individets selvopfattelse samt den ønskede identitet og 

karaktertræk bestemmer subjektets handlen. Selvet forsøger at påtage sig de ønskværdige 

identifikationer fra omverdenen, og gøre dem til en del af sin identitet og prøver at forkaste de 

fordømte karaktertræk. Manipulationen af værdier i narrativet giver en stærk indvirkning på 

individets handlen og ageren. Det er derfor også et punkt hvorigennem production magten kan få 

stor indflydelse på individet. Hvilket også derfor har gjort det til et perfekt redskab, for den nutidige 

biomagt og dets indflydelse på individet. 

 

Magt som potentia og narrativerne 

Narrativernes virke i konteksten af magt som potentia, fungere som adgangen til selvets modi. Det 

er herigennem at individet forstår og kan udtrykke sin rolle i verden, sin sindstilstand og identitet. 

Det har også en bestemmende kraft i form af at individet bliver påvirket af og udspiller de gældende 

narrativer. Narrativerne bliver her det der muliggør de måder vi indgår og ser verden på, og 

derigennem også en kraft der kan muliggøre nye og alternative måder at indgå og se verden på, det 

bliver en adgang for hidtil fremmed handlen og eksistens. Det at kunne beherske narrativerne bliver 

det at formå at handle anderledes, at indgå i nye roller, at se og forstå karaktererne og narrativerne i 

et nyt lys. Måden at indgå som en karakter i henhold til et plot, sidestilles med individets modi eller 

eksistensmåde i verden.  

 

Skabelsen af disse narrativer, bliver derved også konstitueringen af individets modi. Skabelsen af 

sin karakter, plottet man indgår i og narrativerne man forstår det igennem, står derved som en 

altafgørende magt og indflydelse på selvet. Individets autonomi er derfor linket op på individets 

formåen til selv at indgå i denne skabelsesproces. Indsigten i at individet ikke er alene, og at 

karakterer, plot og narrativer er en gensidig skabelse mellem sig selv og andre individer, komplicere 

og formindsker individets autonomi. 
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Kampen om at definere den narrative nødvendighed fra den fysiske nødvendighed, bliver gennem 

den narrative konfiguration, her til en gensidig proces for dannelsen af en sandhed, som bestemmer 

individernes modi og identitet, som netop er pladsen for selve den magtkamp der kan finde sted. 

Kontrollen over den narrative begivenhed står som magtens endelige manifestation. Individernes 

identitet kommer til at blive hængt op på det skabte plot, hvor de som dynamisk retroaktivt 

meningsøgende tilpassende individer søger efter deres identitet, som igen er bestemmende for deres 

modi. 

 

Narrativerne står tilbage som en gensidig skabelse mellem individer, som indgår i konstitueringen 

af individernes modi. Selvfortællinger om individets situering i verden, bliver en måde hvorpå at 

individet kan bestemme sin egen modi eller eksistensmåde. Bestemmelsen af selvets karakter i 

forhold til plottet, bliver en bestemmelse af individets modi i forhold til dets omverden. At skabe 

forståelse og beherske forskellige narrativer og dets værdier bliver et værktøj til at kunne forstå og 

beherske de forskellige tilstande i verden, man befinder og har mulighed for at befinde sig i. 

 

Magtformernes ontologiske forskelligheder 

Men med sammenblandingen af disse to magtformer eller perspektiver på magt, må man også være 

opmærksom på deres vidt forskellige ontologiske udgangspunkter. Hvor production magten er en 

handlen på en handlen og derfor kun aktiv i dens brug, er potentia magten en forudsætning for vores 

menneskelige væren. Forklaringen på forskellen er selvfølgelig naturen af de to forskellige 

perspektiver. Den ulige handlen er kun noget der kan ske i nu'et, mens at menneskets situering i et 

modi er en altid tilstedeværende betingelse vores eksistens. De to forskellige perspektiver for magt 

behøves dog, trods deres vidt forskellige ontologiske udgangspunkt, ikke være gensidig 

udelukkende i dannelsen af en mere holistisk forståelse af magt. Den ulige magt handlen griber her 

ind i vores modi, uden en medbestemmelse fra subjektets side. Production magten bliver 

umiddelbart formende magt eller indgriben i individets tilstand. De ontologiske forskelle udelukker 

derfor ikke hinanden, men er blot et symptom af de to magt begrebers forskellige natur samt den 

perspektivistiske epistemologiske tilgang. 

 

Forskellige former for narrativer og sandheder 

Skabelsen af narrativet kan også ses som bestemmelsen af en sandhed mellem individer. Der er dog 

her tale om et andet perspektiv på narrativerne. For at forstå denne forskel må vi skelne mellem to 
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former for narrativer. Der kan være de primære narrativer som er generelle fortællinger der gør sig 

almengyldige mellem mennesker som forholder sig til hele kulture og som folk alment kan referere 

til. Men der også en anden slags narrativer som må forstås som de personlige narrativer som vedrør 

de fortællinger der bliver skabt mellem mennesker for at forstå deres specifikke situation og/eller en 

specifik hændelse eller handling. 

 

Disse to forskellige narrativer er dog knyttet sammen i det at de personlige narrativer ofte henter en 

del af sine strukturer og bygges ud fra de primære generelle narrativer. Samtidig skabes disse 

primære generelle narrativer også ud fra de mere personlige. Det er også flydende hvornår er de 

personlige og hvornår er de primære, narrativer kan spænde hele vejen fra det specifikke til det 

generelle. Der kan skabes narrativer for virksomheder som bliver symptomet på en mere generel 

tendens der kan skabes narrativer omkring samfundsmæssige problemer, der skabes narrativer 

omkring personlige problemer, som derpå også kan være et udtryk for et mere generelt 

samfundsmæssigt problem. Disse sandheder bliver konstitueret mellem mennesker på kryds og 

tværs i store og små skalaer i denne verden. 

 

Kulture og ideologier kan fungere side om side og kan derfor også have forskellige perspektiver på 

den samme situation. Bistandsklienten kan f.eks. være et offer for kapitalismens undertrykkelse der 

skal hjælpes ud af den uheldig situation eller forsørges for indtil dette er muligt. Der vil dog også 

være nogle der anser bistandsklienten som et dovent ugideligt individ, der skal presses ud i arbejdet 

samt må sørge for sig selv da personens situation er selvforskyldt. Bestemmelsen af sådanne 

sandheder er helt afgørende for hvordan at individer ser sig selv og andre i samfundet.  

 

Man kan derfor også tiltvinge sig en stor indflydelse hvis man kan definere disse narrativer. Det at 

definere narrativerne bliver her en magtkamp. Men inde i disse magtkampe befinder der sig stadig 

et selv, et selv der skal eksistere og fungere i verden og disse kulturelle kontekster. Problematikken 

bliver her hvad er det selvet skal eksistere under, og hvordan skal selvet forholde sig til det. Der vil 

altid blive lagt narrativer over selvet, men som følge af potentia magten er der stadig et rum for 

individet til at definere sin egen modi. Selv i den Focaultianske forståelse af magt som production 

fungere subjektet stadig som et frit individ under disse narrativer, selvom selvet ikke på samme 

måde har direkte indflydelse på disse narrativer. For med forståelsen af potentia magten er det 

muligt at definere sine egne narrativer og derved også sin egen modi. Det følger også heraf at de to 
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forskellige perspektiver på magt netop benævner individets muligheder for intervenering på disse 

forhold. 

 

Selvet i magtforholdet 

Man antager andetheden udefra og internalisere dem derefter i sin karakter som Ricouer nævner det. 

Det er her skabelsen af narrativerne og selvets internalisering af disse der bliver magtforholdet som 

selvet indgår i. At navigere i et magtforhold vil her sige at have kontrol over hvilke værdier man 

indtager, hvilke narrativer man vælger at indgå i, at forstå og formå at kunne kontrollere 

narrativerne eller også ofte bare det at kunne formå at leve med de pågældende narrativer. 

Individets autonomi er her givet ved dets evne til at kunne forstå og navigere i disse forhold og 

skabe en agents for at gøre sig til medforfatter til sin egen narrativitet og de værdier man 

underligges. 

 

Det bliver til en kamp om at definere bestemte narrativer, alt efter moralske formål disse narrativer 

skal tjene. Production magten kan derfor heller ikke blot siges at definere de narrativer subjektet 

underligges fuldstændig, der vil altid være konkurrerende narrativer og subjektet har også en 

selvbestemmelse over hvilke narrativer der skal gøres gældende. Der er dog vidt forskellige 

forudsætninger og muligheder for indflydelse på narrativet alt efter hvilken position man befinder 

sig i, så magten vil derfor også ofte have en ulige natur. Når man ser på forskellen mellem 

production og potentia magten kan disse to forskellige perspektiver på magt derfor også hurtigt 

forekomme flydende, specielt når det kommer til hvordan at narrativerne bliver konstitueret som et 

udtryk for disse former for magt. Narrativerne bliver tit skabt mellem mennesker, og der vil altid 

være kamp om narrativet så snart der er forskellige synspunkter eller agendaer. Man må dog 

anerkende at der er og altid har været ulige magtstrukturer, hvor nogen har haft mere magt eller 

indflydelse end andre, hvilket resultere i en normgivning fra et øvre lag frem for den gensidige 

skabelse af narrativet og derigennem normerne.  

 

At navigere i magtforholdene er først at kunne forstå magtforholdene, forståelse af ens 

eksistensbetingelser giver mulighed for at ændre dem. Der vil selvfølgelig være folk der vil kunne 

leve i lykkelig uvidenhed og dette vil til hver en tid være fint. Men når ens verden ikke længere kan 

hænge sammen, er der brug for værktøjer til at kunne fungere, hvorigennem jeg senere vil 



Cand.Merc.Fil  Mads Petersen 
Copenhagen Business School  1. juni 2016 

 33 

introducere protreptikken. Men nu må vi først prøve at lokalisere de evt. problemer, Jeg vil derfor 

gå videre til at undersøge hvad jeg vil kalde for postfordismen.  

De postfordistiske arbejdsbetingelser 
 

Jeg vil i dette afsnit først forsøge at beskrive samtidens betingelser for selvet, med fokus på 

betingelsernes der forekommer i vores samtids produktions paradigme, hvad jeg gennem Virno 

vælger at betegne som postfordismen, selvom disse tendenser er beskrevet under et utal af 

betegnelser. Jeg vil først se på de generelle tendenser i postfordismen, for derefter at se på hvad der 

karakterisere postfordismens følelsestilstande samt kommunikation og arbejdsformer. 

 

Postfordismens generelle kendetegn 

Vi har over en længere årrække set betingelserne for vores arbejde og produktion ændre sig radikalt. 

Før var det selve den fysiske produktion af en bestemt råvare der var det essentielle, men denne 

produktion er langsomt forsvundet mere og mere i baggrunden. Det er i dag i højere og højere grad 

det immaterielle arbejde der hersker, hvor det er varens kulturelle og affektive element som er i 

fokus. (Carnera: 237) Selve ordet postfordisme betegner denne udvikling i produktionen, da det 

netop er udviklingen fra fordismen materielle samlebånds produktion til en mere immateriel 

produktion som beror på menneskelig kommunikation.  

 

Tendenserne der her forekommer under betegnelsen postfordisme har være benævnt under mange 

andre begreber f.eks. kognitiv kapitalisme som Boltanski og Chiapello har analyseret, de mener 

ikke udviklingen kan betegnes under en post-mærkat da omstændighederne simpelthen har udviklet 

sig for meget, jeg vælger dog at se dette som et udelukkende semantisk spørgsmål. De mener her at 

udvikling til den kognitive kapitalisme sker omkring 1980'erne med fremkomsten af nye digitale og 

kommunikationsmuligheder som skaber nye forhold for værdiskabelsen. (Kristensen: 95-96) Det 

resultere i et nyt akkumulations paradigme hvor viden, erkendelse, kreativitet, innovation, kollektiv 

intelligens samt evnerne af hjernernes samarbejde over de digitale netværk, bliver til en ny kilde for 

økonomisk udbytte. (Ibid: s.90) I denne tid bliver det derfor akkumulation af den immaterielle 

kapital, som er den drivende kraft for økonomien. (Ibid: s.96) 
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Positive eksternaliteter som menneskets kreativitet og sundhed, der ellers lå udenfor økonomien 

rykkes ind i dets analysefelt, en tendens der senere berøres under biopolitikken. Det er det levende 

arbejde som afhænger af hele personen, der kommer frem i denne kognitive kapitalisme, forskellen 

mellem arbejderen og arbejdskræften bryder her sammen. Dette resulterer også i problematikker i 

sammenkoblingen mellem viden og værdi værdiproduktionen kan ikke ses i lyset af neoklassiske 

teorier da viden ikke er en naturlig knap ressource. (Ibid: 102-104) 

 

Carnera påpeger at arbejderen ikke længere blot skal underkaste sig en simpel produktionsstrategi,  

hvor hans job er givet ud fra simple mekaniske forskrifter, men han skal samtidig også være et 

produktivt subjekt hvor han skal være åben for at kommunikere og performe. Hvilket derfor også 

inkludere hans sociale potentiale (Carnera: 242) Virno bemærker til dette at en af kendetegnene ved 

postfordismen er at skildringen arbejdstid og fritid falder sammen i den post-fordistiske verden. 

(Virno: 102-103) Man kan ikke længere klart skelne den ene fra det andet, jeg skal senere gå 

længere ind i sammenfaldet af denne skildring. Det følger også herfra at arbejdstid og 

produktionstid heller ikke er proportionel. Det er svært at gennemskue hvor meget og hvornår 

arbejde udmunder i en reel produktion. Dette hænger i høj grad sammen med den imaterialisering 

og intellektualisering af alt arbejde. Virno nævner her også at selv det mest ufaglærte arbejde 

fremstå som en intellektuel arbejdskraft, i hvad ham kalder ”intellektualiseringen af masserne”. 

(Ibid: 107-108) 

 

Biopolitik 

Biopolitik er et sammensat ord der kommer af det oldgræske bios (liv) og politeia (politik). 

Forestilling er at mennesket i dag ikke kun bliver ledet som retssubjekt, men bliver ledet på hele 

dets liv. Biopolitikken bliver til en politik for samfundet, der intervenere på de totale betingelser for 

livet, hvor formålet er at konstituere subjektet gennem opfordringer til valg og individuelle 

beslutninger. (Carnera: 69) Denne overgang sker i det øjeblik når det blotte liv (zoe) bliver blandet 

sammen med det politiske sociale liv (bios). Disse to var traditionelt adskilte men Foucault ser en 

udvikling i det 17. århundrede hvor biomagten opstår, hvilket er magten hvorigennem biopolitikken 

udfolder sig. Her kan det blotte liv ikke længere holdes adskilt fra det sociale og politiske. Det 

bliver til et fænomen som kommer til at ligge under for politiske formgivning og derigennem også 

et objekt for den normgivning der forsøges at blive etableret. (Ibid: 76+83)  
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For Virno er det denne indtrædelse af livet på den offentlige scene, der benævnes i biopolitikken, og 

denne indtrædelse relaterer han til begrebet arbejdskraft. Arbejdskraft som begreb benævner for 

Virno potentialet til at producere, altså evnen, muligheden og kapaciteten til at producere. 

