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ABSTRACT 

The phenomenon of Buddhism-inspired compassion is a growing interdisciplinary field of 
research. This affects areas such as neuroscience, psychology, health care, and, organizational 
leadership with the promise of increased mental health and stress reduction. This thesis is a 
critical investigation into the birth, use, and potential of compassion in leadership and work-
life. In this context, the thesis also focuses on how modern-day compassion training programs 
operate between power and ethics. This exploration is undertaken by a Foucauldian 
methodology of discursive analysis and genealogy of the phenomenon of compassion, 
demonstrating how the modern-day concept of compassion is rooted in Buddhism. In this 
context, the analysis shows how the concept of compassion has shifted and changed through the 
meeting with modern Western science, affecting ways of thinking and reflecting on human life. 
The thesis also draws on the late Foucault’s thoughts on the subject and ethics, and the thesis 
shows how compassion training programs work as a technology of the self, situating the subject 
as a hybrid of compassion and resilience and the risk of producing a form of 'moral 
greenwashing'. Besides the empirical foundation of discursive texts, the thesis also draws on five 
semi structured interviews which give insight into experiences with compassion. The 
Foucauldian inspired analysis is thus combined with Merleau-Ponty’s phenomenological take 
on the subject and the body, honoring how compassion is experienced as a bodily phenomenon. 
Besides the critical examination of the use of compassion as a focus in work-life, the thesis is 
also to be viewed as a contribution to the potential of the value of compassion in the creation of 
new lifeforms. 

 Keywords: compassion, compassion focused leadership, Buddhism, neuroscience, 
 mental health, Foucault, genealogy, discursive analysis, Merleau-Ponty, phenomenology 
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  Den vigtigste frihed drejer sig om opmærksomhed, bevidsthed,  
  disciplin og energi, om at være i stand til at føle omsorg for  
  andre mennesker og ofre noget for dem gang på gang på talløse  
  små usynlige usexede måder hver eneste dag. 
 
  Det er ægte frihed.  
 
  Det er at lære, hvordan man tænker. 
 
  David Foster Wallace



	 3	

Indholdsfortegnelse 
 
 

ABSTRACT	............................................................................................................................	1	

1.	 INDLEDNING	..............................................................................................................	5	

PROBLEMFORMULERING	.......................................................................................................................	8	

2. ANALYSESTRATEGISKE OG METODISKE OVERVEJELSER	..............................	9	

PROBLEMATISERING OG DEN HISTORISKE EPISTEMOLOGI	......................................................	9	
VIDENSARKÆOLOGI OG GENEALOGI	..............................................................................................	11	

UNDERSØGELSESDESIGN OG OPERATIONALISERING	.................................................	15	
ETABLERING AF DET EMPIRISKE FELT	.............................................................................	16	

ARKIVET	....................................................................................................................................................	16	
INTERVIEWMATERIALE	.......................................................................................................................	17	

BEGREBSANVENDELSE	...........................................................................................................	19	
MAGT, MODSTAND OG VIDENSKABELSE	........................................................................................	19	
SELVTEKNOLOGI SOM EN SELVPRAKSIS	........................................................................................	21	
ETIK OG SELVOMSORG SOM FRIHEDENS PRAKSIS	.....................................................................	22	

DEN FÆNOMENLOGISKE INSPIRATION	............................................................................	25	
KROPSFÆNOMENOLOGI	......................................................................................................................	27	

3. GENEALOGI AF MEDFØLELSESBEGREBET	.........................................................	29	

ØSTENS MEDFØLELSESBEGREB	..........................................................................................	29	
DE INDISKE VEDAER	.............................................................................................................................	29	
PALI KANON - THERAVĀDA BUDDHISME	......................................................................................	31	
BRAHMA-VIHĀRA - MEDFØLELSE SOM EN SUBLIM SINDSTILSTAND	.................................	32	
DEN MEDFØLENDE BODHISATTVA - MAHAYANA BUDDHISME	............................................	35	
TONGLEN - MEDFØLELSE SOM EN TRANSFORMERENDE KRAFT	..........................................	37	

DELKONKLUSION	....................................................................................................................	38	
ØST OG VEST MØDES	..............................................................................................................	40	

BUDDHISME, NEUROVIDENSKAB OG COMPASSIONFORSKNING	...........................................	40	
COMPASSION SOM EN EVOLUTIONÆR VINDERSTRATEGI	.......................................................	42	
SELF-COMPASSION	................................................................................................................................	44	
CCT - BALANCERING AF COMPASSION OG SELF-COMPASSION	.............................................	46	
MEDFØLELSE OG KROPPEN	................................................................................................................	47	

DELKONKLUSION/OPSAMLING AF DET VESTLIGE MEDFØLELSESBEGREB	..........	50	



	 4	

4. COMPASSIONTRÆNING SOM EN SELVPRAKSIS	...............................................	52	

DEN ETISKE SUBSTANS	..........................................................................................................	53	
SELVET SOM EN STYRKEMÆSSIG KAPACITET	...............................................................................	53	

UNDERKASTELSESMÅDEN	....................................................................................................	55	
PARASYMPATICUSAKTIVERING	.........................................................................................................	55	
ILTMASKEPRINCIPPET	..........................................................................................................................	57	

DET SELVFORMENDE ARBEJDE	..........................................................................................	58	
SOOTHING RYTHEM BREATHING	.....................................................................................................	59	
COMPASSIONATE OTHER IMAGERY & COMPASSION FLOWING OUT	.................................	60	

TELOS	...........................................................................................................................................	61	
COMPASSION OG LEDERSKAB	............................................................................................................	61	

OPSUMMERING AF COMPASSIONTRÆNING SOM EN SELVPRAKSIS	........................	62	

5. DISKUSSION AF MEDFØLELSESBEGREBETS POTENTIALE	...........................	64	
COMPASSIONTRÆNING I LEDELSE OG ARBEJDSLIV	....................................................	64	

DET COMPASSIONEREDE SUBJEKT	...................................................................................................	65	
PASTORALMAGTENS EKKOKAMMER	...............................................................................................	66	

SELVOMSORG OG OPMÆRKSOMHED	................................................................................	69	
SELVTABET	...............................................................................................................................................	71	
SÅRBARHEDENS STYRKE	.....................................................................................................................	73	

OPSUMMERING	........................................................................................................................	74	

6. KONKLUSION	..............................................................................................................	76	

7. LITTERATURLISTE	.....................................................................................................	77	

8. BILAG	.............................................................................................................................	92	



	 5	

1. INDLEDNING 
 
Der ses i dag en stigende forekomst af stress, angst og depression i vores samfund. Diagnoser, 
der både relaterer sig til mental og fysisk sundhed. Opgørelser viser at antallet af danskere, der 
oplever symptomer på alvorlig stress skønnes at være op til 430.000, hvilket medfører ca. tre 
millioner sygedage årligt (HK 2019). Kigges der på tal for forekomst af psykiske lidelser som 
angst og depression tilsammen, estimeres dette antal at ligge på 700.000 mennesker årligt, et 
tal der kun ser ud til forsat at stige, særligt for børn og unge (Psykiatrifonden 2019). Retorikken 
i ovennævnte opgørelser ses at aftegne sig inden for et økonomisk rationale, hvor der peges på 
store konsekvenser for arbejdsmarkedet. Udviklingen har høje omkostninger, ikke blot i et 
økonomisk men også i et menneskeligt perspektiv, hvilket berører det enkelte individs 
livskvalitet samt vores samfund som helhed.  
 
En efterhånden udbredt og velintegreret tilgang til håndtering og forebyggelse af tilstande som 
stress, angst og depression er anvendelsen af buddhistisk inspireret mindfulness. Mindfulness-
teknikker har vundet stor udbredelse i samfundet gennem de sidste 20-25 år, i privat såvel som 
i terapeutisk og organisatorisk regi (Dansk Center for Mindfulness 2020a) [herefter DCM]. 
Forskningsbaserede kapitler om mindfulness er f.eks. medtaget i den nyeste udgave af 
Patienthåndbogen, som en anerkendt og dermed legitimeret tilgang til stressreduktion 
(Sundhed.dk 2020).  
Et andet element fra den buddhistiske filosofi er begrebet om medfølelse. Et begreb, som i 
stigende grad dukker op i det danske samfund, primært udtrykt med det engelske ord 
compassion. Baggrunden for dette udspringer fra opblomstringen af et omfattende 
forskningsfelt inden for compassion, som har udviklet sig sideløbende med udviklingen af 
vestlige, sekulære mindfulnessprogrammer. Stanford University er blot et af flere universiteter, 
hvor der forskes i effekter af et arbejde med compassion (Stanford 2020a). Udover at 
compassiontræning optræder som en individuel terapeutisk tilgang, så forgrener området sig 
også til erhvervslivet. Her præsenteres et fokus på compassion som en længe ventet ledelsesform 
(Fryer 2013), med et menneskeligt såvel som et økonomisk rationale: 
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 A new field of research is suggesting that when organizations promote an ethic of 
 compassion rather than a culture of stress, they may not only see a happier workplace 
 but also an improved bottom line. (Seppälä 2013)  
 
Herhjemme har Dansk Center for Mindfulness, under Aarhus Universitet, compassiontræning 
som del af deres vision for styrkelsen af mental sundhed (DCM 2019). Derudover præsenteres 
compassion som et nyt redskab til virksomhedsledere: ”Compassion - fremtidens værktøj i 
ledelse og omsorgsfag” (DCM 2020b). Denne spredning til organisatoriske- og ledelsesmæssige 
kontekster ses også i udtrykket ’Compassionfokuseret ledelse’ (Andersen 2015), og i bogen ’Kort 
og godt om COMPASSION’ (Tingleff & Lunding-Gregersen 2019). Her pointeres også, hvordan 
medfølelse i arbejdslivet, både for sig selv og for andre, er afgørende for balanceringen af 
samtidens stressskabende præstationssamfund. Ledernes Kompetence Center har også grebet 
trenden og udbyder nu lederudvikling med afsæt i compassion: ”Omdrejningspunktet for 
lederudviklingsforløbet er neurovidenskab, mindfulnessteknikker og forskning i compassion” 
(Lederne 2020). 
 
Træningen af evnen til medfølelse inden for arbejdslivets rammer ses at dukke op som et bud, 
hvorpå vi i vores samfund kan drage omsorg for os selv og vores medmennesker - samtidig med 
eller end dog som afsæt for en varetagelse af erhvervsmæssig økonomisk fordelagtighed. 
Derudover ses et arbejde med medfølelse også at fremstå som en bevægelse mod at udvise større 
mod og som et udtryk for en ny etik i arbejdslivet. Lanceringen af compassiontræning toner 
delvist frem som et modefænomen og omtales bl.a. som ”det nye sort” (Hansen 2017), samtidig 
med at der advokeres for omfattende og langsigtede positive effekter på individuelt såvel som 
på samfundsmæssigt niveau:  
 
 Glem mindfulness. Compassion er den nye vej til sindsro. I compassion training lærer du 
 at rumme andre menneskers smerte uden at tage smerten på dig. Og træffe en 
 beslutning om at gøre verden til et bedre sted at være” (Branner 2019).  
 
I relation til mindfulness findes der, på trods af flere studier, der peger på positive effekter, dog 
også kritiske røster i litteraturen. Her peges f.eks. på skyggesider ved anvendelsen af 
mindfulness i produktivitetens og kapitalismens tjeneste (Purser & Loy 2013). Sådanne 
skyggesider mener jeg også, at det er relevant at være årvågen omkring. Særligt i relation til den 
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nuværende udbredelse af et fokus på compassion som et nyt universalværktøj, til nedbringelse 
af tidens forekomst af patologier og optimering af et presset arbejdsliv. 
 
I min iagttagelse af compassiontræning som et nutidigt fænomen, der vokser og breder sig ud i 
samfundet, fremtræder compassion som noget, individet kan træne og kultivere. Compassion-
træningsprogrammer kan dermed anskues som en teknologi rettet mod selvet, som noget, der 
har et lindrende og transformativt potentiale. Jeg undres her over hvordan medfølelse, et flere 
tusinde år gammelt begreb, der ses i både de store verdensreligioner og i den meditative mystik, 
lanceres som noget nyt og interessant og tilmed er et fænomen, der nu gribes af erhvervslivet. 
Denne omfattende spredning ses f.eks. i Copenhagen Business Schools nye strategi, der i sin 
lancering den 29. juni 2020, har indarbejdet compassion som en del af sit værdisæt. Her er 
visionen, at enhver, der uddannes fra CBS, besidder følgende handlingsorienterede evner: ”you 
are competitive in business and compassionate in society” (CBS Strategy 2020). Denne 
anvendelse af et medfølelsesbegreb ses her uden yderligere konkretisering omkring hvad det 
betyder at være medfølende i samfundet og samtidig konkurrenceorienteret, i selvsamme 
samfund som de givne organisationer er en del af.  
Hos den globale konsulentvirksomhed ’The Potential Project’, der har dansk stifter, arbejdes 
primært med mindfulnessbaserede løsninger til optimering af arbejdslivet. Også her kobles der 
nu til compassion, som trækkes ind i ledelse, som det, der både kan løfte individet, fællesskabet 
og arbejdspladsen (Hougaard 2020). 
 
Disse strømninger i den nuværende diskurs omkring medfølelse finder jeg interessant, og min 
undring og nysgerrighed omkring dette danner udgangspunktet for dette speciales 
erkendelsesinteresse: Jeg søger at forholde mig kritisk til compassionfænomenets fremkomst i 
samtiden ved at undersøge, hvordan medfølelse som begreb ændrer form og indhold gennem 
historien, og også ved at undersøge, hvad der skaber og betinger ændringerne. Her finder jeg det 
relevant at spørge til, hvordan medfølelsesbegrebet er fremkommet i sin nutidige diskurs, som 
et højaktuelt fænomen. Et fænomen, der dukker op i samfundet og tilbyder sig som en løsning 
til bl.a. nedbringelse af stress og depression. Hvilke forskellige strømninger ses der at være 
omkring begrebet, og ikke mindst, hvordan den nutidige fremkomst af begrebet har fundet sin 
vej og sin form ind i den organisatoriske og ledelsesmæssige tænkning - ind i danskernes 
arbejdsliv.  
Her kunne jeg påpege, at det ligger lige til højrebenet at gribe fat i en udelukkende kritisk 
(magt)analyse af den nutidige anvendelse af compassiontræning, en vinkel jeg i specialet 
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bestemt ikke søger at vige uden om. Dog ønsker jeg også at undersøge hvilke 
forandringspotentialer, der kan ligge i begrebet, når det undersøges som afsæt for en 
dannelsesproces og for skabelsen af nye livsformer. Her forbinder min erkendelsesinteresse sig 
til etikken, indenfor en ramme af filosoffen Michel Foucaults forståelse af etik som individets 
forhold til sig selv. Her finder jeg det relevant at anlægge et undersøgende blik på, hvordan 
sådanne (selv)processer udfolder sig, i et spændrum mellem magt og etik. Hvordan udfolder 
dette fokus på medfølelse sig, når arbejdspladser implementerer et højst individuelt værktøj 
eller tilgang til, hvordan man som menneske navigerer på sin inderside; ledelsen af sig selv og 
dermed skabelsen af ens liv, formningen af eksistens?  
 

PROBLEMFORMULERING  
Ovenstående leder hermed til følgende problemformulering: 
 
Hvordan er et fokus på compassiontræning, på baggrund af medfølelsesbegrebets opkomst, 
blevet en nutidig relevant ledelsesform, hvordan opererer compassion i ledelse mellem magt og 
etik, og hvilke potentialer ligger der i indførelsen af et arbejde med compassion i arbejdslivet?  
 
Besvarelsen af problemformuleringen vil finde sted gennem følgende tre undersøgelser: 
 

• Genealogisk undersøgelse af, hvordan compassiondiskursen er opstået, og hvordan den 
er en diskurs, som nu også optræder og relaterer sig til ledelse og mental sundhed. 
 

• Undersøgelse af, hvordan den compassionfokuserede ledelsestilgang fungerer i spænd-
rummet mellem magt og individets selvforhold (etik). 
 

• Undersøgelse og diskussion af medfølelsesbegrebets potentiale i forhold til et etisk 
(transformerende) selvarbejde og erfaringer med nye livsformer gennem en ambivalens-
analyse. 
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2. ANALYSESTRATEGISKE OG METODISKE OVERVEJELSER 
 
Nærværende kapitel er en præsentation af specialets teoretiske og metodiske grundlag, hvor jeg 
forholder mig til, hvordan jeg søger at besvare min problemformulering. Da jeg har som 
erkendelsesinteresse at undersøge medfølelsesbegrebets samtidige fremkomst og udtryk i 
relation til ledelse og arbejdsliv, har jeg valgt at arbejde med inspiration fra filosoffen Michel 
Foucaults tænkning. Dette åbner netop for et analytisk blik, der muliggør at kunne stille 
spørgsmålstegn ved begrebers opståen og dannelsen af fænomener.  
Derudover ønsker jeg også at undersøge medfølelse som en levet erfaring. Dvs., ikke blot 
mentale bearbejdninger, men også hvordan medfølelse erfares kropsligt. I denne del af 
undersøgelsen trækker jeg på en inspiration fra fænomenologien. 
Kapitlet rummer også mine tiltag i etableringen af specialets empiriske ramme, som udgøres af 
kvalitativt indhentet materiale: Dels mit tekstmæssige arbejde med det Foucault kalder arkivet, 
samt materiale fra fem gennemførte interviews med forskere og konsulenter inden for 
compassionfeltet. Da dette rejser både epistemologiske og ontologiske overvejelser lægges der 
ud med, hvilket videnskabsteoretisk felt jeg placerer undersøgelsen i.  

 

PROBLEMATISERING OG DEN HISTORISKE EPISTEMOLOGI  
Michel Foucault var professor ved Collège de France i ’tankesystemernes historie’, og hans 
arbejde trækker på idéhistorisk tankegods. Foucault var optaget af, og fandt det afgørende 
”hvad, der tænkes med det, der gøres” (Jensen 2013: 9). Det er jeg også optaget af i dette speciale, 
udspringende fra en interesse i, hvad det bliver muligt at tænke omkring medfølelse i dag, særligt 
når medfølelsesbegrebet i en praksisudfoldelse forgrener sig til de organisatoriske ledelses-
gange. Inspirationen fra Foucaults tænkning indebærer, at jeg spørger til hvordan et fænomen 
er fremkommet, fremfor hvad fænomenet er. I min analytiske tilgang til medfølelsesbegrebet 
arbejder jeg dermed ikke ud fra en ontologi, hvor det anses for muligt at afdække et fænomens 
’natur’ eller essens. Analysen skal derfor ikke forstås som en borende, indadgående, 
essenssøgende bevægelse, men derimod som en kredsende bevægelse omkring begrebet. 
Begrebet selv skal ikke ses som værende noget stillestående, som noget ’færdigt’, men derimod 
som noget ufærdigt. Noget der selv er i en vedvarende bevægelse og udvikling. Med andre ord 
arbejder jeg med medfølelsesbegrebets tilblivelse, kontingens og dermed fremkomne 
subjektiveringsformer.  
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Specialet kan på denne måde anskues som en tankeøvelse, hvor det givne, med Anders Fogh 
Jensens ord, ikke er givet (Jensen 2013: 47). Det givne, det, der fremtræder i verden som noget 
selvfølgeligt, søger jeg at problematisere. 
Dette kan betegnes som ’den anderledes tænknings videnskabsteori’, og Foucault indskriver sig 
her i den franske historiske epistemologi (Christensen & Hamre 2018: 21). Epistemologi antager 
i denne retning ikke den klassiske angelsaksiske betydning af erkendelsesteori, men derimod 
betydningen videnskabsfilosofi. Dvs., et fokus på undersøgelser af de historiske betingelser for 
at producere videnskab og dermed også en undersøgelse af, hvad man kan kalde 
virkelighedsforståelse(r) (Schmidt i: Christensen & Hamre 2018: 20-22).  
 
Dette ståsted tager afstand fra et princip om korrespondens, hvor vi kan komme i besiddelse af 
en sandhed, der korresponderer til objektet eller fænomenet (Veyne 2010: 11). Jeg anser dermed 
ikke ting/verdens objekter som en direkte afspejling af virkeligheden, men ser sproget som et 
konstituerende element i vores sociale organisering. Et godt stykke af vejen indskriver jeg mig 
således i det socialkonstruktivistiske paradigme. Dog, med inspirationen fra Foucault, bliver det 
vigtigt for mig at pointere, at jeg bevæger ud over det socialkonstruktivistiske dogme. Der er 
således ikke tale om, at jeg indtager en antirealistisk position, hvor ’virkeligheden’ udelukkende 
anses for at være en sproglig konstruktion. Der er dog som nævnt tale om en antiessentialisme 
og dermed et syn, der ikke taler for, at der kan findes frem til én sandhed eller virkelighed. 
Selvom antiessentialismen kunne ses at åbne for en relativisme, er den franske epistemologi dog 
mere en form for ’konstrueret realisme’ (Christensen & Hamre 2018: 20-22). Det, som er givet, 
det som er realiseret, er således konstrueret. Med Jensens ord, der er altid en tanke i blikket, 
som former, hvad der bliver muligt at se (Jensen 2013: 57). At der er ’en tanke i blikket’ betyder, 
at det vi ser i denne verden, ser vi altid på baggrund af en idé om, hvad vi ser. Derfor bliver det 
også væsentligt i analysen at bevæge mig omkring medfølelsesbegrebet i en undersøgelse af 
konstruktionen af selvsamme gennem tiden. Vedrørende en mulig kritik for relativisme, betoner 
Veyne (2010), at Foucaults position ikke er relativistisk i den forstand at de konklusioner, der 
kan fremkomme fra denne analytiske tilgang, er relative men midlertidige, funderet i en tidslig 
kontekst (Veyne 2010: 84). Det epistemologiske afsæt giver mulighed for at arbejde med at 
undersøge betingelserne for, at noget kan fremstå som sandt, som en selvfølgelighed i en given 
tid (Schmidt i Christensen & Hamre 2018: 23).  
 
Det epistemologiske afsæt og den problematiserende tænkning åbner for at kunne opdage og 
udforske usynlige relationer for den viden, der skabes/er skabt. En mulighed for at kunne tænke 
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anderledes. Mulighed for at få blik for nye handlerum og livsformer. Bevægelsen ud over det 
rent socialkonstruktivistiske åbner blikket for, at der er noget, der er før konstruktionen - eller 
at der altid er noget under konstruktionen - et blik for skabende bevægelser, der så at sige 
pulserer og påvirker mennesket og på den måde kan skubbe til tanken.  
Med den problematiserende tilgang bliver det netop muligt at kunne kredse om 
medfølelsesbegrebet og dermed kunne forstå fænomenet på nye og endnu ikke-erkendte måder 
(Christensen & Hamre 2018: 5). Gennem arbejdet med problematisering bliver det også muligt, 
at få blik for hvordan subjektet fortolker og forholder sig til sig selv (Christensen & Hamre 2018: 
52). Min ambition er dermed, at specialet skal bidrage til at kunne tænke anderledes og forholde 
sig både kritisk og potentialeafsøgende til medfølelsesbegrebet, i dette tilfælde inden for det 
organisatoriske og ledelsesmæssige felt - eller med andre ord - inden for ledelse og arbejdsliv. 
Den tankemæssige øvelse i at af-selvfølgeliggøre, at sætte spørgsmål ved fænomenets 
selvfølgelighed, kan ses som et forsøg på at løsne medfølelsesbegrebet fra sin historiske 
sammenhæng. På den måde kan der skabes ny bevægelse i tanken og dermed i synet på begrebet, 
og på hvordan vi som mennesker kan konstituere os selv, skabe og opleve (Jensen 2013: 25). 
For Foucault er tankens kritiske arbejde med sig selv netop en essentiel filosofisk aktivitet: 
  
 Men hvad er filosofi så i dag - jeg mener den filosofiske aktivitet - hvis den ikke er 
 tankens kritiske arbejde med sig selv? Og om den ikke i stedet for at legimitere det, 
 som man allerede ved, består i at forsøge at vide, hvordan og i hvilken udstrækning 
 det ville være muligt at tænke anderledes? (Foucault 2004a: 20) 
 
Den problematiserende tilgang spørger til samtidens forhold til det nutidige - med Foucault kan 
man sige, at jeg vil arbejde med at aktivere en filosofisk ethos - aktivere en holdning, som udgør 
en kritik af vores historiske periode (Foucault 2013: 158). Et metodisk greb til dette er den 
genealogiske analyse i kombination med en sproglig udforskning, den vidensarkæologiske 
tilgang. Med andre ord anlægger jeg to forskellige, men sammenhængende analytiske blikke på 
genstandsfeltet, som præsenteres i det følgende afsnit. 
 

