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Forfatteren og filosoffen underviser på to universiteter i Barcelona, og har arbejdet som ledelseskonsulent 
i Novo Nordisk Engineering og Københavns Kommune. Han skriver filosofiske og psykologiske artikler 
og essays, debatindlæg i danske medier, og derudover romaner.  
 
Med Finn Janning får ledere, sportsfolk og interesserede god inspiration til at finde sin egen filosofi eller 
fokus, med rod i filosofi og mindfulness. Finns foredrag og undervisning er medrivende med både hårde 
indsigter og underholdende eksempler. Finn benytter den filosofiske indsigt på en let måde, der ikke går 
uden om det svære, men som giver alle interesserede gode eksempler at spejle deres eget liv i, i sporten, 
ledelse og livet i øvrigt.  
 
Filosofisk vejledning – Dette foredrag handler om at finde ens personlige filosofi. En praktisk 
definition af filosofien handler om følgende: 1) Hvordan verden fungerer, 2) Hvordan vi bør opføre os 
overfor andre mennesker og naturen, 3) Hvilke livspraksisser, der gør livet værd at leve. I dette foredrag 
viser Finn Janning, hvordan filosofien – både den vesterlandske og asiatiske – kan hjælpe med at skabe 
større klarhed i livet. Moralen er, at den som tænker klart, lever bedre.  
 
Filosofisk ledelse – Det kan være svært, at gøre det rigtige i en opportunistisk og kompliceret verden, 
hvor der sjældent er tid til fordybelse og refleksion. I dette foredrag viser Finn Janning, hvordan ledere 
kan lære fra filosofien, hvorved de kan blive bedre til at tage de rigtige og bæredygtige beslutninger, der 
frigøre dem selv, medarbejderne og organisationen fra det, som holder dem fanget.  
 
Mindfulness for atleter – Det er blevet sagt mange gange, at succes i sport ikke kun handler om fysisk 
styrke og kropslig elasticitet, men om atletens sindstilstand – ”sport is a mind game”, siget det, hvor det 
handler om, ”being in the zone”. I dette foredrag, viser Finn Janning, hvordan atleter lærer ikke at lade 
distrahere, blive ramt af tvivl eller reagere unødigt aggressive. Mindfulness kan hjælpe atleter med at 
skærpe deres fokus, forblive koncentreret, bringe større selvindsigt og tiltro til deres egne evner, når det 
gælder. 
 
Finn Jannings baggrund 
Finn Janning har studeret filosofi, økonomi og litteratur på CBS og Duke University. Han modtog sin 
Ph.d. fra CBS i 2005. I dag er han ekstern lektor på henholdsvis TBS og UIBS i Barcelona, hvor han 
underviser i Filosofisk ledelse, Filosofisk vejledning, Mindfulness i organisationer, Sport psykologi og 
Sport etik. Han har været ledelseskonsulent i Novo Nordisk Engineering og Københavns Kommune og 
løbende samarbejdet kreativt med kunstneren Jeppe Hein. I 2017 færdiggjorde han en kandidatgrad i 
mindfulness fra Zaragoza universitet, hvorefter han underviste skoleklasser og en læregruppe i 
mindfulness på tre skoler i Barcelona.  

Finn Janning har udgivet tre romaner, Du er (ikke) min?, Hvem myrdede Gilles Deleuze? og 
Stakkels Jim? og flere filosofisk bøger, hvoraf kan nævnes Kunsten at arbejde, Modstand, Den gavmilde digter – 
Et essay om Jørgen Leth, The Happiness of Burnout – The case of Jeppe Hein, A Philosophy of Mindfulness – A Journey 
with Deleuze og Opmærksomhedens filosofi – frihed, kærlighed og fodbold.  

Derudover har han skrevet flere kronikker og kommentarer, som er blevet bragt i de danske 
medier, ligesom har han deltaget i radioprogrammer og Podcasts.  
 
 


