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Abstract

This thesis investigates how willpower exists in the organizational context, as well as

how leaders from a neuroa↵ective leadership perspective can focus on and build up

experience with willpower in organizations. To examine this, six qualitative interviews

were conducted with leaders on various levels in di↵erent organizations. To understand

willpower in the organizational context, a theoretical investigation of defining willpower

was conducted and used to analyze the qualitative interviews. Based on these findings,

neuroa↵ective leadership theory, with special emphasis on three mentalization tools,

was analyzed using willpower theory and the qualitative interviews. Combining the

findings of the thesis, a focus model was developed contributing to a method on how

leaders can focus on and gain experience with willpower in organizations.

Through the analysis it was found that willpower can possibly be seen through the

behaviors and oral statements of employees, however it was also found that leaders have

no experience with focusing on willpower and find it di�cult to define willpower, why

willpower currently is an inactive concept in leaders leadership practice in organizations.

Furthermore it was found that leaders can focus on willpower by positioning themselves

in an observational and participating position using the mentalization tools the ”three

invisible connectors”, ”the big and the little blade”and the ”intervention spectrum”.

Based on a discussion of the findings it is concluded that willpower might be seen

through behavior and oral statements but more research is needed to establish this.

Furthermore, it cannot be rejected that willpower might be an active concept in orga-

nizations due to the limited data, why more research is needed on this matter. Moreover

it is concluded that neuroa↵ective leadership theory seems to positively contribute to

a way of how leaders can focus on willpower in organizations, however it can pose di�-

culties for leaders in practice. Finally the theoretical developed focus model should be

tested to establish the usability of the model in practice.
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1
Indledning

I en tidsperiode hvor antallet af selvhjælpslitteratur boomer indenfor blandt andet

selvledelse, selvudvikling og e↵ektivitet, synes mennesket at være blevet et stigende

omdrejningspunkt for forskning (Publishing Perspectives 2013). Vi mennesker synes i

den forbindelse at være draget af os selv, p̊a udkig efter hvem vi er, og hvad der blandt

andet kan forklare vores succes i livet b̊ade privat og professionelt. I lyset af de mange

forskellige valg vi træ↵er i vores liv, og hvad vi hver især vil med tilværelsen, hvad

kan s̊a foreksempel forklare hvorfor nogle umiddelbart er mere succesrige, lykkeligere

og generelt klarer sig bedre end andre? Vi er som studerende i vores møde med viden-

skaben, verden og os selv, i denne forbindelse stødt p̊a et spændende begreb, der har

gjort os nysgerrige p̊a netop menneskers beslutninger, succes og vilje, nemlig viljestyrke

(McGonigal 2012).

Interessen for viljestyrke opstod i efter̊aret 2017, da vi faldt over en række TED

Talks (TED 2013), hvoraf én af oplægsholderne var psykologen, Dr. Kelly McGonigal.

Afledt af en interesse for hendes arbejde indenfor psykologien, stødte vi p̊a hendes

bog ”The Will Power Instinct”, en bog der har til formål at hjælpe mennesker til at

anvende deres viljestyrke for at blive mere succesrige (McGonigal 2012). Vi erfarede i

denne forbindelse, at studier har p̊avist, at sammenlignet med intelligens, er viljestyrke

den egenskab, der bedst forudsiger succes (McGonigal 2012; Duckworth og Seligman

2005). P̊a denne baggrund vækkedes vores nysgerrighed, b̊ade i forhold til os selv, men

ligeledes i lyset af den akademiske viden og erfaring, vi har opbygget gennem vores tid

som studerende, fordi vi p̊a daværende tispunkt i bund og grund undrede os over hvad

viljestyrke er og indebærer.

Vi besluttede os for at blive klogere p̊a begrebet, og gik i gang med at udforske

1



Kapitel 1. Indledning

litteraturen. I takt med vores erhvervede viden opstod et væld af spørgsmål s̊asom

hvordan det kan være, at et tilsyneladende væsentligt begreb for menneskets succes,

ikke umiddelbart har spillet en central rolle i de organisations- og ledelsesteorier, vi har

arbejdet med p̊a studiet? Denne undren afgjorde, at vi blev nødt til at forfølge emnet,

og gøre det til omdrejningspunkt for vores speciale.

Et oplagt sted at starte var derfor at vende blikket mod vores akademiske kryds-

ningsfelt af erhvervsøkonomi og psykologi, hvor vi opdagede, at vi faktisk havde mødt

begrebet p̊a vores uddannelse. Fem år tidligere i efter̊aret 2013 optr̊adte begrebet i

forbindelse med faget økonomisk psykologi i relation til teori om selvkontrolsproble-

mer (Knudsen 2011). P̊a daværende tidspunkt var begrebet blot en sidenote, hvorfor vi

ikke nærmere bed mærke i det, og ligeledes heller ikke beskæftigede os med det siden-

hen p̊a uddannelsen. I et tilbageblik p̊a vores uddannelses litterære grundlag, erfarede vi

dermed, at viljestyrke p̊a sin vis har vundet indpas i organisationsteori gennem adfærds-

baseret økonomisk teori i forbindelse med introduktionen af begrænset rationalitet og

beslutningsteori (Knudsen 2011). Dog blev vi ogs̊a klar over, at begrebet p̊a nuværende

tidspunkt fremst̊ar uklart, og ikke nærmere undersøgt som et selvstændigt begreb in-

denfor feltet. Til forskel fra den økonomiske tradition har begrebet indenfor psykologien

gennem tiden i højere grad draget forskere og andre interesserede (Kugelmann 2013),

men synes dog ogs̊a her tilstadighed et begreb med stort forskningspotentiale i relation

til b̊ade individets egen opfattelse af sin viljestyrke (Job m.fl. 2015), s̊avel som i relation

til individets følelsesliv (Tice m.fl. 2007).

Med udgangpunkt i vores undren og identificerede forskningspotentiale, lagde vi der-

med i vinteren 2018 an til at designe en nærmere undersøgelse af begrebet. I den for-

bindelse gik vi p̊a opdagelse i vores omgangskreds og fandt, at de mennesker vi in-

troducerede begrebet for, forholdt sig undrende til, hvad det vil sige at arbejde med

viljestyrke, eller hvad det overhovedet er, og har med organisationer at gøre. Vi udvik-

lede i den forbindelse en interesse for at undersøge dels hvordan viljestyrke befinder sig

i den organisatoriske kontekst, men især hvordan man kan lede p̊a baggrund af viden

om viljestyrke, hvorfor ledelse af viljestyrke i sin tid blev centralt for vores undersøgelse

af begrebet. Vi stødte p̊a ledelsesteorien neuroa↵ektiv ledelse, som synes særlig relevant

i forhold til viljestyrke, da denne ledelsesteori ligeledes beskæftiger sig med en form for

selvregulering (Rasmussen og Hagelquist 2016; Hart og Hvilshøj 2013). Under empiri-

indsamlingen og i mødet med den organisatoriske kontekst, blev vi dog blandt andet

klar over, at det p̊a nuværende tidspunkt kan blive vanskeligt at opstille en velfunde-
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Kapitel 1. Indledning

ret og konkret ledelsesteori for viljestyrke udfra erfareret viden om hvordan begrebet

optræder i organisationer. Derfor tilpassede vi i for̊aret 2018 dele af vores problemstil-

ling, men holdt fast i interessen om neuroa↵ektiv ledelsesteori, hvilket førte os frem til

specialets endelige problemformulering, der præsenteres senere i kapitlet.

Men hvorfor overhovedet interessere sig for viljestyrke i den organisatoriske kontekst?

Da vi p̊a nuværende tidpunkt ikke ved hvad viljestyrke kan betyde for organisationer,

er det specialets formål at bidrage med indsigt i hvorledes man kan opn̊a mere viden om

viljestyrke i den organisatoriske kontekst. Vi mener i den forbindelse, at der i relation

til viljestyrke kan være et overset potentiale for organisationer, hvor det at fokusere

p̊a viljestyrke, kan bidrage til i højere grad at forst̊a og forklare diverse succesfakto-

rer i organisationer. Dette skyldes at studier af viljestyrke eksempelvis har p̊avist, at

viljestærke personer er mere vedholdende, gladere og sundere, har bedre og flere til-

fredsstillende relationer samt en bedre h̊andtering af konflikter og stress (McGonigal

2012; Tangney m.fl. 2004). Dette kan blandt andet betyde at et organisatorisk fokus p̊a

viljestyrke kan være medvirkende til gode samarbejdsrelationer p̊a arbejdspladsen, hur-

tigere og bedre indfrielse af organisationens mål, samt et mindre stressniveau, hvilket

ifølge Stressforeningen (2018) dermed vil medvirke til et lavere sygefravær i organisa-

tioner.

Et interessant forhold udfra et organisatorisk udgangspunkt, kan desuden være viden

om, at personer der særligt er i stand til at anvende viljestyrke tjener flere penge og

opn̊ar en bedre karriere (McGonigal 2012; Tangney m.fl. 2004). Organisatorisk kan det

måske forklares udfra en antagelse om, at viljestærke personer i særdeleshed skaber

værdi for organisationer, hvorfor deres karriere muligvis afspejles heraf og de aflønnes

derefter. Værdien kan eksempelvis tænkes at være, at de bidrager til et positivt arbejds-

miljø samt muligvis udøver en særlig god arbejdsindsats i stressede situationer kva deres

vedholdenhed og bedre konflikt- og stressh̊andtering (McGonigal 2012; Tangney m.fl.

2004).

I lyset af de ovenfor anførte sammenhænge mellem viljestyrke, helbred, humør, re-

lationer, konflikth̊andtering, stress og karriere (McGonigal 2012; Tangney m.fl. 2004),

kan man endvidere forestille sig, at et fokus p̊a viljestyrke i organisationer, vil kunne

bidrage til en positiv personlig udvikling af medarbejdere, eftersom viljestyrke anses

som en evne mennesket besidder i højere eller mindre grad (Gailliot m.fl. 2007) (se

ogs̊a kapitel 4). At arbejde med viljestyrke i organisationer synes derfor blandt andet

at kunne imødekomme den generelle efterspørgsel flere medarbejdere har for person-
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lig udvikling p̊a arbejdspladsen (Jobindex 2015), samt organisationers efterspørgsel af

modstandsdygtige medarbejdere (McKinsey&Company 2018).

At fokusere p̊a viljestyrke i organisationer synes s̊aledes at kunne bidrage til en række

givtige direkte og indirekte forhold for organisationer og deres interessenter. Hermed

man kan forestille sig at en organisation, der fokuserer p̊a, arbejder med og måske

endvidere forsøger at p̊avirke medarbejdernes viljestyrke positivt, ikke kun vil kunne

opn̊a bedre medarbejdere, men sandsynligvis ogs̊a måle denne ekstra viljestyrke p̊a

bundlinjen.

P̊a baggrund af ovenst̊aende præsenteres s̊aledes specialets problemfelt, problemstil-

ling og resterende indledende rammer for afhandlingen.

1.1 Problemfelt

Udfra antagelsen om at viljestyrke eksisterer i organisationer, kan vi p̊a baggrund af

udvalgt viljestyrketeori identificere, at vi ikke ved hvordan viljestyrke tager sig ud i den

organisatoriske kontekst. Vi vil i det følgende se p̊a viljestyrke i organisationer gennem

lederen, herunder hvordan ledere forholder sig til viljestyrke, og hvordan man overhoved

retter sit fokus mod viljestyrke p̊a en brugbar måde, da dette p̊a nuværende tidspunkt

umiddelbart ikke vides. Udfra vores kendskab til litteratuen ved vi dermed ikke hvad

det vil sige at forst̊a og definere begrebet i en organisatorisk sammenhæng, eller hvad

der eksempelvis kendetegner medarbejdere med viljestyrke, og hvad det betyder for

den måde de foreksempel arbejder p̊a. P̊a nuværende tidspunkt synes der s̊aledes et

manglende fokus p̊a hvad viljestyrke er, indebærer og betyder for organisationer.

Det synes endvidere ikke undersøgt hvordan man fra en ledelsesmæssig position kan

p̊avirke medarbejdernes viljestyrke, og hvordan man kan lede sine medarbejdere p̊a de-

res viljestyrke. Er det muligt, udfra en særlig ledelsestilgang s̊asom neuroa↵ektiv ledelse,

at skabe bevidsthed om og fokus p̊a viljestyrke, s̊a det p̊a sigt kan gøre ledere i stand

til netop at arbejde med viljestyrke, der måske medvirker til at n̊a organisationens mål

p̊a en mere e↵ektiv måde? Hvad betyder eksempelvis viljen for hvordan man ledes, og

hvordan kan ledere i det hele taget blive i stand til at gøre sig erfaringer hermed? P̊a

nuværende tidspunkt synes der ikke at findes specifikke ledelsesværktøjer eller tilgange,

som en leder kan trække p̊a for at arbejde strategisk med viljestyrke, og det er der-
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Kapitel 1. Indledning

for interessant at udvikle en metode, der kan hjælpe med at ledere f̊ar erfaring med

viljestyrke i organisationer, s̊aledes at der kan skabes grundlag for en ledelsesteori om

viljestyrke, der p̊a sigt kan kvalificere ledere til at lede deres medarbejdere p̊a baggrund

af viljestyrke ud fra viden om- og erfaring med begrebet.