VIDENSARKÆOLOGI OG GENEALOGI 
Ethvert fænomen - og enhver tidsperiode - kan ses som værende indpakket, indlejret i sin egen 
diskurs, eller som Paul Veyne udtrykker det: ”Every era has it own fishbowl” (Veyne 2010: 13). 
Vi svømmer så at sige rundt i diskurser, men som fisk, der ikke ved, hvad vand er, er vi primært 
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ubevidste om den diskursive indlejring. Dette skaber en verden, hvor vi tror, at sandheden kan 
afdækkes og udgraves, og vi bliver blinde for, at denne sandhedsjagt egentlig udgøres af, at 
sandheden er reduceret til at ’fortælle sandheden’ (Veyne 2010: 13). Med den videns-
arkæologiske analyse bliver det muligt at undersøge et fænomen på en måde, der åbner for at få 
blik for fænomenets singularitet og dets kontingens. Dette åbner for en filosofisk kritik af viden 
- og til realiseringen af, at menneskelige ting ikke har nogen basis - og til en skepsis i relation til 
generelle ideer (Veyne 2010: 13-14). Med andre ord, det bliver muligt at tænke anderledes.  
Som fundament for det arkæologiske arbejde med diskurser trækker jeg på Foucaults begreber 
om ’udsagnet’ og ’diskursformationer’. En diskurs består ifølge Foucault af en række af udsagn, 
og en diskursformation bestemmes som en ’regularitet i spredningen af udsagn’: 
  
 Whenever one can describe, between a number of statements, such a system of 
 dispersion, whenever, between objects, types of statement, concepts, or thematic 
 choices, one can define a regularity […], we will say, for the sake of convenience, that 
 we are dealing with a discursive formation […] (Foucault 1972: 38) 
 
Denne noget abstrakte formulering kræver en begrebsafklaring af ’udsagnet’ og 
’diskursformation’, men først vil jeg tilbyde en mere billedlig forståelse. Hvis vi griber Veynes 
metafor, og forstiller os, at vi svømmer rundt i et diskursivt akvarium, så kræves der en 
nødvendig øvelse, hvis vi skal kunne få blik for, ikke bare det vand vi svømmer rundt i, men også 
blik for akvariets grænse. En grænse, der skal synliggøres, hvis der skal åbnes for at kunne tænke 
anderledes. For at få blik for diskursen, vores diskursive indlejring, for tidens selvfølgeligheder, 
må vi gribe fat i ’udsagnet’, som udgør en diskurs mindste enhed (Foucault 1998: 308). Som 
kunne vi få blik, ikke kun for vandet vi svømmer i, men selve de atomer, der sammensat giver 
vandet dets flydende, omsluttende kraft. Ved at zoome ind på de enkelte vandatomer, ville vi 
også kunne få blik for, både hvordan atomerne omringer, former og påvirker elementer i 
akvariet. Hvordan atomerne også forbinder sig og konstitueres af akvariets elementer. 
Diskursens atom er udsagnet, og dets formende kraft udspringer i kraft af, at udsagnet har en 
eksistensfunktion. Et udsagn bringer noget i eksistens gennem fire aspekter, og et udsagn er kun 
et udsagn, hvis det frembringer diskursive objekter, udsigelser (subjektpositioner), begrebs-
netværk og tematiske valg (Foucault 1972: 38), (Jensen 2013: 116). Man kan også sige, at jeg i 
analysen ikke forholder mig til individet, der taler, ej heller leder jeg efter bagvedliggende 
intentioner hos dem, der taler eller foretager andre fortolkninger i min empiriske afsøgning. 
Derimod afdækker jeg et felt af udsagn, hvor udsagnet viser hvordan der tales; hvordan de 
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objekter, der tales om formes af talen. Hvilke subjektiveringer og subjektpositioner dette tillader 
individer at indtræde i og tale fra. Hvordan talen skaber forbindelser til andre begreber og 
fænomener, samt hvad der kan ses at medfølge af ’tematiske valg’, altså hvordan, der empirisk 
ses at fremtræde felter for strategiske muligheder (Foucault 1998: 312-320). Det bliver således 
ikke et spørgsmål om hvem der taler, men hvem, der kan sige hvad. Et blik for hvad diskursen 
tillader og ikke tillader, at der udsiges. Udsagn ’gør’ således noget, udsagn bringer noget i 
eksistens. Foucault omtaler derfor også udsagnet som det, der skaber diskursive begivenheder - 
noget der indtræffer, noget der sætter i værk.  
Den arkæologiske analyses første bevægelse er således at få blik for udsagnet. Og med udsagnet 
som en begivenhed, at få blik for de diskursive begivenheders felt (Foucault 1970: 150-151). 
Metaforisk set, som kunne man trykke på en pausekamp og derefter studere vandatomernes 
mønster og spredning i akvariet. Hos Foucault et spredningsfelt af udsagn, hvor udsagnet skal 
”gribes i dets øjeblikkelige knaphed og absolutte ental” og dermed ”behandles i deres eget 
spillende nærvær” (Foucault 1970: 155-156). Blik for fænomeners singularitet og kontingens 
(Veyne 2010: 13-14).  
Efter denne afdækning og spredning af udsagn bliver det nu muligt at få blik for dannelse af 
diskursive formationer. Dette er et analytisk arbejde, hvor der kigges efter relationer, 
forbindelseslinjer, en regularitet i spredningen af udsagn. Dette åbner muligheden for en 
beskrivelse af nye enheder; et blik for brud, transformationer, der ikke tidligere har stået tydeligt 
frem. Med Foucaults ord bliver det spørgsmål, der stilles med en diskursiv analyse et spørgsmål, 
der spørger: ”Hvordan går det til, at netop dette og intet andet udsagn fandt sted på dette sted?” 
(Foucault 1970: 157).  
Indsamlingen af udsagn i den diskursive analyse danner det, Foucault kalder arkivet. Arkivet 
skal ikke forstås som en udtømmende mængde af tekster om det indsamlede emne, men mere 
som et slags regelsæt, som bestemmer udsagnenes/de diskursive begivenheders optræden, 
forsvinden og transformation. Det, udsagnene kan efterlade sig og trække med over i nye 
diskursformationer (Foucault 1970: 159). Analysen åbner dermed for at få blik for kontinuiteter 
og diskontinuiteter, samt, i større eller mindre grad, uændrede formationsdannelser og 
brud/transformationer i diskursen. Gennem min empiriske indsamling af udsagn, danner jeg et 
arkiv, der relaterer sig til medfølelsesbegrebet i forskellige tidslige, historiske kontekster, hvilket 
åbner for den genealogiske del af analysen.  
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Opsummeret kan det arkæologiske arbejde vise diskursers formationsdannelse, forbindelser og 
eksistensbetingelser, mens der med den genealogiske analyse kan arbejdes med fænomeners 
historiske dimension. Der er dog tale om en særlig form for historieskrivning. Som nævnt ledes 
der ikke efter skjulte meninger, sandheden eller en særlig oprindelse for det givne fænomen, der 
er genstand for blikket. Derimod er der tale om at fremskrive fænomeners herkomst, deres 
tilblivelse og derigennem opløse selvfølgeligheder. 
Det vidensarkæologiske greb, hvor de enkelte udsagn gribes i deres singularitet, er lige præcis 
det, der i kombination med genealogiens historiske dimension, åbner for ikke bare at se 
historien som bestående af kontinuiteter, men også som en række af brud (diskontinuiteter). 
Samt et blik for, at der i disse diskontinuiteter også kan gemme sig noget kontinuert, der trækkes 
med over i nye diskurser.  
Afslutningsvist vil jeg pointere, at der i den genealogiske analyse ikke arbejdes med årsags-
forklaringer som forklarelsesmodel for givne fænomener og deres historie. Genealogien har 
dermed et samtidsdiagnostisk formål fremfor at være årsagsforklarende (Christensen & Hamre 
2018: 46). Man kan sige, at der i det genealogiske blik ikke forekommer nogen absolutte 
sandheder, men derimod historiske sandheder. Genealogien er således også en analyse, der 
undersøger værensformer - hvad kan man være som menneske.  
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UNDERSØGELSESDESIGN OG OPERATIONALISERING 
For at forholde mig undersøgende og kritisk til fremkomsten af medfølelsesbegrebet i vores 
samtid, som en ny ledelsesform og mulig løsning på samfundsmæssige udfordringer med stress 
og mental sundhed, har jeg sammensat nedenstående undersøgelsesdesign. Undersøgelsen er 
opbygget i to hoveddele, struktureret til at besvare specialets problemformulering gennem tre 
analyser: 
 
Del I 
 Genealogisk/vidensarkæologisk analyse (Kapitel 3) 
 Denne analyse fremviser slægtskabshistorie og forbindelseslinjer mellem det østlige, 
 buddhistiske medfølelsesbegreb, og hvordan den nutidige, vestlige fremkomst af 
 compassiontræning ses at relatere sig til ledelse og mental sundhed. Her medtages 
 (kropslige) beskrivelser af situationer, oplevelser og erfaringer med medfølelse. 
 
Del II  
a) Selvpraksisanalyse (Kapitel 4) 
 Denne analyse tager udgangspunkt i den genealogiske-vidensarkæologiske analyse. 
 Her kastes lys på, hvordan der skabes objektivering og subjektiveringer i relation til 
 det nutidige udtryk af compassiontræning. Analysen er opbygget ud fra fire aspekter 
 (præsenteres i indledningen til analysen),  der udtrykkes ved Foucaults forståelse af 
 selvpraksisser. Analysens mål er at undersøge, hvordan individet konstitueres gennem 
 compassiontræningen i spændrummet mellem magt og etik.  
 
b) Ambivalensanalyse (Kapitel 5) 
 Denne analyse tager afsæt i de to foregående analyser, med en diskussion af 
 compassiontræningens transformative potentiale. Her udfoldes etikken og individets 
 konstituering i spændrummet mellem magt og etik yderligere, med et udgangspunkt i en 
 særlig  læsning af Foucaults selvomsorgsbegreb; den diomitiske selvomsorg.  
 
Før jeg præsenterer den begrebsmæssige anvendelse til indfrielse af ovenstående, følger her 
etableringen af specialets empiriske felt.  
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ETABLERING AF DET EMPIRISKE FELT 

ARKIVET 
Metodisk arbejder jeg i specialet med etableringen af det empiriske felt gennem dannelsen af 
arkivet. Foucault definerede arkivet som indsamlingen af udsagn i den diskursive analyse. 
Arkivet skal ikke forstås som en udtømmende mængde af tekster om medfølelse, hvilket ville 
være en nærmest uoverskuelig ambition. Arkivet skal ses som et sæt af regler, der bestemmer 
udsagns fremkomst, forsvinden og transformation og forbindelseslinjer i en kultur (Foucault 
1998: 309). Med andre ord; arkivet fremviser ’hvad der er blevet sagt’ (diskursen) og jeg 
anvender her arkivet i en epistemologisk betydning (Eliassen 2016: 75). Arkivet fremviser 
regulariteten i spredningen af udsagn og fremkomsten af de diskursive formationer, som jeg 
gennem den genealogiske analyse redegør for. I min udvælgelse af kilder konstruerer og 
afgrænser jeg således analysens empiriske felt. Kilderne er udvalgt ud fra en vurdering af, 
hvorvidt der fremtræder særlige diskursformationer og diskontiniuteter såvel som 
kontinuiteter. 
I min empiriske afsøgning af medfølelsesbegrebet har jeg søgt på, indhentet og læst et bredt 
udsnit af forskellige teksttyper, såsom vediske tekster, buddhistisk litteratur og sutraer, 
forskningsrapporter, bøger, websites, virksomhedsprofiler, udbudte kurser og uddannelser. I 
tillæg hertil personligt indhentet empiri i form af interviews med to forskere indenfor 
compassion og tre virksomhedskonsulenter, der arbejder med compassion. Håndteringen af 
interviews uddybes i det følgende afsnit.  
Arkivets omfang og indhold overstiger hvad den endelige analyse fremviser, da jeg i min 
empiriske afsøgning har læst flere kilder end de til analysen udvalgte. Udvælgelsen af de 
anvendte kilder, fremviser dog de overordnede, generelle tendenser i fremkomsten af udsagn. 
For at sikre gennemsigtighed i grundlaget for etableringen af analytisk bearbejdning af udsagn, 
er alle data (det fulde arkiv) tilgængeligt i bilag 1, hvor der også forefindes henvisende 
links/kildehenvisninger. Jeg har i opbygningen af arkivet søgt at inddele det omfattende 
materiale i hovedkategorier for at lette overskueligheden. Af pragmatiske årsager, samt den 
direkte forbindelseslinje mellem det buddhistiske medfølelsesbegreb og den nutidige 
compassionforskning, er den endelige genealogiske analyse begrænset til to hovednedslag: 
Østens medfølelsesbegreb med afsæt i de indiske vedaer og disses indflydelse på buddhismen, 
samt mødet mellem Øst og Vest; neurovidenskabens interesse for buddhistiske 
meditationspraksisser samt den nutidige fremkomst at det buddhistiske medfølelsesbegreb i 
ledelse og arbejdsliv. 
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INTERVIEWMATERIALE 
Undersøgelsen etablerer sig som nævnt yderligere på fem kvalitative interviews, der fordeler sig 
på samtaler med hhv. to forskere indenfor compassion og tre konsulenter, der arbejder med 
compassion i virksomhedsregi: 
 

- Psykolog og Ph.D. studerende, Nanja Holland Hansen ved Aarhus Universitet.  
Certificeret i Compassion Cultivation Training fra Stanford University, USA. Stifter af 
Center for Compassion. (Aarhus Universitet 2020) (Bilag 3) 
 

- Associate Professor, Philippe Goldin ved Davis University, CA. Klinisk neuroscientist. 
Forsker bl.a. i hvordan Compassion Cultivation Training indvirker på neurale og 
adfærdsmæssige indikatorer for emotionel reaktivitet og følelses- og opmærksomheds-
regulering. Tidligere tibetansk oversætter ved Dalai Lamas residens i Dharamsala, 
Indien. (Davis University 2020) (Bilag 4) 
 

- Konsulent Helle Laursen. Arbejder med afsæt i Kirstin Neffs ’Mindful Self-compassion’, 
primært med faggrupper i plejesektoren med fokus på empatiudmattelse. Underviser hos 
Center for Mindful Self-Compassion i USA. (Nordic Compassion 2020) (Bilag 5) 
 

- Konsulent Bensaid Vincent. Arbejder med udviklings- og forandringsprocesser, ledelses- 
og organisationsudvikling bl.a. med fokus på compassion. Aktiv praktiserende inden for 
compassionmeditation. (Bensaid Vincent 2020) (Bilag 6) 
 

- Konsulent Maiken Piil. Arbejder med compassion i relation til både enkeltpersoner og 
virksomheder med afsæt i begreberne ’spirituel intelligens´ og ´bevidst lederskab´, og 
som henter inspiration fra bl.a. buddhismen. (Maiken Piil 2020), (Wigglesworth 2020) 
(Bilag 7) 

 
Der er indhentet tilladelse til oplysning om navn og anden info fra de deltagende.  

 
Samtalerne er udført som semistrukturerede forskningsinterviews, med det formål at opnå 
indsigt og forståelse af erfaringer med medfølelse. Som forberedelse til samtalerne har jeg 
udarbejdet en vejledende interviewguide, med spørgsmål designet til at indkredse både de 
interviewedes forståelser af medfølelsesbegrebet, samt hvordan dette anvendes i deres daglige 
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arbejde/praksis/forskning (Bilag 2). Derudover har jeg stillet spørgsmål rettet mod personlige 
oplevelser og erfaringer med medfølelse, designet til at åbne for kropslige erfaringsbeskrivelser. 
Metodemæssigt trækker jeg på elementer af det kvalitative forskningsinterview som et aktivt 
interview. Mine spørgsmåls indhold har indvirket på, hvad der bringes på bordet som 
samtaleemne, samt hvordan interviewets meningsskabende og interagerende proces udfolder 
sig (Holstein & Gubrium 2004: 113). Derudover rummer interviewene elementer fra det fæno-
menologiske livsverdensinterview, hvor formålet netop er at indhente fyldige beskrivelser af den 
interviewedes livsverden (Kvale & Brinkmann 2015: 48).  
I efterbehandlingen har jeg gennemlyttet de optagne lydfiler og foretaget en destillering af det, 
jeg har fundet relevant. Få steder har jeg skrevet det fortalte ned i lettere forkortet budskaber, 
særligt når samtalerne har omhandlet den interviewedes baggrund. Størstedelen af materialet 
er dog transskriberet ordret, da det også har været min hensigt, at materialet kan indgå som 
reelle udsagn i en diskurs (arkivmateriale). Min anvendelse af interviewmaterialet indtager på 
den måde en dobbeltrolle, og fremviser både udsagn og fænomenologiske beskrivelser, der 
anvendes i den genealogiske analyse.  
Alle transskriptioner af interviews forefindes som bilag (bilag 3 til 7), og rent referencemæssigt 
henviser jeg ved inddragelse af dette materiale i analyserne på følgende vis: (Interview 
[efternavn], bilag #). 
 
I specialets indledende, undersøgende fase fik jeg mulighed for at deltage i Dansk Center for 
Mindfulness’ 8 ugers Compassion Cultivation Training-forløb i sensommeren 2020. Dermed 
planlagde jeg som udgangspunkt at kunne inddrage observationer af forløbet, som kunne 
nuancere og udfolde erfaringer med medfølelse. I første omgang blev forløbet omlagt fra fysiske 
møder til et online format grundet coronaepidemien, og det endelige udfald endte desværre med 
at forløbet blev aflyst. Mine observationer og egne erfaringer fra forløbet kunne have bidraget 
med et indblik i umiddelbare oplevede sansninger og erfaringer med medfølelse hos deltagerne. 
Dette kunne have styrket specialets fænomenologiske erfaringsbeskrivelser som et supplement 
til de i øvrigt fyldige og indholdsrige interviews. 
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BEGREBSANVENDELSE 
I de følgende afsnit præsenteres undersøgelsens yderligere begrebsanvendelse. 
 

MAGT, MODSTAND OG VIDENSKABELSE 
Med det genealogiske og vidensarkæologiske afsæt for en historisk undersøgelse af 
medfølelsesbegrebet har jeg valgt at skrive mig ind i Foucaults forståelse af magt. Jeg har dog 
også haft andre overvejelser, da der også er nyere forskning, der peger på væsentlige elementer 
indenfor de dilemmaer og paradokser, der udfolder sig i arbejdslivet i relation til både magt og 
de mere ’bløde’, eksistentielle aspekter af arbejdslivet. Her åbner teolog og lektor i ledelse og 
etik, Camilla Sløk, med sit bidrag i bogen ’Magt og omsorg i det eksistentielle lederskab’ (Sløk 
2020) for et meget væsentligt område, der kunne anvendes til at belyse områder af og udtryk for 
medfølelse i ledelse og arbejdsliv. Sløk sætter livets eksistentielle spørgsmål i relation til 
arbejdspladsen, og tilbyder en typologi for refleksion over lederskabets spændrum mellem magt 
og omsorg. Sløk griber således fat i det, jeg også forholder mig til i dette speciale; at krise, smerte 
og lidelse er et grundvilkår i livet. Intet menneske går uberørt fri af lidelse, ej heller bliver dette 
eksistentielle grundlag sat på pause, når vi går på arbejde. Sløks pointe er netop, at eksistentialer 
som liv, død, kærlighed, sygdom og ondskab ikke parkeres ved indgangen til arbejdspladsen. 
Både ledere og medarbejdere konfronteres med det eksistentielle. Hvor forskningen inden for 
compassion berører, hvordan et fænomen som medfølelse har stor betydning for livskvalitet og 
interpersonelle relationer, åbner Sløks forskning blikket for et magtaspekt. Ledelse indebærer 
magt, som her sættes i relation til omsorgens udtryksformer i de livsdramaer, der kan udspille 
sig i arbejdslivet. Forskningen åbner på den måde for en udvidelse af sproget i relation til - ikke 
bare magt i organisationer - men de magtaspekter, der ligger i det at vise omsorg i en leder-
medarbejderrelation (Sløk 2020). Sløks forskning tangerer dermed det felt, jeg bevæger mig 
indenfor i dette speciale, men med mere vægt og afsæt i eksistensfilosofien. Denne vinkel vil jeg 
ikke tage op i dette speciale, men muligvis i et senere arbejde. Fravalget beror dels på specialets 
pladsmæssige afgrænsning og dels på typen af min tilgåede empiri. Med inddragelse af Sløks 
vinkel, kunne det være mere oplagt at anvende et casebaseret studie for undersøgelse af 
samspillet mellem magt og omsorg i praksis. 
 
I nærværende undersøgelse har jeg således som nævnt, på baggrund af mit genealogiske og 
vidensarkæologiske afsæt, valgt at skrive mig ind i Foucaults magtforståelse, som den udfoldes 
i ’Viljen til viden’ (1994).  
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For Foucault er magten allestedsnærværende (Foucault 1994: 98). Magt skal dermed ikke 
anskues i traditionel forstand, som noget der udgår fra en centraliseret institution eller enhed, 
og som derved presser eller undertrykker ovenfra. Derimod er magten overalt, som et fint 
edderkoppespind spredt ud i vores socialitet og relationelle sammenhæng. Dette ’mikro-
netværk’ af magt er bevægeligt og udfolder sig i samfundets mindste enheder. Magten kan siges 
at være uden substans, en magt som bliver til noget immanent, relationelt og strategisk, som 
flyder mellem mennesker. Ydermere pointerer Foucault, at ”hvor der er magt, er der modstand”, 
og den anden side af magtens udtryksformer viser sig som forskellige udtryk af 
modstandsformer (Foucault 1994: 101-102). Vi har at gøre med et billede af socialiteten, som et 
stort bevægeligt spind af magtrelationer, der både skabes, forandres, vedligeholdes, forsøges 
krystalliseret, splintret, opløst, transformeret i en evig bevægelse af det levede liv gennem en 
produktiv magt. 
Et vigtigt element i forståelsen af magt og modstand er frihed. For Foucault er magt en evne til 
at strukturere et muligt handlerum for andre, eller med andre ord; at handle på et handlende 
subjekt - et subjekt som vel og mærke er frit (Foucault 1982: 789-790). Subjektets frihed og 
mulighed for handling og modstand er en betingelse for magtens virke: ” […] når der findes 
magtrelationer tværs gennem hele det sociale felt, så er det, fordi der er frihed overalt” (Foucault 
1988a:35). Hvis vi holder fast i metaforen om edderkoppespindet som et billede på magtens 
relationelle spredning i socialiteten, kan det være oplagt at betragte subjektet som en flue fanget 
i edderkoppens spind. Et subjekt påvirket af magtens bevægelser, indlejret i tidens diskurser, 
som bliver afgørende for, hvad det bliver muligt og ikke muligt at udsige. Modstand kan ses som 
forsøg på at skabe bevægelser i spindet, som kan ændre eller udvide talens repertoire. 
Magtforståelsen ligger dermed som en del af et fundament for analyse af produktionen af 
subjektivitet (Foucault 1982: 777), for skabelsen af livsformer. 
 
Magt hænger også sammen med tidens fremkomst af vidensformer, og hvordan dette binder ind 
i, hvordan subjektet indlejres i diskursernes skabelse af en ’objektiv’, ’sand’ viden. For Foucault 
bliver det dermed afgørende at analysere denne vidensdannelse som ’sandhedsspil’ (truth 
games) relateret til specifikke teknologier, der bringes i spil med det formål at øge forståelsen af 
andre og sig selv (Foucault 1988b: 18). I nærværende analyse er et blik for hvilken viden - hvilke 
sandheder - der skabes også relevant i relation hvilke former for teknologier, der ses i 
anvendelse. Da jeg har fokus på compassiontræning bliver det relevant at undersøge magtens 
udøvelse gennem en særlig forståelse af Foucaults begreb om selvteknologier. 
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SELVTEKNOLOGI SOM EN SELVPRAKSIS 
Foucault hæfter sig særligt ved to former for teknologier; magtteknologier (styringsteknologier) 
og selvteknologier. Magtteknologier indvirker på styringen af individet, som underkastes et 
bestemt mål eller dominans (objektivisering), mens selvteknologier derimod tillader individet: 
  
 […] to effect by their own means or with the help of others a certain number of 
 operations on their own bodies and souls, thoughts, conduct, and way of being, so as  to 
 transform themselves in order to attain a certain state of happiness, purity, wisdom, 
 perfection, or immortality. (Foucault 1988b: 18) 
 
Compassiontræning kan anskues som en styringsteknologi - en ledelse af eller strukturering af 
andres mulige handlerum, når træningen af compassion f.eks. indføres i ledelses- og 
organisationssammenhænge. På den anden side kan individets træning af sin evne til at udvise 
medfølelse også ses som et dybt indre arbejde, en selvteknologi. Jeg mener her, at det er relevant 
at anskue compassiontræning, eller erfaringer med medfølelse, fra en mere indre 
oplevelsesorienteret vinkel. Her finder jeg det relevant at omtale compassiontræningen som en 
selvpraksis, frem for en selvteknologi. Med anvendelsen af ordet selvpraksis ønsker jeg at 
betone, at et arbejde med medfølelse skal anskues som en praksis, der understøtter og forvalter 
forbindelsen, forholdet til sig selv - ganske som Foucaults definition af en selvteknologi 
udtrykker. Herudover ønsker jeg, med mit ordvalg af ’praksis’ fremfor ’teknologi’ at fremvise, at 
et seriøst arbejde med medfølelse - eller et hvilket som helst andet seriøst og dedikeret arbejde, 
som et individ pålægger sig selv - både til gavn for sig selv men i særdeleshed også til gavn for 
andre - netop er en (livslang) selvpraksis.  
Jeg drager også en parallel mellem distinktionen af magtteknologier og selvteknologier 
[selvpraksis] og Foucaults indkredsning af to betydninger af ordet subjekt; man kan være 
subjekt for en anden gennem kontrol og afhængighed, og man kan være subjekt ved at være 
bundet til sin egen identitet gennem et kendskab til sig selv (Foucault 1982: 781). Dette binder 
også ind i Foucaults eget tilbageblik på sit arbejde, hvor han udtrykker, at hans primære 
interesse ikke som sådan er magten, men det moderne subjekt. Dette skal ikke forstås som en 
tilbagevending til et fokus på subjektet i sig selv, men som de processer, hvormed mennesker 
gøres til subjekter (subjektion), og de praksisser, hvormed mennesket også kan konstituere sig 
selv som subjekt (subjektivation) (Eliassen 2016: 187). Vi har her at gøre med subjektet som 
værende både frit og samtidig bundet til sin egen identitet. Det kan ses som en dobbelt-
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bevægelse, hvor identitet skabes gennem en samtidig underkastelse og handlekraft (Foucault 
1982: 781). 
Mit blik på compassiontræningen som en selvpraksis udelukker som nævnt ikke, at der også kan 
være elementer af en magtteknologi på spil. Det er vigtigt for mig at søge at indfange subjektion, 
men i særdeleshed også subjektivation, for at kunne indkredse subjektets mulige forandrings-
potentialer gennem selvforholdet, det Foucault betegner som etikken. I min undersøgelse af 
medfølelsesbegrebet vil jeg have et fokus på det rum, der involverer forbindelserne mellem den 
relationelle, bevægelige magt og selvpraksisserne som et muligt rum for skabelsen, ikke blot af 
subjektion, men også som et mulighedsrum for at komme ’bag’ om magten, som et arnested for 
den etiske handling (Lazaretto 2006: 32). At komme bag om magten, det at kunne undslippe 
magten, er det Foucault kredser om i ’Seksualitetens historie’, bind 2 og 3. Den immanente 
magtforståelse fra ’Viljen til viden’, er en magt, en kraft, der indvirker på andre kræfter i en 
sammenvævning med producerede vidensformer. At bryde med denne magt - og dermed med 
subjektets fuldstændige indlejring i de heraf fremkomne livsformer - er ifølge Foucault muligt 
gennem et etisk selvarbejde. Subjektets arbejde med forbindelsen til sig selv kan ses som et etisk 
arbejde, en etisk handling. 
 

