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Abstract
Purpose - This thesis sets out to explore the potential of Mindfulness in developing change 
competencies in organisations. Change competency is operationally defined for the 
purpose of this thesis as sensemaking and learning. The use of Mindfulness in 
organisations is rising and along with it, is the academic interest. The importance of change 
competencies in organisations in a context of global complexity is stressed by McKinsey & 
Company and others.

Methodology - Analysis is done following an eclectic method inspired primarily by 
hermeneutical interpretation. Data material includes secondary empiri in the form of ten 
research articles, primarily studies and meta-studies of the effects of Mindfulness. As these 
articles does not adresse change competencies directly, three research interviews have 
been carried out to make a direct connection.

Findings - The analysis revealed a potential for Mindfulness to facilitate the development of 
change capacities in organisations in primarily five ways. Firstly, Mindfulness was found to 
improve the ability to navigate in the complexity of organisational change by increasing the 
ability to focus and control attention. Secondly, Mindfulness was found to facilitate double-
loop learning by developing the ability to explicitly observe and change the sensemaking 
proces along with the capacity to face and change personal dark sides. Thirdly, Mindfulness 
proves to strengthen social learning systems as knowledge-sharing and innovation is 
facilitated. Fourth, resistance towards change is diminished in the sense that the ability to 
handle change rationally is improved. Fifth, the ability of creative thinking is improved along 
with self-determination suggesting increased creativity and cognitive flexibility.

Theoretical and practical value - This thesis takes the first steps in exploring a connection 
between Mindfulness and change competencies that has not previously been made in the 
litteratur and that can prove valuable for Mindfulness practitioners as well as organisations 
contemplating the use of Mindfulness. Further, the thesis suggests Mindfulness as a tool to 
move from single- to double-loop learning i Argyris’ theory of learning. This is important as 
Argyris does not explicitly show how to make this shift which according to him required to 
make real change (Edmondson, 1996).
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1. Indledning 

1.1. Situation og baggrund  
I løbet af de sidste ti år er Mindfulness gået fra at være relativt ukendt og “alternativt” til at 
vinde bred popularitet i den vestlige verden. I dag kender de fleste til det eller har hørt om 
det eller selv stiftet bekendtskab med Mindfulness i privat eller arbejdsmæssig 
sammenhæng. 

Mindfulness er primært kendt og anvendt som værktøj til håndtering af stress, som i dag er 
en udbredt problematik både i og udenfor organisationer. Jon Kabat-Zinn udviklede i 1979 
et 8-ugers Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), der siden har været anvendt i 
talrige videnskabelige studier som har dokumenteret effekterne af Mindfulness. Disse har 
særligt været gennemført i sundhedssektoren (Kabat-Zinn, 2011).  

Interessen for Mindfulness er udbredt i erhvervslivet, hvor Mindfulness anvendes i større 
multinationale organisationer såsom Google, General Mills, Target, First Direct (Gelles, 
2012) og i dansk kontekst hos If Forsikring og Carlsberg. Mindfulness har vundet 
udbredelse i en tid karakteriseret af forandringer hvor tempoet i organisationer er højt og 
stress er et stigende folkesundhedsproblem (Sundhedsstyrelsen, 2014).

I takt med at anvendelsen af Mindfulness i erhvervslivet og i sundhedssektoren er vokset, er 
den akademiske interesse for fænomenet steget markant. Det ses tydeligt i omfanget af 
artikler udgivet med Mindfulness som emne  der er eksploderet i løbet af de sidste ti år. 1

Størstedelen af den akademiske undersøgelse af Mindfulness er dog sket uden for en 
organisatoriske sammenhænge hvilket gør at viden om effekt og potentialer stadig 
forholdsvis begrænset (bl.a. Hülsheger et al., 2013; Reb, Narayanan & Chaturvedi 2014) .2

 Søgning efter “Mindfulness” som emne i Libsearch 23. juni 20151

 Søgning efter “Mindfulness” som emne + “Organisation” i Libsearch den 23. juni 2015 gav 322 2

resultater (afgrænsning til peer-review gav 162 resultater)
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Et af de vigtigste områder for organisationer i dag er evnen til at håndtere forandringer både 
internt og i deres omverden. Forandring er som sådan ikke noget nyt. Det har altid været et 
menneskeligt grundvilkår, at så snart vi har lært noget, så har situationen vi har lært det i 
forandret sig (Maddi, 2013). Det går dog i dag hurtigere end nogensinde før. Grundet 
stigende globalisering og teknologisk udvikling (Cummings & Worley, 2009) befinder 
organisationer sig i dag i en tid karakteriseret af en global kompleksitet, hvor usikkerhed og 
forandringshastighed har nået hidtil usete højder (Evans et al., 2011).

Anerkendte konsulenthuse som Quartz+Co og McKinsey & Company (2010) taler ligefrem 
om det globale marked som karakteriseret af “turbulens” i den forstand, at der er tale om 
kontinuerlige forandringer uden udsigt til stabilitet, hvor forandringskompetence og agilitet er 
altafgørende.

“In a turbulent market or context, the companies that can handle change swiftly and 
effectively will quite frequently get opportunities to improve their market position” 
(Quartz+Co, s. 1).

1.2. Problemområde 
Mindfulness anvendes i stadig højere grad i organisationer, men anvendelsen heraf er 
sparsomt afdækket i litteraturen. Der findes derfor et videnshul, hvor man ikke kender 
potentialet og begrænsningerne for anvendelse af Mindfulness i organisationer, hvorfor det 
må antages at disse ikke udnyttes til fulde eller at det anvendes i sammenhænge hvor 
effekten er tvivlsom.

Det høje niveau af forandringer og krav om innovation, der i dag er gældende for alle 
organisationer, samt den kendsgerning at op til op til 70 procent af alle forandringer fejler 
(Beer and Nohria, 2000) og kan have store personlige omkostninger for medarbejderne 
(Maddi, 2013) gør Mindfulness til et særligt relevant område for organisationsforskningen. 
Når dette sammenholdes med den sparsomme viden om Mindfulness, som relativt nyt 
fænomen i organisationer, fremstår det både relevant og interessant at undersøge dette 
område med henblik på at søge at dække dette videnshul.

1.3. Problemformulering 
Jeg vil i dette speciale undersøge potentialet for Mindfulness som kognitivt redskab til 
udvikling af forandringskompetence i organisationer. Forandringer forståes bredt som i både 
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planlagte forandringer, inkrementelle tilpasninger og innovation for at udnytte muligheder i 
omverdenen. Forandringskompetence, vil jeg i specialet, definere operationelt med 
udgangspunkt i den brede forandringsdefinition.

Specialet er teoretisk funderet med analyse af eksisterende studier, teorier og cases 
suppleret med illustrative forskningsinterviews for at besvare forskningsspørgsmålet:

Har Mindfulness potentiale til at udvikle organisationsmedlemmers 
forandringskompetence? Og i så fald på hvilken måde? 

1.4. Afgrænsning 
Specialet har til formål, at undersøge potentialet af Mindfulness praksis i relation til udvikling 
af kompetencer, som er relevante for en bred forståelse af forandringer. 

Forandringskompetence vil jeg definere operationelt i specialet og det vil være denne 
definition som afgrænser undersøgelsesområdet.

Mindfulness som fænomen kan defineres både uafhængigt af og i relation til Mindfulness 
praksis. Da jeg som nævnt vil undersøge potentialet af Mindfulness praksis, vil jeg 
udelukkende anvende litteratur i analysen som inkluderer praksis i deres definition.
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1.5. Specialets struktur 
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1. Indledning
Specialets baggrund, problemområde samt problemformulering

2. Mindfulness
Teoretisk gennemgang af Mindfulness’ udvikling og definition

3. Metode
Videnskabsteori, metodiske valg og overvejelser, undersøgelsesdesign 
samt kvalitet af data

5. Analyse og diskussion af resultater
Hermeneutisk inspireret fortolkning og analyse af sekundær empiri og 
forskninginterview samt analyseresultater

6. Afsluttende diskussion
Diskussion af relevans for analyse resultater

4. Forandringskompetence i organisationer
Operationel definition af forandringskompetence ud fra en fænomenologisk 
tilgang til eksisterende litteratur

7. Konklusion og bidrag til fremtidig forskning
Konklusion ud fra analyseresultater, bidrag til teori og praksis



2. Mindfulness

2.1. På sporet af Mindfulness i indisk filosofi 
Jeg vil i dette afsnit kort beskrive baggrunden for Mindfulness som vi kender det i vesten i 
dag og som det er specialets formål at undersøge potentialet af i organisationer. 
Mindfulness i dag er dog i høj grad formet af den oprindelige anvendelse, og det er derfor 
vigtigt at have blik for dette, når fænomenet anvendes i sin nuværende form.

Buddhismen beskrives ofte som den kilde Mindfulness udspringer fra, men faktisk har den 
tråde endnu længere tilbage. Buddha grundlagde Buddhismen i år 450 til 400 f.v.t. med 
grundlag i den eksisterende indiske filosofi, som han selv var en del af. Mindfulness 
meditationer kan spores helt tilbage til den vediske kultur omkring år 1500 f.v.t. Buddhisme 
har udviklet sig fra og sideløbende med yoga traditionen (Krohn, 2013). 

2.1.1. Du skaber selv din lidelse

Jeg vil begynde med at forklare, hvorfor Mindfulness overhovedet blev udviklet. Den indiske 
filosofi er optaget af den eksistentielle lidelse som mennesker altid har oplevet og hvordan 
man kan sætte sig fri fra den.

Den ottefoldige vej som er kernen i buddhismen er et landkort over hvordan mennesket kan 
overkomme den eksistentielle lidelse. Af de otte veje til at blive fri fra lidelse er Mindfulness 
den syvende. Mindfulness er her et redskab, der værner om sindet i vejen til at overkomme 
lidelse (Maex, 2011). 

Det er centralt i den indiske filosofi, at vi selv skaber vores egen lidelse. Vi skaber i vores 
sind et forvrænget billede af verden ud fra, hvordan vi oplever den. Når vi forveksler dette 
billede med virkeligheden, så opstår lidelsen. Vi har med andre ord en uheldig tendens til at 
leve ude af trit med virkeligheden, hvilket skaber den disharmoni som er kilden til 
eksistentiel lidelse (Krohn, 2013; Maex, 2011 og Thera, 1962).

Eksistentiel lidelse hedder Duḥka på sanskrit og Krohn (2013) forklarer det nærmere med 
udgangspunkt i en etymologisk forståelse af begrebet. Duḥka betyder helt konkret “et hjul 
der skurer”. Duḥ betyder dårligt og kha referer til relationen mellem hjulet og dets aksel. Når 
aksel og hjul passer godt sammen, drejer hjulet uden problemer (suhka), men når de ikke 
matcher, opstår duḥka. Med andre ord: når vores billede af virkeligheden ikke passer med 
virkeligheden, så opstår der en skuren. 
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Vi skaber selv den eksistentielle lidelse duḥka ved at (Krohn, 2013):
1. Søge permanens (nitya) i det forgængelige (anitya) og forsøge at holde fast i hvad der 

er og undgå forandringer. 
2. Identificere sig (ātman) med noget man ikke er (anātman). Det vil sige, at konstruere sin 

identitet på baggrund af roller og historier, som ikke passer på én.
3. Leve ud fra ens egen en idé om hvordan virkeligheden er eller hvordan man mener at 

ens liv bør være (Krohn, 2013).

Når vi i Vesten i dag praktiserer Mindfulness anvender vi altså én brik fra en samlet filosofi, 
som har til formål at gøre op med eksistentiel lidelse. Det er ikke nødvendigvis et problem 
og jeg vil ikke komme nærmere ind i det i dette speciale. Det er dog en diskussion som 
foregår (f.eks. Monteiro, Musten & Compson, 2015; Walsh & Shapiro, 2006) og som jeg 
mener at det er værd at være opmærksom på. 

2.1.2. Mindfulness i yoga og buddhismen

Selve ordet “Mindfulness” bruges første gang i slutningen af 1800-tallet af T.W. Rhys 
Davids  (Gethin, 2011), som oversatte adskillige indiske tekster fra sanskrit til engelsk. 3

Teksterne omhandlede begreberne smṛti og sati, som er henholdes sanskrit for “calling to 
mind” og pali for for “an active state of mind” (s. 263). Rhys Davids’ brug af Mindfulness 
som fællesbetegnelse for de to buddhistiske begreber smṛti og sati blev snart den eneste 
acceptable engelske oversættelse.

Mindfulness refererer til et fænomen det kræver en dybere beskrivelse af for at forstå 
betydningen heraf. Rhys Davids holder sig dog til simpelthen at referere til en af Patañjalis 
tekster; “Mahāsatipaṭṭhāna Sutta” med ordene: “Denne Suttanta vil vise 
[betydningen]” (Gethin, 2011, s. 264). Mahāsatipaṭṭhāna Sutta  “The great discourse on the 
establishing of Mindfulness” (Hartranft, 2012). Gethin (2011, s. 265) opsummerer det som 
en særlig måde at være opmærksom på:

“If you consistently “remember” what it is you are doing in any given moment, you will truly 
see what it is you are doing; and in truly seeing what it is you are doing, those of your 
deeds, words and thoughts that are motivated by greed, hatred and delusion will become 
impossible for you”.

  T.W. Rhys Davids (1843 - 1922) studerede sanskrit ved Wrocław University, professor i Pali ved London 3 3
University og senere formand for komparativ religion ved Manchester University
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Formålet med Mindfulness er i følge Gethin (2011, s. 270 ff.) at blive fri fra længsel og 
utilfredshed med den jordiske verden. Vejen til det går via meditation, hvor man er 
opmærksom på den særlige måde, som Gethin (2011) med udgangspunkt Rhys Davids 
forståelse af de indiske tekster, beskriver ovenfor. 

Gethin (2011) beskriver Mindfulness som en proces bestående af tre elementer: tic is not 
floating, its property absence of forgetting, its manifestation guarding or being face to face 
with an object of awareness; its basis is steady perception or the establishing of 
mindfulness of the body, and so on” (Vism XIV, 141 hentet fra Gethin, 2011, s. 272).

Det første element er “remembering” i betydningen af ikke at være fraværende. Hensigten 
er at starte en positiv spiral, hvor munken begynder med at huske at observere sit 
åndedræt, for derved at huske at meditere og derigennem huske hvem han er og hvilke 
værdier han har. 

Det andet er “not floating”, hvor han gennem vedvarende opmærksomhed på et objekt øger 
sin jordfordbindelse og styrker sit fodfæste, så han ikke bliver slået omkuld af indre tanker, 
følelser eller ydre oplevelser, men kan lade dem skylle over sig og give slip i erkendelse af 
at de er midlertidige. 

Det tredje element er “guarding”, altså at passe på. Sanserne er i buddhismen porte ind i 
mennesket og Mindfulness fungerer som en portvagt, der beskytter munken fra at fejltolke 
virkeligheden. Han forfalder ikke til at tage den almene opfattelse af et objekt for gældende 
eller til at fortabe sig i enkelte aspekter af et fænomen, men observerer åbent helheden.

I bogen “Nærmere noget: Filosofien bag yoga” referer Krohn (2013) ligeledes til Mindfulness 
som en beskytter af krop og sind og illustrerer det med følgende citat fra Dhammapada’en 
som er samlingen af Buddhas lære fra år 300 f.v.t.:

“We are what we think. All that we are, arises with our thoughts. With our thoughts we make 
the world … Your worst enemies cannot harm you as much as your own thoughts 
unguarded.” (Krohn, 2013, s. 36) 

På baggrund af ovenstående beskrivelser af Mindfulness i den indiske filosofi kan den 
traditionelle definition sammenfattes som en særlig måde at være opmærksom på med 
henblik på at udvikle en form for etisk intuition eller samvittighed. Det er et redskab, som 
beskytter eller værner mennesker fra deres egne tanker og fejltolkninger af virkeligheden, 
så de bevarer deres fodfæste, værdier, og ikke lader sig slå omkuld.
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Det er denne komplicerede forhistorie, sammenfattet i en kort definition, som Mindfulness i 
Vesten har udviklet sig ud fra. Den traditionelle forståelse af Mindfulness er stadig en stor 
del af fænomenet. Det vil jeg komme nærmere ind på i det følgende.

2.2. Vesten opdager Mindfulness 
Den vestlige Mindfulness praksis kan spores tilbage til den tysk-fødte buddhistiske munk 
Nyanaponika Thera  og bygger på læren i den oldindiske tekst Mahāsatipaṭṭhana sutta, 4

som Rhys Davids ligeledes refererede til i sin definition af Mindfulness (Gethin, 2011).

Thera ser Mindfulness som hjertet i buddhismen og beskriver det som sådan i sit 
hovedværk fra 1954 “The Heart of Buddhist meditation”. På linje med de oldindiske tekster, 
mener Thera, at den måde mennesker opfatter verden på er skadelig. Han hævder, at det 
generelt sker gennem subjektive vurderinger bundet til vores forudindtagede opfattelse af 
os selv og han peger ligeledes på Mindfulness som en metode til at modvirke dette (Gethin, 
2011).

Mindfulness begynder i følge Thera (1962) med simpel opmærksomhed som et værktøj til 
at forme og frigøre sindet. Simpel opmærksomhed er “… the clear and single-minded 
awareness of what actually happens to us and in us, at the successive moments of 
perception” (s. 32). Det er en praksis som indebærer, at man registrerer det som man 
observerer uden at reagere eller kommentere på det mentalt ved at dømme eller reflektere 
over det.

 “In what is seen there should be only the seen; in what is heard, only the heard; in what is 
sensed (as smell, taste or touch), only the sensed; in what is though, only the thought” 
udtalte Buddha (Udāna 1, 10; Thera, 1962, s. 36). Det er en noget nær umulig opgave for 
de fleste og Thera siger derfor, at de mentale reaktioner man uundgåeligt vil opleve, på 
samme måde skal gøres til genstand for simpel opmærksomhed. Det er simpelt, men det er 
langt fra let. Til gengæld har det i følge Thera potentiale til at åbne mennesket for en helt ny 
verden (Thera, 1962, s. 34)

�  Medstifter af “The Buddhist Publication society” og forfatter til adskillige bøger om buddhisme heriblandt The 4
Heart of Buddhist Meditation udgivet i flere oplag og oversat til syv sprog
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2.3. Den vestlige Mindfulness i dag 
Den vestlige Mindfulness i dag bygger i høj grad på professor emeritus Jon Kabat-Zinns 
arbejde. Kabat-Zinn er stifter af Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and 
Society ved Massachusetts Medical School (umassmed.edu). 

Kabat-Zinn udviklede MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) som et otte-ugers 
behandlingsprogram imod stress. Mindfulness kunne ud fra dette program studeres 
videnskabeligt og det banede, i begyndelsen af 1980erne, vejen for Mindfulness i klinisk 
psykoterapi, hvor det siden er udviklet af Segal, Williams, Teasdale og mange andre 
(Gethin, 2011).

Kabat-Zinn’s (1994) definition bygger på den traditionelle indiske forståelse af Mindfulness, 
som en særlig måde at være opmærksom på som beskrevet i afsnittet ovenfor. Kabat-Zinn 
beskriver relevansen og anvendelse i af Mindfulness i vestlig kontekst på følgende måde:

“Mindfulness is an ancient Buddhist practice, which has profound relevance for our present-
day lives. This relevance has nothing to do with Buddhism per se or with becoming a 
Buddhist, but it has everything to do with waking up and living in harmony with oneself and 
with the world. It has to do with questioning out view of the world and out place in it, and 
with cultivating some appreciation for the fullness of each moment we are alive. Most of all, 
it has to do with being in touch”. (Kabat-Zinn, 1994, s. 3)

Krohn (2013) understreger  relevansen af yoga og her implicit Mindfulness på følgende 
måde:

“Yoga tager sit udgangspunkt i menneskets fundamentale, eksistentielle udfordringer og 
potentiale, og på dette plan er der ingen forskel på oldtidens Indien og dagens Danmark. 
Mennesket kæmper stadig med den samme fundamentale uro og de samme uheldige 
tendenser, der får os til at leve ude af harmoni med verden og os selv” (s. 12).

