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DET EKSISTENTIELLE INDIVID I EN SENMODERNE KONTEKST 

Abstract
This bachelor thesis is about life in the late-modern society. The purpose is to declare which 

existential conditions and challenges the individual struggles with and how they manage this 

situation. I characterize the late-modern society in the well-developed parts of the world through 

Anthony Giddens’ theory, within he describes the powers of the modern world and how these 

influence the individuals’ internal sense of self and identity. The world is random and full of risks 

as well as the human existence is full of possibilities – caused by the rapid, irreversible and self-

perpetuating development. New demands must be undertaken; you have to be reflexive, choose 

between possibilities and create your identity.  The existential psychology is occupied with this 

situation in human existence. Irvin Yaloms theory focuses on different matters, which are 

characteristic in human existence. Existential theories raise the authentic lifestyle, which is created 

if the individual faces the anxiety caused by crises and difficult dilemmas in life. I wonder if the 

authentic life can be realized and whether or not everybody has the same possibilities to do so? 

Which fundaments are necessary? Giddens finds a successfully establishment of trust early in life 

necessary in order to be able to confront problems and feel safe among other people and in life in 

general. The existential psychology opposes this perspective and asserts that people are not 

determinated by the past. We are free to select which parts of our memories, we want to remember 

and use in our actual story of life. 

The existential theory is abstract and in order to understand people in an everyday life 

context and make the theories relevant within this everyday setting, we must develop more concrete 

and practicable theories. The critical psychologist Klaus Holzkamp wrote a theory about everyday 

life, in which he describes how we can make life meaningful during the choices of everyday 

activities. We have to find our starting point in the things we do everyday, the routines and make 

them meaningful according to our own values and desires. The relevance of the existential theory is 

to find in the fact that the theory believes in the capacity of people to create a good, authentic life. 

What is the meaning in life? This existential question might be intangible - and I wonder if people 

try to relate to these big words about meaning at all? Still, theorists find meaning essential because 

it gathers the many different parts and diverse fragments of life. An alternative way to find identity 

and the over all meaning is through the autobiography. Meaning is to find in the thick, coherent 

narrative, which the individual prefer to tell.  
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Indledning og motivation 

”Hvad skal man gøre? Hvordan skal man handle? Hvem skal man være? Det er de 

centrale spørgsmål for enhver, der lever i senmoderniteten – spørgsmål, som vi på et 

eller andet plan alle besvarer diskursivt eller gennem hverdagens sociale adfærd. De er 

eksistentielle spørgsmål.. (.)” (Giddens 1996; 88). ”At eksistere vil sige at stå frem, at 

dukke op, at komme til stede. Når et menneske træder i eksistens, viser vedkommende 

sig som den, han eller hun er, træder i karakter, bliver sig selv” (Jacobsen 1998; 29). 

Jeg vil fortælle en historie om individets eksistens i det senmoderne samfund. Formålet er at 

undersøge en række fremtrædende eksistentielle grundvilkår og sondere hvorledes og hvorfor disse 

kommer til udtryk i det senmoderne samfund. Jeg finder det eksistentielle fokus interessant, da der 

implicit i teorien er en tro på menneskets indre ressourcer; at man selv kan forbedre sin egen 

livssituation. Den eksistentielle teori af aktuel relevans i forhold til det liv, vi i dag fører i den 

moderne verden. Jeg har en antagelse om, at eksistentielle problemstillinger er særligt fremtrædende 

i det senmoderne samfund, hvilket jeg i denne opgave sigter at undersøge. Jeg finder Giddens 

modernitets- og selvidentitets teori væsentlig og vil i beskæftigelsen med denne forsøge at belyse 

den kontekst individet lever i. Jeg vil undersøge om de eksistentiel psykologisk antagende 

eksistensvilkår stemmer overens med de ansvarskrav som samfundet betinger det moderne individ – 

her i blandt ansvar for eget liv og valg af de rigtige muligheder - blandt mange. Giddens beskriver 

selvets refleksive projekt; enhver person er nødsaget til at styre sit eget forløb gennem det moderne 

samfunds løfter og trusler. Man må acceptere og tage denne moderne paradoksale udfordring op. 

Traditionerne, skikkene og andre førmoderne referencerammer garanterer ikke længere hvem vi er. 

Dette ophøjer autonomi og personlige eksperimenter; vi kan vælge hvem vi er – og hvor vi vil være 

dem. (Pierson 2002; 21-26). Denne situation kan være en kilde til angst – en opmærksomhed som 

findes i den eksistentielle psykologis eksistensvilkår og angstforståelse. Jeg vil gennem den 

eksistentielle teori arbejde med det moderne individs vilkår, med udgangspunkt i Yaloms fire 

ultimative anliggender. Jeg vil søge teoretiske bud på, hvordan man mestrer et liv med disse 

betingelser og opnår et autentisk liv. Og på den anden side hvilke konsekvenser, der får ikke at tage 

livets og senmodernitetens udfordringer op? Det bliver interessant at se, hvad denne situation gør 

ved mennesket og hvilke forklaringer og løsninger, de anvendte teorier frembringer.  
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Jeg vil problematisere teoriernes gyldighed og anvendelighed. Jeg har en hypotese om, 

at vi som borger i det senmoderne samfund – på trods af de eksistentielle kriser - egentlig har det 

meget godt. Dermed kan teorierne om meningen med livet og realiseringen af det såkaldte 

autentiske liv, hvis ikke de ekspliciteres grundigt nok, forekomme mere eller mindre uvæsentlige 

for det ”almindelige” menneske. Det bliver i den forbindelse vigtigt at undersøge, hvilke elementer, 

der egentlig får vores liv til at hænge sammen og i den forståelse give mening. Det bliver 

nødvendigt at se livet og eksistensbegrebet i et dagligdagsperspektiv. Dertil får vi brug for en mere 

konkret og operationaliserende teoretisk indgangsvinkel og jeg vil til dette formål anvende 

Holzkamps teori om daglig livsførelse. Meningen skal måske i virkeligheden findes i det simple og 

derfra integreres i det overordnede livsperspektiv? Som et sammenfattende perspektiv på 

konstruktionen af mening i menneskelivet og væsentligheden af denne, vil jeg anvende den 

narrative forståelse.  

Problemformulering  

1. Hvilke eksistentielle grundvilkår er fremtrædende i det senmoderne samfund og på hvilken måde 

kan det enkelte menneske i psykologisk forstand "overleve" og vokse i de betingelser og 

udfordringer, som det senmoderne samfund byder det? 

2. Er handlefriheden og det autentiske liv realiserbart for alle – og i så fald hvilke elementer bliver 

afgørende for? 

3. Hvilken rolle spiller meningsbegrebet egentlig i menneskets dagligdag og kan de abstrakte teorier 

finde relevans i individets nære hverdagsperspektiv?  
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Kapitel 1: Redegørelse og Analyse af Senmoderniteten. 

En radikaliseret modernitet – Anthony Giddens. 
Modernitetsbegrebet viser sig ofte i flere forskellige, diffuse definitoriske afskygninger. Der tales 

om postmoderniteten, højmoderniteten, senmoderniteten. I en opgave, hvor en analyse af netop den 

moderne verden og individets livsvilkår heri, er det væsentligt at gøre sig klar, hvorledes man 

forstår begrebet. I forbindelse med modernitet er der som udgangspunkt tale om noget nyt og 

aktuelt. Giddens hævder, at vi befinder os i en epoke, hvor konsekvenserne af moderniteten 

kommer til udtryk. Han argumenterer for, at vi stadig er i moderniteten. Dette begrundes med, at vi 

endnu ikke har bevæget os bort fra modernitetens institutioner ej heller, har vi iværksat en ny social 

orden, som ville være tilfældet, hvis samfundet skulle karakteriseres som postmoderne (Giddens 

1994; 10-11, 46). Giddens forstår moderniteten som en særlig række holdninger til verden og denne 

anskues som et system åbent for transformation gennem menneskelig intervention (Giddens og 

Pierson 2002; 98). Giddens beskriver en såkaldt radikaliseret modernitet, som et alternativt syn på 

postmoderniteten.  

 Arne Poulsen mener, at modernisering kan karakteriseres som selvforstærkende. 

Moderniteten bevæger sig ikke frem i teleologisk forstand men indtager en irreversible form. Dette 

betyder, at der implicit i modernitetens fremmarch vil opstå tab. Det er i følge Poulsen 

kendetegnede for moderniteten, at dens vidensudvikling kan bekæmpe dens tab og konsekvenser. 

Dette synspunkt er også Giddens og Beck inde på i deres beskrivelse af det refleksivt moderne, som 

jeg senere vil komme mere uddybende ind på. Moderniteten forholder sig i følge teoretikerne 

refleksivt til egne negative konsekvenser – hvorpå den ene moderniseringsproces bekæmpes med 

den anden (Poulsen 2002; 18, 35-36). Hverdagslivet karakteriseres som en reaktion på abstrakte 

systemer og politisk engagement på såvel lokalt som globalt plan. De moderne institutioners 

nuværende udviklingsfase bærer præg af radikalisering og globalisering af modernitetens grundsten. 