ETIK OG SELVOMSORG SOM FRIHEDENS PRAKSIS  
I ’Seksualitetens historie’ bind 1-3 arbejder Foucault med problematiseringen af det, vi i vor tid 
kalder vores seksualitet. Et genealogisk arbejde som belyser, hvorfor vi har gjort seksualiteten 
til en moralsk erfaring. Særligt i de to sidste bind, ’Brugen af nydelserne’ og ’Omsorgen for sig 
selv’ viser Foucault subjektivitetens historie, og tager læseren tilbage til både starten på den 
romerske kejsertid og det klassiske, antikke Grækenland (Foucault 2004a: 7-10). Her viser 
Foucault, at der er en sammenhæng mellem tænkningen og det liv, der leves. At vores tænkning 
har en ændrende kraft på vores levede liv. Hvor ’Viljen til viden’ langerede et begrebsapparat om 
magt, betræder Foucault i bind 2 og 3 nye stier med begrebsliggørelse af etikken og 
selvomsorgen som bundklang for forandringer i måden subjektet er moralsk på - etikkens 
former. Foucault arbejder på denne måde ikke blot med skiftende moralkodekser gennem tiden, 
men nærmere med et blik for, hvordan individet gennem tiden har konstitueret sig som et 
moralsk subjekt.  
I det nyligt udgivne bind 4 af ’Seksualitetens historie, Kødets bekendelser’ analyserer Foucault 
de kristne bekendelsesformer og opkomsten af en magtteknik i vor moderne tid, 
pastoralmagten. Her ser Foucault, hvordan den tidlige bekendelsespraksis i munkeklostre 
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orienterer sig omkring at opnå frelse, gennem det, at bekende sine synder og i særdeleshed 
foretage en indre ransagning og forsagelse af kødelig lyst (Raffnsøe, Gudmand-Høyer & Thaning 
2009: 260). I vor tid ser Foucault, at denne pastoralmagt har transformeret sig og nu indlejrer 
sig i socialiteten, i vores familiære relationer, i den medicinske praksis, i forholdet mellem lærere 
og elever, i psykologien, i en omfattende terapeutisering i samfundet (Foucault 1982: 784). 
Mennesket er blevet et bekendende dyr (Foucault 1994: 67). Det er blevet en naturlig ting for os 
i dag, at tale om os selv og vores indre bevægelser og den vej søge en frihed eller frisættelse. 
Foucault finder dog et afgørende skæringspunkt mellem Antikken og den tidlige kristendom 
(Foucault 2004a: 22). Hvor mennesket i kristendommen bliver styret af at bekende og 
underlægge sig en ydre magt (autoritet), er mennesket i den græske antik og den tidlige 
romerske periode derimod styret i forhold til et tankesæt omkring, hvordan man gennem en 
praksis kan forvalte sig selv og dermed ændre sit liv.  Man kan sige, at begge tilgange til livet 
fordrer en vis disciplin, men hvor den kristne disciplin orienterer sig omkring en ydre akse af 
’tilladt’ og ’forbudt’, orienterer den græsk-romerske etik sig om en indre akse, en selvomsorg, et 
arbejde i at håndtere følelser og tanker (Foucault 2004a: 94-96).  
 
Foucaults analyse af det moralske subjekt og etikkens former er relevant i forbindelse med min 
undersøgelse af medfølelsesbegrebet, da etikken her kan ses som en måde at problematisere sin 
egen erfaring og subjektivitet på - her i specialet i relation til nutidens compassiontræning.  
Foucaults selvomsorgsbegreb epimeleia heautou, som han finder i den græske antik, handler 
netop om, hvordan blikket kan vendes mod en selv, og hvordan man gennem et indre arbejde 
kan reflektere og stille spørgsmål til ens egne værdier og måde at tænke på (Foucault 2004b: 
53). Selvpraksisser kan ses at udgøre en selvrefleksion, hvor man gennem en selvomsorg 
udforsker sit eget begær. Udforsker hvad, der driver en i skabelsen af sig selv og det 
liv/livsindhold, man ønsker at bevæge sig mod. Det Foucault finder, her i den græsk-romerske 
tænkning, er en etik, der hviler på en ontologisk betingelse af frihed, men centralt er; ”at etikken 
er den reflekterende form, som friheden antager” (Foucault 1988a: 28). Dvs., at ’frihed’ ikke 
opstår gennem at frigøre sig fra ydre begrænsninger, men snarere gennem en vedvarende, ærlig, 
opmærksom og reflekterende konfrontation med sig selv, en dannelsesproces. Frihedens praksis 
skal ses som en forvandling, som er forbundet med selverkendelse. Tænkningen og den 
livspraksis man gennemlever, lader sig således ikke adskille. Blikket for både subjektion og 
subjektivation kan siges at give blik for subjektets magt - ikke inden for rammerne af et 
selvrealiseringsprojekt eller en jagt efter at ’finde ind til sig selv’, men derimod i at afvise ’hvad 
vi er’.  
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I min problematisering af medfølelsesbegrebet søger jeg dermed en analytisk tilgang, hvor jeg 
forholder mig til såvel diskursive som ikke-diskursive elementer. Hvad angår distinktionen 
mellem diskursive og ’ikke-diskursive’ elementer, udtrykker Foucault i ’Vidensarkæologien’ 
(1972), at en arkæologi afslører forbindelser mellem diskursive formationer og ikke-diskursive 
domæner. De ikke-diskursive domæner angiver han her som værende ”institutioner, politiske 
begivenheder, økonomiske praksisser og processer” - men stadig med det formål i sigte, at 
definere bestemte former for artikulation, der kan være forbundet til ikke-diskursive systemer 
(Foucault 1972:  162). I min læsning anerkendes her, at der kan dannes såkaldte ikke-diskursive 
forekomster i socialiteten, hvorom analysen stadig orienterer sig på et diskursivt niveau. Senere 
i forbindelse med refleksioner over sit forfatterskab og tilgang til historien som en vedvarende 
’problematisering’ (Raffnsøe et al. 2009: 332), indkredser Foucault det ikke-diskursive gennem 
problematiseringens altid ’ufærdige’ kredsen om sin genstand: 
 
 Problematisering betyder ikke repræsentation af en allerede eksisterende genstand, og 
 det betyder heller ikke konstruktionen af diskursen om en genstand, der ikke findes. Det 
 er helheden af både den diskursive og ikke-diskursive praksis, der bringer noget ind i 
 spillet om rigtigt og forkert, og gør det til genstand til tanken (hvad enten det er i form af 
 moralsk refleksion, videnskabelig viden, politisk analyse, ect.).  
 (Foucault 1984, Le souci de la verité. Dits et écrits IV: 670)  
 [Oversat af Tine Byrckel 2020]. Se Bilag 8 for originaltekst. 
 
Jeg vil lægge et snit, hvor læseren både vil møde elementer af en mere ’klassisk’ diskursiv 
arkæologisk-genealogi (en magt-viden-akse), samtidig med, at jeg bringer en analyse ind af det, 
der undslipper det diskursive (en etik-akse). Det, der kunne betegnes, som hos Foucault, som 
moralske refleksioner. Jeg vælger dog at bidrage med noget, der kan bringe os udover det rent 
mentale (refleksioner over moralen) ved at søge en analyse, der kan kaste lys på det kropslige. 
Dette finder jeg relevant, da oplevelser og erfaringer med medfølelse oftest beskrives af 
mennesker, som noget der berører dem, påvirker dem, muligt kan bringe indre forandringer, og 
ikke mindst; noget der bevæger hele det menneskelige system og som opleves i kroppen. Med 
dette kropsligt orienterede fokus har jeg også en ambition om at kunne belyse - ikke i sig selv 
enkelte subjektive erfaringer for egen skyld - men gennem disse at berøre noget almengyldigt i 
erfaringer med medfølelse.  
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DEN FÆNOMENLOGISKE INSPIRATION 
Min interesse i det kropslige aspekt i undersøgelsen af medfølelsesbegrebet, som jeg vil nærme 
mig gennem et (krops)fænomenologisk afsæt, kan måske ved første øjekast forekomme som en 
prekær kombination med en arkæologisk-genealogisk analyse af begrebets historiske 
mulighedsbetingelser. Foucault kritiserede eksplicit fænomenologiens erfaringsbegreb i 
’Vidensarkæologien’, og selvom han, i ’Galskabens historie’, netop undersøger erfaringer med 
galskab gennem tiden, så flytter han, med sin genealogiske analyse, perspektiv fra 
fænomenologiens ’indre erfaring’ til en praksisrettet epistemologi (Eliassen 2016: 206-207).  
Jeg vil dog i dette speciale arbejde med en kobling mellem ’indre’ erfaringer og genealogiens 
fokus på magt-viden-aksen. Den fænomenologiske inspiration tjener således det formål at åbne 
en dør til analyse af ’etik-aksen’. Dette giver blik for at undersøge og analysere muligheder for 
forvandlinger/transformation hos subjektet. Dette knytter jeg til den genealogiske analyses 
erkendelsesinteresse; at muliggøre at kunne tænke anderledes. Eliassen (2016: 215) påpeger, 
hvordan Foucaults oplevelser i forbindelse med det tunesiske studenteroprør i 1968 - hvordan 
menneskers villighed til at risikere deres eget liv for en fælles sag gjorde et dybt indtryk på ham 
- og hvordan Foucault her anvender termen ’åndelighed’ (spiritualité). Eliassen fremhæver, 
hvordan disse termer betegner kropserfaringer, og hvordan sociale og politiske tilstande af 
’uudholdelighed’ kan bevæge mennesker til handlinger for forandring, til forsøg på at skabe nye 
sociale praksisser. Foucault selv understreger, at han med spiritualitet/åndelighed ikke mener 
noget, der nødvendigvis er bundet til religion, men snarere: ” […] a certain practice by which the 
individual is displaced, transformed, disrupted, to the point of renouncing their own 
individuality, their own subject position” (Foucault 1979/2020).  
Anders Dræby Sørensen (2013) bidrager også med at pointere, hvordan Foucaults tidlige 
teoretiske afsæt har rødder i den eksistensfænomenologiske tilgang. En tilgang han så som 
bekendt forlader - eller i hvert fald forskyder kraftigt - for at få en bedre forståelse af social og 
politisk magt. Sørensen fremhæver, hvordan Foucault kort før sin død udtalte, at Heideggers 
filosofi havde haft en afgørende betydning for hans arbejde. Her argumenteres således for en 
læsning af Foucaults idéhistoriske arbejde, ikke som et fuldstændigt brud med 
eksistensfænomenologien, men snarere en radikalisering (Sørensen 2013: 183-184). Samt at 
Foucault med ’Seksualitetens historie’, særligt bind 2 og 3, netop genoptager at arbejde med en 
”frihedens etik som en selvpraksis, der som en eksistensens etik samtidig er en eksistensæstetik” 
(Sørensen 2013: 189/citat fra ’Dits et Ecrits I-IV, Foucault 2001:IV: 902-9).  
Foucaults radikalisering af eksistensfænomenologien ser jeg som et træk, der giver mulighed for 
at få blik for diskursers fremtrædelse i samfundet. Blik for, hvordan magtrelationer dukker op 
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og har effekt på subjekt og subjektiveringer. Dvs. analyser af menneskelige erfaringer, væren og 
eksistensbetingelser i et historisk perspektiv. Analyseniveauet unddrager sig dermed det direkte 
individuelle og kan siges at have et ’kulturterapeutisk sigte’ (Sørensen 2013: 198).  
Med selvomsorgsbegrebet åbnes der dog for at få blik for, hvordan livet kan skabes som et 
kunstværk gennem en selvomsorgspraksis (Sørensen 2013: 197). Her vil jeg i analysen også 
trække på filosoffen Hans Ruins (2017) læsning af Foucaults selvomsorgsbegreb, som netop 
advokerer for at lægge mindre vægt på at arbejde med selvomsorgen set gennem en optik af 
selvteknologi - og derimod åbne for det, at skabe en ’aktiv passivitet’: 
 
 För i grund och botten handlar denne epimeleia inte så mycket om makt, behärskning 
 och teknik, som om att snarare lära sig förlora sig själv, men at kunna göra det i en fri 
 och skapande uppmärksamhet mot det som är. (Ruin 2017: 93) 
 
I min problematiserende tilgang til medfølelsesbegrebet, hvor jeg arbejder med begrebet - ikke 
som noget færdigt, men som noget der er i en evig udvikling og bevægelse - finder jeg det således 
relevant at kunne få blik for, hvad der ’bevæger’ menneskelige erfaringer af og med medfølelse. 
En analyse, der udelukkende bevæger sig på et diskursivt niveau, giver blik for et subjekt, der er 
’sat’ af diskursen. Jeg vil som sagt anvende Foucaults selvomsorgsbegreb som en ’døråbner’ til 
at få blik for subjektets mulighed for at ’komme bag om magten’. Bag om diskursen så at sige, 
og undersøge hvordan og om oplevelser og erfaring med medfølelse kan ’springe’ diskursen. Om 
der er potentiale for erfaringer, der kan opleves før-sproglige og dermed, i første omgang (før 
artikulationen), som noget (en kraft), der flyder i kroppen. Dette kalder på en analyse, hvor jeg 
aktiverer selvomsorgsbegrebet sammen med et opmærksomhedsbegreb - og med inspiration fra 
Ruin (2017) vil jeg omtale dette som den diomitiske selvomsorg. Dette er inspireret af Diotima, 
den græske kærlighedsgudinde, der i Platons Gæstebuddet (Symposion) erindres gennem 
Sokrates; at det er eftertragtningsværdigt at pleje sjælen og vise den omsorg (Ruin 2017: 91).  
 
Jeg har dermed behov for et teoretisk apparat, der har en anden tilgang til subjektbegrebet, og 
her finder jeg inspiration fra Maurice Merleau-Pontys erkendelse af og syn på subjektet. 
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KROPSFÆNOMENOLOGI  
Fænomenologien er både en omfattende filosofisk retning og metodisk tilgang, der har til 
formål, at forstå menneskelig erfaring og handling (Egholm 2014: 104). Fænomenologiens 
grundlægger Edmund Husserls (1859-1938) tanker om bevidsthed som intentionalitet ligger 
som et afsæt for, hvordan vi som mennesker erfarer verden som en kropslig menings-
sammenhæng. Bevidsthedens intentionalitet er en rettethed mod det, der erfares. Vores erfaring 
udgår fra vores livsverden, som er det enkeltes menneskes horisont i tid og rum (Rendtorff 
2009:278-281). Martin Heidegger (1889-1976) bygger videre på Husserls arbejde med vægt på, 
at sproget er afgørende for vores meningserfaring. Ole Fogh Kirkeby pointerer, at Heideggers 
tanker har den konsekvens, at der ikke kan skelnes mellem sproglig og sansemæssig erfaring; 
”Sproget kommer med det virkelige til os” (Kirkeby 1994: 43). Hos den franske filosof Maurice 
Merleau-Ponty (1908-1961) finder vi også tanker, der peger på at virkeligheden i sit væsen er 
sproglig, men også en åbning til et andet lag, hvor der forekommer en anden umiddelbar erfaring 
af krop og verden. Der er et spændingsfelt hos Merleau-Ponty; vores erfaring er styret af sproget 
OG kroppen som en åbning til en før-sproglig erfaring (Merleau-Ponty 1994/Int. ved Kirkeby: 
XV-XVI). Dette finder jeg fascinerende og relevant at sætte i forbindelse med det tidligere 
omtalte skæringspunkt hos Foucault. Skæringspunktet mellem subjektets diskursive indlejring 
i magt-viden-relationer og subjektet som en forvandlings-figur (etikken). Jeg vælger her at 
arbejde med inspiration fra Merleau-Pontys kropsfilosofi som løftestang for den del af den 
arkæologisk-genealogiske analyse, der griber fat i subjekters oplevede erfaringer med 
medfølelse. Dette fænomenologiske blik vil også indvirke på de efterfølgende analyser, selv-
praksisanalysen og ambivalensanalysen. 
 
Merleau-Ponty stiller sig direkte i modsætning til Descartes dualisme. Det kartesianske subjekt 
viger pladsen for et menneskesyn, hvor vores eksistens beror på et billede af krop og sjæl som 
ét. Bevidstheden kan lige så lidt adskilles fra kroppen, som subjektet kan adskilles fra objektet 
(Merleau-Ponty 1994: 30). Vi er med andre ord vor krop, hvorigennem vi perciperer og vor 
bevidsthed erfarer. Kroppen er ikke et objekt, en genstand vi kan lægge fra os. Kroppen er vores 
’egenkrop’, vores ’væren-i-verden’ - en verden vi er kastet ind i - og kroppen er således et middel 
til vor kommunikation med den erfarede verden (Merleau-Ponty 1994: 34). 
Subjektet hos Merleau-Ponty (1994: 21) er uløseligt knyttet til verden, og når mennesker oplever 
tilstande med medfølelse, enten spontant eller gennem en selvvalgt praksis eller fokus, er der 
tale om et subjekt, der erfarer. Et kropsliggjort subjekt - en bevidsthed med rod i en krop. 
Kroppen er så at sige forbundet med verden før tanken, en verden der opleves, sanses gennem 
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det prærefleksive cogito, og intentionaliteten bliver hos Merleau-Ponty til en kropslig rettethed 
mod fænomenerne (Merleau-Ponty 1994/Int. ved Kirkeby: IX). Ens krop kan siges at være 
summen af den historiske mening man er bundet til - vores væren-i-verden udspringer altid af 
den situation vi befinder os i og vores krop. Væren er med andre ord udtrykt gennem ens 
situerethed og ens inkorporerethed (Kirkeby 1994: 49). Dette kan også udtrykkes, som at al 
erkendelse er situeret og inkorporeret, og erkendelse overskrider dermed sprogets niveau. Vi er 
en del af verden før sproget, og der er erfaringer og viden før diskursivering (Kirkeby 1994: 57).  
Det kropslige erfaringsbegreb, at vi har et prærefleksivt cogito, indebærer at der ikke 
forekommer erkendelse uden en krop. Kroppen er aldrig en isoleret instans, men netop socialt 
forankret, forbundet i verden og til andre. Dette har den implikation, at det subjektet erfarer 
ikke blot kan reduceres til noget subjektivt, men netop er betinget af, at vi er i verden i fælleskab 
med andre/andet. Det, der tager sit udgangspunkt i det umiddelbare subjektive, er dog mere 
end som så - det partikulære peger således mod det almene: ”Vi må genfinde oprindelsen til 
genstanden i selve kernen af vor oplevelse, vi må beskrive værens fremtræden og forstå, hvordan 
der paradoksalt for-os er et i-sig” (Merleau-Ponty 1994: 7-8).  
 
Det er netop fænomenologiens ærinde at beskrive værens fremtræden - at ’komme til sagen selv’ 
- uden kausale forklaringer, men derimod en beskrivelse af fænomenerne, som de kommer til 
syne i bevidstheden. Analysens fænomenologiske inspiration giver mulighed for at ’komme bag 
om fænomenet’, at nærme sig der, hvor fænomenerne bliver til - gennem en beskrivelse af dem 
i deres tilblivelse. Denne analytiske tilgang kan også siges at være tæt forbundet med en 
fænomenologisk læsning af Foucault, hvor man i den diskursive analyse netop ’griber udsagnet 
i ”dets øjeblikkelige knaphed og absolutte ental” (Foucault 1970: 155-156). I den arkæologisk-
genealogiske analyse opererer jeg med et decentreret subjektbegreb, hvor subjektet kan siges at 
være ’sat’ af og i diskursen, og jeg foretager også en forskydning i analyseniveau - gennem den 
fænomenologiske inspiration - til det kropslige niveau som adgang til et erfaringsområde for 
medfølelse. Her opererer jeg også med et decentreret subjekt, som befinder sig mellem 
bevidstheden og verden (Merleau-Ponty 1994/Int. ved Kirkeby: IX).  
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3. GENEALOGI AF MEDFØLELSESBEGREBET 
 
I dette afsnit præsenteres læseren for et udsnit af medfølelsesbegrebets fremkomst i den tidlige 
vediske religion, buddhismen og opståen frem til i dag med fokus på en organisatorisk og 
ledelsesmæssig kontekst. Jeg undersøger dermed, hvordan begrebet er blevet formet og i dag 
også installeres i ledelse og arbejdsliv. 
Analysen skal ikke læses som en fuldstændig fremstilling af medfølelsesbegrebet. Dette særligt 
som nævnt på grund af områdets størrelse og kompleksitet men også, som redegjort for i 
foregående analysestrategikapitel, på grund af den indstilling hvormed jeg nærmer mig 
begrebet; som noget ’ikke-færdigt’, men derimod noget evigt bevægeligt.  
Ligeledes vil jeg gerne pointere, at jeg i den empiriske afsøgning til tider overskrider en søgning, 
der begrænser sig til selve ordet ’medfølelse/compassion’. Min undersøgelse trækker også på 
empiri, hvor det er selve oplevelsen af og erfaringen med medfølelse, der vil være i fokus, med 
respekt for hvordan disse erfaringer kommer til udtryk empirisk.  
 
I den følgende genealogi anvender jeg det danske ord medfølelse på lige fod med det engelske 
compassion. Etymologisk stammer compassion fra det latinske ’compati’; com- (med eller 
sammen) og pati (at lide), hvilket på engelsk også kan spores i udtrykket ’to feel pity’. Der ses en 
udvikling fra compati til det latinske ’compassionem’ (sympati) til det oldfranske ’compassion’. 
Det latinske ’compassio’ er ydermere et kirkeligt lån og oversættelse fra det græske sympatheia 
- sympati (etymonline 2020). Allerede her kan vi ane begrebets mangfoldige nuancer. På trods 
af compassions fællesskab med ordet ’sympati’, er en udbredt nutidig distinktion mellem 
sympati og compassion, at sympati er evnen til at forstå, hvad et andet menneske føler, mens 
compassion er en villighed til at søge at lindre lidelse og smerte hos en anden (compassion-it 
2017). 
 