Mindfulness i vesten har altså meget til fælles med den traditionelle indiske definition som 
beskrevet i foregående afsnit. Formålet er stadig at minimere lidelse, om end fokus er 
udvidet fra kun at handle om den eksistentielle lidelse til også at handle om at forebygge og 
behandle stress og andre mere kliniske udfordringer. Krohn (2013) opsummerer hvad det i 
bund og grund handler om: “… du kan få et markant bedre liv, hvis du holder op med at 
digte, ser livet i øjnene og lever i større harmoni med virkeligheden” (s. 37).
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2.3.1. En definition af vestlig Mindfulness

Jeg definerer Mindfulness i dette speciale ud fra Kabat-Zinns grundlæggende definition 
uddybet med Shapiros model over Mindfulness som er udviklet ud fra Kabat-Zinns 
definition.

Kabat-Zinn definerer Mindfulness som “…paying attention in a particular way: on purpose, 
in the present moment, and non-judgmentally” (Kabat-Zinn, 1994, s. 4).

Med udgangspunkt i Kabat-Zinns definition og med inspiration fra buddhismens ottefoldige 

vej har Shapiro, Carlson, Astin og Freedman (2006; Shapiro (2013)) har udviklet en model 

over Mindfulness som bygger på tre grundelementer: intention, opmærksomhed (attention) 
og attitude. Grundelementerne skal forståes som byggesten i fundamentet hvorfra andre 
egenskaber og kvaliteter kan vokse frem.

1. Intention er at vide hvorfor vi er opmærksomme. Det reflekterer vores vision, mål og 
hvad vi stræber efter. Det understreges, at det er vigtigt at sætte sig et mål eller en 
retning som er relevant for ens nuværende situation. Det er vist i flere studier at man 
får hvad man sætter sig for.  

2. Opmærksomhed på nuet. Interne og eksterne oplevelser fra ene øjeblik til det 
andet. Det er en form for “nøgen” opmærksomhed, hvor fortolkning suspenderes og 
man fokuserer på at observere med åben bevidsthed. Opmærksomheden reguleres 
ved viljens kontrol sådan, at man træner evnen til at holde opmærksomhed på et 
øjeblik over længere tid, evnen til at skifte fokus mellem objekter eller mentale 
bevægelser samt evnen til at hæmme sekundær behandling af tanker, følelser og 
sanseindtryk.

3. Attitude er hvordan vi er opmærksomme. Det som vi træner bliver stærkere og i 
Mindfulness træner vi accept, åbenhed, nysgerrighed, ikke-stræben, at give slip, 
venlighed, tålmodighed, “caring”, blidhed og tillid. 
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blocks of mindfulness, and examined the literature on this topic. An often cited definition
of mindfulness”—paying attention in a particular way: on purpose, in the present moment,
and non-judgmentally” (Kabat-Zinn, 1994, p. 4)—embodies the three axioms of
mindfulness:

1. “On purpose” or intention,

2. “Paying attention” or attention,

3. “In a particular way” or attitude (mindfulness qualities).

Axioms are fundamental building blocks out of which other things emerge. From an
understanding of IAA, we can deduce how mindfulness might work. Intention, attention,
and attitude are not separate processes or stages—they are interwoven aspects of a single
cyclic process and occur simultaneously (See Figure 1). Mindfulness is this moment-to-
moment process.

Axiom I. Intention

When Western psychology attempted to extract the essence of mindfulness practice from
its original religious/cultural roots, we lost, to some extent, the aspect of intention, which
for Buddhism was enlightenment and compassion for all beings. It seems valuable to
explicitly bring this aspect back into our model (Shapiro & Schwartz, 2000). As Kabat-
Zinn writes, “Your intentions set the stage for what is possible. They remind you from
moment to moment of why you are practicing in the first place” (p. 32). He continues, “I
used to think that meditation practice was so powerful . . . that as long as you did it at all,
you would see growth and change. But time has taught me that some kind of personal
vision is also necessary” (p. 46, 1990). This personal vision, or intention, is often dynamic
and evolving (Freedman, 2005). For example, a highly stressed businessman may begin
a mindfulness practice to reduce hypertension. As his mindfulness practice continues, he
may develop an additional intention of relating more kindly to his wife.

The role of intention in meditation practice is exemplified by Shapiro’s study (1992),
which explored the intentions of meditation practitioners and found that as meditators
continue to practice, their intentions shift along a continuum from self-regulation, to

Figure 1. The three axioms of mindfulness, Intention, Attention, and Attitude, are not separate stages. They
are interwoven aspects of a single cyclic process and occur simultaneously. Mindfulness is this moment-to-
moment process.
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Mindfulness er udviklet og tilpasset en vestlig kontekst, men som vist i dette afsnit handler 
det stadig om at den måde vi er opmærksomme på og opfatter verden på. 

2.4. Mindfulness som karaktertræk, tilstand og praksis 
Mindfulness kan defineres på to måder; som tilstand og som karaktertræk. De to adskiller 
sig primært ved at have en forskellig definition af hvor stabil evnen til at være Mindful er. De 
to udelukker dog ikke hinanden, da man i praksis kan have en personlighed som vurderes 
højt på en Mindfulness skala, men nogle gange være mere Mindful eller “til stede” end 
andre (Hülsheger et al., 2013).

Jeg vil derfor i dette speciale anvende undersøgelser som bruger begge definitioner. Af 
hensyn til specialets formål, vil jeg ikke i analysen skelne mellem hvilken definition 
undersøgelsen anvender.

Uden for disse kategorier står de effekter som Mindfulness praksis har på individer. Det er 
ikke kompetencer som er forbeholdt det at være Mindful, men kompetencer som styrkes af 
Mindfulness praksis. Disse effekter vurderes i dette speciale i forhold til 
forandringskompetence.

Jeg vil i dette afsnit kort definere hvad det betyder at være Mindful som henholdsvis 
karaktertræk og som tilstand. Herefter vil jeg kort gennemgå, hvad Mindfulness praksis vil 
sige.

2.4.1. Mindfulness som karaktertræk

Mindfulness som karaktertræk er stabilt og generelt kendetegnende ved et individ. Det er 
den generelle tilstand af Mindfulness hos et individ set over tid.

Når Mindfulness ses som et karaktertræk, bliver det også muligt at måle det på en skala. 
MAAS står for Mindfulness Attention Awareness Scale og er et selvrapporteringsskema 
hvor man selv vurderer, hvordan man forholder sig til 15 udsagn på en skala fra 1 til 6.

MAAS måler Mindfulness som et generelt personlighedtræk ud fra hvilken grad man er 
bevidst tilstede og ikke kører på automatpilot. Det måles i forskellige sammenhænge såsom 
om man er bevidst om sine følelser og sanseindtryk mens de optræder, om man har 
tendens til at tabe ting eller spilde, om man har tendens til at multitaske, til at overfokusere 
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på en ting og lukke alt andet ude eller til at spise uden at være bevidst om det (Brown & 
Ryan, 2003).

2.4.2. Mindfulness som psykologisk tilstand

Kabat-Zinn (1990) og andre (f.eks. Brown & Ryan, 2003) definerer Mindfulness som en 
individuel psykologisk tilstand der i sin natur varierer. Det er ikke et karaktertræk, men 
snarere en evne til at kunne være Mindful. 

Mindfulness defineres her som en bevidsthedstilstand, hvor man er opmærksom på, hvad 
der sker i nuet både udenfor og indeni én selv uden at gå ind i det og fortolke det. I denne 
tilstand er man i stand til at adskille fortolkninger og automatiske mentale processer, så det 
bliver muligt at observere og potentielt ændre dem (Gärtner, 2013).

2.4.3. Mindfulness praksis

I følge Bishop et al. (2004) består en Mindfulness praksis af selv-regulering af 
opmærksomhed på det nuværende øjeblik karakteriseret ved nysgerrighed, åbenhed og 
accept. Mindfulness praksis er altså Shapiro et al.’s Mindfulness komponenter i praksis 
(2006).

Selve praksissen indebærer selvregulering af opmærksomheden i meditation hvor vi med 
Krohns (2013) begreber træner henholdsvis fokuseret og åben opmærksomhed . Krohn 5

illustrerer begreberne med en lommelygte som metafor for opmærksomheden. Fokuseret 
opmærksomhed lyser på et objekt af gangen, mens åben opmærksomhed lyser hele 
rummet op.

Fokuseret og åben opmærksomhed er i følge Kabat-Zinn de to “døre” til udvikling 
Mindfulness (Paulson, Davidson, Jha & Kabat-Zinn, 2013). Jeg vil i det følgende uddybe 
hvordan henholdsvis fokuseret og åben opmærksomhed trænes.

Den første dør; fokuseret opmærksomhed trænes i meditation ved at fokusere på et objekt 
der fungerer som anker fokuspunkt for bevidstheden. Det er ofte åndedrættet som 
anvendes, men det kan også være lyde eller dele af kroppen. Øvelsen består i at være 
opmærksom på, når bevidstheden driver væk og så venligt kalde den tilbage til 
fokuspunktet (Paulson et al., 2013).

 Danske betegnelser for henholdsvis “attention” og “awareness”5
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Når den fokuserede opmærksomhed trænes på denne måde, øver vi os (Bishop et al. 
2004) på følgende evner:
I. Evnen til at fastholde opmærksomheden på et objekt over længere tid
II. Evnen til at skifte fokus fra et objekt til et andet
III. Evnen til at rumme, det vil sige evnen til at observere uden fortolkning 

Den anden dør; åben opmærksomhed trænes ved at hvile i bevidstheden uden af fokusere 
på et bestemt objekt. Det handler om at være nysgerrig på det nuværende øjeblik (Paulson 
et al., 2013). 

Denne praksis indebærer en bevidst beslutning om at acceptere det nuværende øjeblik som 
det er og give plads til de tanker, følelser og sanseindtryk der kommer, uden at gå ind i dem 
eller fortolke dem (Bishop et al. 2004).

Fokuseret og åben opmærksomhed kan både trænes i formel praksis som beskrevet 
ovenfor og som uformel praksis. I den uformelle praksis bruges teknikkerne i hverdagen til 
f.eks. at være mere Mindfulness når man spiser (Bruun & Corneliussen, 2014).

Samlet set træner Mindfulness praksis evnen til at observere uden vores sædvanlige filtre, 
fordomme, antagelser og lignende (Bishop et al. 2004). Det træner modtageligheden for 
nye oplevelser ved styrke evnen til at håndtere kompleksitet (Bishop et al. 2004).

2.4.3.1. Mindfulness attituder

Mindfulness praksis bygger på et sæt grundholdinger og værdier som refereres til som 
Mindfulness attituder. Disse attituder udgør i følge Kabat-zinn den jord fra hvilken 
Mindfulness praksissen blomstrer (Lorenzen & Reintoft, 2010).

Beskrivelsen af Mindfulness attituderne varierer i mindre grad i litteraturen. Jeg vil her kort 
nævne de syv attituder Lorenzen og Reintoft (2010) definerer, da de er samlet ud fra Kabat-
Zinns teorier. 

1. Ikke dømmen som evne til at skabe plads til at kunne rumme og observere det som 
er uden at dømme.

2. Nybegynderens sind handler om at kunne give slip på forventninger og 
forudindtagelser og stille spørgsmål med et åbent sind.

4. Accept er evnen til at anerkende og acceptere situationen som den er uden reagere 
eller handle automatisk. 

5. Tålmodighed over for sig selv, andre og situationer.
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6. Ikke stræben forstået som evnen til at give slip på idéen om hvordan situationen 
“bør” være. At det ville være bedre hvis bare… Det er ikke resignation, men evnen til 
at kunne rumme situationen som den er og handle ud fra det.

7. Tillid til andre, sig selv og det nuværende øjeblik præcis som det er.
8. Give slip på vaner og mønstre som vi støtter os til og turde være med det ukendte 

og uforudsigelige.

2.5. Opsamling på Mindfulness 
Jeg har i dette afsnit sporet Mindfulness tilbage til dets oprindelse i den indiske filosofi og 
beskrevet hvordan fænomenet har udviklet sig til at blive den vestlige Mindfulness som vi 
kender i dag og som jeg vil undersøge potentialet af, for organisationer i dette speciale.

Jeg har gennemgået hvordan Mindfulness er relevant i en vestlig kontekst som redskab til 
at få det bedre, minimere stress og træne kognitionen. Mindfulness er defineret til brug i 
dette speciale ud fra Kabat-Zinns (1994) definition af Mindfulness, som en særlig måde at 
være opmærksom på og Shapiro’s model (2006; Shapiro (2013)) af Mindfulness som et 
trefoldigt fænomen bestående af intention, opmærksomhed (attention) og attitude.

Mindfulness kan både ses som et stabilt karaktertræk og som en psykologisk tilstand, der 
fungerer som en evne til at være Mindful. Begge definitioner anvendes i dette speciale og 
de anvendes begge i relation til Mindfulness praksis. Denne praksis har jeg gennemgået og 
forklaret hvordan man træner både åben og fokuseret opmærksomhed.

3. Metode

3.1. Videnskabsteoretisk udgangspunkt 
Det videnskabsteoretiske udgangspunkt for dette speciale er socialkonstruktivistisk. 

Socialkonstruktivismen dækker over en gruppe videnskabsteoretiske tilgange der har det 

tilfælles at de ontologisk opfatter dele af virkeligheden som kontinuerligt konstruerede og 
rekonstruerede via sociale processer. Socialkonstruktivismen opfatter, i modsætning til 
positivismen, den sociale virkelighed som konstrueret og afhængig af individet.

Fænomener konstrueres både kollektivt via social konstruktion og individuelt via det 

menneskelige subjekts aktiviteter på et transcendentalt niveau hævet over tid og rum, men 

�  af �20 76



altid i samspil med en kontekst. Socialkonstruktivismen har som ærinde at dekonstruere, 
det vil sige demaskere og de-naturalisere fænomener så de afdækkes som kulturelt 
betingede sociale konstruktioner af ren menneskelig oprindelse. Den klassiske humanistisk 
tradition om at forholde sig kritisk til de rådende samfundsnormer er altså indbygget i 
socialkonstruktivismen. Fænomener er ikke evigtgyldige, men socialt skabte. Dette er en 
vigtig pointe i socialkonstruktivistismen da de netop derfor står til at ændre. (Collin, 2008).

Epistemologisk opfattes viden som konstrueret, der kan derfor ikke findes én absolut, men 
mange ligeværdige meningsfortolkninger. Mening og betydning konstrueres kontinuerligt i 
sociale relationer. Det har den implikation, at jeg som forsker ikke kan påstå at være 
neutral, men indtager rollen som subjektiv med-konstruktør i produktionen af 
forskningsresultater. Det gør jeg blandt andet via det som Hayden White kalder emplotment, 
hvilket vil sige at jeg udvælger noget og fravælger noget andet (Collin, 2008). Jeg er altså 
bevidst om, at det forskningsresultat jeg kommer frem til vil udgøre et ud af flere mulige 
fortolkninger af den valgte forskningsgenstand. 

Socialkonstruktivismen er valgt som videnskabsteoretisk udgangspunkt da mit 
forskningsfelt, forandringskompetence, netop er indlejret i og udfoldes i sociale relationer. 
Forandringskompetence udvikler sig løbende. Med en socialkonstruktivistisk tilgang vil jeg 
derfor undersøge hvordan denne kontinuerlige konstruktion af forandringskompetence 
påvirkes af Mindfulness.

3.2. Valg af metode 
“Det gælder om modigt at støtte sig til sin nysgerrighed, sin lidenskab, sin vilje til at åbne sig 
mod verden og sin sans for og forkærlighed for komplekse sammenhænge” Morin (1977) La 
Méthode (Oversættelse: Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 231). 

Jeg har ladet mig inspirere ovenstående citat fra Morin i tilrettelæggelsen af en eklektisk 
metode til besvarelsen af mit forskningsspørgsmål:

Har Mindfulness potentiale til at udvikle organisationsmedlemmers 
forandringskompetence? Og i så fald på hvilken måde? 

Til besvarelsen af dette vil jeg anvende den hermeneutiske fortolkningsmetode hvor 
analysen bygges op og udføres med udgangspunkt i den hermeneutiske cirkel. Jeg har 
valgt en hermeneutisk tilgang med en eklektisk metode ud fra følgende overvejelser.
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Specialets genstand er det organisatoriske liv, som består af meningsfulde relationer 
mellem mennesker. Mennesker lader sig vanskeligt kvantificere, og derfor er valget faldet 

på en kvalitativ metode. Nærmere bestemt er hermeneutikken valgt da jeg ønsker at nå 

frem til en almengyldig besvarelse, som er gældende generelt for forandringskompetence i 

organisationer. Dette harmonerer med hermeneutikkens formål om at nå frem til en gyldig 

og almen forståelse, ud fra den hermeneutiske cirkel, hvor dele og helheder inddrages og 
der veksles mellem dem i fortolkningen (Kvale, 1997; Brinkmann & Tanggaard, 2015; 
Gadamer, 2013 (1975)).

Forskningsspørgmålet søges besvaret ud fra analyse af både primær og sekundær empiri i 
form af henholdsvis forskningsinterview og allerede eksisterende studier af Mindfulness.

Jeg har valgt en eklektisk metode, hvor jeg vil anvende både induktive og deduktive 
kvalitative analysemetoder, ud fra en hermeneutisk tilgang. Jeg har dog valgt at bryde med 
den hermeneutiske tilgang i den del af mit speciale hvor forandringskompetence defineres. 
Det har jeg valgt, fordi jeg her søger deskriptivt at redegøre for fænomenets væsen, hvorfor 
en fænomenologisk tilgang er mere velegnet. Jeg støtter mig til Morins tilgang til metode 
som er illustreret ved citatet øverst i dette afsnit, samt til Brinkmann og Tanggaard som 
udtaler at de bedste og mest interessante forskningsresultater opnås ved en personligt 
tilrettet metode, der bæres af åben undren og ægte nysgerrighed (Brinkmann & Tanggaard, 

2015, s. 231). På baggrund af dette og den kendsgerning at hermeneutikken er inspireret af 

fænomenologien, tillader jeg mig at anvende begge metoder i en eklektisk metode, som 
overordnet set er hermeneutisk.

Jeg vil i det følgende komme nærmere ind på hermeneutikken, og hvorfor den er særligt 

velegnet til besvarelse af mit forskningsspørgsmål. Derudover vil jeg gøre rede for 
fænomenologien, og hvordan den finder anvendelse i en teoretisk definition i dette speciale.

3.3. Fænomenologisk definition af forandringskompetence 

Formålet med denne del af specialet er at nå frem til en operationel definition af 

forandringskompetence som kan anvendes i den senere analyse. Det søger jeg at opnå 

ved, at beskrive specifikke aspekter ved forandringskompetence som fænomenologisk kan 
betegnes som essentielle. Jeg vil senere i analysen anvende disse aspekter som 
analysekategorier.
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Fænomenologien som filosofisk retning blev grundlagt af Edmund Husserl (1859-1938). 
Husserl argumenterede for at relationen mellem perceptionen og dets objekt ikke er passiv, 

men at den menneskelige bevidsthed konstruerer i lige så høj grad som den oplever 

(Gubrium & Holstein, 2000). Interessefeltet blev senere videreudviklet af eksistensfilosoffer 
som Heidegger, der tilføjede livsverdenen og Sartre som inkluderede menneskelige 
handlinger.

Det fænomenologiske fokus i dag er den menneskelige bevidsthed og livsverden, det vil 
sige den verden som mennesker oplever førstehånds. Den søger deskriptiv analyse af 

fænomener ved at forskerens forforståelse sættes i “parentes” for at nå frem til invariante 

beskrivelser der trækker det “usynlige” frem og belyser fænomeners væsen (Kvale, 1997). 

