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Lærte mod at kende gennem krisen

Da jeg var 27 år, havde jeg bryllupsplaner med min kæreste, men 
en dag indså han, at han var til mænd. Næsten samtidig mistede 
jeg min far og en god ven. Da forsvandt al mening i livet, for jeg 
troede, at meningen var at være der for mine nærmeste. Men 
hændelserne fik mig i gang med at lede efter, hvad der gjorde 
mig glad nu. Det var første gang i mit liv, jeg opdagede, at der var 
ting, jeg ikke turde, men som jeg gerne ville. Så de ting gik jeg 
i gang med at realisere. Hvis min kæreste ikke var sprunget ud 
som homoseksuel, er det meget sandsynligt, at jeg havde fortsat 
et samliv med ham, fået et akademikerjob, købt et lille hus og sat 
nogle flere børn i verden. Så havde jeg ikke fået den tur gennem 
livet, hvor jeg i dag gør ting, alene fordi de gør mig glad. 

SISSE, 51 ÅR
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I KRISE OG FRED

Det år, jeg lærte min sårbarhed at kende



Livet er skrøbeligt

Der er kommet skår i min tryghedsfølelse ved min krop. Min alvor-
lige sygdom var en erfaring med kontroltab og skrøbelighed. Det 
er ikke sådan, at jeg går rundt og er bange for at blive syg igen, 
men det har en anden resonans, at man kan blive syg, blive sat ud 
af spillet og få alt taget fra sig.

JULIE , 41 ÅR

At blive synlig som sig selv

Jeg har haft fire store modsprojekter i mit liv: ting, jeg ikke turde 
gøre, men som jeg virkelig gerne ville. De fire er: at skrive i avisen, 
at køre bil, at synge solo og at udgive en bog. De har alle det til 
fælles, at de har gjort mig synlig – og hørlig – for omverdenen, 
og at jeg har gjort dem, udelukkende fordi de har gjort mig glad. 
Når netop dét føles farligt, tror jeg, det er, fordi jeg både kan blive 
i tvivl om, hvorvidt jeg må være her, hvis jeg gør noget, som kun 
er for mig, og fordi de andre jo kan udstøde mig, hvis de ikke kan 
lide det, jeg stiller mig frem med, og det er urbiologisk set lig med 
døden. Når de alligevel er så vigtige for mig, handler det både om 
den glæde og mening, jeg finder i netop de projekter, og om, at 
det er et menneskeligt grundbehov at vise andre, hvem man er. 
Jeg elsker for eksempel at blive interviewet i radioen som den, 
der skal sige, hvad hun mener. Jeg kan simpelthen godt lide at 
få lov at sige noget klogt og sjovt, og at andre lytter. Så der er en 
sammenhæng mellem frygten og meningen og modet.

SISSE, 51 ÅR
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KROP, FØLELSER, FLOK

Hvad sårbarhed er

Sårbart at sige: “Det her er mig”

For mig er sårbarhed at vise, sige, udtrykke eller skabe noget og 
dele det med nogen, som jeg ikke er sikker på forstår min sårbar-
hed eller det sted, jeg skaber fra. Jeg synes, det er sårbart at sige: 
“Det her er mig” eller: “Det her har jeg lavet”.

CHARLOTTE, 42 ÅR

Både sårbar og stærk

Jeg oplever, at vi i vores kultur har det med at adressere folk som 
enten sårbare eller stærke og fastholde deres identitet i det ene 
eller det andet. Så enten står jeg med min sårbarhed i så høj en 
grad, at jeg måske skal identificere mig med hjælpeløshed – eller 
andre gør det for mig – eller også identificerer jeg mig med min 
styrke og fortrænger min sårbarhed, og så kan jeg alting selv. Men 
for mig er det vigtigt, at der er plads til begge dele.

ANETTE, 52 ÅR



Sårbarheden er positiv og aktiv

Sårbarhed er evnen til at ville åbne sig og turde tale om sig selv. 
Jeg ser det som noget positivt og aktivt, hvor mange ser det som 
noget passivt a la: ”Jeg er trist, fordi nogen har været onde ved 
mig.” Sårbarhed er for mig at lade sig selv være modtagelig over 
for samtale og indtryk og at være åben over for, at man skal ar-
bejde med nogle ting, hvis man vil være glad. Sårbarhed er noget, 
man kan tage ejerskab over. Det er noget, som alle rummer.

FREDERIK , 36 ÅR

På dybt vand

Da jeg for nogle år siden gik ind med min opsigelse til min chef, 
rystede jeg bogstaveligt talt på den hånd, jeg havde papiret i. Jeg 
fik sagt: “Det her er min opsigelse”, og det er første og eneste 
gang, jeg har oplevet min chef tabe kæben. Han samlede sig og 
sagde: “Hvor skal du hen?”, og jeg sagde: “Jeg skal springe ud på 
dybt vand. Og jeg ved ikke, om jeg kan svømme.” Det var virkelig 
den følelse, jeg havde. Han kiggede bare mærkeligt på mig. Så 
sagde jeg: “Jeg skal være selvstændig.”

MALENE, 50 ÅR



Glæden er sårbar

Der er helt klart noget sårbarhed i glæde. Det kan for eksempel 
være, at jeg går højt op i, hvad min kæreste og jeg skal sammen 
på fredag, men hvis han ikke rigtig følger med eller dukker op, så 
bliver glæden hurtigt til en sårbarhed. Jo mere du lægger i noget, 
desto mere sårbart bliver det også, hvad enten det er skam, sorg 
eller glæde – eller kærlighed.

FREDERIKKE, 23 ÅR

Ønsker er sårbare

Det er sårbart at sige, hvad man ønsker sig. For eksempel ønsker 
jeg mig for tiden brændende et barn mere. Jeg har forhandlet 
meget med mig selv om, hvorvidt jeg skulle sige det højt – i første 
omgang til mig selv, i anden omgang til min kæreste og i tredje 
omgang til andre mennesker. For hvis jeg gør det, er der jo nogen, 
som ved det, hvis det ender med ikke at lykkes. Så det er et sted, 
hvor jeg føler mig sårbar lige nu. Men jeg vælger alligevel at være 
åben om det, for jeg synes også, at jeg så har en større aktie i det, 
hvis det lykkes. Ens begær er altid sårbart, så hvis jeg ikke kommer 
ind i det, kan jeg aldrig komme nogen steder hen; så kan jeg kun 
blive der, hvor jeg er.

K ASPER, 37 ÅR



Tør ikke være glad

Jeg er bange for at være glad, for jeg har oplevet, at når jeg er 
allermest glad, så falder det hele sammen. Det er bedre ikke at 
bygge sig selv helt derop, for så er der endnu længere at falde. 
Lige nu synes jeg egentlig, det hele går ret godt. Jeg har en lejlig-
hed, et job og en kæreste, jeg er glad for. Men jeg er ikke helt glad, 
for jeg er bange for, at det vender. 