Ovenst̊aende taler os ind i en todelt problemformulering, hvor første fokusomr̊ade

er at undersøge begrebet viljestyrke organisatorisk, mens anden del fokuserer p̊a at

undersøge hvordan ledere kan fokusere p̊a viljestyrke, og herudfra gøre sig erfaringer

med begrebet i deres ledelsesvirke. Dette leder os frem til følgende problemformulering.

1.1.1 Problemformulering

Hvordan optræder viljestyrke i organisationer, og hvorledes kan ledere med afsæt i neu-

roa↵ektiv ledelsesteori fokusere p̊a viljestyrke i organisationer?

Følgende analysespørgsmål opstilles som hjælp til at besvare ovenst̊aende problem-

formulering:

• Hvordan forst̊ar ledere viljestyrke i organisationer?

• Hvilke tegn er der p̊a viljestyrke i organisationer?

• Hvordan kan ledelsesværktøjer fra mentaliseringsteori bidrage til at fokusere p̊a

viljestyrke i den organisatoriske kontekst?

1.2 Form̊al

Afhandlingen har til formål at skabe værdi for organisationer ved at udvikle en arbejds-

metode, der skal hjælpe ledere med at skabe bevidsthed om og forst̊aelse for viljestyrke

i den organisatoriske kontekst. Viljestyrke søges dermed først og fremmest defineret og

konkretiseret for herefter at undersøge dets nærvær i organisationer. Med afsæt i en

forst̊aelse af begrebet i den organisatoriske kontekst, ønsker vi at bidrage til en forst̊aelse

for hvordan udvalgte mentaliseringsvæktøjer kan anvendes som metode til at ledere kan

fokusere p̊a viljestyrke og opbygge erfaring med begrebet i organisationer. P̊a baggrund

af ovenst̊aende interesser er det specialets ambition at udvikle en metode, ogs̊a kaldet
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fokusmodel, der kan benyttes af ledere til at fokusere p̊a viljestyrke. Denne fokusmodel

skal hermed bidrage til at ledere f̊ar en metode til at forst̊a, arbejde med, og handle

p̊a, hvad der kan være p̊a spil i den organisatoriske kontekst i forhold til viljestyrke.

Fokusmodellen har s̊aledes til formål at udgøre et observations- og dialogbaseret ar-

bejdsredskab til lederen, der ønsker at være sig bevidst om og fokusere p̊a viljestyrke i

egen ledelsespraksis.

1.3 Opbygning & struktur

Specialets opbygning og struktur illustreres af figur 1.1. Overordnet set har specialet,

som præsenteret ovenfor, en todelt undersøgelsesinteresse der (1) ønsker at undersøge

hvordan viljestyrke optræder i den organisatoriske kontekst samt (2) ønsker at un-

dersøge hvordan værktøjer fra mentaliseringsteori, kan anvendes til at fokusere p̊a vil-

jestyrke i organisationer. Det havde for s̊a vidt været muligt at skrive et selvstændigt

speciale om hver af disse, men da specialet har til formål at skabe mest mulig værdi

for ledere i deres praksis om viljestyrke i organisationer, synes det relevant at kombi-

nere de to interesser. P̊a den måde skabes der ikke blot viden om viljestyrke, men ogs̊a

mulighed for handling gennem en konkret fokusmodel, som lederen kan gøre brug af

i deres ledelsespraksis. Vi ønsker at møde lederne der hvor de er, hvorfor vi i første

omgang m̊a forst̊a deres udgangspunkt for derefter at udvælge værktøjer, der synes re-

levante for dem og viljestyrke. Hvis vi eksempelvis ikke er bevidste om hvordan ledere

forst̊ar og definerer viljestyrke i deres organisationer eller eventuelt anvender det i egen

ledelsespraksis, kan vi risikere at vores resultater bliver mindre brugbare.
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Indledning 
(Problemformulering)

Metode
Videnskabsteori

Fokusmodel

Diskussion
Konklusion

Perspektivering

Teori - Viljestyrke

Analyse 2 (Pragmatisk)
Hvorledes ledere kan fokusere
på viljestyrke i organisationer

Analyse 1 (Begrebsanalyse)
Hvordan viljestyrke optræder i 

den organisatoriske kontekst

Teori - Mentalisering & 
Neuroa�ektiv Ledelse

Figur 1.1: Afhandlingens opbygning og struktur

Af figur 1.1 fremg̊ar det, at specialet er organiseret s̊aledes, at dets problemstilling

leder videre til en afdækning af afhandlingens videnskabsteoretiske forudsætninger og

metodiske fremgang. Tilsammen danner disse specialets akademiske ramme. Herefter

følger en teoretisk placering og definition af viljestyrke, som danner rammen for spe-

cialets begrebsanalyse af hvordan viljestyrke optræder i den organisatoriske kontekst.

Undersøgelsen af viljestyrke i den organisatoriske kontekst og dermed første del af pro-

blemformuleringen fastsættes dermed i første analysedel. Herefter danner den produce-

rede viden i samspil med introduktionen af mentalisering og neuroa↵ektiv ledelsesteori

grundlag for en metode, der kvalificerer hvormed ledere kan fokusere p̊a og opbygge

erfaring med viljestyrke i den organisatoriske kontekst. Specialets opbygning adskil-

ler sig dermed fra en mere klassisk opbygning ved at introducere ny teori efter første

analysedel, samt en dertilhørende analyse, der skifter karakter til en mere pragmatisk

analyse.
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Trods opdelingen mellem afsnittene vil de teoretiske valg (det vil sige hvad der særligt

fremhæves fra neuroa↵ektiv ledelsesteori) til den pragmatiske analyse tage udgangs-

punkt i den viden, der er opst̊aet af begrebsanalyse. I specialet vil begrebsanalysen

herefter refereres til som analyse 1, mens den pragmatiske analyse refereres til som

analyse 2. Analyse 2 kobler hermed b̊ade teori om viljestyrke, resultater fra analyse 1

samt teori om mentalisering og neuroa↵ektiv ledelse sammen (markeret med de for-

skellige pile i modellen), s̊aledes at specialets udviklede fokusmodel til at fokusere p̊a

viljestyrke, opn̊ar mest mulig kvalitet og desuden fungerer som en samlet opsumme-

ring af specialets opn̊aede viden. P̊a denne måde er der s̊aledes en relation mellem de

to undersøgelsesinteresser, der skaber en positiv synergi og kvalitet, der ikke havde

været tilstede, s̊afremt vi havde undladt at inkludere en del af de to delelementer af

problemformuleringen.

For at fokusere indholdet af de nævnte analyser, knyttes der desuden henholdsvis

to underspørgsmål til første undersøgelsesinteresse og ét underspørgsmål til anden un-

dersøgelsesinteresse. Dette har til hensigt at afgrænse besvarelsen af problemstillingen

yderligere. Samtidig fungerer de som en kronologisk rettesnor for den viden, der opbyg-

ges i specialet, hvorfor opbygningen i analyserne ligeledes følger denne struktur.

Foruden ovenst̊aende opbygning der konkretiserer afhandlingens retning, vil vi i det

følgende redegøre for de overordnede afgrænsninger, der er foretaget af undersøgelsen.

1.4 Afgrænsning

Omdrejningspunktet for afhandlingen er undersøgelsen af viljestyrke som begreb og

fænomen i organisationer. Vi er interesseret i hvordan viljestyrke optræder i organisa-

tionen udfra lederens perspektiv, og afgrænser os i den forbindelse til udelukkende at

se viljestyrke herudfra. Dette har vi valgt for at sikre en dybde, der medfører en øget

kvalitet og brugbarhed af afhandlingens resultater. Vi interesserer os i den forbindel-

se ikke for bestemte ledertyper, ledelseserfaring, ledelsesniveau eller andre situationelle

faktorer, hvorfor vi ikke foretager komparative analyser heraf. Vores ledelsesmæssige

indgangsvinkel til at undersøge viljestyrke i organisationer bevirker desuden, at em-

pirien udelukkende best̊ar af interviews med ledere, hvorfor vi som indikeret ser bort

fra hvordan medarbejdere eller andre interessenter i organisationen forholder sig til

viljestyrke.
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Viljestyrke er p̊a mange måder et vidtspændende begreb der optræder i forskellige

sammenhænge af menneskets liv (McGonigal 2012). Desuden beskæftiger forskellige

fagomr̊ader sig med begrebet, herunder særligt filosofien og psykologien, hvor der findes

forskellige definitioner og forst̊aelser af hvad viljestyrke er. Vi har i den forbindelse

udvalgt en række teorier og anvendt en metodisk fremgang hvormed vi antager, at det

er muligt at undersøge hvordan viljestyrke optræder i den organisatoriske kontekst, og

hvorledes ledere kan fokusere p̊a viljesyrke. Vi stiller s̊aledes ikke spørgsmålstegn ved

hvorvidt det rent faktisk er muligt at undersøge viljestyrke herudfra. Dog diskuterer vi

fordele og ulemper ved vores metodiske og teoretiske fremgang.

Vi har i forbindelse med valg af teori i kraft af vores problemformulering, valgt at

anvende neuroa↵ektiv ledelsesteori som indfaldsvinkel til at undersøge hvordan ledere

kan fokusere p̊a viljestyrke. Dermed afgrænser vi os fra at anvende andre ledelsesteorier

til dette formål. Vi er opmærksomme p̊a, at der findes yderligere perspektiver indenfor

ledelse som kunne være givtige, men disse vil s̊aledes ikke blive berørt i specialet. I

forlængelse af vores valg af neuroa↵ektiv ledelsesteori har vi særligt fokus p̊a begrebet

mentalisering. Trods det at det angiveligt kunne være givende at foretage en nærmere

begrebsanalyse af mentalisering og sammenspillet mellem viljestyre og mentalisering,

afgrænser vi os herfra og arbejder s̊aledes mere overordnet med at sammenstille begre-

berne.

Da vi interesserer os for at bidrage til en generel forst̊aelse af viljestyrke i den or-

ganisatoriske kontekst, ser vi desuden bort fra at forholde os til forskellige sektorer,

organisationstyper og deslige, men afgrænser til organisationer i Danmark. N̊ar der

s̊aledes henvises til den organisatoriske kontekst, er der tale om en bred opfattelse, der

dækker over flere organiseringer. Den specifikke kontekst hvormed empirien er indsamlet

spiller s̊aledes ikke en central rolle. Dog diskuteres dennes p̊avirkning p̊a resultaterne,

og dermed resultaternes brugbarhed (se kapitel 9).

Trods det at specialet ønsker at udvikle en metode til at fokusere p̊a viljestyrke i

organisationer, der kan benyttes i praksis, afgrænser vi os fra at applicere den udviklede

fokusmodel i organisationer.

Specialets overordnede afgrænsning er hermed belyst. I forlængelse af ovenst̊aende

foreligger nedenfor en begrebsdefintion af de mest væsentlige begreber som specialet

beskæftiger sig med.
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1.5 Begrebsafklaring & definitioner

Specialet beskæftiger sig med følgende væsentlige begreber, som vi arbejder med ne-

denst̊aende definitioner p̊a:

Viljestyrke: Der synes ikke at være én universel accepteret definition af viljestyrke,

hvorfor vi finder det nødvendigt rent begrebsligt at redegøre for, hvilken definition

af viljestyrke, vi arbejder ud fra. Da definitionen- og forst̊aelsen af viljestyrke er et

væsentligt fundament for besvarelsen af specialets problemformulering og den senere

analyse 1, gør vi læseren opmærksom p̊a, at specialets definition af viljestyrke fremg̊ar

af det teoretiske afsnit om viljestyrke (se kapitel 4).

Mentalisering:”[...] the process by which we make sense of each other and ourselves,

implicitly and explicitly, in terms of subjective states and mental processes. It is a

profoundly social construct in the sense that we are attentive to the mental states of

those we are with, physically or psychologically” (Bateman og Fonagy 2010, s. 11). For

yderlige afklaring se teori kapitel 6.

Leder: ”[En person] placeret i en rolle, hvor der skal skabes eller produceres et resultat

[...] lederen motiverer og skaber et indre billede af det fælles m̊al, fastholder motivationen

og vækker et potentiale”(Rasmussen og Hagelquist 2016, s. 107).

Ledelse: ”[At] skabe en oplevelse i andre mennesker, der f̊ar dem til at g̊a med i opga-

ven.” (Rasmussen og Hagelquist 2016, s. 107).

Organisation: ”En specifik sammensætning af strukturer, mennesker, opgaver og tek-

nologi, hvor organisationens deltagere har fælles m̊al og opgaver, der binder dem sam-

men” (Leavitt 1965, s. 1145).

Fokusere p̊a viljestyrke: Hermed menes at der ved at fokusere p̊a viljestyrke opstilles

en mulighed for at f̊a erfaring med viljestyrke, hvormed en øget forst̊aelse for samt

indsigt i begrebet, i den organisatoriske kontekst, kan opn̊as. I den forbindelse defineres

fokus som ”særlig opmærksomhed eller interesse som rettes mod en person, institution,

et bestemt emne el.lign.” (Den Danske Ordbog 2018f) og erfaring som ”viden eller

færdighed opn̊aet gennem praktisk øvelse, undersøgelse eller oplevelse gennem længere

tid, fx inden for et fagligt omr̊ade” (Den Danske Ordbog 2018f).

Fokusmodel: Specialets udarbejde model til at fokusere p̊a viljestyrke i organisationen.
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Fokusmodellen anses som en metode til at fokusere p̊a viljestyrke i organisationer (se

kapitel 8).