Det er dog vigtigt at bemærke, at fænomenologiens epistemologiske tilgang til viden 
adskiller sig fra hermeneutikken i det at viden betragtes som direkte tilgængeligt. Det 
usynlige er derfor ikke usynligt fordi det skjult bagved noget, men kun fordi det ikke er 
belyst.

Metoden deskriptiv fænomenologi valgt for at nå frem til en åben beskrivelse af fænomenet 

forandringskompetence (Brinkmann, 2014). Åben beskrivelse kræver fænomenologisk 

reduktion, hvor forudgående viden sættes i “parentes” for at beskrive fænomenets væsen. 

Ifølge Kvale (1997) kan der dog i praksis ikke kan opnås et totalt fravær at forudsætninger.

Åben beskrivelse står i et vist modsætningsforhold til specialets socialkonstruktivistiske 
tilgang. Ud fra denne tilgang er jeg som forsker med-konstruktør af den viden jeg 
producerer. Jeg vil derfor anvende fænomenologiske reduktion i form af det Kvale (1997) 
benævner som kritisk tilgang til egne forudsætninger, frem for et totalt fravær af 
forudsætninger. Herved erkender jeg at den beskrivelse af forandringskompetence, jeg når 
frem til, kun er én beskrivelse ud af mange mulige.

3.4. Hermeneutisk inspireret eklektisk undersøgelsesdesign 

“Vi kalder den proces, i hvilken vi ud fra tegn, som er givet sansemæssigt i det ydre, 
erkender et indre: forståelse.” Wilhelm Dilthey (1924) taget fra Pahuus (2008) s. 142.

Den hermeneutiske tilgang er valgt da jeg søger at finde almene og gyldige svar på, 
hvordan Mindfulness påvirker forandringskompetence i organisationer. Det har desuden 
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været vigtigt for mit valg at hermeneutikken i modsætningen til fænomenologien, netop 
betoner forforståelsen i fortolkningen (Brinkmann og Tanggaard, 2015), da de teoretiske 
definitioner omkring Mindfulness og forandringskompetence er vigtige for at jeg kan nå frem 
til alment gyldige resultater.

Fortolkning og mening er de to centrale begreber i hermeneutikken (Pahuus, 2008). 
Retningen har i dag meningsfuld handling som genstand forstået som menneskelig aktivitet 

og produkterne af disse aktiviteter. Hermeneutikken søger via fortolkning at nå frem til en 

gyldig og almen forståelse af teksten. I modsætning til dialektikken som ser verden som 

modsætningsfyldt, er det her muligt at opnå et fortolkningskonsensus med konklusioner fri 

for indre modsigelser (Kvale, 1997).

Kvale (1997) vurderer hermeneutikken som særlig relevant for forskningsinterviewet, da 
den både sigter mod at belyse den dialog som producerer de interviewtekster som er 
genstand for fortolkning, samt fortolker selve interviewteksten.

Hermeneutisk fortolkning er karakteriseret ved den hermeneutiske cirkel, hvor hvert niveau 
af verifikation danner udgangspunkt og validitet, og dermed har processuel og 
akkumulerende karakter. Man bevæger sig frem og tilbage mellem de enkelte dele, tekstens 
helhed og den større helhed, samt forskerens egen forforståelse (Gadamer, 2013 (1975)). 
Analysen bevæger sig i cirkler mellem de spørgsmål der stilles og de svar der findes, 
således at forståelsen sandsynliggøres af konvergensen i de enkelte trin (Brinkmann & 
Tanggaard, 2015).

3.4.1. Analysens opbygning og enkeltdele

Jeg vil i dette afsnit kort uddybe analysens enkeltdelen metodisk.

3.4.1.1. Forskerens forforståelse

Forskerens forforståelse tager som vist ovenfor udgangspunkt i min baggrundsviden om 
specialets emner. Undervejs i specialet bliver denne viden dybere og bredere hvilket 
betyder at forforståelsen hele tiden udvikles. Som analysen folder sig ud, udvikles 
forforståelsen kontinuerligt i en cirkulær proces hvor datamaterialet fortolkes.
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3.4.1.2. Meningskondensering

Forskningsinterviewene struktureres via meningskondensering. Ved meningskondensering 
trækkes lange udsagn sammen til kortere formuleringer der rummer hovedbetydningen 
(Kvale, 1997). Meningskondensering anvendes på forskningsinterviews ud fra Giorgis 
deskriptive fænomenologiske metode, hvor naturlige enheder i teksten omdannes til 
meningsenheder som kommunikerer meningen (Brinkmann, 2014). 

Meningskondensering anvendes i forhold til den sekundære empiri i en forenklet form. 
Teksten gennemgås for resultater som er relevante i forhold til de to analysekategorier, for 
at besvare forskningsspørgsmålet. Disse resultater omdannes til meningsenheder som 
anvendes i den videre analyse.

3.4.1.3. Meningsfortolkning

Den hermeneutiske meningsfortolkning anvendes til samlet fortolkning af 
analyseresultaterne fra forskningsinterviews og sekundær empiri. Meningsfortolkning 
foretages ved at analyseresultater fra meningskondensering fortolkes i forhold til hinanden 
og til helheden (Kvale, 1997). Fortolkningen sker med udgangspunkt i den forforståelse der 
er etableret i specialet op til fortolkningen, samt den forforståelse som udvikles undervejs i 
fortolkningen.

3.5. Produktion af empiri 

3.5.1. Kvalitative interviews

Jeg vil udføre kvalitative interviews med det formål at indhente individuelt levede oplevelser 

(Brinkmann, 2014), det vil sige beskrivelser af informantens livsverden, med henblik på at 

fortolke meningen med de fænomener som denne beskriver (Kvale, 1997).

Interviewene vil være semistrukturerede, med fokus på bestemte temaer, og udføres 

individuelt ansigt-til-ansigt med udvalgte interviewpersoner (Kvale, 1997). Disse er udvalgt 
ud fra en informationsorienteret tilgang, da de er valgt fordi de forventes at have stor viden 
om Mindfulness i organisationer, samt at deres viden repræsenterer forskellige tilgange, 
baggrunde og synsvinkler (Brinkmann, 2014). Respondenter er dermed ikke udvalgt for at 

opnå statistisk repræsentativitet, men med det formål at indsamle nuancerede beskrivelser 

af Mindfulness i relation til forandringskompetence i organisationer.
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Interviewene er udført deskriptivt, det vil sige med det sigte at få åbne, nuancerede og 

ufortolkede beskrivelser af forskellige aspekter ved fænomenet. Generelle 

meningsspørgsmål er så vidt muligt udeladt og i stedet er spørges der specifikt til 

informantens egne erfaringer, for eksempel “Hvordan mener du at Mindfulness påvirker 

læring?” i tråd med det kvalitative interviews formål om at holde fokus på det specifikke 

(Kvale, 1997). 

I følge Kvale (1997) bør det kvalitative interview udføres med “bevidst naivitet” forstået som 

åbenhed overfor nye og uventede fænomener, hvilket blandt andet indebærer at undgå 

færdige analysekategorier. Der er et af Kvales anerkendte modsætningsforhold mellem 
dette og kravet om sensibilitet, det vil sige fornemmelse for og forhåndsviden om emnet. 
Som løsning foreslår Kvale “velovervejet bevidst naivitet”. Det har jeg forholdt mig til ud fra 
problemformulering, videnskabsteoretisk udgangspunkt og metodisk tilgang.

Jeg har valgt at vægte sensibilitet højt for, at kunne anvende definitionen af 
forandringskompetence som relevant for alle demografiske grupper i organisationen, og 

hvor bestemte delaspekter så som positiv/negativ indstilling over for planlagte forandringer 

ikke er dominerende.

Når jeg har valgt at vægte kravet om sensibilitet højest, skyldes det i høj grad også den 

hermeneutiske betoning af forskerens forforståelse. I følge Gadamer (2013 (1975)) har det 
afgørende betydning, i og med at forståelse kun er mulig når man forstår 
interviewpersonen, og når der er et vist overlap mellem dennes og ens egen forståelse af 
verden. Det vurderes ikke muligt at fuldt ud at i møde komme dette krav idet størstedelen af 

forståelsen er såkaldt “levet” og tavs. Fælles forståelse tilstræbes dog ved at jeg på forhånd 

har sat mig grundigt ind i Mindfulness og forandringskompetence (se afsnit 4.3.1) som 
fænomener, samt ved at interviewpersonen spørges om deres egen tilgang til Mindfulness i 
organisationer, ligesom specialets formål og analysekategorier forklares og defineres 
undervejs i interviewet.

Det er ud fra ovenstående overvejelser om metode og undersøgelsesdesign, at jeg har 
udarbejdet en interview guide med ni overordnede spørgsmål. Den fulde interviewguide er 
vedlagt som bilag 1.
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Guiden er udarbejdet på baggrund af analyse og definitionen af forandringskompetence 

som udvikles i afsnit 2. Forandringskompetence.

Det har i overvejende grad været den hermeneutiske metode som har været styrende i 
udviklingen af interviewguiden. Det betyder at guiden er udviklet ud fra en både teoretisk og 

subjektiv forståelse af forandringskompetence og Mindfulness henblik på fortolkning. 

Der spørges derfor eksplicit ind til de analysekategorier som opstilles under 
forandringskompetence. Jeg har oprindeligt defineret tre kategorier: sensemaking, læring 
samt robusthed og resiliens. Det viste sig dog undervejs at det ikke ville være muligt at gå i 
dybden med alle tre kategorier af hensyn til specialets omfang. Jeg har derfor induktivt ladet 
mig guide af mit materiale og valgt at skære robust og resiliens fra. Forandringskompetence 
i specialet undersøges derfor med læring og sensemaking som analysekategorier.

Robusthed og resiliens optræder dog i forskningsinterviewene og jeg vil anvende den viden 
der er kommet frem i den forbindelse i relation til de to andre kategorier såfremt det er 
relevant. 

Det fænomenologisk ideal åbenhed er i nogen grad taget med, ved at der spørges til 

interviewpersonens egen vurdering af Mindfulness’ potentiale i organisationer både først og 

sidst i interviewet. Derved åbnes der op for ny og uventet viden. 

Interviewguiden åbner desuden eksplicit for at negative aspekter kunne italesættes og 
søger dermed at afdække undersøgelsesområdet i sin helhed.

Interviewpersonenerne blev bedt om at forholde sig til udsagnet: “Mindfulde individer kan 
skabe forandringskompetente adrætte/agile organisationer”. Denne del af interviewet 

fungerede mindre godt, særligt fordi “Mindfulde” individer ikke var defineret og udsagnet 

derfor fremstod uklart.

Interviewguide

1. Hvordan er din tilgang til at arbejde med Mindfulness?

2. Hvilke effekter af Mindfulness i organisationer vil du fremhæve?

3. Hvilke erfaringer har du i forhold til Mindfulness og forandringer?

4. Hvilken betydning har Mindfulness for sensemaking?

5. Hvilken betydning har Mindfulness for læring?
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6. Hvilken betydning har Mindfulness for resiliens og hardiness? 

7. Hvad tænker du om udsagnet: “Mindfulde individer kan skabe 
forandringskompetente adrætte/agile organisationer”?

8. Mener du at Mindfulness i organisationer kan have negativ indflydelse på nogle 

områder?

9. Mener du at Mindfulness har et “skjult” potentiale som endnu ikke er kendt?

Samlet set har interviewet guiden fungeret rigtig fint i tråd med de metodiske overvejelser 
og har sikret at de to analysekategorier, defineret under forandringskompetence (se afsnit 
4) er blevet grundigt belyst.

3.5.1.1. Transkribering

Alle interview er transskriberede med bevidsthed om at enhver oversættelse fra mundtlig 
samtale til skrift er en kunstig konstruktion. Mundtlig tale fremstår ofte rodet hvis det 
oversættes direkte til skrift, og meningen kan være utydelig fordi man ikke har adgang til 
toneleje, pauser, stemmeføring, kropssprog, osv. Jeg har derfor valgt at bruge rekonstruktiv 

transskription hvor talesproget “oversættes” til korrekt skriftsprog for lettere at formidle 

meningen til læseren (Brinkmann, 2014). Ved at oversættelsen sker under transskriptionen, 

sikrer jeg mig dermed også mod misforståelser der kunne opstå ved oversættelse senere i 

analyseprocessen.

Interviewene er som hovedregel transskriberede fuldt ud. Enkelte udvalgte afsnit såsom 
snak med andre tilstedeværende er dog udeladt. Andre afsnit såsom fortælling om 
specifikke metoder er udelukkende meningskondenserede, da de ikke vurderes som 
relevante for analysens formål. Der argumenteres for hver enkelt udeladt eller kondenseret 
passage i selve transskriptionen.

3.5.2. Indsamling af eksisterende studier om Mindfulness

Litteratursøgning er foretaget med det formål at finde litteratur om effekterne af Mindfulness 

generelt. Dette er gjort for ud fra en idé om, at der kan findes relevant viden i studier som 

ikke er udført i direkte relation til organisationer og forandringskompetence. 
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Der indsamles både sekundær empiri udarbejdet efter socialkonstruktive tilgange og empiri 

af mere positivistisk natur, såsom studier der bygger på hjernescanninger. Der vil ikke blive 

skelnet mellem disse og resultaterne vil blive behandlet som lige gyldige.

3.6. Forskningskvalitet 

3.6.1. Kvalitet

Kvale definerer videnskab som ““Metodologisk produktion af ny, systematisk viden” (Kvale, 
1997, s. 69). Hvorvidt viden kan opnå videnskabelig status afhænger dermed af hvordan 
begreberne defineres, og det bliver derfor meningsløst at tale om kvalitativ forskning som 
videnskabelig eller uvidenskabelig. Jeg vil derfor her udelukkende forholde mig til kvaliteten 
af min forskning.

Interviewene udgør en stor del af fundamentet for den videre analyse, og kvaliteten af disse 
er derfor særdeles vigtig. Kvale & Brinkmann (2015) lister seks kvalitetskriterier op, som 

selve interviewets kvalitet kan bedømmes ud fra. Jeg vil ikke gå i dybden med disse 

kvalitetskriterier, men blot her nævne nogle få.

Det er kvalitetskriterium at intervieweren søger at verificere sine fortolkninger undervejs i 
interviewet. Det har jeg gjort ved løbende at spørge som f.eks. i interview med Simon 

Krohn: “Er det fordi det foregår på arbejdspladsen eller er det fordi folk agerer anderledes, 

tror du, når de er på arbejde?” (Bilag 3c, s. 2).

Et andet kvalitetskriterium er kortest mulige spørgsmål fra intervieweren og længst mulige 
svar fra interviewpersonen. Det fremgår tydeligt af transskriptionerne at dette kriterium er 
opfyldt. De første fem sider af Interviewet med Jesper Askjær indeholder samlet 3.104 ord 
hvor jeg som interviewer kun taler 290 ord.

Det sidste kriterium jeg vil nævne, handler om interviewet som en selvrapporteret historie, 

der ikke kræver yderligere forklaringer. Alle tre interviews udgør helheder som kan stå alene 

og det har derfor ikke været nødvendigt at forklare dem i specialet.

Kvaliteten af sekundær empiri sikres ved at brug af peer-reviewed artikler fra anerkendte 
tidsskrifter.

3.6.2. Validitet
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Analysemetoden er hermeneutisk og validitet har dermed processuel og akkumulerende 
karakter, hvorfor sandsynliggørelsen udgøres af konvergensen i de enkelte trin (Brinkmann 
og Tanggaard, 2015).

Validitet kan også bedømmes ud fra hvor velegnet en metode er i forhold til besvarelse af 

forskningsspørgsmålet (Kumar, 2005). Jeg undersøger potentialet af Mindfulness i forhold til 
udvikling af forandringskompetence i organisationer. Forandringskompetence definerer jeg 
operationelt i afsnit 4. Forandringskompetence som to delkompetencer; sensemaking og 
læring. Forskningsinterviewene er bygget op omkring de to delkompetencer som her 
anvendes som analyse kategorier for at belyse forandringskompetence.

Jeg vil på baggrund af dette konkludere at forskningsinterviewene er valide da de er bygget 

op i henhold til forskningsspørgsmålet, og interviewpersonerne alle har stor faglig og 
praktisk viden om Mindfulness i organisationer.

4. Forandringskompetence i organisationer
Dette speciale har som formål at undersøge en potentiel relation mellem Mindfulness 
træning i organisationer og forandringskompetence hos organisationsmedlemmerne. Jeg 
har i det foregående gennemgået Mindfulness som fænomen og dets vej fra Indien gennem 
buddhismen til den vestlige og sekulære sammenhæng, hvori det findes i dag. Jeg vil i dette 
afsnit konkretisere det lidt diffuse fænomen forandringskompetence for at komme frem til en 
operationel definition, som er tilstrækkelig konkret til at kunne anvendes i den videre 
analyse af relationen mellem Mindfulness og forandringskompetence i organisationer.

De to delementer vil i den videre analyse blive anvendt som analysekategorier samt udgøre 
teoretiske forforståelser, som jeg vil anvende til fortolkning i analysen. Jeg vil i dette afsnit 
argumentere for valget af disse delementer som essentielle dele af forandringskompetence.

4.1. Forforståelse af forandringer i organisationer 
Jeg ser organisationer som sociale konstruktioner bestående af individer som via 
sensemaking enactes i sociale relationer og interaktioner (Weick, 2005), hvilket også 
reflekteres i min socialkonstruktivistiske tilgang. Organisationer er defineret af, at deres 
medlemmer har et fælles formål, hvis opfyldelse afhænger af organisationens effektivitet 
(Daft, Murphy & Willmott, 2010).
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Jeg er inspireret af Argyris (Edmondson, 1996) organisationstilgang, hvor han fokuserer på 
handling som konsekvens af bevidste og ubevidste mentale modeller. Argyris har den 
lærende organisation som ideal, hvor læring sammen med en fleksibel organisationskultur 
med åbenhed, kontinuerlig forbedring, risikovillighed og forandring som kerneværdier, er i 
fokus (Daft et al., 2010). 

Den lærende organisation er særligt tilpasset vidensøkonomien, hvor den primære 
værdiskabelse sker i informelle processer såsom samtale, brainstorming og det at forfølge 
idéer. Formelle organisatoriske design og processer er stadig vigtige og kan bidrage til 
værdiskabelse i den udstrækning at de støtter de informelle processer (Wenger, 2000).

Denne fokus på læring i organisationer danner ifølge Edmondson (1996) fundamentet for 
en kognitiv tilgang, hvor individer ses som lige så vigtige for succes som 
organisationsstrukturer. Det er denne tilgang jeg anlægger i dette speciale, hvor jeg ser på 
Mindfulness som et potentielt kognitivt redskab til at forbedre organisationens præstation 
ved at styrke medarbejdernes forandringskompetence for at besvare 
forskningsspørgsmålet:

Har Mindfulness potentiale til at udvikle organisationsmedlemmers 
forandringskompetence? Og i så fald på hvilken måde? 

Forandringer berører adskillelige områder og derfor vælger forskere og praktikere ofte at 
fokusere på specifikke dele såsom implementering, innovation, ledelse eller læring og ud fra 
disse er underkategorier som forandringsledelse, organisatorisk fornyelse og 
forandringsparathed udviklet. 

Vellykkede forandringer inkluderer i følge Daft et al. (2010) fem kerneelementer: Idéer, 
oplevet behov, tilslutning, implementering og ressourcer (tid, penge, medarbejdere, osv.). 
Forandringskompetence kan derfor ses som alt der er relevant for disse elementer, omend 
det vil være en meget bred og diffus definition, som ikke er velegnet til analyse.