CHANO, 25 ÅR
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VI, DER SÆLGER HUSE

At stå ved sin sårbarhed

Macho stod i vejen for følelserne

Jeg har altid været sensitiv og lidt i mine følelsers vold. Men da jeg 
var ung, åbnede jeg ikke op. Følelser kan jo komme ud på mange 
måder, og dengang kom det nok mere ud som noget aggressivt 
og slåskampe i skolegården, hvor det på en eller anden måde blev 
lidt macho. Alt, hvad vi voksede op med som unge mænd i min 
generation, var totalt macho: kampsportsfilm med Jean Claude 
van Damme, Sylvester Stallone og Arnold Schwarzenegger, og for 
mig var det også meget hiphopmusik. Jeg tror også, jeg havde lyst 
til at udforske andre sider af mig selv, men jeg blev først nødt til at 
åbne op om mine følelser, da jeg fik mit første angstanfald.

FREDERIK , 36 ÅR



Det usikre er sårbart

Hvis man tænker på det sociale som en form for skuespil, så er alle 
glade, hvis du spiller din rolle. Men hvis du bryder ud af den rolle, 
så ændres reglerne for, hvad næste træk er. Så skal du definere 
noget nyt. Og det, der ikke er i sine faste former, som vi kender, 
bliver sårbart, fordi det bliver usikkert. Alt, hvad der er usikkert, 
er også sårbart. Men det sårbare er også det, der åbner os mod 
hinanden.

FREDERIKKE, 23 ÅR

Jeg føler mig forkert

Skammen får mig til at føle mig forkert. Den får mig til at føle, at 
jeg gør noget, jeg ikke burde gøre. Jeg har altid følt, at jeg var den 
lidt ufornuftige type. Jeg fik ikke færdiggjort min uddannelse, jeg 
tog et studielån, og nu sidder jeg med en kæmpe studiegæld. Jeg 
har en idé om, at man først rigtig er voksen, når man kan fungere 
økonomisk, tjener sine egne penge og ikke bliver overvældet af 
en tandlægeregning.

TINA , 32 ÅR

Sårbarheden og styrken i pendul

I dag vælger jeg relationer efter, hvor jeg kan være i tryghed med 
min sårbarhed, tale om den og have den uden at blive gjort forkert, 
skamfuld eller ikke lyttet til. For mig er det at være mig selv, at jeg 
kan pendulere mellem min styrke og min sårbarhed, og at jeg kan 
gøre det frit, uden at jeg skal holdes op på, at når jeg skal være 
stærk, skal jeg altid være stærk, og når jeg skal være sårbar, skal 
jeg altid være sårbar. 

ANETTE, 52 ÅR



Livet som cv

Når folk taler om deres cv, er de altid bange for huller, og hvis man 
kommer ind i den samme tankegang om sit liv, opstår frygten for 
at være sårbar, for sårbarheden kan føre en til at gøre nogle ting, 
som ser dumt ud på cv’et. Når man omvendt tvinger sig selv til at 
være sårbar, kommer man også lidt væk fra den der cv-tankegang.

K ASPER, 37 ÅR

Kontrollen kan man ikke regne med

Min sygdom og den periode, hvor der var fyringer på min arbejds-
plads, havde den parallel, at noget kom udefra og pludselig overtog 
ting, jeg selv var vant til at styre. Jeg er vant til at tænke, at jeg selv 
er agent i mit liv, at jeg er fri. Det gjorde noget ved mit syn på mig 
selv, at jeg ikke længere kunne kæmpe eller gøre mig fortjent til no-
get. Og det var på en måde lidt et chok, for sådan er jeg ellers gået 
igennem min uddannelse og mit arbejdsliv. Så det var min første 
oplevelse af, at strukturerne kan spille en afgørende rolle for éns liv.

JULIE , 41 ÅR

Sårbart at indrømme uvidenhed

Det tog mig virkelig mange år at være ærlig, når folk for eksempel 
til middagsselskaber talte om noget, jeg ikke vidste noget om. I 
stedet for at sige: “Gud, det ved jeg slet ikke noget om. Prøv at 
fortælle mig noget mere”, sagde jeg i stedet: “Det har jeg måske 
læst en enkelt artikel om.” Jeg synes, det er sindssygt sårbart at 
indrømme uvidenhed, men så lærer jeg jo noget.

ANNE, 44 ÅR



Hårdt at blive afvist

Når jeg går og gemmer sårbarheden, betyder det, at jeg ikke vil stå 
ved den, og så er der nogen, der kan ramme mig. Men når jeg står 
frem med den, bliver den en styrke. Du kan godt komme ud for, at 
der så er nogle mennesker, der afviser dig. At de siger: “Sådan én 
som dig vil jeg ikke have noget med at gøre”. I sidste ende er det 
vel også en styrke, for så får man sorteret alle de mennesker fra. 
Men det er en hård proces, for det er hårdt at blive afvist. Der kan 
godt opstå noget sorg og skam.

MALENE, 50 ÅR

Ud i afkrogene af følelserne

Jeg vil mærke alle følelser. Jeg tror, jeg bliver et mere helstøbt 
menneske ved at komme ud i alle afkroge, også der, hvor jeg er 
ked af det. Jeg tror, det er sundt at kende sig selv og vide, hvordan 
man agerer med forskellige følelser.

CHANO, 25 ÅR

Grib sårbarheden

Hvis vi nu blev lidt bedre til at gribe den der sårbarhed og sige: 
“Okay, det kan godt være, at det studie ikke var mig, og at jeg 
faktisk var ret dårlig til det, men hvor har jeg lært meget, hvor er 
det sejt, at jeg gjorde det.” Hvis du kører dit liv i safetyzone, kan du 
næsten leve uden at tænke, men hvis du tør satse noget, så får du 
lov til at tænke, og folk, der får lov til at tænke, har noget med sig, 
som er meget dyrebart. 

FREDERIKKE, 23 ÅR



Følelser som appendiks til hovedet

Før jeg begyndte at arbejde med mig selv, kendte jeg intet til mit 
eget følelsesliv. Kroppen og følelserne var et appendiks til mit ret 
velfungerende hoved. Jeg kom langt med at tænke mig til tingene, 
men nu er det måske ikke så vigtigt, hvor langt vi kommer her i 
livet. For uanset hvor mange resultater jeg opnåede på ydersiden, 
og hvor godt det så ud udefra, så var det, som om det aldrig gav 
mig, hvad jeg troede. 