1.6 Afrunding

Med dette kapitel er der hermed introduceret og redegjort for specialets motivation

for at arbejde med viljestyrke samt den proces, der har medført at netop ovenst̊aende

problemstilling identificeres som interessant. Specialets overordnede formål, opbygning,

afgrænsning og begrebsdefinition har desuden rammesat det videre arbejde med afhand-

lingen. Foruden ovenst̊aende rammesætning foreligger der dog en række mere specifikke

metodiske og teoretiske valg, som alt andet lige, vil p̊avirke samt afgænse det videre

arbejde med problemstillingen. Disse valg uddybes yderligere i de følgende afsnit om

afhandlingens videnskabsteori, metode og teori.
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2
Videnskabsteori

Følgende afsnit vil give en overordnet indføring i specialets videnskabsteoretiske st̊asted.

Afsnittet fungerer som en vejledning til læseren, hvormed denne kan orientere sig om de

videnskabsteoretiske forudsætninger, der ligger til grund for afhandlingen. Den viden

som specialet producerer, vil alt andet lige være influeret af de grundlæggende forhold,

der gør sig gældende for den videnskabsteoretiske position, som specialet tager afsæt

i (Egholm 2014). Det videnskabsteoretiske st̊asted, dets p̊avirkning og specialets over-

ordnede sammenhæng søges dermed belyst i p̊agældende afsnit. Afsnittet organiseres

s̊aledes, at specialets erkendelsesinteresse, epistemologi, ontologi, sandhedssyn, formål

og menneskesyn placeres.

2.1 Erkendelsesinteresse

Med udgangspunkt i specialets problemformulering og tilhørende analysespørgsmål, ar-

bejdes der som anvist med en overordnet todelt undersøgelsesinteresse, der har islæt

af mere end én videnskabteoretisk erkendelsesinteresse. For det første interesserer vi os

for viljestyrke som begreb og fænomen, hvor vi studerer lederes forestillinger om- og

erfaringer med begrebet organisatorisk, hos dem selv og hos deres medarbejdere. Det

bevirker, at der findes elementer, der trækker p̊a en fænomologisk erkendelsesinteresse,

der netop undersøger fænomener og praksisser, og hvorledes fænomener fremtræder for

mennesker (Egholm 2014). For det andet har vi, med ønsket om at skabe bevidsthed

om og fokus p̊a viljestyrke i organisationer, et særligt fokus p̊a, hvordan handlinger og

erfaringer kan anvendes som grundlag for fremtidig ledelse af viljestyrke. Vi fokuserer

dermed p̊a praksis i den organisatoriske kontekst, hvor vi interesserer os for at skabe et
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praksisnært værktøj. Dette reflekteres i vores spørgeguide, der netop søger at indsamle

information om konkrete situationer, handlinger og erfaringer fra ledernes daglige le-

delsespraksis, s̊aledes at vi kan blive bevidste om, hvad der kan være mest brugbart

for dem. Den videnskabsteoretiske erkendelsesinteresse kan dermed foruden fænomeno-

logien henføres til pragmatismen, hvor målet netop er at undersøge, hvordan konkrete

individer agerer i specifikke situationer (Egholm 2014).

2.2 Epistemologi & ontologi

Specialets organisatoriske fokus medfører, at vi arbejder med begrebet viljestyrke ideo-

grafisk (Egholm 2014). Det betyder, at vi interesserer os for, hvordan begrebet optræder

i den organisatoriske kontekst, og hvad der s̊aledes gør sig gældende i denne kontekst.

Den viden vi producerer, kan s̊aledes ikke appliceres i andre sammenhænge. Dog er vi

p̊a sin vis nomotetiske, da vi mener, den viden vi producerer, kan bidrage til en gene-

rel viden om viljestyrke som begreb i en organisatorisk kontekst. Som udgangspunkt

for vores undersøgelse opst̊ar vores viden desuden aposteri, idet vi i litteraturen samt

gennem uformel dialog med vores netværk undres over, hvor begrebet organisatorisk

befinder sig, for derefter at undersøge det. Vores erkendelse opst̊ar dermed efter vores

erfaring med - og undersøgelse af viljestyrke. Epistemologisk placerer vi os s̊aledes over-

vejende indenfor pragmatismens forst̊aelse af læren om viden, hvor fænomener forst̊as

ideografisk og opn̊as aposteori (Egholm 2014)

Hvordan viden produceres og opn̊as, er i pragmatismen særligt karakteriseret ved

abduktive analyser (Egholm 2014). Vi har med vores forh̊andsarbejde med viljestyrke

samt vores åbne undersøgelsestilgang p̊a sin vis en abduktiv tilgang til undersøgelsen,

men vi afviger dog fra abduktion, da vi ikke systematisk arbejder med kvalificerede gæt

og hypoteser. Vores vidensproduktion sker i første omgang gennem en deduktiv tilgang,

hvor vi gennem analyse af kvalitative interviews med afsæt i teori om viljestyrke søger at

sige noget særegen om viljestyrke i organisationer, og hvorledes ledere kan fokusere p̊a

viljestyrke. Samtidig kan der argumenteres for, at vi p̊a sin vis g̊ar fra deduktion til in-

duktion, n̊ar vi med udgangspunkt i neuroa↵ektiv ledelsesteori herunder mentaliserings-

teori, ser p̊a de opn̊aede resultater af problemstillingens første undersøgelsesinteresse.

Vi skaber et nyt bidrag til ledere, hvorfor vores udviklede metode til ledere kan karak-

teriseres som teoretiske metode, der udgør et forarbejde til et muligt ledelsesteoretisk
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bidrag. Heraf er der s̊aledes ogs̊a tale om en overvejende induktiv tilgang. Vi bevæger

os dermed p̊a en grænseflade mellem deduktion og induktion, hvorfor der p̊a sin vis kan

argumenteres for, at vi har en abduktiv tilgang (se figur 2.1 nedenfor for overblik over

den deduktive/induktive tilgang).

Specialet tager udgangspunkt i en realistisk ontologi. Dette betyder vi antager, at

viljestyrke findes i de organisationer vi undersøger uafhængig af vores erkendelse deraf.

Dermed afviger vi p̊a sin vis fra pragmatismen, da pragmatismen snarere interesserer sig

for det processuelle og konsekventielle (Egholm 2014). Det ontologiske udgangspunkt

kan blandt andre henføres til hermeneutrikken, hvorfor specialet p̊a dette omr̊ade præges

et andet videnskabteoretiske retninger.

2.3 Sandhedsbegreb

Specialets formål fokuserer p̊a at udlede en metode, som ledere kan gøre brug af i deres

ledelsesvirke til at fremhæve og fokusere p̊a viljestyrke i praksis. Det videnskabsteoreti-

ske sandhedsbegreb, der ligger til grund for afhandlingen, menes dermed at kunne findes

i pragmatismens sandsbegreb (Egholm 2014). Dette betyder at undersøgelsen er gyldig,

n̊ar den er nyttig og brugbar til at forklare, hvordan viljestyrke optræder i organisa-

tioner og muliggør, at ledere kan fokusere p̊a viljestyrke gennem deres ledelsesvirke. Vi

anser dermed vidensproduktionen for at være sand, n̊ar den er formålstjenelig (Egholm

2014). Vi interesserer os s̊aledes for hvad, der mest e↵ektivt, kan sige noget sandt om

mulighederne for at fokusere p̊a viljestyrke i den organisatoriske kontekst, hvorfor vores

viden heller ikke er værdifri eller søger at være det.

2.4 Lederens position & specialets menneskesyn

Vi anerkender at ledelse er en dynamisk størrelse, hvor det er muligt at tiltræde for-

skellige st̊asteder (Egholm 2014). Dog interesserer vi os kun for at belyse viljestyrke i

forhold til mentaliseringsteori for at opn̊a mest mulig dybde og brugbarhed. Vores in-

teresse for lederen og vores implicitte antagelse om, at det er muligt at arbejde med og

fokusere p̊a viljestyrke gennem lederens position, bevirker at vi anser lederen for inten-

tionel. Vores menneskesyn er p̊a den baggrund præget af en forst̊aelse af lederen som et
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individ, der gennem sine handlinger har mulighed for at p̊avirke sine medarbejdere og

organisationen. Dette kan for s̊a vidt henføres til fænomenologiens menneskesyn, hvor

individet retter sin opmærksomhed og sine handlinger mod eksempelvis viljestyrke og

har en intention med det (Egholm 2014). Vores menneskesyn er dog samtidig præget af

den opfattelse, at vi ser lederens intentioner som relationelle, situationelle og procesu-

elle, idet vi anskuer lederen som en del af en større organisationen, hvor denne indg̊ar i

et sammenspil af relationer, trods det at vi i dette speciale ser bort fra andre perspek-

tiver p̊a ledelse og lederens positioner. Dette bevirker at vores menneskesyn ligeledes

retter sig mod pragmatismens menneskesyn, der netop anskuer individets intentioner

som b̊ade individuelle og sociale (Egholm 2014). Da vi ikke som udgangspunkt retter

fokus mod det sociale aspekt og det sociale samspil, men snarere interesserer os for den

individuelle leders muligheder, kan der umiddelbart argumenteres for, at vi primært

beskæftiger os med det fænomenologiske menneskesyn. Omvendt arbejder vi med et

humanistisk teoretisk fundament, der p̊apeger vigtigheden af sociale samspil og mel-

lemmenneskelige møder, hvorfor vi anerkender, at sociale sammenspil i organisationer

er vigtige at være opmærksom p̊a. Det formodes dermed, at viljestyrke i organisationer

rummer sociale aspekter, hvorfor vi udfra den betragtning må siges, at anse lederen for

et individ, hvis intentioner er b̊ade individuelle og sociale, trods det at vi ikke beskæfti-

ger os nærmere med det større sociale system. P̊a den baggrund anføres et pragmatisk

menneskesyn.

2.5 Opsummering af specialets videnskabsteori

Af figur 2.1 nedenfor illustreres specialets vidensproduktion og overvejende videnskab-

steoretiske bevægelse.
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Teori (Viljestyrke)

Empiri (Interview)

Teoretisk Metode (Viljestyrketeori, 
empiri & mentaliseringsteori)

Applicer metode i 
organisationer (Ny empiri)

InduktionDeduktion
Deduktion

Fænemenologi Pragmatisme

Figur 2.1: Afhandlingens videnskabsteori

Som tidligere illustreret af specialets opbygning og struktur figur 1.1 bevæger vi os

i takt med specialets udvikling fra at undersøge viljestyrke som begreb og fænomen,

til at udvikle en metode (specialets fokusmodel), hvormed ledere kan fokusere p̊a vil-

jestyrke. Denne bevægelse sker gennem en deduktiv og induktiv tilgang, hvorved vi

bevæger os fra en fænemenologisk videnskabteoretisk erkendelsesinteresse (analyse 1)

til en pragmatisk erkendelsesinteresse (analyse 2). Af figur 2.1 fremg̊ar det desuden, at

den teoretiske metode (se fokusmodel i kapitel 8 figur 8.1) har til hensigt at skulle ap-

pliceres i den organisatoriske kontekst. Dette er dog ikke en del af afhandlingen, hvorfor

bevægelsen fra teoretisk metode til ny empiri er markeret med en stiplet linje.

Det fremg̊ar s̊aledes at specialets videnskab overvejende p̊avirkes og inspireres af fæ-

nemenologien og pragmatismens videnskabsteoretiske forudsætninger kva den todelte

undersøgelsesinteresse. Da formålet overvejende er af pragmatisk karakter, er specia-

let dog særligt p̊avirket af pragmatismen. Den overordnede sammenhæng i specialets

problemformulering, formål, metode og dets konklusioner skal s̊aledes ses i lyset heraf.

Som identificeret kan der dog findes elementer af andre videnskabsteoretiske perspekti-

ver i opgaven, hvorfor der s̊aledes i den anførte bevægelse mellem fænomenologien og

pragmatismen vil kunne spores andre videnskabsteoretiske retninger, trods det at disse

ikke er anført i figuren ovenfor. Det skyldes at figuren som nævnt er en illustration af

specialets overvejende videnskabsteoretiske bevægelse.

Af ovenst̊aende er der hermed redegjort for en række forudsætninger, der ligger til

grund for specialets videnskab. Disse forudsætninger synliggøres yderligere i specialets

metode, der beskrives i det følgende kapitel.
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3
Metode

Vores metodiske fremgang og måde at besvare problemstillingen, bygger p̊a primære da-

takilder, der er indsamlet ved hjælp af kvalitative interviews til undersøgelsen formål.

Dette kapitel vil først og fremmest præsentere det kvalitative interview samt kort in-

troducere undersøgelsens respondenter. Herefter vil vi se nærmere p̊a de overvejelser og

erfaringer vi har gjort os i forbindelse med forberedelsen og udførelsen af de kvalitati-

ve interviews. Til slut vil generelle og konkrete kritiske overvejelser ved den udvalgte

kvalitative metode i forhold til vores interviews berøres.

3.1 De kvalitative interviews

Vores dataindsamling best̊ar af primær data, herunder kvalitative data. Generelt er det

en fordel ved primær dataindsamling, at vi kan designe undersøgelsen s̊aledes, at den

retter sig præcis mod vores analyseformål, og dermed kan vi potentielt indhente nøjagtig

den viden, vi har behov for, for at kunne besvare problemformuleringen (Andersen

m.fl. 2011). I den forbindelse har vi valgt at gøre brug af det kvalitative interview som

metodisk tilgang til empiriindsamlingen.