4.2. Operationel definition af forandringskompetence 
Jeg vil definere forandringskompetence operationelt med udgangspunkt i mit organisations- 
og forandringssyn samt ud fra hvordan det er relevant i forhold til Mindfulness. Det er vigtigt 
at definitionen indeholder det som kan betegnes som essentielle elementer og som 
desuden er egnede som analysekategorier til besvarelse af forskningsspørgsmålet.
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Jeg er som nævnt inspireret af Argyris’ (Edmondson, 1996) organisationstilgang og idealet 
om den lærende organisation med særligt kognitivt fokus på individer og deres interaktioner. 
Det kognitive fokus er i alignment med Mindfulness som et kognitivt og emotionelt redskab, 
og det vil derfor være centralt i min operationelle definition af forandringskompetence.

Forandring og særligt fornyelse er begge centrale begreber i den lærende organisation. Jeg 
vil derfor søge at nå frem til en definition af forandringskompetence, som er relevant for 
forandringer på flere niveauer: planlagte såvel som ikke-planlagte, radikale såvel som 
inkrementelle, drevet af formålet om at forbedre det eksisterende såvel som at gribe 
pludseligt opståede muligheder som følge af ændringer i omverdenen. 

Jeg definerer forandringskompetence som et multidimensionelt fænomen bestående af to 
komponenter: sensemaking og læring. Jeg vil i de kommende afsnit argumentere for valget 
af denne definition og uddybe delkomponenterne. Disse delkomponenter vil jeg desuden 
anvende som analysekategorier i den senere analyse. 

4.2.1. Sensemaking

Argyris ser handling som konsekvens af bevidste og ubevidste mentale modeller, der 
tilsammen udgør et handlings-kort. I følge Argyris er disse kort nøglen til forandring, hvor vi 
ved at blive bevidste om vores mentale modeller kan ændre udgangspunktet og dermed 
også vores handlinger. Edmondson (1996) påpeger dog, at det ikke er klart, hvordan man 
kan arbejde med disse modeller.

Armenakis, Harris, & Mossholder (1993) definerer forandringsparathed, som et 
multidimensionalt socialt fænomen, hvor individets parathed påvirkes af interpersonelle og 
sociale dynamikker mellem organisationsmedlemmer, idet disse kigger til hinanden efter 
tegn og input til at skabe mening. De italesætter altså eksplicit meningsskabelse som 
centralt for forandringsparathed, mens det ligger implicit i Argyris’ (Edmondson, 1996) fokus 
på mentale modeller som udgangspunkt for handling. Derfor vil meningsskabelse også 
spille en hovedrolle i definitionen af forandringskompetence i dette speciale.

Udover at være et centralt fænomen hos både Armenakis et al.’s (1999) og Argyris 
(Edmondson, 1996), så er sensemaking også relevant for alle fem kerneelementer i 
vellykkede forandringer defineret af Daft et al. (2010). Det lever ligeledes op til kriterierne, 
listet i begyndelsen af dette afsnit om relevans for alle typer af forandringer i organisationer.
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Hvordan vi skaber mening i vores omgivelser i relation til os selv er utrolig vigtigt for 
hvordan vi fungerer i organisationer og derfor også for hvordan organisationer fungerer qua 
min organisationsdefinition (Weick, 2005; Daft, Murphy & Willmott, 2010). Argyris 
understreger vigtigheden af at definere arbejdet med at ændre mentale modeller som 
kernen i forandringer. Argyris præsenterer dog i følge Edmondson (1996) ikke en klar 
metode til hvordan det kan gøres. Netop dette “hul” gør det endnu mere relevant at 
undersøge, hvordan meningsskabelse kan påvirkes og er endnu en grund til hvorfor det er 
relevant at undersøge kognitive redskaber som Mindfulness i relation til 
forandringskompetence i organisationer. Det er dette videnshul jeg søger at belyse via mit 
forskningsspørgsmål.

Hvordan vi skaber mening vil derfor være der bærende element i forandringskompetence 
forstået som et paraply-begreb, der rækker ind i de konkrete dele af 
forandringskompetence. Jeg har valgt Weicks (1995, 2005) sensemaking teori som tilgang 
til meningsskabelse, da den netop handler om at forstå, hvad der ligger til grund for 
handlinger. Teorien præsenteres nærmere i afsnit 3.3 Sensemaking som bærende element.

4.2.2. Læring

Forandring handler i store træk om at lære noget nyt og med den lærende organisation som 
ideal, er læring næsten selvskrevet som en essentiel del af forandringskompetence. Jeg vil 
her argumentere for valget af to læringsteorier. Jeg vil gå i dybden med teorierne senere i 
dette afsnit. 

De to er valgt fordi de sætter læring i centrum for forandringer, læner sig op af Weicks 
sensemaking teori og harmonerer eller ligefrem deler idealet om den lærende organisation.

Den første er Argyris’ individuelle læringsmodel. Nøglen til forandring er i følge Argyris at 
kunne ændre ens mentale modeller fra enkelt- til dobbelt-loop læring. Det vil sige, at vi kan 
blive bevidste om grundlaget for vores handlinger og derigennem kan vi skabe virkelig 
forandring (Edmondson, 1996).

Den anden er Wengers (2000) teori om sociale læringssystemer. Jeg har valgt Wengers 
teori, fordi han definerer organisationer som sociale læringssystemer, hvis succes afhænger 
af deres evne til at designe sig som sådan og til at deltage i større læringssystemer på 
f.eks. industri og regionsniveau. Wenger (2000) definerer viden som et dynamisk samspil 
mellem individets erfaringer og de kompetencer et fællesskab har konstrueret socialt. 
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Læring sker når individet påvirkes af fællesskabet eller selv påvirker fællesskabet til 
evolution.

Det hænger utroligt fint sammen med den lærende organisation og bidrager med en social 
forståelse af læring som komplementerer Argyris’ teori om individuel læring. Wengers teori 
harmonerer desuden med Weicks sensemaking teori hvor mening, i dette tilfælde læring, 
opstår i samspil mellem individet og gruppen. Begge teorier præsenteres i afsnit 3.4 Læring 
som essentiel kompetence.

4.3. Sensemaking som essentielt element 
I dette afsnit præsenteres Weicks sensemaking teori med fokus på relevans for forandringer 
med det formål at kunne besvare forskningsspørgsmålet:

Har Mindfulness potentiale til at udvikle organisationsmedlemmers 
forandringskompetence? Og i så fald på hvilken måde? 

Weick italesætter selv sensemaking som afgørende for, hvordan vi håndterer forandringer. 
Han sætter det i relation til det han kalder “højt pålidelige organisationer”, såsom 
redningstjenester, der arbejder med høj grad af usikkerhed og som altid må være 
operationsdygtige. Her er mindfulness  i sensemaking ifølge Weick afgørende for succes 6

(Hammer & Høpner, 2014).

Weicks definition af Mindfulness er på sin vis den samme som i dette speciale. Han er 
inspireret af Ellen Wangers  definition: “Evnen til at være opmærksom på sin kategorisering 7

af verden og evnen til at kunne udvikle nye kategorier” (Hammer & Høpner, 2014, s. 199). 
Weicks definition af mindfulness er  “… en særlig evne til at holde fokus på detaljer, og 
hvornår noget bryder med det forventede” (s. 190) .

Mindfulness undersøges i dette speciale i relation til individuel Mindfulness praksis og her 
adskiller Weick sig væsentligt. Weicks mindfulness er nemlig ikke relateret til en 
Mindfulness praksis, men er en kollektiv kompetence til kontinuerlig forbedring (Weick, 
Sutcliffe, & Obstfeld, 1999).

 mindfulness med lille “m” bruges når begrebet anvendes udenfor reference til meditationsteknikker, 6

etc. og derfor adskiller sig fra det begreb der blev introduceret i afsnit 1. Mindfulness
 Dr. Ellen Langer, Ph.D. (1947-), er professor i social psykolog ved Harvard University og blandt de 7

meste fremtrædende forskere i Mindfulness
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Weick’s mindfulness begreb bidrager altså med en relevant forståelse af, hvordan kvaliteten 
eller formen af sensemaking processen er afgørende for succes i forandringer særligt for 
organisationer i en kompleks og usikker kontekst. 

Sensemaking er en grundlæggende proces i alt hvad vi foretager os og derfor vil det også 
være det bærende element i forandringskompetence. Hvordan vi skaber mening er nemlig, 
som Weick selv viser, afgørende for hvordan vi håndterer forandringer.

4.3.1. Sensemaking kort fortalt

Sensemaking kan koges helt ned til at være en retrospektiv og cyklisk kognitiv proces, hvor 
det det abstrakte kombineres med det konkrete for at skabe en eksplicit mening som 
platform for handling (Weick, 1995). Jeg vil i det følgende folde begrebet ud med en generel 
introduktion og en nærmere beskrivelse af begrebet i relation til forandringer.

Sensemaking er en kontinuerlig proces som ofte sker ubevidst, men bliver eksplicit i det 
øjeblik at der sker noget uventet. Det er en proces, som sker i samspil mellem individet og 
dets sociale omverden og kan på baggrund af Weick (1995) kort skitseres som: 

IV. Sensemakeren (den person som skaber mening) udvælger og sætter “parentes” 
omkring bestemte tegn i det flow af begivenheder, som personen befinder sig i. Det sker 
ud fra eksisterende mentale modeller, som er skabt på baggrund af tidligere erfaringer. 
De spænder bredt fra livssyn og værdier til erfaringer fra konkrete situationer.

V. Tegnene i parentes sættes sammen, mærkes og fortolkes i relation til de eksisterende 
mentale modeller. Ud fra dette dannes plausible scenarier, som forklarer den 
nuværende situation og som kan anvendes som grundlag for handling. 

VI. Plausible scenarier valideres retrospektivt ud fra hvad handlingen fører til og indgår som 
del af eksisterende mentale modeller i efterfølgende sensemaking.

Sensemaking er altså per definition “trial and error” baseret, da vi handler ud fra vores 
præsumptioner og dermed tester vores fornemmelser. Det er vigtigt i forbindelse med 
forandringer, hvor vi netop ofte må prøve os frem. 

Det handler i sensemaking om at forstå, hvad der ligger til grund for vores handlinger frem 
for at evaluere dem. Det er sensemaking frem for decision-making (Weick, Sutcliffe & 
Obstfeld, 2005). I en analyse af en episode med “friendly fire” i Irakkrigen forklarer Scott 
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(2001) kort og klart menneskesynet og tilgangen i sensemaking: “[Det handler om] ‘good 
people struggling to make sense’, rather than as ‘bad ones making poor decisions’” (s. 207). 

Sensemaking knytter på denne måde an til idealet om den lærende organisation ved at 
konkretisere værdierne åbenhed, kontinuerlig forbedring, risikovillighed og forandring (Daft 
et al., 2010). Der er altså en klar sammenhæng mellem idealet og Argyris’ 
organisationstilgang anvendt i dette speciale og valget af sensemaking som bærende 
element i forandringskompetence.

4.3.2. Syv karakteristika af sensemaking

Weick (1995) beskriver sensemaking processen som: People concerned with identity in the 
context of others engage in ongoing events from which they extract cues and make 
plausible sense retrospectively, all the while enacting more or less order into those ongoing 
events” (s. 18). Processen beskriver han via syv karakteristika, som jeg kort vil præsentere 
her.

1. Identitetskonstruktion er et kerneelement i sensemaking, fordi det ifølge Ring and Van 
de Ven er en selv-refererende proces. Det vil sige, at vi kontinuerligt konstruerer og 
rekonstruerer vores identitiet i forhold til vores omverden. Det gør vi for at udvikle og 
vedligeholde et positivt billede af os selv. Vi har brug for at føle os kompetente og at opleve 
kontinuitet og sammenhæng i vores omverden og i os selv. Netop dette behov er i følge 
Weick selve årsagen til, at sensemaking overhovedet finder sted (Weick, 1995).

Forandringer udfordrer vores oplevelse af sammenhæng i vores omverden og derigennem 
også vores indentitet. Når omverdenen forandrer sig, kan vi nemlig ikke længere føle os 
sikre på vores rolle. Vi konstruerer vores identitet socialt i samspil med omverdenen og 
derved får ydre begivenheder indflydelse på vores identitetskonstruktion og -opfattelse.

Til forklaring af denne komplekse sammenhæng mellem individets identitetskonstruktion og 
omverdenen referer Weick til Meads identitetsforståelse af selvet som et “parliament of 
selves” (s. 18). Mead definerer identitet som et fænomen bestående af to dele, som han 
kalder I og Me. Me er den vurderende del af selvet, som formes af hvordan vi tror andre 
opfatter os. I er den kreative og handlende del af selvet, der opstår som respons på me’s 
reflektion af omverden (Hatch & Schultz, 2002).

Det er alment accepteret, at en del modstand mod forandringer skyldes at medarbejdere 
oplever forandringer som en trussel i forhold til deres identitet som beskrevet ovenfor. Jeg 
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vil fremsætte en hypotese om at denne del af modstand mod forandringer vil kunne 
minimeres ved at ændre betydningen af omverdenen i identitetskonstruktionen.

Det er her interessant at undersøge, om Mindfulness som kognitivt redskab har potentiale til 
at påvirke identitetskonstruktionen på en måde, som så at sige vil kunne balancere 
omverdenens rolle så forandringer opleves mindre truende.

2. Sensemaking er en retrospektiv proces, hvor mening om nuet og forventning om 
fremtiden skabes på baggrund af fortiden og bruges til at handle i nuet. 

Weick (1995) referer til et citat fra Graham Wallas “How can I know what I think till I see 
what I say?” (s.12), som han ud fra sensemakings handlingsorienterede natur omskriver til 
“How can I know what we did until I see what we produce?” (s. 30). 

Weick sætte her fokus på proces og udvikling frem for evaluering af rigtigt og forkert, hvilket 
er i tråd med opfattelsen i den lærende organisation (Daft et al., 2010). 

3. Sensemaking er enactment og vi er selv aktive aktører i konstruktionen af vores 
omverden. De stimuli som vi opfatter og skaber mening ud fra, er i høj grad skabt af vores 
egne handlinger. Vi er en del af vores omverden og på samme måde som vi konstruerer 
vores egen identitet, med-konstruerer vi også vores egen virkelighed. Med Weicks (1995) 
ord så betyder det: “…. people created their own environments and these environments 
then constrained their actions” (s. 31).

Når vi selv er aktive aktører i at skabe vores virkelighed og de begrænsninger vi oplever, 
understreger det vigtigheden af hvordan vi skaber den mening, som vi handler ud fra. Det 
tydeliggør hvor stort potentiale der er i kognitive redskaber som er i stand til at forbedre 
denne proces. Dette er endnu en grund til hvorfor det er relevant at undersøge potentialet 
af Mindfulness i relation til forandringskompetence i organisationer.

4. Sensemaking er en social proces, fordi individet altid påvirkes af andre og af den 
mening som de tillægger sociale relationer (Weick, 1995).

Mindfulness er et kognitivt redskab, som primært anvendes individuelt og derfor sigter mod 
at påvirke den enkeltes kognition. Det står i en vis kontrast til sensemaking teorien som i 
tråd med den social konstruktivistiske tilgang i dette speciale, understreger den sociale 
virkelighedskonstruktion.
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Det betyder, at personer som anvender Mindfulness påvirkes af andre som ikke gør og 
omvendt. Mindfulness har altså potentiale til at påvirke hele organisationen, men 
organisationen vil også påvirke effekten af Mindfulness i positiv eller negativ grad. Jeg vil 
være opmærksom på dette og tage højde for det i analysen.

5. Sensemaking er en kontinuerlig proces, fordi vi altid befinder os i et konstant flow af 
begivenheder. Sensemaking trigges eksplicit, når der sker noget uventet som udløser en 
større eller mindre følelsesmæssig reaktion og afbryder dette flow (Weick et al., 2005).

Den følelsesmæssige påvirkning afhænger af hvor mange muligheder individet oplever at 
have for at fortsætte i sit flow efter afbrydelsen. Det betyder ifølge Weick, at generalister og 
mennesker som er gode til at improvisere vil have lettere ved at fortsætte deres flow og 
derfor opleve mindre udsving (Weick et al., 2005)

Forandringer er netop afbrydelser af flows og det er derfor interessant at undersøge om 
Mindfulness har en effekt på, hvordan disse afbrydelser opleves. Sensemaking er på flere 
måder en kognitiv proces, som er guidet af følelser. Vi fungerer nemlig sådan, at vi ser 
sammenhæng mellem situationer ud fra om de føles på samme måde snarere end om de 
objektivt ligner hinanden. Sensemaking er altså kognitiv proces som i høj grad påvirkes af 
følelser (Weick, 1995, s. 49).

6. Sensemaking handler om tegn, der udledes og fortolkes for at skabe mening som 
springbræt til handling. Vi udleder ifølge Weick (1995, s. 50-51) tegn, som fungerer som frø 
ud fra hvilke vi skaber mening af vores situation. Mening vokser fra tegn på samme måde 
som træer vokser fra frø. Tegnet indeholder ligesom frøet et potentiale, som peger i en 
bestemt retning, men hvilken mening der vokser frem afhænger af konteksten.

Sensemaking handler om, hvordan vi konstruerer mening, ved at udvælge tegn som vi 
herefter fortolker og genfortolker. Fortolkning definerer Weick som det at opdage noget som 
allerede findes, og han understreger at sensemaking er langt bredere end dette. Det 
indebærer at opfinde, konstruere, filtrere, frame, osv. (Weick, 1995). Fortolkning kan være 
et resultat, mens sensemaking er altid en proces.

7. Sensemaking er drevet af plausibilitet, fordi det indebærer at skabe mening ud fra 
gigantiske mængder af data. Derfor handler ikke om at finde frem til “sandheden” ved at 
analyse korrekt, men om at udvælge tegn og underbygge plausible scenarier som kan 
fungere som springbræt til handling (Weick et al., 2005). 
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Hvorvidt vi vurderer et potentielt scenarie som plausibelt afhænger i følge Mills (2003) af, 
om det stemmer overens med det vi allerede har på fornemmelsen, muliggør det vi er i 
gang med, reducerer flertydighed, har en troværdig afsender og lover godt for fremtiden. Vi 
er tiltrukket af de scenarier, som vi finder interessante, attraktive, emotionelt tiltrækkende og 
relevante for at nå vores mål.

Det er i denne forbindelse interessant i hvilken grad vi er opmærksomme på, hvorfor vi 
udvælger de scenarier vi gør som udgangspunkt for vores handlinger. I forhold til 
Mindfulness vil det være relevant at undersøge, om det påvirker vores bevidsthed om 
hvordan vi vurderer plausibilitet og om det har en relation til hvilke typer scenarier vi vælger. 
Det må nemlig antages at have stor betydning for hvordan vi agerer i organisationer og 
selvfølgelig også i forandringsprocesser.

Weick (1995) påpeger desuden, at vi aldrig skaber mening ud fra hele situationen, men ud 
fra en filtreret udgave med udvalgte tegn. Denne filtrering er nødvendig for at vi ikke bliver 
overvældet af information, men den betyder også at sensemaking per definition aldrig kan 
være helt nøjagtig eller helt rationel. March (1994) bruger begrebet begrænset rationalitet 
om det samme og konkluderer, at vi søger at træffe tilfredsstillende beslutninger frem for 
optimale.

Behovet for nøjagtighed afvejes i forhold til behovet for, at handle med en hvis hastighed. 
Detaljerede overvejelser tager nemlig i tid og i den tid udvikler situationen sig. Bruger man 
for lang tid på sensemaking risikerer man at gå glip af muligheder. Herudover vil handling 
altid bero på forudsigelser og det holder i sagens natur ikke altid stik.

Nøjagtighed er med andre ord ikke altid ønskværdigt og det vil altid være en afvejning af 
hastighed i forhold til præcision og af hvornår det er tilfredsstillende. Når der sker mange 
ting på én gang i en travl forandringsproces kan denne overvejelse være en potentiel kilde 
til stress: hvornår er grundlaget godt nok, hvornår kommer man for sent og hvad har man tid 
til i forhold til andre opgaver? Jeg vil i min analyse se på, om Mindfulness har indflydelse 
på, hvordan denne overvejelse foregår og opleves af individet.