Arbejdskraften bliver her til de mentale og fysiske egenskaber som tilhøre mennesket, som først nu 

begyndt at realiseres fuldt ud, det forholder sig ikke længere kun til fysiske og mekaniske 

egenskaber, men til selve sindets liv. (Virno: 81) 

 

Men da potentialet ikke er realiseret køber kapitalisten den kapacitet der er for produktionen. 

Køberen af kapaciteten kan derefter så bruge denne kapacitet, det er her gennem arbejdet at 

arbejdskraften bliver aktualiseret. Men selve handelsvaren mellem arbejdstager og arbejdsgiver er 

potentialet, hvilket hverken er en egentlig entitet eller har en temporal-rummelig eksistens. 

Paradokset i at noget egentlig ikke eksisterende bliver solgt som en handelsvare, er for Virno det 

paradoks der danner præmissen for biopolitikken. Produktet eksisterer kun i arbejderens 

potentialitet eller kapacitet, og kan derfor ikke adskille sig fra arbejderen som et levende individ. 

Livet og kroppen får derved en vigtig rolle i produktions sfæren, og bliver derved noget der skal 

kontrolleres for dets arbejdskraft. Det er frembringelsen af denne potentialitet der for Virno, ligger 

til grund for biopolitikken. (Virno: 82-83) 

  

Denne udvikling kan man finde i et historiografisk perspektiv hos Foucault, han finder her vores 

samtids biopolitiks oprindelse i den amerikanske neoliberalisme. Det er mere præcist i teorien 

omkring den menneskelige kapital at Foucault tager sit udgangspunkt. For Foucault forekommer 

der to processer i denne, den ene er fremrykningen af økonomiske til et domæne som hidtil ikke har 

været genstand for dens analyse, samt dens muligheder for her at give en strengt økonomisk 

fortolkning på det domæne. (Foucault 2009: 251-252) Lidt ligesom Virno er det undersøgelsen om 

en kapital maksimering inden for arbejdet, der ligger til grund for denne forskydning. Her var det 

stadig dette samme paradoks for arbejdet som hos Virno, som de da også begge finder dets 

oprindelse hos Marx. (Ibid: 252)  

 

Foucault påpeger at der historisk set ikke har været meget fokus på arbejdets karakter, den klassiske 

økonomi har ikke kunne varetage en analyse af arbejdets konkrete specifikationer og kvalitative 

variationer, den klassiske økonomi betragtede i stedet arbejdet maskinært, som en proces eller 

investering. (Ibid: 254) Men da den neoliberale undersøgelse kommer til at ligge i de substituerbare 
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valg, begynder analysepunktet at gå fra processerne til aktiviteten. I form af at det ikke længere er 

effektiviteten i processerne der skal optimeres maskinelt, men hele den menneskelige aktivitet. 

Hvilket resulterer i at analysen bliver på den iboende rationalitet som bliver til en strategisk 

programmering af individernes aktivitet. (Ibid: 255-256) Fokuspunktet bliver nu lagt over på, 

hvordan at arbejderen udnytter de ressourcer han råder over, samt hvordan at denne økonomiske 

adfærd førers ud i livet. Arbejderens kompetence som en maskine der skal producere kan ikke 

længere adskilles fra arbejderen selv, maskinen kan her forældes og forædles, samt har den også en 

definitiv brugstid, alt dette bliver af økonomisk interesse. (Ibid: 257-258) 

 

Under disse betingelser bliver den traditionelle forståelse af homo oeconomicus som en 

udvekslingspartner, ændret til under en neoliberal forståelse at være en iværksætter eller rettere sagt 

sin egen iværksætter. Man er her sin egen iværksætter, i kraft af at man er sin egen kapital, sin egen 

producent, sin egen indtægtskilde. Lønnen kommer til blot at blive forstået som en afkast af en 

kapital, en kapital som Foucault benævner som menneskekapital. Menneskekapital benævner at 

mennesket som kompetencemaskine der producere kapital, og som derved ikke kan adskilles fra det 

menneskelige individ der besidder disse kompetencer. (Ibid: 258-260)  

 

Undersøgelsen bliver nu ledet hen på hvordan denne menneskekapital dannes, og det gør at 

økonomiske analyser nu kan anvendes på felter og områder som man hidtil ikke har set før. Da 

menneskekapitalen nødvendigvis må forstås som de kompetencer medførte eller tillærte som 

mennesket besidder. Bliver formålet at skabe disse kompetencer, for derved at skabe 

menneskekapital som kan frembringe en indtægt. Det er her uddannelse og investering der vil 

kunne hjælpe med at bibringe denne kapital. Men også mere bløde og abstrakte ting, såsom omsorg, 

mobilitet, forøget helbred og kulturelle stimuli vil her også forøge menneskekapitalen og bliver 

herigennem også områder for den økonomiske analyse. (Ibid: 260-263) 

 

Multituden og folkets differentiering 

Forståelsen af postfordismen er for Virno knyttet tæt sammen med hans forståelse af multituden. 

Multituden er her det begreb hvorigennem vi må forstå befolkningen i vores samtid, hvis det skal 

benævnes som en entitet. Multituden bliver udviklet som begreb igennem hans bog ”Grammer of 

the Multitude” og må derfor også forstås i forhold til de andre perspektiver og begreber 

hvorigennem han prøver at konceptualisere vores samtid. Jeg vil dog her først prøve at sammenfatte 
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en indledende forståelse af hvad han mener med at vores befolkning i dag må forstås som en 

multitude. 

 

Når Virno snakker om multituden er det forstået som at vores samfund ikke længere er en specifik 

entitet eller har specifikke befolkningsgrupper som man kan tilhøre, vi er ikke længere et samlet 

folk, som Hobbes beskrev det. Vi er derimod samlet i sin differentiering, i netop det at være 

individer der ikke har et bestemt tilhørssted. En forståelse som bliver ført tilbage til Spinoza og hans 

forståelse af en multitude som en pluralitet der består i offentligheden, i kollektive handlinger og 

fælles anliggender, uden at blive til en entitet. (Ibid: 22) 

 

For Hobbes er folket som begreb strengt sammenhængene med staten, folket er her en direkte 

refleksion af staten. De to eksisterer som nødvendige modsætninger for hinanden, hvis der er en stat 

er der også et folk og uden staten eksisterer folket ikke. Folket er en samlet entitet under staten med 

en vilje. Multituden for Hobbes er derimod noget der tilhøre natur tilstanden. Multituden er et før-

statsligt element, der forkaster den politiske samhørighed og indgår ikke i et forhold til autoritet, da 

mennesket aldrig har overgivet sin rettigheder til suverænen. Kort sagt der kan for Hobbes ikke 

eksistere en multitude, hvis der eksistere et folk. (Ibid: 23-24) 

 

For Virno er der sket en sammenblanding af forskellige begreber, som man hidtil har set som 

dikotomier. Der er her specifikt tale om dikotomien mellem det private/offentlige og det 

kollektive/individuelle. Det kan i dag være svært at se hvor den individuelle oplevelse begynder og 

den kollektive slutter, samt kan det være svært at separere offentlige og private oplevelser. Den 

nuværende multitude kommer derfor til at ligge midt mellem individet og kollektivet mens at 

skildringen mellem offentlig og privat ikke længere er valideret. Man skal dog ikke tro at denne 

befolkningsmasse trods det ikke kan samles under staten, ikke har en enhed. Enheden er derimod 

befolkningsmassens sprog, intellekt og kollektive fakulteter af den menneskelige race. Enheden er 

ikke længere et løfte fra staten, men en præmis som individet lever ud fra. Det er her ikke noget 

man samles om men forudsætninger som man handler ud fra. (Ibid: 24-26) 

 

Multitudens individuering 

Selve vores forståelse af at man samlet i sin forskellighed forekommer netop som et oxymoron. 

Men hvad ligger der bag dette udsagn? Virno tager her udgangspunkt hvad han kalder 



Cand.Merc.Fil  Mads Petersen 
Copenhagen Business School  1. juni 2016 

 38 

individuations princippet at man lader singulariteten være singulær og individet individuel. For at 

forstå en sådan individuation tager Virno udgangspunkt i det der kommer før individuationen. Med 

det mener han først og fremmest, det han kalder for den præ-individuelle virkelighed, hvilket han 

betegner som noget universelt og fælles. Den proces som giver individet singulariteten i multituden 

har en præ-individuel begyndelse. Men hvad er dette præ-individuelle? Det er først og fremmest 

vores biologiske udgangspunkt som race, altså de følelsesmæssige organer, motorik og evnen til at 

percipere. For det andet referere det præ-individuelle til vores sprog, forstået som en historisk 

neutral entitet som er delt af alle i et bestemt fællesskab. Sproget er i sin natur socialt, et privat 

sprog findes ikke. Sproget bliver til en del af individuerings processen, i modsætningen til den 

biologiske evne for perception. Da det netop er igennem sproget at individueringen finder sted og 

man bliver et individ. Men før en sådan individuations proces er sproget et præ-individuelt fælles 

fakultet for kommunikation. (Ibid: 77) 

 

Sidst men ikke mindst er den fremkommende relation af produktion præ-individuel. Her møder vi 

en præ-individuel entitet som er grundlæggende historisk. Kapitalismen og arbejdsprocessen 

mobiliserer det mest universelle ved mennesket, dets perception sprog og følelser. Man må forstå at 

det er hele den produktive kraft der er præ-individuel, det er det sociale samarbejde, i form af fælles 

handling, totaliteten af det politiske, kognitive og følelsesmæssige kræfter. Disse produktive kræfter 

er her præ-individuelt på samme måde som sproget, da det står som en historisk social-konstitueret 

proces som individet må individueres ud fra. (Ibid: 77-78) Jeg læser her produktion bredt, forstået 

som den viden og forståelse som er blevet skabt mellem mennesker, et fælles intellekt og 

værdigrundlag. 

 

Individuationen bliver aldrig fuldført, det præ-individuelle overgår aldrig helt til at være en 

singularitet. Multitudens singularitet som må forstås som individernes forskellighed, når aldrig 

nogensinde sin ende da individerne aldrig helt kan frakaste sig det præ-individuelle. Multitudens 

subjekt er her dømt til at være sammenflettet mellem det præ-individuelle og sine individuerede 

karakteristikker, eller sagt på en anden måde, subjektet er selve denne sammenfletning. Subjektet 

bliver her en kampplads mellem det præ-individuelle og det individuerende, det præ-individuelle 

sætter her spørgsmålstegn ved individuationen hvilket resultere i angst, frygt og gru. Følelserne 

kommer her til at være den medierende kraft mellem de to ekstremer. Ulykke og usikkerhed 



Cand.Merc.Fil  Mads Petersen 
Copenhagen Business School  1. juni 2016 

 39 

stammer ikke fra selve adskillelsen mellem den individuelle eksistens og det præ-individuelle, men 

fra deres sammenfletning når denne bliver uharmonisk eller resultere i en krise. (Ibid: 78-79) 

 

Kollektivet kan være grund for en øget individuation, det er netop i kollektivet at vi kan gøre os selv 

til en singularitet, det er kun i det kollektive at perception, sprog og produktive kræfter bliver formet 

til en individueret oplevelse. Det er her den grundlæggende forskel, for det som Hobbes forstår som 

folket og multituden viser sig, nemlig at kollektivet for multituden ikke er midtsøgende og 

sammensmeltende i modsætningen til Hobbes' forståelse af folket, hvor det netop er derigennem at 

de bliver til en enhed. Multituden er her ikke en enhed da man i multituden gennem kollektivet, 

udvikler sin individuation og at man som denne individuelle singularitet, allerede har tilbagelagt 

denne form for enhed. (Ibid: 79-80) 

 

Menneskets eksistens og rædsler 

Virno forstå menneskets tilstand i multituden i dialektikken mellem frygt og rædsel. Vi vil her som 

altid søge mod beskyttelse i tilflugt for verdens rædsler. Virno ser verden som værende fyldt med 

kontingents og overraskelser. Vores eksistens er livlig og aldrig helt under vores kontrol, og er 

derfor en konstant kilde til usikkerhed. Det menneskelige individ er her fyldt med frygt og angst og 

det er netop disse rædsler Virno tager fat i, når han skal beskrive hvordan individet føler sig når det 

stiller sig overfor samtidens farer. Rædslerne kan her deles op i to, den ene er en konkret relativ 

form for fare som f.eks. det at miste sit job, mens den anden forholder sig til en absolut fare, som 

vedrøre selve vores væren i denne verden. Men hvor de relative altid er klart defineret og 

forståelige, kan de absolutte hverken klart defineres eller forstås. (Ibid: 32-33) 

 

Virno tager fat i de heideggeriske forståelser af frygt, som værende rettet mod noget specifikt, og 

angst som ikke kunne defineres eller forstås. Traditionelt var disse således opdelt; frygten var 

forbeholdt det der var inde i det etablerede samfund, hvor der var genkendelige behagelige vaner og 

en konsolideret etos. Angsten derimod afstedkom af afstandtagen til samfundet og dets fælles vaner. 

Virno mener i midlertidigt her at disse to fænomener er begyndt at overlappe hinanden. Dette skulle 

være sket grundet af at individet netop ikke har et fast holde sted i nutiden, derfor er enhver 

handling der udgår fra os en kontinuerlig innovation af en ny virkelighed. Det er her ikke længere 

muligt at skelne mellem en usikker yderside og stabil inderside i samfundet. Denne permanente 

nyskabelse af livsformerne, og den træning der er nødvendig for at klare dette. Resultere i en direkte 
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og kontinuerlig relation med verden gennem de upræcise kontekster af vores eksistens. (Ibid: 33-34) 

Denne blanding af angst og frygt definere Virno som gru2. Dette er en konstant følelse af ikke at 

føle sig hjemme, som i dag er det der binder multituden sammen i sin almenhed, netop fra at blive 

eksponeret af verden fra alle sider.  

 

Virno mener at vi som mennesker først beskytter os selv, derefter begynder vi at udpege de farer 

som vi skal være opmærksomme på. Men da de omstændigheder vi eksistere i, konstant ændre sig 

bliver det at beskytte os selv en kontinuerlig opgave, og mens vi søger efter denne beskyttelse 

forsøger vi ofte retrospektivt at identificere mulige farer. Farer kan her også tjene som en specifik 

form for tilflugt. Selve dialektikken mellem farer og tilflugt munder ud i en dialektik mellem 

forskellige former for beskyttelse. Der kan her forekomme forskellige tilflugtssteder som fremstår 

som forfærdeligheder f.eks. xenofobi eller tiltroen til en tyran. Virno forstå her det at være opslugt 

af angsten, som blot en anden måde at konfrontere den angst man står overfor. Spørgsmålet bliver 

derfor til et spørgsmål omkring hvordan vi møder denne farer, og hvilken form for tilflugt vi søger. 