Specialets dataindsamling kan karakteriseres som en eksplorativ undersøgelse (Bry-

man og Bell 2011), hvor vi søger at udfolde aspekter ved fænomenet viljestyrke i or-

ganisationer. Den eksplorative tilgang kan karakteriseres som fleksibel (Staunæs og

Søndergaard 2005), hvormed man eksemepelvis igennem et interview har mulighed for

at udfolde samtalen ved hjælp af opfølgende spørgsmål. Ved en fleksibel tilgang vil man

endda sige, at det er vigtigt, at man som interviewer følger retningerne i interviewet,
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og herigennem f̊ar produceret viden i forhold til de forskningsspørgsmål, der ligger som

forudsætning for interviewet (Staunæs og Søndergaard 2005). Som led i den fleksible

tilgang har vi derfor valgt at gøre brug af semi-strukturerede interviews, der defineres

ved, at der forud for interviewet foreligger en spørgeguide, men hvor der gives plads til

afvigelser, s̊afremt der opst̊ar noget interessant, som er relevant at forfølge og spørge

videre ind til (Bryman og Bell 2011). Spørgeguiden (se afsnit 3.1.1) sikrer dog en form

for ensartethed gennem samtlige interviews, og medvirker dermed ligeledes til at højne

dataindsamlingens reliabilitet (Andersen m.fl. 2011). Da vi ønsker at undersøge vil-

jestyrke som begreb i en organisatorisk kontekst, bliver begrebsvaliditeten essentielt at

forholde os til, da teori og empiri netop skal ligne hinanden for at begrebsvaliditeten er

høj (Kvale og Brinkmann 2009). Dette retter sig mod specialets første analyseformål,

hvorfor dette yderligere vil blive berørt i analyse 1 (se kapitel 5).

Eftersom vi p̊a begyndelsestidspunktet ikke var bekendt med hvordan viljestyrke op-

træder i organisationer, ønskede vi s̊aledes at være udforskende og nysgerrige i opn̊aelsen

af viden under interviewet. Den udviklede spørgeguide blev derfor brugt som en rettes-

nor, til at sikre at vi bevægede os indenfor undersøgelsens formål, men samtidig tillod

teknikken os at udforske nye aspekter, som respondenterne bragte p̊a banen. Det er

s̊aledes værdifuldt for vores undersøgelse, at der ved det metodiske valg åbnes op for,

at vi som undersøgere løbende kan lære nye nuancer ved viljestyrke (Kvale og Brink-

mann 2009). Dette er desuden i særdeleshed interessant for netop denne undersøgelse,

eftersom at viljestyrke ikke tidligere synes undersøgt i den organisatoriske kontekst. Det

semi-strukturerede interview synes s̊aledes en ideel interviewmetode for vores formål,

da vi b̊ade ønsker en åben og undersøgende tilgang, men samtidig har en række temaer

og spørgsmål, som vi ønsker at interviewdeltagerne skal reflektere over og respondere

p̊a. Samtidig underbygger det semitrukturerede interview vores fleksible tilgang, hvor vi

har kunne imødekomme spændingsfeltet mellem at f̊a viden omkring det udgangspunkt

vi har, men samtidig ogs̊a være åben overfor nye og uventede nuancer. Den fleksible

tilgang giver p̊a denne måde adgang til at f̊a skabt et samarbejde med respondenten

samt en brugbar viden (Staunæs og Søndergaard 2005).

3.1.1 Spørgeguide

Nedenfor følger den spørgeguide som specialets empiri er indsamlet p̊a baggrund af.
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- Hvad forst̊ar du ved viljestyrke?
- Hvordan ser du viljestyrke hos andre?
- Synes du viljestyrke er relevant at arbejde med for en leder?
- Hvordan kan man se viljestyrke i organisationer?
- Hvorn̊ar kan du mærke, at der er viljestyrke tilstede?
- I hvilke situationer bruges der viljestyrke i løbet af en arbejdsdag?
- I hvilke situationer er der mest/mindst brug for viljestyrke?
- Kan du komme i tanke om nogle konkrete situationer hvor viljestyrke optræder?
- Hvordan h̊andterer du situationer, hvor medarbejderne ikke er viljestærke?

· Hvad gør du hvis du oplever, at dine medarbejdere ikke er viljestærke?
- Hvordan leder du medarbejdere, der har henholdsvis meget/lidt viljestyrke?
- Hvad gør du, hvis du kan mærke, at der er behov for mere viljestyrke?
- Har du oplevet at give mere viljestyrke/flyttet nogens vilje?

· Hvordan gjorde du?
· Hvad virkede godt/mindre godt?
· Hvad indikerede at viljestyrken blev øget?

- Hvordan og i hvilken grad, tror du man kan p̊avirke medarbejderes viljestyrke?

Tabel 3.1: Spørgeguide

Som det fremg̊ar af spørgeguiden har vi ikke spurgt direkte ind til det at fokusere p̊a

viljestyrke i organisationer, hvilket skyldes, at vi, som tidligere nævnt, har ændret dele af

problemformuleringen efter behandlingen af den indsamlede empiri. Vi vil vende tilbage

til en nærmere diskussion af vores spørgeguide og dens konsekvenser for afhandlingens

vidensproduktion i diskussionen (se kapitel 9)

3.2 Respondenter

De seks interviews er udført p̊a henholdsvis tre kvinder og tre mænd, der alle agerer i en

lederrolle i deres daglige arbejde. Af hensyn til at bevare respondenternes anonymitet,

vil yderligere personfølsomme oplysninger, der direkte kan spores til hver enkelt ikke

fremg̊a af specialet, men vi er bekendt med disse oplysninger. Vi har ladet os inspirere af

data anonymiseringsmetoden k-anonymitet, hvoraf vi benyttet os af suppression (infor-

mation udelades) og generalisering (informationer generaliseres) (Samarati og Sweeney

1998). Det sikrer, at individerne, der er genstand for dataene ikke kan reidentificeres,
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men samtidig sikres dataens brugbarhed (Samarati og Sweeney 1998). Nedenfor fremg̊ar

det skema, vi har designet og udfyldt for hver respondent.

Navn *
Alder *
Organisation *
Stilling *
Ledelseserfaring *
Antal medarbejdere *
Periode ansat i nuværende organisation *
Periode ansat i nuværende stilling *

Tabel 3.2: Informationsskema om respondenter. * Respondent besvarelse.

Sammenfattende kan vi om ovenst̊aende informationer om respondenter sige, at re-

spondenterne er mellem 30 og 58 år. Har mellem 2 og 25 års ledelseserfaring og har

været i deres nuværende lederstilling mellem 0.5 og 8 år. De har været ansat i deres

organisation mellem 2 og 8 år og har mellem 5 og 500 medarbejdere under sig. Re-

spondenterne placerer sig desuden i et spænd mellem mellemleder- og toplederniveau

i deres organisationer, hvoraf én arbejder i en privat organisation og de resterende i

o↵entlige organisationer. Generelt er det kendetegnet for alle respondenternes organi-

sationer, at de arbejder i højintensive systemer med frustrationer fra flere forskellige

interessenter herunder særligt medarbejdere, brugere samt politiske organisationerne.

Organisationernes brugere er personer, der benytter sig af organisationens ydelser, hvor

brugerne kan karakteriseres som personer med særlige behov for hjælp og støtte, hvorfor

respondenternes faglighed spiller en central rolle.

Undersøgelsen er tiltænkt alle organisationer i Danmark, og best̊ar derfor af en relativ

stor population. Udvælgelsen af respondenterne til undersøgelsen er sket i forbindelse

med et afholdt ledelseskursus i februar 2018, hvor der er gjort brug af bevidst udvæl-

gelse, hvilket betyder, at der ikke kan foretages beregninger af statistisk usikkerhed i

forhold til hele populationen (Andersen m.fl. 2011). Eftersom respondenterne er ud-

valgt udfra ledelseskurset, betyder det, at alle i populationen ikke har en lige chance

for at blive valgt, hvilket kan kritisere undersøgelsens repræsentativitet. Udvælgelsen

af respondenterne er desuden sket p̊a baggrund af vurderingsudvælgelse, hvor vi som

undersøgere har udvalgt respondenterne ud fra personlige bedømmelser af deres eg-

nethed (Andersen m.fl. 2011). Vurderingen er foretaget med det formål at sikre en

s̊a stor adspredelse som mulig for faktorer s̊asom ledelseserfaring, medarbejderansvar
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samt organisatorisk placering. Vi har søgt at f̊a en s̊a stor adspredelse som mulig p̊a

ovenst̊aende kva undersøgelsens formål, da respondenternes forskellige karrieremæssi-

ge forhold medvirker til, at stikprøveramme dermed bliver et bredere udsnit for hele

populationen (Andersen m.fl. 2011). Dataen vil i den efterfølgende analyse behandles

ligeværdigt.

3.3 Skabelsen af interviewet

I mødet mellem interviewer og respondent bliver man genstand for hinandens b̊ade

sociale og kulturelle positioner og markeringer, der alt sammen er med til at skabe

en stemning og relation. Det handler dog nødvendigvis ikke om at neutralisere eller

minimere denne p̊avirkning som parterne har p̊a hinanden, men nærmere at man som

interviewer forsøger at udnytte denne indflydelse til at skabe et samarbejde, der er

gavnligt for interviewet (Staunæs og Søndergaard 2005). At skabe et samarbejde kan

være vigtigt i forhold til at forst̊a de dynamikker, der fungerer i det felt, man forsker i,

hvorfor vi har forsøgt at investere og engagere os selv i det sociale møde, der medvirker

til, at den interviewede åbner op for sine forst̊aelser, iagttagelser og vurderinger af deres

virkelighed (Staunæs og Søndergaard 2005).

Inden vi udførte interviewene har vi deltaget som observanter til det ledelseskursus i

februar 2018, som respondenterne er udvalgt p̊a baggrund af. Alle kursusdeltagerne/re-

spondenterne delte forskellige erfaringer og holdninger i forhold til ledelse fra deres

daglige arbejdsliv ved dette kursus. Denne feltarbejdsmetode kan karakteriseres som

”deep-hanging-out”, der er kendetegnet ved, at man som undersøger uden definerede

formål, og uden direkte involvering, deltager i respondenternes organisationer for at se,

høre og fornemme hvad der er p̊a spil (Staunæs og Søndergaard 2005). Vi har ikke været

fysisk til stede i hver respondents organisation før interviewsituationen, og derfor har vi

ikke fuldt denne metode fuldstændig som anbefalet. Vores deltagelse ved dette kursus

kan dog alligevel til dels karakteriseres som deep-hanging-out, netop fordi deltagerne

delte diverse historier fra deres organisationer og gennem ledelseskurset mødte os, hvil-

ket skabte en tillid under den senere interviewsituation. Under interviewene oplevede

vi i forlængelse heraf, at respondenterne nævnte kurset igennem deres besvarelse af

interviewet, og at flere af dem spurgte om vi kom med til næste kursusdag. Vi oplevede

endvidere, at respondenterne gav udtryk for, at vi var velkomne til at kontakte dem
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igen, hvis vi havde yderligere spørgsmål eller manglede noget, hvilket ligeledes indi-

kerede en gensidig interesse. Derfor har dette kursus medvirket til et godt fundament

for at f̊a skabt en tryg og samarbejdende interviewsituation. Til trods for vi ønsker

denne samarbejdende tilgang, har vi dog gjort opmærksom p̊a rollefordelingen mellem

os som interviewer og dem som respondent, hvilket giver anledning til, at visse positio-

neringer i interviewsituationen opst̊ar, som kan have en betydning for respondenternes

besvarelser.

Der kan opst̊a b̊ade ønskede og uønskede positioneringer i interviewsituationen, hvil-

ket er vigtigt at være opmærksom p̊a (Westmark m.fl. 2016). Respondenterne er alle

fagfolk, der er stolte af deres faglighed og det omr̊ade, de arbejder indenfor. De mener

nødvendigvis ikke, at man bliver en bedre leder af at læse en akademisk uddannelse,

men at det er vigtigere at have praktisk erfaring. Derfor er der en risiko for, at vi som

studerende fra Copenhagen Business School, bliver mødt med en antagelse om, at vi

aldrig helt kan forst̊a det respondenterne taler om, fordi vi ikke selv kender til det,

eller har erfaring indenfor omr̊adet. Denne form for positionering er uønsket, da det

kan betyde, at respondenterne, i deres identificering og spejling med os, ikke oplever

en genkendelse, og dermed bliver mere lukket omkring emnet, fordi de tænker, at vi

alligevel ikke helt forst̊ar det og kan sætte os ind i det de siger (Westmark m.fl. 2016).

Omvendt kan denne positionering dog ogs̊a bidrage til interviewet p̊a en positiv måde,

hvilket vi oplevede i interviewet, ved at respondenterne gjorde særlig meget ud af at

forklare deres bevæggrunde og omstændigheder omkring en episode, de fremhævede,

for at være sikre p̊a, at vi forstod det.