SOFIE , 41 ÅR

Jeg kan ikke alt selv

Ubevidst har jeg nok tænkt, at det at bede om hjælp var en svag-
hed. Men jeg er gået over til at mene, at det er en styrke at kunne 
indse, at man ikke kan alting selv. Der er nogle områder, hvor jeg 
kan hjælpe andre, og andre områder, hvor jeg har brug for hjælp.

MALENE, 50 ÅR
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PIGEN OG DEN GULE HEST

At dele sin sårbarhed med andre

Sårbarhed skaber kontakt

Jeg bruger sårbarhed til at skabe forbindelse, blive rummet og 
vise, at det også er en del af at være menneske. Jeg føler ikke, 
at den virkelige kontakt kan opstå, hvis vi ikke har en forbindelse 
til vores sårbarhed. Det er meget almindeligt i vores travle liv, at 
vi står med hvert vores skjold og skal videre til næste punkt på 
dagsordenen, men hvis vi skal mødes og have en dyb forbindelse, 
er det for mig meget vigtigt, at man også kan være i det rum.

CHARLOTTE, 42 ÅR



Sårbarheden åbnede for snakken

Jeg var 18-19 år gammel, og mine forældre var ved at blive skilt. Jeg 
prøvede at flygte fra situationen, og selv om flere venner spurgte, 
om jeg havde brug for at snakke om det, så sagde jeg, at jeg havde 
det fint, og at skilsmissen ikke rørte mig overhovedet. Men så fik 
jeg en dag et angstanfald under en hashrus. Efterfølgende blev jeg 
angst for angsten. Jeg fungerede, men indeni var der tankemylder 
hele tiden. Det stod på i ret lang tid, indtil jeg en dag fortalte min 
mor, at jeg havde brug for hjælp til at komme til en psykolog. Min 
psykolog sagde: “Du bliver nødt til at sige højt til nogen, hvordan 
du har det, for det her kommer af, at du ikke tør være dig selv over 
for andre mennesker, fordi du ikke tør vise sårbarhed.” Jeg tænkte: 
“Åh gud, skal jeg nu til at fortælle mine venner om det?”, men jeg 
gjorde det, og jeg husker tydeligt følelsen af at få deres fulde for-
ståelse. Ingen afskrev mig eller syntes, at jeg var mindre sej. Jeg 
oplevede, at hvis jeg læner mig bagover og lader mig falde, så er 
der nogen, der griber mig.

FREDERIK , 36 ÅR 

Misundelig og glad på en gang

Jo mere jeg kan rumme selv at fylde, desto bedre kan jeg også 
være sammen med andre kvinder, der fylder. De kan ringe til mig 
og sige, at deres podcast har mange lyttere, eller at de lige har fået 
en bogkontrakt, og det behøver jeg ikke at blive mindre af. I virke-
ligheden er det mest sårbare og fine, jeg kan gøre, at glæde mig 
på deres vegne. Hvis jeg kan mærke et stik af misundelse, siger 
jeg: “Det bliver jeg simpelthen så misundelig over. Hvor er det fedt 
for dig.” Min glæde over, at det går dem godt, kan godt bo lige ved 
siden af min misundelse over, at jeg ville ønske det for mig selv. 

ANNE, 44 ÅR



Mænd, som ikke tør være sig selv

Jeg er blevet allergisk over for mænd, som ikke er sande over for 
deres eget følelsesliv, eller som ikke tør være sig selv; hvor man 
skal bryde igennem en hård mur af sarkasme, før man når ind til 
helt almindelige følelser som omsorg for sine børn eller nervøsitet 
over, hvordan ens karriere går; alle de ting, som alle går og dealer 
med, men kun nogle tør snakke om. Der følger en usikkerhed og 
arrogance med ikke at være ærlig om, hvordan man har det.

FREDERIK , 36 ÅR

Det hele væltede ud

Facaden krakelerede totalt, da jeg blev skilt. Den første tid, hvor 
sorgen var mest rå og ren, kunne folk ikke spørge mig, hvordan jeg 
havde det, uden at jeg begyndte at græde. Og det bliver man jo 
meget forskrækket over. Det var sådan, jeg havde det, og sådan, 
jeg viste det. Jeg kan se i dag, at det var alt for voldsomt, og jeg 
kan godt forstå, at mennesker fik et meget forkert ansigtsudtryk, 
som om de tænkte: “Shit, mand. Jeg spurgte bare, hvordan hun 
havde det, og nu vælter det ud.”

SOFIE , 41 ÅR



Ej din egen følelse

Jeg fik en erkendelse for nogle år siden i terapi af, at jeg kun er 
for meget, når jeg ‘forlader’ mig selv. Det vil sige, at hvis ikke jeg 
ejer den følelse, jeg sidder med, men i stedet går over til dig og 
forsøger at tilpasse min følelse til det, du forventer eller vil kunne 
lide, så bliver det falsk – og dermed for meget. Men hvis jeg bliver 
hjemme hos mig selv og mærker, hvad der sker, og tager ansvar 
for og udtrykker det, så kan jeg ikke være for meget. Måske er det 
for meget for dig, men det er en til en med, hvad der sker på min 
inderside. Og det er for mig integritet.

SOFIE , 41 ÅR

Del din sårbarhed ærligt

Det er ensomheden i at føle sig sårbar, der er den værste. Når 
mennesker deler noget ærligt og svært, bliver der skabt noget 
ægte, og dér kommer det vildt fine frem i sårbarhed. Mens det 
modsatte sker, hvis to mennesker bare sidder og praler og fortæl-
ler om sig selv. 

FREDERIKKE, 23 ÅR

Du kan ikke styre andres mening

Jeg synes, det er ubehageligt, når folk ser mig forkert. Men det kan 
man ikke styre. Nogle har for eksempel et behov for at ynke mig, 
fordi jeg er single og ikke har mit barn hele tiden. Så kommer de 
og siger: “Jeg HAR sådan tænkt på dig. Hvordan GÅR det?” Det er 
ufedt, men man kan ikke styre, hvordan andre tænker.

SISSE, 51 ÅR



Planlægger vejen ud

For mig er det en klassiker at planlægge exits. Det vil sige, at når 
jeg bliver presset i et forhold, så har jeg en helt særlig nødud-
gangsplan, som jeg går i gang med at iværksætte. Jeg tænker på, 
hvordan jeg kan komme ud, og forestiller mig helt konkret, hvor 
meget der skal pakkes, hvor mange gange min kæreste skal køre 
frem og tilbage med ting, og om han kan smide nøglerne i postkas-
sen. Dét er en gammel sårbarhed inde i mig, og den hedder exit.