(Ibid: 34-35)  

 

Topoi koinoi og intellektet 

Et sted som Virno mener at samtidens individ kan søge tilflugt, henter han fra den Aristotetiske 

retorik, nærmere sagt topoi koinoi oversat til fælles steder. Disse fælles steder er gennem Aristoteles 

forstået som de mest generelle og valide logiske og lingvistiske former i vores diskurs, de giver 

mening og struktur til alle vores udtryk og er derfor fælles på den måde at ingen kan gøre sig uden 

dem. Ud over topoi koinoi følger der også at der er nogle specifikke steder som udtrykker vores 

særegenhed i vores dialog, disse er hvad Aristoteles kaldte for topoi idio eller specielle steder. Disse 

er måder at omtale ting på som kun er anerkendt i visse sfære af vores liv, det kan her være 

forskellige ethos'er, argumentations former eller sprog. Virno mener her at topoi idio er ved at 

forsvinde mens at topoi koinoi spredes og gør sig gældende og skaber mønstrene for alle former for 

diskurs. (Ibid: 35-36)  

 

Vi tænker og taler i dag næsten på samme måde hvor end vi bevæger os, de fælles stæder giver os 

de pejlemærker hvorigennem vi kan orientere os, men forekommer generelle, utilstrækkelige og 

                                                
2 uncanny 
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ikke specifikke til selvets situation. Virno mener her at topoi koinoi bliver den apotropæiske3 kilde 

for selvet, i vores samtids multitude, et stykke værktøj der syntes brugbart men relatere sig ikke helt 

til vores specifikke situation. Følelsen af ikke at føle sig hjemme, kommer herigennem til at gå hånd 

i hånd med fremtrædelsen af topoi koinoi. Topoi koinoi bliver kernen i sindets liv, hvor de udgør 

menneskets lingvistiske epicenter, man kan her sige at sindets liv bliver offentligt. (Ibid: 36-37) 

 

Under disse forhold bliver den rene intellektet, det der skal lede os hvor de forskellige fællesskaber 

fejler. Intellektet bliver noget fælles og rykker frem fra baggrunden, og bliver et værktøj for 

individets orientering i verden. Intellektet rykkes frem og bliver en del af topoi koinoi. Dette bliver 

her vores kompas, de mest generelle og abstrakte lingvistiske strukturer bliver for multituden 

redskaber for at orientere os selv i verden. I form af intellektets offentliggørelse benævner Marx det 

generelle intellekt4. Det generelle intellekt var for Marx et fælles gode, der i sin aktivitet får en 

udvendig, kollektiv og social karakter når det bliver til drivkraften bag værdi-produktionen. Det 

vigtige er her at sindets liv her bliver knyttet til offentligheden. (Ibid: 37-38) Det generelle intellekt 

er produktions paradigmet for topoi koinoi, det er den produktion som afstedkommer af de 

lingvistiske og kognitive vaner, som er tillagt gennem udbredelsen af fælles stederne, det bringer 

individerne sammen i en værdiproduktion og subjektivere dem samtidig. 

 

Sindets offentlighed, fælles stederne og det generelle intellekt har alle en betryggende natur, der 

afstedkommer af deres repeterende natur. Repetitionen kan ses som en form for tilflugt, hvor 

individerne herigennem kan undgå det fremmede, hvilket her står som alternative måder at se på 

ting, også forstået som topoi idoi. Denne repetition tager i vores samtid over som det beskyttende 

element i stedet for en veludviklet ethos. (Ibid: 39-40) 

 

Virtuositet 

Det klassiske skel mellem den rene intellektuelle aktivitet, det politiske liv samt arbejdet er faldet 

sammen. Det postfordistiske arbejde har her overtaget mange af de karakteristika som ellers før 

tilhørte det politiske. (Ibid: 50) Virno mener her mere specifikt at arbejdets udførelse, har antaget en 

hvis form for virtuositet, såsom hos en scenekunstner. En sådan virtuositet definerer Virno på 

følgende måde: ”For det første, er det en aktivitet der finder sin egen fuldførelse (altså sin egen 

                                                
3 Vende væk – relatere etymologisk til protreptikken gennem trepein mens prefixet apo- beyder væk fra (Internet 8 og 
Internet 9) – herigennem forstået som en fremmedgørelse af selvet. 
4 viden som en principiel produktiv kraft (Virno: 106) 
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mening) i sig selv, uden at objektivisere sig selv i et slutprodukt, uden at afvikle sig i et færdigt 

produkt, eller til et objekt som vil overleve udførelsen. For det andet, er det en aktivitet der behøver 

tilstedeværelsen af andre, som kun eksistere i tilstedeværelsen af andre.” (Ibid: 52) 

 

Virno mener at en sådan virtuositet er grundlæggende politisk, dette ses blandt andet i den gamle 

Aristotetiske skildring mellem arbejde og politisk handlen. Arbejdet forekommer her når der er et 

objekt der bliver produceret, mens at den politiske handlen er når grunden til denne handlen bliver 

fundet i handlingen selv.5 Arbejdet har i dag antaget, denne karakteristik som ellers før vedrørte den 

politiske handlen. (Ibid: 52-53) Det producerende arbejde antager i postfordismen en virtuos 

karakter og bliver derigennem politisk, organisationen kan anskues som en offentligt organiseret 

plads hvor denne virtuose handlen udfolder sig. (Ibid: 54-55) 

 

Sproget er for Virno virtuost i sig selv og det at tale er den fundamentale form for virtuositet. Det at 

tale producere hverken noget eller efterlader noget som senere kan aktualiseres senere, talen 

produceres og aktualiseres i nu'et6. Derfor bliver samtidens produktion virtuost præcist fordi den 

inkludere de sproglige oplevelser i dets egenskab. (Ibid: 55-56) I dele af produktionen er det de 

bestemte måder at agere på som bestemmer ens succes, ikke ens kvantitative produktion. Det er 

hvordan man gebærder sig og udtrykker sig udadtil der selve produktionen. Man producere hverken 

fra bunden af eller transformere et produkt men fungere ifølge Virno som en slags smørelse. Succes 

kriteriet bliver derfor også i højere grad at kunne formå at holde på og erobre magt, hvilket derfor 

også kræver evner der høre til det politiske. (Ibid: 57) 

 

Multitudens virtuose arbejdes gevinst må forstås som værende intellektet eller rettere sagt gennem 

Marx det generelle intellekt. Dette generelle intellekt forstås her som videnskab, viden generelt og 

know-how som den sociale produktivitet hviler på. Denne politisering afstedkommer netop af at 

tanken er blevet den primære kilde til velstand. Tanken går her fra at være en usynlig karakter til at 

blive et offentligt anliggende. (Ibid: 63-64) Det generelle intellekt udfolder sig i kommunikativ 

interaktion i skikkelsen af epistemiske paradigmer, dialogiske udførelse og lingvistiske spil. Det 

                                                
5 Det manglende objekt i politikken, må forstås i forlængelsen af hvad man mener at politikkens formål. En pessimistisk 
opfattelse af dette formål, vil være at man finder politikkens formål i selve opretholdelsen af magten, altså i politikken 
selv. Det er herigennem jeg forstå Virno’s antagelse af det manglende slutprodukt fra politikken, og opfattelsen af vores 
samtids produktion. 
6 Talens mening kan selvfølgelig her godt have en funktion over tid, som f.eks. et løfte, men selve talens udførelse i 
form af meningsoverførslen sker i nu’et. 
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generelle intellekt efterspørg virtuos handling, fordi en god del af intellektet ikke er kanaliseret i et 

maskinært system, men manifestere sig i direkte menneskelig aktivitet i dets lingvistiske 

samarbejde. Det generelle intellekt må her ikke komme til at betyde viden i en konkret betydning 

men snare selve fakultetet for tænkning altså tankens potentiale. (Ibid: 65-66) 

 

Opportunisme 

Virno mener at der er to forskellige følelsesmæssige tilstande, som forekommer så almindelige at de 

udtrykker fundamental væren i vores samtids multitude. Disse to er så almindelige måder at være og 

føle på, at de kan appliceres på en lang række forskellige oplevelser. Det er her opportunisme og 

kynisme som Virno nævner. (Ibid: 84) 

 

Det grundlæggende krav for arbejderen i dag må forstås som en tilvænning til ændring, en hvis 

mobilitet. Disse evner høre ikke til industrien men den socialisering der sker udenfor 

arbejdspladsen, disse evner udvikles herfra og bruges senere som de reelle redskaber i handlen. 

Virno ser her en vis form for nihilisme forstået som det ikke at have fastlagte praksisser som selvet 

kan læne sig op ad. Denne tendens er i postfordismen gået ind i produktionen og er blevet til en 

professionel kvalifikation. Man forcerer ikke en forskydning, som at gå fra en tidligere 

genkendelighed. Det er snarer forskydningen der bliver gjort til professionel profil i sig selv. 

Nihilismen bliver her en værdifuld komponent for arbejdsmarkedet og den teknologiske udvikling. 

(Ibid: 85) 

 

Roden til opportunisme ligger for Virno i den socialisering der ligger uden for arbejdspladsen, den 

er her karakteriseret af uventede drejning, evig innovation og kronisk ustabilitet. Her bliver 

opportunisten defineret af Virno som dem der møder denne strøm altid udskiftelige muligheder og 

altid gør sig selv tilgængelig for disse. Opportunismen står i postfordismen som den kognitive og 

adfærdsmæssige reaktion, på at der ikke længere er nogle faste og forudsigelige rutiner. Det er 

netop evnen til at navigere i disse muligheder som bliver en professionel kvalitet i postfodismen. 

(Ibid: 86) Denne opportunisme er det samme som Ehrenberg senere i opgaven benævner som vores 

samtids initiativs krav til selvet. 
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Kynisme 

Etymologisk stammer kynisme fra det græske kynos som betyder hundsk, ordet var først tillagt til 

den filosofiske skole som udgår fra den græske filosof Diogenes af Sinope men ændrede senere 

betydning til at vedrør det at tro folk er drevet af deres eget ego eller har et negativt syn på verden. 

(Internet 10) I dag bliver kynisme ofte brugt i industrisociologien til at beskrive en tilstand for ikke 

at være følelsesmæssigt involveret i f.eks. sit arbejde. Det forstås som en afstandtagen til de værdier 

og følelser, som en engagering og indlevelse i arbejdet ellers ville resultere i. 

 

Kynismen er for Virno som opportunismen også forbundet denne kroniske ustabilitet, som i 

arbejdstiden og fritiden giver os de nøgne regler som f.eks. sundheds påbud eller WLB, der kunstigt 

strukturerer handlen. Multitudens emotionelle situation er netop givet af den nærhed, som den har 

til disse regler der animere den individuelle kontekst. Det der ligger til grund for denne nutidige 

kynisme er det faktum at vi i dag møder regler, langt oftere end vi møder faktum og langt tidligere 

en vi møder de egentlige begivenheder. Men det direkte møde med reglerne, betyder også at vi 

erkender deres grundløshed og konventionalitet. Man deltager derved ikke i disse spil med ægte 

troskab, men finder sig i stedet i disse spil frataget fra nogen form for seriøsitet eller klarhed, og 

forekommer derfor ikke som andet end et sted for selvbekræftigelse. En selvbekræftigelse der bliver 

mere kynisk jo mere den drager på disse regler. (Virno: 87) 

 

Virno mener at denne kynisme er en måde hvorpå man kan reagere overfor det generelle intellekt. 

Forstået herigennem er det generelle intellekt social viden, der er blevet en principiel produktiv 

kraft. Der er i modsætningen til moderniteten intet princip om ækvivalens i det generelle intellekt, 

modellerne for social viden konstituere blot præmissen for de operative heterogene muligheder. 

Koderne og reglerne bliver derfor præsenteret som en umiddelbar produktiv kraft, som konstruktive 

principper, der bliver præmisserne for enhver handling. (Ibid: 87) 

 

Denne sociale orden ligger indlejret i nutidens kyniker, da princippet omkring ækvivalens lå i selve 

grundlaget af de tidligere egalitære ideologier som var understøttet af gensidig anderkendelse uden 

begrænsninger samt en universel og gennemsigtig form for sproglig kommunikation. (Ibid: 87-88) 

De egalitære ideologier Virno snakker om her må forstås som de ældre mere strukturerede samfund, 

hvor idealerne fremstod i en mere klar form og de sociale relationer var givet i en klar og 
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struktureret kontekst. Selvom disse strukturer måske ikke gav en egentlig retfærdighed, var den 

begrundet og konsistent og derved også egalitær ud fra dens egen logik. 

 

Kynikeren anerkender både den fremtrædende rolle af visse kognitive præmisser, samt fraværet af 

ækvivalensen. De frasiger sig enhver form for inter-subjektiv fundament samt enhver standard for 

moralske evalueringer. (Ibid: 88) Kynikeren behøver ikke retfærdiggørelse for sine handlinger, man 

acceptere blot de betingelser han finder sig i. Det er også herigennem at den slovenske filosof 

Slavoj Zizek tager sin forståelse af kynismen ved at omvende forståelsen af det klassiske 

marxistiske mantra der lyder ”de ved det ikke, men de gør det alligevel” til de ved hvad de gør men 

de gør det stadigvæk. (Bjerre og Lautsen: 43-44) Han mener at kynismen muliggør at individet kan 

engagere sig i et arbejde, uden dog at tro på det, og både her kan føle sig som et frit og autonomt 

individ, selvom han indgår i kontekster hvor man bliver underlagt diverse former for kontrol. 

 

Denne tilgang er også på spil i Muir og Kirkegårds undersøgelser af medarbejderne i en 

konsulentvirksomhed. Konsulenterne fungerer og lader sig her underligge et enormt arbejdspres, på 

trods af at de ikke tro på det de egentlig laver. Konsulenterne opretholder her en fantasi omkring at 

de har andre muligheder og at de på ethvert tidspunkt kan forfølge disse. Fantasierne og 

konsulenternes tro på disse muliggør at konsulenterne kan opretholde deres arbejdsbyrde. Disse 

fantasier gør at konsulenterne kan se dem selv som værende fri fra virksomheden og dens 

grundlæggende ideologi, og opretholder illusionen der binder dem til ideologien. (Muhr og 

Kirkegaard: 13-14) Det er netop sådan at Zizek ser vores samtids kynisme indvirkning på selvet. I 

selve paradokset, i at det at de ikke tror på ideologien, fastholder subjektet i ideologien. Netop via 

en tro på at de selv er noget mere eller ikke er afhængig af denne. 

 

Depressionens udvikling og samtidens normer 

I ”Det udmattede selv” tager Alain Ehrenberg fra et historisk perspektiv udgangspunkt i, hvordan at  

depressionen har skiftet karakter alt efter de samfundsmæssige kontekster, som selvet har indgået i. 

Depressionen fremstår her til at være bagsiden af samfundets krav til selvet, hvor depressionen 

bliver et praktisk redskab til at definere vores lidelser. Da lidelserne netop er resultatet af 

samfundets krav, bliver depressionen til et nyttigt værktøj til at forstå samtidens krav til selvet. 

(Ehrenberg: 27-28+36) Hvilket jo netop ligger i forlængelse af den foucaltianske forståelse af at 

man kan forstå den subjektiverende magt i dens antagonisme. 
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For Ehrenberg var depressionen ikke den første patologi der har defineret sit samfund i sin samtid. 

Af disse modesygdomme nævner han bl.a. neurastenien og hysteriet. (Ibid: 28) Disse har netop også 

været modesygdomme der beskrev en bagside af deres samtid. I dag udtrykker denne tendens sig 

bl.a. i at depressionen er begyndt at opsluge flere af disse sygdomme, for derpå at være den 

metabetegnelse der definere en bred vifte af en lang række sindssygdomme, grundet af at det bliver 

behandlingen gennem den anti-depressive medicin der begynder at definere sygdommen. (Ibid: 51-

53) 

 

Den udvikling der har udmundet sig i nutidens forståelse af depression, sker for Ehrenberg i 

overgangen fra det mere disciplinære samfund til vores i dag mere individualistiske samfund. For 

Ehrenberg var der i den første del af det 20. århundrede, frem til omkring 60'erne og 70'erne, en 

markant anderledes samfundsstruktur i forhold til i dag. Der var her langt mere disciplin der udgik 

fra nogle centrale institutioner i samfundet, som f.eks. familien og virksomheden. Disciplinen og 

normerne foreskrev hvordan at selvet skulle agere og indrette sig, og hvad det krævede af personen. 