Den transformeringsmulige verden er et system af økonomiske institutioner, industriel produktion 

og markedsøkonomi – det indebærer ydermere en række politiske institutioner såsom nationalstaten 

og demokratiet.  Der er tale om et komplekst sæt af institutioner, der i modsætning til andre 

forudgående kulturer lever i fremtiden frem for i fortiden. Dette betragtes af Giddens som en høj- 

eller senmodernitet. Jeg vil i opgaven anvende definitionen; senmodernitet - om denne tidsepoke, vi 

aktuelt befinder os i.
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Risikosamfundet
Giddens beskæftiger sig med en række forandrede faktorer, som kan karakterisere de tillids- og 

risikosystemer, der gør sig gældende i det moderne samfund (Giddens 1994; 90-93). Den moderne 

verden har tillidssystemer, som bygger på personlige relationer som etablerer og stabiliserer de 

sociale bånd. Ydermere bliver de abstrakte systemer – eksperter, penge osv. afgørende for, at de 

stabile relationer kan virke i ubegrænsede afstande og tidsrum. Individet bygger dets tillidsmiljø op 

omkring fremtidig hypotetisk tænkning og forbinder herigennem fortid med nutid og fremtid. 

Truslerne og farerne i det moderne samfund udspringer af modernitetens refleksivitet – der er tale 

om økologiske trusler, menneskelig vold og industrialiseringen af krig. Man vurderer ting ud fra 

risikofaktorer, som er os uden for rækkevidde (ibid.; 89-98). Sidste risikofaktor udgøres af truslen 

om meningsløsheden i refleksionen over det moderne individ selvprojekt – et vigtigt eksistentielt 

vilkår, som vil blive beskrevet senere i opgaven.  

Ulrich Beck har bidraget (1999) med en nærmere analyse af det risikomiljø, som 

Giddens har beskrevet. I sit værk Risikosamfundet beskæftiger Beck sig med de miljø-, 

teknologiske- og økologiske konsekvenser, trusler og risici som det senmoderne samfund har 

bibragt. Et risikosamfund er i følge Beck et samfund, som er i stand til at ødelægge livet på jorden. 

Den senmoderne civilisation er truet, men i en sådan form, at den truer livsmuligheden for 

fremtidige civilisationer. I den højtudviklede modernitet kender man teknologisk og 

produktionsmæssigt set få grænser og man sigter mod at ophæve de begrænsninger, der måtte være. 

Beck mener, at mennesket har sat sig selv i en ukontrollerbar risikozone, som det ikke er dem 

muligt at undslippe (ibid.; 10). Giddens er i sin skildring af modernitetens risikomiljø inde på, at der 

ikke længere tale om farer, som stammer primært fra naturen. Vores forhold til den fysiske verden 

har ændret sig. Økologiske trusler er nu et resultat af den samfundsmæssigt organiserede viden og 

industrialismens påvirkning af det materielle miljø. Disse risici defineres af Giddens som den nye 

risikoprofil – et særligt mix af trusler og farer som vi grundlæggende selv har været med til at 

skabe. Beck understreger kravet om en refleksiv modernitet; det bliver nødvendigt, at det moderne 

individ formår at forholde sig til og handle i forhold til de negative konsekvenser, som livsførelsen 

bringer. Beck beskæftiger sig primært med de fysiske konsekvenser, men i Giddens modernitets 

teori bliver denne risikoprofil integreret i et bredere perspektiv, hvor også de psykologiske 

virkninger er integreret.

Giddens modernitets teori 
Giddens præsenterer en række radikaliserede tendenser – tre dynamiske karakterer ved den 

moderne verden; adskillelsen af tid og rum, udlejringsmekanismerne og den modernitetens 



”Det eksistentielle individ i en senmoderne kontekst” – karakter: 12 

 - 7 - 

refleksivitet. Disse tre bliver udslagsgivende for den sociale organisation og den måde, man lever 

på. De bliver rammen for modernitetens institutionelle dimensioner; industrialismen, kapitalismen, 

overvågningen og den militære magt (Giddens 1996; 26). Globaliseringen af sociale aktiviteter 

bliver ligeledes et centralt element i moderniteten. Her udgøres dimensionerne af 

nationalstatssystemet, den kapitalistiske verdensøkonomi, den militære verdensorden og den 

internationale arbejdsdeling.  Globaliseringen kan betragtes som et verdensomspændende bånd og 

det dialektiske forhold mellem det lokale og det globale er af central karakter i Giddens teorier 

(ibid.; 33-34 og Giddens 1994; 65) 1.

Det moderne sociale engagement begrænses ikke længere af tilstedeværelsens rammer. 

Tid og rum er blevet uafhængigt af sted og relationer mellem fraværende andre er blevet mulig. 

Ansigt-til-ansigt interaktionen ophæves og særligt den teknologiske udvikling skaber rammerne 

herfor (Giddens 1994; 23-24). Adskillelsen af tid og rum bliver væsentlig for øvrige modernitets 

tendenser. Giddens taler om udlejringsprocessen som de sociale relationers løsrivelse fra lokale 

kontekster og deres rekombination på tværs af uendelige tid/rum afstande (Giddens 1996; 280). 

Giddens beskriver to udlejringsmekanismer; ekspertsystemerne og de symbolske tegn som han i en 

fælles betegnelse også kalder de abstrakte systemer. Ekspert systemerne består af en hver form for 

ekspertviden som via fastlagte procedurer kan udveksles mellem ekspert og individ og overføres fra 

et individ til et andet.  Det er systemer af teknisk art eller faglig ekspertise, som organiserer store 

dele af vores materielle og sociale omgivelser. De symbolske tegn udgøres af udvekslingsmedierne 

– som eksempelvis penge, der har en standardværdi og kan udveksles mellem en uendelig 

mangfoldighed af kontekster (Giddens 1994; 27-29).  De symbolske tegn såvel som 

ekspertsystemerne udlejrer ved at give en form for garanti for individet. Derfor er 

udlejringsmekanismerne båret og dybt afhængig af de abstrakte kapaciteters tillid. Dermed bliver 

tillid væsentlig i modernitetens institutioner.  Den sidste af Giddens dynamiske modernitets kræfter 

er den modernitetens refleksivitet. Denne refleksivitet – også kaldet institutionelle refleksivitet – er 

af fundamental betydning for menneskelige handlinger. Man holder sig grundlæggende orienteret 

om årsagerne bag ens handlinger og man skaber på baggrund heraf en sammenhængende og 

kontinuerlig regulering af sin adfærd (ibid.; 38). Refleksionen er altomfattende og bliver en 

hjørnesten i reproduktionen, hvilket understående citater belyser; ”Vi befinder os i en verden, som 

grundlæggende konstitueres gennem refleksivt anvendt viden, men det er samtidig en verden, hvor 

vi aldrig kan være sikre på, at et element af denne viden ikke før eller senere revideres” (ibid.; 40). 

1 Disse institutionelle og globaliserings dimensioner vil jeg af prioriteringsmæssige grunde og i forhold 
til, hvad der er af relevans for min problemformulering ikke uddybe yderligere.
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Man kan på baggrund heraf slutte, at refleksiviteten direkte involveres i den konstante skabelse af 

viden om os selv og verden.

Ansigtsløse forpligtelser og fundamental tillid
Som jeg i ovenstående afsnit var inde på spiller tillidsmomentet en vigtig rolle i modernitetens 

abstrakte systemer. Giddens ligger vægt på den form for tillid, som ikke kan reduceres – der er tale 

om en ”kasten sig ug i”, som sætter parentes om uvidenhed eller mangel på information. Det er i 

mange tilfælde denne type af tillid, som individet grundlæggende må have til personer og abstrakte 

systemer for at disse kan opretholdes i en risikofyldt verden med fravær i tid og rum (Giddens 1994; 

32-37 og Giddens 1996; 30-31). Giddens fremfører en nuance i sit tillidsbegreb; en skelnen mellem 

ansigt-til-ansigt og ansigtsløse forpligtelser. Førstnævnte er en personlig tillidsrelation, der opstår i 

sociale relationer som udspilles i en situation af sam-tilstedeværelse Sidstnævnte refererer til den 

type tillid som er blevet fremført i det foregående afsnit – nemlig troen på de abstrakte systemer. I 

det moderne samfund interagerer mennesker med andre personer, der er fremmede med for dem. 

(Giddens 1994; 72-74). 