Positioneringer er svære at undg̊a, men kan til dels imødekommes ved at de italesæt-

tes, gerne fra starten ved rammesætningen (Westmark m.fl. 2016). I rammesætningen

lagde vi derfor vægt p̊a at forklare vores roller, herunder hvem der primært ville stille

spørgsmål til respondenten, hvor vi i alle seks interviews gjorde brug af den samme

interviewer for metodisk at st̊a stærkere ved at skabe en form for konsistens mellem

interviewene (Kvale og Brinkmann 2009). Derudover lagde vi i rammesætningen vægt

p̊a at skabe en forst̊aelse hos respondenten for, at hvis vi stillede uddybende spørgsmål

eller spurgte mere ind til deres udsagn, var det ikke fordi, de svarede forkert, men fordi

det var interessant for os at høre mere om dette. At gøre opmærksom p̊a baggrunden

for vores uddybende spørgsmål fra start i rammesætningen hjalp endvidere med at

skabe en forst̊aelse for vores bevæggrunde hos respondenten, og dermed inviterede vi

respondenten ind i feltet, s̊a de ligeledes blev nysgerrige p̊a interviewet, og dermed selv
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oplevede en læringsproces, der var gavnlig for dem (Staunæs og Søndergaard 2005). Vi

har desuden mødt respondenterne p̊a deres kontorer, hvilket har en positiv betydning i

forhold til, at de følte sig godt tilpas i deres vante omgivelser, og dermed i højere grad

var i stand til at åbne op. I den forbindelse observerede vi, at mange af dem sagde

”dem derinde”, og pegede p̊a kontorer for at henvise til nogle bestemte medarbejdere,

der indikerede at respondenternes besvarelser var med udgangpunkt i organisationen,

hvilket højner validiteten (Andersen m.fl. 2011).

Ud fra vores erfaringer med begrebet, inden udarbejdelsen af specialet, blev vi op-

mærksomme p̊a, at viljestyrke kan være udfordrende at svare p̊a spørgsmål om. Derfor

sendte vi bevidst de tre første spørgsmål fra spørgeguiden (se afsnit 3.1.1) til respon-

denterne op til en dag inden interviewet skulle afholdes. Vi gjorde i samme forbindelse

opmærksom p̊a, at de ikke skulle forberede noget, men blot se spørgsmålene, s̊a de fik

en idé om hvilken retning vores spørgsmål l̊a indenfor og dermed blev mere trygge ved

interviewsituationen. Ydermere medvirkede dette til, at vi kunne f̊a en mere nuanceret

dialog om viljestyrke med respondenterne, da introduktionen til interviewets tre første

spørgsmål gav dem anledning til at gøre sig nogle tanker om viljestyrke, inden vi mødte

dem.

Ved at sikre at lederne har forskellige ledelsesbaggrunde giver det anledning til, at der

kan opst̊a forskelligartede perspektiver og blikke p̊a problemstillingen, hvormed vi kan

opn̊a et strategisk mættet grundlag for vores videre analysearbejde (Falkenberg 1993).

I relation til udfordringerne forbundet med viljestyrke, har vi været opmærksomme p̊a,

at der kan opst̊a responsfejl. Responsfejl karakteriseres som fejl, der kan opst̊a, s̊afremt

respondenten svarer forkert p̊a spørgsmål, bevidst eller ubevidst (Andersen m.fl. 2011).

Det betyder at hvis respondenterne misforst̊ar hvad viljestyrke er, og foreksempel kobler

viljestyrke til en situation, som vi udfra litteraturen med sikkerhed kan sige, ikke er

karakteriseret ved viljestyrke, giver det anledning til responsfejl. Dette vil vi dermed

forholde os kritisk til og tage højde for i vores efterbehandling af interviewene.

Generelt er kvalitative interviews kendetegnet ved at resultatet udtrykkes verbalt

(Andersen m.fl. 2011), men der kan dog ogs̊a i dialogen med respondenterne ligeledes

skabes værdi og nuancer til svarerne, ved at bevæge sig p̊a Gjerde (2006)s globale lytte-

niveau. Dette niveau er kendetegnet ved, at man udover at lytte til de svar respondenten

udtrykker verbalt, ogs̊a lytter til stemninger, følelser og bruger sine sanser, n̊ar besva-

relsen gives (Gjerde 2006). Dette viste sig især som en fordel, da spørgsmål omkring

viljestyrke, som tidligere nævnt, kan være svære at svare p̊a, og derfor var vi opmærk-
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somme p̊a ikke kun hvordan respondenterne talte om viljestyrke, men ogs̊a hvorfra de

fortalte (Staunæs og Søndergaard 2005). Dette lagde vi især mærke til i forhold til om

respondenterne talte ud fra deres erfaringer, eller om de i højere grad gjorde brug af us-

ammenhængende sætninger, der indikerede, at der er tale om nye overvejelser for dem.

For at f̊a gode og brugbare resultater har vi s̊aledes været interesseret i respondenternes

synspunkter, og ikke nødvendigvis en reproduktion eller en formodning om hvad eller

hvordan de burde svare p̊a et svært spørgsmål om viljestyrke. Vi oplevede i den forbin-

delse, at respondenter til tider snakkede rundt om spørgsmålene, og sagde ”kan du lige

gentage spørgsm̊alet?” eller ”var det svar p̊a dit spørgsm̊al?”, hvilket kan indikere, at de

skulle snakke sig lidt varme, inden de selv blev helt bevidste omkring deres svar og hold-

ninger til spørgsmålene. Det er netop p̊a det globale lytteniveau, at vi som undersøgere

skal lytte efter, om det er en færdig formulering, som respondenterne giver, eller om det

er de mere ufærdige og rodede formuleringer, hvor deres tanker bliver konkrete gennem

deres fortællinger om handlinger og erfaringer (Staunæs og Søndergaard 2005), hvilket

vi dermed var opmærksomme p̊a gennem interviewene.

Vi oplevede igennem interviewet, at respondenterne besvarede vores spørgsmål ud

fra henholdsvis deres eget synspunkt, hvordan de troede medarbejderne synspunkt var,

eller hvordan de s̊a, at brugerne troede det. Disse besvarelser kan have en betydning

i forhold til udbyttet af resultaterne (Staunæs og Søndergaard 2005), og det er derfor

noget, vi skal være opmærksomme p̊a. Gennem interviewet oplevede vi dog ikke kun

dette forhold som noget negativt, men derimod som noget vi aktivt kunne drage nytte af

i form af vores spørgeteknik ved hjælp af projektive teknikker (Andersen m.fl. 2011). I de

situationer hvor vi observerede, at respondenterne var lidt betænkelige eller ikke åbnede

helt op i forhold til dem selv, observerede vi eksempelvis, at det var nemmere for dem at

åbne op, n̊ar de snakkede om andre ledere eller medarbejderne. Vi spurgte dermed ind

til hvordan andre ledere muligvis ville agere i en given situation, hvilket hjalp dem med

at besvare spørgsm̊alene. Dermed var det en fordel at spørge p̊a denne måde, da det

gav anledning til at respondenterne fik nemmere ved at besvare de spørgsmål, hvor det

var vanskeligt for dem at tage udgangspunkt i sig selv (Andersen m.fl. 2011). Teknikken

muliggør desuden, at følelser kan træde frem som ellers ville gøre respondenten mere

s̊arbar i situationen (Andersen m.fl. 2011). De svar respondenterne gav i forhold til

eksempelvis medarbejdere eller andre ledere, forholdte vi os dog samtidig kritisk til,

da der er tale om respondenternes forst̊aelse af andre personers forst̊aelse i en given

situaiton. Omvendt vil dette dog ofte ogs̊a være et udslag for hvad lederen forst̊ar ved en

given situation, hvilket vi netop interesserer os for. For at sikre os at resultaterne s̊aledes
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blev brugbare, indenfor denne spørgeteknik, var vi ligeledes jvf. Kvale og Brinkmann

(2009)s punkter om interviewh̊andværkeren særligt ”kritiske”i vores spørgeteknik. Dette

var brugbart, da vi undervejs erfarede, at det var nødvendigt at stille opklarende og

opsummerende spørgsmål for at sikre, at vi forstod hvad respondenten mente med

besvarelsen af spørgsmålene, specielt i de tilfælde hvor respondenterne selv var uklare

om egne refleksioner. En af de måder, vi søgte at anvende denne kritiske spørgeteknik

var s̊aledes at gentage det sagte i en spørgende tone, hvormed det gav anledning til at

respondenterne uddybede hvad de mente (Kvale og Brinkmann 2009).

Til trods for vores forsøg p̊a at imødekomme diverse fejlkilder i interviewene kan

der rejses kritik af kvalitative interviews som metodevalg. Nedenfor følger generelle og

konkrete kritiske overvejelser for vores undersøgelse, samt hvordan vi har forsøgt at

imødekomme dem.

3.4 Kritiske overvejelser ved kvalitative interviews

Generelt kan kvalitative interviews kritiseres, da de oftest ikke vil udspille sig som en

samtale mellem lige parter, da intervieweren i højere grad kontrollerer situationen (Kva-

le og Brinkmann 2009). Som tidligere nævnt har vi dog forsøgt at tilg̊a interviewet p̊a

en samarbejdende måde samt været lydhøre overfor de retninger, som respondenternes

besvarelser træk os i, hvilket dermed mindsker det ulige forhold mellem os som inter-

viewer og dem som respondent, hvilket s̊aledes p̊avirker resultaterne i mindst mulig

grad.

Til trods for et forsøg p̊a at imødekomme det ulige forhold og tilg̊a interviewet p̊a

en samarbejdende måde vil der, alt andet lige, altid være diverse bias p̊a spil i det

sociale møde mellem to eller flere individer, som ligeledes kan have en betydning for

de resultater, vi indhenter (Andersen m.fl. 2011). Her bliver interviewerens rolle vigtig,

da man som en god interviewer kan mindske de systemiske og tilfældige fejl (Andersen

m.fl. 2011). Igennem hele interviewet har vi været meget opmærksomme p̊a ikke at

stille uklare spørgsmål til respondenten og dermed, som tidligere nævnt, ogs̊a forholdt

os til respondentens nonverbale kommunikation og derigennem forsøgt at afkode om

respondenterne havde brug for en omformulering eller uddybning af spørgsmålet, hvis de

ikke selv gav udtryk for, at de havde brug for det. Ligeledes har vi været opmærksomme

p̊a ikke at stille flere spørgsmål p̊a en gang, s̊aledes at der ikke kan opst̊a tvivl om
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hvad respondenten svarer p̊a. Dog kan vi se, at vi til tider ikke er lykkedes med vores

intentioner herom, hvorfor der muligvis kan være opst̊aet systemiske og tilfældige fejl,

hvilket vi som interviewere kan kritiseres for. Det er s̊aledes muligt, at en mere erfaren

interviewer ville have været mere succesfuld i sin interviewteknik og dermed kunne have

opn̊aet bedre resultater (Kvale og Brinkmann 2009).

Vores analyse er udformet p̊a baggrund af en transkribering af interviewene (se bilag

A), og her kan der ligeledes opst̊a fejlkilder i forbindelse med overførelsen af responden-

ternes udsagn til skrift (Kvale og Brinkmann 2009). Respondentens kropssprog, mimik

og ordlyd kan g̊a tabt i transkriberingen, hvilket dermed fjerner eksempelvis responden-

tens sikkerhed i svaret. Udover en transkribering har vi ligeledes i efterbehandlingen af

interviewene arbejdet ud fra en række temaer (”Definition p̊a viljestyrke”, ”Indikatorer

p̊a viljestyrke”, ”Situationer med viljestyrke”, ”Lederens egen viljestyrke”, ”Organisa-

tionens viljestyrke”, ”Ledelse af viljestyrke”og ”P̊avirke viljestyrke”). Temaernes formål

var at skabe et overblik, for os som undersøgere, over interviewene (Kvale og Brinkmann

2009). Vi har udarbejdet temaerne ud fra det respondenterne taler om i interviewene,

men kan stille os kritiske overfor om de udvalgte temaer er de mest centrale for inter-

viewet. Eftersom temaerne blot har haft en funktion i forhold til at struktere indholdet

af interviewene og s̊aledes ikke en yderligere funktion i analysen, finder vi ikke at te-

maerne udgør et centralt forhold for det videre analysearbejde med empirien.

Et andet kritikpunkt er stikprøverammen, der generelt ved kvalitative undersøgelser

sjældent bliver repræsentativ, og dermed kan det udfordre undersøgelsen validitet (An-

dersen m.fl. 2011). Vi har forsøgt at imødekomme dette ved netop at inddrage for-

skellige ledere med forskellige ledelseserfaring og medarbejderansvar. De kvalitative un-

dersøgelser giver endvidere mulighed for en mere dybdeg̊aende data end kvantitative

undersøgelser, hvilket netop er brugbar information til vores undersøgelse.

Det er svært at f̊a en høj grad af reliabilitet, n̊ar vi udelukkende gør brug af kvalita-

tive interviews (Andersen m.fl. 2011). Sandsynligheden for at respondenterne vil give

nøjagtig samme svar igen, er meget lille. Dette skyldes især, at der løbende sker en

proces i respondenterne, n̊ar de besvarer spørgsmålene (Staunæs og Søndergaard 2005),

samt fordi viljestyrke er et begreb, som vi oplever, at respondenter ikke tidligere havde

tænkt over. Derfor sætter vi nogle tanker igang hos dem ved at spørge ind hertil. G̊ar

vi dermed ud og spørger dem igen i næste uge, s̊a vil de med en vis sandsynlighed

svare anderledes, da de netop i den tid ville kunne have gjort sig yderligere tanker om-

og erfaringer med begrebet. Det er ligeledes værd at overveje at andre respondenter i

26



Kapitel 3. Metode

andre organisationer angiveligt ville have givet anerledes svar.

