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Hvem er jeg? 

Hva er de viktigste tingene som har skjedd i livet 
mitt, så langt?

Hvordan har alt dette påvirket meg? 

Hva står frem som mine mest levende minner?

Hvilken fremtid er jeg på vei mot? 

Hvilke verdier leder meg? 

Hvilke motiv og ambisjoner driver meg?

Vår personlig identitet formes som en fortelling. 
Eller en samling fortellinger. 



Identitet

Eksistens

SamfunnEvolusjon



Identiteten som akademiker

Rolleutforming

- Forsker

- Underviser

- Formidler

Relasjoner
- Faglige forbilder og 

identifikasjoner

- Kolleger

- Modell-fellesskap

- Ledelse

Verdier
- Samfunnsnytte

- Nysgjerrighet og visdom

- Bidra til unge menneskers 

dannelse

- Å bevege forskningsfronten

- Lojalitet mot virksomheten



Lidelse som eksistensiell 
realitet

• Tap og død

• Kroppens sårbarhet

• Ensomhet og atskillelse

• Overveldelse, traume

• Ufrihet



Glede som 
eksistensiell realitet

• Belønningsgleder

- lyst 

- beundring 

- gevinst

• Dype gleder 

- kontakt og generøsitet

- samhørighet og det å bidra

- mestring, kreativitet og utforskning



Medfølelse, selvfordømmelse og narsissisme i møtet med lidelse

Medfølelse
koble seg på lidelse, 

vennlig med den lidende, 

anerkjenne det menneskelige

Narsissisme koble seg av lidelse, 

være ekstraordinær, 

spesielt berettiget, 

beundret

Livsperfeksjonisme

Fordømmelse bli overveldet av lidelse, 

fiendtlig mot den lidende,

kjenne seg alene om smerten



Livsperfeksjonisme
Antakelsen om en komplett livspakke av vellykkethet: 

• ekstraordinær og fleksibel karriere

• en engasjerende og utviklende fritid

• stort vennenettverk 

• en sunn og pen kropp 

• positiv selvfølelse og positive tanker

• positive følelser

Gir sterk stimulans til den lille stemmen som forteller at 
”ting burde vært annerledes akkurat nå”. 

Hindrer deg i å gi deg hen til ditt unike, ufullkomne og til 
tider ubehagelige liv. 



Maladaptiv 
perfeksjonisme

• Selv-orientert perfeksjonisme – urealistiske 
forventninger til en selv, og straffende selv-
evaluering. 

• Sosialt foreskrevet perfeksjonisme –
opplevelse av at sosial kontekst stiller svært 
høye krav, at andre dømmer hardt, og man 
må vise perfeksjon for å sikre seg 
anerkjennelse.  

• Andre-orientert perfeksjonisme -
urealistiske standarder og forventninger til 
andre, kritisk vurdering av andre

Curran & Hill (2018) – en økning I alle tre 
former for perfeksjonisme siden 1989



Perfeksjonisme som akademisk karriereutfordring

• Målrettethet og selvdisiplin kan være karrierefremmende, men vipper for 

mange over i urealistiske standarder, uhensiktsmessige mål og destruktiv 

selvkritikk

• Maladaptiv perfeksjonisme er for mange forskere en betydelig barriere for å 

publisere og kommunisere egen forskning
(Sherry, S. B., Hewitt, P. L., Sherry, D. L., Flett, G. L., & Graham, A. R. (2010). Perfectionism dimensions and research productivity in 

psychology professors: Implications for understanding the (mal) adaptiveness of perfectionism. Canadian Journal of Behavioural 

Science/Revue canadienne des sciences du comportement, 42(4), 273.)

• Maladaptiv perfeksjonisme er en betydelig kilde til stress og ubehag blant 

akademikere og oppstår lett på grunn av forventningene til rollen, men kan 

dempes av sosial støtte 
(Dunn, J. C., Whelton, W. J., & Sharpe, D. (2006). Maladaptive perfectionism, hassles, coping, and psychological distress in university 

professors. Journal of counseling psychology, 53(4), 511)



Hvorfor denne utviklingen?

• Meritokrati

• Økt global konkurranse

• Høyterskelsamfunnet og angsten for å sakke akterut/falle utenfor

• Prestasjonenes synlighet

• Den nye nett og medie-medievirkeligheten



Selv-medfølelse i forsker-
hverdagen



Indre trussel som motivasjon vs selvrespekt og 

selvmedfølelse

• Den indre kritiker

motiverer gjennom:

• Angst – ”pass på, dette

kan gå galt...!”