En fundamental form for tillid udgøres af den ontologiske sikkerhed. Det kan nærmere 

defineres som menneskets tillid til selvidentitets kontinuerlighed - eller begivenhedernes og 

omgivelsernes (nære og fjerne) sociale og materielle stabilitet. Den ontologiske sikkerhed bliver et 

grundlag for livsudfoldelsen. For Giddens er den fundamentale tillid afhængig af tilknytningen og 

det tidlige samspil mellem barn og omsorgsgiver. Tilknytningen til de nære omsorgspersoner 

(forældrene) i den tidlige barndom og dennes betydning for udviklingen af barnets tillid til dets 

omverden og senere personlighedsdannelse bliver essentielt for individets evne til at opnå 

ontologisk sikkerhed og dermed også de før beskrevne tillids relationer til verden. Giddens 

argumenterer ud fra Eriksons teori2 om barnets udvikling, hvor den fundamentale tillid er meget 

vigtigt for en stærk og vedvarende jeg-identitet. Giddens bruger begrebet emotionel vaccine og 

senere beskyttende hylster – disse beskytter mod den potentielle ontologiske og eksistentielle angst 

samt farerne i den ydre verden – og begge bygger på fundamental tillid. De eksistentielle spørgsmål 

som i kommende kapitel og udførligt i opgaven vil blive analyseret og diskuteret kan i følge 

Giddens kun konfronteres, hvis den fundamentale tillid er til stede i individets bevidsthed. ”Den

2 Erik Erikson skabte teorien om, at mennesket udvikles gennem otte forskellige aldre fra 
spædbarnsalderen og frem til alderdommen – livslang udvikling. Hver fase i udviklingen giver 
muligheder for at løse tidligere problemer og man bevæger sig fra en fase til en anden, når man er 
biologisk, socialt og psykologisk klar til det. Hvert stadie består af en konflikt mellem modsatte måder 
at forholde sig på – en psykosocial konflikt, f.eks.; fundamental tillid kontra fundamental mistillid –
som den enkelte skal overvinde, så den positive side af konflikten etableres i individet (Erikson 1997; 
kap 7).   
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sikkerhed, som de fleste mennesker det meste af tiden føler i forbindelse med disse spørgsmål til sig 

selv, har sit udspring i visse karakteristiske erfaringer i den tidlige barndom. Det er min påstand, at 

”normale” individer tidligt i tilværelsen modtager en basal ”dosis” af tillid, som dæmper eller 

sløver disse eksistentielle følelser ” (Giddens 1994; 84). Man kan fastslå, at tillid til andre og 

omverdenen udvikles sammen med etableringen af en indre følelse af troværdighed, som bliver 

grundlaget for udviklingen af en stabil selvidentitet og essentielt for at kunne klare de eksistentielle 

udfordringer.

Livsstil som selvidentitens referenceramme 
Giddens indleder sin bog om modernitet og selvidentitet med en tese om, at selvet ikke er passivt 

væsen determineret af ydre faktorer, men et aktivt væsen, som skaber sin egen selvidentitet og 

derigennem forårsager sociale påvirkninger, der kan få globale konsekvenser selvom handlingerne 

udspiller sig lokalt (Giddens 1996; 10). Individerne er dynamoer i det dialektiske forhold mellem 

det globale og det lokale. Moderniteten har som de foregående afsnit belyste en række 

konsekvenser for menneskets væren i verden, hvoraf nye krav til menneskelig eksistens opstår. Jo 

mere traditionerne og øvrige referencerammer har mistet sit tag og jo mere dagligdagslivet 

rekonstrueres på baggrund af abstrakte systemer og det førnævnte dialektiske samspil, desto mere 

tvinges individerne til at træffe valg. Disse valg inkluderer i følge Giddens ”et livsstilsvalg” – et 

valg blandt utallige muligheder og repræsenterer en måde hvorpå individet kan finde en 

referenceramme, hvori ens handlinger kan forankres og selvidentiteten skabes. Livsstilen er et 

integreret sæt af praksisser, der følger individet og som i behovsmæssig og på et materielt plan 

integreres i fortællingen om selvidentitet. Livsstilen kan føre til en diskussion af, hvorvidt mængden 

af sociale og økonomiske ressourcer, som individet har til rådighed, påvirker evnen, mulighederne 

og valget af livsstil? (Giddens; 105-106). Giddens påpeger i den forbindelse, at materialismen i 

væsentligt omfang påvirker valget af livsstil og dermed indirekte selvets refleksive projekt. Selvets 

projekt kan blive yderst tingsliggjort, således; ”at selvrealiseringen pakkes ind og distribueres i 

overensstemmelse med markedets kriterier” (ibid.; 230). Dermed bliver selvets refleksive projekt 

også en kamp mod tingsliggørelsen.  

Selvets refleksive projekt opretholdes af sammenhængende (kohærente), konstant 

reviderede biografiske fortællinger (narrativer) i en eksistentielkontekst, hvor de identitetsskabende 

livsstilsveje er mange. Giddens mener ikke, at selvidentitet er noget, som er os på forhånd givet, 

men derimod noget, som skabes og opretholdes gennem refleksiv aktivitet. Biografien spiller en 

væsentlig rolle i Giddens teori og han fremfører, at: ”En person med en relativ stabil følelse af 

selvidentitet har en fornemmelse af biografisk kontinuitet, som hun eller han er i stand til at begribe 
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refleksivt og i større eller mindre udstrækning kommunikere til andre mennesker” (ibid.; 70). 

Selvbiografien beskrives som en korrigerende intervention i fortiden og Giddens nuanceres dette 

gennem et Charles Taylor citat; ”vi må ”have en forestilling om, hvordan vi er blevet som vi er, og 

hvorfra vi kommer” for at kunne have en fornemmelse af hvem vi er” (ibid.). Således findes 

identiteten i biografien. Bagsiden af alle disse muligheder, bliver tvivlen, handlingslammelsen og 

hermed truslen om meningsløshed – et eksistentiel vakuum – at livet ikke har noget værdifyldt at 

byde, som i følge Giddens er et fundamentalt problem i senmoderniteten. Det bliver essentielt for 

individet ”to know how to go on” og hermed menes; en evne til at kunne begå sig i vanskelige 

sociale sammenhænge. I den forbindelse bliver den ontologiske sikkerhed og den fundamentale 

tillid et beskyttende hylster, som holder kaos på afstand og skaber fokus hos individet. Det kaos 

som ligger hinsides hverdagens rutiner og konventionernes trygge rammer (copingmekanismerne) 

kan i psykologisk forstand forstås som angst.

Kapitel 2: Redegørelse og analyse af eksistentiel psykologi    
Den eksistentielle psykologi 
Den eksistentielle psykologi er funderet i den fænomenologiske tradition – mennesket ses som 

eksisterende individ med en individuel oplevelsesverden og virkelighed. Mennesket skal forstås

indefra og forståelsen skal baseres på en analyse af de vilkår, som gælder et hvert menneskes 

situation (Karpatchof og Katzenelson 2007; 100). Jacobsen (2007; 288) definerer eksistentiel 

psykologi på følgende måde; ” Existential psychology is the branch of psychology that deals with 

each human being’s relationship to the most essential life dilemmas, the socalled big questions of 

life. Existential psychology also aims to capture the spirit and feeling of life itself rather than 

subsuming life under systems of logical and systematic categories”. Det er en psykologisk retning, 

som grundlæggende beskæftiger sig med livets store spørgsmål og har en dyb interesse for det 

enkelte menneskes psykologiske liv og personlige udvikling. Heraf udspringer også en terapeutisk 

tradition, som jeg dog som følge af opgavens omfangsmæssige betingelser ikke vil komme nærmere 

ind på. Den eksistentielle psykologi har mindre fokus på fortiden betydning – og er mere 

interesseret i den bevidste situation, som mennesket aktuelt lever i. Man vægter menneskets 

selvbestemmelse og vilje højt. Det enkelte menneske er ekspert i det liv og den verden, det lever i 

(Jacobsen 1998; 7).

  Alle mennesker oplever momenter, hvor de må vælge mellem det ene eller anden 

handling. Disse kan tage form af følelsesmæssige svære dilemmaer som involverer komplicerede 

tanker om døden, sygdom, at blive ældre, ensomhed, tab etc. Som mennesker er vi kastet ud i disse 
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tanker og mere eller mindre nødsaget til at reflektere over dem(Jacobsen 2007; 289). De 

eksistentielle spørgsmål trænger sig på i senmoderniteten – mere end nogen sinde før. De mange 

muligheder vi har til rådighed afføder spørgsmål, som dukker op, når vi står over for at skulle træffe 

en afgørende beslutning: Hvordan får livet mening? Skal man vælge den sikre eller uforudsigelige 

vej i livet? Hvordan træffer man valg, man ikke senere fortryder? Hvor meget skal livet baseres på 

andre? Hvordan ruster man sig til modgang og hvorfra får man viljen til at leve? (Jacobsen 1998; 7). 

Flere eksistens teoretikere beskæftiger sig med de fundamentale træk, som et liv som 

menneske indebærer. Den eksistentielle teori finder en række temaer særligt knyttet til menneskets 

livsrefleksioner. Jeg vil i det følgende beskæftige mig mere udførligt med Irvin Yaloms (2004) 

eksistentielle struktur om de fire ultimative anliggender; døden, friheden, isolationen og 

meningsløsheden. Disse vil udgøre den røde tråd i pågældende kapitel og fungere som ramme for en 

redegørelse og analyse af de eksistentielle begreber.  

Døden og dødsangst
Døden er til dels tabuiseret af mange moderne mennesker – og kampen for at blive ung og rask er 

på det individuelle som det samfundsmæssige plan en realitet. Videnskabelig, teknologisk udvikling 

og sygdoms- og sundhedsforskning bringer hele tiden nye løsninger på, hvordan et langt liv kan 

opnås og døden udskydes. Vi bruger megen livsenergi på at fortrænge døden og vi forsøger at 

overskride døden i form af tankevirksomhed, gøremål og måden hvorpå vi udfylder tiden (ibid.; 

51). Der indgår ambivalens i det moderne menneskes forhold til døden; på den ene side undgår de 

fleste døden ved moderne hygiejne, vaccine, hjerteambulancer, organtransplantation, 

livsforlængende medicin osv. På den anden side bærer den moderne kultur præg af ødelæggende 

kræfter som; usund levevis, alkohol, nikotin, rusgifte og stress (Jacobsen 1998; 91, 104). Medard 

Boss beskriver, at mennesket lever i en konstant relation til døden; ”Necessarily related to death, 

human existence could well be called a ”being-unto-death”” (Boss 1994; 119). Nære oplevelser 

med døden kan medføre en eksistentiel rystelse, som kan farve den enkeltes forhold til døden og 

forgribelsen af egen død. Der sker noget særligt i ens dødsforhold, når man oplever døden på meget 

nært hold – ikke mindst, når man selv ser døden i øjnene. I sådanne situationer påbegyndes ofte en 

evalueringsproces over det liv, som man har levet. Har jeg udlevet mit liv til fulde? Hvad har jeg 

opnået? Man kan betragte døden som eksistensen eller livets spejl (Jacobsen 1998; 100).