ØSTENS MEDFØLELSESBEGREB 

DE INDISKE VEDAER 
De tidligste tekster der nævner medfølelse, er de indiske vedaer, der er nedskrevet på sanskrit i 
perioden ca. 1200 til 800 f.v.t. (Andreasen & Pind 2016). I den tidligste veda, Rigveda, forefindes 
hymner til guderne, der ses som medfølende; ”the compassionate ones”. Guderne skal anråbes 
og imødekommes med tilbedelse og ofringer ved måltiderne (Jamison 2014: 307). I Yajurveda, 
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som er en samling af offerremser (Juhre 2002), forefindes mere udførlige beskrivelser, ikke bare 
af større religiøse ritualer, men selv anvisninger helt ned i hverdagens husholdning, og hvor ens 
adfærd skal afspejle det rette syn, ikke blot på sine medmennesker, men på alle levende væsener. 
Medfølelse ses her som et ideal der tilstræbes, en tilstand, en holdning hvor man bærer andre 
med sig gennem en medfølende indstilling til deres tilstande af smerte og lidelse. Dette kommer 
til udtryk gennem en detalje som at lade en dråbe vand falde i den tallerken, der skal tilberedes 
mad i. Vanddråben symboliserer at give lindring til alle de væsener, der lider i helvede på grund 
af deres dårlige handlinger. Selvom dråben selv sagt ikke når sin tiltænkte destination, så ses 
den symbolske handling som rensende for giveren. Som et element i at fylde sin opmærksomhed 
og sit hjerte med medfølelse (Balslev & Evers 2010: 50). 
Medfølelsesbegrebet ses på denne tid at være tæt knyttet til guderne. De mange anvisninger for 
ret adfærd, i selv de mindste handlinger i dagligdagen, farver medfølelse som en grundlæggende 
livsværdi. En indstilling snarere end en følelse. Det, der er i centrum, er handlingerne, hvormed 
man viser guderne, at man aktivt bærer bevidstheden om det medfølende aspekt med sig. 
Medfølelse er her mere knyttet til noget ydre fremfor til noget indre (Andreasen & Pind 2016).  
Den tidligste vedareligion er ikke hinduisme per se, men hører til hinduismens forhistorie. I den 
senere etablerede hinduisme ses medfølelse at være et af flere grundlæggende begreber. Troen 
på reinkarnation byder den enkelte at arbejde for at befri sin sjæl fra evig genfødsel gennem en 
moralsk livsførelse, hvor det anses for nødvendigt at udvise sandfærdighed, ikke-vold, 
gavmildhed og medfølelse (Juhre 2002). Vedareligionens medfølelsesbegreb trækkes med over 
i den tidlige hinduisme, og her ses medfølelse også at strømme gennem en hengivelse til det 
guddommelige: 
  
 Those devotees are very dear to Me who are free from malice toward all living beings, 
 who are friendly, and compassionate. They are free from attachment to possessions 
 and egotism, equipoised in happiness and distress, and ever-forgiving. They are ever-
 contented, steadily united with Me in devotion, self-controlled, firm in conviction, 
 and dedicated to Me in mind and intellect.  
 (Mukundananda 2014/Bhagavad Gita kap.12. vers 13.14)  
 
Det vediske medfølelsesbegreb fremkommer som en livsværdi, en grundlæggende holdning der 
indtages i livet. Medfølelsen ihukommes gennem daglige symbolske, ydre handlinger (ofringer) 
og begrebet er knyttet til at vinde gudernes gunst, og som et aspekt i håbet om genfødsel til en 
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bedre tilværelse i næste liv. Udfrielse fra genfødslernes lidelser og foreningen af ens individuelle 
sjæl med verdensaltet står som det endelige mål (Juhre 2002).  
 

PALI KANON - THERAVĀDA BUDDHISME 
Den indiske vedareligion har en stor indflydelse på udviklingen af buddhismen, hvor den 
historiske Buddha dateres til at have levet i ca. 560 til 480 f.v.t.. Det religiøse og filosofiske liv i 
Indien var på det tidspunkt en smeltedigel af diversitetsfyldt tankegods. Vedaernes 
medfølelsesbegreb trækkes dermed med ind i Pali kanon, der anses for at være de ældste, mest 
komplette og originale tekster indeholdende Buddhas lære (Payutto 2003: 1), (Andreasen & 
Pind 2016). 1  Buddha, der betyder ’den oplyste’, bærer før sin oplysning navnet Gotama 
Siddhatha. Han bringer det vediske tankegods om karma - hvordan ens handlinger i livet 
påvirker og medfører et nyt liv i genfødslernes kredsløb - med til buddhismen. Der sker dog en 
ændring; hvor den vediske religion har et fokus på individets (symbolske) handlinger og ritualer, 
så tilføjes der i buddhismen en ekstra dimension. Der opstår et fokus, ikke blot på handlinger, 
men også på handlingernes moralske værdi, hvilket har den betydning, at individets intentioner 
fremhæves og offerhandlinger glider i baggrunden. Karmabegrebet skifter karakter, fra at 
handle om gudernes gunst eller straf, til at blive forstået som en naturlov. Dette forandrede fokus 
på individets indre intentioner farver kultiveringen af medfølelsen.  
Buddhas doktriner, der overleveres gennem pali kanon, navngives Theravāda, hvilket betyder 
’de Ældstes visdom’. De ’Ældste’ er her de første - efter sagnet - 500 praktiserende, der modtog 
Buddhas ord direkte fra ham selv (Payutto 2003: 17). I theravādabuddhismen fastholdes det, at 
denne version er den mest oprindelige, med en praksis tættest på Buddhas egne anvisninger 
(SDU 2016). Hovedmålet er endelig oplysning og dermed frigørelse fra genfødsel.  
Essensen af Buddhas lære er nedfældet i skrifter om ’De fire Ædle Sandheder’ og ’Den 
Ottefoldige Vej’. De 4 ædle sandheder udtrykker både et visdomsaspekt og et medfølelsesaspekt; 
at lidelse er et grundvilkår i livet, at lidelsens årsag udspringer fra vores tilknytninger, samt at 
det er muligt at opnå frihed fra lidelse - hvilket opnås ved at følge den ottefoldige vej. Hvor ’De 
fire Ædle Sandheder’ kan ses som buddhismens grundlæggende doktrin, udtrykker ’Den 
Ottefoldige Vej’ de praksisrettede, disciplinære elementer af en livsfilosofi. Den ottefoldige vej 
indebærer en vedvarende og livslang opmærksomhed på ’ret anskuelse’ (erkendelsen af de fire 
ædle sandheder), ’ret sindelag’, ’ret tale’, ’ret handlen’, ’ret livsførelse’, ’ret indsats/stræben’, ’ret 

 
1 Pali er det buddhistiske hellige skriftsprog. Et middelindoarisk sprog fra ca. 300 f.Kr. Pali anvendes stadig 
som religiøst sprog i bl.a. Sri Lanka, Burma og Thailand. 
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opmærksomhed/mindfulness’ og ’ret fordybelse/koncentration’ (SDU 2016), (Irwin 2013), 
(Bodhi 1998). (Se bilag 9 for uddybning). Hele livsfilosofien bygger således på en 
praksiserfaring, en indsigt/visdom i livet samt en dyb oplevelse og erfaring af medfølelse for alle 
levende væsener. Medfølelsesbegrebet ses dermed at væve sig ind som en grundtone i hele den 
buddhistiske filosofi. Hvert fokuspunkt på den ottefoldige vej fremhæver hver sine anvisninger 
for ret medfølende livspraksis.  
Det praksisrettede element i Buddhas lære videregiver overordnet to typer af meditations-
praksisser; Samadhi og Vipassana. Hvor samadhipraksis træner koncentration og indre ro, fører 
Vipassana meditationer til (analytisk) indsigt og dermed endeligt til oplysning (Vipassana 
Fellowship 2020). Da theravādatraditionen har hovedfokus på den enkeltes oplysning og 
frigørelse fra genfødsel, lægges der her mest vægt på vipassanapraksis. Dette farver 
medfølelsesbegrebet i theravādabuddhismen, da meditativ praksis med opmærksomhed på 
medfølelse som fx brahma-vihāra anses for at være en samadhipraksis. Brahma-vihāra glider 
til dels mere i baggrunden, og når den praktiseres, er det ikke det at tjene andre, der er i centrum, 
men primært egen oplysning (Dhammasami 2020: 51).  
 

BRAHMA-VIHĀRA - MEDFØLELSE SOM EN SUBLIM SINDSTILSTAND 
Brahma-vihāra betyder en sublim eller guddommelig sindstilstand på pali. Medfølelse bliver 
dermed en tilstand mennesket gradvist kan nærme sig gennem en bevidst, intentionel praksis 
(Dhammasami 2020: 51). Udover medfølelse (karunā), involverer brahma-vihāra tre andre 
sublime sindstilstande, hvor igennem den praktiserendes sind kan nå ud til og omfavne alle 
levende væsener; kærlighed/kærlig venlighed (metta), evnen til at elske alle uden tilknytning, 
glæde (mudita) og sindsligevægt (upekkha), evnen til en sindsmæssig balance, der hviler i 
indsigt. Medfølelsen står derfor ikke alene, men er sammenvævet med disse andre 
sindstilstande. Særligt er bevidstheden om den lidelse, der er i verden og hos alle væsener det, 
der farver medfølelsens særlige nuance (Thera 1958).  
Indsigten om lidelse i livet, er en central livsanskuelse i buddhismen og som nævnt tæt forbundet 
med medfølelsesbegrebet. Lidelse er både fysiske smerter ved f.eks. sydom og ulykker, men 
lidelsen har også en dybere årsag; det, at alt i livet er forgængeligt. Intet varer ved, alt i livet er 
flygtigt, uanset hvor bestandigt noget kan tage sig ud. Lidelsen inkluderer også menneskers 
’utilfredshed’ og ’forkerte anskuelser’, som kan være tanker eller et ønske om at holde fast i 
noget, i princippet en manglende forståelse af princippet om forgængelighed (Andreasen & Pind 
2016).  
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Lidelse er et grundvilkår og endelig oplysning er det, der gennem meditative praksisser, arbejdes 
hen imod, som den eneste tilstand, der ikke indebærer lidelse: 

 For one who clings, motion exists; but for one who clings not, there is no motion. 
 Where no motion is, there is stillness. Where stillness is, there is no craving. Where no 
 craving is, there is neither coming nor going. Where no coming nor going is, there is 
 neither arising nor passing away. Where neither arising nor passing away is, there is 
 neither this world nor a world beyond, nor a state between. This, verily, is the end of 
 suffering. Udana 8:3. (Thera 1958) 

Da medfølelse udspringer fra bevidstheden (indsigt) om lidelse som en grundbetingelse ved 
tilværelsen, kan medfølelsens kilde her beskrives som en logik, en rationalitet - en viden om 
livets natur. Medfølelsen sammenvæver sig på denne måde med det sindsmæssige arbejde med 
upekkha - at kunne gå gennem livet med sindsligevægt. Indsigten i at uanset hvordan livet 
former sig i dette øjeblik, så vil alle mennesker uundgåeligt komme til at møde lidelse. De to 
andre sublime sindstilstande, metta og mudita, kan ses som et trinmæssigt arbejde med sindet. 
Man begynder med metta; øver sig i at møde sine nærmeste med en indstilling af venlig 
kærlighed, og mudita; at dele glæde ved livet med andre. Herfra trænes sindet til at åbne sig 
yderligere mod verdens lidelse. De fire sindstilstande der trænes her, betragtes som en samadhi-
praksis (koncentrationsmeditation), og kan anskues som et elastisk firkløver, der både udvider, 
kultiverer og modererer medfølelsens. Evnen til at glædes i livet, både alene og sammen med 
andre, bliver en modvægt til når sindet overvældes og trues med at blive oversvømmet af smerte 
ved indsigten i omfanget af livets lidelse. Og omvendt er medfølelsen, åbningen for den 
uendelige lidelse, der er et vilkår for alle levende væsener, et antistof mod at sindet bliver for 
optaget af metta og upekkha. Ved at holde sindet i bevidstheden om tilværelsens lidelsesfulde 
natur, selv i øjeblikke når man ikke selv oplever lidelsen direkte, kultiverer denne konfrontation 
en styrke og dermed en parathed, når lidelsen fremstår mere direkte (Thera 1958). Den 
mediterende forfiner på denne måde sit sind, til en tilstand hvor medfølelsen kan udvide, sprede 
sig og stråle i alle retninger i en sindsmæssig omfavnelse: 
  
 He keeps pervading the first direction — as well as the second direction, the third, & 
 the fourth — with an awareness imbued with compassion. Thus, he keeps pervading 
 above, below, & all around, everywhere & in every respect the all-encompassing 
 cosmos with an awareness imbued with compassion: abundant, expansive, 
 immeasurable, free from hostility, free from ill will. (Pali kanon, Kalama Sutta) 



	 34	

Medfølelsen fremtræder således som en sindstilstand, et aspekt i at konfrontere, acceptere, 
rumme og transformere lidelse. En tilstand, der opøves, forfines og kultiveres gennem 
vedvarende meditation - og her menes der med meditation ikke blot en siddende tilstand, men 
en altgennemtrængende praksis gennem dagen/livet. Medfølelse er her det modsatte af 
ondskab, og medfølelsen opstår og vokser gennem konfrontationen og bevidstheden om andres 
hjælpeløshed og lidelse. En vigtig nuance er, at medfølelsen mister sin natur eller man kan sige, 
at medfølelsen ’fejler’, der hvor den skaber sorg (Nānamoli 2011: 312). Medfølelsen ses på den 
ene side at opløse sig selv gennem for meget ’glæde’ - gennem en ignorering eller forglemmelse 
af livets lidelse som en uomgængelig betingelse. På den anden side udvandes og opløses 
medfølelsen, hvis sindstilstanden overvældes af sorg på vegne af de lidende. Medfølelsen er ikke 
en følelse, men en intentionel sigtet sindstilstand, der afhænger af visdom, indsigten i livets 
forgængelige natur - erfaret direkte gennem en udlevet praksis. Brahma-vihāra praksis fører i 
sin yderste instans til oplysning. 
En vigtig nuance, der farver medfølelsesbegrebet i brahma-vihāra meditationerne, er retningen 
på individets opmærksomhed. I træningen inkluderes den praktiserende selv med et 
begyndende ønske om at være fri for lidelse. De næste trin i praksissen har udelukkende 
opmærksomhed på andre, hvor opmærksomheden først fæstnes på ens nærmeste, for derefter 
gradvist at blive udvidet til mere perifere bekendtskaber, eventuelle fjender eller modstander og 
slutteligt alle levende væsener: 
  
 May all beings be free from anger; May they be free from ill will; 
 May they be free from jealousy; May they be happy with wealth; 
 [….] May they be happy with health; May they be happy with power; 
 May they be free from mental suffering; May they be free from physical suffering; 
 [….] May they live in peace. (Mahamevnawasaskatoon 2020)  
 
Medfølelsestræningen dirigerer opmærksomhed væk fra en selv og ud i omverden. Denne 
betoning af medfølelsestræningen er central i den buddhistiske mahayanaretning (Irwin 2013), 
(Goenka 2010). 
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DEN MEDFØLENDE BODHISATTVA - MAHAYANA BUDDHISME 
Hvor theravādabuddhismen vægter den enkeltes rejse mod oplysning og frigørelse fra genfødsel 
højest, tegner der sig en anden tendens i buddhismens mahayanaretninger, hvilket medfører en 
glidning i medfølelsesbegrebets fremkomst. 
I den tidlige buddhistiske udvikling og spredning fra den historiske Buddha (560 til 480 f.v.t) 
og ind i det første århundrede e.v.t. udvikles mahayanatraditionen. Denne retning hviler også 
på Buddhas lære med udgangspunkt i ’De fire Ædle Sandheder’ og ’Den Ottefoldige Vej’. Hvor 
theravādatraditionen kaldes for ’det lille fartøj’ - grundet fokus på den enkeltes eget arbejde mod 
oplysning, betyder mahayana ’det store fartøj’ - en sproglig indikation af troen på muligheden 
for oplysning for alle understøttet af tilstedevær af medfølelse. I mahayana opfattes Buddha ikke 
blot som et forbillede for oplysning, men også som et åndeligt princip, der kan legemliggøres 
(Juhre 2002). Den historiske Buddha anses her blot for at være én i en lang række af inkarnerede 
oplyste individer, og den oplyste buddhatilstand for at være gennemstrømmet af medfølelse. 
Dette skaber en afgørende forskel for vægtningen og betydningen af medfølelsesbegrebet, der 
udvikler sig fra at være noget understøttende, men ikke nødvendigt for oplysning i theravāda, til 
at blive et fremtrædende og centralt begreb i mahayanatraditionen.2 Ligesom vi så, hvordan der 
var elementer fra vedareligionen, der blev trukket med ind i etableringen af theravāda-
buddhismen, rummer mahayanabuddhismen også vedisk tankegods. Forestillingen om livets 
flygtige forgængelighed findes som et grundlæggende princip i begge retninger, hvilket medfører 
indsigten i, at alle fænomener ikke er noget ’i sig selv’, men i derimod grundlæggende er ’tomme’. 
Denne indsigt, som er en erfaring af den yderste virkelighed som en absolut tomhed (sunyata), 
vægtes mere positivt i mahayanatraditionen (SDU 2016). Tomheden får paradoksalt en ’fylde’. 
Den oplyste Buddha-natur ses at gennemstrømme alt, og da medfølelsen her er buddha-
naturen, dukker der et menneskesyn frem, hvor menneskets iboende natur ses som værende 
medfølelse. Der sker en forandring i forståelsen af formålet med oplysning. Hvor theravāda-
munken ved oplysning træder ud af genfødslernes kredsløb, så bliver det højeste og mest 
ærværdige formål for den praktiserende i mahayanatraditionen at forblive i livets kredsløb efter 

 
2 Fra mahayana traditionen udspringer fra begyndelsen af det 8. århundrede også den såkaldte vajrayana 
tradition inden for buddhismen (diamantvejen). H.H. The Dalai Lama tilhører en særlig variant af vajrayana, 
den tibetanske buddhisme. Den tibetanske buddhisme som vi kender den i dag, klassificeres i nogle kilder som 
vajrayanabuddhisme, mens andre kilder fremhæver vajrayana som en del af mahayana (SDU 2016). Jeg 
tillader mig at begrænse min sondring af de buddhistiske hovedretninger til en overordnet opdeling i theravāda 
og mahayana, med den implicitte inkludering af vajrayanatraditionen i mahayana. Jeg kommer dermed til at 
omtale Dalai Lama som mahayanabuddhist, hvilket skal ses som en pragmatisk forenkling. 
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oplysning, ud af medfølelse for alle endnu ikke oplyste levende væsener (SDU 2016). Den 
medfølende bodhisattva bliver her en central, afgørende skikkelse. Et oplyst væsen, der ud af 
medfølelse, sætter sig ud over sig selv og frivilligt lader sig reinkarnere (Religion.dk/2016). 
Gennem visdommen, indsigten i livets forgængelighed og altings grundlæggende tomhed, har 
bodhisattvaen opnået oplysning og herigennem blevet legemliggjort som altgennem-
strømmende medfølelse. I mahayanasutraen ’Avatamsaka’ beskrives hvordan bodhisattvaen 
forpligter sig gennem forskellige løfter, til at tjene alle levende væsener, dyr som mennesker, 
inklusiv oplyste, der har forladt genfødslernes kredsløb. Det er gennem dette arbejde, dette 
tilstedevær, at bodhisattvaen anses for at udstråle medfølelse, ikke bare til nulevende væsener, 
men også til fremtidige. Tiden ophæves i dette perspektiv, den eneste substans, der ses at 
gennemtrænge livet, er medfølelse:  
 
 […] If he [The Bodhisattva] makes living beings happy, he is making all Thus Come 
 Ones  happy. Why is this? It is because all Buddhas, Thus Come Ones, take the Mind of 
 Great Compassion as their substance. Because of living beings, they develop Great 
 Compassion. From Great Compassion the Bodhi Mind is born; and because of the 
 Bodhi  Mind, they accomplish Supreme, Perfect Enlightenment.  
 (Avatamsaka Sutra, kap.40) 
 
Avatamsaka Sutra anses for at være den første lære Buddha talte, umiddelbart efter han opnåede 
oplysning. Sutraen er sprogligt og indholdsmæssigt svær tilgængelig og efterfølgende sutras, 
såsom Lotus Sutra, tilbyder en mere tilgængelig lærdom, som bredte sig ud i de buddhistiske 
kulturer (Haein 2016).     
 
Den mest fremtrædende bodhisattva er Avolokiteśvara (the bodhisattva of compassion), der kan 
spores tilbage til fremkomsten af mahayanabuddhismen i disse tidligste sutras (Larson 2018), 
er mest fremtrædende i teksten Lotus Sutra (Allaboutheaven.org/2020). Avolokiteśvara er 
sanskrit og i navnet ligger betydningen af den, der skuer indad i visdom og ned og ud over verden 
i dyb medfølelse for alle (Larson 2018), (Buddhanet/2020). I den tibetanske buddhisme anses 
Avolokiteśvara for at være reinkarneret gennem linjen af Dalai Lamas, og den nuværende Dalai 
Lama som værende i sin 14. bevidste inkarnation (SDU 2016). Et aktivt tilvalg som et udtryk for 
medfølelsens kraft: 
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 […] superior Bodhisattvas, who have attained the path of seeing, are not reborn through 
 the force of their karma and destructive emotions, but due to the power of their 
 compassion for sentient beings and based on their prayers to benefit others.   
 (Dalai Lama 2011) 
 
Medfølelsesbegrebet i mahayanabuddhismen er farvet af den retning, hvormed den medfølende 
opmærksomhed og energi rettes, med en skelnen mellem en udadgående og en indadgående 
energi. De første trin i den udøvende praksis har fokus på den udadgående energi. 
Opmærksomheden er fokuseret omkring andre individer, indtil alle levende væsener er 
inkluderet. Herefter vendes opmærksomheden indad, men med den subtile nuance, at den ydre 
opmærksomhed på andre ikke mistes. Der er altså ikke tale om at vende sin opmærksomhed 
fuldstændigt mod sig selv. Derimod er det et bevidst og fokuseret arbejde på at stabilisere 
medfølelsen i en indadgående opmærksomhed, med det mål at lade sig fylde og stabiliseres i 
denne sublime sindstilstand uden et primært fokus på sig selv (Berzin 2012).  
 

TONGLEN - MEDFØLELSE SOM EN TRANSFORMERENDE KRAFT 
Dette slip af fokus på sig selv fremtræder tydeligt i mahayanapraksissen Tonglen. Tonglen 
betyder ’at give’ (tong) og ’modtage’ (len), en praksis, der træner og kultiverer medfølelse 
(Chödrön 2002). Medfølelse adskilles tydeligt fra medlidenhed, som anses for at være en følelse, 
der opstår, når man føler sig hævet over en anden. Dette undgås ved at indtage den omvendte 
position i sindet:  
 
 Whenever I interact with someone, May I view myself as the lowest amongst all. And, 
 from the very depths of my heart, Respectfully hold others as superior.  
 (Dalai Lama 1998, verse 2)  
 
Denne dybe medfølelse ses at udspringe fra indsigten i, at alle andre mennesker i denne verden 
er ’ligesom mig’. Denne indsigt, at alle andre er ’ligesom en selv’, er dog igen ikke en vending 
mod sig selv. Tværtimod medtages ’en selv’ implicit uden den store opmærksomhed på selvet. 
Tonglen meditationen aktiverer begrebet om ’venlig kærlighed’ (metta), som er en af de fire 
sublime sindstilstande fra brahma-vihāra-praksissen og ’medfølelsen’ (karuna). ’Tong’, det at 
give, korresponderer med den venlige kærlighed, metta, og ’len’, det at modtage, med 
medfølelsen, karuna. Det givende element handler dermed ikke om at ’sende medfølelse’ til 
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andre. Medfølelsen har karakter af noget hårdt og tungt, og det er denne lidelse man ’holder’ og 
transformerer for andre. I en visualisering ser man for sig, den eller de mennesker, der lider af 
den ene eller anden årsag. Deres lidelse visualiseres som en mørk, grå røg der omgiver dem. På 
en indånding lader man denne grå masse flyde ind i sit hjerte, i et punkt hvor det blander sig 
med ens egen lidelse og smerte. På en udånding visualiseres at sende lys og venlig kærlighed ud 
gennem sit hjerte (Sogyal Rinpoche 1997). Denne praksis viser kvaliteten og dybden i det 
buddhistiske medfølelsesbegreb; Den lette, givende, lysende kærlige venlighed står i kontrast til 
medfølelsens absorberende og transformative kvalitet. Praksissen anses for at være ’kuren’ mod 
selvoptagethed, og vi ser igen, hvordan brugen af sig selv bliver et fokuspunkt, ikke for ’jeg’, men 
som en afsats for kultiveringen af medfølelsen for andre: 
 
 In brief, may I offer benefit and joy. To all my mothers, both directly and indirectly, 
 May I quietly take upon myself, All hurts and pains of my mothers. 
 (Dalai Lama 1998, verse 7)  
 
Når jeget aktiveres i den buddhistiske medfølelsespraksis, kan jeget metaforisk ses som en 
trampolin. Det evige, pulserende selv, den oplevelse af ’jeg’, der skabes gennem det levede liv 
anskues ikke som en særlig perle, man kan dykke ned på bunden af et hav og fremdrage. I stedet 
ses ’jeget’ som et grundlæggende illusorisk fænomen, hvilket dog ikke er ensbetydende med at 
indtage en passiv indstilling til livet. Gennem vedvarende meditationspraksis og dermed en 
erfaringsbaseret oplevelse af selvets foranderlighed, forgængelighed og i sidste instans tomhed, 
aktiveres jeget som en aktiv afsats for arbejdet med en medfølende livsindstilling. Fremfor at 
synke ind og ned i sig selv og blive væk i en bevægelse af selvoptagethed og selvundersøgelse, 
kan buddhisten med intention vende denne bevægelse ud mod omverdenen. Jeget aktiveres her 
som beholder for medfølelsen. Medfølelsens evne til absorption af andres lidelse er med til at 
slibe og forfine sindstilstanden, og tankerne om jeget bliver hermed et redskab til at tjene andre.  
 