ANETTE, 52 ÅR

Slut med 10’er-forelskelsen

Siden min første kærestesorg har jeg ikke tilladt mig selv at blive 
lige så forelsket igen; jeg holder igen med mine følelser. På en 
skala fra 1-10 går jeg glip af 10’er-forelskelsen, fordi jeg hele tiden 
tænker på, om det her er det rigtige, og hvad nu, hvis hun går 
fra mig? Det føles som at gå på line – jeg er hele tiden bevidst 
om, at jeg kan falde ned. Min nuværende kæreste er 100 procent 
forelsket i mig og vil gøre alt for mig, men jeg kan ikke gå helt ind i 
det, for jeg kan ikke gå igennem at skulle være så ked af det igen, 
som jeg var sidst.

CHANO, 25 ÅR



Ung kærestesorg skal gå hurtigt over

Folk siger altid “tag din tid”, “det forstår vi godt”, og “vi har også selv 
været igennem det”. Alligevel handler det meget om, hvor hurtigt 
vi kan komme ovenpå igen. Min veninde er for eksempel lige gået 
fra sin kæreste, og vi havde en lang snak om det. Men undervejs 
gik det op for mig, at vi sad og talte om, hvad der skulle til, for at 
hun kunne komme over det: Hvor mange gange skulle vi i byen og 
så videre? Det er lidt karikeret, men selv når vi er meget sårbare og 
virkelig har behov for tid, går vi i gang med at optimere vores sår-
barhedsperiode. Det er sjældent, at der er plads til, at vi kan være 
i smerten og bruge den til noget konstruktivt og til at blive klogere. 

FREDERIKKE, 23 ÅR

Ærlighed kræver nænsomhed

Min kæreste og jeg tager selvudvikling og sårbarhed alvorligt, og 
når vi skal tale om noget rigtig svært, sørger vi for lige at få trukket 
vejret. Der er ingen af os, som bare giver den gas. Vi er gode til 
at behandle hinanden nænsomt. Vi ønsker at have meget ærlige 
diskussioner, og vi er begge to et sted i livet, hvor vi ved, at det 
ikke nytter ikke at have dem. Men samtidig er man også nødt til 
at være nænsom med sin ærlighed. Det er den balance, man skal 
have til at gå op i en højere enhed.

ANETTE, 52 ÅR



Ro i det moralske kompas

Da jeg møder David, kan jeg mærke, at jeg bliver helt rolig, fordi 
jeg sidder over for en fyr, der er okay. Han er ikke perfekt, men han 
har et moralsk kompas, jeg kan stole på. Hvis han gør noget, som 
jeg ikke bryder mig om – og det gør han selvfølgelig – ved jeg, at 
han ikke gør det i en ond hensigt.

ANETTE, 52 ÅR

Klar til at gå på glødende kul

Jeg havde været alene i 11 år, inden jeg mødte David. Jeg var færdig 
med at være ensom og klar til at gå på glødende kul for at kunne 
fungere i et parforhold. Der er selvfølgelig nogle ting, som jeg ikke 
har lyst til at ændre, men det er ting, der ligger virkelig dybt og er for-
bundet med, hvem jeg selv er. Alt andet er til forhandling. Fordi jeg 
var så træt af at være alene, var jeg helt klar til den sårbarhed, der 
ligger i at skulle tage de skridt ud i et parforhold. Helt utroligt klar.

ANETTE, 52 ÅR

Sårbar på date

I tiden mellem min kærestesorg og forholdet med min nuværende 
kæreste datede jeg meget. Hvis jeg i den periode var på date med 
en kvinde, fortalte jeg, at jeg var følsom, og at jeg havde været 
indlagt på psykiatrisk afdeling. Det hjalp mig, og nogle af pigerne 
kunne godt lide det. Jeg kan godt se, at det bliver sådan lidt ko-
medieagtigt, at “du skal bare nævne din døde mormor, så bliver 
de helt fugtige i trussen.” Men jeg brugte det faktisk ikke som et 
scoretrick, det var bare rart at sige det, for alle har jo de følelser, 
men ikke alle siger det.

CHANO, 25 ÅR



Fri for pseudosamtaler

Når man ikke kan være åben om sin sårbarhed, får man det, jeg 
kalder for pseudosamtaler, og det er noget af det værste. Med mig 
og David synes jeg, at vi var direkte inde ved sagens kerne med 
det samme. Vi var fri for at have de der lange samtaler, hvor man 
tænker: “Handler det her om noget andet, hvad er det for nogle 
undertoner eller underbeskeder, jeg hører, og hvordan skal jeg for-
holde mig til dem? Kan jeg pege på det, jeg fornemmer, eller skal vi 
bare lade, som om elefanten ikke står midt inde i lokalet?” Sådan 
noget kan stresse mig. De mange lag i en kommunikation er der 
selvfølgelig rigtig tit, men jeg synes, at en del af det at skabe en 
god relation med nogen er, når man kan fjerne lagene og egentlig 
tale om det, det handler om.

ANETTE, 52 ÅR

At kende sig selv hele vejen rundt 

Da jeg begyndte at undersøge mig selv og mine egne følelser, 
opdagede jeg, at jeg kun havde haft adgang til min sårbarhed i 
den ene side. Jeg kunne godt udtrykke, at jeg var vred eller ked af 
det, men ikke hvorfor. Fordi jeg ikke rigtig havde fat i, hvem jeg var, 
kunne jeg mærke følelserne instinktivt, men ikke rigtig reflektere 
over dem. Jeg havde behov, som jeg ikke fik opfyldt, for eksempel 
for at være mere spontan og vild. Ligesom månen har en skygge-
side, som vi aldrig ser, var der helt klart en side af mig, som jeg ikke 
kendte. Ingen har lyst til at gå over på the dark side of the moon, 
for vi ved jo ikke, hvad vi finder der. Du risikerer at åbne for kaos, 
blive skilt og ensom og dø alene i en etværelses. Det er i hvert fald 
frygttanken, men det er ikke nødvendigvis virkeligheden. Når du 
kender dig selv, er du fri og får adgang til et større følelsesmæssigt 
barometer. Du lærer at mærke efter, både når du er rigtig glad, 
og når du er rigtig ked af det. Så spørgsmålet er: Vil du leve på 
en 1-10-skala eller på en 3-5-skala følelsesmæssigt? Selv har jeg 
aldrig følt mig mere fri, glad og harmonisk end nu, og jeg fortryder 
intet af det, jeg har oplevet.

MIKKEL , 43 ÅR



Far giver et klap 

Når jeg får et kram af min mor, er det et dejligt varmt et, men når 
jeg giver min far et kram, får jeg et klap på ryggen, og så er det det. 