Ovenst̊aende har hermed berørt vores metodiske overvejelser i forbindelse med ud-

arbejdelsen af de kvalitative interviews. I følgende afsnit vil vi introducere specialets

teori om viljestyrke.
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4
Teori

Viljestyrke

Forst̊aelsen af hvad viljestyrke er kan bringe den søgende vidt omkring. Følgende vil

dermed præsentere den teori om viljestyrke, som specialet primært tager udgangspunkt

i. Viljestyrke som begreb er i sig selv omdiskuteret, og rent definitorisk findes der

flere udlægninger af, hvad det rent faktisk er. Generelt er viden omkring viljestyrke

opst̊aet p̊a baggrund af diverse forsøg. Dette afsnit vil ikke eksplicit berøre hvert enkelt

forsøg, men præsentere den generelle forst̊aelse af viljestyrke, som forsøgene har bidraget

til. I det følgende vil vi derfor pege p̊a de mest gængse opfattelser af begrebet, og

dermed søge at bringe læseren et skridt nærmere en forst̊aelse af viljestyrke. Vi vil i

afslutningen af dette kapitel illustrere, hvor vi, p̊a baggrund af litteraturen og egen

refleksion over begrebet, placerer os i forhold til viljestyrke. Kritiske overvejelser om

teorien anføres ligeledes i afslutningen af kapitlet. Formålet med dette teoretiske kapitel

om viljestyrke er s̊aledes at forst̊a og definere viljestyrke, for herefter i analyse 1, med

udgangspunkt i den indsamlede empiri, at anvende teorien til tilsvarende at forst̊a og

definere viljestyrke i den organisatoriske kontekst. Teoriafsnittet fungerer derved som

en teoretisk begrebsdefinition, der herefter udgør det primære teoretiske fundament for

at analysere viljestyrke i den organisatoriske kontekst.

4.1 Vilje & styrke

Følgende præsenterer en filosofisk refleksion over viljestyrke som begreb. Formålet er

at belyse begrebets sammensætning af henholdsvis vilje og styrke, s̊aledes at læseren
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blandt andet f̊ar en forst̊aelse for begrebets udspring.

Udfra vores betragtning, kan viljestyrke opdeles i to dele; vilje og styrke, hvoraf

vilje kan ses som det, der er styrket, n̊ar man har viljestyrke. Ifølge Katzenelson m.fl.

(2017) er vilje almindeligvis betegnelsen for handleimpulser, der særligt for en bevidst

og selvbevidst person udtrykkes som en evne til at overveje og/eller beslutte sig for

at udføre bestemte handlinger. Der er s̊aledes tale om en form for kontrol over egen

handling og adfærd, hvorfor en viljestyret handling kan anses for at være personlig

kontrolleret, og indebærer dermed en kontrol til at h̊andtere disse handleimpulser og

er en form for velovervejet beslutningstagning. Vilje omhandler s̊aledes handlinger, og

viljestyrke kan hermed tænkes at p̊avirke disse handlinger. Forst̊aelsen af menneskets

vilje er dog mangeartet, og i høj grad et spørgsmål om filosofisk overbevisning. Særligt

spørgsmålet om fri vilje trækker teoretikere i forskellige retninger, hvorfor kontrol og

bevidsthedselementet af vilje kan diskuteres (Katzenelson m.fl. 2017; Fauth 2016). Den

opfattelse, man har af mennesket og dets handlen, er derfor central i forhold til, hvorvidt

man tror vilje kommer før bevidstheden eller ej (Fauth 2016). Eftersom dette ikke er

specialets formål, vil vi ikke beskæftige os yderligere med dette aspekt.

Vilje har filosofisk og psykologisk været opfattet som en form for indre kraft, men det

anses oftest ikke som forklaringsdygtigt nok til at forst̊a menneskelig adfærd, hvorfor det

i sig selv ikke er meningsgivende at tale om viljeshandlinger (Katzenelson m.fl. 2017).

Alligevel mener vi, at det kan bidrage til en forst̊aelse af, hvad viljestyrke er, ved at

tale om, at vilje er medvirkende til, at mennesker drives mod bestemte handlinger, der

p̊avirker deres adfærd. Den menneskelige drift, styring og rettethed mod noget synliggør

desuden, at vilje typisk er synonym med hensigt, formål, mål og intention (Synonymbog

2018). Menneskets vilje kan måske særligt afdækkes, n̊ar man undersøger disse mål og

intentioner, og som Fauth (2016) peger p̊a, synes vores handlinger eller stræben at ytre

sig gennem vores bevidsthed. Kigger man dermed p̊a viljestyrke, kan man måske tale

om, at bevidsthed kommer før viljestyrke, da viljestyrke umiddelbart synes at kræve,

at individet er klar over dets mål for at kunne rette sin vilje mod det og dermed styrke

viljen (Bruch og Ghoshal 2004). Der er s̊aledes en forskel p̊a vilje og viljestyrke, da

vilje måske ikke nødvendigvis indebærer, at man er sig bevidst om den indre kraft, der

driver én.

Undersøger man de handlinger, der synes karakteriseret ved viljestyrke, er det interes-

sant at lege lidt med ord s̊asom viljefast og viljesvag, der kan hjælpe med at tydeligøre

viljestyrke yderligere. Umiddelbart synes det at være viljestærk og viljefast at være
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handlingsangivende for en person med meget viljestyrke (Tangney m.fl. 2004), hvor-

imod det modsatte synes karakteriseret ved begrebet viljesvag (Den Danske Ordbog

2018ai). Neutraliseres viljestyrke dog (trods den umiddelbart positive indlejring i ordet

kva ”styrke”elementet), kan det, at være viljefast eller viljesvag, anses som de poler,

der gælder for begrebet. Ifølge Den Danske Ordbog (2018ac) er ”styrke”en fysisk eller

psykisk kraft, hvilket kan indikere, at viljestyrke handler om at mobilisere en energi og

kraft relateret til ens vilje. Her bliver styrkeelementet centralt for begrebet, da det synes

at fortælle noget om den kvalitet eller værdi, der er indlejret i viljestyrke. Oversættes

viljestyrke til engelsk, f̊ar man ordet ”willpower”hvoraf ”power”s̊aledes er den engelske

pendant til det danske ”styrke”. Power defineres som ”The ability or capacity to do

something or act in a particular way” (Oxford Dictionaries 2018, s. 1). Styrke er heraf

indikatoren for den energi, kapacitet og evne, der skal til for at indfri ens vilje, s̊aledes

at man eksempelvis opn̊ar de mål, man har sat sig for. Der er s̊aledes ikke alene tale

om, at man skal være sig bevidst om ens mål eller hensigt, men man skal ogs̊a have

energien eller evnen til at rette sig mod det, man ønsker at opn̊a. Det betyder desuden,

at viljestyrke synes at indebære en grad af frihed til at vælge at rette sig mod ens vilje.

Som det fremg̊ar ovenfor udspringer viljestyrke s̊aledes af vilje, hvorfor vilje er central

for begrebet. Men som det ogs̊a berøres, er styrkeelementet af ordet væsentligt for at

forst̊a hvad viljestyrke er. Viljestyrke handler udfra ovenst̊aende ikke kun om drift,

energi og det at ville noget, men ogs̊a om at evne at rette sig mod det. Viljestyrke

kræver blandt andet en mental styrke og bevidsthed, og evnen til at følge ens vilje

synliggøres måske særligt gennem vores handlinger, og heraf hvorvidt vi fremst̊ar som

viljestærke, viljefaste eller viljesvage. Ovenst̊aende peger s̊aledes p̊a nogle interessante

betragtninger og anskuelser af begrebet, men for at forst̊a viljestyrke yderligere må vi

arbejde lidt nærmere med at definere begrebet. I det følgende vil vi derfor se nærmere

p̊a flere af de facetter, der karakteriserer viljestyrke, herunder nærme os nogle af de

definitioner, der eksisterer af begrebet i viljestyrkelitteraturen.

4.2 Definitioner af viljestyrke

Viljestyrke synes at have flere nabobegreber, der p̊a hver sin vis bidrager til at forst̊a og

afklare hvad viljestyrke er. I det følgende vil vi derfor fremhæve to af de begreber, der

forbindes med viljestyrke, og i den forbindelse en række forskellige, men dog beslægtede,
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definitioner af hvad viljestyrke er. Definitionerne er udvalgt, fordi de hver især bidrager

til den overordnede forst̊aelse, vi tager afsæt i, n̊ar vi i det følgende arbejder med

viljestyrke i specialet.

Et af de mest anvendte begreber i forbindelse med viljestyrke er selvkontrol (Bau-

meister og Tierney 2011; McGonigal 2012). Selvkontrol og viljestyrke bliver i mange

sammenhænge nævnt som synonymer for hinanden, og det kan være svært at adskille

begreberne, da det til tider synes tilfældigt, hvorn̊ar det ene eller det andet anvendes

(Baumeister m.fl. 2007). Den umiddelbare begrebsforvirring skyldes især, at relationen

mellem viljestyrke og selvkontrol defineres lidt forskelligt teoretikere imellem.

Ifølge Roy F. Baumeister, der er ph.d. og professer i socialpsykologi, og en af de mest

anerkendte forskere indenfor selvkontrol og viljestyrke (Baumeister 2018), er viljestyr-

ke en del af selvkontrolsbegrebet (Baumeister 2013). Baumeister definerer selvkontrol

som ”the deliberate, conscious, e↵ortful subset of self-regulation”(Baumeister m.fl. 2007,

s. 351), der best̊ar af processerne: (1) ”Commitment to standards”, (2) ”Monitoring the

target behaviour”, og (3) ”Capacity to change (willpower)” (Baumeister 2013). Vil-

jestyrke er dermed flettet sammen med selvkontrol og anses som den energi, der gør

mennesket i stand til at regulere og kontrollere sig selv, hvorfor viljestyrke opfattes

som en essentiel evne og styrke for individet (Baumeister og Tierney 2011; Wallace og

Baumeister 2002). Mange teoretikere trækker p̊a en lignende forst̊aelse af viljestyrke,

hvilket kan forklare hvorfor selvkontrol og viljestyrke ofte ikke adskilles, og dermed

mange gange anvendes synonymt.

Kelly McGonigal, som i udgangspunktet var vores inspiration til emnet om viljestyrke

arbejder med en selvstændig begrebsdefinition af viljestyrke. McGonigal (2012) skelner

mellem tre dele af viljestyrke, som hun placerer i den del af hjernen, der kaldes det

præfrontale cortex (se figur 4.3). Hun opdeler viljestyrke i ”I Will Power”, ”I Wont

Power”og ”I Want Power”. Hun definerer viljestyrke p̊a følgende måde:

”I will”and ”I won’t”power are two sides of self-control, but they alone don’t

constitute willpower [...] you need to find your motivation when it matters.

This is ”I want”power. Willpower is about harnessing the three powers of I

will, I won’t, and ”I want” (McGonigal 2012, s. 9).

Viljestyrke ifølge McGonigal (2012) sættes s̊aledes i forbindelse med selvkontrol, men

adskiller sig fra Baumeister (2013)s opfattelse af begrebet, da hun ikke alene anser det
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som en del af selvkontrolsbegrebet. Viljestyrke indebærer istedet et yderligere element,

der kan beskrives som en form for motivation. Viljestyrke g̊ar dermed udover det at

anvende selvkontrol. I relation til McGonigal (2012) peger Bruch og Ghoshal (2004) p̊a,

at viljestyrke netop kræver noget ekstra, og beskriver relationen mellem viljestyrke og

motivation som følgende:

”Willpower goes a decisive step further than motivation [...] willpower enab-

les managers to execute disciplined action even when they lack the desire to

do something, do not feel excited by the work at hand, or feel tempted by

alternative opportunities” (Bruch og Ghoshal 2004, s. 9).

Viljestyrke er s̊aledes her skridtet videre end motivation, om ikke andet er det måske

to forskellige energier, der trækkes p̊a (Bruch og Ghoshal 2004). Til forskel fra mo-

tivation taler man desuden typisk om viljestyrke som en evne, hvorimod man ikke

umiddelbart vil karakterisere motivation som en evne.

Ifølge American Psychological Association er essensen af viljestyrke, at det er ”the

ability to resist short-term temptations in order to meet long-term goals” (Weir 2012,

s. 2). Viljestyrke er s̊aledes evnen, der gør én i stand til at modst̊a kortsigtede fristelser

for at opn̊a ens langsigtede mål. Hermed introduceres ogs̊a, at viljestyrke p̊a sin vis

indebærer, at der er en udfordring, konflikt eller lignende, som individet skal evne at

modst̊a. Sl̊ar man viljestyrke op i Den Danske Ordbog, vil følgende betegnelse fremg̊a

”Evne til at holde fast ved en beslutning og føre den ud i livet trods indre eller ydre

modstand” (Den Danske Ordbog 2018ah). Viljestyrke betegnes ligeledes her som en ev-

ne, men af denne definition fremg̊ar det, at det umiddelbart er essentielt for viljestyrke,

at der er en form for modstand, individdet skal modst̊a. Hvis der s̊aledes ikke er en

modstand til stede, vil man s̊aledes argumentere for, at en eventuel handling ikke har

med viljestyrke at gøre. McGonigal (2012) fremhæver dette aspekt af viljestyrke, n̊ar

hun peger p̊a, at blandt andet adgangen til at opn̊a viljestyrke eller det at øge sin vil-

jestyrke, er at identificere en opgave eller udfordring (det vil sige viljestyrkeudfordring),

der kræver noget ”ekstra”og dermed viljestyrke. Det er vigtigt at pointere, at modstand

kan have forskellig karakter, men vil udfolde sig hos individet som en ”indre”konflikt,

og dermed skal forst̊as som en konflikt individet har med sig selv (McGonigal 2012).