DELKONKLUSION 
Genealogien af Østens medfølelsesbegreb viser en glidning i forståelsen af medfølelse i 
overgangen mellem den tidlige vedareligion og etableringen af buddhismen. I de indiske vedaer 
ses medfølelsesbegrebet at fremkomme med et ydre fokus, knyttet til guderne. Et ideal, en 
indstilling man bærer med sig, knyttet til symbolske handlinger i hverdagen/ofringer.  
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I buddhismen får begrebet en anden tone, med et langt større indre fokus med betoning 
individets intentioner og af handlingers moralske værdi. Medfølelsesbegrebet er tilstede som et 
grundlæggende element i både theravāda- og mahayanabuddhismen - som et aspekt, der ikke 
kan stå alene, men som er tæt forbundet med et visdomsaspekt. Visdom og medfølelse betragtes 
som en fugls to vinger - begge aspekter er fundamentale for at kunne ’flyve’. Medfølelsesbegrebet 
er dog mest fremtrædende i mahayanabuddhismen.  
I mahayanameditationspraksisser som Brahma-vihāra og Tonglen dukker medfølelse op som 
en sublim sindstilstand. En kvalitet det menneskelige sind kan antage som en substans, en 
transformerende kraft. Gennem en konkret daglig, vedvarende praksis opnås en direkte erfaret 
indsigt, hvor ’virkeligheden’ åbenbares som grundlæggende tomhed, og gennem medfølelse 
aktualiseres denne indsigt i det levede liv. Medfølelsen ses på den ene side en substans 
mennesket kan fyldes af OG samtidig som noget, der erfares som en substansløs tomhed.  
Medfølelse står aldrig alene, men fremkommer som en kvalitet, der skal trænes i relation til de 
tre andre sublime sindstilstande; evnen til kærlig venlighed, glæde og sindsligevægt. Det 
buddhistiske medfølelsesbegreb ligger således indlejret i en omfattende religiøs og filosofisk 
livsanskuelse, udtrykt gennem ’De fire Ædle Sandheder’ og ’Den Ottefoldige Vej’.  
 
Medfølelsesbegrebet farves dermed og fremtræder i flere dimensioner:  
1) Medfølelse er en rationel og logisk konsekvens af forståelsen af livets lidelsesfulde natur 
(Visdomsaspekt).  
2) Medfølelse antager en etisk dimension med konsekvenser for individets livsførelse, tale og 
meditationsdisciplin.  
3) Kultivering af medfølelse afhænger af evnen til koncentration og mindfulness (vedvarende 
træning af opmærksom tilstedevær).   
 
Den buddhistiske medfølelse udtrykker uselviskhed og viljen til at påtage sig, rumme og lindre 
andres lidelse gennem et aktivt viljesarbejde og en vedvarende meditationspraksis. 
Den buddhistiske forståelse af ‘jeg’, at jeget grundlæggende ikke eksisterer, at alle fænomener i 
deres essens netop er ’essensløse’ og tomme, farver medfølelsesbegrebet. Den praktiserende 
udelukker ikke sig selv i medfølelsespraksisser som Brahma-vihāra og Tonglen, men er selv 
inkluderet i medfølelsens rummelighed og rækkevidde, dog uden en fokuseret opmærksomhed 
på sig selv.  
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ØST OG VEST MØDES 

BUDDHISME, NEUROVIDENSKAB OG COMPASSIONFORSKNING 
Mødet mellem den vestlige videnskab - i dette speciale med et fokus på mødet mellem 
neurovidenskaben og den tibetanske (mahayana) buddhisme i senfirserne - har en afgørende og 
stadig influerende indvirkning på det buddhistiske medfølelsesbegrebs opkomst og 
transformation i Vesten. Buddhistisk tankegods bevæger sig ind i Vesten via flere kanaler 
allerede i løbet af 1800-tallet, og former en ’moderne buddhisme’, som er den buddhisme vi ser 
i dag i vores samtid. Her sammenvæver den oprindelige buddhistiske diskurs sig med vestlige 
oplysningstanker og former en senmoderne forståelse af buddhistisk filosofi. Denne forståelse 
spreder sig til og påvirker forskellige miljøer inden for bl.a. filosofi, kunst, psykologi og 
spiritualitet (Scott 2000: 333-334). Kinas invasion af Tibet i 1959 åbner også for en immigration 
af tibetanske munke til Vesten og senere, i takt med øget globalisering og udbredelse af 
internettet, tales der om en decideret popularisering af buddhismen (Borup 2012: 5).  
 
I 1987, på baggrund af Dalai Lamas livslange interesse for videnskab, arrangeres en række af 
dialoger mellem Dalai Lama og udvalgte forskere, bl.a. initieret af neuroforskeren Francisco 
Varela. Disse dialoger, The Mind & Life Dialogues, manifesterer sig i 1991 til dannelsen af Mind 
& Life Institute, som stadig i dag er aktiv i forskning og udbredelse af arbejdet med medfølelse 
og mindfulness (Dalai Lama 2005), (Mind & Life 2020a), (Mind & Life 2020b). En samtale 
mellem Dalai Lama og neuroforsker Richard Davidson i 1992 bliver startskuddet for den direkte 
interesse for og forskning i medfølelse. Dalai Lama udfordrer Davidson:  
 
 His Holiness challenged me and asked why we were not using the tools of modern 
 neuroscience to study qualities such as kindness and compassion rather than negative 
 qualities of mind such as depression and anxiety. 
 (Center for Healthy Minds 2020/Richard Davidson 1992)  
  
Dalai Lama fremhæver her de buddhistiske begreber ’kindness’ (metta) og ’compassion’ 
(karuna) som kvaliteter i/ved sindet, hvilket er i overensstemmelse med den buddhistiske 
forståelse af medfølelse som en (sublim) sindstilstand. Forbindelsen mellem medfølelsens 
åbenhed for andres lidelse, der giver medfølelsen en smertefuld tone, og som derfor praktiseres 
i sammenhæng med det mere ’lette’ metta-begreb (kærlig venlighed) træder også frem her. Det, 
jeg finder særligt interessant i forhold til medfølelsesbegrebet, i denne nye kontekst af 
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buddhistisk meditationspraksis og neurovidenskab (den kontemplative videnskab), er den 
ændring der sker i sproget omkring formålet og effekterne af arbejdet med medfølelse. Der sker 
et markant skift i diskursen; hvor den oprindelige buddhistiske diksurs orienterer sig omkring 
en bevægelse mod oplysning og frigørelse, får den nye fusion inden for den kontemplative 
videnskab et nyt og langt mere sekulært udtryk, og dermed også et andet formål. I vestlig 
kontekst udtrykker Dalai Lama ofte, at de positive effekter af medfølelse har en overordnet 
samfundsmæssig betydning for mødet mellem mennesker. Dog kobler han sig også på en 
sundhedsmæssig diskurs, og mener at en medfølelsespraksis har effekt i en sekulær kontekst: 
 
 I’m a monk following the Nalanda Tradition, which is essential about training the 
 mind,  but there’s no reason it can’t be pursued in a secular context. It’s about 
 improving our day to day lives here and now. I’ve been meditating on compassion for 
 the last 50 years and as a result my blood pressure is never too high, I sleep soundly 
 and my digestion is  good. So, attaining peace of mind is also good for my health. 
 (Dalai Lama via Facebook 15.07.2020) 
 
Sindsroen, der i den oprindelige buddhisme trænes gennem samadhipraksisser, som en 
nødvendig døråbner til den visdomsbaserede vipassanapraksis, kobles nu meget direkte til 
fysiologisk optimering af sundhed i hverdagslivet. Indenfor det neurovidenskabelige forsknings-
felt i medfølelse dukker dette fokus på sundhed, og i særdeleshed mental sundhed også tydeligt 
frem:  
 
 The first studies began simply as an attempt to understand how meditation affects 
 the brain. Over time, it was evident that such practices had the potential to promote 
 what is at the center of Buddhist philosophy and that of most of the world’s religions: 
 the cultivation of compassion. The science has further evidenced that such cultivation 
 can have profound positive effects on one’s physiology. (Doty 2017: xxii)      
 
Der ses et skift, hvor forskellige retninger inden for en hastigt voksende compassionforskning 
påvirker det buddhistiske medfølelsesbegreb med nuancer, der får betydning for den nutidige, 
vestlige fremkomst og forståelse af medfølelse. Forskningen i dag dækker bl.a. områder som 
forældre-barn relationer, pleje, kronisk træthedssyndrom, socialpsykologi, uddannelses-
systemer, programmer til behandling og forebyggelse af stress, angst og depression, psykologisk 
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sundhed, lederskab, arbejdsmiljø samt potentiale for den globale udvikling i medfølelse 
(Seppälä, Simon-Thomas, Brown, Worline, Cameron & Doty 2017). 
 
I de følgende to afsnit retter jeg blikket mod tre compassiontræningsprogrammer, der hver især 
vinkler og farver medfølelsesbegrebet. 
 

COMPASSION SOM EN EVOLUTIONÆR VINDERSTRATEGI 
Professor i klinisk psykologi Paul Gilbert er skaberen af Compassion Focused Therapy (CFT), og 
har etableret sig som en markant stemme i det vestlige arbejde med medfølelse i løbet af 
2000’erne. CFT har vist sig effektiv i bl.a. behandlingen af stress, traumer og mental sundhed 
(Beaumont & Hollins 2015: 2). Hos Gilbert fremtræder menneskets evne til medfølelse som en 
funktionel effekt koblet til vores arts overlevelse. CFT har dermed et stærkt biologisk 
udgangspunkt med fokus på den menneskelige hjerne som et produkt af en naturlig 
selektionsproces (Gilbert 2014: 7). Gilbert har baggrund i kognitionspsykologien, et forsknings-
felt, der har udviklet sig i de såkaldte ’bølger’. Første bølge betegnes som selve ’fødslen’ af den 
kognitive psykologi, mens anden bølge arbejdede med at kortlægge negative tankemønstre og 
med viljestyrke udskifte dem med mere positive tanker. Tredje bølge introducerede en tilgang 
til sig selv, hvor mentaltræning i observation og accept af tankernes indhold står i centrum. Her 
trækkes på buddhistiske elementer som mindfulness og meditation (Psykiatrifonden 2020), 
(Beaumont & Hollins 2015: 2). CFT har således en stærk evolutionspsykologisk og biologisk 
kerne i kombination med socialpsykologiske teorier (Gilbert 2014: 8).  
 
Medfølelse dukker nu op som en social mentalitet: ”The caring, helping, and sharing social 
mentalities” (Gilbert 2014: 18), som en evne i mennesket, der har udviklet sig evolutionært med 
basis i et socialt motivationssystem. Hos Tingleff & Lunding-Gregersen, forfatterne til ’Kort &  
Godt om COMPASSION’, tages der udgangspunkt i Gilberts definition af compassion som: ”En 
åbenhed for egen og andres lidelse - samt et dybfølt ønske om både at lindre og forebygge” 
(Tingleff & Lunding-Gregersen 2019: 15), (Gilbert 2014: 19). Åbenheden for egen og andres 
lidelse samt en intentionel komponent, der peger mod en handlingsdimension genkendes fra 
buddhismen. Medfølelsesbegrebet sammenvæver sig dog med den evolutionsmæssige base, og 
medfølelse bliver nu til en strategisk overlevelsesmekanisme: ”Compassion er ikke noget nyt 
begreb - tværtimod. At fokusere på compassion er at vende tilbage til den strategi, som i 
millioner af år har virket for vores forfædre” (Tingleff & Lunding-Gregersen 2019: 37).  
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Gilbert trækker også på buddhismens visdomsaspekt, der dog får en markant anden vinkel: 
 
 Firstly, you had today great wisdom because you know that we all just found ourselves 
 here with bodies that have been built for us […], and brains that have been built for 
 us. (Gilbert/Event 2017) 
 
Hvor det buddhistiske visdomsaspekt handler om at erfare medfølelsen som en rationel og 
logisk konsekvens af forståelsen af livets lidelsesfulde natur, altings forgængelighed og 
grundlæggende tomhed, kobles visdom hos Gilbert direkte til krop og nervesystem. Qua den 
evolutionsmæssige vinkel transformerer visdom og indsigt sig nu til en viden om hjernen og 
nervesystemets beskaffenhed, en betingelse vi som art er underlagt. 
 
En anden facet, der også dukker op i forbindelse med intentionalitet/engagement, og som får sit 
helt eget liv, er begrebet Self-compassion. Gilbert retter en del af medfølelsen mod os selv, affødt 
af en ’visdom’ om ’no blame’; vi må møde os selv venligt og med medfølelse - uden skyldfølelse 
- netop fordi vi har et særligt evolutionært design. Medfølelsesbegrebet i CFT er dog ikke 
entydigt fokuseret på ’selv’, Gilbert indkredser tre retninger medfølelsen kan bevæge sig i: 
 
 Compassion, as a social mentality, can ‘flow’ in three directions. First, there is the 
 compassion we can feel for another or others; then, there is the compassion we can feel 
 coming from others to ourselves, and then there is the compassion we can direct to 
 ourselves (self-compassion). Each of these can be a focus in CFT.  
 (Gilbert 2014: 19) 
 
På trods af at medfølelsen ikke udelukkende rettes mod selvet, så er det alligevel 
bemærkelsesværdigt, hvor meget self-compassion fylder hos Gilbert. Som en del træningens 
intentionalitet kobler Gilbert netop dette engagement til selvet - at man som en del af denne 
intention for at udvise medfølelse, arbejder med sin indre tonalitet i sine tanker. At man bliver 
opmærksom på at tænke i en venlig tone om sig selv, fremfor en vred, kritisk tone - med det 
formål at understøtte nervesystemet bedst muligt for at kunne skabe et kropsligt fundament for 
medfølelse (Gilbert/Event 2017).   
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SELF-COMPASSION  
Det vestlige fokus på ’selv’ i relation til medfølelse ses i udpræget grad hos Professor i psykologi, 
Kristin Neff. Neff griber fat i begrebet self-compassion i starten af 00’erne, og definerer begrebet 
ud fra et afsæt i buddhistisk filosofi, som bestående af tre komponenter og som indgår i 
træningsprogrammet ’Mindful Self-Compassion (MSC): 
 
 Self-compassion entails three main components: (a) self-kindness - being kind and 
 understanding toward oneself in instances of pain or failure rather than being harshly 
 self-critical, (b) common humanity - perceiving one’s experiences as part of the larger 
 human experience rather than seeing them as separating and isolating, and (c) 
 mindfulness - holding painful thoughts and feelings in balanced awareness rather than 
 over-identifying with them. (Neff 2003: 85) 
 
Neff udvikler en skala, bestående af 26 spørgsmål som indikation for graden af et individs self-
compassion, hvorved hun operationaliserer self-compassionbegrebet. Der måles på 
parametrene ’self-kindness’, self-judgement’, ’common humanity’, ’mindfulness’ og ’over-
identification’ (Neff 2020a).  
Her fremtræder markante forandringer i medfølelsesbegrebets fremtoning, der både ændrer sig 
i meningstilskrivelse og tilføjes en kvantitativ vurderingsdimension. 
 
Hos Neff ses flere ligheder med Gilberts anvendelse af medfølelsesbegrebet, hvor der trækkes 
på buddhistiske elementer af mindfulness og ikke-tilknytning i kombination med Gilberts 
evolutionspsykologiske basis (Center for MSC 2019). Self-compassionmeditationerne 
indeholder også Gilberts tilgang, hvor det buddhistiske visdomsaspekt forvandles til en viden 
om krop og nervesystem.  
Neff overfører nu den buddhistiske forståelse af medfølelse direkte til self-compassionbegrebet:  
 
 Self-compassion, therefore, involves being touched by and open to one’s own suffering, 
 not avoiding or disconnecting from it, generating the desire to alleviate one’s suffering 
 and to heal oneself with kindness. (Neff 2003: 87) 
 
Hos Neff kommer medfølelse til at handle om at behandle sig selv ordentligt og om et arbejde 
med at mindske indre selvkritik. Medfølelsesbegrebet farves af, at Neff udarbejder 
selvmedfølelsen som et alternativ til et begreb om selvtillid, som et mål for psykologisk sundhed. 
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Neff opererer med en forståelse af selvtillid, der er påvirket af og fremkommet i en amerikansk 
kulturel kontekst, hvilket involverer en konstant sammenligning med andre. Dette afspejler en 
vestlig performancekultur, hvor individet måles og vejes, både af andre og af sig selv. Neff 
trækker på forskning, der indikerer, at personer med høj selvtillid udviser en højere grad af 
psykologisk sundhed og selvværd - men bagsiden af medaljen er skabelsen af en kultur af 
selvoptagethed, narcissisme og konkurrence. Sammenligningen med andre skaber en splittelse, 
hvor der ses tendens til at skulle hæve sig over andre for at føle sig ’god nok’. Dermed skabes der 
langt mindre fællesskabsfølelse med sine medmennesker (Neff 2003: 86).  
Med afsæt i denne kontekst ’fødes’ self-compassionbegrebet med den tese, at jo bedre og mere 
medfølende individet kan møde sig selv, jo mere medfølelse kan der udvises for andre: ”Hvis du 
ikke har compassion for dig selv og for din egen lidelse, så tror jeg ikke på, at du autentisk kan 
føle compassion for andre” (Interview Piil, bilag 7). 
Arbejdet med medfølelse dukker nu op, som en i første instans selvrettet proces, hvor der 
arbejdes med at møde sig selv på sin inderside, i sine tanker, på samme måde, som man ville 
møde sin bedste ven (Neff 2020b). Denne drejning af medfølelsesbegrebet står i direkte 
modsætning til den buddhistiske filosofi, hvor selvet forstås som en selvskabt illusion og ikke 
fremtræder som et fokuspunkt for opmærksomhed. Hvor den buddhistiske compassionpraksis 
sætter jeget i spil som et afsæt for at modtage og rumme andres lidelse, men med et fokus på en 
udadvendt energi, trækker self-compassionbegrebet umiddelbart denne energi og 
opmærksomhed ind i individet. Self-compassionbegrebet kan på den måde ses som et 
oxymoron, hvor fokus på selvet i buddhistisk forstand opløser medfølelsens udadvendte og 
universelle karakter.   
Denne modsætning ses også i Neffs operationalisering af medfølelse gennem self-compassion 
skalaen. Ved den parameter, der måler på ’common humanity’, og som derfor skulle være et mål 
for fællesskab og ’oneness’ fremfor et fokus på adskillelse og isolation - altså et udtryk for 
buddhismens non-dualisme - sker der en subtil vinkling, der peger mod yderligere 
sammenligning af sig selv med andre: 
 
 Nr. 7: When I'm down and out, I remind myself that there are lots of other people in 
 the world feeling like I am. 
 Nr. 10: When I feel inadequate in some way, I try to remind myself that feelings of 
 inadequacy are shared by most people. (Neff 2020a)  
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Medfølelsen drejes således mod jeget, som nu kan ’trøste’ sig selv gennem påmindelsen om 
andres lidelse, som et middel til lindring af en oplevelse af alenehed/isolation. Self-compassion 
meditation bliver en variant af den buddhistiske ’loving-kindnessmeditation’ (som ligger som 
en del af brahma-vihāra). Men hvor den buddhistiske udgave udelukkende medtager jeget som 
en indledende sætning og herefter arbejder sig udad i en inklusion af andre som en del af 
kultiveringen af medfølelsen, kommer hele self-compassionmeditationen til at omhandle 
individet selv (Neff 2020c). Self-compassionbegrebet kommer dermed til at kunne fungere som 
en aktivering af jeget, og kommer til at være vinklet mod affektregulering. Her ses nr. 5 på self-
compassion skalaen, der måler på parameteren ’self-kindness’: ”I try to be loving toward myself 
when I’m feeling emotional pain” (Neff 2020a). Igen ses tiltag til affektregulering, hvilket kan 
ses som en motivation for at undgå ’negative’ følelser.  
 
Der ses således et markant brud, hvor det buddhistiske medfølelsesbegreb ændrer karakter og 
forvandles til et oxymoron. Selfcompassionpraksis bliver en tilgang til at mindske selvkritik, en 
støtte til at behandle sig selv ordentligt på, hvilket vinkler medfølelsesbegrebet mod en karakter 
af et psykologisk og affektregulerende værktøj.  
 

CCT - BALANCERING AF COMPASSION OG SELF-COMPASSION 
Compassion Cultivation Training (CCT) er et 8-ugers program udviklet af den tidligere 
buddhistiske munk, Thupten Jinpa ved Stanford University i 2009 (Center for Compassion and 
Altruism Researc and Education/CCARE) - på opfordring og med donation fra Dalai Lama 
(Stanford 2010). Jinpa har fungeret som oversætter for Dalai Lama siden 1985, er yderligere 
uddannet inden for filosofi og har en ph.d. i religiøse studier (Compassion Institute 2020a). 
CCAREs mål er at undersøge, hvordan compassion kan kultiveres, og hvordan CCT-programmet 
kan influere på social respons, emotioner og evnen til opmærksomhed (Stanford CCARE 2010). 
Denne forskning i medfølelse har en større påvirkning fra de buddhistiske brahma-vihāra og 
tonglen-praksisser på trods af, at CCT anses for at være et sekulært program (Interview Hansen, 
bilag 3).  
Jinpas første udvikling af programmet fremstod langt mindre sekulært end den nuværende 
udgave, samt med et mindre fokus på self-compassion. Den nuværende udgave af CCT er dog 
blevet påvirket af Gilberts og Neffs forståelse af compassion, hvilket igen giver begrebet en 
evolutionær, biologisk og psykologisk vinkling. Trinene i programmet er designet med et afsæt 
i mindfulnessteknikker til at stilne sindet, hvorefter der arbejdes med compassion (karuna) og 
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kærlig venlighed (metta) for en, der står en nær. Dette ’varmer’ hjertet op, inden der sættes fokus 
på self-compassion. Herfra orienterer de sidste trin i programmet sig mod ’common humanity’, 
at kultivere medfølelse for andre og slutteligt en ret avanceret compassionpraksis (aktiv 
compassion), som er direkte inspireret af tonglen-praksis (Compassion Institute 2020b). Denne 
stærkere tone fra den buddhistiske praksis farver defineringen af medfølelse, som her 
fremkommer som et komplekst multidimensionelt begreb sammensat af fire komponenter. En 
kognitiv dimension (en bevidsthed om lidelse), en affektiv dimension, relateret til at blive 
følelsesmæssigt berørt af lidelse, en intentionel dimension, hvori der optræder et ønske om at 
lindre lidelse og en motivationsbaseret dimension, som indebærer en parathed til handling 
(Jazaieri et al. 2013:23). Gilberts og Neffs definitioner på medfølelse berører som fremvist 
tidligere også disse dimensioner, dog ses der hos CCT en stærkere betoning af medfølelse som 
en orientering vendt mod forekomsten af lidelse i verden. Det giver medfølelsen en mere 
udadvendt og interpersonel karakter: 
 
 From our perspective, compassion is an orientation thar recognizes suffering. It includes 
 a fearless motivation to understand and alleviate the causes and conditions that gives rise 
 to suffering in oneself, others, and society. (Goldin & Jazaieri 2017: 2) 
 
Medfølelsesbegrebet dukker op i CCT-programmet som en form for hybrid. En balancering 
mellem buddhismens udadvendte, interpersonelle fokus og Gilberts og Neffs mere 
intrapersonelle og psykologiske elementer. Gilberts definition af medfølelse som en motivation 
(Emamzadeh 2019), der som en naturlighed er indkodet i os gennem den evolutionære 
udvikling, står i kontrast til buddhismens fokus på, at medfølelse er en (sublim) sindstilstand, 
der vedvarende skal trænes og forfines. CCT-programmets afsluttende fokus på at evnen til og 
opmærksomheden på aktiv compassion kræver en vedvarende træning, vinkler medfølelsen 
mod omverdenen. Og samtidig installeres der en sandhed om, at vejen til denne uselviske og 
altomfavnende medfølelse går gennem individets evne til self-compassion.   
 

MEDFØLELSE OG KROPPEN 
Influeret af den evolutionspsykologiske farvning af medfølelsesbegrebet hos Gilbert kobles 
evnen til at udvise medfølelse til tilstanden i nervesystemet og dermed til en viden om 
nervesystemets funktion: 
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 Compassion er meget kropsligt - og det skal være kropsligt, og det er det en masse gode 
 grunde til, at det skal være. Det giver kun mening at tale om compassion som en 
 oplevelse. En fornemmet, sanset oplevelse. Og det er derfor, at den fysiske, sansede 
 oplevelse også altid er med. (Interview Laursen, bilag 5) 
 
Her dukker medfølelse op som ren krop. Medfølelse bliver noget, der skal kunne sanses og 
mærkes fysisk, som noget, der udspringer og moduleres fra og gennem vores biologiske fysik. 
Med denne forståelse bliver evnen til medfølelse sidestillet med at være i kroppens beroligende 
system fremfor i et aktiveret trussels- eller motivationssystem: 
 
 Jeg kigger på, hvad det er, der får dit nervesystem til at gå op […] det vil sige, at vi 
 lynhurtigt kommer ind i en situation, hvor vi måske bliver aktiveret på det ubevidste  og 
 vores nervesystem går i gang med at se en eller anden form for frygt eller fare. Og her kan 
 man ikke være medfølende, for her er man i sin ’story’, i sin reaktion. Du er i din 
 frygtnatur på et eller andet plan. (Interview Piil, bilag 7)  
 
Yderligere forbinder begrebet sig til om ideen om self-compassion som en grundlæggende 
forudsætning for at kunne orientere sig mod omverdenen: ”Vi kan ikke lære det, hvis man ikke 
starter med sig selv først” (Interview Piil, bilag 7). Indre selvkritik bliver en katalysator for 
aktivering af nervesystemet, der dermed opererer i trusselsystemet og et indre arbejde med at 
øge sin kapacitet til self-compassion sættes i centrum for kultiveringen af medfølelse.  
Med dette fokus på nervesystem toner medfølelse frem som ”evnen til at være i ro, harmoni og 
fred i nærværet af lidelse” (Interview Piil, bilag 7). 
 