4.4. Læring som essentielt element 
Baggrunden for at vælge læring som operationel del af forandringskompetence er som 
forklaret i afsnit 3.2.2 min organisationstilgang med den lærende organisation som ideal, 
hvor forandringer netop i bund og grund er læring.
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Læring i organisationer sker grundlæggende på tre niveauer: Individ, gruppe og 
organisatorisk. Jeg vil her fokusere på individ og gruppeniveau, som jeg vil belyse ud fra 
henholdsvis Argyris’ individuelle læringsmodel (Edmondson, 1996) og Wengers (2000) teori 
om sociale læringssystemer.

4.4.1. Enkelt- og dobbelt-loop læring

I følge Argyris’ læringsmodel er måden vi lærer på, afgørende for, om vi kan ændre de 
mentale modeller, som i følge ham, er selve nøglen til forandringer (Edmondson, 1996).

Argyris (2002)  definerer læring som en lige dele indadrettet og udadrettet proces, der både 
handler om den ydre kontekst og om at kigge indad og reflektere over egen adfærd. Han 
skelner ud fra dette mellem enkelt-loop læring, hvor vi ikke stiller spørgsmålstegn ved, 
hvorfor noget er som det er og dobbelt-loop læring, hvor vi stiller spørgsmål til grundlaget 
eller årsagen bag vores adfærd.

Det hænger sammen med Argyris’ (Edmondson, 1996) teori om, at mennesker har to 
mentale programmer. Det ene kalder han antagede (espoused) teorier og det er de 
begrundelser og antagelser, som vi er bevidste om og selv tror vi handler ud fra. Det andet 
program kalder Argyris for teorier i brug (espoused) og det er de ofte implicitte 
grundlæggende værdier, som i virkeligheden ligger bag vores handlinger.

Når forandringer slår fejl kan forklaringen ofte findes i, at vi ikke er bevidst om de virkelige 
årsager bag vores handlinger og vi er derfor ikke i stand til at forandre dem. Dobbelt-loop 
læring indebærer at komme ind under overfladen og stille spørgsmål til grundlaget. Det er et 
essentielt område for forandringer og alene af den grund er det relevant at undersøge. Det 
bliver dog endnu mere spændende, fordi Argyris ikke fremlægger hvordan forandringen af 
de mentale modeller kan ske (Edmondson, 1996). Det er interessant at undersøge, om 
Mindfulness har potentiale til at påvirke dette skift fra enkelt- til dobbelt-loop læring

4.4.2. Sociale læringssystemer

Organisationer er i følge Wenger (2000) læringssystemer og jeg vil i dette afsnit komme ind 
på betydningen af dette med udgangspunkt i hans læringsteori.

Etienne Wenger (2000) definerer viden som et samspil mellem det individuelle og det 
sociale. I fællesskaber konstruerer vi socialt hvad kompetence er og hvad det vil sige at 
være kompetent inden for et område. Denne socialt definerede kompetence står i et 
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dynamisk forhold til vores personlige oplevelse og der vil altid være en grad af diskrepans 
mellem disse.

Læring sker ved at de to videnskomponenter, social kompetence og individuel oplevelse, 
“trækker” i hinanden. Fællesskabet “trækker” i individet hvorved det gennemgår en 
personlig transformation og ved at individet “trækker” i fællesskabet og skaber evolution. 

Når jeg undersøger effekten af et fænomen som Mindfulness i organisationer, er denne 
dynamik mellem det individuelle og det sociale afgørende. Mindfulness er et individuelt 
redskab som bruges af individet, men på grund af den læringsdynamik som Wenger 
forklarer, så kan den ikke afgrænses her. Individet vil kunne give den nye viden videre til 
fællesskabet, så den udvikler sig til en social kompetence. Omvendt kan fællesskabet også 
“trække” i individet, så det ikke udvikler de kompetencer som der er potentiale til eller 
omvendt. Mindfulness indgår med andre ord i en socialt konstrueret kontekst og er derfor 
underlagt denne konstruktion. 

Det betyder, at man ikke kan forudsige effekten af Mindfulness i en given kontekst nøjagtigt. 
Mindfulness har potentiale til at påvirke hele organisationen via individer, men 
organisationen vil også påvirke effekten af Mindfulness både i hvilken grad den finder sted 
og i hvilken form en finder sted. Det betyder for min undersøgelse at resultatet vil vise 
betydningen af Mindfulness i givne kontekster. Resultatet vil med andre ord være potentialet 
af Mindfulness og ikke en konsekvens, som vil være gældende altid og i alle 
sammenhænge.

4.4.2.1. Hvad får individet ud af sit medlemskab i praksisfællesskaber?

Vi er medlemmer af adskillige praksisfællesskaber på kryds og tværs i vores arbejds- og 
privatliv. Vi konstruerer vores identitet ud fra hvilke fælleskaber vi tilhører og ikke tilhører 
samt i hvor høj grad vi identificerer os med dem. På den måde “vælger” vi, hvilken viden vi 
vil have og kombinerer socialt konstruerede kompetencer og personlige erfaringer.

Navigation i komplekse sociale landskaber som organisationer, kræver en stærk identitet, 
hvilket også bekræftes i de forskningsinterviews jeg har udført. Det vil jeg komme nærmere 
ind på senere i analysen. Wenger lister tre essentielle kvaliteter som beskriver den sunde 
sociale identitet (s. 239):

I. Lokal forbundethed med dybe forbindelser til andre via fælles historie og oplevelser, 
gensidighed, hengivenhed og fælles engagement og forpligtelse.
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II. Global ekspansion med medlemsskaber af adskillige fællesskaber på tværs grænser 
samt identifikation med brede fællesskaber, der rækker udover direkte deltagelse. Det 
handler om at være åben over for nye muligheder og søge en bred række af oplevelser.

III. Social effektivitet med styrke til at kunne deltage relevant i sin omverden og kunne 
deltage i udvikling af socialt konstruerede kompetencer.

4.4.2.2. Hvad er individets forhold til læringssystemet?

Vores forhold til læringssystemer består af kombination af tre tilhørsformer. I organisationer 
er engagement det bærende, hvor vi via fælles aktiviter producerer sociale artefakter såsom 
udvikling af en fælles mødekultur, som Askjær taler om, som et udbytte af deres arbejde 
med Mindfulness (bilag 3a). Vi interagerer med hinanden og former derigennem en 
oplevelse af hvem vi er via omverdenens reaktion på vores handlinger. Det andet element  
tilhørsforhold er baseret på vores forestillingsevne, hvor vi konstruerer et billede af os selv, 
vores fællesskaber og verden som vi kan bruge til at orientere os i verden med og reflektere 
over vores situation. Den tredje tilhørsform bygger på alignment i koordination af vores 
perspektiver, fortolkninger og handlinger for at realisere et fælles mål.

Disse tilhørsformer harmonerer med Weicks forståelse af hvordan vi indgår i sociale 
fællesskaber samt hans definition af sensemaking som en selv-refererende proces, der 
finder sted, fordi vi har behov for kontinuerligt at konstruere vores identitet i forhold til vores 
sociale omverden.

4.4.2.3. Praksisfællesskaber og grænseprocesser

Relationen mellem social læring som del af forandringskompetence og Mindfulness’ 
potentiale er svært tilgængelig, da der ikke findes studier på området og jeg af hensyn til 
specialets fokus og omfang ikke har mulighed for at foretage disse. Wengers læringsteori 
tilbyder dog et detaljeret framework, som muliggør undersøgelse af læringens delelementer 
samt de processer som henholdsvis virker fremmende og hindrende. Wengers (2000) 
læringsteori er altså vigtig, fordi den definerer specifikke læringsrelevante elementer, som 
jeg kan anvende konkret i undersøgelsen af Mindfulness i forhold til 
forandringskompetence. 

Læringssystemer består af praksisfællesskaber, som indeholder socialt definerede 
kompetencer. I organisationer er vores arbejdsopgaver ofte defineret i en form for 
jobbeskrivelse, som lægger nogle rammer. Hvordan disse rammer udfyldes på en 
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tilfredsstillende måde, afgøres i den kontinuerlige interaktion med kolleger og overordnede 
som tilsammen udgør et praksisfællesskab. Her konstrueres kompetencer sociale og læring 
skabes.

Praksisfællesskaber er opstået ud fra læring, men paradoksalt nok kan de “lære” at holde 
op med at lære. De stagnerer og lukker sig om sig selv. Sker det, går det ud over hele 
læringssystemet, det vil sige organisationen og dens evne til at udvikle og forny sig. 
Kontinuerlig læring fremmes blandt andet ved at der er tilstrækkelig diversitet mellem 
medlemmer til at man kan udfordre og inspirere hinanden og ved at bygge broer mellem 
fællesskaber via grænseprocesser. 

Grænser er der, hvor vi møder de andre fællesskaber og bliver konfronteret med deres 
personlige erfaringer og socialt konstruerede kompetencer. Det er spændingsfelter med 
potentiale til både konflikter og innovativ læring som kræver at vi blandt andet kan forholde 
os til hinanden på en ikke-dømmende måde. Læringssystemets potentiale for læring og 
innovation afhænger af både at have stærke praksisfællesskaber og aktive 
grænseprocesser.

Vi kan vurdere niveauet af progressiv læring i et praksisfællesskab ud fra om det selv tager 
initiativ til ny læring ved at adressere videnshuller og være åbne for nye muligheder samt 
ved niveauet af social kapital forstået som tillid og graden af bevidsthed og reflektion over 
eget repetoire.

5. Analyse og diskusion af resultater
Jeg vil, som beskrevet i metodeafsnittet, analysere mit datamateriale ud fra en eklektisk 
sammensat metode. Metoden er i høj grad inspireret af den hermeneutiske spiral, med det 
formål at analysen udfolder sig som en “… circulus fructuosos, eller spiral, der åbner 
muligheden for en stadig dybere forståelse af meningen” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 
233). 

Analysen følger den hermeneutiske spiral, hvor enkeltdele forstås ud fra teksten som 
referenceramme ud fra hensynet til tekstens autonomi og testes i forhold til tekstens globale 
mening og samt andre tekster inden for samme kategori. Analysetrinnet afsluttes, når der 
nåes en god gestalt, det vil sige en enhed, som er uden indre modsætninger (Kvale & 
Brinkmann, 2009, s. 233).

�  af �43 76



Analysen er bygget op på sekundær og primær empiri, som først analyseres hver for sig og 
herefter fortolkes samlet ud fra de fastsatte analysekategorier; sensemaking og læring for at 
besvare forskningsspørgsmålet:

Har Mindfulness potentiale til at udvikle organisationsmedlemmers 
forandringskompetence? Og i så fald på hvilken måde? 

5.1. Analysedel 1: sekundær empiri 
Sekundær empiri er indsamlet ud fra litteratursøgning, som begyndte med søgning efter 
artikler i peer-reviewed tidsskrifter hvor “Mindfulness” indgår i titlen. Det har ikke været 
muligt at finde artikler, som relaterer sig direkte til forskningsspørgsmålet. Artikler i den 
sekundære empiri er derfor valgt ud fra, at de direkte eller indirekte er relevante for de to 
delkomponenter i den operationelle definition af forandringskompetence; sensemaking og 
læring. 

Jeg søger derfor at besvare forskningsspørgsmålet ved at anvende sekundær litteratur som 
indirekte relaterer sig til forandringskompetence via de delkomponenter jeg operationelt har 
fastlagt.

Alle artikler i den sekundære empiri undersøger Mindfulness i relation til en Mindfulness 
praksis. Når jeg i analysen taler om effekten af Mindfulness er praksissen derfor implicit 
tilstede.

Den sekundære litteratur består af ti artikler. Heraf er ni artikler udgivet i peer-reviewed 

tidsskrifter, hvoraf tre er meta-studier, fire er studier, en litteraturgennemgang og en 

diskussion. Herudover er der en case om Mindfulness i If Forsikring, som belyses yderligere 
i et forskningsinterview med Jesper Askjær, Head of If Academy, Denmark.

Relevante fund er valgt ud af datamaterialet og ordnet ud fra en forsimplet 
meningskondensering og kategoriseret i henhold til analysekategorierne; sensemaking og 
læring samt en opsamlende kolonne “andet” til tekstdele, som overordnet set er relevante, 
men ikke passer ned i én af analysekategorierne. 
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Denne første del af analysen er vedlagt som bilag 2, hvor der også er en kort opsamling på 
artiklerne. Den sekundære empiri består af følgende ti artikler:

5.2. Analysedel 2: Indledende analyse af forskningsinterviews 
Forskningsinterviewene anvendes til at belyse fund i den sekundære empiri. Den 
sekundære empiri er indirekte relevant for besvarelse af forskningsspørsmålet via 
kategorierne i den operationelle definition af forandringskompetence. 
Forskningsinterviewene har derfor to vigtige funktioner i at besvare forskningsspørgsmålet. 

For det første bidrager de med en viden, som direkte adresserer Mindfulness’ potentiale for 
forandringskompetence i den operationelle definition. For det andet anvendes de som 
empirisk forforståelse til fortolkning af den sekundære empiri. De bidrager på denne vis ved 

Forfatter og år Titel Type

Brown, Ryan & Cresswell 
(2007)

Mindfulness- Theoretical foundations and 
evidence for its salutary effects

Meta-studie

Creswell & Lindsay (2014) How does Mindfulness Training Affect 
Health? A Mindfulness Stress Buffering 
Account

Meta-studie

Eberth & Sedlmeier (2012) The Effects of Mindfulness Meditation; A 
Meta-Analysis

Meta-studie

Gärtner (2013) Kirk, Downar 
& Montague (2011)

Enhancing Readiness for Change by 
Enhancing Mindfulness

Litteratur-
gennemgang

Hülsheger,  Alberts, 
Feinholdt & Lang (2013) 

Benefits of Mindfulness at Work; The Role of 
Mindfulness in Emotion Regulation, 
Emotional Exhaustion, and Job Satisfaction

Studie

Kirk, Downar & Montague 
(2011)

Interoception drives increased rational 
decision-making in meditators playing the 
ultimatum game

Studie

Paulson, Davidson, Jha & 
Kabat-Zinn (2013) 

Becoming Conscious; The Science of 
Mindfulness

Diskussion

Reb (2012) + Reb (2013) A Mindfulness Training Program At If 
Insurance + Results of If CBMT Basic 
Employe Program

Case

Sears, Kraus, Carlough & 
Treat (2011) 

Perceived Benefits and Doubts of 
Participants in a Weekly Meditation Study

Studie

Van den Hurk, Wingens, 
Giommi, Barendegt, 
Speckens & van Schie 
(2011)

On the Relationship Between the Practice of 
Mindfulness Meditation and Personality

Studie
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at “fortykke” og underbygge den indirekte relation mellem  sekundære empiri og 
forandringskompetence.

I denne del af analysen er de tre forskningsinterview gennemgået efter naturlige enheder, 
som er relevante for besvarelse af forskningsspørgsmålet. Disse naturlige enheder (Kvale & 
Brinkmann, 2015) er markeret med blåt i transskriptionen (bilag 3). Den fulde 
transskribering er afleveret elektronisk, mens en forkort udgave er vedlagt i det printede 
speciale.

De er kondenseret til ind til betydningsbærende enheder og forkortet igen til overskrifter. De 
er sorteret i de to analysekategorier; sensemaking og læring plus en kolonne til andet 
relevant. Denne del af analysen er vedlagt som bilag 2.

De tre interviews udgør hver deres egen teksthelhed og jeg vil derfor her kort beskrive de 
tre interviewpersoner, som udgør den vigtigste del af den primære empiriske kontekst.

Jesper Askjær er Head of If Academy Denmark. If forsikring har stor erfaring med 
Mindfulness, som de i første omgang kaldte for “fokustræning”, som var en del af et 
forskningsprojekt under Rigshospitalet i samarbejde med Singapore Management 
University. Senere introducerede de i If Corporate Mindfulness, som igen blev fulgt af 
Singapore Management University. Det er nu et officielt program, som fungerer den dag i 
dag. 

Mads Autrup er cand.mag.psych og konsulent hos konsulenthuset Green Andersen. Green 
Andersen er konsulenter i erhvervspsykologi og Autrup arbejder med Mindfulness i forhold 
til medarbejder- og lederudvikling i grupper ud fra en psykodynamisk tilgang. 

Simon Krohn arbejder selvstændigt og har virksomheden MindYourself. Han har en 
baggrund som cand.mag. i filosofi med speciale i indisk filosofi. Krohn underviser i yoga og 
meditation, på yogauddannelser og i yogastudier, men også i stor udstrækning i 
erhvervslivet hos blandt andre Coloplast, Deloitte, Lego, Nordea, Novo Nordisk og Nykredit. 
Herudover har han udgivet "Guidede yoga" og Mindfulness cd’er og DVD’er og i 2013 
udgivet bogen: “Nærmere noget: Filosofien bag yoga”.

5.3. Analysedel 3: Samlet fortolkning 
Analyseresultaterne fra den indledende del af analysen samles og enhederne fortolkes på 
tværs af tekster og analysekategorier. Denne del af analysen tager udgangspunkt i den 
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sekundære empiri, som fortolkes med den forforståelse, der er opnået i 
meningskondensering af forskningsinterviewene.

De to datasæt informerer dog hinanden og fortolkes i relation til hinanden med det formål at 
komme frem til en “god gestalt”, som en konklusion uden indre modsigelser. Analysen tager 
udgangspunkt i den sekundære empiri, men forskningsinterviewene supplerer med 
forståelser i deres egen ret, som ikke er direkte knyttet til den sekundære empiri. 
Fortolkningen sker ligeledes ud fra hele den forforståelse, som er bygget op af Mindfulness 
og forandringskompetence i specialet.

For at sikre overskuelighed er analysen opdelt i henhold til analysekategorierne. I praksis 
udgøres forandringskompetence dog af en kombination af disse kategorier, som derfor kun 
opdeles af analyse hensyn. Opdelingen er dog ikke fuldstændig og jeg vil i de enkelte afsnit 
også refererer til betydningen af fortolkningsresultaterne i forhold til andre 
analysekategorier.

Analysen består af seks analyseafsnit. Tre afsnit med særligt fokus på sensemaking, tre 
afsnit om læring.

5.3.1. Åben og fokuseret opmærksomhed i Sensemaking

5.3.1.1. Fokuseret opmærksomhed og navigation i kompleksitet

Autrup understreger, at organisationer er komplekse systemer, som det kræver et højt 
abstraktionsniveau at kunne begå sig i. Kompleksiteten øges under forandringer, hvor vi 
skal lære nyt og navigere i stor usikkerhed. Her spiller den fokuserede opmærksomhed en 
stor rolle for at vi kan vælge en retning, holde os til den og koncentrere os om at lære, 
udvikle og forandre det som vi har besluttet.

Resultaterne fra Eberth & Sedlmeier (2012), Paulson et al. (2013) og Reb (2012) viser, at 
Mindfulness styrker både åben og fokuseret opmærksomhed. Krohn forklarer, at den 
fokuserede opmærksomhed er evnen til at stille skarpt. Det er den vi bruger, når vi træffer 
en beslutning og holder fast i den eller når vi koncentrerer og fordyber os i noget og lukker 
andre stimuli ude.

En forbedret evne til fokuseret opmærksomhed betyder ifølge Paulson et al. (2013), at vi 
bliver bedre til bevidst at styre eller guide vores opmærksomhed og derigennem den 
mening vi skaber.
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En øget evne til fokuseret opmærksomhed kan også ligge bag Sears et al.’s, (2011) resultat 
hvor 20% af deltagerne i studiet forbedrede deres evne til at organisere deres tanker og var 
mindre tilbøjelige til at fortabe sig i detaljer. Studiet viser dog kun en forbedring for 20%, 
hvilket til dels kan forklares med flere af deltagerne gav udtryk for, at de fandt Mindfulness 
praksis udfordrende. Det er muligt at andelen havde været højere end 20%, hvis 
Mindfulness praksisen havde fungeret bedre for deltagerne.