Man skulle være lydig og underkaste sig den sociale orden, hvilket skulle beskytte individet mod 

overgreb og afvigelser. Det var her skylden der ud fra et Freudiansk perspektiv skabte subjektet i 

dette samfund. (Ibid: 103-104) 

 

Ehrenberg's forståelse af vores samtids individualisme udtrykker han bl.a. gennem Nietzsche's 

forestilling om et menneske der kun ligner sig selv og ingen anden. (Ibid: 33) Den forståelse er den 

samme som man finder i Virno's forståelse af multituden som er samlet om deres forskellighed. 

Ehrenberg mener at individualismen gennem depressionen er gået hen og blevet et mareridt, hvor 

depressionen netop resultere i et menneske der ikke kan handle. (Ibid: 356) Skillepunktet ligger for 

Ehrenberg definitivt i ungdomsoprøret i slut 60'erne, her begynder de sociale normer langsomt at 

bryde ned. Der kommer i stedet nogle langt mere frie og åbensindede normer, hvor individet nu er 

fri til at skabe sit eget liv væk fra samfundets normer og institutionernes regler. (Ibid: 33) Selvet 

udstyres ikke længere med en forestilling som sin egen endelighed og skæbne, men bliver i stedet 

forsynet med en forestilling om at alt er muligt. (Ibid: 183)  

 

Vi lever i dag med en forståelse af at vi ikke er underkastet nogen bestemt skæbne og at vi derfor 

selv kan bestemme over vores eget liv. Det er i multituden muligt at skabe sit eget liv, hvilket har 
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åbnet for et helt nyt mulighedsfelt, som afkræver initiativ fra selvet. (Ibid: 355) Det er ud fra dette 

synspunkt at Ehrenberg mener at selvet i dag bliver bombaderet med et utal af pejlemærker, og er 

overladt til selv at dømme og skabe dets egen identitet herfra. Dette står stærkt i modsætningen til 

det tidligere disciplinære samfund som havde faste strukturer og retningslinjer. (Ibid: 33-34) Det er 

denne overgang, der resultere i at selvet bliver overvældet af mening og gøremål, hvilket for 

Ehrenberg fører til vores samtids depression. Herfra bliver manglen på initiativ den deprimeredes 

grundlæggende forstyrrelse, hvor det disciplinæres samfund psykiske smerte bliver skiftet ud med 

en affektiv udmattelse, en stemningslejets apati og en handlingslammelse. (Ibid: 278) Det er i dag 

utilstrækkeligheden der kommer til at kendetegne individ, frem for den skyld som stod som 

kendetegnet for det disciplinære samfunds pres på selvet.  

 

Der kommer her en modsætning som vi må i talesætte, Ehrenberg tese om at det er overskuddet af 

pejlemærker der fører til den hjemløshed som Virno snakker om er grundet de manglende 

strukturer, kan ved første øjekast virke modsigende. Jeg mener dog netop ikke at dette er tilfældet, 

de benævner tværtimod den samme tendens, nemlig at en forvirring i selvet. Mens at den generelle 

almenhed og abstraktionen i topoi koinoi refererer til de nedbrudte strukturer fra det disciplinære 

samfund som du også finder hos Ehrenberg. Her referere et overskud af pejlemærker til resultatet af 

individuationen, der forekommer når individerne skal skabe sig selv gennem disse abstraktioner. 

Abstraktionerne skaber et utal af pejlemærker, hvor muligheden for sammensættelse og forståelse er 

uendelige og danner derfor ikke nogen egentlig struktur, det er netop også denne tvivl der netop 

hører til den hjemløshed som Virno snakker om. Dette resulterer både hos Ehrenberg og Virno at 

vores samtids individ har svært ved at orientere sig. 

Selvet under postfordismens magt og narrativtet 
 

Jeg vil i det følgende afsnit analysere hvilken indvirkning den postfordistiske virkelighed har på 

selvet, hvilke magtstrukturer selvet befinder sig i, samt hvilke narrativer der gør sig gældende. Jeg 

vil gennem dette forsøge at påvise nogle af de problematikker der forekommer i vores samtid samt 

hvordan at selvet forholder sig til disse. 
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Multitudens natur i en magtkontekst 

De to forskellige perspektiver på magt går igen i selvets individuering i multituden. Det præ-

individuelle fungere som en subjektiverende magt, selvet må her leve underlagt denne magt. 

Sproget, værdierne og den social konstituerede historie er betingelser som individet er født ind i, og 

derved underlagt som betingelser for sin væren. Den biologiske præ-individualitet forekommer her 

selvsagt anderledes, da den ikke er en social relation.  

 

Denne præ-individuelle magt forekommer derfor også som værende det som strukturere de 

narrativer som selvet befinder sig i. Det udstyrer selvet med sproget samt historicitet og de 

relationer som fremstår som de grundelementer hvorigennem at plottet kan struktureres. 

Multitudens subjektiverende magt kan ikke forekomme gennem færdige prædikater der ligges på et 

bestemt subjekt, men derimod som ufærdige narrativer der danner strukturerne for subjektets 

plotliggørelse, og derigennem subjektets plot, samt de mulige karakterer som subjektet kan tilskrive 

sig. Det præ-individuelle skaber her de rammer som individet kan agere under.  

 

Det er ud fra disse betingelser at subjektet må begynde individuations processen, og danne sig selv 

som individ. Denne individuation må derimod ske gennem en potentia magt, hvor individet forsøger 

at skabe sine egne eksistensbetingelser ud og væk fra den subjektiverende magt af det præ-

individuelle. Prædikat tillæggelsen sker her i forbindelse med individets ageren, i og med at 

individet med sine valg indtager sin respektive karakter i et plot og kommer derigennem til at 

antage forskellige former for prædikater. Man ser tydeligt hvordan det præ-individuelle i form af 

plot strukturen, og individuations processen i form af individets ageren, flettes sammen omkring 

subjektet. Dette modsiger dog stadig på ingen måde potentia magten der jf. tidligere afsnit 

inkorporere, denne subjektivering i dets forståelse af magt.  

 

Det er både en påtagelse og skabelse, hvor individet henter og underlægger sig karakter prædikater, 

men skaber herfra også sine egne unikke karaktertræk. At kunne mestre denne individuations 

proces, bliver det at kunne mestre narrativerne, det er her præ-individualiteten der komplicere denne 

proces. Den narrative konfiguration står som selve mødet for det præ-individuelle og 

indviduationens sammenfletning. Det er herigennem at individet kan få tilkæmpet sig en vis form 

for autonomi. Det er også i denne individuations proces at selvets identitet bliver skabt, gennem 

påtagelser af den andethed som selvet møder. Andetheden forekommer som alt det individet møder 
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fra det præ-individuelle til andre individers eksistens. Denne andethed står som værdier og 

karaktertræk som individet kan vælge og påtage sig, og gøre til en del af sig selv og sin identitet.  

 

Menneskekapital, biomagt og virtuositet 

Biopolitikkens indvirkning må netop forstås som værende en indvirkning gennem det præ-

individuelle. Dette produktions normativ skal ses som udgangspunktet for vores samtids selvs 

individuation. Menneskekapitalen er her forstået som liggende implicit i vores relation til 

produktion, samt i vores sprog. Det at vi individueres ud fra en præ-individualitet, der handler om at 

øge vores egen menneskekapital, influere også vores valg. Individet vokser ud med et krav omkring 

at det skal være aktivt og producere, som netop resulterer i at individuationen og selvets narrative 

udvikling (som denne individuation netop kan betragtes som) bliver sat ind i en altomfattende etisk-

normativitet, med begrænset mulighed for refleksion.  

 

Virtuositeten forbinder individuationen, produktionen og den magt som selvet er underlagt i form af 

udførelsen af en bestemt karakter i et plot. Når vores virtuositet bliver til vores produktion, må man 

netop forstå at virtuositeten bliver denne menneskekapital in actu. Forstået på den måde at selve 

udførelsen af virtuositeten, bliver der hvor menneskekapitalen bliver sat i produktiv handling. Det 

er netop heri at vi finder det uadskillelige mellem selvet og vores produktion. Vores eget sprog og 

handlen, bliver med virtuositeten sat en i produktions kontekst. Det linker netop selvets narrativitet 

og derigennem selvforståelsen, til virtuositeten i dets arbejde og derved også produktionen, 

menneskekapital og det økonomiske. Selvets forhold til sig selv bliver et forhold til sin egen 

menneskekapital. Skabelsen og udviklingen af sig selv kommer til at blive centreret om udviklingen 

af en menneskekapital. 

 

Den virtuose handlen i en virksomhed kan herigennem nemt relateres til en karakter der udspiller et 

plot. Selvet kommer til at indgå i et bestemt narrativ, hvor man indtager og udvikler sig i bestemte 

roller, som man så skal spille. I postfodismens produktion vedrører dette narrativ det generelle 

intellekt og topoi koinoi, disse har, som tidligere skrevet, indlejret af forskellige logikker og 

normativer. Virtuos handlen bliver her for selvet selve måden hvorpå det kan indgå i 

postfordismens produktion. Det der kræves er karakterens udlevelse af dets rolle, dets abstrakt 

afkrævede potentialitets aktualisering. 
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Hvis kapitalisten køber arbejderens potentiale, bliver dets aktualisering selve virtuositeten. Men 

hvad er dette potentiale? Når man ser på abstraktions niveauet i topoi koinoi, samt 

menneskekapitalens ubegrænsede økonomiske sult, danner det netop en forståelse af en 

ubegrænsethed. En ubegrænsethed og udefinerbarhed der netop forekommer i Ehrenberg's 

universelle krav om aktivitet. Det vigtige her er at, det både er strukturerne der påviser en retning 

for selvets aktivitet og handlen der er faldet sammen. Samtidig med at det normative krav omkring 

en sådan aktivitet og handlen er større end nogensinde før. Dette er netop en af de hovedsaglige 

kilder til vores samtids gru.  

 

Topoi koinoi og den økonomiske manifestation af sproget og livsplanerne 

Sproget står her også som en vigtig magtfaktor, det er det der former vores perspektiver, det udgør 

grundlaget for vores narrativitet og derved vores selvforståelse. Sproget står derved som et centralt 

element i magten over vores handlen. Foucaults analyse af menneskekapitalens indgang i vores 

rationaler, tjener som et perfekt eksempel på hvordan det økonomiske manifestere sig i vores sprog. 

Disse indlejret forståelser former vores sprog og rationaler, hvor ændringen af forståelsen af homo 

eoconomicus fra udveksling partner til iværksætter tjener som eksempel. Det handler her om 

økonomiens indtrængning i vores 'fælles steder', det økonomiske står i dag netop som den fælles 

referenceramme. 

 

Topoi koinoi abstrakte natur forekommer netop i form af et sprog, som hvis normativitet 

afstedkommer af økonomiske kalkulative rationaler. Lykke, velvære og succes bliver lynhurtigt 

anskuet i form af økonomiske performativet. Individets livsplaner, narrativitet og identitet bliver der 

ved knyttet op i relation til disse rationaler. Performativiteten fra så forskellige ting såsom 

uddannelse sektoren til flygtningedebatten bliver underlagt økonomiske performative kalkulativer 

for at bestemme deres værd og omkostninger, for ikke at nævne selvets selvforståelse af deres eget 

værd. Den økonomiske manifestation i sproget bliver herigennem også til en subjektiverende magt, 

som strukturere subjektets handlen gennem disse økonomiske rationaler.  

 

Da det netop bliver disse økonomiske rationaler, der bliver den andethed som selvet møder, er det 

også opad og gennem de tanker at selvet danner sin identitet. Karakterens selvhed bliver sværere at 

tænke uafhængigt af et økonomisk aspekt. Det at identiteten bliver bundet op på det økonomiske,  
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skaber også den specifikke frygt, af at miste dette økonomiske grundlag for sig selv. Aktivitets 

normativet forstået gennem Ehrenberg bliver gennem menneskekapitalen bundet til økonomien. Det 

at være aktiv bliver at indgå i en økonomisk produktion, som netop bliver den sanktionerede 

aktivitet. Det er her at den virtuose handlen går fra at være et valgt performativ udførelse til et krav 

der vedrøre produktionen.  

 

Den nutidige biomagt er netop at gå ind på livet af individer og bestemme individets mest 

personlige forhold til dem selv og deres forståelse af verden. Narrativet er en måde, uden direkte 

magt, at påvirke deres personlige liv til en mere produktiv tilværelse. Det er en måde hvorpå man 

kan definere normer for subjektet, uden nogen form for tvang. Som nævnt bliver vores sociale liv 

blandet sammen med vores arbejdsliv, her bliver narrativerne en måde hvorpå man kan knytte 

karakterer til i en hel produktiv helhed. Fordring til forskellige livsplaner bliver en metode hvorpå at 

samfundet kan skabe produktive individer, det handler om at fordre til valg som tjener et produktivt 

formål. Narrativer omkring den arbejdende familie, det proaktive sunde overskudsmenneske eller 

bistandsklienten som den sociale taber, er almindelige narrativer i den nutidige samfundsdiskurs.  

 

Hvis man netop kigger på udformningen af livsplaner, kommer disse under nogle radikalt andre 

vilkår under postfordismen end tidligere. De forfaldne strukturer fra det disciplinære samfund gør at 

livsplanerne ikke længere er givet, men at man får forståelsen af at alt er muligt. Den føromtalte 

økonomisering af vores narrativer og sprog, gør at der kommer latente normativer, som individet 

tilskyndes og bliver bedømt ud fra. Samt skaber det store udbud af pejlemærker og topoi koinoi's 

abstraktion, utrolig komplekse og udfordrende forhold for identitet skabelsen. Gruen, hjemløsheden 

og depressionen kan netop blive resultatet hvis man ikke kan tackle disse udfordringer.  

 

Men hvad er det så vi står tilbage med nu? Disse skal jo dannes ud fra vores samtids forståelse og 

sprog som jo hentes fra det præ-individuelle og topoi koinoi. Disse mere abstrakte mønstrer for alle 

former for diskurs, sammen med det generelle intellekt danner jo vores referenceramme for 

udformningen af vores liv. Grundet produktions normativet der ligger latent i disse, bliver vores 

planer hurtigt sat ind i en begrænset arbejdsorienteret kontekst, uden egentlig nogen kritisk til 

stillingtagen til dette. Resultatet bliver at en egentlig refleksion af værdier, vores person samt 

relation til vores omverden bliver vanskelig. Vi finder os i dette stadie af hjemløshed uden 

retningslinjer som bliver et af grundlagene for selvets fortabelse postfordismen. Jeg siger ikke at det 
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er problematisk eller forkert at være karriereorienteret, men at en ureflekteret holdning til os selv og 

vores fremtid kan resultere i beslutninger og relationer der bliver problematiske.  

 

Identitetskabelse og opportunisme i postfordismen 

Vores samtids andethed er netop de økonomiske rationaler og aktivitets krav, der ligger latent i 

topoi koinoi og præ-individualiteten. Internaliseringen af disse gennem den fragmenterede 

forskellighed (som jo ligger i multituden) bliver netop vilkårene for identitetsdannelsen af selvet. 