  Yaloms (2004) har en række grundteser om døden. Han antager, at døden spiller en 

væsentlig rolle i menneskets indre erfaringsverden og den er konstant bebyrdende – en

foruroligende skygge i udkanten af vores bevidsthed (ibid.; 40-41). Død og angst hænger unægteligt 

sammen; men hvad er det egentlig vi frygter ved døden? Yalom fremhæver forskerne James 
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Diggory og Doreen Rothman, som i deres undersøgelse har bedt en gruppe tilfældigt udvalgte 

mennesker, om at rangordne en række konsekvenser ved døden, som de finder angstfremkaldende3.

Det viser sig, at det på forskellige måder er angsten for den personlige udslettelse, der betyder mest. 

Det, at man hører op med at være til, er værst. Kierkegaard beskriver, at vi frygter noget – men at vi 

er ængstelige for ikke noget (ibid.; 53). Det, at vi ikke ved, hvad der venter os, centraliseres 

ligeledes hos Rollo May. Han påpeger, at man ikke kan overvinde en angst, som man hverken kan 

forstå eller lokalisere, hvorved den fremstår endnu mere faretruende. Dette syn på angst er også 

udpræget i den kliniske teori; angst opstår i forhold til noget uhåndgribeligt, ukontrollerbart – mens 

det man frygter for, er af mere konkret karakter (Nolen-Hoeksema 2004; 172).  

Døden er uløseligt forbundet med livet – et forhold, som i følge Yalom er med til at 

berige livet, hvilket det følgende citat understreger: ”Døden som fysisk realitet udsletter ganske vist 

mennesket, men forestillingen om døden frelser det” (Yalom 2004; 40). Forklaringen på, hvordan 

døden har en frelsende funktion mens man lever, kan kædes sammen de eksistentielle 

angstspotentialer og kan forklares gennem Martin Heideggers teori om værensglemsel og

værensbesindelse4. Yalom forklarer qua Heideggers teori, at døden er det vilkår, som giver 

mennesker mulighed for at leve autentisk – bevæge sig fra værensglemsel til værensbesindelse. Et 

liv uden død ville komme i fare for at miste sin intensitet(ibid.; 41). Dette udmøntes ligeledes i, at et 

møde med døden kan ændre et menneskes liv. Såvel Jacobsen (1998) og Yalom (2004) gør brug af 

empiri, hvor meget syge mennesker eller dem, som har oplevet døden meget tæt på, fortæller, hvad 

det har gjort ved deres liv og måde at leve på. Denne empiri bekræfter teorien; at livet bliver mere 

værdifuldt, autentisk, frit og mennesket mere reflekterende, bevidst og handlingsorienteret i tiden 

efter konfrontationen med døden. Døden bliver en katalysator, der kan løfte mennesket til et højere 

eksistensniveau, fordi man rives ud af et ligegyldigt fokus og i stedet får muligheden for at leve et 

liv præget af dybde og fylde – et autentisk, frit liv (Yalom 2004; 173). 

Friheden og ansvar 
Det moderne menneske lever i en verden af utallige handlemuligheder, som kan og skal vælges. 

Denne valgfrihed kan imidlertid forekomme begrænset, da forpligtelsen i samme verden spiller en 

3 Opstillet efter hyppighed var de mest udbredte grunde til at frygte døden: 1) Min død vil gøre mine 
pårørende og venner ondt. 2) Der vil blive sat et punktum for alle mine planer og forehavender. 3) 
Dødsprocessen vil måske blive pinefuld. 4) Jeg vil ikke længere kunne opleve noget. 5) Jeg vil ikke 
længere kunne sørge for min familie. 6) Jeg er bange for, hvad der vil ske med mig, hvis der er et liv 
efter døden. 7) Jeg er bange for, hvad der vil ske med min krop efter døden (Yalom 2004; 53). 
4 Værensglemsel vil sige, at man lever i tingenes verden og lader sig opsluge af livets dagligdags 
adspredelser. Man lever et liv i en ”man” tilstand og beskæftiger sig med hvordan tingene er. I en 
tilstand af værensbesindelse undres man ikke over hvordan tingene er, men at de er. Man er sin væren 
bevidst – ontologisk, og er opmærksom på tilværelsen – dens skrøbelighed og ens ansvar her for. Når 
man træder ind i en værensbesindelse lever man autentisk (Yalom 2004; 40-41).  
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dominerende rolle. Et valg forudsætter frihed og betyder, at man kan tænke og handle i 

overensstemmelse med, hvad man finder rigtigt. Det indebærer et ansvar; når man vælger ét, vælger 

man samtidig noget andet fra og man kommer til at stå til ansvar for de konsekvenser, valget 

medfører. Herved opstår momentet af forpligtelse. Det senmoderne samfund opstiller en række 

rammer for vores handlefrihed. Det betyder, at mennesket har en funktion i samfundet og må i sine 

handlinger være bevidst og forsøge at leve op til de implicitte krav. Samtidig må man for at handle 

frit og skabe sig selv være i stand til at overskride samfundets konventionelle forpligtelser, og lade 

dette komme til udtryk i en selvvalgt handling (Jacobsen 1998; 154-156). Hermed understreges en 

udfordring, som man i socialpsykologien beskæftiger sig meget med – et dilemma som det 

senmoderne menneske befinder sig i og må handle i forhold til. Udfordringen består i, at man som 

senmoderne individ både skal være og blive som man selv vil, men også hvad samfundet kræver af 

sig – samfundsmæssig individualisering versus individuel samfundsmæssiggørelse (Andersen og 

Mørch 2000; 383).

  Karl Jaspers diskuterer (Jacobsen 1998; 156-157), hvad det vil sige at handle frit. Det 

kræver i følge Jaspers, at man forholder sig selvstændigt til naturen – men må såvel acceptere som 

identificerer sine biologiske behov, drifter og naturens øvrige kræfter. Ligeledes må man forholde 

sig selvstændigt til de samfundsskabte regler og normer – og ikke bare følge trop, da dette er at gøre 

hvad andre siger. Når en person ikke af sig selv går ind for noget – aktualiseres personens frihed 

ikke. Eksistentialismen tror på frihed i menneskets forhold til fortiden. Generelt for den 

eksistentialistiske teori er det, at barndommens betydning ikke er determinerende. Vi vælger selv 

hvilke potentielle barndomserindringer, der kan bidrage meningsfuldt til vores nutid. Dette kan 

bekræftes gennem Spinelli, som fremhæver (Jacobsen 1998; 165), at man bruger barndommen som 

meningsled i ens selvkonstruktion – dvs. barndommen bestemmer over én, så langt man lader den 

bestemme. ”Mennesket konstituerer og medkonstituerer verden og lader den derefter fremtræde, 

som om den var uafhængig af denne konstituering” (ibid.; 161). Vi lever empirisk set, idet vi er til 

stede i verden - og samtidigt i en transcendental forstand skaber vi os selv og vores omverden.  Det 

vil sige, at alt det, man erfarer og konkluderer om verden udgår fra og farves af én selv. Dette 

kræver ansvarlighed og stillingtagen til, hvad vores handlinger betyder i et større perspektiv (Yalom 

2004; 233). Ansvarsbegrebet giver dog kun mening, hvis den enkelte har frihed til at konstituere 

verden, på en uvilkårlig måde og man kan dertil spørge i hvor høj grad, alle har den frihed? Yalom 

mener, at mange i dag lever et tvangspræget liv, hvori det er underlagt andres domme. Herved 

opstår tendensen til at forskyde ens ansvar i retning af eksperter og andre autoriteter i stedet for at 

rejse spørgsmålet og efterleve, hvad jeg egentlig selv vil (ibid.). En antagelse, som passer ind i det 

billede Giddens skitserede af de senmoderne rammer. 
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Isolationens forskellige former 
Den vestlige verdens modernitetsprocesser har sat individet alene. Isolation indebærer, at 

mennesket er alene i social forstand og kan fremkomme som en selvvalgt eller påtvunget 

kendsgerning. Interpersonel isolation eller ensomhed betyder en uønskværdig følelse af at være 

overladt til sig selv, når man hellere vil være sammen med andre. Dette er en funktion af en række 

forskellige faktorer; geografisk isolation, manglende sociale færdigheder, svære kontaktproblemer 

eller personlighedsstil, der forhindrer medmenneskelig kontakt. Svækkelsen af kontaktforbedrende 

institutioner5 (Yalom 2004; 373), som det senmoderne samfund har medført, får konsekvenser. 

Aleneværen – den eksistentielle isolation er erkendelsen af, at man som individ står alene i verden. 