5.3.1.2. Fokuseret opmærksomhed og mindre multitasking

Rebs (2012) resultat fra If Forsikring viste forbedring i medarbejdernes effektivitet og 
præstation. Det forklares ikke eksplicit, hvor denne forbedring kommer fra, men Askjær 
fremhæver selv at tendensen til at multitaske er blevet mindre. Fortolkes disse resultater ud 
fra forforståelsen i forskningsinterviewene, så kan man antage, at dette til dels skyldes en 
styrket fokuseret opmærksomhed. 

Den fokuserede opmærksomhed styrker evnen til at lukke stimuli ude og fordybe sig i en 
opgave. Dette kan ses som en del af baggrunden for at effektivitet og præstation forbedres. 
Askjær relaterer desuden opgøret med multitasking til forebyggelse og minimering af stress 
(Brown et al., 2007; Eberth & Sedlmeier, 2012 og Sears et al., 2011).

5.3.1.3. Åben opmærksomhed fremmer kreativitet

Hvor fokuseret opmærksomhed i følge Krohn (s. 8) meget handler om at sige “nej, nej, nej” 
til alt det som kommer op, så handler åben opmærksomhed i højere grad om at sige “ja, ja, 
ja”. Åben opmærksomhed har betydning for vores evne til at tænke kreativt eller ud at 
boksen, fordi vi åbner op for nye og alternative idéer. Det er med andre ord essentielt, når vi 
udvikler ny viden ud fra eksisterende viden (Wenger 2000).

Krohn og Autrup hævder, at det er en forudsætning for kreativitet at kunne rumme og 
håndtere sin angst. Tvivl kan give anledning til angst, men det handler om at kunne have 
tvivlen med sig og være tryg i den. I Mindfulness træner man at kunne åbne op for det, som 
er øjeblikket. Man øver sig i at være i en tilstand af tvivl eller ikke-viden. Ud fra min 
teoretiske forforståelse af Mindfulness etableret i afsnit 2. Mindfulness, så hænger det 
sammen med den særlige måde, at man er opmærksom på, i de åbne Mindfulness 
meditationer. Altså kombinationen af intention, opmærksomhed og attitude (Paulson et al., 
2013; Shapiro et al., 2006).
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Den kreative tænkning, som vi kan få ud af at træne vores åbne opmærksomhed kan vi 
bruge, både når vi skal implementere fastlagte forandringer og når vi skal udvikle nye. Det 
kommer jeg nærmere ind på i senere i analysen i afsnit 5.3.6. Innovation i sociale 
læringssystemer.

5.3.1.4. Delkonklusion

Resultater fra Eberth & Sedlmeier, 2012; Paulson et al., 2013 og Reb, 2012 viser, at 
Mindfulness styrker evnen til fokuseret opmærksomhed. Den fokuserede opmærksomhed 
har betydning for vores evne til at stille skarpt, fordybe os, styre vores 
opmærksomhedsfokus og navigere i den kompleksitet som karakteriserer forandringer 
(Krohn; Paulson et al., 2013).

Askjær og Reb (2012) peger på en sammenhæng mellem Mindfulness og en faldende 
tendens til multitasking. Jeg fortolker dette som en konsekvens af styrket fokuseret 
opmærksomhed, hvor man bliver bedre til holde fokus på én ting af gangen. På samme 
måde linker jeg evnen til at holde fokus og fordybe os (Krohn; Paulson et al., 2013) til den 
forbedring i effektivitet og præstation som Reb (2012) og Askjær viser. Askjær drager 
desuden sammenhæng mellem mindre multitasking og et fald i stress.

Den åbne opmærksomhed relaterer Krohn til kreativitet og evnen til at tænke ud af boksen. 
Jeg vil komme nærmere ind på dette og betydningen for læring i afsnit 5.3.6. Innovation i 
sociale læringssystemer .

5.3.2. Sensemaking og betydningen af metakognition

Paulson et al. (2013), Gärtner (2013) og Brown et al. (2007) samt alle tre 
forskningsinterviews fremhæver eksplicit forbedrede metakognitive evner som et udbytte af 
Mindfulness praksis. Krohn og Autrup beskriver Mindfulness som styrketræning af 
metakognitionen. Det handler om at blive bevidst om sine kognitive processer. Det er en 
øvelse i at opleve, at der er forskel på situationer og vores oplevelse af eller tanker om 
situationer.

Det betyder, at den mening vi skaber, kun er en ud af mange mulige i enhver situation 
(Weick,1995). Når vi via metakognitionen bliver bevidste om vores sensemaking proces; de 
tegn vi udvælger og hvordan vi forholder os til dem, så giver det os frihed til at udfordre, 
stoppe, adskille, kategorisere og nuancere i vores sensemaking proces (Krohn). 
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Sensemaking processen bliver helt konkret mere bevidst i følge Autrup. Han understreger, 
at vi har brug for et “kassesystem” til at sortere de stimuli vi oplever. Det handler om, at vi 
bliver bevidste om de kasser vi bruger og er åbne overfor muligheden for at prøve andre. 
Creswell & Lindsay (2014) og Gärtner (2013) bekræfter dette og hævder, at vi i højere grad 
bliver i stand til at træffe bevidste valg om hvordan vi vil agere, når vi bevidst kan navigere i 
vores “kassesystem”, så er vi er nået et stort skridt på vejen mod dobbelt-loop læring og 
virkelig forandring (Edmondson, 1996).

5.3.1.1. Delkonklusion

Paulson et al. (2013), Gärtner (2013), Brown et al. (2007) og de tre forskningsinterviews 
fremhæver alle at Mindfulness styrker metakognitionen. Det vil kort sagt sige, at blive mere 
bevidst om sin kognition og opleve, at der er forskel på situationer og vores oplevelser af 
dem. 

Træning af opmærksomhed betyder, at vi i højere grad kan være bevidste om vores 
sensemaking. Vi har fortsat vores “kassesystem” at navigere efter, men vi er i højere grad 
bevidste om hvordan vi skaber mening. Det giver os mulighed for bevidst at vælge 
alternativer (Autrup; Creswell & Lindsay, 2014 og Gärtner, 2013). Det betyder at vi udvikler 
forudsætningerne for dobbelt-loop læring og virkelig forandring (Edmondson, 1996).

5.3.3. Metakognition og læring

5.3.3.1. Metakognition og individuelle læringsloop

Jeg vil i dette afsnit sætte en styrket metakognition i relation til Argyris’ læringsteori 
(Edmondson, 1996). Gärtner (2013) sætter den styrkede metakognitionen direkte i relation 
til evnen til at skabe og håndtere forandring. Dette bekræftes indirekte i resultaterne fra 
Eberth & Sedlmeier (2012), Reb (2012) og Brown et al. (2007) som alle viser en generelt 
forbedret evne til at være bevidst tilstede i nuet og slå automatpiloten fra. Samme resultat 
gør sig gældende for 47% af deltagerne i Sears et al.’s (2011) studie. 

Når vi er bevidst tilstede i nuet og kan observere vores mentale processer i sensemaking, 
så kan vi også forandre dem (Gärtner, 2013). Det er med andre ord metakognitionen, som 
er afgørende for, at vi kan forandre vores mentale modeller. På baggrund af dette, mener 
jeg at metakognition kan tolkes som en forudsætning for dobbelt-loop læring, hvor vi ikke 
kun fokuserer på handlinger, men også grundlaget for disse, det vil sige den sensemaking, 
som er udgangspunktet for handlingen.
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De tre forskningsinterviews støtter indirekte denne tolkning. Askjær ser det som selve 
kernen i Mindfulness at åbne nye døre, give plads til nye muligheder og få øje på det som 
ikke længere er hensigtsmæssigt. Brown et al. (2007) relaterer Mindfulness til evnen til at 
ændre vaneadfærd, som ikke længere er hensigtsmæssig. Dette kan tolkes som en 
indikation på, at Mindfulness via udvikling af metakognition, fremmer forandring som 
Gärtner (2013) viser og at dette er relateret til dobbelt-loop læring.

Krohn hævder at metakognition forstået som vores evne til at være bevidste om vores 
kognition, giver frihed til at udfordre, stoppe, adskille, kategorisere og nuancere i forhold til 
vores egen kognition. Derigennem udvider vi vores repetoire for, hvordan vi kan forholde os 
til tanker og følelser (Paulson et al., 2013).

Det bekræftes hos Gärtner (2013), som viser, at vi bliver bedre til at regulere vores 
emotioner. Det har ifølge ham betydning for, at vi oplever en større grad af kontrol og tiltro til 
vores egne evner. På den måde bliver vi bedre til at håndtere komplekse emner og 
håndtere ophidselse.

Det gør sig, ifølge Krohn, også gældende i forhold til de elementer i situationer vi ikke kan 
ændre, hvilket næsten altid vil være tilstede i organisatoriske forandringer. Ved at kunne 
rumme situationen og anvende sin metakognition til at fokusere på sin relation til 
omstændigheder, frem for selve situationen, kan man øjne nye muligheder. Man har nemlig 
altid indflydelse på sin relation og ved at ændre den kan man opløse problemet frem for at 
løse det. 

Når man kan rumme, kan man også indsætte et “mentalt mellemrum” mellem stimulus og 
respons (Creswell & Lindsay, 2014; Brown et al., 2007). Krohn kalder dette at handle 
kontraintuitivt, hvor man undlader at handle mens impulsen er størst. Man venter til 
situationen er “landet” og man bedre er i stand til at reflektere og kan handle mere 
hensigtsmæssigt (Brown et al., 2007).

Det giver i følge Krohn en frihed til at være i tvivl. Han nævner et eksempel med en topchef 
der bliver bevidst om, at han tidligere har “startet små brande”, fordi han har følt sig presset 
til at træffe hurtige beslutninger for at fremstå som handlekraftig. Mindfulness praksis og 
styrket metakognition har givet ham frihed til at tøve.

Flere muligheder og en større frihed i sensemaking processen, udvider potentialet for den 
mening vi kan skabe. Jeg vil med udgangspunkt i Weick’s (1995) sensemaking forståelse 
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hævde, at det kan have en positiv indflydelse på antallet og bredden af plausible scenarier 
vi kan konstruere. De plausible scenarier danner grundlag for forskellige 
handlingsmuligheder. Kan vi øge bredden af plausible scenarier, så kan vi muligvis få flere 
handlingsmuligheder til rådighed, som vi kan anvende i forandringer.

5.3.3.2. Følelsesmæssig stress og kreativ tænkning

Det har en direkte effekt på, hvordan vi ved at at bryde mønstre og finde på nyt, kan 
forandre, som vist i foregående afsnit. Jeg vil dog igen med udgangspunkt i Weick (1995), 
sætte det i forbindelse med mindre følelsesmæssig stress. Sensemaking er en proces ladet 
med følelser med det formål skabe sammenhænge og mening som vi kan handle ud fra. 
Når vi møder noget nyt eller uventet, så oplever vi en følelsesmæssig respons. Denne 
respons er mindre jo flere muligheder vi oplever, at have for at fortsætte vores flow.

Kan vi med Mindfulness opleve at have flere handlingsmuligheder, så vil vi også opleve at 
have flere muligheder for at fortsætte vores flow. Det vil ud fra Weicks teori betyde mindre 
følelsesmæssig stress.

Mindfulness relateres netop af Brown et al. (2007), Eberth & Sedlmeier (2012) og Sears et 
al. (2011) til mindre angst og stress. Der er altså underbygning i den sekundære empiri for 
at stress mindskes som konsekvens af Mindfulness. Ovennævnte fortolkning er min 
hypotese om en af de måder det sker på. Som jeg var inde på i afsnit 5.3.1 Åben og 
fokuseret opmærksomhed i Sensemaking, så viser empirien en negativ relation mellem 
angst og kreativitet. Ifølge Autrup blokerer angst for kreativitet og når vi får mindre angst, 
kan vi potentielt lukke op for kreativiteten. 

Sammenlagt  er vi altså i stand til at se flere muligheder for handling, hvilket i min 
fortolkning leder til mindre følelsesmæssig stress. Begge resultater relater sig til innovation 
og kreativ tænkning, som netop er forudsætninger for læring og forandring.

5.3.3.3. Metakognition og forandringsparathed

En forbedret evne til at konstruere alternative måder at fortsætte vores flow på kan også 
lede til mindre modstand mod forandringer. Vi begrænses nemlig af vores forestillinger om 
hvordan en situation “bør” være og Krohn fortæller, at vi derfor oplever modstand, når der 
sker noget som adskiller sig fra vores forestilling. 

Kan vi i stedet finde alternative muligheder for at fortsætte vores flow, så vil vi altså opleve 
mindre modstand. Det er vigtigt i forandringer, hvor grundvilkåret netop som Autrup 
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pointerer, er at vi ikke kan forudsige noget som helst. Det er derfor utroligt vigtigt ikke at 
hænge fast i uoverensstemmelser mellem det som er og forestillinger om hvordan det 
“burde” være.

I følge Gärtner (2013) styrker Mindfulness netop evnen til at se virkeligheden klart. I følge 
ham er der tale om en kognitiv forandringsparathed, hvor forandringer fortolkes mere 
objektivt. Det kan relateres til, at man i mindre grad oplever følelsesmæssig stress som 
konsekvens af afbrydelser af flow.

Kirk et al. (2011) har undersøgt Mindfulness i forhold til beslutningsprocesser og fundet at 
Mindfulness øger evnen til at adskille emotion og kognition og derved handle mere rationelt. 
Det hænger sammen med Gärtner (2013) og Autrups argumenter for forandringsparathed 
som diskuteret ovenfor. Når vi er i stand til at handle mere rationelt kan det lede til en højere 
kvalitet i de beslutninger man træffer i forbindelse med en forandring.

Gärtner (2013) understreger dog, at at det også indebærer negative konsekvenser at 
forandringer ses klarere. Som Autrup understreger, så bliver man ikke alt-omfavnende. 
Ifølge ham har Mindfulness snarere den betydning, at man står stærkere i virkeligheden og 
med større autoritet i sig selv. Det indebærer, at man er stand til også at stille modkrav. 
Autrup understreger, at man som virksomhed ikke skal forvente, at medarbejdere bliver 
føjelige. 

Samlet set styrkes virkelighedsopfattelsen, som bliver klarere, mindre subjektiv og mere 
rationel. Det påvirker forandringskompetencen, medarbejdere antages at blive bedre til at 
vurdere forandringer, både i forhold til hvordan det er hensigtsmæssigt at forandre og i 
forhold til at opleve mindre modstand mod forandringer. 

5.3.3.3. Delkonklusion

Gärtner (2013) relaterer metakognition direkte til evnen til at skabe og håndtere forandring. 
Resultaterne hos Eberth & Sedlmeier (2012), Reb (2012), Brown et al. (2007) og Sears et 
al. (2011) peger alle på øget evne til at være bevidst tilstede og slå automatpiloten fra. Det 
relaterer Krohn til frihed til at udfordre, stoppe, adskille, kategorisere og nuancere i forhold 
til vores kognition, som ifølge Paulson et al. (2013) er repertoiret for, hvordan vi kan 
forholde os til tanker og følelser.

Det relaterer jeg til en udvidelse af de plausible scenarier, der kan konstrueres i 
sensemaking og derigennem til mindre følelsemæssig stress, fordi man i højere grad 
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oplever at kunne forsætte sit flow. En større palette af handlingsmuligheder kan, i sig selv, 
åbne op for forandring og i kombination med mindre følelsesmæssig stress, kan der 
potentielt lukkes op for kreativiteten og innovation (Autrup).

Det betyder desuden, at vi er mindre låst fast i vores idé om, hvordan situationen bør være, 
hvilket Krohn relaterer til mindre modstand mod forandringer. Vores evne til at håndtere 
forandringer styrkes yderligere ved, at vi i højere grad bliver bedre til at adskille kognition og 
følelser og derved kan agere mere rationelt (Kirk et al. 2011; Gärtner, 2013).

5.3.4. Identitetskonstruktion i sensemaking

Analyseresultaterne fra både primær og sekundær empiri viser at Mindfulness påvirker 
vores identitetskonstruktion. Dette er centralt i sensemaking (Weick, 1995) og dermed for 
hele den måde vi oplever og skaber mening af og i vores omverden. Jeg vil i dette afsnit 
analysere baggrunden for denne for dette og dets betydning for forandringskompetence.

Hülsheger et al. (2013) viser at vi via Mindfulness kan opbygge evnen til at suspendere den 
narrative selv-referering i sensemaking, mens Paulson et al. (2013) viser at selv-referingen 
ikke suspenderes helt, men suppleres af et oplevende og ikke-selv-refererende 
tankesystem.

Selv-referering er den måde vi narrativt konstruerer vores identitet  i forhold til vores 
omverden (Weick, 1995). Vi relaterer os med andre ord til alt hvad vi oplever og alle de 
signaler omverdenen sender til os og bruger det i vores identitetskonstruktion.

Brown et al. (2007) viser samme tendens til mindre selv-referering i sensemaking på 
baggrund af Mindfulness. Ifølge dem har det den betydning at vores identitet i højere grad 
er forankret i vores oplevelser frem for i vores tanker om disse oplevelser, det vil sige i den 
mening vi konstruerer via selv-referering.

Ifølge Autrup er det den styrkede metakognition som sætter os i stand til at identificere os 
mindre med det vi oplever i og udenfor os selv. Det vil sige både det vi oplever og de 
reaktioner det fremkalder hos os. Når vi identificerer os mindre, så er vi nemlig også ifølge 
ham mindre selv-refererende og så er vi mindre tilbøjelige til at tage ting personligt. Autrup 
kæder dette direkte sammen med at blive mere agil.
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Ifølge Weick (1995) er den kontinuerlige identitetskonstruktion via selv-referering 
hovedårsagen til at sensemaking finder sted. Man kan derfor spørge hvad der sker med 
sensemaking, hvis vi i mindre grad funderer vores identitet i selv-referering?

Det er min fortolkning, at vores identitet fortsat vil konstrueres socialt, men at vi kan få 
evnen til at sætte konstruktionen “på pause”. Det kan betyde, at vi i mindre grad oplever at 
vores identitet er på spil i vores relation til omverdenen (Autrup). 

5.3.4.1. Selv-referering og relation til omverdenen

Mindfulness påvirker den måde vi engagerer os i omverdenen på. I følge Askjær bliver vi 
mere oprigtigt interesserede i hvad der sker omkring os, når vi praktiserer Mindfulness. Det 
betyder ifølge ham, at vi i højere grad er tilbøjelige til at hjælpe andre til succes. Det er min 
fortolkning, at dette til dels kan relateres til mindre selv-referering i sensemaking.

Mindre selv-referering kan også have betydning for, hvordan vi indgår i læringssystemer. 
Wenger (2000) fremhæver betydningen af en stærk identitet for evnen til at indgå 
konstruktivt i praksisfællesskaber. Vi konstruerer, i følge ham, i høj grad vores identitet ud 
fra hvilke fællesskaber vi er med i, hvor tæt knyttet vi er til dem samt hvilke fællesskaber vi 
står uden for. Vi identificerer os med nogle fællesskaber mere end andre. 

Identificerer vi os stærkt med den rolle vi indtager i kraft af vores job, så har det ifølge 
Autrup stor betydning for hvordan vi reagerer på forandringer. En stærk identifikation med 
jobbet vil nemlig, ifølge ham, fører til, at vi oplever at det er vores identitet som er på spil, 
når der sker ændringer i organisationen. Når vores identitet er på spil, vil vi  i højere grad 
opleve modstand mod det som “truer” vores identitet.