Overordnet set er viljestyrke s̊aledes relateret til begreberne selvkontrol og motiva-

tion, men som det fremg̊ar af ovenst̊aende gælder der noget særligt for begrebet, hvorfor
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det ikke blot kan ses som et synonym til selvkontrol eller motivation. Uanset om vil-

jestyrke anses for at være en del af selvkontrol eller ej, kan viljestyrke betragtes som en

selvstændig energi eller evne, der har en særlig betydning for, hvorvidt man eksempelvis

er i stand til at holde fast ved en beslutning trods modstand. Ydermere illustreres det,

at viljestyrke defineres lidt forskelligt, hvilket formentlig kan skyldes, at vi har at gøre

med et begreb, der som tidligere anvist, udspringer af filosofiske og psykologiske reflek-

sioner og undersøgelser af menneskets agens, stræben og drift (Fauth 2016). Desuden

fremg̊ar det tildels, at viljestyrke er et begreb, der ikke lader sig fysiologisk observere,

fordi det netop beskrives som en evne og en energi. I det følgende vil vi se nærmere p̊a

denne evne og energi, herunder søge at gøre begrebet mere h̊andgribeligt ved at pege p̊a

fysiologiske træk, der trods alt gør sig gældende for viljestyrke. Følgende konkretiserer

s̊aledes yderligere, hvad viljestyrke indebærer.

4.3 Fysiologisk betragtning

G̊ar man fysiologisk eller snarere neurologisk til viljestyrke, st̊ar det klart i litteraturen,

at viljestyrke kan sættes i forbindelse med hjernens aktivitet i neocortex, nærmere

bestemt den del der betegnes det præfrontale cortex (McGonigal 2012). Det præfrontale

cortex er den del af hjernen der fysiologisk er placeret først fremme (se figur 4.1), og

ifølge Sapolsky (2004) den der ”hjælper”ens øvrige hjerne, og derfor én selv, til at udføre

ting, der kræver viljestyrke. Forenklet kan man om det præfrontale cortex sige, at det

er den del af hjernen der senest er udviklet i menneskets biologiske evolution (Sapolsky

2004).
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Præfrontal Cotex

Figur 4.1: Hjernen, egen tegning
inspireret af Smart - Servier Medical Art

(2018).

Neocortex
Det limbiske system
Reptilhjernen

Figur 4.2: Tredeling af hjernen, egen tegning
inspireret af Hart og Hvilshøj (2013).

Det præfrontale cortex er forbundet med mentale processer i hjernen, der p̊avirker

blandt andet vores evne til at planlægge, opn̊a mål, kontrollere og regulere vores adfærd,

samt have en fornuftigt dømmekraft og fleksibel tankegang (Sapolsky 2004). Man taler

i denne forbindelse om hjernens styringsfunktioner, som de funktioner, der træder i

kraft, n̊ar man har med ikke-rutineprægende opgaver eller situationer at gøre, hvor

de automatiserede eller refleksbaserede handlinger ikke er tilstrækkelige til at løse de

givne udfordringer og dermed eksempelvis kræver planlægning eller selv-monitorering

(Gailliot m.fl. 2007). Styringsfunktionerne hjælper os dermed til at planlægge og handle

p̊a de langsigtede mål, vi har, hvorfor det præfrontale cortex er centralt for viljestyrke,

da styringsfunktioner særligt er forbundet til dette omr̊ade.

I modsætning til det præfrontale cortex, er der dele af hjernen, der ikke synes for-

bundet med viljestyrke, hvorfor aktivitet i disse omr̊ader kan p̊avirke vores viljestyrke

negativt (McGonigal 2012). Dette sker eksempelvis, n̊ar vi oplever det, som McGonigal

(2012) karakteriserer som viljestyrkeudfordringer, hvor der neurologisk er andre dele

af hjernen, der spiller ind og sender signaler, der kan udfordre vores viljestyrke. Disse

er de evolutionære ældre udviklede dele af hjernen s̊asom det limbiske system, kendt

som den emotionelle hjerne ogs̊a kaldet følelseshjernen, og reptilhjernen ogs̊a kaldet

krybdyrshjernen (McGonigal 2012) (se figur 4.2 ovenfor). Det betyder at n̊ar vi oplever

situationer med eksempelvis høj følelsesmæssig intensitet, s̊asom vrede og frustration,

vil følelseshjernen sende signaler til reptilhjernen. Det kan eksempelvis være at vi bliver

bange eller føler ubehag, hvilket resulterer i igangsættelsen af refleksbaserede processer

i reptilhjernen, der bevirker at det bliver svært for os at kontrollere os selv og dermed
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have en adfærd, der peger i retning af vores langsigtede mål (McGonigal 2012). Denne

tilstand p̊avirker endvidere hjertefrekvens variabiliteten, der er et udtryk for hjertets

rytme, som blandt andet bruges til at måle stress-fysologiske risici hos individer, der i

ovenst̊aende tilstand vil medvirke til en øget hjerterytme (McGonigal 2012). Segerstrom

m.fl. (2012) introducerer i denne forbindelse en tilstand kaldet ”pause-and-plan”, der

skal forst̊as som en tilstand, hvor individet stopper op, trækker vejret og planlægger

sin næste handling. At befinde sig i ”pause-and-plan”tilstanden mindsker hjerterytmen

og gør det dermed nemmere at kontrollere impulsive handlinger, der opst̊ar som følge

af en indre konflikt, hvorfor denne tilstand er en forudsætning for at gøre brug af sin

viljestyrke.

I ovenst̊aende forbindelse kan det hermed siges, at viljestærke mennesker, det vil

sige personer med en god selvreguleringsevne, er i stand til i højere grad at regulere

emotionelle responser og vende tilbage til en selvreguleret adfærd (Tangney m.fl. 2004).

Dette er blandt andet det, som medvirker til at viljestærke mennesker er gladere og

sundere, og generelt er i stand til at kontrollere impulser, s̊asom følelser, bedre (Tangney

m.fl. 2004). For at kunne opn̊a mere viljestyrke er det s̊aledes de processer i hjernen,

der er forbundet med det præfrontale cortex, som kan være gavnlige at styrke og træne,

s̊asom selvkontrol og regulering af følelser. Der findes forskellige måder at styrke ens

viljestyrke p̊a, ved eksemepelvis træning af selvkontrol og selvbevidsthed (Baumeister

m.fl. 2007), det vil vi dog ikke komme nærmere ind p̊a her.

De mentale og psykologiske processer der udspiller sig i det præfrontale cortex be-

tragtes typisk som energikrævende for os, og hjernen bruger 20% af kroppens energi,

selvom dens masse kun best̊ar af 2% (Dunbar 1998). Den energi som kroppen og hjernen

bruger, kaldes ogs̊a glukose eller kroppens blodsukker (Gailliot m.fl. 2007), og der er

i den forbindelse p̊avist sammenhænge mellem individers viljestyrke samt deres gluko-

seniveau i kroppen (Gailliot m.fl. 2007). N̊ar hjernen i høj grad skal kontrollere og

anstrenge sig fandt Gailliot m.fl. (2007) eksempelvis, at der ved viljestyrkekrævende

opgaver er en sammenhæng mellem d̊arligere performance og et lavt glukoseniveau. Til

gengæld er relativt simple opgaver, der kan karakteriseres ved en kognitiv automatisk

problemløsning, ikke p̊avirket af et lavt blodsukker, hvorfor disse opgaver eller hand-

linger ikke umiddelbart p̊avirker vores viljestyrke (Gailliot m.fl. 2007). At kroppens

glukoseniveau s̊aledes p̊avirker viljestyrke ved viljestyrkekrævende opgaver, peger p̊a,

at viljestyrke umiddelbart har en fysiologisk begrænsning. Den primære forskning af

viljestyrke har gennem de sidste tyve år baseret sig særligt p̊a idéen om ego-depletion,
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der netop anser viljestyrke som en begrænset ressource (Baumeister, Bratslavsky m.fl.

1998). Ego-depletion eller ego-udtømmelse dækker over det perspektiv, at viljestyrke

anses som en knap ressource, der mindskes, n̊ar individet foreksempel tager beslutninger

eller undertrykker følelser, og dermed regulerer sig selv i en given situation (Baumei-

ster m.fl. 2007; Wallace og Baumeister 2002). Perspektivet fastsl̊ar s̊aledes, at der er

en vis ”mængde”viljestyrke til r̊adighed for individet, og n̊ar viljestyrken anvendes, ef-

terlades der mindre fysiologisk energi og viljestyrke til resterende viljestyrkekrævende

beslutninger, opgaver eller lignende, hvilket stemmer overens med det ovenfor anførte

glukoseaspekt. Gennem de senere år er ego-depletion dog blevet et stadig stigende pro-

blematiseret begreb i psykologien, da der rejses tvivlsspørgsmål om, hvorvidt det er

korrekt at anse viljestyrke som en begrænset ressource (Torgersen 2017). Det skyldes,

at man eksempelvis har fundet, at det er afgørende, hvordan man tænker om sin vil-

jestyrke, og hvad der er motivationen for at anvende den, da en ubegrænset opfattelse af

viljestyrke eksempelvis kan bevirke, at man efter en belastning af viljestyrken forsat har

kognitive ressourcer til yderligere anvendelse af den (Bernecker m.fl. 2017; Bernecker

og Job 2017; Job m.fl. 2015). Til trods denne kritik af ego-depletion, vil specialet ikke

yderligere berøre hvorledes individets egen opfattelse af viljestyrke som en ubegrænset

ressource, kan have en modvirkende e↵ekt, da det ikke retter sig mod formålet.

Det fysiologiske aspekt af viljestyrke peger s̊aledes p̊a, at der er en sammenhæng mel-

lem viljestyrke og væsentlige kognitive processer, der er forbundet til det præfrontale

cortex og s̊aledes den nyere udviklede del af menneskets hjerne (Sapolsky 2004). Vil-

jestærke mennesker udviser meget aktivitet i det præfrontale cortex, hvilket medfører,

at der er sammenhænge mellem viljestyrke og personer med eksempelvis sunde vaner,

en god karriere og gode relationer (McGonigal 2012). Det skyldes at de er i stand til

at anvende mentale processer, der positivt p̊avirker deres viljestyrke til blandt andet at

opn̊a disse elementer i deres liv (McGonigal 2012).

4.4 Forst̊aelse af viljestyrke

Med afsæt i dette kapitel vil vi derfor sammenfattende tage udgangspunkt i følgende

forst̊aelse af viljestyrke:

(1) Viljestyrke er sammensat af ordnene vilje og styrke hvoraf vilje er det, der karak-

teriserer driften, og styrken er evnen i begrebet. Bevidsthed kommer før viljestyrke. (2)
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Viljestyrke er stærkt relateret til selvkontrol og motivation. (3) Viljestyrke indebærer

at man trækker p̊a styringsfunktioner i hjernen. Det præfrontale cortex er centralt for

at anvende viljestyrke. (4) Anvendelse af viljestyrke trækker p̊a kroppens energi og

p̊avirkes af glukoseniveauet i kroppen, hvorfor der er en fysiologisk begrænsning for

viljestyrke.

4.4.1 Specialets definition af viljestyrke

Ovenst̊aende forst̊aelse leder frem til følgende definition p̊a viljestyrke som specialet

tager udgangspunkt i:

Viljestyrke er evnen og energien til at træ↵e beslutning om, samt rette sin

handling mod, ens m̊al p̊a en vedholdende m̊ade, trods modstand af forskellig

karakter.

I dette kapitel har vi dermed p̊a baggrund af den teori, der findes om viljestyrke

beskrevet og analyseret den kompleksitet der er forbundet med at forst̊a viljestyrke

som begreb, b̊ade udfra en filosofisk og psykologisk indfaldsvinkel. Vi har s̊aledes givet

læseren en indføring i det udvalgte teoretiske grundlag, der eksisterer for at arbejde

med viljestyrke, og herudfra defineret begrebet. Vi vil med afsæt heri s̊aledes i det

følgende kapitel analysere, hvordan viljestyrke optræder i den organisatoriske kontekst.

Da det ikke synes muligt at trække p̊a teori, der p̊a forh̊and er udviklet i samspil

med den kontekst vi arbejder med, finder vi det dog nødvendigt at afslutte med at

fremhæve et par kritiske forhold ved det teoretiske udgangspunkt for undersøgelsen før

p̊abegyndelsen af analysen.

4.5 Kritiske overvejelser

Ovenst̊aende teoretiske afsnit bygger p̊a teorier og forsøg, der er udarbejdet med et

andet formål end specialets, samt i en anden kontekst. Den viden om viljestyrke vi

har præsenteret ovenfor stammer generelt fra laboratorieforsøg, hvor omgivelserne er

kunstige, og derfor bør man generelt stille sig kritisk overfor, om et resultat i et labora-
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torieforsøg nødvendigvis vil gøre sig gældende p̊a samme måde i naturlige omgivelser,

hvilket dermed kan udfordre validiteten i forsøgene (Bryman og Bell 2011).

Resultaterne af forsøgene om viljestyrke er endvidere ikke specifikt tiltænkt som

virksomme for den organisatoriske kontekst. Viljestyrketeorien er undersøgt i forskel-

lige kontekster s̊asom privatsfæren (McGonigal 2012; Baumeister og Tierney 2011) og

studiemiljøer (Job m.fl. 2013). Derfor er et opmærksomhedspunkt, at det som gælder

for det givne miljø, som teorierne har undersøgt begrebet i, kan være forskellig fra den

organisatoriske kontekst, som specialet arbejder med.