Man kan spekulere i at der i visse brancher, endda forekommer en forøgelse af menneskekapitalen i 

denne konstant udviklende identitetsskabelse. Det er ikke nødvendigvis kun den indlysende branche 

som modebranchen, men også andre kulturel afhængige brancher som sætter en ære i at være helt 

med på de nyeste tendenser. Når virtuositeten afkræver kreativitet, nyskabelse og en forfølgelse af 

de nyeste tendenser, kræver det også at ens identitet følger med. Den identitet vi her snakker om er 

selvfølgelig identitet som sammehed. Men en fuldstændig forfølgelse af denne, kan skabe 

problematikker omkring selvheden hos selvet. Hvis individet forfølger og køber ind i disse 

forskellige identiteter, forsvinder et egentlig konsistent selv. Dette behøves som sådan ikke at være 

noget egentligt problem, men hvis selvet finder sig selv fortvivlet over sin nuværende idem identitet 

og ikke har en egentlig selvhed at falde tilbage på, kan det skabe store identitetskriser og 

fortvivlelse. 

 

Virtuositeten bliver et krav hvorigennem man kan fremstå som det produktive individ, som fælles 

stedernes normativ påkræver. At indgå som karakter i topoi koinoi’s narrativer bliver en virtuos 

performativitet, hvor selvet som karakter bliver dannet ud fra og i denne udførelse af sit jeg. Selvets 

identitet kommer til at udgøres af internaliseringen af denne andethed, en andethed som afkræver 

økonomisk produktivitet, aktivitet og opportunisme. Vores virtuose handlen og produktion af 

menneskekapital, linkes her helt fundamentalt til vores identitet. Selvom virtuositetens økonomiske 

performativitet ikke nødvendigvis afkræver hyppige identitetsskift, vil den i de fleste tilfælde 

påbyde en bestemt sammehed med jobbets forventede karakter.  

 

Forfølgelsen af det store mulighedsspektre indlejret i vores samtid, kræver her en villighed til at 

spille de karakterer der bliver påbudt, i modsætningen til under det disciplinære samfund hvor man 

skulle være den karakter man nu blev født ind i eller uddannet til. Opportunismen står her for 

forfølgelsen af disse karakterer, en forfølgelse der kan resultere i evige og hurtige identitetsskift, 
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identitetsskift der gør det svært at relatere til et stabilt selv og derfor måske også gør trangen til at 

”finde sig selv” det større. Når strukturerne og stabiliteten er faldet sammen og man mødes i en 

multitude altså i en forskellighed, bliver mødet med en andethed også til et meget mere komplekst 

og hektisk møde. Værdier prædikater og fænomener præsenterer sig i massevis og relationen til 

disse bliver også meget mere sporadisk. Det er netop i denne relation at Ehrenbergs forståelse af 

pejlemærker skal ses, og som resultatet af en manglende stabilt selv heraf må Virno's hjemløshed 

forstås igennem. 

 

Almenheden som tilflugtssted 

Selvet er dømt at forstå sig selv og verden gennem karakterens ageren i disse narrativer. Det 

medfører her at karakteren bliver valideret i form af disse performative værdier. Samvittigheden er 

jo her noget vi har sammen, det er en samviden. Samvittigheden står for vores normative 

forpligtigelse overfor den viden vi har sammen. Det at have en skyldfølelse, kan også udtrykkes i at 

have en dårlig samvittighed. Det vi ved sammen i dag, kan relatere sig til menneskekapitalen, til 

topoi koinoi og det generelle intellekt. Det er knyttet til arbejde og aktivitet. Men denne viden er 

også blevet mere abstrakt og mindre konkret grundet abstraktionen af topoi koinoi. De manglende 

strukturer og retningslinjer indlejres i vores samvittighed, og mindsker vores egentlige ansvar til de 

omnipotente ukonkrete krav, der ikke altid er nemt at forholde sig til. Det er netop disse betingelser 

der resulterer i den gru som Virno beskriver. Denne gru vedrør her frygten, der afstedkommer af det 

ikke at kunne opfylde de normative krav, der bliver sat for at kunne antage en hvis respektabel 

karakter i narrativet. Samt den angst der kommer af usikkerheden af at selvet gennem 

individuationen selv skal skabe sin identitet uden nogle faste strukturer.  

 

Svaret bliver lynhurtigt at antage disse normativer og søge tilflugt i de muligheder og karakterer 

som den subjektiverende magt giver os. Vi forsøger at skabe accepterede identiteter og indgå som 

sanktioneret karakterer i narrativet. Opportunisten står bl.a. som en figur der vælger og søge ly i 

almenheden, men at begrænse denne form for tilflugt til opportunisten vil være forkert. 

Opportunisten er oftest aktiv og finder glæde i dens ageren i almenheden. Mens at de mere pressede 

subjekter, der bare prøver at søge ly fra normativets krav, indgår langt mere passivt og er måske 

knapt så begejstret for status quo. 

 



Cand.Merc.Fil  Mads Petersen 
Copenhagen Business School  1. juni 2016 

 54 

Det bliver derfor tit performativerne, der i mange tilfælde i dag bliver til vores tilflugtssteder. Hvis 

at karakteren kan indgå i disse narrativer og vise sig som en produktiv del af samfundet, er man jo 

netop i sikkerhed for den kollektive stigmatisering. Hvor mange gange har man ikke hørt folk 

forsvare sig med udsagnet ”jeg betaler jo min skat”. Altså bliver ens evne til at indgå i denne 

produktive kontekst, til måden at validere ens eksistens på. Arbejderens virtuositet får derfor også 

en fremtrædende rolle, for subjektets selvforståelse og eksistensbetingelser. Aktivering og 

økonomisk produktivitet (både forstået som traditionel produktion, men også udvikling af sin 

menneske kapital) står derfor som naturlige tilflugtssteder for selvet. Så længe de opfylder disse 

krav er individet udenfor skyld og fordømmelse, og så længe man antager værdi produktionen og 

konsumptionen som en valid eksistentiel meningsdannelse, er selvet stadig beskyttet. 

 

Kynismen som tilflugtssted 

Som tidligere skrevet kan den virtuose handlen i en virksomhed, relateres til en karakters ageren i et 

plot. Hele vores ageren i samfundet, kan basalt forstås som en karakters ageren i et narrativ. Virno 

nævner at grundlaget for denne handlen syntes at blive mere uklart, og mangler de egalitære 

grundlag som var der før. Meningstomrummet gør her at selvet har svært ved at tro på de narrativer 

de indgår i.  

 

Det er her Virno finder grundlaget for vores samtids kynisme, en kynisme som afstedkommer af at 

karakteren ikke længere tror på det plot som det indgår i. Selvom det kan virke kontra intuitivt 

betyder dette dog ikke at karakteren stopper med at indgå, som en produktiv del af plottet. 

Tværtimod kan det være lettere for karakteren at indgå i denne virtuositet, da personen ikke længere 

behøver at identificere sig med de forskellige plots og dets normativer. Som man ser gennem 

Zizek's forståelse af kynisme kan det netop fastholde personen i dets ideologi (her forstået som 

narrativerne), netop fordi fantasien om, at de i virkeligheden er mere end den karakter som de 

spiller i plottet, fastholder dem i denne.  

 

Kynismen må derfor ses i lyset af en blokade af andetheden, så individet kan danne sig en identitet, 

der nødvendigvis ikke subjektivere dem under de allerede gældende narrativer. Men kan derimod 

danne et selv, uafhængigt af det gældende narrativ som personen nu indgår i. Identiteten bliver her 

ikke længere på samme måde linket sammen med produktivitets normativet og ens 

menneskekapital. Selvom en ydre og overflade altså idem identiteten i visse kontekster udtrykker 
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sig som den ønskede karakter i det pågældende narrativ, kan ens identitet i andre kontekster samt 

ens selvhed forblive en separat entitet, udenom den karakter man spiller i sin virtuose produktion. 

På denne måde kan selvet søge tilflugt i den kyniske væren, væk fra samtidens normative pres.  

 

Depressionen og andre patologier som nedbrud og tilflugtssted 

Jeg mener at man i disse kontekster kan anskue depressionen på to forskellige måder. Enten som et 

nedbrud, i form af ikke at kunne formå at indgå eller på anden måde søge tilflugt fra de normative 

krav. Ellers kan man også vælge og se depressionen som endnu en måde hvorpå man kan søge 

tilflugt fra disse normative krav. 

 

For først at se på den depressive som selve resultatet af ikke at kunne leve op til samfundets 

normativ, forekommer denne anskuelse meget lige til. Karakteren kan her ikke længere formå at 

indgå gennem sin virtuositet i plottet. Det afstedkommer af en udbrændthed fra det fremtrædende 

aktivitets normativ. Depressionen bliver selve resultatet af at man som karakter, ikke kan leve op til 

narrativets plan for en. Forstået herigennem kan man anskue stressen som et indledende symptom 

og grundlag for dette nedbrud, det bliver tegn på den overbelastning som selvet føler. Det at være 

stresset er her et tegn på problemer med at opretholde sin karakter i almenheden, mens at den 

depressive netop er stressens nedbrud. På den anden side kan den depressive også forstås, som en 

sanktioneret inaktiv karakter i samfundet. Den depressive bliver her sat i en offerrolle, som en der 

har brug for hjælp og kan derved ikke underligges de samme normative krav omkring produktivitet 

og aktivitet som resten af samfundet. Prædikatet omkring den depressive bliver i denne betragtning 

til et tilflugtssted, hvorigennem at karakteren i form af sin offerrolle, vil afkræve medfølelse i stedet 

for fordømmelse. 

 

Stress og depression kan her også ses som midler til at gøre op med for dårlige forhold. Det at sig at 

man er stresset, kan være en måde at sige man ikke kan holde til mere. At sige man har det dårligt 

med sin arbejdsbyrde kan bare opfattes som dovenskab, arbejdsgiveren har købt ens potentialitet og 

kræver at den skal realiseres. Men hvis man derimod er stresset er det fordi at man ikke har mere at 

give af, og at en fortsættelse af status quo vil medføre et sammenbrud som vil gøre en ukampdygtig. 

Det bliver til en måde hvorpå at man kan sige man kan yde hertil og ikke længere, en slags privat 

strejke. (Thyssen: 109) Det at være stresset og deprimeret kan herudover også ses som en etikette 

hvorigennem folk kan forstå, deres problemer og anstrengelser for det pres de ligger under. Disse 
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følelsesmæssige patologier bliver til folkesygdomme, der blot udtrykker folkets problemer med at 

opfylde samfundets krav. I en stat hvor der skal ydes velfærd til alle, kan denne fokus på disse 

patologier måske endda forstærke problemet. Ole Thyssen bemærker her at forskellige handicap 

legitimere at selvet får hjælp, det at det er en sygdom skaber krav om hjælp og behandling. Den 

manglende aktivitet kan ikke længere føres tilbage på selvet, men bliver en uforskyldt lidelse der er 

statens problem. Problemet føres ikke længere tilbage på individet men derimod på systemet. (Ibid: 

102-104) Det at søge tilflugt fra samfundets krav, i rollen som depressiv kan dog næppe ses som 

ønskværdigt for nogen. Det kan også næppe forstås som et aktivt valg, så meget som et betinget 

resultat af nogle ugunstige omstændigheder, omend det er genetisk eller socialt. 

 

Kontingents effekten og livets fordømmelse 

Det privilegeredes samfunds ubegrænsede muligheder står her også som en mulig byrde for selvet, 

det at alt er muligt bliver til et ansvar for selvet, et ansvar for at udleve de ubegrænsede muligheder 

som bliver stillet for ham. Alt og alle kan dog ikke blive det man har lyst til, og alle har ikke 

evnerne hertil. Den kontingents som selvet i dag bliver præsenteret for, eksistere ikke kun som en 

betingelse men i næsten højere grad som en fortælling. Forstået gennem Ehrenberg er forestillingen 

om sin egen endelighed, er ikke længere en fortælling og en forståelse som der abonneres på. 

 

Dette kan dog godt blive problematisk når den fysiske nødvendighed manifestere sig, og livets 

begivenheder udspiller sig som de nu gør. Her kommer disse forestillinger og forventninger 

uundgåeligt til at bliver smadret af nødvendigheds effekten. Den narrative kontingents viser derefter 

selvet de forspildte muligheder. Det er ikke nødvendigvis kun den depressive der kommer til at stå 

med dette problem, men enhver der ikke føler sig tilpas i sit liv, må kigge tilbage gennem den 

narrative kontingents, for at se på hvad der netop kunne være sket. Et eksistentielt vilkår, der netop 

bliver så present med fortællingen om at alt er muligt for alle.  

 

Det er her netop i multitudens individuerings effekt at individet tager sine valg, disse valg etablere 

uundgåeligt begrænsninger for ens person. Jo længere frem man kommer i denne individuerings 

proces og livet, jo flere valg er taget og derved begrænsninger blevet opsat. Dette er netop 

manifesteringen af selvets endelighed in actu.  
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Den retrospektivitet indlejret i enhvers relation til sin egen selvfortælling, fremstår derved som en af 

vores tid sværeste eksistentielle udfordringer. Når vi prøver at fraskrive omstændigheder og 

historien som faktorer for vores egen udvikling, og derved gør skabelsen af vores selv til et primært 

konstruktivistisk projekt, bliver vores selv også det mere udsat. Jeg siger her ikke at man skal lade 

sig underligge de gamle begrænsninger, eller lade vær med at forfølge sin drømme. Men en 

refleksiv forståelse af sine og verdens begrænsninger er ikke altid en dårlig ting. Verdens 

begrænsninger er måske ikke kun noget vi skal brutalt stå overfor når den fysiske nødvendighed 

trænger igennem, men noget som også skal indgå i vores fortællinger og forståelse af vores egne 

betingelser i denne verden. 

Postfordismens coaching 
 

Før vi går i gang vil jeg lige tage udgangspunkt i en definition af coaching, som Tobias Dam Hede 

definerer på følgende måde: ”Coaching kan defineres som en professionaliseret og ofte kontrakt 

reguleret samtaleform, hvor en coach ved hjælp af spørgsmål, refleksion og feedback støtter et 

andet menneske med at integrere mål opfyldelse med performance og personlig udvikling, der er 

bedre i overensstemmelse med vedkommendes egne erfaringer, identitets- og virkeligheds billeder.” 

(Dam Hede: 22) 

 

Jeg vil her i det følgende afsnit prøve at påvise fejlbarligheden i nogle af de mål samt midler der 

ligger i nogle af vores samtids coaching former. Jeg vil prøve at vise hvordan at de problematikker 

der ligger i vores postfordistiske samtid manifestere sig i de coaching former, der jo netop skal løse 

dem. Jeg vil her tage udgangspunkt i narrativ coaching samt NLP og to tendenser inden for denne 

coaching form, for derefter til sidst at relatere det til en diskussion omkring vores relation til vores 

værdier og handlingsmotiver. 

 

Narrativ coaching og dens betydning i samtiden 

I ”Narrativ coaching – En ny fortælling” beskriver Kit Sanne Nielsen, den narrative coaching som 

en fortællende samtale, hvor der forekommer problematiske historier der forhindre, den coachede i 

at være handlekraftig og autentisk i sit liv. Historien har ekskluderet vigtigt personligt materiale, 

hvor coachingen nu skal belyse de vilkår som bliver problematiske i historien og gør at individet 

ikke kan leve autentisk. Det er her meningen at coachen skal åbne nye områder, for at opbygge en 
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ny og mere bekræftende fortælling, som netop giver meningsfuldhed, autencitet og handlekraft. 