CHANO, 25 ÅR

Manglede en rollemodel for kærestesorgen

Min kæreste gennem to år gik pludselig fra mig, da jeg var 21. 
Hele min verden brød sammen, jeg gik helt ned. Det var første 
gang, jeg mærkede følelsesmæssig smerte på den måde, og jeg 
var chokeret over, at et andet menneske kunne gøre mig så ked 
af det. I den kærestesorg manglede jeg virkelig en ældre mandlig 
figur, som sagde, at det var okay at blive ked af det. Man spejler 
sig jo mest i sit eget køn, og min far prøvede også at være sød og 
hjælpe, men allerede tredje gang, vi sås, blev det sådan lidt hårdt: 
“Skal du så blive hjemløs og sidde der og se ked ud af det?”. De 
voksne mænd, som jeg talte med i den periode, sagde alle: “Det 
skal nok gå – det kommer du til at opleve tusinde gange i dit liv”. 
Men det kunne jeg slet ikke overskue; at blive så ked af det, føle 
sig så ensom og have så mørke tanker bare én gang til. I dag kan 
jeg godt tale med mine drengevenner om følelser, men det kunne 
jeg ikke dengang.

CHANO, 25 ÅR



Afsky ved kærestens sårbarhed 

Hvis jeg oplever sårbarhed hos min kæreste, kan jeg tænke: “Hvis 
du føler sådan, hvordan skal du så passe på mig?” En aften gik jeg 
i seng i stedet for at fortælle ham om mine ærlige følelser. Så kom 
han og sagde: “Jeg kan mærke, at når jeg viser de her følelser, 
synes du, jeg er svag”. Det er jo helt sandt, men meget sårbart, at 
bekræfte ham i min afsky. Jeg vil ikke såre ham, og jeg vil heller 
ikke indrømme den grimme reaktion. Men det er sandheden, og 
hvis vi skal være trygge i vores følelsesliv sammen, er jeg nødt til 
at bekræfte ham i, at det, han mærker, er sandt. Ellers er der kun 
én af os, der viser sig, og så bliver det for sårbart, og vi trækker os 
hver især ind i vores skal. 

ANNE, 44 ÅR

Kvinderne får mændenes problem

Jeg tror, kvinder får sværere ved at vise sårbarhed, fordi de lige-
som mændene i dag også skal præstere på et arbejdsmarked. Det 
er tit dér, at sårbarhed historisk set har været et problem for mænd, 
tror jeg, for kan du være den stabile indkomst og den stabile be-
skytter, hvis du også har en svag side?

FREDERIK , 36 ÅR



Mænd græder ikke

Jeg kan huske, første gang jeg græd over for min kone. Jeg var 
så bange for, at hun ville afvise mig, skubbe mig fra sig og ikke 
kunne rumme det, selv om jeg aldrig har oplevet en kvinde gøre 
det. Jeg har bare selv haft svært ved at forene det at græde med 
at være mand. I mit hjem var det kun min mor, der græd, og hun 
var endda flov over det. Når min far var ked af det, drak han sig 
fuld, tog høretelefoner på og hørte Pink Floyd hele natten. Min mor 
romantiserede den reaktion lidt, og det virkede stærkt og mystisk 
på mig, og jeg fik opfattelsen af, at det også var lidt tiltrækkende 
for kvinder. Det blev ikke italesat som en forkert måde at håndtere 
følelser på.

K ASPER, 37 ÅR



Krise førte til nye strategier

Da jeg var i midten af 20’erne, fik jeg nogle overvældende følelser 
af ensomhed, isolation og uvirkelighed. Noget af det, jeg fik det 
dårligt af, var, at jeg var alle mine kærester utro. Det havde måske 
at gøre med den måde, jeg opfattede mine forældres skilsmisse 
og især min far på. Min far ville også gerne være forfatter, ligesom 
jeg ville, og han var lidt en helt for mig. Samtidig var han også 
den, der gjorde min mor vildt ked af det ved at være hende utro. 
Jeg boede hos min mor efter skilsmissen og overtog mange af 
hendes følelser, og mit forhold til min far blev meget kompliceret. I 
en periode prøvede jeg at sige til kvinderne, at jeg ikke ville være 
kærester med dem, fordi jeg godt vidste, at jeg havde tendens til 
at blive utro, men samtidig opførte jeg mig, som om vi var kærester, 
så resultatet blev det samme. Det kulminerede med, at jeg fik det 
vildt dårligt med mig selv uden at være helt klar over hvorfor – jeg 
havde nemlig samtidig opbygget en forestilling om, at det også var 
lidt sejt og rock and roll at være utro; at det var en del af at være 
ung, måske især ung mand. For mig blev det samtaleterapi hos en 
psykolog, der gjorde forskellen. Det at tale om mine følelser blev 
det modsatte af kaos, selv om jeg før havde troet, at det åbnede 
op for kaos. Der var nogle strategier, som kulminerede på en dårlig 
måde, hvilket tvang mig til at finde nogle nye. Følsomhed, sårbar-
hed og skrøbelighed fik en ny plads. Det er også det, der gør, at 
jeg kan være sammen med hende, som jeg er gift med nu: Jeg har 
fået så meget glæde og stabilitet, jeg har fået det, jeg troede, var 
modsætningsfyldt: tryghed og udvikling.

K ASPER, 37 ÅR



Vis sårbarhed, mand!

Vi mænd er bange for at vise sårbarhed, fordi vi tror, at vi skal være 
de store krigere. Vi tror ikke, at vi kan vise frygt over for en kvinde, 
fordi vi er bange for, at en anden skal komme og tage vores plads. I 
kan jo tjene jeres egne penge og få jeres børn alene, så hvad skal I 
bruge os til? Men mange kvinder synes faktisk, det er tiltrækkende 
med en sårbar mand. Der er bare nødt til at være en tillid imellem os 
først. Det går ikke, at man fortæller om sine inderste sårbarheder, 
før man har fået et okay fra den anden person til at åbne sluserne. 

MIKKEL , 43 ÅR

Maskerne skal falde for kærligheden

Mit nye mantra er, at kun kærligheden er vigtig. Alt andet kan 
forhandles, ændres eller flyttes rundt. Jeg er ikke længere interes-
seret i at leve mit liv uden at knytte mig til et andet menneske med 
den sårbarhed, det forudsætter. Jeg siger ikke, at jeg er særligt 
god til det, og jeg ved heller ikke, om det varer ved, men jeg kan 
mærke, at jeg er parat til at gøre det, der skal til. Mange mennesker 
siger om sig selv: “Nu har jeg været alene så længe og fået mine 
vaner”. Men hvis det er valget mellem mine vaner og en følelse af 
at være forbundet med nogen, så kan jeg skrotte alle vaner. Det er 
måske superbanalt, men det er begyndt at gå op for mig, at tiden 
er begrænset, og så er sårbarhed altså heller ikke mere truende. 
Det er ikke, fordi jeg søger et parforhold for at være sårbar. Jeg har 
bare indset, at for at få den dybe følelse af at være forbundet og i 
kontakt, er sårbarhed en forudsætning. Nogle masker skal falde, 
og man skal turde give slip på en magtkamp for at få en dybere 
følelse af at være forbundet til en anden person. Det er værd at 
kæmpe for, synes jeg.