Man bliver født alene og skal dø alene – og ingen kan til det yderste dele dette med sig. Spinelli 

forklarer (Jacobsen 1998; 123) at vores oplevelsesverden altid er unik, selvom to mennesker 

betragter det samme, vil deres oplevelse heraf altid være forskellig og kan aldrig deles til fulde med 

andre. Det at stå alene kan skabe en angst for ensomheden, men samtidig en følelse af, at man er 

noget særligt. Denne ambivalens er ligeledes et produkt af det senmoderne samfund, hvor man 

stræber efter individualitet, men er ængstelig for dens konsekvenser. Yalom taler ligeledes om den 

intrapersonelle isolation og karakteriserer dette, som et nyere og udbredt psykologisk fænomen. 

Det handler om, at man som individ ”(.) undertrykker sine følelser eller behov, tager det, man 

”skal” eller ”bør” til sig som sine ønsker, mistror egen dømmekraft eller døver sine egne 

potentialer” (Yalom 2004; 374). Denne tilstand kan sidestilles med Heideggers ”man” eller livet i 

modus af værensglemsel og kan betragtes som uautentisk levevis. Vi er som Heidegger 

udtrykker(ibid.; 378) ufrivilligt kastet ind i en allerede eksisterende virkelighed – en verden, hvor vi 

er alene om at skabe vores liv. Forskellige hændelser kan medføre, at vi bliver fremmedgjorte i 

verden – hermed menes, at tingende mister deres mening, symbolerne opløses og man rives ud af 

sin forankring i det trygge og velkendte. Vi erkender, at intet er som vi tror, tilfældigheden hersker 

og at alt hvad vi har kært pludselig kan forsvinde (ibid.; 381).

Meningsløsheden og eksistentiel angst 
”Hvordan skal et væsen, som behøver mening, finde mening i et univers, som ikke har nogen 

mening?” (Yalom 2004; 447). Det indledende citat fremstiller et væsentligt paradoks, som er 

centralt for det senmoderne samfund. Mennesket er et meningskrævende væsen, men verden er 

vilkårlig (ibid.; 446). Mening kan derfor virke relativ, men har der til trods en kohærent betydning 

og udgør forudsætningen for det autentiske liv, hvilket følgende citat understreger: ”Mennesket 

skimter vilkårligheden, kaoset, afgrunden – og kæmper med og mod andre for at bane sig vej, 

5 Slægten, traditionerne, kirken, nærsamfundet, lokale butikker, familielægen mv. (Yalom 2004; 373) 
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udstikke retning, finde sig et mål, finde noget, der er vigtigt, noget der virkelig har betydning. Livets 

mening, samordner livsaktiviteterne, giver dem form og struktur, giver tilværelsen kontinuitet og 

sammenhæng” (Jacobsen 1998; 27-28). Hvad betyder det, at livet ikke giver mening? Rollo May 

beskriver i sin teori, at angst opstår som følge af ulevet liv. Der er tale om en konflikt mellem væren 

og ikke-væren, hvor angst udgør oplevelsen af en overhængende trussel fra ikke-væren. Et 

menneske, som har levet livet til fulde, vil kun opleve en mild angst for døden, uanset hvornår den 

indtræffer (May 1966; 79, Jacobsen 2007/2; 44-45). Angsten er som den eksistentielle krise en 

udviklende del af det at leve. Krisen kan ses som en åbning for nye muligheder (Jacobsen 2006; 

39). Dette betyder, at angsten opstår, når en ny mulighed eller et potentiale dukker op og 

repræsenterer en ny og ukendt måde, hvormed individet kan leve og fuldbyrde sit liv. Denne 

mulighed medfører dog et tab af tryghed, som kan føre til en benægtelse af muligheden. 

Konfronterer mennesket ikke krisen, angsten og opsøger muligheden, flygter man fra eksistensen, 

selvrealiseringen og det autentiske liv – som følge heraf rammes mennesket af eksistentiel skyld og 

risikere at befinde sig et tomrum; det eksistentielle vakuum. May mener, at angsten skal ses som 

noget, der hører tilværelsen til - et positivt potentiale og en vej til at finde sig selv. Condrau mener 

heller ikke, at angst må betragtes som noget sygeligt – heller ikke når individet søger behandling 

herfor. Han ser angst som et resultat at det moderne menneskes utrygge livssituation – og som en 

nødvendighed – en drivkraft, fordi den fortæller os noget, om hvordan, vi lever vores liv (Jacobsen 

1998; 105). 

Valget og det autentiske liv 
En stillingtagen til døden er en forudsætning for at kunne leve et autentisk liv, hvorved en fuld 

erkendelse af sig selv kan opnås. Mennesket må blive klar over og vedkende sig sine muligheder og 

begrænsninger. Heidegger mente ikke at man bevægede sig fra værensglemsel til værensbesindelse 

blot ved hårdt arbejde. Der må svære kriser og dilemmaer til førend man bliver rykket ud af 

glemslens modus. De forskellige eksistentielle grundvilkår eller ultimative anliggender rummer alle 

en potentiel krise og angstudløser – heraf opstår den eksistentielle valgsituation. Dilemmaet består 

af to modstående poler, som ikke kan forenes – den ene pol må og skal vælges mens den anden 

vælges fra. Det svære valg er oftest det, hvor ansvarligheden og individets karakter må 

udskrystaliseres og samtidigt det, hvorigennem personlig styrke affødes og man nærmer sig kernen 

af ens selv og realiseringen af det autentiske liv.

Det eksistentielle, autentiske liv er et mål og et middel dertil kræver refleksion. (Jacobsen 

1998; 177). May anvender begrebet transcendens om denne proces; evnen til at gå ud over den 

umiddelbart givne situation. Menneskets evne til at stille sig uden for og overskride den 
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foreliggende værensoplevelse og se sig selv fra dette perspektiv betragtes af May som det centrale i 

menneskets erfaringsdannelse. Man ser sig selv som subjekt og objekt på samme tid og kan på den 

måde komme til erkendelse, der kan ligge til baggrund for udviklingsfrihed (May 1958; 107-114). 

Eksistentiel livsglæde indebærer vitalitet og frihed; at man frisætter sig andres og samfundets 

konventioner – og tør stå frem som en unik person og lade sine valg formes deraf. (Jacobsen 

2007/2; 45). Jacobsen ekspliciterer dette yderligere: ”Or you can say, I believe there are some 

choices there are more important and more right or true for me than certain other choices. I would 

like to find out which would be the important and right things for me and I would like to live 

accordingly” (Jacobsen 2007/1; 291). I eksistentiel terminologi er dette; at leve autentisk og kan 

karakteriseres som i følgende: ”Authentic means genuine or known to be true; to live authentically 

means to live truthfully, i.e. in accordance with one’s deep convictions, beliefs, values and goals”.

Men er dette eftertragtede liv overhovedet realiserbart? Og hvorledes finder individet i en vilkårlig 

kontekst frem til sine mål, værdier og overbevisning? Dette vil blandt andet blive diskuteret i 

efterfølgende kapitel.

Delkonklusion: Opsummering af kapitel 1 og 2 
Anthony Giddens og den eksistentielle psykologis vigtige antagelser 
De to foregående kapitlers anvendte teori bød på beskrivelser og antagelser om det moderne 

individ, dets eksistensvilkår og det samfund, som det lever i. Der var tydelig overensstemmelse 

mellem de eksistentielle udfordringer som individet står i, og de samfundsmæssige betingelser som 

det lever under. Jeg vil i det følgende opsummere de områder af Giddens teoretiske overvejelser og 

den eksistentielle psykologi, som er relevante i forhold til min problemformulering. Giddens 

skitserede moderniteten som en epoke, hvor oprindelige traditioner, konventioner og normer ikke 

længere afgør vores handlinger og levevis. Rationaliteten er blevet relativ ligesom mange andre dele 

af livet er det – og dette sætter mennesket i en ny situation. Heri bliver det enkelte individ lokalt og 

globalt afhængig af at have tillid til ekspertsystemer. Mennesket opererer i en verden, hvor intet er 

på forhånd givet og hvor risikoen for at miste kontrollen er betydelig. Individet stilles overfor nye 

krav – i særdeleshed et krav om refleksivitet - hvorigennem den enkelte har mulighed for at tage 

styring i eget liv og realisere selvidentiteten. Den ontologiske sikkerhed og tilliden til omverdenen, 

udviklet i den tidlige barndom, bliver ifølge Giddens essentielt herfor. Individet må forholde sig til 

sine omgivelser og sig selv og kan gennem et valg af livsstil skabe en ny værdiramme for det gode 

liv og qua den sammenhængende fortælling om selvet finde identitet og mening.  
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  Hvad betyder denne situation for menneskets eksistensvilkår? Det beskæftiger både 

Giddens og den eksistentielle psykologi sig med. Den nye vilkårlige ramme som senmoderniteten 

byder mennesket resulterer i, at mennesket selv må søge mening med tilværelsen. Det bliver af 

eksistensteoretikerne fremført, at vejen mod et autentisk liv kræver kamp, hvori individet gennem 

transcendens og refleksion må træffe en række frie og ansvarlige beslutninger. De svære, 

modstridende valgsituationer er ofte de udviklende, fordi de bringer mennesket på usikker, 

ængstelig grund og kræver, at menneskets sande identitet træder i karakter og realiserer en autentisk 

væren. Både Giddens og de eksistentielle teoretikere mener, at de fundamentale eksistentielle 

spørgsmål er et bestandigt vilkår i det senmoderne menneskeliv. Det enkelte individ vil undervejs

møde dilemmabaserede problemstillinger og kriser, som må konfronteres for at opnå autenticitet.