(Sanne Nielsen: 29) Den narrative coaching er her grundlæggende konstruktivistisk, identiteten 

skabes gennem individets valg af dets muligheder. Det er en kontekstuel identitet, hvor en person 

kan rumme flere forskellige identiteter, derfor kan selvet indgå i mange usammenhængende 

historier. (Ibid: 50) Identiteten bliver anset for værende fleksibel, hvor vi er de historier vi fortæller 

os selv, det handler her om for personen at vælge de historier der giver mest mening og handlekraft, 

samt støtter personen i det liv han ønsker at leve. (Ibid: 53)  

 

Problemet forekommer her at være at fortællingerne er rigtig nok en vigtig del af en person 

forståelse af sig selv, men endnu vigtigere er de udtryk for de værdier selvet antager. Som det også 

er udtrykt hos Ricoeur er narrativer sjældent etisk neutrale. Samtidig underligges den narrative 

coaching en hvis normativitet når den siger at personen skal støttes i at være handlekraftig. At selve 

målet for den narrative coaching, blot skal være at skabe en historie som giver umiddelbar mening 

og handlekraft, og støtter os i at leve det liv vi ønsker at leve, giver ikke nødvendigvis plads til 

nogen egentlig refleksion omkring egne vilkår eller værdier. Fokusset kommer ikke til at være på at 

give individet en vis form for autonomi og selvrefleksion, men blot på at korrigere selvet til at det 

kan indgå i almenheden igen. 

 

Konstruktion af identiteten og narrativerne kommer her til at ligge op ad karakterens individuerings 

proces i multituden og aktivitets normativet, og hænger jo derfor naturligt sammen med skabelsen 

af sin karakter i narrativet. Skabelsen af sin karakter kan ikke fjerne sig fra den præ-individualitet 

som individet skabes fra, den præindividualitet som selvet skal skabes fra er jo givet af den 

biopolitiske virkelighed, menneskekapitalen, utilstrækkeligheden og indtrængningen af det 

økonomiske. Hvis ikke der forekommer en kritisk refleksion over værdierne, resultere det 

herigennem i at selvets konstruktion af sig selv og sin karakter relatere til skabelsen af sin karakter i 

produktivitets normativet. Det at konstruerer sig selv bliver en opfyldning af de krav og drømme 

som er struktureret af præ-individualiteten. Men hvis at man har svært ved at indgå under disse krav 

og opfylde sine drømme som problematikker jo ofte kan stamme fra bliver det problematisk. 

Forsøget på skabelse af de nye narrativer, kommer derved til at vedrører fortællinger som kan 

undskylde eller på anden måde legitimere, at personen ikke er der hvor han selv ønsker. Det bliver 

en form for tilflugt i almenheden, eller et specifikt narrativ uden nogen egentlig til stillingtagen. 

Problemet er her at de underliggende problematikker ikke bliver konfronteret hvis udgangspunktet 
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netop ligger under for den samme normativitet som problematikken udspringer i, coaching bliver 

her en slags symptombehandling. De nye narrativ kan hurtigt møde de samme problemer som var i 

det oprindelige narrativ, hvis ikke at de underliggende årsager bliver adresseret. Her forstået som de 

etiske normativer som ligger i narrativerne som selvet er underlagt samt en forståelse af selvets 

egne værdier. 

 

Hvis autonomien som hos Spinoza er knyttet op på ens evne til at interagere, indgå og forstå 

forskellige modus'er, forekommer narrativ coaching ikke til at forøge denne selvbestemmelse. Det 

blot at skabe en ny historie som giver mening og handlekraft, øger ikke nødvendigvis evnen til at se 

og forstå verden på andre måder eller indgå i nye former for eksistensmåder, hvis ikke man skaber 

en kritisk og alternativ indsigt i sig selv og de omstændigheder man indgår i. Den narrative 

coachings manglende evne til dette, støttes yderligere af selve oprindelsen af den form for coaching, 

ifølge Nielsen er coachingen vokset ud af tendenserne i den globaliseret verden som jo netop 

vedrører postfordismen. Det er de hurtige skift som jeg nævner i opportunismen, det er konkurrence 

elementet i organisationerne, og ønskerne om personlig udvikling og work-life balance som jo 

vedrøre økonomisering af livet og menneskekapitalen, samt den øgede kompleksitet og behov for 

mening som man jo både finder hos Virno og Ehrenberg. (Ibid: 155) Coaching der netop er vokset 

ud fra de samme normativer som den prøver at adressere, vil ligesom at den virker uegnet til at løse 

dens problematikker også virke uegnet til at skabe nye mulige eksistensbetingelser.  

 

Da identiteten i den narrative coaching bliver anset for værende flydende, inddrager man ikke 

sammenspillet mellem idem og ipse identiteten i denne refleksion. Narrativet bliver her en ydre 

konstruktion som personen skaber for at relatere til sin omstændigheder på den bedst mulige måde. 

Man forholder sig her ikke til en egentlig selvhed hos personen og jævnfør det foregående eksempel 

heller ikke til etisk dimension af narrativerne. Målene er meningsfuldhed, autencitet og handlekraft 

forekommer også lidt intetsigende. At narrativet er meningsfuldt må blot forstås, at personen kan 

relatere til det og kan give det en retning, autencitet handler om at der er noget potentielt rigtigt som 

personen kan blive eller udvikle sig til og at det er handlekraftigt betyder jo blot at det er aktivitet, i 

relation med det tidligere omtalte aktivitets normativ. Som sagt udtrykker disse blot at personen 

indrettes mod aktivitets og produktions normativerne. Det er at forsøge at få den defekte 

medarbejder indskrevet til at kunne se sig selv i almenheden igen, så han kan søge tilflugt og se sig 

selv gennem dets værdier. Dette kan også hurtigt forekomme som den nemmeste løsning, den 
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kræver som sådan ikke nogen refleksion eller banebrydende indsigt, men derimod blot en lille 

korrektion af det narrativ man ser sig selv igennem. 

 

NLP's to myter, deres dogmer og problemer 

Iben Kroghsdal tager i ”Ledelse i autencitetens tidsalder” fat i to myter som er udbredt i vores 

samtid. Det gør hun gennem terapi og ledelsesformen NLP, som står for Neuro Lingvistisk 

Programmering. Hun mener her at de to forskellige myter om mennesket, som er så fremherskende i 

den konstruktion af egne livsfortællinger, er på den ene side den konstruktivistiske myte, og på den 

anden sig den gnostiske myte. (Kroghsdal: 18-19) 

 

Den gnostiske myte står her for den indsigt i ens egen egentlighed, og forsøg på at genopdage en 

tabt viden om dig selv. Mennesket har her under sin opvækst, tabt sig selv og det gælder nu om at 

finde det tabte. Man er her et unikt og medfødt selv, et selv som er sandt, godt harmonisk og har et 

bestemt formål som skal udleves og realiseres. Det er coachingen og ens eget job at finde dette selv 

og derpå realisere det, dette er en kontinuerlig proces som finder sted under hele ens liv, hvor det 

konstant handler om at være opmærksom på sig selv og føle om man er på rette vej. (Ibid: 20-21)  

 

Jeg mener at dette behov for at finde og forstå sig selv, står i klar forlængelse til den angst der 

forekommer med hjemløsheden i den postfordistiske multitude. Det at finde sig selv betyder også at 

finde sin plads i verden, det bliver herigennem coachingens mål at finde det selv, så der igen er en 

struktur og en mening i personens liv. Fejlslutningen kommer her til at ligge i forlængelse af det jeg 

tidligere beskrev som selvet som en kerne. Antagelsen omkring vi som menneske har et indre og 

bestemt jeg, som vi skal finde og derefter udleve det.  

 

Den konstruktivistiske myte tager i modsætningen til den gnostiske myte, udgangspunkt i et 

ubestemt og ubegrænset menneske. Dette menneske mangler erkendelse af sine egne muligheder for 

at transcendere sig selv, samt sin grundlæggende frihed for at vælge hvem man er. Det følger af 

denne konstruktivistiske myte, at mennesket er født med et ubegrænset potentiale, til at blive hvem 

det vil. Det har de ressourcer der skal til for ar handle og tænke på nye måder. Der er intet 

forudbestemt for noget individ, og mennesket vælger her det indhold det skal realisere. Det er under 

opvæksten at man begynder at se disse begrænsninger for en selv, det er her kulturelle normer der 

begrænser os i at blive det vi vil. Mennesket kommer i den konstruktivistiske myte til at leve 
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uautentisk i den betydning af at det ikke kender til sine egne evner til hele tiden at transcendere sig 

selv. Der skal her selvudvikling, bl.a. i form af coaching, til for at mennesket kan begynde at tage 

sig selv i besiddelse som et frit og ubegrænset individ. Mennesket skal herigennem opdage at det 

rent faktisk har ressourcerne, til at skabe sit eget liv efter sit eget ønske. (Ibid: 21-22)  

 

Jeg forstår den konstruktivistiske myte lidt i forlængelse med den konstruktivisme som man også 

finder i den narrative coaching. Det vedrøre også individueringprocessen og produktion/aktivering 

normativet, hvor det handler om skabelsen af sit eget selv, et selv som jo netop skal leve op til disse 

normer. Myten fungerer yderligere i forlængelse af den fortælling som Ehrenberg fremhæver med at 

mennesket i dag, ikke længere har en forståelse af egen endelighed men at alt er muligt, hvilket for 

ham fører til en følelse af utilstrækkelighed, som kun kan tolkes til at blive forstærket i denne myte. 

 

Autencitet kommer for gnostikeren til at være selverkendelse, mens at den for konstruktivisten 

bliver en selvudlevelse. Der ligger her en forståelse af at mennesket er eller kan blive en anden, 

denne udvikling bliver til noget mennesket bør beskæftige sig med, hvilket vedrør det 

postfordistiske normativ. Som jo netop relatere til postfordismen produktions krav vedrørende 

menneskekapital samt Ehrenberg's aktivitets krav og forståelse af mennesket der kun ligner sig selv. 

Krogsdal nævner her de giver mennesket et selvudviklingsimperativ, hvor det arbejdende menneske 

kan blive til en mere ægte udlevet og ressourcestærk version af sig selv, også forstået som 

udviklingen af ens menneskekapital. Samtidig nævner hun at disse tendenser også går igen i den 

coachingbaserede ledelse og den anerkende ledelse, som er fremtrædende i vores samtid. (Ibid: 22-

23) Der kommer herigennem en klar relation mellem et autencitet begreb som selvet skal søge, med 

de normativer som vi har relateret til postfordismen. Selvet skal derfor både skabes fra og mod de 

normativer, som netop kan forekomme som en af problematikkerne. 

 

Mennesket der kun ligner sig selv, samtidens coaching normer og autonomi 

Tanken om at vi i dag er blevet til den nietzscheanske forståelse af mennesket der kun ligner sig 

selv, vedrører denne tanke omkring om en ubegrænset tilblivelses proces, som ligger i den 

konstruktivistiske myte. Men samtidig også en mere generel autencitets forståelse, der også binder 

sig til den gnostiske myte. Samlepunktet er her forståelsen af det unikke individ, det at alle er 

specielle, et punkt der netop bliver underbygget i begge myter. Problemet er dog ikke nødvendigvis 

det positive budskab, men det normativ der følger i kølvandet. For som så ofte er der en bagside, i 
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dette tilfælde den utilstrækkelighed hos selvet som følger fra Ehrenberg. En utilstrækkelighed som 

netop også forekommer i den narratives coaching og dens skabelse af selvfortælling centreret 

omkring en konstruktion af en identitet der følger vores samtids normativer aktivitet og en skabelse 

af sin menneskekapital, der netop også relatere til selvudlevelsen i den konstruktivistiske myte.  

 

Nietzsche's forestilling var et menneske der selv fandt sine værdier som var autonomt ikke kun i 

form af at skabe et unikt selv. Men mere at selv forholde sig og skabe sine værdier og dyder, for 

derefter at følge dem og elske dem, (Nietzsche 2009: 32) ikke at skulle skabe unikke, autentiske og 

ubegrænsede individer. Det handlede her ikke om at antage almenheden men derimod at skille sig 

ud, ikke for at skaber sig selv, men derimod for at forme sine egne værdier og leve efter dem. 

Tværtimod påpegede han at udbredelsen af ens personlige værdier til generelle normativer kunne 

være problematiske. Ved at konstant at prædike sine værdier går de fra netop at være disse 

motiverende leveanvisninger til tyngende normativer, eller fra guld til bly som Nietzsche udtrykker 

det. (Nietzsche 2008: 163) 

 

Fejlen i den konstruktivistiske myte samt den narrative, er at de netop beder selvet skabe sig selv, 

uafhængigt af sit kulturelle standpunkt, men forstærker derfor paradoksalt nok, de kulturelle værdier 

som jo netop bliver grundlaget hvorfra at man skaber sig selv. Uden en kritisk refleksiv til 

stillingtagen til egen position og værdier, ender man med en påtaget dogmatisme, uden nogen form 

for autonomi. Det ukritisk heteronome subjekt, er blot det der ikke formår at danne sig et rum 

hvorfra det kan være kritisk refleksiv, autonomien betyder i denne sammenhæng at stille sig kritisk 

overfor sig selv og tage kontrol over og indgå i andre eksistensmåder. Dette er også grundlaget for 

at gnostikeren, får svært ved at tilkæmpe sig selvstændighed, da forsøget på at finde en egentlighed 

i sig selv, sjældent fører til en refleksiv kritik af ens egen verden forståelse. For at kunne handle 

selvstændigt, må der være mulighed for at relatere til selvets eksistens og dets betingelser fra 

forskellige perspektiver, for ikke blot at lade sig subjektivere under et dogme. Autonomi 

forekommer i denne forståelse i selve refleksionen. 

 

Vores samtids coaching fremstår netop i det foregående afsnit, som en ukritisk og selvbekræftende 

praksis. Det forekommer herigennem til at understøtte nogle af de problematikker som selvet møder 

i vores samtid. Kim Gørtz og Anette Prehn beskriver Coachingen ”som vitaminer, der støtter 

individets egen kraft og forløser et potentiale for ny refleksion og handling” (Gørtz og Prehn: 13), 
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men uden kritisk refleksion er det blot en antagelse af andres normativer som måske var problemet i 

første omgang. Hvad coachingen her bliver er vitaminer for at kunne bevare selvet i tilflugt under 

almenheden, en slags overfladisk symptombehandling af vores samtids gru. 

Protreptisk løsning 
 

Jeg vil i dette afsnit starte med at redegøre for protreptikken dens antagelser og metode samt dens 

implikationer for selvet og dets relation til omverdenen. Jeg vil ud fra dette, se om protreptikken 

evt. kan være behjælpelig for nogle af de problematikker, som selvet står overfor i vores samtid. 