ANETTE, 52 ÅR



Ingen råd, tak

Når jeg lægger noget ud på de sociale medier om børneopdra-
gelse, kender jeg ofte svaret på, hvad jeg burde have gjort i stedet 
for det, jeg gjorde. Jeg ved godt, at jeg reagerer uhensigtsmæs-
sigt over for mine børn, men jeg har ikke alle svarene, bare fordi 
jeg har fået ansvaret for et andet menneske. Ofte skriver jeg også 
“ingen råd, tak”. For det er sårbart at få råd, når man ikke har bedt 
om dem. Så kan jeg få lyst til at vise, at jeg har styr på det. Men 
det kommer an på, hvordan det bliver serveret. Jeg elsker, når folk 
deler deres egen historie, for så viser de, at vi er i øjenhøjde, og at 
de også har stået der, hvor jeg står. 

CHARLOTTE, 42 ÅR

Skru ned for de gode ideer og glæden

Når jeg som barn med store armbevægelser talte om alle de ideer, 
jeg havde til, hvordan samfundet kunne blive bedre, husker jeg, 
hvordan min mor kunne lægge hovedet på skrå og sige: “Åh, Sofie. 
Bare du ikke bliver skuffet.” Mit lille system oversatte det straks 
til, at skuffelse måtte være det værste i verden. Så for at undgå 
skuffelsen skruede jeg ned for de gode ideer og store armbevæ-
gelser – og dermed også for min egen begejstring. 

SOFIE , 41 ÅR

Moderskabet råt og rent

Jeg havde tidligere en podcast, der hed Mor igen, hvor jeg snak-
kede lidt om forskellige ting inden for moderskabet. Egentlig var 
det min hemmelige podcast; jeg gjorde ikke noget for at markeds-
føre den. Alligevel havde den høje lyttertal – der var for eksempel 
4.000, som lyttede til min historie om min fødsel. Jeg tror, det var, 
fordi jeg delte der, hvor jeg var sårbar og træt, ikke havde sovet 
hele natten og ikke havde alle svarene. Jeg var ikke ekspert, men 
bare mor og menneske. Vi er lidt trætte af quickfix og syv gode tips.

CHARLOTTE, 42 ÅR



Fars forventninger

Da jeg skulle skifte studie, følte jeg mig enormt sårbar i min relation 
til min far. Jeg var sikker på, at han havde nogle klare forventninger 
til, hvad jeg skulle med mit liv, og at mit nye valg ikke ville leve op 
til dem. Ved at skifte til et mere utraditionelt studie og følge min 
egen vej, brød jeg jo med de forventninger og det billede, han 
havde af mig. Jeg gik derfor længe med følelsen af, at jeg havde 
skuffet ham. Lige indtil jeg fortalte ham ærligt, hvordan jeg havde 
det. Først da gik det op for mig, at den forestilling, jeg troede, han 
havde om mig, slet ikke fandtes i virkeligheden. Det ændrede vo-
res relation fuldstændig. 

FREDERIKKE, 23 ÅR 

Vær med børnene i de svære følelser

Jeg øver mig i at lade mine børn falde og slå knæene, både bog-
staveligt og følelsesmæssigt, og ikke fikse alting for dem. Jeg prø-
ver at hjælpe dem med at være i det, der er svært, oversætte og 
signalere til dem, at vi nok skal komme ud på den anden side. Jeg 
kan huske, da min søn i sin tid skulle træffe en beslutning om, hvor 
han ville gå i skole, fordi hans far og jeg ikke kunne blive enige. 
Han endte med at råbe: “Der findes jo ikke nogen løsning, der er 
god for alle!” Da måtte jeg sige til ham: “Nej, det gør der ikke. Der 
er nogle, som bliver kede af det. Du kan ikke fikse det, og derfor 
er du nødt til at vælge det, der er sandt for dig. Så lover jeg, at vi 
andre nok skal klare os, for det er vores ansvar. Ligesom det er dit 
ansvar at gøre det, der er rigtigt for dig.” 

ANNE, 44 ÅR



Mor ved ikke altid alt

Det er en sårbarhed at turde sige til sine børn, at man som foræl-
der ikke altid har styr på alt. Da min søn kom i den der alder med 
fester og alkohol, kunne jeg mærke angsten for at give slip og give 
lov, når han kom og spurgte, om han måtte nogle ting. Der var flere 
gange, hvor jeg måtte indrømme, at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle 
svare. Andre teenageforældre havde den holdning, at de ikke ville 
vise deres børn, at de kunne blive i tvivl. Men jeg synes, at det gi-
ver nogle meget bedre diskussioner, fordi jeg ikke skal påtage mig 
en eller anden skråsikkerhed, som jeg ikke føler, men at jeg faktisk 
kan sige: “Jeg er usikker på det her”, og så får vi nogle snakke om 
det. Jeg synes også, at det er en styrke at vise mine børn, at man 
faktisk godt må være i tvivl. Så kan de forhåbentlig også selv lære 
at fortælle andre, når de ikke ved, hvad der er rigtigt og forkert.”

MALENE, 50 ÅR

Ikke altid rummelig

Jeg har en pige på snart 13 år. Hun har nogle venskaber, der er 
helt, som de skal være, men hvor de også sårer hinanden. Jeg er 
opmærksom på, at det går begge veje – de andre kommer til at 
såre hende, og hun kommer til at såre dem. Sådan er det at være 
menneske. Men det giver ikke sig selv, at jeg kan rumme hendes 
fejlbarlighed, for det provokerer mig også, når jeg kan høre, at hun 
er blevet vred eller urimelig. Jeg griber hende ikke med en evig 
rummelighed.

JULIE , 41 ÅR



Alt for meget ros

Da jeg var lille, knoklede jeg i skolen, lavede mine lektier og skrev 
pænt i mine kladdehæfter, mens min lillebror var mere uregerlig. 
Men vi fik begge to ros, og så blev min indsats jo ligegyldig. Det 
tror jeg, vi er mange, som er vokset op med. Hvornår jeg egentlig 
er god nok, er svært at vurdere, hvis jeg aldrig har fået at vide, 
at jeg har gjort noget dårligt. Jeg ved ikke rigtigt, hvornår jeg er 
ved at gøre noget godt, og hvornår jeg træder ved siden af. Mine 
forældre siger bare, at det, jeg gør, er fantastisk. Det lidt paradok-
sale er, at når min generation bliver voksne, siger jeres generation: 
“Hvorfor er I så stressede, når I har alle muligheder?”. Måske er 
det, fordi I ikke rigtigt har lært os, at det er okay at fucke up, fordi vi 
aldrig har fået lov til det og komme ud på den anden side.