• Skam –

• Selvrespekt:

✓ å handle i tråd med verdier

✓ å handle i tråd med behov

✓ er ikke-komparativ

• Selvmedfølelse:

✓ Vennlighet mot seg selv ved ubehag

✓ Se det allmennmenneskelige i ubehag

✓ Være romslig med ubehagelige følelser

✓ Stille spørsmålet ”Hva trenger jeg når det blir vondt på

denne måten?”, ”Hva trenger jeg for å kunne nå målene

mine”



Vi trenger selv-
medfølelse når 
vi:

- Ikke får til det vi hadde håpet eller 
bestemt oss for

- Kjenner oss avvist

- Tabber oss ut

- Blir overveldet

- Oppdager begrensninger i oss selv

- Opplever ubehagelige følelser 

- Henger etter med arbeidet





Selvmedfølelses-
pause 

1) Dette er et øyeblikk med lidelse

”Dette gjør vondt”

2) Lidelse er en del av livet

”Andre mennesker har det også vondt på denne 
måten iblant”.

3) La meg være vennlig med meg selv

”Hva trenger jeg å høre akkurat nå?” 



Selvmedfølelse

Selv-
vennlighet

Forståelse, ikke 
dom og straff

Felles 
menneskehet 

Alle opplever 
vonde følelser, slik 

er livet, ut av 
isolasjon

Mindfulness

Å være tilstede 
med egen 

lidelse, ikke 
koble seg fra



Selvmedfølelse og psykisk helse

• God selvmedfølelse er knyttet til opplevelse av glede, optimisme og velvære (Neff, 2007)

• Ungdoms selvmedfølelse synes påvirket av foreldrenes medfølelse og støtte når de opplever vansker (Neff 2010)

• Studenter med god selvmedfølelse synes å være mindre redd for nederlag, mer mestringsorienterte og mindre 
prestasjonsorienterte (Neely et al. 2009) 

• Studenter med god selvmedfølelse synes å kunne håndtere feedback, det å ”ikke være perfekt”, og å lære av feil 
(Leary et al. 2007)

• Selvmedfølelse synes å kunne øke positiv selvkontroll og emosjonsregulering (Diedrich, et al 2014). 

• Intervensjonsstudier foreløpig tyder på at selvmedfølelse kan trenes opp, og at dette gir mer velvære og 
robusthet (Neff & Germer, 2012; Smeets, Neff & Alberts, 2014, Dundas, Binder, Hansen & Stige, 2017)





Forskeridentitet i en konkurranse-utsatt 
verden

Forskeridentitet

Globalisering og 

global konkurranse

”Du kan like det eller 
ikke, men....”

New Public Management –
administrasjon står over faglig 
autonomi

Rapporteringssystemer

Du må sees i 

kortene!

Økte krav til effektiv bruk 
av forskningskroner

Du må bli best!

Herdingsideologier: 
«Det er en tøff 
virkelighet som venter 
deg!»

Mest mulig forskning 

på minst mulig tid

Eliteforsker...
...eller 

mosjonsforsker.... 

....eller den evige 

rettebunken 

Det er nå det gjelder! 

Du må få 

impact!

Hvordan står det til med 

siteringingene?

Du er aldri mer verdt enn din 

siste publikasjon!

Klarer du det, eller 

faller du av?





Kjerneverdier

• Våre grunnleggende ideer om hva 
som er verdt å jobbe for å få til

• Knyttet til følelser – hva som 
kjennes viktig og riktig

• Gir oss retning og mening i livet

• Å handle i tråd med verdier vi har 
valgt og gjort til våre egne bygger 
selvrespekt



En skog av 
kjerneverdier

Medfølelse, generøsitet, solidaritet, 
ærlighet, lojalitet, mot, innflytelse, 
autonomi, styrke, personlig vekst, likevekt, 
utforskning, kontakt med naturen, 
kreativitet …

og 

prestisje, makt, beundring, å være best … 



Selvrespekt

• Vi vinner selvrespekt når 
vi handler i tråd med våre 
verdier og gjør 
selvstendige valg

• Livsperfeksjonismen 
tapper mennesker for 
selvrespekt, målene og 
verdiene er definert 
utenfra

• Vi gjenvinner selvrespekt 
når vi står imot