 

Protreptik generalt 

Protreptikken er en samtalefrom der har sine rødder i det antikke Grækenland hos bl.a. Aristoteles, 

Platon og Isokrates. Protreptik kommer fra tropein betyder at vende sig, som fremkommer i ordet 

protrepo der betyder at vende sig imod. Protreptikken betydning bliver altså den praksis at få 

mennekset til at vende mod sig selv, altså det at afsøge sit eget sind. (Fogh Kirkeby 2009: 27) 

Protreptikken relatere sig også gennem trepo til ordet tropos som betyder stemning, og vedrøre 

derigennem den sinds stemning som selvet befinder sig i. (Fogh Kikeby 2008: 19) Protreptik er af 

Aristoteles defineret som dialektikken som er blevet påført, med det mål at få personen til at frigøre 

sig selv, ved at reflektere på sine basale værdier. (Fogh Kirkeby 2009: 13) Proteptiken skal her 

skabe et mentalt vendepunkt for selvet mod sit indre, hvor der bliver skabt en indsigt i selvets 

inderligste normer, idealer, tanker og værdier. (Ibid: 27) 

 

I sin oprindelse blev protreptiken normalt anvendt på samfundets ledere da man mente at det at 

statsoverhovederne netop havde et større behov for forståelse. Det blev bl.a. kaldt at mildne tyranen 

eller konge spejlet, altså forstået som et kald for at lederen skal have en form for selvrefleksion, jo 

bedre at han forstod sig selv jo bedre kunne han agere udadtil. (Ibid: 15) Det at vi netop i dag er 

blevet vores egen iværksætter, kalder også på en bredere brug af protreptikken. Frihed kræver også 

en besvarelse, et ansvar for eget liv og handlinger, som netop tager sit udgangspunkt i en forståelse 

af sig selv, sine handlinger og omverden. Sammenbruddet af samfundets strukturer og abstaktionen 

af topoi koinoi, er yderligere omstændigheder der kalder på protreptikkens hjælp. 
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Protreptikken som samtaleform gør brug af en guide, som skal styre samtalen for at starte en 

refleksion hos subjektet, dialogen skal her være refleksiv, upartisk og kritisk, hvor det endelige 

formål med samtalen ikke må være at ændre på personen, ud fra protreptikkens idealer. En ændring 

må kun ske ud fra personens egen selvopfattelse og formåen, hvor han selv foretager vendingen 

mod sig selv. Samtalen kredser omkring spørgsmål om værdier, eksistens og selvet, det handler 

ikke som i psykologien om at skabe en profil af personen, eller lede efter forskellige symptomer på 

lidelser. Fokusset ligger derimod på de normative problemer, som skal afdække selvets værdier, 

samt måske også de værdier selvet underligges. Værdierne forstås her som det vi handler og forstår 

verden ud fra, og danner derigennem grundlaget for selve den menneskelige væren. (Ibid: 167-169) 

 

Protreptikkens antagelser 

En af de grundliggende antagelser man finder i protreptikken er at det at tænke, fungere som en 

indre dialog med sig selv. På oldgræsk var det at tænke kaldt dianoia som Platon, definerede som 

”den indre dialog med sig selv”. Derved følger det at det at tænke og det at tale er to sider af samme 

sag, og at du derfor ved at guide talen på den rette måde, kan få personen til at tænke på den rette 

måde. (Ibid: 13) Det er herigennem at guiden skal få personen til at reflektere over sin egne værdier. 

 

Det følger yderligere i den protreptiske tanke, at jeg'et består af flere forskellige stemmer, jeg 

fremlagde tidligere under 'selvets dybde og dets stemmer' dette selv-billede, som beror på en 

topologisk opfattelse af selvet. Der forekommer her et jeg som udtrykker de umiddelbare indtryk, et 

jeg der reflektere på disse, samt et jeg til at observere denne relation, det som jeg tidligere har 

beskrevet som ho phromena. Den protreptiske praksis bliver her ind indgriben i de forskellige 

jeg'ers interaktion, hvad der må forstås som den indre dialog med sig selv. (Ibid: 32-34) Det vigtige 

jeg, er her ho phronema som jo fungere som dommeren, som det der gør det muligt at handle 

normativt i form af syntesen af overvejelse og intuition. Det er derfor derigennem at phronesis og 

selvets relation til sine værdier skal styrkes, og gøres til en normativ formet kontrolinstans. 

 

Protreptikken antager yderligere at selvet kun registrere en lille del af de aktiviteter der indgår i 

vores tankenetværk. Dette udtrykkes gennem translokutionarie princippet som udtrykkes således: ”I 

do not know what i mean until i hear what i myself am saying. I do not know what i do until i 

experience myself doing it. I do not know what i know until we experience ourselves performing 

it.” Det kommer derved heraf at det bliver i begivenheden hvorfra man genkender sig selv, hvor 
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viden herigennem bliver en kollektiv proces. (Ibid: 35) Det er igennem denne kollektive proces, at 

den protreptiske guide skal skabe en relation til klientens selv, ved kollektivt at afsøge og få 

klienten til at forholde sig kritisk til den sociale videns normativitet, hos Virno forstået som præ-

individualitetens normativitet som her er situeret i topoi koinoi og det fælles intellekt. 

 

Et andet selvbillede som protreptikken tilskriver sig, er forståelsen af hvad jeg tidligere har kaldt 

selvets etiske væsen. Selvets der forstås herigennem er et selv der lever efter sine værdier. 

Mennesket er her det der aktualisere disse værdier, en praksis som jo netop protreptikken skal 

bidrage til. Det er her udviklingen af phronesis, som jo relatere til udviklingen af ho phronema der 

er på spil. Det er selvets relation til de værdier som er indlejret i vores fælles kultur, sprog og 

fysiske betingelser som skal kultiveres og relateres til. 

 

Protreptikkens metode 

Før at protreptikkeren kan forstå sin klient må han forstå sig selv, for at udfører en protreptisk 

samtale må man derfor også være i stand til refleksivt at forholde sig til sit eget selv. 

Protreptikkeren skal have et kendskab til det etiske og ontologiske, for at kunne guide klienten rundt 

i samtalen. Protreptikkens opgave er at få klienten til at vælge sig selv, forstået her som at han skal 

vælge sin værdier eller forlade dem Den selvreflektion som protreptikken forsøger at skabe, 

forholder sig netop til den refleksion som sker i selvbilledet med de 3 jeg'er, det er her selve 

træningen af deres interageren der er subjektet for den protreptiske samtale. Dette kan udføres på to 

måder, enten ved at gør selvets indre strukturer og tilstande af sindet til samtalens 

omdrejningspunkt eller man kan indirekte tale om selvets indre tilstand og dets processer, som 

udgøres af begivenheder af tanker, følelser og ageren. (Ibid: 45-46) 

 

En måde hvorigennem den protreptiske praksis kan skabe adgang til disse værdier, er ved hjælp af 

en diskussion af begreber. Denne metode bygger Platon's diairetiske metode, man prøver her at 

finde en højere betydning af forskellige begreber, ved at etymologisk bestemme oprindelsen af 

disse, netop for at lede efter en yderligere forståelse eller implikationer. (Fogh Kirkeby 2008: 18) 

Som jo også omtales via Agamben og Fogh Kirkeby selv i metode afsnittet. Dette kan være en 

indgang til at få klienten til at se verden og værdierne i et nyt lys, og derved reflektere over hvordan 

klienten selv forholder sig til disse. Historierne er for protreptikken ikke det primære, men kan 
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havde værdi i form af at de kan være en vej ind til personen værdier. Jeg vil nu i næste afsnit se på 

hvordan den protreptiske praksis forholder sig til narrativitet, historier og fortællinger. 

 

Narrativitet i protreptikken 

Det kan være problematisk at inddrage klientens egne personlige fortællinger i den protreptiske 

samtale da det potentielt kan skabe en asymmetri. Sådanne italesættelser af narrativet med jeg'et i 

centrum, kan her skabe et asymmetrisk magtforhold hvor samtalen derfor kan komme til at handle 

om personens egen oplevelse af begivenheder og derved blive selvbiografisk, i stedet for den 

refleksion af værdierne som protreptikken skal være rettet mod. Dette udelukker dog ikke 

narrativiteten fra protreptikken, hvis narrativer antager en eksemplarisk eller symbolsk form, hvor 

de går ud over eller ikke inddrage klientens personlige narrativ, kan disse være nyttige redskaber. 

(Ibid: 47) 

 

Individerne skal herigennem gøre sig ansvarlige for værdierne via refleksion. Narrativerne bliver 

derigennem nyttige, netop når fortællingerne kommer i form af allegorier, lignelser, anekdoter og 

episoder, der formår at kanalisere klientens affekter mod det væsentlig og vægtige. Det skal fungere 

som en anledning til at kunne udtrykke sit forhold og forståelse til værdierne. Narrativerne står her 

som en af de første indgange til menneskets oplevelse af dets omverden. Historie fortællingerne 

udvikler sig derpå videre til udtryk for de forhold som mennesket historisk har befundet sig under, 

hvor forskellige virkeligheds opfattelser er blevet fremstillet. Vi identificere her vores egen 

individuering via historier om hvor vi kommer fra, for bedre at forstå os selv. (Fogh Kirkeby 2016: 

361-363) 

 

Protreptikkeren må ikke betvivle fortællingernes sandhed, men skal sammen med klienten forsøge 

at finde frem til de begreber, vedkommende bruger i fortællingens betydning. (Ibid: 365) Det 

handler om at skabe ny forståelse og refleksion af ellers udtrådte og falmede værdier eller begreber 

for igen at se dem i et nyt lys. Hvilket netop vil personificere omvending af Nietzsche's omvendte 

alkymister, hvor alkymisten igen formå at vende bly til guld. (Nietzsche 2008: 163) Hvis klienten 

kommer med konkrete problemer, i form af bestemte begivenheder må protreptikken selvsagt tage 

udgangspunkt i disse. Det kan også være vigtigt at få oplysninger i klientens liv for at belyse en 

persons basisværdier. Igen handler det netop ikke om at diagnosticere forskellige patologier herfra, 

men blot at få indsigt i personens forståelse og værdier. (Fogh Kirkeby 2016: 366) 
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Selvets relation til narrativitet og dets identitetskabelse 

Det handler derfor om at få personen til at forstå de normative implikationer, som ligger i hans egen 

narrativitet. Narrativet skal her ikke være i centrum, det er hvad narrativet står for der er vigtigt. Det 

handler om at etablere de værdier der er på spil i narrativerne, og forstå de handlingsgrundlag og 

logikker der ligger implicit i disse samt hvordan at selvet som karakter skal agere under disse 

betingelser. Selvet skal her reflektere over de karaktertræk, som personen over årene har fået tillagt 

sig selv, samt normativt refleksivt at udvikle de ønskværdige karaktertræk. Man skal derfor også 

som karakter i dette narrativ, være i stand til at reflektere på sin egen og andres ageren, og forstå de 

implikationer det har på en selv og andre. Det handler om at fører disse basale værdier ud i livet, at 

omsætte refleksion til praksis.  

 

Det handler nødvendigvis ikke kun om at forstå hvilke værdier vi selv skal tillægge os (selvom det 

nok er det mest væsentlige), men også om at forstå de normativer en selv og andre fungere under. 

Man skal her forstå de normativer der ligger i det narrativ man er indlejret i, for at kunne forstå de 

logikker som pålægges en og andre. Det kan bl.a. være nyttigt til at forstå hvilket pres der ligger på 

individet, samt til at forstå sine egne og andres motivationer, bias'er og handlingsgrundlag eller blot 

til at vide hvordan man skal navigere i denne verden. Det kan også øge vores medmenneskelighed 

og forståelsen mellem folk, der ikke ser verden ens og derigennem skabe støre empati. Generelt kan 

sådan refleksioner omkring værdier være en indgang til en bedre relation og forståelse af ens 

omverden. 

 

Narrativiteten står jo netop også som andetheden, som identiteten møder og skabes fra, at møde 

andetheden er jo også at møde værdier. Det at lære at forstå og forholde sig til narrativerne er derfor 

også, det at lære at forstå og forholde sig til andetheden og dets normativitet. Protreptikken står 

således, også som en sådan andethed, protreptikeren relatere herigennem sig til selvets identitet, ved 

netop at stå som en normativ reflekteret andethed, som klienten kan identificere og inddrage som en 

sammehed i hans idem-identitet. Protreptikken skaber her karakteren via denne indvirkning på 

sammeheden, der gør at selvet begynder at reflektere over disse basale værdier, og derved skabe en 

indvirkning på personens selvhed. At identiteten netop bliver skabt ud fra værdier, gør at individets 

følelse af sin selvhed bliver mere klar, samt at der skabes en afklaret indre normativitet som 

individet kan handle ud fra.  
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Mødet med den andethed som er protreptikeren, er jo også mødet med en andethed for at ændre 

selvheden og måden hvorpå den relatere til en mere generel andethed. Den protreptiske praksis 

bliver derfor en normativ refleksiv andethed, som indtræder i selvet og indvirker på dets inderligste 

selvhed, og derved udvikler selvet og måden hvorpå den kan relatere sig til andetheden på en mere 

generel basis. Det er en udvikling af selvets identitet som er på spil her, og ikke kun en ydre narrativ 

forståelse af dets idem-identitet, men den inderligste normative relation med sig selv.  

 

Selvet i topoi koinoi og protreptikkens funktion 

I 'Protreptikos' taler Aristoteles netop omkring applicerbarheden af filosofien, hvilket jo netop 

relatere til den refleksivitet og normativitet som protreptikken gerne vil tillægge selvet, han nævner 

her hvordan at filosofien kan være behjælpelig for selvet, han skriver: ”philosophers need neither 

tools nor special places [Topoi Idioi] for their occupation; rather, wherever in the inhabited world 

one sets one’s thought, it latches onto the truth equally as if it were present everywhere. Thus it has 

been demonstrated that philosophy is possible, and why it is the greatest of goods and easy to 

acquire; hence on all counts it is worthwhile that we should embrace it eagerly.” (Aristoteles: 24) 

Denne forståelse af filosofiens applicerbarhed, samt den forståelse af at vi i dag, efter bruddet med 

det disciplinære strukturerede samfund, dets specielle steder og anvisninger for selvet, har et behov 

for retning og mening. Når man knytter disse to tanker sammen, påviser man netop det grundlag 

som gør at protreptikken bliver så relevant i dag. Behovet for retning og mening, er et behov kun 

filosofien kan udfylde universalt, da det netop henvender sig til sandheden hvor end man befinder 

sig. Som aldrig før bør vi i dag henvende os til filosofien, for at finde svar og retning, strukturenes 

sammenbrud er netop begivenheden som kalder på en sådan vejledning. 

 

Protreptikken står her som et værktøj og en indgang, til at give en person en filosofisk refleksiv 

tilgang til verden og sig selv. Topoi koinoi abstraktions niveau kalder netop på et sådant kompas, 

hvorigennem man kan skabe indsigt i det generelle, uden at ty til forenklede og ureflekterede 

normative logikker. Sproget og derigennem bl.a. topoi koinoi, står som det der strukturere selvets 

relation til verden. Det følger derved at dianoia at tænkningen bliver struktureret af disse abstrakte 

strukturer. Selvets evne til tækning er kun så refleksiv og intelligent, som hans sprog giver ham lov 

til at være. Den protreptiske guide, kan via ændringerne i klientens begrebs og værdi netværk, få 
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adgang til helt ny refleksion og tænkning. Det kan skabe helt nye og ubetrådte steder, for udfoldelse 

af en bevidst refleksiv normativitet. 