FREDERIKKE, 23 ÅR

Uægte omsorg
Før i tiden troede jeg, at meningen med livet var at gøre det bedre 
for de andre, at gøre verden til et bedre sted. Men så er man jo 
ikke i centrum for sit eget liv, så er man netop en støtte og en 
hjælper. Hold op, hvor har jeg ringet til mange venner, ikke fordi 
jeg havde lyst, men fordi jeg syntes, jeg burde. Den der sødme, 
som både er for meget og ikke er rigtig, den forsvinder, når man 
får styr på, hvad der gør en selv glad. Man venter med at ringe, til 
man selv har lyst, eller måske ringer de andre til en. Og så ser man 
jo, om man stadig er velkommen. Har jeg lov at være her, hvis jeg 
interesserer mig for mig selv?

SISSE, 51 ÅR



Angstens ensomhed

Jeg følte mig ekstremt ensom med min bekymring, da jeg var syg. 
Jeg fortalte min mand, hvordan jeg havde det, men vi var ikke 
sammen om det. Han var jo ikke bange for at dø, og jeg tror heller 
ikke, han var bange for, at jeg døde. Normalt har jeg det fint med, at 
vi er alene i verden, men i den situation blev det til en stor ensom-
hed. Også fordi min evne til at række ud forsvandt. Eller det gav 
ikke mening at række ud. Der var ingen trøst at hente. Jeg kunne 
ikke være sammen med nogen om min frygt. Det er en anden di-
mension af skrøbelighed og sårbarhed. Ensomheden. Jeg tror, at 
en terapeut havde kunnet sige: “Prøv at fortælle mig, hvad du er 
bange for.” Men selv om der var kommet én og havde sat sig på 
mit sygeleje, så er det ikke sikkert, at det havde hjulpet, for den der 
fundamentale ensomhed, som netop var: “Uanset hvad du siger 
til mig nu, så er det rigtigt, at du skal dø”, kunne ikke overvindes.

JULIE , 41 ÅR
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At tage sin sårbarhed med ud i verden 

Følelser på jobbet

Når Frederik (arbejdspartner, red.) og jeg går galt af hinanden – 
hvis Frederik for eksempel gerne vil et eller andet projekt, og jeg 
ikke kan overskue det, fordi jeg er stresset – så kan vi godt komme 
lidt op at skændes. Men så er der en af os, som tager hul på det 
og spørger: “Hvorfor bliver du ked af det på den her måde, og jeg 
bliver ked af det på den her måde?”. Vi tør godt tale om det, og det 
gør, at vi bevæger os nogle vældig skrøbelige steder hen som for 
eksempel: “Jeg er bange for, at du hellere vil arbejde sammen med 
nogle andre end mig”. Det lyder jo helt vildt ynkeligt, og det kræver 
mod, fordi det er farligt.

K ASPER, 37 ÅR



Går for langt

Jeg kan gå alt for langt i en opgave, hvor jeg ikke kan bunde, fordi 
jeg er bange for at sige, at det er bedre at finde en anden. Når jeg 
ikke har kontakt med min sårbarhed og bare pacer videre, kan 
jeg komme til at sige fra for sent, fordi jeg gerne vil udstråle, at 
jeg har styr på det. Jeg kom på et tidspunkt til at rode mig ud i at 
lave Facebook-annoncer for en kunde. Det var virkelig svært, jeg 
mestrede det ikke, og til sidst var jeg nødt til at sige, at vi måtte 
finde en anden til det. Min kunde mødte mig i det og sagde: “Det 
må have været svært at sige”, og så sagde han tak og gav mig et 
kram. Han kunne godt være blevet irriteret, for det var bøvlet og 
dyrt, men ved at gøre sådan her fik han min tillid.

CHARLOTTE, 42 ÅR

Følelser er vigtigere end arbejde

Min nuværende arbejdspartner og jeg kendte hinanden fra tidli-
gere og fandt hinanden igen som mænd, der gerne ville tale om 
følelser. Vi blev på en måde hinandens træningsmakkere i at tale 
om følelser og skabte dermed et rum, hvor det var okay at være 
bange for at dø eller for at være impotent. For mig er det en overle-
velsesstrategi – jeg har jo oplevet, hvor dårligt jeg kan få det, hvis 
de ‘muskler’ ikke bliver brugt. Vi er også helt enige om, at følelser 
er vigtigere end arbejde. Så hvis en af os kommer på arbejde en 
morgen og siger: “Jeg har haft en dårlig morgen” eller: “Jeg er 
bange for, at mit barn er sygt” – uanset om det er rationelt eller 
irrationelt – så er vi enige om at tage os af det først. Så laver vi 
en kop kaffe og sætter os ud i køkkenet og taler om det i en time 
eller halvanden. Det er et privilegium og heldigt, at man kan få det 
arrangeret på den måde.

K ASPER, 37 ÅR



Præsterede sig ud af problemerne

Jeg havde en meget dårlig leder et sted, hvor jeg selv var mel-
lemleder. Hun var fejlcastet til rollen, og hendes frustration over 
det gik over i noget kontrol: Vi skulle alle sammen skrive ned i 
Excel-ark, hvad vi lavede, hun bagtalte dem, der ikke var til stede, 
og hun bad os om ikke at grine for højt, fordi hun var bange for, at 
de andre afdelinger hørte det og troede, at vi ikke lavede noget. 
Jeg burde være gået til den øverste ledelse, for vi mistrivedes alle 
sammen. I stedet gemte jeg det væk og præsterede, men en dag, 
hvor hun var ude af huset, kom en af de øverste chefer og spurgte, 
hvordan det gik, og pludselig sad vi alle sammen og græd. Jeg er 
blevet mindre konfliktsky siden. Jeg skal stadig lige tænke mig om, 
men jeg lader ikke stå til længere, for det bliver man syg af.

CHARLOTTE, 42 ÅR

Sats hele baduljen

De tidspunkter, hvor du satser hele baduljen på et eller andet, er 
det typisk, fordi det føles rigtigt, og så bliver det også rigtig sårbart, 
og det er okay. Autentiske mennesker, der gør noget, de selv sy-
nes er fedt, er også de fedeste mennesker at være sammen med. 
Det er typisk folk, der går meget op i et eller andet, og som er helt 
ligeglade med, hvad andre tænker.