Det kan altså være svært at ændre den måde man indgår i læringssystemer på, hvis ens 
identitet er forankret i ens rolle. Askjær fortæller hvordan de i If Forsikring oplever at man i 
højere grad er i stand til at indgå i vidensdeling efter Mindfulness. Man tør at give afkald på 
den magt der kan ligge i at være specialisten, dele sin viden og løse opgaver med andre. 
Derigennem kan man opleve at man faktisk bliver mindre sårbar. Man finder en ny identitet 
ved at blive positivt bekræftet i at man er én som er god til at dele, lære fra sig og tage 
ansvar på teamets vegne.

Det er min fortolkning, at identiteten stadig er forankret i det selv-refererende, men fordi 
forankringen ikke er lige så stærkt som tidligere og fordi man er i stand til at sætte den 
pause, så tør man prøve nye ting og kan udvikle sin identitet så man bliver mere 
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forandringskompetent. Det giver grobund for, at forandringer og innovation i højere grad kan 
komme nedefra, fordi man har tør og har lyst til at gøre noget anderledes og dele viden på 
en ny måde.

5.3.4.2. Dobbelt-loop læring og evnen til at rumme

Eberth & Sedlmeier (2012) har fundet at selvopfattelse og selvomsorg forbedres som følge 
af Mindfulness og jeg anser det for at være sandsynligt, at det hænger sammen med 
hvordan vi konstruerer vores identitet som diskuteret ovenfor. Kan vi mindske vores tendens 
til at tage ting personligt som Autrup hævder, så vil vi have lettere ved at udelukke negative 
aspekter fra vores opfattelse af os selv, som rent objektivt ikke har noget med vores person 
at gøre.

Autrup referer til selvomsorg ved at italesætte vigtigheden af at have et stort og varmt hjerte 
når man skal se på sine egne og andres uhensigtsmæssige sider. Ifølge Autrup hænger det 
sammen med elementet af “compassion” (Bilag 3a, s. 15 (25)) i Mindfulness.

Dobbelt-loop læring indebærer netop at vi kigger på “skyggesiderne” (Edmondson, 1996). 
Det handler om at kigge på de mentale modeller, som egentlig ligger til grund for at vi gør 
som vi gør, de er ofte ikke så pæne som dem vi antager ligger til grund. Det antages at 
forandringer og læring set på denne måde, er forbundet med et vist niveau af angst eller 
ubehag.

Det vurderes, at selvomsorg, evnen til at rumme og udøve mindre selv-referering faciliteret 
af en stærk metakognition, som diskuteret tidligere i dette afsnit, vil facilitere dobbelt-loop 
læring og derigennem have en positiv effekt på forandringskompetence.

5.3.4.3. Delkonklusion

Selv-referering er fundamentet i sensemaking og er den proces hvor igennem vi konstruerer 
vores identitet ud fra hvordan vi fortolker blandt andet andres reaktion på vores handlinger 
(Weick, 1995). Mindre narrativ selv-referering og evne til at sætte den på pause påvirker 
vores identitetskonstruktion så vores identitet i højere grad forankres vores oplevelser frem 
for vores tanker om disse oplevelser (Hülsheger et al., 2013; Paulson et al., 2013, Brown et 
al., 2007; Autrup; Krohn). 

Jeg relaterer dette fund til vores evne til at indgå konstruktivt i læringssystemer, hvilket 
afhænger af en stærk identitet og vores relation til praksisfælleskaber (Wenger, 2000). I 
følge Autrup, føler vi os i højere grad truet af forandringer, når vi identificerer os med vores 
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rolle i organisationen end når vi har en stærk selvstændig identitet. Askjær beskriver 
hvordan vidensdeling  forbedres, fordi man tør at give slip på sin rolle som eksperten.

På baggrund af dette konkluderer jeg at mindre selv-referering i identitetskonstruktion har 
en positiv indvirken på evne til at indgå konstruktivt i læringsystemer og derigennem 
fremmer forandringskompetence.

Dobbelt-loop læring er et kriterium for virkelige forandring i følge Argyris (Edmondson, 
1996). Det kræver at vi kan se på de uhensigtsmæssige mentale modeller som ligger til 
grund for vores handlinger. Det er forbundet med ubehag og derfor vil en forbedret evne til 
at rumme dette i relation med øget selvomsorg gøre forandringsarbejdet lettere. Herved er 
Mindfulness med til at facilitere dobbelt-loop læring og dermed forandring.

5.3.5. Mindfulness i det sociale læringssystem

Den forbedrede evne til at konstruere nye handlingsmuligheder kombineret med en mindre 
følelsesmæssig påvirkning som vist ovenfor kan have stor betydning for læring i samspillet 
mellem individ og fællesskab. Heri kan ligge et potentiale for større kognitivt og 
følelsesmæssigt overskud til at arbejde sammen om at udvikle forandringer.

Brown et al. (2007) viser at Mindfulness praksis øger vores sociale intelligens. Eberth & 
Sedlmeier (2012) viser at det mindsker karaktertrækkene dominans og rigiditet. En delvis 
forklaring kan hentes hos Krohn som udtaler at vi bliver mindre påståelige og triumfende når 
vores relation til omstændighederne ændres.

Åbenhed og tillid er i følge Wenger (2000) afgørende for deling og udvikling af ny viden i 
læringssystemer. Åbenhed og tillid må antages at blive styrket af at Mindfulness faciliterer 
nysgerrighed og modtagelighed hos individer i følge Van den Hurk et al. (2011). 
Sammenholdt med den styrkede metakognition kan vi i følge Krohn blive mere åbne for at 
der er forskellige løsninger på situationer. Tilsammen kan vi altså styrke læringssystemets 
evne til at lære.

Dette understøttes af Rebs (2012; 2013) resultater fra If Forsikring, hvor Mindfulness har 
haft en positiv betydning i forbindelse med strukturelle ændringer, som har ført til at man nu 
deler viden på en ny måde på tværs af praksisfællesskaber.

5.3.5.1. Mindre gensidighed eller mere self-determination?
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Læringssystemer bygger i høj grad på gensidighed (Wenger, 2000) og derfor er det 
interessant når Van den Hurk et al. (2011) viser at Mindfulness praksis fører til mindre 
samvittighedsfulde individer. Deres hypotese er, at det hænger sammen med mindre 
målbevidsthed hvilket kan refereres til Mindfulness attituden om ikke-stræben (Lorenzen & 
Reintoft, 2010). Van den Hurk et al. (2011) definerer ikke samvittighedsfuldhed i detaljer og 
det er derfor i nogen grad åbent hvad begrebet konkret dækker over. Jeg vil med 
udgangspunkt i Askjær komme med et bud på en alternativ forklaring ud fra den information 
Van den Hurk et al. (2011) stiller til rådighed.

Askjær fortæller, hvordan han tidligere har været drevet af perfektionisme, men via 
Mindfulness praksis har ændret sin tilgang til hvornår noget er godt nok. Han oplever, at han 
nu i mindre grad “graver sig ned” og i stedet præsterer ud fra den information han har til 
rådighed. Han har fået en anden fornemmelse for hvornår det er godt nok, som gør at han 
bruger meget mindre tid. I følge Askjær har det givet ham et større overskud uden at der har 
været et mærkbart fald i kvaliteten af hans arbejde.

Samvittighedsfuldhed kan, afhængigt af hvordan det defineres, relaterer sig til 
perfektionisme. Samvittighedsfuldhed kan også relateres til at lytte mere til andre end til sig 
selv. På den måde kan man hævde, at Mindfulness styrker evnen til at mærke sine egne 
værdier, stå fast og handle ud fra dem.

Mindre perfektionisme og større rodfæstelse i egne værdier kan muligvis være en anden del 
af forklaringen på hvorfor Mindfulness tilsyneladende påvirker samvittighedsfuldhed 
negativt.

Brown et al. (2007) fremhæver en sund regulering af handlinger afstemt i forhold til 
langtidsbehov, værdier, følelser med muligheder og krav i situationen som en positiv 
konsekvens af Mindfulness. Hülhegger et al. (2013) gør et lignende fund og relaterer det til 
en udviklet evne til at være opmærksom i nuet. I følge Askjær betyder at man bliver bedre til 
at arbejde med den usikkerhed der er indbygget i alle forandringer.

Hülhegger et al. (2013) fandt at Mindfulness var direkte relateret til udviklingen af self-
determination. I dette fænomen er intrinsic (indre) motivation et kernebegreb, forstået som 
det at udføre en handling fordi man oplever tilfredshed ved selve handlingen. Det forbindes 
direkte med kreativitet, kognitiv fleksibilitet og evne til at løse problemer (Gagné & Deci, 
2005). Dette underbygger igen en positiv relation mellem Mindfulness og evne til at udvikle 
og håndtere forandringer.
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Øget self-determination kan også ligge bag den stigning i jobtilfredshed Reb (2012, 2013) 
fandt i If Forsikring og det kan hænge sammen med at en forbedre evne til at finde mening i 
de situationer man befinder sig i (Hülhegger et al., 2013). Jobtilfredshed på baggrund af 
selfdetermination kan i sig selv antages at have en positiv indvirken på tilgang til 
forandringer fordi man er mere motiveret.

5.3.5.1. Delkonklusion

Brown et al. (2007), Sedlmeier (2012) og Krohn italesætter eksplicit øgede sociale 
kompetencer som resultat af Mindfulness. Dette har indflydelse på vores evne til at agere i 
organisationen som socialt læringssystem. 

Nysgerrighed og tillid er afgørende for deling og udvikling af ny viden i læringssystemet 
(Wenger, 2000). Mindfulness styrker læringssystemets evne til at lære ved at at styrke 
nysgerrighed, åbenhed og tillid (Krohn; Van den Hurk et al., 2011).

Van den Hurk et al. (2011) relaterer dog også Mindfulness til mindre samvittighedsfuldhed 
hvilket er vigtigt i et læringssystem hvor gensidig spiller en stor rolle (Wenger, 2000). De 
relaterer dette til mindre målbevidsthed, hvilket jeg sætter i relation til attituden om ikke-
stræben (Lorenzen & Reintoft, 2010). 

Jeg relaterer det dog også til mindre perfektionisme ud fra Askjærs erfaringer og peger på 
en sammenhæng med øget self-determination og derved indre motivation. Vi er mere 
drevet af hvad der giver os tilfredsstillelse end af ydre forventninger. 

Self-determination relateres dog også til kreativitet, kognitiv fleksibilitet og evnen til at løse 
problemer. Dette peger igen på Mindfulness som et redskab til at man bliver bedre til at 
udvikle og håndtere forandringer.

5.3.6. Innovation i sociale læringssystemer

Organisationer forstået som læringssystemer består af en række praksisfællesskaber som 
grænser op til hinanden (Wenger, 2000). Læring og udvikling af ny viden foregår socialt 
både indenfor praksisfællesskaber og tværs i læringssystemet. 

Gärtner (2013) viser at vi bliver mere fleksible og åbne for forandringer gennem Mindfulness 
praksis, fordi vi føler os mindre bundet af tidligere beslutninger. Det kan relateres til evnen til 
at kunne påtage sig “nybegynderens” sind som Askjær nævner. Det åbner op for 
forandringer, fordi vi kan forholde os frit og nysgerrigt, hvilket netop er forudsætningerne for 
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at kunne være innovative og kreative. Askjær understreger, at vi stadig har vores erfaringer 
med os, vi er bare ikke så bundet at dem.

Det kan med udgangspunkt i Wengers (2000) forståelse af læringssystemer betyde, at 
individet bliver mere åbent for fællesskaber som “trækker” i det med ny viden og måske 
også at fællesskaberne, som jo består af individer, bliver mere åbne for evolution fra 
individer som “trækker” i dem. 

Wenger (2000) understreger betydningen af grænserne mellem praksisfællesskaber i 
organisationen som læringssystem. Det er ved grænserne at fællesskaberne mødes og har 
mulighed for at lære af hinanden og og det er i de processer man i fællesskab kan skabe ny 
viden. Her kan udløses synergieffekter, hvor den nye viden ikke blot anvendes som den er, 
men tages ind i praksisfællesskaber, hvor danne kan danne udgangspunkt for udvikling af 
anden viden. Det er altså en kontinuerlig “snow-ball” effekt, hvor viden spredes og udvikles 
organisk. 

Kombinationen, som diskuteret tidligere i analysen, af mindre følelsesmæssig stress, styrket 
metakognition og evne til forholde os åbne og ikke-dømmende, antager jeg kan løse op for 
nogle af de synergieffekter af læring som potentielt findes i grænseprocesserne mellem 
praksisfællesskaber.

Det gælder særligt hvis individets øgede evne til at reflektere også vil have en påvirkning af 
evnen til at reflektere over eget repertoire i det fællesskab individet er en del. Det må 
antages potentialet for dette er størst, jo højere en andel af fællesskabet der har trænet 
deres metakognition.

De individuelle effekter af Mindfulness kan dog ikke uden videre overføres til fællesskaber. 
Krohn understreger at meditation i høj grad er et individuelt projekt. Han har svært ved at se 
en organisationskultur blive transformeret i samme grad som individet kan opleve: “Jeg ville 
rigtig gerne kunne sige at jeg tror på at meditation ligesom kan skabe den samme ro og den 
samme åbenhed i en virksomhedskultur, men jeg har bare ikke set det ske. Så det vil sige 
at jeg oplever at det sker jo i det små på den måde at når man starter et møde eller en 
konference eller et eller andet med en lille centrering eller et eller andet så er stemningen 
bedre og så er folk mere åbne overfor hinanden…” (Bilag 3c, s. 2). 

Krohn er dog ikke afvisende overfor at de metakognitive evner kan have en effekt i 
fællesskaber, men tager forbehold for at Mindfulness kan transformere den måde 
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organisationer fungerer på. Han fastslår dog at nøglepersoner kan have indflydelse på  
organisationskulturen og påvirke den i retning af åbenhed og tillid.

Ifølge Askjær folder potentialet af Mindfulness praksissen sig netop ud i relationen mellem 
mennesker. Han understreger derfor at det er vigtigt at man ikke kun tilbyder Mindfulness til 
nogle få men til alle i en afdelingen. En afdeling i en organisation kan netop potentielt 
udgøre et praksisfællesskab i Wengers (2000) forståelse og Askjær peger altså her på en 
effekt af Mindfulness ikke kun for individet, men for fællesskabet.

Mindfulness praksis har nogle konkrete betydninger for fælleskabet som er større end 
summen af de individuelle effekter. Mindfulness attituderne som nybegynderens sind, at 
give slip og tålmodighed udgør nemlig ifølge Askjær en fælles referenceramme.

En fælles referenceramme kan udgøre det som Wenger (2000) kalder en grænsebro. en 
fællesreferenceramme er en form for fælles sprog som gør det lettere at tale sammen på 
tværs af fællesskaber. Mindfulness kan på denne måde fungerer som en artefakt i Wengers 
(2000) definiton som medvirker til at facilitere vidensdeling og udvikling på tværs af 
fællesskaber. 

Dette bekræftes hos If Forsikring, som ud fra deres Mindfulness praksis blandt andet har 
udviklet en ny mødekultur. Askjær understreger i den forbindelse at enkeltpersoner kan lære 
fra sig, til dem som ikke kender til baggrunden for mødekulturen. Det vil med Wengers 
(2000) forståelse, sige at enkeltpersoners erfaringer med Mindfulness, trækker i 
fællesskaber som lærer af individet og udvikler sine kompetencer.

Askjær fortæller at Mindfulness har påvirket vidensdeling i If Forsikring som diskuteret 
ovenfor i afsnit 5.3.4 Identitetskonstruktion i sensemaking. Dette bakker op om antagelsen 
af at Mindfulness faciliterer vidensdeling og udvikling på tværs af grænser.  Der kan 
desuden relateres til Mindfulness som medvirkende årsag til de øgede resultater i 
effektivitet og præstation som Reb (2012; 2013) viser. 

Jeg vil ud fra ovenstående diskusion konkludere,, at Mindfulness ikke transformerer en 
organisation, men kan have stor betydning for den måde organisationen som 
læringssystem fungerer på. Når vi er mere frie og åbne, så bliver vi også bedre til at skabe 
viden sammen i læringssystemer, samtidig med at vi er mindre begrænsede af vores 
forestillinger. Når dette sker så kan vi komme rigtig langt i forhold til forandringer. Vi kan 
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blive bedre til at dele viden og til at skabe ny viden både internt i fællesskaber og på tværs 
af grænserne.

Vi kan forbedre planlagte forandringer kvalitativt fordi vi kan arbejde bedre sammen på 
tværs af fællesskaber (Reb, 2012; Reb, 2013, Gärtner, 2013) og fordi vi oplever mindre 
modstand mod det nye (Krohn). Samtidig forbedres evnen til at udvikle forandringer i form 
af innovation og kreative løsninger  fordi vi bedre kan udnytte synergieffekter i 
grænseprocesser mellem fællesskaber. 

 5.3.6.1. Delkonklusion 

Mindfulness betyder, at vi bliver mere fleksible og åbne for forandringer, fordi vi føler os 
mindre bundet af vores forestillinger og tidligere beslutninger (Gärtner, 2013; Krohn; 
Askjær). Vi bliver mindre bundet af vores erfaringer og kan forholde os frit og nysgerrigt til 
ny viden.

Dette er en forudsætning for, at vi kan udnytte grænserne i læringsystemet. Det er nemlig 
her vi ifølge Wenger (2000) mødes og har mulighed for både at dele og skabe ny viden. 
Mindfulness kan derfor fremme synergieffekter i grænseprocesserne hvor ny viden udvikles 
og spredes i organisation, hvorfra det kan danne udgangspunk for yderligere udvikling af 
viden.

Krohn er dog forbeholdende overfor at overføre det individuelle udbytte af Mindfulness til 
organisationer som helhed. Askjær hævder at potentialet af Mindfulness netop folder sig ud 
i fællesskabet. Han nævner bl.a. fælles referenceramme og udvikling af  mødekultur som 
konkret udbytte i fællesskabet. Disse kan ifølge Wenger (2000) betegnes som artefakter 
som faciliterer vidensdeling og -udvikling på tværs af grænser i læringssystemet. Dette 
bekræftes af resultater fra If Forsikring (Askjær) som viser øget vidensdeling. Denne 
udvikling relaterer jeg til Mindfulness, som er en medvirkende årsag til forbedringen i 
effektivitet og præstation samme sted (Reb, 2012; Reb, 2013). 

Vi får altså lettere ved at dele og udvikle viden på tværs i organisationen når vi praktiserer 
Mindfulness og derigennem øges vores evne til at håndtere og udvikle forandringer.

6. Afsluttende diskusion
Diskussion af forskningsresultater er foretaget i forbindelse med selve analysen. Jeg vil 
derfor her fokusere på et interessant spændingsforhold mellem Mindfulness som individuel 
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praksis og organisationer som sociale fællesskaber, som viste sig under analysen. Dette 
spændingsforhold er relevant for specialets forskningsresultater som helhed, men da det 
ikke er direkte relateret til forskningsspørgsmålet, er det ikke behandlet i analysen. Jeg vil 
desuden nævne blot et kritisk punkt i forhold til analysens resultater.

6.1.Mindfulness fra individuelt til kollektivt niveau 
Jeg har i dette speciale undersøgt Mindfulness i forhold potentiale i organisationer via 
individuel påvirkning af medarbejdere. Jeg antager, at denne individuelle påvirkning har en 
effekt på kollektivt niveau. Dette gør jeg qua mit socialkonstruktivistiske udgangspunkt og 
min definition af organisationer som sociale konstruktioner, der enactes via sensemaking i 
sociale relationer og interaktioner (Weick, 2005).