 

Økonomificeringen og instrumentaliseringen af topoi koinoi har gjort det let at relatere til verden 

gennem økonomiske begreber, dette har skubbet mere basale værdier i baggrunden. Man behøver 

bare at se på flygtninge krisen, for at se hvordan at begivenhed først og fremmest bliver mødt i et 

økonomisk øjemed. Protreptikken gør her ind og får klienten til at reflektere over de mere basale 

værdier, og udstyrer personen med et begrebsnetværk, hvorigennem at selvet kan relatere til 

verdens omstændigheder via et mere normativt reflekteret standpunkt. Protreptikken bliver en måde 

hvorpå at man kan få klienten til at relatere til verden, uafhængigt af de normativer selvet ellers er 

subjektiveret under, en måde hvorpå man kan få en refleksiv normativitet på et mere basalt niveau.7 

 

Den virtuose handlen i vores samtids produktion bliver en andethed som tiltrænger sig en 

indflydelse på personens identitet med en langt større kraft end tidligere former for arbejde. For at 

selvet ikke bliver opslugt i den andethed og dets normativer, bliver selvheden også nødt til at være 

det mere stabilt, refleksivt og kritisk overfor sådanne indvirkninger. Grundlaget for disse forskellige 

følelsestilstande afstedkommer jo også netop grundet disse kraftige indvirkning. At lære at forholde 

sig til denne indvirkning fra andetheden gennem det virtuose, bliver en af hovedelementerne som 

protreptikken kan bidrage til i dag. Her bliver dette refleksive normativ selv netop det kompas som 

kan give selvet den vejledning og stabilitet, der gør at man ikke taber sig selv. 

 

Værdierne som tilflugt og handlingsgrundlag 

Værdierne er jo i protreptikken, det grundlag hvorigennem selvet kan finde sig selv, i form af at 

vælge sig selv ved at vælge sine værdier. Det er hverken en skabelsesproces som i den 

konstruktivistiske myte eller en søgning efter selvet som i den gnostiske, men rettere en udvikling 

gennem refleksiv samtale mod et refleksivt normativt selv. Dette grundlag som værdierne skaber 

bliver her et stabilt punkt hvorigennem at selvet kan relatere til verden og finde sig selv. Men det 

kræve også et møde og refleksivt opgør med sig selv og verden.  

 

At blive bekendt og refleksiv omkring sin normativitet, kan både være usikkerhed og sikkerheds 

fremkaldende. Der er ikke altid definitive svar på livets spørgsmål, men at forstå sine egne værdier 
                                                
7 Jeg forstå dette i forlængelse af Agambens profanering begreb, som kan påføres kapitalismen og forståelsen af denne 
som en ny religion. (Agamben) 
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er netop også det at kunne forstå ens eget handlingsgrundlag. Fordelen ved værdier er netop at de 

kan have en permanent natur, i forhold til livets ydre omstændigheder som jo netop forgår. 

Tilflugten i værdierne forstås her som et stabilt udgangspunkt for handling, som individet altid vil 

kunne falde tilbage på, og altid vil kunne finde trøst og forklaring i. Det er her et ufravigeligt 

kompas som altid vil vise en retning, og ens handling altid vil kunne valideres ud fra. 

 

At søge tilflugt i værdierne kalder på en modighed, en handlen gennem værdierne passer ikke altid 

overens med en belønning i almenheden. Belønningen ligger derimod i selvet og ens eget samvær 

med sin egen selvhed, en sådan normativitet strider også mod den fremkommende økonomiske 

optimerings logik, som jo netop er fremkommende gennem topoi koinoi og biopolitikkens 

normativitet. Glæden af at have det godt med en selv er ikke en kvantificerbar lykke, (selvom man 

kan argumentere for at det forsøges at blive det gennem filantropi og andet velgørenhed) det kan 

derfor også være svært at relatere til og benævne i de økonomiske termer som i dag definere 

produktivitet, hvilket gør at den ikke altid forekommer helt legitim under disse logikker. Udover det 

kan det også være en udfordring at konfrontere menneskets eksistentielle sandheder, en udfordring 

som netop kalder på denne modighed, hvor belønningen dog kan blive det stabile selv der følger 

med et refleksivt normativt selv. 

 

Individuerings processen og protreptikken 

Den individuerings proces som finder sted i multituden, er en skabelse af et individ, en skabelse at 

et menneskes modus, en skabelse af en persons karakter. Dette kan forstås som skabelsen af 

selvheden i multituden, forstået som en persons udvikling over tid, der sker gennem en udvikling af 

varige træk i personens selvhed. Protreptikkens funktion er her at skabe det refleksive grundlag, 

hvorigennem at personen kan individuere sig. Protreptkken kan også være behjælpelig i at forstå de 

rammer det præ-individuelle sætter, hvorigennem at selvet skal individuere sig. Det bliver her at 

skabe en refleksive forståelse af de narrativer og plot som selvet bliver subjektiveret under, 

hvorigennem at selvet kan se de muligheder og begrænsninger de sætter samt hvordan de relatere til 

selvet.  

 

Individuerings processen stiller som sagt selvet overfor sin egen endelighed. Hvor den retrospektive 

kontingents effekt, kan blive en smertefuld eksistentiel indsigt, specielt hvis individuerings 

processen ikke får et tilfredsstillende afkom. Det at være komfortabel med sine valg, er også at 
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forstå og have grundlag for sine valg. Lyst, begær og idéer kan være flyvske og spontane, mens at 

gennemreflekterede værdier er dybt integreret i selvheden, og forekommer som stabile grundlag. 

Værdier er permanente mens at karakterer er konstant omskiftelige, udviklingen af en karakter og et 

narrativ er her altid betinget af tiden. Det handler derfor om en forståelse og erkendelse af selvet og 

karakterens endelighed, men også en eksistentiel sikkerhed i sin selvhed og grundlæggende værdier.  

 

Det der dog bliver et naturligt problem er netop at værdierne og selvheden udvikles gennem tiden, 

og etableres først langsomt med alderen, mens at de betydningsfulde beslutninger og den afgørende 

retning i individueringen forekommer tidligt. Det at skulle leve med sine beslutninger er også at 

leve med sine beslutninger taget, af et andet selv. Dette siger to ting, et egentlig behov for tidligt at 

reflektere og forstå ens selv og værdier, og/eller et behov for at kunne lære at sætte sig overens med 

de beslutninger man har taget. At have en god relation til ens selvhed er også at have en accept af de 

valg man har foretaget sig, selvom man ikke længere er enig med dem. Protreptikkens opgave er her 

at udvikle en accept og forståelse, overfor de vilkår man nu er blevet tildelt og handlinger man har 

foretaget sig, for derefter at udvikle et nyt refleksivt normativt udgangspunkt for en selv, hvor man 

også lære fra sine tidligere fejltagelser. 

 

Protreptikkens møde med multitudens følelsestilstande 

Det protreptiske møde med opportunisten vil være at forsøge at finde en mere permanent selvhed, 

hvorfra at selvet kan agere. Det er at skabe en forståelse af en permanent selvhed, som sikre at 

opportunisten ikke taber sig selv i forfølgelsen af muligheder. En sådan permanent selvhed kan 

netop kun tillægges via basale værdier, der ikke er hængt op på for mange ydre kulturelle 

relativiteter, men derimod på selvets basale relationer med sig selv og andre. Denne permanente 

selvhed skal kunne være en stabilt anker, som individet kan falde tilbage på, i tilfælde af at man 

ikke længere kan identificere sig med sin karakters narrativitet, og mulighederne løber ud. 

Protreptikken kan yderligere også hjælpe med at navigere rundt i disse fremstillede muligheder og 

skabe en refleksiv beslutningsproces som kan overtage ureflekteret begær og umiddelbar 

begejstring.  

 

Det protreptiske møde med kynikeren kan godt være et kompliceret og problematisk, grundet det 

faktum at kynikeren netop fungere, ved at undgå en relation mellem hans værdier og handling. 

Tilflugten i kynismen sker ved en følelsesmæssig afkobling fra almenheden, at søge tilbage og 
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begynde at skulle forholde sig til den igen (selvom man ikke nødvendigvis skal købe sig ind i den), 

kan derfor godt blive en hård proces. Det handler dog her stadig om at kynikeren må lære at forstå 

sine værdier, så han måske kan lære at relatere og handle ud fra dem. At tvinge ham til at relatere, 

tro og engagere sig i sin virtuose narrativitet, skaber man nødvendigvis ikke noget godt ud af. Det at 

han ikke relatere til denne er jo netop grundet af at han ikke kan finde mening i dette narrativ, han 

kan her dog selv skabe narrativer som han kan finde mening i men disse må udgå fra ham selv. Det 

handler her om at igangsætte en proces, hvorigennem at personen lære at vælge sig selv, ved at 

vælge sine værdier, men derudover også lære at følge dem dvs. at agere efter dem.  

 

Som de foregående handler det for protreptikken, om at skabe en normativ reflekteret selvhed i 

form af nogle indre værdier, som selvet kan handle ud fra. I følge Ehrenberg er det netop 

samfundets aktivitets normativ som selvet har svært ved at håndtere, hvilket udmunder i den 

depressive tilstand, det handler netop her om at erstatte denne normativitet med sin egen. Det skal 

skabe et grundlag hvorigennem selvet skal kunne forholde sig til de pejlemærker det bliver 

bombaderet med og skabe en refleksiv normativ base, hvorigennem individet kan søge tilflugt og 

føle sig hjemme.  

 

At søge tilflugt i den depressive rolle, kan som følge af Thyssen's refleksioner også være et problem 

for opgøret med depressionen. Det bliver her også et behov for at skabe et grundlag hvorigennem 

selvet kan skabe en ny identitet eller karakter. Værdierne og bevidstheden om ens selvhed, står igen 

som det udgangspunkt, hvorigennem selvet netop kan udvikle en sådan interageren med sin 

omverden. Opgøret med verden kræver ikke flere krav om handlen, som netop gennem Ehrenberg 

kan tolkes som en af de ting der forsagede depressionen. Det kræver her nye måder og tanker, 

hvorigennem selvet kan møde verden. Protreptikkens funktion bliver, at få selvet til at se og 

reflektere over disse muligheder, samt udvikle den normative selvhed som skal vælge mellem disse. 

 

I forhold til depressionen skal protreptikken jo også tjene til at skabe værdier så selvet undgår det 

depressive nedbrud. Det at handle ud fra sine værdier og forstå sig selv, handler jo også om at forstå 

symptomer som stress og forstå hvordan man skal agere derefter. Refleksiviteten og normativiteten 

danner netop, sådanne udgangspunkter som kan værne det moderne selv mod vores samtids pres og 

stress. 
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Inaktiviteten bliver netop skabt af en overvældelse af pejlemærker på det 1. jeg, som opfanger de 

umiddelbare indtryk. Den refleksive til stillingtagen må ske gennem en veludviklet 2. jeg, det er her 

man gennem sine værdier skal forholde sig til de umiddelbare indtryk. Ud fra disse antagelser 

reflekterer opportunisten ikke, men vælger ud fra den første indskydelse. Kynikeren forholder sig 

her ikke til sine værdier, men vælger at indgå i de indtryk jeg 1. modtager uden nødvendigvis at tro 

på dem. Den depressive derimod kan ikke overskue valget, og går ned med kravet om valget. Dette 

viser netop også denne relation og det grundlag som værdierne og den refleksive normativitet kan 

danne. 

 

Den protreptiske tilegnelse af autonomi 

Protreptikken bliver en indgang til selvets modi, det bliver en måde hvorigennem man kan møde og 

påvirker den andens eksistensmåde. Det handler om at danne en forståelse, begrebsapparat og en 

refleksiv normativitet, hvorigennem selvet kan forstå sig selv og relatere til situationer fra 

forskellige perspektiver for derpå at åbne for nye eksistensmåder. Dette kan herigennem forstås som 

en udvidelse af selvets potentia magt, da det netop bliver muligt for individet at finde nye måder at 

opholde og indgå i verden. Autonomien bliver selvets evne til at magte, som netop vedrører evnen 

til at se alternativer, at kunne tænke og handle på nye måder, som kun er muliggjort gennem ny 

refleksiv til stillingtagen. 

 

Det handler derfor, i kultiveringen af potentia magten, om at muliggøre et refleksivt selv der kan 

skabe nye perspektiver, for at selvet derigennem kan udvikle alternative narrativer, der i den 

narrative forståelse af selvet kan ses som en skabelse af alternative eksistensmåder. Narrativiteten 

forstås herigennem som selve det der strukturere selvets handling, det der muliggør og begrænser 

det. At tage magten over sin narrativitet bliver derved, for selvet, selve det at magte, det at kunne 

forholde sig refleksivt til denne narrativitet, bliver det at kunne forholde sig refleksivt til sin 

eksistens. Det der netop står som anderledes for protreptikken, frem for de andre coaching 

retninger, er at værdierne skaber en udefra kommende refleksivitet, hvorigennem selvet kan forstå 

sig selv. Det skaber en mulighed for autonom handling, netop igennem selvets værdier og dets 

mulighed, for så derigennem at kunne forholde sig refleksivt til sin egen karakter. En udredning 

eller antagelse af forskellige narrativer er blot at lade sig subjektivere under andres antagelser og 

logikker. Det bliver herigennem ikke selvets forsøg gennem sin kraft at magte, men en 

nødvendighed til at lade sig indgå i et bestemt narrativ, en bestemt virkelighed.  
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Det at forøge selvets autonomi i det store perspektiv, er at gøre personen bevist om de muligheder 

der foreligger i personens livsplaner. Samfundets strukturer kan forekomme firkantede og 

forudsigelige, det er ikke altid at mulighederne foreligger klart for personen. Mulighederne kan ofte 

blive begrænsede af de gældende narrativers normativitet. De kontekster hvor selvets narrativitet er 

blevet skabt hænger sammen med selvets opvækst, det møder her forskellige normative krav i 

samfundet. Protreptikken kan her være kaldet til at vende sig mod sig selv, og sine værdier, og 

udvikle en normativitet og refleksivitet, hvorigennem man kan forme sine livplaner og 

eksistensbetingelser med en udvidet bevidsthed og derigennem mulighed.  
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Konklusion 
 

Jeg har i denne opgave forsøgt at forstå de problematikker som selvet står overfor i dag. Disse 

forekommer gennem opgaven som værende knyttet til aktivitet og produktivitets normativerne i 

vores postfordistiske samtid. Dette kan resultere i at selvet finder tilflugt i nogle potentielt 

problematiske følelsestilstande, eller bryder helt sammen i en depressiv tilstand. Nogle af vores 

samtids coaching former, forekommer netop til at understøtte disse normativer og følelsestilstande. 

De forholder sig ikke videre til noget egentlig værdigrundlag, og virker derved heller ikke fordrende 

for selvets autonomi. 

 

Protreptikken kan netop være behjælpelig med at åbne et rum hvorigennem at værdierne igen kan 

tjene som retningslinjer for selvet. Det er en vej hvor filosofien kan trænge ind i selvet og skabe et 

refleksivt normativt selv. Der skabes her en forståelse af sig selv og sin omverden, samt et 

værdimæssigt grundlag, hvilket netop også fordrer selvets autonomi.  

 

Progressionen af min egen undren i indledningen, fremstår netop som selvets indtrædelse i 

filosofien, i vejen mod sin refleksive normativitet. Når selvet finder sig hjemløs og meningsfortabt 

skaber filosofien et lys, et sted hvor man igen kan føle sig hjemme. Protreptikken står her som 

indførelsen af folket, som måden hvorpå vi kan videregive de filosofiske refleksioner til hjælp for 

andre, der derigennem kan forstå sig selv og sin situering i verden. 
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