FREDERIKKE, 23 ÅR 

Sig det højt

Jeg har altid ønsket mig at skrive fiktion og har søgt ind på Forfat-
terskolen flere gange uden at komme ind. Nu er der opstået en 
mulighed for, at vi i vores firma måske kan komme til at lave noget 
fiktion, og det føles farligt. For hvad nu, hvis det ikke lykkes, og 
hvad nu, hvis jeg er vildt dårlig til det? Alligevel kan jeg mærke, at 
det er vigtigt at sige det højt, at det er noget, jeg gerne vil, for ellers 
får jeg ikke gjort det.

K ASPER, 37 ÅR



Bliver jeg udskiftet?

Mit indtryk er, at meditation og mindfulness har sneget sig ind på 
ledelsesgangene i mange virksomheder. Alligevel er der mange, 
som holder på deres masker og går ned med stress og angst bag 
lukkede døre. Der er jo mange kandidater til få stillinger, og vi er 
alle klar over, at vi let kan blive udskiftet. Så det kræver mere end 
bare italesættelse at vende sårbarhed til styrke. Det kræver, at vi 
helt praktisk giver hinanden plads til at være mennesker. 

FREDERIKKE, 23 ÅR

Sårbarhed og magt

For nogle ville det være et rædselsfuldt pres at skulle tale om 
deres følelser på arbejdet. Det ville det også være for mig, tror 
jeg, hvis relationen ikke var tryg. Grunden til, at det er svært at 
gøre på en arbejdsplads, er, at der er så mange magtrelationer, 
og at nogen med magt kan udnytte din sårbarhed – der er løn og 
positioner blandet ind i det.

K ASPER, 37 ÅR

Levér følelser, tak!

På kreative arbejdspladser er det helt klart en fordel for cheferne, 
at de ansatte har deres følelser med på arbejde. Men det kan 
også lynhurtigt blive til, at de, der ikke kan ‘levere’ følelser, ikke 
passer ind. I min branche (radio, red.) er det blevet moderne at 
efterspørge “værter med noget på spil”, hvilket er en anden måde 
at sige, at du skal tage dit privatliv med på jobbet. Samtidig skal du 
så også stå model til alle de idioter, der er på nettet, og som synes, 
at det er klamt, at du gør det.

K ASPER, 37 ÅR



I skammen lå frygten for ikke at være god nok

Jeg har været selvstændig i tre år og kørte med underskud det 
første år. Året efter tjente jeg kassen. Siden har det ligesom haltet 
lidt. Jeg har opbrugt det, jeg tjente sidste år, og nu tærer jeg på 
opsparingen igen. Så i foråret så jeg nogle andre selvstændige 
på LinkedIn, som meldte ud, at de var færdige med nogle kunder 
og manglede nye. Jeg læste det to gange og tænkte: “Hvor er det 
sejt, at de tør gå ud og sige det.” Den gik jeg og baksede med, 
indtil jeg en dag fik sagt højt til mine kolleger, at jeg gerne ville 
lægge sådan et opslag ud. De spurgte alle sammen, hvordan de 
kunne hjælpe, og så fik jeg modet og gjorde det. Pludselig var der 
noget, der dæmrede for mig. Jeg havde gået og været bange og 
troet, at min frygt handlede om ikke at have penge nok. Men jeg 
har faktisk en grundlæggende tro på, at der er penge nok. Det gik 
op for mig, at det handlede om skam. I skammen lå frygten for ikke 
at være god nok. At være en fiasko. At jeg ikke var noget værd. 

MALENE, 50 ÅR



6
DET NYE SORT

Om at dosere sin sårbarhed 

Sårbarhed som manipulation

Jeg tror, man skal spørge sig selv: Hvad er mit motiv for at sige: 
“Min mand vil skilles” midt i et møde? Man kan godt shortcutte en 
relation ved at sige noget sårbart, uden at den anden er klar til 
det, så han eller hun bliver overvældet. Man kan bruge det som 
manipulation, frem for at gå ind i det, som er: Hvis en person for 
eksempel er vred på dig, så får de måske ondt af dig, når du viser 
dig sårbar, og så er intentionen ikke helt ren.

CHARLOTTE, 42 ÅR



Farligt at være usynlig 

Voksne siger indimellem, at jeg bare kan slette min Instagram-konto 
og lade være med at være på Facebook. Men det kan jeg ikke, for 
hvis jeg ikke er der, bliver jeg vildt bange for at være usynlig, når 
alle andre er så synlige. Hvis jeg ikke er på LinkedIn, så folk kan 
følge med i, at jeg har en karriere, på Instagram, så de kan se, at 
jeg er på ferie og har en kæreste, og på Facebook også, glemmer 
de mig så? Der er et helt fællesskab, som er større end dine ven-
ner, som er hele dit netværk. Du bliver accepteret, hvis du lægger 
noget ud og får respons. Så der ligger også en tryghed i at blive i 
forventningen om at være synlig.

FREDERIKKE, 23 ÅR 

Sammenligning gør ondt

Niveauet for succes er steget helt vildt, fordi du kan følge alt på de 
sociale medier. Når du ser på din telefon, får du kun vist det bedste 
af, hvad der foregår i virkeligheden, og så kommer din hverdag til 
at se rigtig kedelig ud. Næsten lige meget hvad du gør, bliver du 
ulykkelig af at åbne din telefon. Samtidig kan du ikke lade være, 
for så går du glip af noget.

FREDERIKKE, 23 ÅR



Vis det uperfekte og det perfekte

Det billede, vi har af, at alt skal være perfekt på de sociale medier, 
gør, at man er nødt til at gemme sin sårbarhed endnu længere 
væk. Jeg ville ønske, at vi allesammen kunne blive bedre til at vise 
den sårbare side. At vise det uperfekte. Men også det perfekte, for 
vi skal heller ikke kun vise, når det gør ondt, og vi er sårbare. Jeg 
vil bare gerne have det hele menneske frem. Det autentiske. Hvis 
man begynder at bruge sårbarheden for at opnå noget fra andre, 
så bliver det negativt. Den sårbarhed, jeg taler om, handler om at 
stå ved sig selv med alt, hvad man indeholder.

MALENE, 50 ÅR

For meget at følge andres angst på Insta

Jeg synes, det er rigtig fedt, at folk deler noget, når de er så meget 
ude over det, at de kan reflektere lidt over det. Jeg har i et stykke 
tid fulgt en, som har angst, på Instagram. Jeg startede med at følge 
hende, fordi hun havde nogle refleksioner om det, og jeg kan godt 
lide de fleste af hendes videoer og billeder. Men nogle gange fil-
mer hun, imens hun er midt i angsten, og det er for meget for mig. 
Jeg tager det ind, men kan ikke forholde mig til det. Jeg synes, det 
bliver lidt ynkeligt. Jeg kan også selv være ynkelig, men jeg har 
ikke lyst til at dele det, når jeg er det.

TINA , 32 ÅR
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