Medfølelse dukker dog også op som en indstilling, man aktivt kan vælge at bære med sig i sin 
hverdag i mødet med andre, uden et primært fokus på sig selv. Også uden at dette nødvendigvis 
sker med krop og nervesystemet som facillitator og arnested for medfølelsen: ”Compassion-
træningen former - ja, det bliver også til en indstilling og en viljespraksis. Så kommer det 
kropslige først bagefter” (Interview Vincent, bilag 6). Her toner medfølelsen frem med en anden, 
mere analytisk nuance, hvor et direkte arbejde med at berolige nervesystemet træder i 
baggrunden:  
 
 For mig er compassion evnen til at se mennesker værende ligesom mig. Og mig ligesom 
 dem. Det er vores samhørighed. Jeg ved godt, hvad den officielle definition er, men for 
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 mig så er det faktisk, når jeg kan minde mig selv om at få fat i den del - så sker der noget 
 helt andet. (Interview Hansen, bilag 3) 
 
Dette ’andet’ beskrives som en dyb oplevelse af taknemmelighed, som opstår i en situation, hvor 
en samhørighed med andre mennesker dukker op som en levet erfaring. En oplevelse hvor det 
pludselig at få øje på andre mennesker, deres tilstedeværelse, og det arbejde de udfører i dette 
umiddelbare nu, åbner for en ny og kropslig erfaret oplevelse. Dette opleves som en strømning 
i kroppen. En åbning af brystet, hvor der gives plads til noget, der beskrives som stort og 
brusende. Noget der, når der sanses dybere ind i det, også rummer en smerte (Interview Hansen, 
bilag 3). 
Oplevelsen af samhørigheden beskrives også som det, at ’se videre end ansigtet’. Her beskrives 
oplevelsen af medfølelse også som noget kropsligt, men det kropslige indtræder igen som noget 
sekundært. Det, der skaber en ny sanset kropsoplevelse, er opmærksomheden på et (eller flere) 
andre mennesker (Interview Goldin, bilag 4). ’At se videre end ansigtet’ bliver her den indstilling 
der indtages, og orienteringen mod omverdenen bliver katalysator for oplevelsen af medfølelse:  
 
 Når jeg går på gaden, og jeg ser et andet menneske, en hjemløs eller en, der lider… så er 
 der noget individuelt compassion og noget mere ekspansivt compassion. De ord, der 
 dukker op i mig er, at det nærmest er som en ’pausing’, det at forbinde sig til en særlig 
 fornemmelse eller en genkendelse, det at se - føle med den anden, føle noget omkring 
 den anden. Ja, det er at røre dette - røre ved den fælles menneskelighed og ønske, at 
 denne person må blive fri. (Interview Goldin, bilag 4) 
 
Oplevelsen og erfaringen af medfølelse, som noget der i høj grad relaterer sig til kroppen eller 
ligefrem ses som kropslig genereret, dukker op som en rød tråd i undersøgelsens fem interviews. 
Nuancerne i denne forståelse af, hvad der skaber og facilliterer medfølelse, rykker med 
virksomhedskonsulenterne ind på arbejdspladser og farver dermed den ledelsesmæssige tilgang 
til at håndtere komplekse problemstillinger som f.eks. stress og mental sundhed. 
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DELKONKLUSION/OPSAMLING AF DET VESTLIGE MEDFØLELSESBEGREB 
Genealogien af medfølelsesbegrebets fremkomst i mødet mellem Øst og Vest, hvor den 
buddhistiske forståelse af medfølelse væver sig ind i den vestlige neurovidenskabelige forskning, 
synliggør et brud. Elementer fra den omfattende buddhistiske filosofi ekstraheres og ændrer sig 
markant med indflydelse fra evolutionspsykologi, kognitionsvidenskab og psykologiske 
interventionsteknikker.  
Samlet viser den genealogiske undersøgelse, hvordan den nutidige compassiondiskurs er 
opstået, og hvordan denne diskurs nu også optræder og relaterer sig til ledelse og mental 
sundhed. I en opsamling af hele genealogien fremtræder der følgende: 
 
Genealogien af Østens medfølelsesbegreb viser en transformation i overgangen mellem den 
tidlige vedareligion og etableringen af buddhismen. Det vediske medfølelsesbegreb er forbundet 
til individets hengivelse til guderne og fremtoner som et ideal. Et ideal, der efterstræbes gennem 
ofringer, en dedikeret tro og selvkontrolleret adfærd. Et individ overvåget af guderne.  
Der sker et skift fra et fokus på ydre, symbolske handlinger til et større indre fokus på individets 
intentioner i buddhismen. Der fremkommer en transformation, hvor ’blikket på individet’ flyttes 
fra at være et guddommeligt, ydre blik, hvorigennem individet skærper sin opmærksomhed på 
sig selv og disciplinerer sin adfærd, til et ’indre blik’, hvor medfølelse kommer til at handle lige 
så meget om intentioner og sindstilstand som praksishandlinger.  
I buddhismens to hovedretninger, theravāda- og mahayanabuddhismen, toner medfølelses-
begrebet frem uløseligt forbundet med et visdomsaspekt. Visdomsaspektet hviler på indsigten 
om alle fænomeners grundlæggende tomhed, forgængelighed og samhørighed. Medfølelse står 
aldrig alene, men væver sig ind i hele den buddhistiske filosofi. Særligt i mahayanabuddhismen 
har medfølelsesaspektet en gennemgribende fremtrædelse som en kraft, som den, der har 
opnået oplysning, af egen fri vilje vælger at blive ved med at stråle ud til gavn for alle væsener, 
der stadig oplever genfødsler og dermed lidelse. Medfølelsen bliver her det befriende element, 
der besidder kraften til at lindre smerte og ændre verden til et bedre sted. Medfølelse fremstår 
her som en sublim sindstilstand, en kvalitet, der kan opnås gennem dedikation til en vedvarende 
meditationspraksis. Medfølelsen er blot én ud af fire sublime sindstilstande og den besidder via 
sammenhæng med visdomsaspektet en logisk rationalitet. Den kan dermed siges at besidde en 
vis ’kølighed’, eller tilmed en rå, smertefuld barskhed - som især balanceres med et arbejde med 
det mere følelsesbetonede og varme metta - kærlig venlighed.  
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I mødet mellem Øst og Vest er det mahayanabuddhismens medfølelsesbegreb, der sammen-
væver sig med neurovidenskaben og kognitionsforskningen, hvilket forandrer det buddhistiske 
medfølelsesbegreb markant. Hvor bruddet mellem det vediske og det buddhistiske medfølelses-
begreb medfører et mere ’intenst’ fokus på individets indre, kan buddhismens møde med Vesten 
siges at medføre et skift fra et fokus på sindet til et fokus på den biologiske hjerne. 
I de nutidige, vestlige compassiontræningsprogrammer fremtræder medfølelse nu som noget, 
der har sikret menneskeartens overlevelse. Medfølelse bliver en evolutionær vinderstrategi, en 
grundlæggende motivation hos mennesket. Visdomsaspektet løsriver sig fra den buddhistiske 
filosofi, vinkles og kommer til at handle om en viden om krop, biologi og nervesystem. Dette 
skaber en diskurs, hvor arbejdet med at kultivere evnen til medfølelse optræder og relaterer sig 
til både general og mental sundhed og til nedbringelse og håndtering af stress i arbejdslivet. 
Ydermere designes programmerne med et stort individfokus, og der opstår en diskurs om 
nødvendigheden af evnen til først at kunne udvise medfølelse overfor sig selv [self-compassion]. 
En vestlig konstruktion af et medfølelsesbegreb, der primært er rettet mod individet selv som en 
betingelse for at kunne orientere sig mod omverdenen. Self-compassion fremstår som et 
oxymoron i forhold til buddhismens medfølelsesbegreb, hvor selvet ikke sættes i centrum. 
Ligeledes kan self-compassion skabe et fokus på sammenligning med andre og har karakter af 
at være et psykologisk værktøj til affektregulering.  
 
Beskrivelser af direkte erfaringer med medfølelse viser, hvordan et roligt nervesystem kobles til 
oplevelsen af medfølelse, og hvordan diskursen om nødvendigheden af self-compassion er 
dominerende. Andre praksiserfaringer åbner dog også for oplevelser af en langt mere spontan 
karakter, hvor medfølelse opleves i situationer af en umiddelbart sanset kontakt til andre 
mennesker, og hvor medfølelsen bruser frem i kroppen gennem erfaringen af samhørighed med 
andre. 
 
Der tegner sig overordnet to fremtoninger af medfølelsens karakter, som er farvet af de vestlige 
træningsprogrammer: En fremkomst af medfølelse som noget, der er determineret dels af 
nervesystemets tilstand og dels af nødvendigheden af self-compassion som en betingelse for at 
kunne udvise medfølelse for andre.  
Herudover anes en tredje fremtoning, hvor medfølelse beskrives som noget, der kan 
understøttes af disse aspekter, men ikke direkte afhænger af dem. 
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4. COMPASSIONTRÆNING SOM EN SELVPRAKSIS 
 
I dette kapitel analyseres det nutidige udtryk af compassiontræning som en selvpraksis med det 
formål at undersøge, hvordan den compassionfokuserede ledelsestilgang opererer i spænd-
rummet mellem magt og etik. Analysen forholder sig ikke til ét særligt 
compassiontræningsprogram, men derimod til de aspekter af træningen som genealogien har 
fremvist, og som ses at væve sig sammen og influere nutidens ledelsesdiskurs - hvad jeg 
overordnet betegner som compassionledelse.  
 
Med afsæt i genealogien fremhæver og holder jeg fokus på to aspekter: 

1. Medfølelse som noget, der afhænger af nervesystemets tilstand. 
2. Medfølelse som noget, der afhænger af individets evne til self-compassion.  

 
Analysen giver blik for, hvordan der skabes objektivering og subjektiveringer, både subjektion 
og subjektivation, i relation til træningen og erfaringer med medfølelse. Som analytisk greb 
struktureres analysen gennem belysning af fire aspekter ved Foucaults forståelse af 
selvteknologier; den etiske substans, underkastelsesmåden, det selvformende arbejde og 
teleologien (Foucault 2004a: 36-37): 
 
1: Den etiske substans (det ontologiske): Her forholder jeg mig til, hvordan individet gør en del 
af sig selv til råmaterialet for sin etiske opførsel i arbejdet med medfølelse. 
 
2: Underkastelsesmåde (deontologien): Her forholder jeg mig til subjektions- og 
subjektivationsmåden. Dvs., den måde hvorpå individet iniciteres til at arbejde med sig selv på 
gennem selvpraksis. 
 
3: Det selvformende arbejde (asketikken): Her forholder jeg mig til det etiske arbejde individet 
ses at udføre på sig selv, for at omforme sig selv, gøre sig selv til et medfølende subjekt. 
 
4: Teleologi (formålet): Her forholder jeg mig til formålet med det selvformende, etiske arbejde 
og har blik for, om der er en særlig væremåde som mål for det etiske arbejde, der karakteriserer 
det medfølende subjekt. 
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DEN ETISKE SUBSTANS 
I indkredsningen af den etiske substans forholder jeg mig til, hvordan individet gør en del af sig 
selv til råmaterialet for sin etiske opførsel i sit arbejde, i sin selvpraksis med medfølelse. Med 
andre ord; hvad er det, individet bearbejder inde i sig selv gennem compassiontræningen. I 
denne indkredsning hæfter jeg mig i særdeleshed ved udsagnene og beskrivelserne i empirien, 
der søger at sætte ord på hvad medfølelse er, og hvordan individets forhold til sig selv fremstår 
som en facilitator for kultiveringen af medfølelse. Dette gør jeg dog ikke med det udgangspunkt, 
at medfølelse så at sige kan opsamles eller indkredses som en ’ting’. Den bevægelse omkring 
fænomenet, som jeg har søgt gennem genealogien, er netop også en bevægelse omkring et i sig 
selv bevægeligt fænomen. Udsagnene og beskrivelserne skal ses som elementer af medfølelse, 
og medfølelse (og kultivering af denne) kan ses som værende afhængig af disse elementer, men 
er ikke elementerne. Jeg søger dermed, på en og samme tid, at indkredse noget flygtigt og 
substantielt. 
 

SELVET SOM EN STYRKEMÆSSIG KAPACITET 
I de forskellige varianter af de teoretiske definitioner af medfølelse i træningsprogrammerne, 
ligger der et fælles fokus på åbenheden for egen og andres lidelse, samt et ønske om at måtte 
lindre smerten og lidelsen. Hos Center for Compassion omtales medfølelse som ”en styrke i 
hverdagen” (Center for Compassion 2020): 
 
 Ved Compassiontræning udvikler man egenskaber såsom medfølelse, empati og 
 venlighed mod en selv og andre. Ydermere udvikler man ens styrke til at være med 
 smerte og lidelse, modet til at handle, og robusthed til at stå imod livets udfordringer. 
 Træning af disse kvaliteter støtter en lang række mål i ens liv fra at forbedre ens 
 personlige relationer til at lave positive forandringer i verden.  
 (Center for Compassion 2020) 
 
Medfølelse fremtræder her både som en egenskab og en kvalitet, og knyttes også direkte til et 
styrkebegreb, hvor denne styrke optræder som selve medfølelsen og samtidig som en kilde til 
medfølelse. I styrkebegrebet ligger også, at arbejdet med medfølelse anses for at være en træning 
og en kultivering. Medfølelse bliver her noget, der fødes og næres gennem konfrontationen med 
lidelse. Konfrontationen med lidelsen ved og i livet er noget, der skal ske i små skridt. Hjertet 
skal varmes op. Blødes op og dermed styrkes til en større kapacitet af medfølelse. Smerte og 
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lidelse fungerer som en vægt, og hjertet som metafor for den muskel, der langsomt skal trænes 
til at kunne rumme en gradvis større belastning. For at undgå overbelastning, modereres 
konfrontationen med lidelsen med ’venlig kærlighed’ (ønsket om at andre må opleve glæde og 
velvære) (DCM 2020c). Dette fungerer både som opvarmning af hjertet og som et slags ’lidelsens 
antistof’ - så selvet ikke bukker under og drukner i smerte. 
 
Samtidig ser det evolutionære perspektiv medfølelse som en medfødt evne, der findes dybt inde 
i mennesket selv, som en (prosocial) kvalitet ved sindet: 
 
 While science has made great strides in treating pathologies of the human mind, far 
 less research exists to date on positive qualities of the human mind including 
 compassion, altruism and empathy. Yet these prosocial traits are innate to us and lie at 
 the very centerpiece of our common humanity. Our capacity to feel compassion has 
 ensured the survival and thriving of our species over millennia. (Stanford 2020b) 
 
Medfølelse - eller rettere evnen til medfølelse - bliver her en kapacitet, som lægges til grund for 
selve menneskets nutidige udtryk i verden. Og på en og samme tid bliver denne kapacitet noget, 
der skal trænes og fremelskes. Den substans, hvorigennem individet gør en del af sig selv til 
råmaterialet for den etiske adfærd, fremtræder som et potentiale hos individet. Både som noget 
medfødt, og på samme tid som træningsgenstand og som et resultat af træningen. Som var vi 
alle blevet givet en fodbold i fødselsgave, og dog afgør mængden og dedikationen til træningen 
hvorvidt og i hvilket omfang, der excelleres i praksisudfoldelsen.  
 
I træningsprogrammerne bliver (evnen til) medfølelse noget, der ligger som et frø i individet, og 
som ved den rette pleje og opmærksomhed kan spire frem og gro. Et fænomen, der kan have en 
given kapacitet. En kapacitet, der kan udvides gennem individets selvpraksis, hvor selvet 
optræder som en beholder. En beholder, der kan trænes til at udvide sig og dermed kan komme 
til at besidde en større kapacitet. Individet kan, gennem sit forhold til sig selv, arbejde med sit 
potentiale og sin selvledelse. Træne sig selv til, på sigt, at kunne holde verdens uendelige smerte 
og lidelse i sin favn. I mindre målestok, en træning, der kan gavne individet selv og det ’lokale’ 
miljø, f.eks. en leders relationer og medarbejderes samarbejdsevne på arbejdspladsen. Individet 
skal på den måde mestre sig selv, mestre sin evne til opmærksomhed og konfrontationen med 
omverdenen og se sig selv som en styrkemæssig kapacitet med potentiale for opgradering. Den 
etiske substans, som individet bearbejder som et råmateriale for sin etiske opførsel, bliver her 
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selvet som en styrkemæssig kapacitet. En kapacitet, der kan lære træne compassion. En 
kapacitet, der ved en dedikeret selvpraksis kan emergere og forandres gennem en vedvarende 
tilblivelsesproces, facilliteret gennem mødet med sig selv og andre.  
 
 

UNDERKASTELSESMÅDEN 
I indkredsningen af underkastelsesmåden, forholder jeg mig som nævnt til både subjektions- og 
subjektivationsmåder - en afsøgning af spændrummet mellem magt og etik. Jeg indstiller 
dermed mit blik på, hvordan individet iniciteres til at arbejde med sig selv i compassion-
træningen. En træning, hvor selvet fremtræder som en styrkemæssig kapacitet for medfølelse, 
og; hvordan individet bliver subjektiveret som praksisdeltager i compassiontræning gennem 
den tilknyttede vidensproduktion/sandhed. Mere konkret fremskriver jeg to principper, som 
subjektet ses at skulle anvende for at bearbejde sig selv etisk; parasympaticus-aktivering og 
iltmaskeprincippet.  
 

PARASYMPATICUSAKTIVERING 
Jf. genealogien hviler alle tre udtryk for compassiontræning (CFT, MSC og CCT) i et varierende 
omfang på et evolutionspsykologisk perspektiv på mennesket, der tager afsæt i Pauls Gilberts 
forståelse af medfølelse som en motivationsfaktor og en social mentalitet.  
Gilbert tilbyder en forklaringsmodel for beskaffenheden af den menneskelige hjerne og nerve-
systemet, hvor der trækkes på en viden om det, Gilbert omtaler som den ’gamle’ og den ’nye’ 
hjerne’. Den ’gamle’ hjerne har ikke udviklet sig i 500 mill. år, og vores nervesystem styres 
automatisk herfra. Den ’nye’ hjerne er neocortex. Her adskiller vi os dyrene, med evnen til sprog, 
tænkning og refleksionsevne. Pointen som Gilbert trækker på er, at vores hjerne er ’tricky’; 
Neocortex ikke har udviklet sig de sidste 150.000 år, og vi konfronteres dagligt med udfordring-
erne med at bearbejde og balancere de belastninger et kontemporært liv medbringer. Konflikter, 
ikke blot mellem mennesker, men også indre kognitive og følelsesmæssige sammenstød eller 
ambivalenser internt i individet, bestemmes som noget, der afstedkommer fysiske reaktioner i 
nervesystemet, som går i kamp-flugt (trusseltilstand). Vejen til balance, hvilket kobles direkte 
til evnen til at udvise medfølelse, går hos Gilbert dermed gennem at regulere sit nervesystem og 
sine følelser; få sænket kroppens ’trusselsystem’ og aktivere det parasympatiske nervesystem, 
som er ’beroligelsessystemet’ (Tingleff & Lunding-Gregersens 2019: 47). Med andre ord; at lære 
at håndtere den vanskelige hjerne. Her skabes en forbindelseslinje til buddhismens visdoms-
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aspekt, der hos Gilbert ændrer markant karakter og vinkels til at omhandle en viden om hjernen 
og nervesystemet: 
 
 So CFT recognizes that humans have great potentials for being helpful but also for 
 being very destructive to ourselves and others. Looking at the history of warfare, 
 cruelty, and torture we are potentially a very nasty species […] As the Buddha pointed 
 out thousands of years ago mindful compassion gives us both insight into our minds 
 and a major orientation (basic motivation system) that will help to organize this tricky 
 brain. (Gilbert 2014: 18) 
 
Gilbert har et grundlæggende budskab, han omtaler som ”The wisdom of no blame”. Dette er 
budskabet om, at vi ikke kan gøre for det biologiske design, vi er iklædt; det, at vi er underlagt 
at leve med en ’gammel’ hjerne, der volder os problemer. Vi kan dog tage ansvar for, ikke at lade 
os opsluge af en reaktiv, dyrisk og automatiseret adfærd. Dette er visdom hos Gilbert - og både 
mentaltræning og kropsbevidsthed står her centralt - som det, der både rummer udfordringen 
og løsningen. Her trækker Gilbert også på buddhismens begreber om intentionalitet og lidelse, 
som nu bliver til engagement og mod: ”May I have the courage to adress suffering where I see 
it, and wisdom to do something about it” (Gilbert/Event 2017).  
 
Den evolutionspsykologiske vidensdannelse ses at skabe en subjektivering af individet som et 
avanceret dyr. En biologisk mekanisme, der lider under kombinationen af en ’tricky’ hjerne. En 
hjerne, der ikke har ændret sig, siden mennesket kravlede ned fra træerne og begyndte at gå 
oprejst. Og med denne hjerne skal individet nu navigere i en kompleks højteknologisk og ofte 
stresset hverdag. Den vidensdannelse, der trækkes på her ses at afføde og generere behovet for, 
at individet udstyres/uddannes med en teoretisk viden om nervesystemet, således at kroppens 
tilstand kan analyseres inden for denne forståelsesramme. Samt et behov for diverse teknikker, 
der kan aktivere det beroligende, parasympatiske nervesystem. Princippet om parasympaticus-
aktivering kommer dermed til at stå som et centralt element, som individet skal anvende for at 
bearbejde sig selv etisk. Der skal så at sige et aktivt kropsligt og mentalt arbejde til for at berolige 
nervesystemet. Og, som vi så i genealogiens afsnit om medfølelse og krop, skabes der en sandhed 
om det rolige, velafbalancerede nervesystem som arnestedet for medfølelse. Et roligt og 
balanceret nervesystem bliver gjort til fundamentet for at kunne opøve en styrkemæssig 
kapacitet til at udvise og være medfølende. Der skabes dermed også en sandhedsproduktion, 



	 57	

hvor et aktiveret nervesystem, der opererer i kamp-flygt modus kommer til at repræsentere en 
forhindring for medfølelse.  
 

ILTMASKEPRINCIPPET  
Genealogien fremviste, hvordan den vestlige konstruktion af begrebet self-compassion drejer 
fraværet af et fokus på individet selv i det buddhistiske medfølelsesbegreb til et udpræget selv-
fokus. Individet iniciteres nu til, ikke bare at forholde sig opmærksomt og nærværende til livet, 
men i særdeleshed med en opmærksomhed på sit indre følelsesliv og oplevelser af lidelse og 
smerte. Den buddhistiske forståelse af lidelse som et grundvilkår i livet, føres med andre ord 
direkte ind i individet, som dermed subjektiveres som ’lidende’ og grundlæggende ’selvkritisk’. 
Der sker en bevægelse fra ’livet er lidelse’ eller ’lidelse er et grundvilkår ved livet’ til ’jeg lider’.  
Hos Neff bliver self-compassion et middel eller et værn mod indre selvkritik. En selvkritik, der 
kan tage sig sådan her ud: You’re so stupid! What a loser! You look like a total cow in those jeans! 
Would you talk this way to a friend – or even to a stranger for that matter? Of course not. […] 
(Neff 2020d). Individet tilskrives her en naturlig evne til at udvise medfølelse, venlighed og 
forståelse overfor sine nære: ” Its natural for us to try to be kind to the people we care about in 
our lives” (Neff 2020d). I samme bevægelse installeres ’det selvkritiske menneske’. Her trækkes 
på erfaringer fra terapeutisk behandling indenfor et psykologisk videnskabsfelt, fra behandling 
af klienter med f.eks. depressive lidelse, angst og stress. Subjektiveringen som selvkritisk binder 
ydermere individet til en fortælling om mindreværd, hvor det at modtage compassion ofte er 
uvant:  
 
 Most of us feel compassion when a close friend is struggling. What would it be like to 
 receive the same caring attention whenever you need it the most? All that’s required is a 
 shift in the direction of our attention - recognizing that as a human being, you too, are a 
 worthy recipient of compassion. (Neff 2020e) 
 
Denne subjektivering af individet som selvkritisk med følelser af mindreværdighed træder frem 
som en nærmest universel fortælling om, hvad det vil sige at være (et vestligt) menneske i dag. 
En verden hvor individet kvæles i eget mindreværd, og hvor redningen dermed bliver 
etableringen af et ’iltmaskeprincip’. Neff ser ikke self-compassion som en selvoptaget praksis, 
men derimod en nødvendighed: 
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 Sometimes we have to put our own needs first, and then meet others’ […]. The analogy 
 of ”putting on your own oxygen mask first” when on an airplane is a clear example.  
 (Cassisa & Neff 2019)  
 
Iltmaskeprincippet udfolder sig med en tvetydighed. Subjektiveringen af individet som selv-
kritisk og kæmpende med mindreværd, binder subjektet til en særlig selvforståelse og dermed 
til en særlig type af træning. Yderligere tilknyttet en ’sandhed’, om et subjekt, der først må evne 
at forlade disse tendenser til selvkritik og selvnedgørelse, før blikket kan vendes mod andre. En 
binding til et øget selvfokus som præmis for medfølende interpersonel kontakt. I den virtuose 
udfoldelse kan den praktiserende måske potentielt bevæge sig over tærsklen fra subjektion til 
subjektivation, gennem selvstændig eksperimentering med udtryksformer af medfølelse i 
praksis. Med iltmasken godt monteret på sig selv, åbnes for en subjektivering af mennesket som 
en kapacitet til at række ud til andre. Handlinger hvor andre hjælpes med montering af deres 
iltmaske. Spørgsmålet er, hvor kraftigt subjektionen af individet som særligt selvkritisk, binder 
individet til en selvpraksis, hvor hun ikke evner at løfte sig selv ud over det installerede selvfokus.  
 