Angst er et væsentligt begreb for både Giddens og i særdeleshed for eksistens 

teoretikerne. Giddens mener, at angsten opstår i mangel af ontologisk sikkerhed - har mennesket 

ikke i den tidlige barndom etableret en fundamental tillid til sin omverden, er det beskyttende 

hylster ikke blevet opbygget – vil det kaos og den usikkerhed, som ligger lurende bag hverdagens 

rutinebaserede tryghed, bryde ud i form af angst. Den eksistentielle psykologis angstforståelse er 

anderledes. Angsten betragtes som virkningen af den eksistentielle krise og bliver dermed også et 

livsvilkår. Angsten virker som en øjenåbner, fordi den kan fortælle os noget om det liv vi lever – 

eller ikke lever. Dermed giver angsten mennesket en indikation om at tage stilling og handle. 

Angsten bliver en naturlig følge af, at et nyt valg i livet skal træffes, fordi det betyder at man må 

bevæge sig væk fra det trygge og velkendte. Sammenholder man de forskellige angstperspektiver, 

opstår en undren; for som Giddens hævder, vil nogle mennesker af ontologiske årsager være mere 

ængstelige end andre. Umiddelbart hænger det ikke rigtig sammen med den eksistentielle 

psykologis tese om, at man kan selektere i forhold til ens grundlæggende forudsætninger. Dette vil 

blandt andet blive diskuteret i det følgende. 

Kapitel 3: Sammenligning, diskussion og perspektiver

Barndommens betydning – handlefrihedens determination  
Som det i ovenstående blev antydet betragter den eksistentielle teori ikke barndommen som 

determinerende. Den eksistentielle teori mener, at hvert menneske har flere forskellige potentielle 

barndomme – ikke én, men mange oplevelser, som vi selektivt kan hente frem fra vores 

hukommelseslager alt efter, hvilken der måtte passe til vores livssituation og grundstemning. 

Menneskets barndom betyder noget, så længe vi lader den betyde noget (Jacobsen 1998; 164-165). 
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Giddens derimod er forankret i den traditionelle tilknytningsteori og stiller ikke spørgsmålstegn 

tilknytningens vigtighed. Han postulerer, at den tidlige barndoms tillidsdannelse bliver essentiel for 

udviklingen af den ontologiske sikkerhed, som bliver menneskets grundlæggende værn mod angst, 

guideline og sikkerhedsnet i den moderne verden, hvor intet tilsyneladende er givet. Giddens læner 

sig meget op af Eriksens begreb om fundamental tillid og ser denne – af Eriksons første 

udviklingsstadier og den fundamentale tillids ”sejr” over den fundamentale mistillid, som værende 

essentiel for menneskets evne til håndtere de eksistentielle udfordringer som de senmoderne 

betingelser sætter individet i. Fundamentale eksistentielle spørgsmål vil med mere eller mindre 

gennemslagskraft dukke op i menneskelivet, men er en grundlæggende ontologisk sikkerhed blevet 

etableret vil individet ubevidst besidde svarene på disse spørgsmål. 

Den eksistentielle teori mener, at mennesket handlinger og sindstilstande er styret af 

aktuelle intentioner – hvad den enkelte vil i livet. ”Der kan godt være en tematisk lighed mellem et 

overgreb, jeg erfarede som barn, og et overgreb, jeg erfarer som voksen, men heraf følger ikke, at 

det første forårsager det sidste. Det kunne ligeså godt være det sidste, der forårsagede det første” 

(ibid.). Denne meget radikale eksemplificering understeger den tydelige frihedsposition, som 

teorien sætter mennesket i. Det er som klinisk forskning har vist - ikke alle mennesker, som faktisk 

får erkendte, direkte mén af barndomstraumer – og på den måde kan citatets konstatering af, at det 

senere overgreb kommer til at udløse det første til dels få sin ret. Men traumet udløses dog alligevel 

– og spørgsmålet er, om mennesket på nuværende tidspunkt kan komme overens eller fravriste sig 

de truende oplevelser og umærket fortsætte jagten på autencitet? Zajoncs (1980) undersøgelser 

viser, at følelser er stærkere end kognitionen og oftest viser sig før eller uden den kognitive 

erkendelse af en begivenhed. Følelser og kognition er underlagt forskellige processeringssystemer, 

der stort set er uafhængige af hinanden. Dette betyder - til trods for, at hukommelsesspor svækkes 

over tid, hvis ikke de bliver genopfriskes – så kan følelserne stadig forblive. Selvom vi måske kan 

selektere i vore erfaringer, så vil følelserne linket til erfaringer gøre sig gældende og sågar virke 

stærkere end vor kognition. Dette modargumenterer de eksistentielle antagelser. 

Den eksistentielle tankegang antager, at alle har muligheden for at forme eget liv, 

konfrontere de usikre sider af livet og træffe valget om at leve autentisk. Vi er kun determinerede af 

vor egen frie vilje. Det kan virke som en yderst kompliceret opgave at sætte dette i en konkret 

realiseringssammenhæng til det virkelige liv. Man kunne ønske sig, at den eksistentielle teori kunne 

frembringe empirisk evidens, der rent faktisk beviste, at mennesker, som er blevet systematisk 

svigtet eller ligefrem misbrugt af nære omsorgsgivere gennem barndommen og blandt meget andet 

har mistet en grundlæggende tillid til omverdenen og sig selv, faktisk uden videre kan finde 

ressourcerne frem, tage ansvar og realisere et autentisk liv. Dermed ikke ment, at det ikke kan lade 
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sig gøre for dette menneske at bearbejde traumatiske oplevelser, men påstanden om, at man kunne 

kontrollere og selektere i barndommens hukommelsesmateriale virker for mig absurd. Det ville 

mange mennesker med invaderende psykiske lidelser forårsaget af traumer i den tidlige opvækst 

nok være enig i – mon ikke disse, hvis de kunne, allerede havde selekteret de svære oplevelser fra, 

hvis det kunne give dem et mindre smertefuldt liv? Spørgsmålet om, hvorvidt autenticitet kan 

realiseres foruden ontologisk sikkerhed – vil den eksistentielle teori finde uvæsentlig, i den forstand 

at det enkelte individ har muligheden med de forudsætninger den enkelte måtte have, for at tage 

ansvar for eget liv og dermed forme nutiden og fremtiden uden at fortiden behøver at spille en rolle. 

Handlefriheden er af så gennemslagskraftigt karakter og erhverves ved at tage valget, om at handle 

på trods af de problematikker man end måtte besidde. Den eksistentielle teori har en imponerende 

tiltro til mennesket indre kapaciteter. Teorien er dog abstrakt og det kan være svært, ud fra de 

uhåndgribelige retningslinier som den teoretiske fremstilling tilvejebringer at gennemskue, hvordan 

man helt konkret udvinder ens ressourcer og opnår tilstrækkelig handlefrihed til at vælge et 

autentisk liv.

Håndgribelighed i teorien 
Jeg har gennem arbejdet med denne opgave udviklet en hypotese. Jeg tænker, at vi som borgere i 

det senmoderne samfund egentlig har det meget godt og, at overvejelserne om meningen med livet 

og realiseringen af det såkaldte autentiske liv derfor ikke fylder så meget. Skal ens grundvolde 

virkelig rystes førend det meningsfulde liv søges? Den eksistentielle empiri – dannet på baggrund af 

oplevelser med sygdom og død - pegede i denne retning. Men kan det meningsfulde liv ikke søges 

ellers? Jeg efterlades med en mangel på konkretiseret indsigt i de abstrakte teoriers anvendelighed i 

et subjektivt dagligdagsperspektiv. Der opereres til tider på et uhåndgribeligt plan – i hvert fald, når 

man vil forsøge at operationalisere teorierne og gøre dem til redskaber i det virkelige liv. 

Holzkamps teori om daglig livsførelse kan i mine øjne bidrage med en mere konkret og integreret 

forståelse af, måden hvorpå mennesket lever sit liv på og metoderne hvorigennem den enkeltes mål 

og værdier realiseres i virkeligheden.  Det interessant er at undersøge, hvad mennesket rent faktisk 

gør i denne proces. Kompleksiteterne i den virkelige verden betyder, at mennesket præferencer for 

at træffe en række svære valg om eget liv – må nødvendigvis ses i lyset af de mange andre faktorer, 

som indgår i den enkeltes liv. Giddens var inde på, at menneskets livsstil kan fungere som en ny 

referenceramme, hvori i man kan udforme sit liv på et håndgribeligt plan. Livsstilen er så at sige en 

gentaget praksis, hvor rutinerne er inkorporeret i den enkeltes tøjvaner, spisevaner, handlemåder og 

foretrukne sociale praksisser. Giddens hævder, at disse valg samtidig implicerer eksistentielle 

beslutninger om, hvem man vil være (Giddens 1996; 100-102). Dermed kan Giddens livsstilstanker 
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betragtes som et link mellem den abstrakte teori og det liv vi fører på det nære plan. Det er og i 

mine øjne nødvendigt en mere dybdegående forklaring af dette såkaldte link. Livsstilen er kun det 

ekspressive aspekt af den livsførelse, som i det efterfølgende vil fremføres (Holzkamp 1998; 10). 