Krohn er dog forbeholdende for at overføre det individuelle udbytte af Mindfulness til 
organisationer som helhed, mens Askjær hævder at potentialet af Mindfulness netop folder 
sig ud i fællesskabet. Krohn udtaler:

“… jeg ville rigtig gerne kunne sige at jeg tror på at meditation ligesom kan skabe den 
samme ro og den samme åbenhed i en virksomhedskultur, men jeg har bare ikke set det 
ske. Så det vil sige at jeg oplever at det sker jo i det små på den måde at når man starter et 
møde eller en konference eller et eller andet med en lille centrering eller et eller andet så er 
stemningen bedre og så er folk mere åbne overfor hinanden, men på ledelsesniveau eller 
på et mere strukturelt niveau oplever jeg egentlig ikke at det er meditation eller Mindfulness 
der skaber en mere omsorgsfuld ledelse eller kan man sige mere grønne eller bæredygtige 
prioriteringer i forhold til udvikling af forretningskonceptet .” (Bilag 3a, s. 2)

Det tilsyneladende modsætningsforhold kan muligvis forklares ved at forventningerne til 
udbytte af Mindfulness er forskellige. Askjær udtaler:

“Det er derfor at det ikke går at du sender en eller to fra din afdeling afsted for så fungerer 
det ikke som team, det fungere ikke mellem relationerne. Det fungerer måske for dig 
personligt og det er også det der er problemet med al udvikling. Udvikling sker typisk i 
relationen, det sker sjældent bare hos mig. Hvis jeg udvikler mig alene så har det ikke den 
samme gevinst som hvis vi gør det sammen. Derfor er meget af den kompetenceudvikling 
der sker hos os, sker i relationerne, altså i teamet. Det er der vi ser at ting rykker allermest. 
Så forandringer der kommer nedefra kommer enten fra mig, fordi jeg har lyst forandre, lyst 
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til at gøre noget andet end jeg har gjort tidligere. Det kan jo starte med at jeg har lyst til at 
dele mine erfaringer på en ny måde” s. 7.

Askjær fokuserer på direkte anvendelighed i organisationer, hvor Krohn, i ovenstående 
citat, har et mere idealistisk fokus. Krohn uddyber:

“Med Mindfulness kan man få fat i nogle ret lavthængende frugter, f.eks. teknikker til at 
kunne regulere det autonome nervesystem og falde til ro. Samt nogle lavthængende frugter 
i form af nogle meget simple indsigter som man ret hurtigt kan få, som f.eks. at der er 
forskel virkeligheden og din perception af virkeligheden. Sådan noget med en oplevelse af 
at du projicerer følelser ud på virkeligheden og dermed i virkeligheden ser et andet billede 
en det der egentlig foregår. Sådan nogle ting kan man hurtigt fange og det er noget som 
folk direkte kan tage med sig og på en eller anden måde bruge netop som værktøjer og 
som refinement af den måde de er i verden på, men det benarbejde der skal til for at lave 
den der fundamentale… Og opretholde den der fundamentale tilstand af åbenhed og 
nærvær, det oplever jeg virkelig kræver rigtig meget” (Bilag 3c, s. 3).

Det er primært disse “lavthængende frugter” jeg har kunnet vise i dette speciale. Jeg 
indledte specialet med en beskrivelse af Mindfulness, som et redskab oprindeligt udviklet i 
den indiske filosofi med dyb transformation som formål. Dette er dog ikke gældende for det 
udbytte jeg har vist og som man ifølge Krohn kan forvente. Det er derfor vigtigt, at man er 
bevidst om hvor dybt potentialet er og at man ikke kan forvente transformation af 
organisationer, men snarere mindre evolutioner.

6.2. Er kritisk blik på analysen 
Analysen har ikke forholdt sig til eksplicit til den Mindfulness praksis, der ligger til grund for 
resultaterne i den sekundære empiri. Dette ville være relevant i forhold til at vurdere 
baggrunden for resultaterne. I følge Krohn trænes metakognitionen, som i følge specialets 
resultater har stor betydning, kun når man selv styrer sin meditation. I guidede meditationer 
har man ifølge Krohn “udliciteret sin metakognition” (bilag 3c, s. 11 (16)). 

Dette speciale var et indledende studie til undersøgelse af potentialer på et nyt område og 
det vurderes at dette er opnået med den valgte sekundære empiri. Det vil dog i fremtidig 
forskning være interessant, at undersøge denne påståede betydning af hvordan 
Mindfulness praktiseres i forhold til de resultater man kan vise. 
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7. Konklusion
Jeg har med dette speciale søgt at besvare forskningsspørgsmålet:

Har Mindfulness potentiale til at udvikle organisationsmedlemmers 
forandringskompetence? Og i så fald på hvilken måde? 

For at besvare dette har jeg indledningsvist beskrevet Mindfulness for at få en forståelse af 
det som fænomen og for at kunne definere det til brug i analysen. Jeg har valgt Kabat-Zinns 
definition af Mindfulness som “…paying attention in a particular way: on purpose, in the 
present moment, and non-judgmentally” (Kabat-Zinn, 1994, s. 4) i kombination med 
Shapiro’s model af Mindfulness som et trefoldigt fænomen bestående af intention, 
opmærksomhed (attention) og attitude (Shapiro et al., 2006; Shapiro, 2013). Jeg definerer 
Mindfulness, som både karaktertræk og tilstand i relation til en Mindfulness praksis 
(Hülsheger et al., 2013).

Jeg har med inspiration fra Argyris defineret forandringskompetence operationelt ud fra den 
lærende organisation som ideal (Edmondson, 1996). Forandringskompetence defineres, 
som et multidimensionelt fænomen bestående af to komponenter: sensemaking og læring. 
Disse to komponenter anvendes i analysen som analysekategorier til at belyse 
forandringskomptence.

Til besvarelse af forskningsspørgsmålet har jeg anvendt både primær og sekundære empiri. 
Jeg har udvalgt ti artikler fra peer-reviewed tidsskrifter i form af primært studier og meta-
studier, som alle bidrager med viden om Mindfulness’ potentiale. 

Det har ikke været muligt at finde litteratur som direkte undersøger sammenhængen mellem 
forandringskompetence og Mindfulness. Jeg har derfor anvendt studier og meta-studier 
som via deres resultater kan peger på indirekte relevante resultater.

Jeg har udført tre semistrukturerede forskningsinterview med Autrup og Krohn som 
eksperter i Mindfulness i organisationer samt Askjær som Head of If Academy Denmark har 
stor erfaring med Mindfulness i If Forsikring. Disse bidrager med viden som direkte kobler 
Mindfulness og forandringskompetence og anvendes samtidig som empirisk forforståelse til 
fortolkning af den sekundære empiris resultater.

Analysen er bygget op som en eklektisk analyse med anvendelse af induktive og deduktive 
metoder. Analysen er udviklet med udgangspunkt den hermeneutiske fortolkningsmodel, 
men brug fænomenologisk beskrivelse af forandringskompetence. Jeg fulgt den 
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hermeneutiske cirkel, hvor jeg løbende har udviklet forståelsen af emnet og anvendt denne 
forforståelse til fortolkning af dele og helheder for at nå frem til en gyldig og almen 
besvarelse af forskningsspørgsmålet (Brinkmann & Tanggaard, 2015; Kvale, 1997).

7.1. Analysens resultater 
Forandringskompetence er som nævnt defineret ud elementerne sensemaking og læring, 
som er anvendt som analysekategorier. For sikre sammenhæng i specialet vil jeg bygge 
konklusionen op ud fra disse og slutte af med et samlet afsnit, hvor læring og sensemaking 
knyttes eksplicit til forandringskompetence for besvarelse af forskningsspørgsmålet.

7.1.1. Resultater for sensemaking

Jeg har i analysen fundet, at sensemaking særligt påvirkes ved at den måde vi er 
opmærksomme på ændres. Empirien viser, at Mindfulness styrker metakognitionen samt 
evnen til åben og fokuseret opmærksomhed (Brown et al., 2007; Eberth & Sedlmeier, 2012; 
Gärtner, 2013; Paulson et al., 2013; Reb, 2012; Askjær; Autrup og Krohn). Af hensyn til 
overskuelighed, vil jeg stille resultaterne for sensemaking op i forhold til disse.

7.1.1.1. Resultater i forhold til metakognition

Metakognition betyder, at vi bliver bevidste om vores kognition og kan iagttage at der er 
forskel på situationer og vores oplevelse af dem. Det betyder, at vi bliver bevidste om 
hvordan vores sensemaking forløber og bliver i stand til at udfordre, stoppe, adskille, 
kategorisere og nuancere i forhold til vores kognition (Krohn).

Vi har i følge Autrup fortsat vores “kassesystem” at navigere efter, men vi er i højere grad 
bevidste om hvordan vi skaber mening. Det giver os mulighed for at handle mere 
hensigtsmæssigt, fordi vi bevidst kan vælge alternativer (Creswell & Lindsay, 2014; Gärtner, 
2013; Askjær; Autrup og Krohn).

Metakognition udvider repertoiret for, hvordan vi kan forholde os til tanker, følelser og 
situationer (Paulson et al., 2013). Det tolker jeg, som en evne til at udvide bredden i vores 
konstruktion af plausible scenarier, hvorigennem vi få oplevelsen af at have flere 
handlingsmuligheder (Weick, 1995). 

Jeg relaterer det desuden til mindre følelsesmæssig stress (Brown et al., 2007; Eberth & 
Sedlmeier, 2012 og Sears et al., 2011). Når vi oplever at have flere muligheder for at 
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fortsætte vores flow, bliver vi nemlig ikke så følelsesmæssigt påvirkede af de forandringer 
som i første omgang stoppede flowet (Weick, 1995). 

Metakognition relateres til mindre selv-referering i sensemaking. så vores identitet i højere 
grad forankres i vores oplevelser frem for vores tanker om disse oplevelser (Hülsheger et 
al., 2013; Paulson et al., 2013, Brown et al., 2007; Autrup; Krohn).

7.1.1.2. Resultater i forhold til fokuseret opmærksomhed

Fokuseret opmærksomhed kædes i empirien sammen med evnen til til at stille skarpt, 
fordybe sig og styre vores opmærksomhedsfokus, hvilket sætter os i stand til bedre at 
navigere i den kompleksitet som karakteriserer forandringer (Krohn; Paulson et al., 2013).

7.1.1.3. Resultater i forhold til åben opmærksomhed

Åben opmærksomhed kædes sammen med evnen til at tænke kreativt og ud af boksen 
(Krohn, Autrup). Det styrker evnen til innovation at udvikle ny viden (Wenger, 2000).

7.1.2. Resultater for læring

Læring stilles op efter de to definitioner jeg har anvendt i specialet: læringsloops 
(Edmondson, 1996) og læringssystemer (Wenger, 2000).

7.1.2.1. Resultater i forhold til dobbelt-loop læring

Med bevidsthed om sensemaking processen og den følgende evne til at ændre i den, som 
diskuteret under sensemaking, etableres forudsætningen for dobbelt-loop læring. Vi kan 
blive bevidste om og ændre vores mentale modeller, fordi vi er bevidst tilstede og kan slå 
automatpiloten fra. Herved kan vi ifølge Argyris kan skabe virkelig forandring (Edmondson, 
1996; Gärtner, 2013; Eberth & Sedlmeier, 2012; Reb, 2012; Brown et al., 2007; Sears et al., 
2011; Krohn, Askjær og Autrup).

Dobbelt-loop læring indebærer at kigge på “skyggesiderne” i os selv og andre, hvilket er 
forbundet med ubehag. Mindfulness forbedrer evnen til at rumme og øger evnen til 
selvomsorg. Når vi kan iagttage vores “skyggesider” med et stort og varmt hjerte som 
Autrup udtrykker det, så kan dobbelt-loop læring opleves lettere (Eberth & Sedlmeier, 2012; 
Krohn og Autrup).

7.1.2.2. Resultater i forhold til Læringssystemet 

Hülsheger et al. (2013) relaterer Mindfulness til udvikling af self-determination ved at vi er 
bevidst til stede og kan afstemme vores handlinger med langtidsbehov, værdier, og følelser 
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(Brown et al., 2007). Self-determination relateres positivt til kreativitet, kognitiv fleksibilitet 
og evnen til at løse problemer.

Nedgang i følelsesmæssig stress som konsekvens af, at ændringerne i sensemaking giver 
plads til kreativitet og innovation (Brown et al., 2007; Eberth & Sedlmeier, 2012; Sears et al., 
2011; Autrup; Krohn).

Når vores identitet er mindre forankret i selv-referering, som vist ovenfor, så ændrer det 
vores måde at indgå i læringssystemer på. Det betyder, at vores identitet i mindre grad er 
på spil i forandringer og at vi tør give slip på ekspertrollen og i stedet indgå konstruktivt i 
læringssystemer så vi forbedrer vidensdelen og -udvikling på tværs af grænser (Wenger, 
2000; Autrup og Askjær).

Nysgerrighed, åbenhed og tillid styrkes via Mindfulness (Van den Hurk et al., 2011; Krohn) 
og det er netop i følge Wenger (2000) forudsætningen for at vi kan udnytte potentialet i 
læringssystemets grænser og skabe synergieffekter i viden, hvor vi ikke bare deler og 
udvikler ny viden i fællesskaber, men spreder denne viden ud, hvor den igen danner 
udgangspunkt for ny viden. Vi har altså lettere ved at dele og udvikle viden på tværs i 
organisationen og derigennem øges vores evne til at håndtere og udvikle forandringer.

Læring faciliteres indirekte via den øgede evne til at fortsætte flowet i sensemaking 
konkluderet i foregående afsnit. Det betyder, at vi bliver mere fleksible, åbne og i mindre 
grad hænger fast forestillinger om hvordan ting bør være og derfor mindre grad oplever 
modstand mod forandringer ((Gärtner, 2013; Askjær; Krohn).

7.1.3. Samlede resultater for forandringskompetence

Mindfulness har potentiale til at udvikle forandringskompetence i organisationer ved at:

1. Forbedre vores evne til at navigere i den kompleksitet som karakteriserer 
forandringer fordi vi forbedre vores evne til at stille skarpt og kontrollere vores 
opmærksomhed, samtidig med, at vi oplever at have flere handlingsmuligheder. Det 
skyldes, at vi via metakognitionen udvider repertoiret for, hvordan vi forholder os til 
tanker, følelser og situationer (Creswell & Lindsay, 2014; Gärtner, 2013; Askjær; 
Paulson et al., 2013; Autrup og Krohn).

2. Faciliterer dobbelt-loop læring som i følge Argyris er kendetegnende for virkelig 
forandring. Det sker, fordi vi bliver bevidste om vores sensemaking proces og derved får 
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adgang til at ændre vores mentale modeller (Edmondson, 1996; Gärtner, 2013; Eberth 
& Sedlmeier, 2012; Reb, 2012; Brown et al., 2007; Sears et al., 2011; Krohn, Askjær og 
Autrup). Ændringer i vores “skyggesider” bliver yderligere tilgængeligt for os via en 
større selvomsorg og evne til at rumme intensitet (Eberth & Sedlmeier, 2012; Krohn og 
Autrup).

3. Styrker sociale læringssystemer fordi vi identificerer os mindre med vores roller og 
derfor tør give slip på ekspertrollen og i stedet indgå konstruktivt i læringssystemer, så vi 
forbedrer vidensdelen og -udviklingen på tværs af grænser (Wenger, 2000; Autrup og 
Askjær). Nysgerrighed, åbenhed og tillid faciliterer vidensdeling, udvikling og synergi på 
tværs af grænser i læringssystemet. Dette forstærkes, når Mindfulness kan fungerer 
som et artefakt, man har til fælles på tværs af praksisfællesskaber i organisationen (Van 
den Hurk et al., 2011; Wenger, 2000; Krohn). Det udvikler forandringskompetence, da 
det antages både at facilitere implementering og udvikling af forandringer.

4. Mindsker modstand mod forandringer fordi vi for det første oplever at have flere 
handlingsmuligheder for at fortsætte vores flow (Brown et al., 2007; Eberth & Sedlmeier, 
2012 og Sears et al., 2011). For det andet bliver bedre til at adskille kognition og 
emotion for derigennem at kunne handle mere rationelt. For det tredje identificerer vi os 
mindre med vores roller og derfor føler os mindre truede af forandringer (Hülsheger et 
al., 2013; Paulson et al., 2013, Brown et al., 2007; Autrup; Krohn).

5. Øger evne til at tænke kreativt ved at stress mindskes blandt andet som følge af en 
styrket metakognition, skaber vi plads til kreativiteten (Brown et al., 2007; Eberth & 
Sedlmeier, 2012; Sears et al., 2011; Autrup og Krohn). Evnen til at tænke kreativt og 
innovativt øges desuden ved at evnen til åben opmærksomhed styrkes (Krohn; Autrup) 
samt fordi self-determination udvikles, hvilket relateres positivt til kreativitet, kognitiv 
fleksibilitet og evnen til at løse problemer (Hülsheger et al., 2013; Brown et al., 2007). 

7.2. Teoretisk bidrag 
Specialets formål er, at bidrage med viden om potentialet af Mindfulness relation til 
forandringskompetence. Dette område er ikke i forvejen belyst i litteraturen og specialet 
bidrager derfor med ny viden i kraft af at sætte kendte områder i relation til hinanden på en 
ny måde.
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Argyris definerer dobbelt-loop læring, som forudsætningen for virkelig forandring. I følge 
Edmondson (1996) forklarer Argyris dog ikke eksplicit, hvordan man i praksis kan gå fra 
enkelt- til dobbelt-loop læring. Resultaterne i dette speciale peger på Mindfulness som et 
potentielt redskab til foretage skiftet til dobbelt-loop læring og derved skabe virkelig 
forandring og derved potentielt dække dette videnshul.

7.3. Praktisk bidrag 
Interessen for og anvendelsen af Mindfulness er som vist i indledningen stigende i 
erhvervslivet. Det er derfor af interesse for både konsulenter og organisationer at potentialet 
af Mindfulness belyses yderligere. Dette vil skabe klarhed over hvilket  potentiale, man kan 
forvente af Mindfulness i organisationer, 

Jeg har i dette speciale vist et potentiale for Mindfulness i forbindelse med 
forandringskompetence. Der er kun tale om indledningsvise fund, som naturligvis skal 
belyses yderligere i fremtidige undersøgelser. 

Forandringskompetence er afgørende for organisationer, som opererer i global 
kompleksitet. Har Mindfulness potentiale til at styrke forandringskompetence, som dette 
speciale viser, kan det være et vigtigt redskab for organisationer. Det vil i så fald være 
gavnligt, at udbrede viden om dette til praktikere, som kan anvende Mindfulness som 
redskab i organisationer til at styrke forandringskompetence.

7.3. Fremtidige forskningsområder 
Denne speciale undersøgte en relation mellem Mindfulness og forandringskompetence, 
som ikke tidligere var undersøgt i litteraturen. Specialets resultater er derfor, hvad en 
indledende undersøgelse viser af potentialer og der brug for mere forskning, som går i 
dybden med de fund jeg har vist i dette speciale.

Herudover har min analyse givet anledning til, at andre relaterede områder undersøges. 
Jeg vil her blot nævne et par områder af fremtidig interesse.

Det vil blandt være interessant, at gå mere i dybden med forandringsparathed hvor dette 
speciale viser en positiv relation til Mindfulness. Det bunder i at medarbejdere i mindre grad 
føler sig truede af forandringer og bliver bedre til at vurdere dem rationelt. Autrup påpegede 
dog i denne sammenhæng, at medarbejdere også vil være mere tilbøjelige til at stille 
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modkrav og at virksomheder ikke altid er forberedt på det. Det vil være interessant, at 
undersøge hvordan forandringsparathed nærmere påvirkes, hvordan medarbejdere stiller 
modkrav og hvordan virksomheder forholder sig til dette.

Det vil desuden være interessant at gå mere i dybden med Mindfulness’ relation til 
udviklingen af den lærende organisation. Mindfulness viser i dette speciale stort potentiale i 
forhold til læring og det vil være interessant at folde dette ud i større grad på 
organisationsniveau.
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