 

DET SELVFORMENDE ARBEJDE 
Compassiontræningen vender i første omgang individet mod sig selv, dernæst mod omverdenen, 
og i træningen bearbejdes selvet som en styrkemæssig kapacitet (den etiske substans). I dette 
afsnit ser jeg på det selvformende arbejde (asketikken), som udgøres af det etiske arbejde, 
individet skal udføre på sig selv, når der arbejdes med den etiske substans. Jeg vil fremhæve 
nogle selvpraksisser, som den praktiserende anspores til at iværksætte for at kunne observere, 
kontakte, mærke, omforme sig selv og sin væremåde. 
 
Selvpraksissen moduleres omkring guidede meditationer, hvor den praktiserende typisk 
arbejder med vejrtrækning, opmærksomhed, kropsholdning og visualiseringer.  
I Compassion Cultivating Training mødes de deltagende til fælles træning i et forløb over 8 uger, 
hvilket jeg som nævnt desværre ikke har haft empirisk adgang til. Dette kunne have givet et 
interessant indblik i umiddelbare oplevede sansninger og erfaringer med medfølelse hos 
deltagerne. Særligt også et indblik i programmets anvendelse af den buddhistiske tonglen-
praksis, som repræsenterer en mere udadvendt og interpersonel praksis, og dermed tager 
deltagere udover self-compassion stadiet.  
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Jeg har i stedet udvalgt tre eksempler på guidede meditationer, ledt af Paul Gilbert, og som 
derfor har et udpræget intrapersonelt fokus.  
 

SOOTHING RYTHEM BREATHING 
Den guidede praksis ’Soothing Rythem Breathing’ er en meditationsteknik fra den compassion-
fokuserede terapi. Meditationen præsenteres som en variant af ’mindful breathing’, men med 
særlig opmærksomhed på kropsholdning og ansigtstræk, der orienterer praksissen mod 
udvikling af compassion. 
Meditationens grundfundament er en vedvarende støtte til, at den deltagende kan blive 
opmærksom på at indtage en særlig kropsholdning, samt at lægge ansigtet i ’de rette folder’, 
inden der fokuseres mere direkte på at skabe en rolig vejrtrækning: 
 
 Sid med fødderne i gulvet, ret ryggen, slap af i skuldrene. Oprejst og opmærksom, 
 men ikke søvnig. Skab et blidt ansigtsudtryk. Et venligt ansigt, som var du sammen 
 med en, du godt kan lide. Forsøg at slappe af i dine ansigtsmuskler ved at lade kæben 
 falde lidt ned - og vend så dine mundvige opad i et let smil. Øg smilets styrke, indtil 
 det giver dig følelsen af venlighed. (CFT/Soothing Rythem Breathing/2013) 
 [Egen oversættelse af et udsnit af meditationen] 
 
I et event om compassion fra 2017 forklarer Gilbert, hvordan denne type af meditation er 
faciliterende for evnen til medfølelse. Hvordan formålet med bevidste vejrtrækninger er at 
berolige nervesystemet. Fem sekunder på hver ind- og udånding beroliger det parasympatiske 
nervesystem. Vagusnerven sikres afspænding gennem den åbne kropsholdning med tilbage-
lænede skuldre. Det lette smil på ansigtet, et venligt ansigt, hjælper hjernen til kognitivt at tolke 
ro og fordragelighed (Gilbert/Event 2017).  
Meditationen muliggør, at den praktiserende kan øve sig i at observere strømninger og indre 
fornemmelser, som en effekt af en fysisk tilretning af krop og ansigt. Gilbert beder eksplicit den 
praktiserende om at lægge mærke til ”the inner slowing” og løbende tjekke, om man stadig har 
et let smil på læberne (CFT/Soothing Rythem Breathing/2013). Praksissen er i bund og grund 
en metode til at sænke farten i hverdagen, få kontakt til sig selv og sin krop, med gode, dybe 
vejrtrækninger. Men da kultiveringen af medfølelse nu kobles til den rolige krop, kommer 
praksissen til at fungere som en slags nødvendig opvarmning af den praktiserendes indre. Et 
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grundlæggende redskab, for træningen af subjektets etiske substans; evnen til at opbygge en 
styrkemæssig kapacitet for medfølelse.  
 

COMPASSIONATE OTHER IMAGERY & COMPASSION FLOWING OUT 
De guidede praksisser ’Compassionate Other Imagery’ og ’Compassion Flowing Out’ trækker 
grundlæggende på de samme komponenter, som vi ser i ’Soothing Rythem Breathing’, men 
betragtes som værende mere avancerede. I praksis guides den praktiserende til at skabe et 
billede for sit indre blik, der repræsenterer en person eller en del af sig selv, der kan tone frem 
og vise venlighed og medfølelse for en selv. Metoden skal understøtte og hjælpe de 
praktiserende:  
 
 […] to cultivate and access their compassionate mind, by visualizing an image of an 
 unfailing compassinate presence. (CFT/Compassionate Other Imagery /2013) 
 
Subjektiveringen af individet som grundlæggende selvkritisk ligger implicit i træningen, og en 
del af det indre arbejde kommer dermed til at handle om at skabe et mindre kritisk indre miljø: 
”Your ideal compassionate image will always try to help you become more compassionate to 
yourself and others, and will never criticize you” (CFT/Compassionate Other Imagery /2013). 
 
Denne praksis, såvel som den foregående ’Soothing Rythem Breathing’, kommer til at virke 
forstærkende for fremelskningen af et særligt subjekt; Det smilende, venlige, ikke kritiske 
individ. Det rolige, groundede og opmærksomme individ. Disse kvaliteter kobles på denne måde 
til det at være medfølende, og kan siges at tvinge den praktiserende til en særlig selvevaluering 
og adfærd - eller et noget ensidigt udtryk for erfaring af medfølelse.  
 
I praksissen ’Compassion Flowing Out’ sker der et skift, hvor den praktiserende for sit indre blik 
ser et menneske eller dyr, som vedkommende føler kærlighed og medfølelse for. Den medfølelse 
der genereres, visualiserer den praktiserende nu som en energi, der flyder ud og imødekommer 
den anden, med et ønske om, at vedkommende må føle glæde, fred og generelt have det godt 
(CFT/Compassion flowing Out/2013).  
 
Meditationerne viser, hvordan selvpraksissen kan opbygges med en vis progression med 
potentialet for at bryde med et ensidigt fokus på selv. Metoderne synliggør også, hvordan den 
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praktiserende bliver gjort til en styrkemæssig kapacitet for kultiveringen af medfølelse. En 
forståelse af medfølelse i en vestlig kontekst, hvor individet primært sættes i centrum. Som et 
slags ’mangelsubjekt’, der drænet af sin indre tendens til selvkritik først må opbygge sig selv som 
værdig for modtagelse af medfølelse. Belastet og udfordret af den biologiske krop og et nerve-
system, der kræver et vedvarende opmærksomhedsarbejde. Medfølelsesbegrebet har migreret 
kraftigt fra den oprindelige buddhistiske forståelse, og fremkommer her mere som en blød, 
trøstende indre stemme.  
 
 

TELOS 
Telos er formålet ved individets etiske arbejde. Det er bestemmelsen af, hvordan en selvpraksis 
med compassiontræning kan give individet et bestemt formål for livet. For Foucault en særlig 
væremåde som mål for det etiske arbejde, der karakteriserer det moralske subjekt (Foucault 
2004a: 36-37). Man kan også stille spørgsmålet: Hvilken væremåde skal karakterisere individet, 
det medfølende subjekt, når etikken har gjort sit arbejde? I det følgende anskuer jeg dette 
perspektiv inden for rammen af arbejdsliv og ledelse. 
 

COMPASSION OG LEDERSKAB 
Diskursen, der orienterer sig omkring medfølelse, mental sundhed og ledelse, ses at koble sig 
til hinanden, præsenteret som en kausal løsningsmodel: 
 
 Når Mindwork arbejder med psykisk arbejdsmiljø, gør vi det med udgangspunkt i den 
 evolutionære vinderstrategi compassion, indsigt i menneskehjernen og ikke mindst 
 hvilke faktorer, der giver dén de bedst arbejdsbetingelser. Det gør vi, fordi vi ved, at 
 compassion er vejen til at få trivsel og performance, bæredygtighed og udvikling til at 
 hænge sammen. At vi på alle bundlinjer - de økonomiske, de sociale og de menneskelige 
 - kan se positive effekter af at tage den hastige udvikling og de tiltagende udfordringer i 
 det moderne samfund alvorligt. (Mindwork 2020) 
 
Compassiontræningens formål, der hviler på tanken om medfølelsens transformative kraft, 
fremtræder her i et stærkt optimerende, økonomisk rationale. Selv det potentielt 
samfundsændrende i medfølelsens kraft bliver målt på ’den menneskelige bundlinje’. Samtidig 
ser vi træningens effekt på mentale lidelser og stresshåndteringen, hvilket peger på et andet, 
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mere overordnet formål; en selvpraksis, hvor det enkelte menneske må tage sig selv alvorligt 
nok til at sætte farten ned og indgå i en dialog med sig selv, om hvilke kvaliteter og hvilket aftryk 
man vil arbejde med af afsætte i sine omgivelser. Et formål, som kunne kaldes ’selvmestring’, 
hvor individet kan arbejde på lederskabet af sig selv som menneske. 
Det bliver dog vanskeligt at adskille disse to formål i den fremkomne diskurs. Selvmestringen 
kobles hurtigt til ledelses- og arbejdslivet, som f.eks. her hos Dansk Center for Mindfulness: 
”Styrk dit lederskab - lær compassion” (DCM 2020b).  
 
Compassiontræning i forhold til ledelse og arbejdsliv ses således at have et dobbelt formål; 
individets selvmestring i styrkelsen af en større kapacitet af evnen til medfølelse, både til gavn 
for individet selv og dermed også for individets arbejdsmæssige omgivelser.  
 

OPSUMMERING AF COMPASSIONTRÆNING SOM EN SELVPRAKSIS 
Med afsæt i Foucaults selvteknologibegreb, anskuet som en selvpraksis, har jeg i ovenstående 
analyse undersøgt, hvordan tendenser i de moderne compassiontræningsprogrammer 
subjektiverer individet gennem en særlig vidensskabelse, og hvordan den moderne compassion 
diskurs opererer mellem magt og etik. Jfr. genealogien, så vi hvordan compassiondiskursen 
rykker ind i ledelse og arbejdsliv og dermed bliver en diskurs, der orienterer sig omkring 
lederskab, mental sundhed og forebyggelse af stress. 
 
Der aftegner sig følgende træk, der karakteriserer den måde den moderne tænkning om med-
følelse ses at fremtræde, og hvordan denne tænkning konstituerer et felt for dannelse af det 
medfølende subjekt: 
 
Den etiske substans, der ledes på, fremtræder som selvet som en styrkemæssig kapacitet for 
opøvelsen af evnen til medfølelse. Denne evne ligger som et iboende frø i individet. En kraft, der 
på den ene side forefindes som et potentiale, og på den anden side som en substans, der skal 
nøje overvåges, plejes og kredses om gennem en øget opmærksomhedstræning. 
Træningen af og opmærksomheden på denne kraft går gennem principperne om 
parasympaticusaktivering og iltmaskeprincippet som underkastelsesmåde. I spændrummet 
mellem magt og etik ses selvpraksissens indlejring i den nutidige compassiondiskurs at rumme 
en risiko for at binde individet til en særlig træningsteknik, der rummer faren for aldrig at nå i 
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mål. Hvor individet kan ende med at blive ’fanget i sig selv’, hvis individets indre, psykiske miljø 
skal være i balance før opmærksomheden kan vendes mod omverdenen.  
Der ses en subjektivering af mennesket som selvkritisk og i underskud af selvkærlig egenomsorg. 
På den anden side ses også en mulighed for at krydse grænsen til en subjektivation, hvor 
individet formår at skabe en relation til sig selv, der rummer potentialet for at omforme sit liv. 
Et liv med mere ro, opmærksomhed, ikke blot på sig selv, men også en anden kvalitetsmæssig 
årvågenhed i relationen til andre mennesker.  
Det selvformende arbejde består af meditationsøvelser, positive, blide, støttende tanker og 
bevidst brug af vejrtrækning ansigtstræk og kropsholding til beroligelse af nervesystemet. 
Compassiontræningens formål, der rummer et transformerende potentiale for omformningen 
af livet ses vanskeligt at lade sig adskille fra et optimerende, økonomisk rationale. Der 
fremtræder dermed et dobbelt formål, hvor der ligger en fare i, at arbejdet med øget selvmestring 
kan ende med blot at blive et middel til et (økonomisk) mål.  
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5. DISKUSSION AF MEDFØLELSESBEGREBETS POTENTIALE 
 
I dette kapitel følger specialets afsluttende analyse, som er en kritisk undersøgende diskussion 
af compassiontrænings transformative potentiale i relation til arbejdslivet. Her tages afsæt i de 
to foregående analyser, genealogien og selvpraksisanalysen, i hvad der kan betegnes som en 
ambivalensanalyse. Jeg søger at udfolde individets konstituering i spændrummet mellem magt 
og etik, dels med inspiration fra Todd Mays refleksioner over menneskets sårbarhed og dels med 
afsæt i et diomitisk selvomsorgsbegreb. 
Analysen præsenteres gennem to hovedafsnit, der hhv. belyser en magt-viden akse og en etik 
akse. Kapitlet trækker på teori som er fremlagt i kapitel 2. Jeg vil i diskussionen også medtage 
empiri fra et af undersøgelsens interviews, som rummer en erfaring med medfølelse, og som kan 
udvide specialets fænomenologiske inspiration.  
 

COMPASSIONTRÆNING I LEDELSE OG ARBEJDSLIV 
Hos Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet udbydes den første uddannelse i 
compassion på universitetsniveau med opstart i 2021. Uddannelsen er rettet mod at udbrede en 
professionaliseret undervisning i compassion indenfor områder som sygepleje, medicin, 
psykoterapi og ledelse:  
 
 Compassion har fundet sin vej ind i ledelse, og nogle af de mest succesfulde 
 virksomheder i verden betegner nu sig selv som såkaldte ’compassionate organizations’
 (DCM 2020d).  
 
En ’compassionate organisation’ beskrives som en organisation, der evner at støtte og fodre en 
medfølende adfærd gennem anerkendelse af, at følelser, relationer og kommunikation er en stor 
del af menneskets eksistens (DCM 2020d). Uddannelsen er orienteret mod at klæde ledere på 
til at kunne undervise i en buddhistisk inspireret form for medfølelse i deres virksomheder. Til 
at kunne ’lede med compassion’, lære redskaber til at reducere stress og udbrændthed samt: 
”Opdyrke et frygtløst compassionate hjerte, der er i stand til at møde udfordringer og lidelse 
med mere resiliens og ro” (DCM 2020d). Der er således fokus på, at den enkelte leder påtager 
sig en selvpraksis, som et fundament for kultiveringen af medfølelse, der kan sprede sig og 
påvirke arbejdspladsen. 
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Jeg vil gerne pege på den kobling, der her foretages mellem udviklingen af evnen til medfølelse 
og det, at kunne møde udfordringer og lidelse mere resilient. Resilienstanken handler om hvor 
langsom eller hurtig et individ er til overkomme modgang (Fjorback 2016), og kan ses som 
værende modstillet det at være skrøbelig eller sårbar (Kirkeby 2017: 163). Opdyrkningen af et 
frygtløst hjerte kan netop ses som essensen i træningsprogrammerne, hvor den etiske substans, 
der ledes på ses at være selvet som en styrkemæssig kapacitet jf. selvpraksisanalysen. Dette 
stærke, mere resiliente selv ses her at blive forbundet med - eller som værende en effekt af det 
compassionerede subjekt.  
 

DET COMPASSIONEREDE SUBJEKT 
Det compassionerede subjekt, der søges formet gennem følelsesregulerende aspekter ved 
træningsprogrammerne, fremtræder som nævnt i en sammenvævning med et økonomisk 
rationale. Den medfølende leder, eller de medfølende medarbejdere, forventes gennem 
træningen at mindske deres stressniveau eller sårbarhed for stress. Individets arbejde med øget 
selvmestring kan dermed ende med at blive et middel til et bundlinjeoptimerende mål.  
Compassiontræningen kan fra dette perspektiv ses som endnu et individualiserende værktøj, 
der har til formål at bevæge individet i en retning fra noget sårbart og dermed udsat, til noget 
mere resilient og usårligt. Ifølge den amerikanske filosof Todd May (2017) ligger denne søgning 
mod det usårlige som en grundsten i den buddhistiske filosofi. May betegner den buddhistiske 
doktrin, som et udtryk for hvad kan kalder invulnerabilisme:  
 
 According to the invulnerabilist, we can - and according to many, we should develop a 
 place of peace in ourselves, a place of detachment that ultimately cannot be touched or 
 shaken. This becomes our core. (May 2017: 6) 
 
Orienteringen mod udviklingen af en usårlig kerne handler i den buddhistiske kontekst om en 
søgning mod oplysning. May pointerer, i lighed med specialets genealogiske analyse, at 
mahayanabuddhismens vægtning af bodhisattvaens rolle med at påtage sig andres lidelse ud fra 
medfølelse med alle levende væsener, ikke fjerner dette overordnede formål (May 2017: 78). 
Mahayanabuddhismens farvning af medfølelsesbegrebet kan vi også spore i compassion-
uddannelsen. Lederen skal lære at træne compassion, ikke blot for sin egen skyld, men til gavn 
for et fællesskab. Dog er compassiontræningsprogrammerne og den nye uddannelse renset for 
den buddhistiske teleologis søgen mod oplysning. Medfølelsesbegrebet er som fremvist nu farvet 
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af både en biologiserende og psykologiserende diskurs, hvilket orienterer træningen mod 
individuel følelsesregulering. Hvad der dog alligevel hænger ved, er med Mays ord en søgen mod 
invulnerabilsme. En søgen mod at forme et subjekt, der kan agere mere modstandsdygtigt, mere 
resilient. Denne tone af den buddhistiske medfølelse, som lidelsens transcenderende kraft, har 
således ikke mistet sin betydning på trods af begrebets forandring i mødet med Vesten. 
Formningen af det vestlige compassionerede subjekt i ledelse og arbejdsliv udspiller sig dog blot 
på en økonomisk arena gennem en stræben mod større usårlighed. Tanken om mennesket, der 
ikke lader sig forstyrre, når livet buldrer og brager om ørene på en. Eller et menneske, som i det 
mindste er i stand til at regenerere og komme hurtigere tilbage i arenaen. 
 
Træningsprogrammerne kan dermed ses som forsøg på formningen af et mere effektivt 
hybridsubjekt; det compassionerede, resiliente subjekt. Denne kobling af det medfølende og det 
resiliente/usårlige finder jeg væsentligt at kredse om. Installeringen af den selvfølgelighed, at 
styrkelsen af selvet som en kapacitet for evnen til medfølelse, fører til mere resiliens.  
For at udfolde denne tankeøvelse, kan vi se træningsprogrammerne som balancerende mellem 
to poler: På den ene side forefindes risikoen for en klassisk form for neoliberal styring af 
subjektet mod en mere resilient og præstationsfokuseret livsform. På den anden side forefindes 
muligheden for understøttelsen af et medfølende subjekt, der ikke styres eller navigerer inden 
for et økonomisk optimeringsrationale.  
Jeg vender i første omgang blikket mod risikoen for at compassiontræningen ender med at være 
nyliberal styring med en ny etikette, og her bliver det oplagt at se på træningens elementer af 
neurobiologisk viden og begrebet self-compassion i relation til Foucaults begreb om pastoral-
magt. 
 

PASTORALMAGTENS EKKOKAMMER 
For Foucault er pastoralmagt en styringsteknik, der orienterer sig omkring bekendelsen - 
oprindeligt fokuseret på frelse i efterlivet - og i vor tid en magtform, der gennemsyrer vores 
samfund og vores institutioner. Den gammelkristne frelse i efterlivet har veget pladsen for en ny 
type frelse, som f.eks. kommer til udtryk i en søgen efter sundhed (Foucault 1982: 783-784). 
Bekendelsen, det at udtrykke en sandhed om sig selv overfor en anden, har rykket sig fra den 
kristne skriftestol og ud i samfundet. Den oprindelige pastor har skiftet form gennem tiden, og 
i dag kan denne pastorale hyrdefunktion ses at indtages af f.eks. læger, terapeuter og psykologer. 
For Foucault kan den pastorale magt ikke udøves, uden man har et indblik i den enkeltes sind. 
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’At se ind i en andens sjæl’ og få denne til at afsløre indre ’hemmeligheder’ eller sandheder om 
sig selv bliver således centralt i denne udøvelse (Foucault 1982: 783). Bekendelse er dermed en 
sandhedsproduktion og pastoralmagt udøves gennem individualiserende taktikker (Foucault 
1982: 784). Vi ser i dag, hvordan vi fortæller mere og mere om os selv, ikke kun privat men også 
i arbejdsregi. Jo mere arbejdslivet kan siges at blive en arena for individets udfoldelse af, eller 
søgen efter en selvrealiseringspraksis, kan ledere anskues som den anden, der bliver udvinder 
og modtager af medarbejdernes indre hemmeligheder, sandheden om dem selv. 
 
Jf. genealogien så vi, hvordan der er blevet integreret elementer af et arbejde med self-
compassion i CCT-programmet. Arbejdet med self-compassion ligger som et trin i programmet 
(Compassion Institute 2020b), hvilket også er et bærende fundament i den nye uddannelse i 
compassion (DCM 2020d). Her bliver det væsentligt at være opmærksom på hvordan den, der 
guider disse self-compassion meditationer kan komme til at indtage en hyrdeposition, når der 
arbejdes med de deltagende i en gruppe, hvor der deles tanker, oplevelser og indre tilstande.  
Afsættet for self-compassionbegrebet er et fokus på individets selvkritik, som anskues som en 
forhindring i kultiveringen af medfølelse. Der forekommer her en subjektivering af individet, 
som havende en vis grad af selvkritik, og denne indre kritiker modstilles det, at ’være sin egen 
bedste ven’ (Neff 2020b), (DCM 2020e). Subjektet vendes i denne praksis mod sig selv, med et 
observerende blik mod egne tanker. Indre kritik skal bringes op i lyset, intet må så at sige forblive 
skjult i jagten på udryddelsen eller minimeringen af de selvkritiske tanker. Dette kan anskues 
som en transparensproces, hvor subjektet foranlediges til bringe det selvkritiske på banen for at 
kunne møde dette venligt, hvilket sker gennem visualiseringen af et ’compassionate sted’. Et 
mentalt selvskabt trygt sted, hvor selvkritik opløses (DCM 2020e).  
Faciliteringen af denne proces, og deltagernes eget praksisarbejde, bliver afgørende for, hvordan 
der kan være pastoralmagt på spil. Udfordringen med pastoralmagten er, at den har et styrende 
blik. Et blik, der ikke indebærer en immanent, nedefra kommende forvandlingsmulighed for 
individet. Risikoen bliver, at subjektet så at sige bindes for kraftigt til en identitet som 
selvkritisk. Når dette fokus på ’selv’ ligger indlejret i en selvpraksis, kan dette fodre 
vedligeholdelsen, frem for opløsningen eller forvandlingen af det selvkritiske mangelsubjekt. 
Det, der skal understøtte individet til en større frihed fra selvkritik, rummer også risikoen for, at 
der bliver skabt et subjekt, der i sin indre søgen i selvkritikkens afkroge risikerer at fare vild og 
blive (for)tabt. Min pointe er her at pege på, at man ofte finder det man leder efter eller det, der 
fokuseres på. Et fokus på det selvkritiske skal derfor varetages i en delikat balance mellem at 
’fodre’ eller ’udsulte’ den selvkritiske tendens, hvis praksissen skal være med til at løfte individet 
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ud af, hvad man kan kalde et pastoralmagtens ekkokammer. Subjektiveringen af individet som 
selvkritisk kan paradoksalt netop producere dét, som selvsamme subjektivering har til mål at 
opløse. Et mangelsubjekt, der vedvarende vil være et subjekt i krise med sig selv. Der vil altid 
være endnu en kritisk indre stemme, så længe man bevæger sig indad i sig selv i sindets 
kringelkroge. Når denne proces tilmed kobles til det kropslige - den samtidige selvobservation 
af bevægelser i kroppens nervesystem - bliver processen forstærket af indre sansninger f.eks. 
oplevelser af sammentrækninger i solar plexus. Kroppens ’status’ - hvorvidt der er ro eller uro i 
nervesystemet kommer til at fungerer som en lakmusprøve for subjektets evne til medfølelse.  
 