Giddens påpeger selv, at skabelsen af livsstile er påvirket af gruppepres, rollemodeller og 

socioøkonomiske vilkår – hvilket igen leder til den antagelse, at mennesket befinder sig i et 

komplekst net af påvirkninger, som kan problematisere den valg- og handlefrihed som den 

eksistentielle teori proklamerer. 

Daglig livsførelse – Klaus Holzkamp 
Klaus Holzkamp påbegyndte inden sin død i 1995 et arbejde med livsførelse6. Han efterlod sig 

artiklen Daglig livsførelse som subjektvidenskabeligt grundkoncept. Gennem sin beskæftigelse med 

konkrete studier af læring indså han, at en teori om daglig livsførelse måtte udvikles, fordi læringen 

- ligesom alle andre områder af individets aktiviteter - måtte forstås som dele af livet. Altså kan man 

ikke se en enkelt aktivitet, handling eller valg som isoleret men som parter i en interferende 

kontekst (Holzkamp 1998; 4). De enkelte områder af ens gøren og laden skal ses som en del af den 

samlede livsførelse. Holzkamp mener, at denne sammenhængsbaserede forståelse har fået tildelt al 

for lidt videnskabelig opmærksomhed. Livsførelsen er et aspekt af det overordnede livsforløb, 

biografien – hvis forandringer fra fødsel til død livsførelsen er underkastet. Dagligdagsbegrebet 

udgøres af den rutinegang, som livsførelsens aktiviteter bygges op omkring. Livsførelsen er en 

aktivitet, som udføres hver eneste dag med det formål at konstruere og integrere dagligdagen 

således, at de uoverensstemmende krav, der måtte komme, kan udredes og forenes. Individets 

livsførelse råder over bestemte frihedsgrader, men samtidig påvirket af de krav som de forskellige 

livsområder stiller – mennesket er ifølge Holzkamp relativt autonomt i forhold til sine 

livsbetingelser.  Livsførelsens mål er at integrere de forskellige krav i forhold til de rammer7, som 

den enkelte befinder sig i. Holzkamp nuancerer vores handlingsgrundlag ved at gøre opmærksom 

på, at rammebegrænsningerne betyder, at den enkelte ikke bare kan arbejde sig gennem alle livets 

forskellige krav uden at indgå kompromisser, foretage prioriteringer eller neutralisere modsigelser 

og konflikter. Holzkamp repræsenterer en langt mere realistisk indstilling til menneskets 

handlefrihed.

6 Holzkamp anvender og referer i sin artikel og teoretiske gennemgang af daglig livsførelse til
materiale udviklet og gennemarbejdet af forskergruppen fra universitet i München, som stod bag 
forskningsprojektet; ”Fleksibiliserede arbejdsforhold og organisationen af den individuelle livsførelse 
(ændringer i arbejdsdelingen mellem personer)”.  
7 Med rammer menes; den tidsmæssige organisation af dagligdagen, den sagligt-arbejdsdelte 
organisation af dagligdagen, den sociale organisation af dagligdagen og begrænsningen af ressourcer – 
materielt og omsorgsmæssigt (Holzkamp 1998; 9). 
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 Holzkamp proklamerer en subjektvidenskabelig tilgang; hvor teorierne skal blive for

mennesker og ikke om mennesker. Teorierne omsættelsesværdi og anvendelighed i det virkelige, 

daglige liv er essentiel og har en tendens til at blive glemt i de abstrakte og ”altomfavnende” teorier. 

For at forstå mennesket må man beskæftige sig med de sammenhænge som den enkelte indgår i og 

gøre hverdagspraksissens væsentlighed i den psykologiske analyse. Holzkamp forsøger at 

konstruere et link, som udgøres af et fokus på at integrere det socialpsykologiske problem, som 

tidligere i opgaven blev fremført; forholdet mellem individ og samfund. Som senmoderne individ 

skal man både være og blive som man selv vil, men også hvad samfundet kræver af sig. I den 

forbindelse har livsførelsen en formidlende funktion og der lægges i teorien vægt på subjektets 

handlerum i forhold til samfundsstrukturerne (Holzkamp 1998; 10). Holzkamp påpeger, at den 

situation, som det senmoderne individ er sat i kræver selvforståelse. Den velkendte dagligdags 

livsførelse, som alle kan forholde sig til gemmer på problematikker, som man må bestræbe sig på at 

forstå, gøre åbenlyse og i tale sætte. Denne antagelse stemmer overens med Giddens 

refleksivitetsopmærksomhed og kan ligeledes finde paralleller til den eksistentielle autencitet. 

Holzkamp har bare den vigtige opmærksomhed på, at det ikke er en umiddelbar proces. Der er 

snarere tale om en kamp præget af interessekonflikter: ”Nemlig modsigelsen mellem på den ene 

side min interesse i at øge rådigheden over mine egne livsomstændigheder og dermed min 

subjektive livskvalitet ved at trænge gennem det ”nærliggende” og på den anden side den 

”herskende” interesse i at hindre det for at sikre de bestående magtforhold. Det betyder, at der med 

gennemtrængningen af det nærliggende ikke blot kan anticiperes en udvidelse af min rådighed og 

min livskvalitet, men også en potentiel trussel mod dens nuværende stade” (Holzkamp 1998; 22). 

Dette er en central barriere, som må medregnes, når man beskæftiger sig med menneskets 

handlefrihed og i forhold til denne opgaves tema – individets mulighed for at leve et autentisk og 

meningsfuldt liv i et senmoderne samfund. Samtidig virker det som en oplagt forklaring på, hvorfor 

mennesket vælger at forblive i det velkendte – nærliggende og fortrænge de mere eksistentielle 

krav.

Integrationen af mening i menneskets dagligdag 
Hvad kan mennesket helt konkret gøre? Holzkamp taler om, at individet må gennemskue sine egne 

”rævestreger”. Mennesket må søge at gennemskue egne mønstre, for derigennem at udvide 

selvforståelsen og på den måde at overskride ens nærliggende. Det betyder, at man må udfordre det 

sikre og velkendte i ens liv, for at udvide ens relative autonomi. Det kan forekomme 

selvmodsigende i forhold til de handlemæssige begrænsninger, som Holzkamp i foregående afsnit 

påpegede. Der er barrierer, som hindrer en overskridelse af det nærliggende. Som Yalom og de 
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øvrige eksistensteoretikere påpegede, kan en grænseoverskridelse true den nuværende stabilitet og 

fremkalde eksistentielle konflikter og angst. Der er tale om, at den enkelte vælger at leve gennem 

tilegnelse og handle under allerede etablerede rammer, frem for at leve et ansvarsfuldt liv, hvor man 

skaber og forandrer - og derigennem udvider ens livsbetingelser. 

 Jeg har argumenteret for, at Holzkamp formår at gøre abstrakte teoretiske udredninger 

mere relevante og anvendelige for det ”almindelige” menneske. Det kommer hovedsageligt til 

udtryk i, at han holder sit fokus på det dagligdags perspektiv, som vi alle kan forholde os til. Den 

eksistentielle teori beskriver friheden som et afgørende træk ved det meningsfulde, autentiske liv. 

Holzkamp operationaliserer dette ved at tydeliggøre, at meningen skal findes idet nære, 

håndgribelige hverdagsliv, hvori vi skal vælge ”de gode ting”, som får vores daglige liv til at hænge 

sammen - og sagt på en forsimplet måde – gør os glade. Jeg Vi skal gentage de gode, 

betydningsrige handlinger og integrere dem som en del af vores rutineapparat. Det indebærer, at 

man ikke systematisk overbebyrder sig med gøremål og handlinger, som man egentlig ikke har lyst 

til. De gode rutiner udgør samtidigt et sikkerhedsnet – hvilket kan paralleliseres med Giddens teori 

om fremtidshypotisering, som det moderne menneskes tillidsmiljø. Livsførelsen er kendetegnet ved 

en særlig individuel tidstrukturering af de såkaldte cykliske rutiner – man siger eksempelvis til sig 

selv; ”I morgen gør jeg det..” for på den måde at skabe sig en sikkerhed i forhold til fremtiden og et 

middel til at holde den eksistentielle angst på afstand. Den eksistentielle teori vil naturligvis 

opponere mod et forsvar i overdrevet form, da det jo netop er angsten, som skal fortælle os, nær 

noget i vores egentlige liv bør tages op til revision.  

