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Fra opkomsten af den kritiske attitude

over den positive attitude

til opkomsten af den resiliente attitude 



Kritik som motor for forandring: den social kamp 

Kritik som motor for legitimitet: kamp om legitim magt/demokrati

Kritik som motor erkendelsesinteresse: kamp om ny viden

Kritik som instrumentelt middel: interessekamp

Kritik som motor for bæredygtighed: kamp om overlevelse



Den social kritik: social solidaritet

Den konservative kritik: værdimæssig solidaritet

Den kunstneriske kritik: individuel solidaritet

Den økologiske kritik: solidaritet af nød



Forudsætningen for motoren for kritik er ytringsfrihed

Hvad er forhindringerne for ytringsfrihed?

Kan forhindringerne sættes på én begrebslig fællesnævner? 



Fra flexicurity-model 

over flexploitation 

til flexisme 



Flexismens nye skud på stammen:

”Det er sjældent, at sager om ytringsfrihed kun handler om den kritiske ytring. 

Oftest er den kritiske ytring en del af et større kompleks, der omfatter spørgsmål 

om samarbejdsvanskeligheder, manglende omstillingsparathed, manglende 

loyalitet eller lignende. Jævnligt bliver den kritiske ytring slet ikke omtalt, selv om 

den måske er den direkte årsag til, at andre problemer opstår”. 

Side 192

”Spørgsmålet om en fremsat kritisk ytring er således ofte en del af et større 

problemkompleks, der omfatter forhold som samarbejdsvanskeligheder, 

manglende fleksibilitet eller lignende”. Side 251



De organisatoriske fordringer som fleksibilitet, omstillingsparathed og mobilitet 

flytter skydeskiven for kritik.



Styringsteknikkerne flytter skydeskiven. Nu er det ikke længere de strukturelle 

forhold som er objekt for kritik, men den enkelte organisation, afdeling eller 

individ.



Et ny sprog som patruljerer og sætter grænserne for adfærd i det fleksible 

samfund.



”Med den negative attitude skulle du måske tage på wellness?”

”Negativitet avler negativitet”

”Du skal gøre op med dig selv og overveje om der ikke er noget i vejen i privatlivet”

”Du er da vist udbrændt”

”Det er altså kun dig, der mener at der er en konflikt”

”Skal du have hjælp til at prioritere dine arbejdsopgaver?”

”Behøver du at være en sådan betonsocialist?”

”Du behøver jo ikke at kunne lide dit arbejde”

”Er du ikke forandringsparat?”

”Du skal være glad for at du har et arbejde”

”Du er vist ikke helt fremme i skoen”

”Har du nogen ide til hvad vi skal gøre ved det?”



Der er specielt én sætning som varsler den tid vi går ind i – og den er…



Opkomsten af den resiliente attitude er det ny dannelsesideal…

Resiliens kommer af det latinske "resilio" = "jeg springer tilbage". Eksempler: 

"ranæ per lacus resiliunt" = "frøerne springer tilbage over søen"; "grando 

resiliet a culmine tecti" = "haglet preller af mod tagryggen". Ordet har 

sidenhen været en tur gennem den psykologisk-tekniske vridemaskine, 

hvorved det har fået sin nuværende betydning. I dag har adjektivet “resilient”

synonymer som "hærdet", "hårdfør", "modstandsdygtig", "resistent", 

"robust" og "udholdende".

Begrebet "rehabilitering" (re- (lat. "igen, tilbage") og afledning af habilis (lat. 

"duelig") 



Organisatorisk fordringer flytter skydeskiven for kritik

Styringsteknikkerne vender skydeskiven for kritik

Sproget neutraliserer, afvæbner og vender kritikken. Nu er du/I skydeskive for 

kritik



Tak for  i dag

Hvis du vil læse mere, se…

Rasmus Willig 2009: Umyndiggørelse. Hans Reitzels Forlag

Rasmus Willig 2013: Kritikkens U-vending. Hans Reitzels Forlag

Rasmus Willig (2016): Afvæbnet kritik. Hans Reitzels Forlag (under udgivelse, kan 

forudbestilles på nettet)
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