Når formningen af det compassionerede, resiliente hybridsubjekt går gennem et selvfokus 
vidner det også om det brud, der er sket med det buddhistiske medfølelsesbegreb.  
Self-compassionbegrebet kan ses, jf. genealogien, som et vestligt konstrueret oxymoron, som 
vidner om kraftige kulturelle forskelle mellem en østlig og vestlig forståelse af jeget. Hertil 
kommer selvpraksissens ’forskubbede’ telos. Compassiontræningen fungerer ikke længere i en 
buddhistisk kontekst, men har indlejret sig i en vestlig, kapitaliseret kontekst. Den compassion-
orienterede selvpraksis fungerer nu i helt andre rammer, med en ganske anden målsøgning, 
både på et individuelt og et samfundsmæssigt niveau. En målsøgning mod (mental) sundhed, 
ofte med et bagvedliggende økonomisk rationale. 
 
Ovenstående refleksioner afspejler aspekter, hvor de pastorale magtelementer er med til at 
tilføre programmerne et individualiserende fokus. Jeg savner her nogle svar og uddybelse af, 
hvordan dette individuelle arbejde også kan løfte sig til et mere strukturelt niveau, hvor ansvaret 
for håndtering af stress ikke kommer til at hvile tungt på det enkelte individs skuldre. Svar jeg 
muligvis kunne have belyst bedre, gennem empirisk indsigt i CCT-programmet eller gennem et 
casestudie i en organisation, der arbejder med medfølelse som en del af deres ledelsesgrundlag. 
Jeg vil dog fastholde, at mine ovenstående kritikpunkter kan tale for en risiko for udviklingen 
af, hvad man kan kalde for en form for moralsk greenwashing. En udvikling, hvor udbredelsen 
af et fokus på compassion i arbejdslivet og på lederuddannelser, kan skabe en tendens, hvor 
virksomheder kan brande sig på at være ’compassionate’. Dermed kan der i princippet lukreres 
på, hvad der kan ende som en glorificeret jagt på opbygning af image. Her ser jeg, at der ligger 
en risiko for, at den kobling træningen installerer mellem det medfølende og det resiliente, 
bevægelsen mod usårlighed, kan komme til at smage mere af tilpasning til et præstations-
samfund frem for virkelig forandring. Dette er selvfølgelig et yderpunkt i balancen mellem de to 
poler; at medfølelsesbegrebet iklædes nyliberale gevandter. Det kan efterlade en slipstrøm af 
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præstationssubjekter fremfor understøttelsen af et medfølende subjekt, der kan undslippe 
pastoralmagtens ekkokammer gennem en mere afprøvende eksperimentering med sig selv og 
sin livsform. I det følgende vil jeg derfor vende blikket mod den anden pol, som jeg ser 
compassiontræningsprogrammerne balancerer mellem. 
 
 

SELVOMSORG OG OPMÆRKSOMHED 
I denne del af ambivalensanalysen vender jeg tilbage til Mays (2017) centrale spørgsmål; ønsker 
vi reelt, og i så fald i hvilket omfang, at søge en bevægelse mod det usårlige? Disse tanker er et 
spørgsmål om, hvordan vi lever med vores skrøbelighed. Samt implicit en refleksion over 
hvordan en balance mellem sårbarhed og usårlighed faciliterer eller skaber medfølelse. Dette vil 
jeg søge at indkredse gennem en belysning af selvomsorg og opmærksomhed i relation til 
erfaringer med medfølelse. Jeg vender mig dermed mod etikken. Her foretages en bevægelse 
med afsæt i Foucaults tanker om etikken som individets forhold til sig selv, i en samtænkning 
med et diomitisk selvomsorgsbegreb med inspiration fra Hans Ruin (2017) jf. kapitel 2, side 26. 
 
Etikken kan ses som en måde at problematisere sin egen erfaring og subjektivitet på (Foucault 
2004b: 53). Det, at vende blikket mod etikken indebærer dermed at arbejde med en indstilling 
til livet, til sig selv og det samfund man som menneske indgår i. En indstilling, der kultiveres 
gennem en særlig tilgang til sig selv. Dvs. en praksis, som individet kan benytte sig af. En 
livsindstilling om vedvarende at udføre og indgå i et dybere kendskab til sig selv - en relation til 
sig selv, der plejes gennem en omsorg for sig selv. En selvomsorg med intentionen og 
bevidstheden om, at livets skabende kraft både stammer fra ens indre, pulserer og bevæger sig 
gennem kroppen, samt eksisterer i livets mellemrum, i pauserne, i afstanden mellem 
relationerne både til andre mennesker, til materielle frembringelser og til naturen. Det, jeg 
griber fast i her, i min læsning af Foucault, er som nævnt tidligere ikke blot en analyse af 
(diskursive) magtrelationer, men også en søgen efter en anden form for kraft. Hos Foucault 
netop det, at vende sig mod sig selv gennem en selvomsorg og et arbejde med en udøvede 
selvpraksis, kan give individet en erfaring af sig selv:  
  
 Den erfaring af sig selv, som bliver til i denne besiddelse, er ikke blot den, der er 
 kendetegnet ved en behersket kraft, eller en suverænitet, der udøves over en magt, der er 
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 parat til at gøre oprør; det er en nydelse, som man har ved sig selv. (Foucault 2004b: 73) 
   
Denne ’nydelse’ vil jeg omtale som en kraft. Foucault fandt, hos den romerske tænker Seneca, at 
denne nydelse, denne kraft er ”givet i et stykke”; den opstår fra os selv og i os selv. Der er således 
tale om en kraft, som ikke er udefrakommende, men som udspringer fra et indre sted i individet 
(Foucault 2004b: 73-74). Her åbner Foucault for, at det er muligt at komme ’bag om magten’. 
En sprængning af magten og dermed en mulighed for at slippe en udefrakommende styring af 
identitetsdannelse. En åbning til livet, hvor vi ikke kun er styret af magten og styrings-
teknologier. En åbning til livet, der går gennem omsorgen for selvet, hvilket i høj grad også er en 
omsorg for andre. 
 
Denne selvomsorg kan ses som en bestemt måde at leve på og vedrører et personligt valg, hvor 
man søger at skabe sit livet som et kunstværk (Deleuze 2006: 117). Dette er et selvformende 
arbejde, og hvor dette i selvpraksisanalysen i relation til compassiontræningsprogrammerne ses 
at gå gennem principperne om parasympaticusaktivering og det, at ’hjælpe’ sig selv først 
(iltmaskeprincippet), så behøver dette arbejde ikke at begrænse sig til disse rammer. I det 
kommende afsnit vil jeg udfolde en erfaring med medfølelse fra en af de interviewede. En 
erfaring, der udspiller sig under en sportsudøvelse, hvor vedkommendes opmærksomhed er 
vendt udad, væk fra jeget. Her kan oplevelsen siges at være spontan opstået. Jeg vil vise, hvordan 
der kan peges på erfaringen af en ’aktiv passivitet’. Denne aktive passivitet indfanger, som 
påpeget af Hans Ruin (2017), hvad han kalder et diomitisk3 aspekt af selvomsorgen (epimeleia). 
Her er tale om et opmærksomhedsbegreb, hvor selvomsorgen ikke så meget kommer til udtryk 
i en optik af en styrende selvteknologi, men derimod gennem det, at være åben. Det, at give slip 
på sig selv, gennem en skabende opmærksomhed - og dermed en kraft - i nuet (Ruin 2017: 93).  
I det analytiske arbejde med indkredsningen af denne kraft kan der opstå den udfordring at selve 
benævnelsen af noget, der ikke er diskursivt, fremstår diskursivt i det øjeblik, at de beskrivende 
ord fæstnes til papiret. Ja, allerede gennem tankens bevægelse af ordene. På en og samme tid 
opstår det paradoks, at ordene både kan udvide og begrænse kraftens vibrationer. I mine 
analytiske beskrivelser af oplevelser og erfaringer med medfølelse ligger således den opgave, at 
udvide og nuancere gennem ordene, vel vidende at der altid vil være en overskydende rest. Der 

 
3 Jf. side 26 i specialet: Den diomitiske selvomsorg. Inspireret af Diotima, den græske kærlighedsgudinde, der 
i Platons Gæstebuddet (Symposion) erindres gennem Sokrates - at det er eftertragtningsværdigt at pleje sjælen 
og vise den omsorg (Ruin 2017: 91).  
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vil altid være mere, både i og bag ordene, der kan bevæge sig og påvirke både den erfarende, den 
skrivende og den læsende. Den følgende udfoldelse af en erfaring med medfølelse fra et af under-
søgelsens interviews skal dermed læses som en erfaring, der hæver sig ud over erfaringens 
tidslige situering. 
 

SELVTABET 
Følgende beskrivelse fra interviewet med neuroforskeren Philippe Goldin er en erfaring med 
medfølelse, som han oplevede som helt ung. En erfaring, som havde en afgørende betydning for 
hans måde at være i verden på. I transskriberingen af interviewet har jeg nedfældet ordene, som 
han gengav dem, i tredjeperson datid (se bilag 4). Herunder vælger jeg at fortælle oplevelsen i 
førsteperson nutid, for at aktivere oplevelsen af nuet: 
 
 P: Har du en oplevelse eller situation fra dit liv, hvor du har mærket compassion 
 særligt kraftfuldt eller ekstraordinært? 
 G: Jeg har en spontan oplevelse, hvor jeg dyrker sport. Pludselig står alt stille. Alt 
 fryser. Som en film, der sættes på pause. Jeg er bevidst om, at jeg er i min krop, og 
 jeg oplever en bevidsthed, om den forbundethed jeg har til de andre på banen. 
 Der er en pause i min perception. Tiden stopper i det øjeblik. Og jeg er ikke adskilt 
 fra de andre. Jeg oplever det som en strøm af medfølelse, der bevæger sig gennem 
 min krop. Som en varme, en åbning mod de andre. (Interview Goldin, bilag 4) 
 
Som vi så i beskrivelserne af oplevelserne med medfølelse i genealogiens afsnit ’Medfølelse og 
kroppen’ (side 47), er det erfarende subjekt knyttet til verden, til det situationelle. Bevidstheden 
kan ikke adskilles fra kroppen (Merleau-Ponty 1994: 30). Erkendelsen af medfølelsen går 
gennem kroppen, sanses gennem det prærefleksive cogito og overskrider dermed sprogets 
niveau (Merleau-Ponty 1994/Introduktion ved Kirkeby: IX). Goldins personlige erfaring med 
medfølelsens kraft overskrider det subjektive, da kroppen ikke er i verden som noget isoleret. 
Kroppen er altid socialt forankret og forbundet, både i verden og til andre (Merleau-Ponty 1994: 
7-8). Dette har den implikation, at erfaringer som ovenstående, samt Nanja Hansens oplevelse 
af samhørighed og taknemmelighed i en situation, hvor hun sidder på en togperron og betragter 
de mennesker, der er omkring hende (jf. genealogien s.49 samt bilag 3), kan løfte sig over det 
partikulære. Der ligger en kerne i disse oplevelser, som jeg forsøger at nærme mig ved at kredse 
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om disse beskrivelser og dermed nærme mig medfølelsens fremtræden (Merleau-Ponty 1994: 7-
8).  
Begge erfaringer vidner om en opmærksomhed, noget som Ruin også berører vedrørende den 
diomitiske selvomsorg. En opmærksomhed vendt mod det åbne. Ruin taler om et ’sted for 
opmærksomhed’, hvor dette ’sted’ er at stå i det åbne. Det handler om at kunne gå ind og opholde 
sig i det åbne (Ruin 2017: 99). Dette ’sted’ for opmærksomhed kan forstås som et sted, et punkt, 
en grænse, hvor individet etablerer en kontakt mellem aktivitet og passivitet. Der er her tale om 
et opmærksomhedsbegreb, hvor selvomsorgen ikke så meget kommer til udtryk i en optik af en 
styrende selvteknologi, men derimod gennem det at være åben - og dermed sårbar. Det, at give 
slip på sig selv, gennem en skabende opmærksomhed - en kraft - i nuet (Ruin 2017: 93). Dette 
kræver en årvågenhed. Det kræver en aktivitet at forblive her. Aktivt hvilende i en passivitet, 
hvor jeget har mulighed for at slippe sig selv. Dette slip af jeget, selvtabet, sker i en væren i nuet. 
At være tilstede i nuet er en krævende proces. Det er et krævende opmærksomhedsarbejde ikke 
at lade sig rive bort af tanker. Tanker, der binder jeget i en identifikationsproces med det 
velkendte. Hos Ruin: ”Omsorg är då också erfarenheten av att befries från sig själv […]” (Ruin 
2017: 99). Denne ’befrielse’ fra sig selv er netop en ny form for subjektivation. En frihedens 
praksis. Her bliver etikken, omsorgen for sig selv, netop en praktisering af frihed. I Goldins 
erfaring en oplevelse med fornemmelsen af tidens ophævelse, en sansning af en samhørighed 
med andre. Denne oplevelse kan ses som et eksempel på en erfaring med en anden forbindelse 
til selvet, en ny form for autonomi. Skabelsen af en mere fri individualitet. I det mindste lige i 
det pågældende nu, hvor der gennem en aktiv opmærksomhed foretages en indadgående 
bevægelse, der dog ikke fortaber sig i jegets optagethed af sig selv. Subjektet kan antage en 
karakter af en forvandlingsfigur og modsætte sig udefrakommende subjektiveringer, som vi 
f.eks. ser kunne være på spil i self-compassionbegrebet, der orienterer sig omkring et 
mangelsubjekt. En vedvarende opmærksomhedspraksis med disse grænsezoner kan kultivere 
forbindelsen til andre og understøtte medfølelse.  
 
I CCT-programmet, som jf. genealogien, kan anskues som en balancering mellem et fokus på et 
arbejde med self-compassion og compassion (orienteret væk fra jeget), ser vi elementer af de 
buddhistiske compassionpraksisser, Brahma-vihāra og Tonglen (jf. genealogien hhv. side 32 og 
37). I disse praksisser, er der nogle mere direkte forbindelseslinjer til den måde jeget aktiveres 
på i den buddhistiske medfølelsespraksis. I genealogien af det østlige medfølelsesbegreb 
anvendte jeg metaforen om jeget som en trampolin (se side 38). I både Brahma-vihāra og 
Tonglen ses der et opmærksomhedsarbejde hvor den praktiserende, fremfor at synke ind og ned 
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i sig selv, med risiko for at blive væk i en bevægelse af selvoptagethed og selvundersøgelse, i 
stedet kan vende denne bevægelse af opmærksomhed ud mod omverdenen i arbejdet med 
medfølelse. Der fremtræder dermed nogle ligheder mellem buddhismens udadvendte fokus i 
kultivering af medfølelse og det diomitiske selvomsorgsbegreb, som begge peger mod dette 
opmærksomhedsarbejde af aktiv passivitet. 
 
Med denne tanke vil jeg vende tilbage til Mays refleksioner over buddhismens bevægelse mod 
usårlighed, og om denne søgning er ønskværdig. Det er spørgsmålet om, hvordan mennesket 
lever med sin sårbarhed. May er enig med buddhismen på det punkt, at livet indebærer lidelse. 
Intet menneske går urørt gennem tilværelsen; som mennesker er vi grundlæggende sårbare. 
Derved bliver Mays problematisering af dette vilkår til spørgsmålet om, hvordan vi lever med 
denne sårbarhed.  
 

SÅRBARHEDENS STYRKE 
En væsentlig pointe hos May er, at når den menneskelige sårbarhed er et grundvilkår, så er det 
at være sårbar, ikke noget vi søger at være, men netop noget vi er (May 2017: 161). Med 
anskuelsen af den buddhistiske doktrin som et udtryk for invulnerabilisme, kommer en praksis 
til at orientere sig om at nærme sig en større usårlighed. Det sker gennem et indre arbejde, hvor 
individet arbejder med at lægge en større emotionel distance ind mellem sig selv og verden (May 
2017:188). Som nævnt kan der ses nogle forbindelseslinjer mellem buddhismens grundtanke 
om ikke-tilknytning og de moderne compassiontræningprogrammers kobling mellem resiliens 
og medfølelse. Arbejdet med nervesystemet og tanken om at medfølelsen afhænger af et 
nervesystem i ro og balance, kan ses som et udtryk for en søgning mod invulnerabilisme.  
Hvor jeg før pegede på ligheder mellem buddhismens kultivering af medfølelse og det diomitiske 
selvomsorgsbegreb, der begge har et udadvendt fokus, fremfor et fokus på jeget, så vil jeg dog 
også pege på et skæringspunkt. Den diomitiske selvomsorg kræver et vedvarende 
opmærksomhedsarbejde. Her kan der med fordel trækkes på elementer fra buddhismens tilgang 
til mindfulness. At hvile i en vågen opmærksomhed uden at synke ind i en optagethed af selvet.  
Skæringspunktet kan ses at opstå i relation til hvorvidt skabelsen af medfølelse genereres fra en 
søgning mod usårlighed eller vendingen mod sårbarheden; hvad vender vi os mod fra dette 
punkt af aktiv passivitet? Søges der en øget usårlighed, hvor individet arbejder med at lægge en 
distance ind mellem sig selv og verden? Eller, søges der at vedblive at stå i det åbne, i 
sårbarheden? Der sniger sig en subtil distinktion ind her: Når vi er sårbare som et grundvilkår i 
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livet, skal vi så søge at håndtere denne sårbarhed i oprustningen af mere usårlighed gennem en 
øget kontrol af vores emotioner? Eller skal vi søge at holde os åbne i sårbarheden i vores 
emotioners fluktuationer? Når jeg gør mig disse refleksioner, er det ikke ud fra en søgning efter 
et bestemt svar - at den ene tilgang er bedre end den anden. Det er mere en tankeøvelse, der 
søger at udfolde nuancer i selvforholdet. 
May argumenter for, at der forekommer en større diversitet i sårbarheden end i usårligheden 
(May 2017: 160). Dette vil jeg gerne koble til Foucaults tanker om etikken som den reflekterende 
form, som friheden antager (Foucault 1988a: 28). Her bliver individets arbejde med sit eget 
selvforhold netop til en selvrefleksion, hvor man gennem en selvomsorg udforsker sit eget 
begær. Begær kan vi her oversætte til vores følelsesliv. Alle de emotioner (og lidelse), der bølger 
igennem os i mødet med livet. Hvor buddhismen peger mod, at man frigør sig fra tilknytning 
som fundamentet for skabelsen medfølelsen, så kan det at blive ved sårbarheden også anskues 
som et potentiale for medfølelsen. Fremfor at frigøre sig (fuldstændigt) fra begæret, kan 
individet observere og udforske begæret som et forvandlingsprojekt. Dette kan ses som en 
dannelsesproces, hvor de tanker, det bliver muligt at gøre sig, bliver formende for anderledes 
livsformer. Ikke inden for rammerne af et selvrealiseringsprojekt, men netop i at afvise ’hvad 
man er’ (subjektivation). Dette mener jeg, kan ses som det at stå i det åbne - eller med inspiration 
fra May; at leve med en større diversitet gennem mødet og accepten af vores sårbarhed.  
Sårbarheden rummer dermed en styrke. En styrke eller en kraft, ganske som den kraft (nydelse) 
Foucault fandt i den antikke selvomsorg (Foucault 2004b: 73). En indefra kommende kraft, der 
rejser sig fra ’begæret’, og som kan give individet en erfaring af sig selv. Denne kraft kan 
udforskes gennem en selvomsorgspraksis. En praksis, hvor der arbejdes med opmærksomhed 
og et balancepunkt af en aktiv passivitet som et transformerende potentiale i skabelsen og 
faciliteringen af medfølelse.  
 

OPSUMMERING  
I dette kapitel har jeg undersøgt og diskuteret medfølelsesbegrebets potentiale i forhold til et 
etisk (transformerende) selvarbejde og erfaringer med nye livsformer gennem en ambivalens-
analyse. Jeg har fremskrevet to poler, hvorigennem de moderne compassiontræninger kan 
iagttages.  
 
På den ene side kan compassiontræningen, i relation til ledelse og arbejdsliv, risikere at antage 
en styrende, nyliberal magtudøvelse, når skabelsen af medfølelse kobles til formningen af et 



	 75	

compassioneret og resilient hybridsubjekt. Når dette udspiller sig på en økonomisk arena, kan 
medfølelsesbegrebet være i risiko for at blive taget som gidsel i erhvervslivets potentielle kapring 
af begrebet som et modefænomen. Såkaldte ’compassionate organizations’ kan derfor med 
fordel være opmærksomme på, at denne tendens ikke ender som en moralsk greenwashing. 
Træningens fokus på nervesystem og arbejdet med self-compassion rummer også en risiko for, 
at individet fanges i ’pastoralmagtens ekkokammer’. Med andre ord kan træningens fokus på 
jeget have den effekt, at individet kan komme til at sidde fast i en indadgående opmærksomhed, 
hvor medfølelsen i mere eller mindre grad ikke formår at række ud omverdenen. 
 
På den anden side ses muligheden for understøttelsen af et medfølende subjekt, der ikke styres 
eller navigerer inden for et økonomisk optimeringsrationale. Her viser erfaringer med 
medfølelse, at medfølelsen kan opstå i situationer, hvor individet oplever et selvtab.  
Analyseret gennem et diomitisk selvomsorgsbegreb med inspiration fra Ruins læsning af 
Foucaults selvomsorgsbegreb, kan dette selvtab sammenlignes med buddhismens arbejde med 
opmærksomhed og tilstedevær. Her fokuseres der netop ikke på jeget, men derimod et fokus ud 
i omverdenen.  
 
Slutteligt er denne ambivalensanalyse foretaget med afsæt i Todd Mays (2017) tanker om 
modsætningen mellem usårlighed og sårbarhed. Her har jeg peget på det paradoks, at 
menneskets sårbarhed rummer en styrke. En styrke eller en kraft, som har potentialet til at 
skabe og facilitere medfølelse gennem en udforskning af begæret som afsæt for skabelsen af nye 
(medfølende) livsformer.  
Spørgsmålet om sårbarhed versus usårlighed mener jeg ikke skal anskues som en skarp adskilt 
dikotomi, men nærmere som to yderpunkter i en vekselvirkende bevægelse. I det ene yderpunkt 
risikeres nedbrud, i det andet yderpunkt en distancering fra livets emotionelle op- og nedture. 
Hvilken balance, der kan virke mest faciliterende for skabelsen af medfølelse må være et 
spørgsmål, der må vedblive at eksistere som et åbent og afsøgende afsæt for det enkelte individs 
selvpraksis.  
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6. KONKLUSION 
I henhold til problemformuleringen (side 8) konkluderes på undersøgelsens tre analyser.  
 
I specialets første del, er jeg med afsæt i Foucaults genealogi kommet frem til, at det vestlige, 
nutidige medfølelsesbegreb antager forskellige former, hvor der lægges vægt på beroligelse af 
nervesystem samt et fokus på individets arbejde med self-compassion.  
Det betyder, at compassiontræning i dag udfolder sig i et spændrum mellem et fysiologisk 
opmærksomhedsarbejde og en anvendelse af psykologiske værktøjer til følelsesregulering. 
Compassiontræning fremtræder på baggrund af dette, som en nutidig ledelsesform med 
stressreducerende og resiliensopbyggende effekt.  
 
I anden del, er jeg med afsæt Foucaults selvteknologibegreb, og en efterfølgende ambivalens-
analyse kommet frem til indbyggede risici og begrænsninger de amerikansk-europæiske 
compassionprogrammer: 
 
1) På et samfundsmæssigt niveau ses risici for udviklingen af ’moralsk greenwashing’, hvor 
organisationer, kan brande sig som værende ’compassionate’, med fare for en udvanding af 
medfølelsesbegrebet.  
2) På individniveau kan der ske en binding til en særlig træningsteknik, der rummer faren for, 
at individet kan ende med at blive ’fanget i sig selv’, hvis det indre, psykiske miljø skal være i 
balance før opmærksomheden kan vendes mod omverdenen. Jf. pkt. 1 bindes individet her i et 
dobbelt formål, hvor en selvpraksis risikerer at blive et middel til et økonomisk optimerende mål 
i arbejdslivet. 
 
Der ses dog også et vigtigt potentiale i arbejdet med medfølelse, hvor individet kan vende sig 
mod sig selv gennem et opmærksomt selvomsorgsarbejde. Her kan der med fordel arbejdes med 
individets sårbarhed i livet, som paradoksalt rummer en styrke til at stå i det åbne - og gennem 
det, at turde slippe jeget i en vending mod omverdenen og skabelsen af samhørighed og 
medfølelse. 
 
Hvorvidt og i hvilket omfang de moderne compassionprogrammer er faciliterende for 
ovenstående risici og potentialer må efterlades som et åbent spørgsmål, hvis besvarelse kalder 
på nødvendigheden af at forpligte sig på en vedvarende, udforskende praksis i spændrummet og 
balanceringen af sårbarhed og usårlighed. 
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