Et perspektiv på mening – den narrative konstruktion af virkeligheden 
Holzkamps pointe var, at man må tage udgangspunkt i det nære, rutineprægede dagligdagsliv – 

udvide og forbedre sine livsbetingelser heri, for på den måde at finde en mening i et mere 

overordnet perspektiv. Holzkamps anser livforløbet som overordnet ramme, hvoraf livsførelsen, 

livsstilen og de enkelte valg er delaspekter. Det kan blive afgørende, hvordan vi i tale sætter denne 

ramme. Giddens talte om, at det refleksive projekt blev opretholdt af individets egen selvbiografiske 

fortælling. Følelsen af biografisk kontinuitet sikrer selvidentiteten og muliggør konstruktiv 

refleksivitet. Narrativet bliver et pejlemærke i forhold til den identitet, som kan være kompliceret at 

skabe i en mangfoldig og konfus kontekst. Den narrative diskurs er relevant for mit forsøg på at 

forklare, hvordan det senmoderne menneske skaber mening. Der findes utallige historier, som et 

menneske kan fortælle om sit liv – men historien som vi fortæller om os selv former os således, at 

vi bliver den historie vi fortæller. I mine øjne findes der i den narrative teori en selektionsmulighed i 

forhold til livserfaringer, som også var gældende i den eksistentielle teori. Det sunde og kohærente 
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liv baseres på de foretrukne fortællinger om vores liv, som er stærkt knyttet til de værdier og 

positive erfaringer, som vi har haft i livet. Teorien undersøger relationen mellem person og problem 

– med inspiration i Jerome Bruners tanker om, hvad problemet får personen til at tænke, føle og 

gøre. Refleksionen herover bliver et vigtigt led i at forstå og overvinde problemet og herved styrke 

den fortrukne og meningsfulde fortælling. Meningen skal nemlig findes i den tykke og kohærente 

fortællingen, som individet foretrækker at fortælle om sig selv (Holmgren 2007). Den eksistentielle 

teori ophøjede mening til at være en forudsætning for det autentiske liv, i det den samordner 

livskvaliteterne og skaber en rød tråd i det vilkårlige liv. Bruner (2004) påpeger at mening i 

fortællingen, kan betragtes som det centrale og konstituerende for det at være menneske. Bruner 

beskriver en række universale retningslinjer i følge hvilke vores bevidsthed på det narrative plan 

konstrueres af og skaber vores virkelighedsbillede ud fra. Ligeledes beskæftiger Bruner sig med en 

række selvindikatorer, der fungerer som et system, der træder i kræft, når vi skal forarbejde 

materiale om os selv. På baggrund af disse metakognitive mekanismer konstruerer vi en historie, 

som sammenbinder de mange forskellige oplevelser af os selv, vi har haft gennem livet. Man 

konstruerer således et narrativt selv, som ikke nødvendigvis udgør den objektive sandhed om selvet, 

men noget endnu vigtigere; et meningsfuldt udgangspunkt for individets selvforståelse og 

handlinger.

Teoriernes anvendelighed 
Spørgsmålet om teoriernes anvendelighed, står stadig for skud. Hvad er målet med teorierne? En 

teori må forsøge at fange det, som vi måtte have til fælles, for at denne kan opnå en form for 

relevans og almengyldighed. Herved vokser dog risikoen for, at den bliver for bred og mangelfuld i 

det individuelle perspektiv. Teorierne skal udvise en specifik hensynstagen til de forskellige 

individers meget disparate udgangspunkter. Som Holzkamp påpegede må psykologien være en 

subjektvidenskab. Der vil naturligt forekomme kultur- og samfundsbestemte retningslinjer, som er 

ens for mange – men min fortælling vil aldrig nogen sinde blive den samme som din. Det er i mine 

øjne forståelsen af hinandens perspektiver, som er en mangelvare i senmoderniteten – trods 

individualismen.  Man har måske mistet overordnede referencerammer, traditioner og svar – 

relativismen råder. Denne situation burde dog ikke medføre, at vi mister forståelsen for hinanden. 

De mange fortællinger som går rundt på gaden i alskens forklædninger er et udtryk for 

senmodernitetens mange identitetsmuligheder. Det betyder, at vi bliver nødt til at være mere end 

blot et menneske – vi må være et medmenneske, som via refleksiv virksomhed kan finde forståelse 

og accept af andre menneskers bevæggrunde og livssituationer. Det er her teorierne bliver for alvor 

får en relevant opgave. De må ophøje forståelsen af den verden vi lever i og danne udgangspunkt 
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for at kunne forstå og udvise hensyn til andres livs- og eksistensbetingelser. Teorierne skal kunne 

give mening og anvendes af det enkelte individ, som ganske sikkert har brug for holde punkter i den 

vilkårlige senmoderne kontekst. Det er ikke kun det link, som Holzkamp blandt andre påpegede - 

mellem individ og samfund som kræver opmærksomhed og forståelse – det er ligeledes et link fra 

teorierne og til det ”almindelige” menneske.  

Konklusion
Modernitetens hastige forandringsprocesser har sat mennesket i en ny situation. Giddens forklarede 

hvad denne situation indebar på et samfundsmæssigt plan og i forhold til det enkelte individs 

livsbetingelser. Den eksistentielle teori forklarede de eksistentielle vilkår i menneskets liv. Jeg fandt 

ud af, at der var en tydelig sammenhæng mellem de eksistentielle udfordringer som individet står i, 

og de samfundsmæssige betingelser som det lever under.  På det individmæssige plan konfronteres 

det enkelte individ med en kompleks mangfoldighed af valgmuligheder og da moderniteten ikke 

hviler på et fundament af traditioner og andre tryghedsskabende samfundsfænomener, er der 

begrænset hjælp at hente i de valgsituationer og dilemmaer, som det moderne individ sættes i. 

Manglende ansvarstagen i eget liv tilvejebringer angst og en trussel om meningsløshed og 

eksistentiel tomhed. Individet er splittet; det skal vælge sit eget liv og forme sin identitet både i 

overensstemmelse med egne ønsker og samtidig må det leve op til de krav som det senmoderne 

samfund stiller. Giddens påpeger at disse identitetsudfordringer kræver, at individet forholder sig 

refleksivt. Den eksistentielle teori stiller krav til mennesket om at konfrontere angsten og træffe 

meningsfulde valg – for på den måde at ”overleve” de eksistentielle udfordringer. Teorierne var 

grundlæggende uenige i, hvorvidt det autentiske liv var realiserbart for alle – og hvilke 

fundamenter, der var nødvendige for at realisere et sådant. Giddens mener, at autentisk liv kræver 

ontologisk sikkerhed forudsat af en tryg tilknytning og tillid i den tidlige barndom. Den 

eksistentielle teori opponerer og tror på, at individet kan forholde sig selektivt til livserfaringerne. I 

et eksistentielt perspektiv – er der tale om livet på den tynde is.   

Giddens teori om moderniteten og de individer, som lever deri er meget bred og rummer 

mange aspekter. Men den forholder sig i mindre grad til variationerne blandt mennesker og 

livssituationer i det senmoderne samfund. Den eksistentielle teori er trods det fænomenologiske 

udgangspunkt abstrakt i praksis; vejen mod det autentiske liv, kan være svær at finde i 

virkeligheden. Teoriernes gyldighedsniveau kan af nævnte grunde problematiseres. Jeg ville derfor 

med Holzkamps teori bringe en mere konkrete redskaber til, hvordan det gode liv kan realiseres. 

Holzkamp operationaliserer, hvorledes teoriernes begreber kan finde en forankring i det 
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dagligdagsliv, som det enkelte individ fører. Rutinerne implicit i vores daglige livsførelse er en 

copingmekanisme, med hvilken vi kan ”overleve” de eksistentielle vilkår og samfundsmæssige 

betingelser og udfordringer. Det, der får vores liv til at hænge sammen er den bagvedliggende 

meningsfulde relation mellem de enkelte livsførelsesaktiviteter. Hvorfor lever vi som vi gør? Dette 

eksistentielle spørgsmål kan forekomme ubehageligt og selvrensagende, fordi det tvinger os til at 

”gennemskue vore egne rævestreger”, som Holzkamp formulerede det. Ikke desto mindre er det 

nødvendigt for at leve et godt liv, at vi af og til – når angsten melder sig eller hvordan det nu 

kommer til udtryk - revurderer vore handlinger, rutiner og den mening, der ligger bag. Den 

eksistentielle teori stiller det krav til mennesket, og det gøre efter min mening teorien relevant – 

fordi den implicit besidder en tro på, at vi som individ selv kan skabe rammerne for et godt liv. 

Godt nok har vi en samfundsmæssigkontekst, vi må forholde os til, men det er ikke en 

handlingsbarriere. Holzkamp har en mere realistisk pointe i forhold til individets handlefrihed; den 

er ikke umiddelbar og begrænses af rammerne som den enkelte befinder sig i, 

samfundsstrukturernes etablerede magtforhold og barrieren i at overskride det nærliggende. 

Meningen med livet er et stort og uoverskueligt, uhåndgribeligt spørgsmål – og det 

forekommer så subjektivt, at det kan være næste umuligt at forholde sig til og svare på. Ud fra 

teorierne – særligt det narrative perspektiv - er det er vigtigt, at livsførelsen og livet som overordnet 

ramme giver mening for den enkelte. I følge Bruners forståelse konstrueredes meningen og selvet 

udmøntes i den kohærente selvfortælling. Hvorledes kunne så meningsbegrebet gøres håndgribeligt, 

opsøges og komme til at spille en rolle i dagligdagslivet? Holzkamp talte om, at mening fandtes 

implicit og konstrueres i den hverdagsbundne og rutineprægede individuelt gode livsførelse. 

Mening betragtes dermed ikke af Holzkamp, som værende en uafhængig størrelse, som man kan 

reflektere sig frem til – men man må leve sig frem til og på den måde finde. Det gør man ved at føre 

sit daglige liv i overensstemmelse, med det man gerne vil – og ikke overbebyrdede sig med 

gøremål, som ikke hænger sammen og betyder noget for én 
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