Forst̊aelsen af hvordan viljestyrke optræder i den organisatoriske kontekst, vil s̊aledes

angiveligt være præget af andre kontekster, der kan p̊avirke specialet negativt, s̊afremt

der fokuseres p̊a elementer, der ikke er relevante for den kontekst, vi arbejder med.

Dette er dog søgt imødekommet ved at udelade teori og resultater, som vi ikke finder

relevante for den kontekst, vi arbejder med, men derimod fokusere p̊a resultater og

kontekster, som kan have en relation til den organisatoriske kontekst. Eksempelvis kan

privatsfæren og studiemiljøer have en relation til den organisatoriske kontekst i form de

beslutninger der skal træ↵es, s̊asom økonomiske beslutninger (Knudsen 2011), hvorfor

vi finder det muligt at anvende resultater fra disse kontekster i den organisatoriske

kontekst. Ydermere er det overordnet set ikke hensigten med teorierne at sige noget

om viljestyrke, for de kontekster begrebet er undersøgt i, men snarere at sige noget om

individet, hvorfor teorierne ofte selv applicerer den viden om viljestyrke, der er opst̊aet

p̊a baggrund af en kontekst i andre kontekster (Baumeister 2013). Viljestyrke synes

dermed at være bundet op p̊a individet, da det netop er en evne, som individet kan

have, hvorfor det s̊aledes potentielt kan følge med individet i de kontekster, som det

indg̊ar i, uanset om det er privatlivet eller arbejdslivet. Heraf spiller konteksten s̊aledes

en mindre rolle, men må dog stadig antages at kunne p̊avirke teorien om viljestyrke,

hvorfor vi tager højde herfor ved at have reflekteret over disse kontekster i relation til

den organisatoriske kontekst forud for analysen.

Det er essentielt at forholde sig til reliabiliteten (p̊alideligheden) af forsøgene der lig-

ger bag viljestyrketeorien, da noget som eksempelvis stikprøverammen har en væsentlig

betydning i forhold til de konklusioner og resultater, der kan udarbejdes om viljestyrke.

Eksempelvis kan de primære forsøg, der ligger til grund for konklusionen om, at vil-

jestyrke er en begrænset ressource (Baumeister, Bratslavsky m.fl. 1998), kritiseres for at

være for snævre i forhold til den udvalgte forsøgsgruppe (Torgersen 2017). Forsøgene er

foretaget p̊a studerende, hvorfor man kan argumentere for at generaliserbarheden kan
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diskuteres. Ligeledes har det vist sig svært at opn̊a samme resultater ved gentagelse

af forsøget (Torgersen 2017), hvilket udfordrer p̊alideligheden. Ydermere ved man, at

personer med en høj grad af viljestyrke generelt bliver gladere og sundere (Tangney

m.fl. 2004), men dette gør sig ligeledes gældende den anden vej; forst̊aet p̊a den måde,

at personer, der generelt er gladere og sundere, ogs̊a vil have mere viljestyrke (Walla-

ce og Baumeister 2002). Bliver forsøgene dermed udført p̊a personer, der generelt er

lykkeligere, vil det influere resultaterne i den forstand, at lykkeligere personer automa-

tisk vil klare sig bedre. Faktorer som generel tilfredshed kan være svære at afdække

og fremg̊ar ikke tydeligt afdækket i samtlige forsøg, men er taget højde for i enkelte

(Wallace og Baumeister 2002). P̊a den baggrund bør vi have in mente, at den teori, vi

tager udgangspunkt i alt andet lige, vil være genstand for kritik, og det er vigtigt at

være opmærksom p̊a. Det har vi gjort ved blandt andet at basere ovenst̊aende teori p̊a

teoretikere, der er anerkendte indenfor forskningsfeltet, og deraf synes deres teorier de

mest anerkendte p̊a omr̊adet, og dermed ogs̊a de mest valide og p̊alidelige teorier.

Der synes endvidere til stadighed at være en del uudforskede aspekter ved viljestyr-

ke, hvilket kan betyde, at der kan være nye sammenhænge eller faktorer, der har en

betydning i forhold til viljestyrke, som vi p̊a nuværende tidspunkt ikke er bekendt med.

Dette kan vi dog alt andet lige ikke forholde os til, men bør heraf være åbne overfor

eventuelle nye aspekter, der kan opst̊a undervejs, hvilket derved ligeledes underbygger

den eksplorative tilgang, vi har til begrebet i den organisatoriske kontekst.

Til trods for disse kritiske overvejelser i forhold til det teoretiske grundlag for vil-

jestyrke, vurderer vi dog, at det er muligt at gøre brug af teorien i sammenspil med den

organisatoriske kontekst med ovenst̊aende forbehold in mente.
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5
Analyse 1

Hvordan viljestyrke optræder i

organisationer

Med interessen for at undersøge viljestyrke i en organisatorisk sammenhæng har vi,

som tidligere præsenteret, gennemført en række interviews med seks forskellige ledere.

I analysen vil vi med afsæt i den indsamlede empiri analysere, hvordan viljestyrke

optræder i organisationer. Analysen tager udgangspunkt i underspørgsmålene:

• Hvordan forst̊ar ledere viljestyrke i organisationer?

• Hvad er tegn p̊a viljestyrke i organisationer?

Analysen af de to underspørgsmål vil tilsammen udgøre forst̊aelsen af hvordan vil-

jestyrke optræder i organisationer.

5.1 Hvordan forst̊ar ledere viljestyrke i organisatio-

ner?

For at forst̊a hvordan viljestyrke optræder i organisationer, finder vi det interessant

at undersøge, hvordan respondenterne definerer viljestyrke, og deraf hvad de forst̊ar

ved begrebet i den organisatoriske kontekst. Analytisk ligger fokus s̊aledes p̊a lederens
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forst̊aelse i den organisatoriske kontekst. Det betyder eksempelvis, at hvis respondenter-

ne taler om viljestyrke i en privat kontekst, s̊a applicere vi det over i en organisatorisk

kontekst, fordi vi g̊ar ud fra, at n̊ar respondenterne taler om det ud fra noget privat

kan deres privatsfære i denne sammenhæng ses som udgangspunktet for deres forst̊aelse

af begrebet i den organisatoriske kontekst. Transskribering af hvert interview vil være

fundamentet for analysen.

Respondenternes definitioner vil først blive præsenteret, hvorefter vi vil sammenholde

respondenternes definitioner med teorien om viljestyrke for at se p̊a ligheder og forskelle

i definitionen af begrebet. Vi vil konsekvent igennem resten af specialet gøre brug af

forkortelsen RX. ”R”st̊ar for respondent, og ”X”henviser til den respondent, der bliver

talt om i form af tallet 1 til 6.

5.1.1 Præsentation af respondenternes definitioner

Følgende præsenterer hvordan respondenterne forst̊ar viljestyrke udfra den måde de

søger at definere begrebet p̊a gennem interviewet. Der er s̊aledes ikke tale om klare

definitioner p̊a baggrund af ét spørgsmål, trods det at vi indledningsvist i interviewet

spørger konkret ind til, hvad de forst̊ar ved begrebet. Følgende er s̊aledes søgt sam-

menfattet bedst muligt udfra de respektive udsagn, der opst̊ar interviewet igennem.

Definitionerne og dermed forst̊aelsen af viljestyrke, som præsenteres nedenfor, bygger

s̊aledes p̊a en vifte af spørgsmål, der spørger ind til forskellige ledelsesmæssige og orga-

nisatoriske forhold, der sættes i relation til viljestyrke.

R1 beskriver viljestyrke som ”[...] at man m̊aske ved, hvor man vil hen med de

ting man gør. [...] Hvor fast man st̊ar p̊a de ting [...]” (Bilag A.1, s. 119). Viljestyrke

indebærer s̊aledes en slags målrettethed og beslutsomhed, og beskrives endvidere ogs̊a

som stædighed og g̊ap̊amod (Bilag A.1). Viljestyrke forst̊as desuden som b̊ade en positiv

og negativ egenskab, da det ifølge R1 udtrykkes ved, at man foreksempel taler meget,

og måske derfor ikke er s̊a åben overfor andres inputs, eller lader andre komme til

(Bilag A.1). Viljestyrke er s̊aledes noget, som ifølge R1 karakteriserer mere dominerende

medarbejdere, da det er et udtryk for, at man sl̊ar igennem med sin agenda (Bilag

A.1). Viljestyrke og selvkontrol hænger desuden ifølge R1 ikke nødvendigvis sammen.

Her henviser respondenten til, at selvkontrollen bliver lagt p̊a hylden, hvis man vil

have noget igennem i en diskussion. I den forbindelse fortæller R1, at viljestyrke og
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selvkontrol måske hænger sammen til at starte med, men ikke hele tiden (Bilag A.1).

R2 ser viljestyrke som noget man blandt andet trækker p̊a, n̊ar man g̊ar i en form

for overlevelsestilstand, og udtaler ”Hvis du er p̊a viljestyrken, s̊a er du vel i en eller

anden form for survival mode. S̊a er der noget, du skal, som du ikke har lyst til” (Bilag

A.2, s. 143). Viljestyrke opfattes s̊aledes som et ”nødredskab”, hvor R2 ikke finder det

ønskværdigt, at man har brug for viljestyrke, da det indikerer, at man skal bruge ekstra

energi til foreksempel at tage p̊a arbejde (Bilag A.2). Tilgengæld er viljestyrke ifølge

R2 ogs̊a det, der bidrager til at skabe mening, n̊ar man gennemg̊ar noget, der ikke er

rart for én, ”Hvis du har viljestyrken til at g̊a igennem noget, jamen s̊a kan du mærke,

at det giver mening, selvom det ikke er rart, og ikke føles godt [...]” (Bilag A.2, s. 141).

Det fremg̊ar dog endvidere af interviewet med R2, at vedkommende ligeledes mener, at

viljestyrke ses, n̊ar medarbejderne mander sig op og udfører arbejdsopgaver, selvom det

ikke umiddelbart giver mening (Bilag A.2). Viljestyrke er derfor ogs̊a det, som bruges,

n̊ar mening ikke er til stede.

R3 forst̊ar blandt andet viljestyrke som en slags ”[...] energi og styrke, en velvillighed,

en fastholdenhed” (Bilag A.3, s. 152). R3 adskiller desuden viljestyrke fra motivation

ved at pege p̊a, at viljestyrke ikke nødvendigvis hviler p̊a motivation, viljestyrke handler

om, at man er interesseret i at komme et sted hen (Bilag A.3). Det målorienterede

element af forst̊aelsen svarer lidt til R1 ’s forst̊aelse af viljestyrke. I stil med R2 taler

R3 desuden om mening, og peger p̊a, at det ikke behøver give mening, for at man kan

bruge sin viljestyrke, men siger, at den ogs̊a kan bruges, n̊ar man skal n̊a et mål, selvom

det ikke giver mening for én (Bilag A.3). Viljestyrke er s̊aledes ifølge R2 og R3 det, der

gør én i stand til at arbejde mod et m̊al, selvom det ikke giver mening for en.

R4 reflekterer over viljestyrke som begreb gennem det meste af interviewet, og har

derfor forskellige formulering i sin søgen p̊a at n̊a en definition af viljestyrke. R4 synes

dog at n̊a frem til at ”Viljestyrke det m̊a s̊a være ens evne til at være vedholdende og

fastholde det projekt, man har gang i” (Bilag A.4 s. 166). Viljestyrke ses desuden som

”en del af kernen i individet, som kan være der i større eller mindre grad” (Bilag A.4, s.

169), og det defineres ydermere som evnen til at lægge l̊ag p̊a sine ”ur-instinkter”(Bilag

A.4). R4 beskriver s̊aledes det driftorienterede element af viljestyrke, og for s̊a vidt ogs̊a

behovet for at trække p̊a ens nyere udviklede kognitive funktioner, der her antages at

være det modsatte af, hvad der menes med ”ur-instinkter”.

R5 har svært ved at forholde sig til begrebet, og ”tilskriver meget sjældent folk det
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at have viljestyrke” (Bilag A.5, s. 179). R5 sondrer mellem viljestyrke og afhængighed,

og peger p̊a, at viljestyrke er meget mere positivt ladet ”Forst̊aet derhen at det er et

positivt defineret m̊al, som man gør, som man jager, fordi det er et aktivt tilvalg [...] S̊a

det peger altid i retning af en eller anden form for frihed.” (Bilag A.5, s. 180). R5 har

dermed som flere af de andre respondenter en forst̊aelse af viljestyrke som noget, der

har med mål at gøre. Det handler desuden om at skulle overkomme en udfordring som

foreksempel smerte ”viljestyrke kan ogs̊a bare betyde evnen til at overkomme smerte for

at n̊a et m̊al” (Bilag A.5, s. 196). R5 reflekterer desuden over begreberne motivation

og selvkontrol i relation til viljestyrke, og n̊ar frem til at ”selvkontrol det ville jeg tænke

som s̊adan, at kunne se bort fra umiddelbare impulser for at følge mere langsigtede m̊al.

Viljestyrke kan forklares p̊a samme m̊ade.” (Bilag A.5, s. 196).

R6 sætter viljestyrke i forbindelse med robusthed og peger p̊a, at man med viljestyrke

kan lægge sin s̊arbarhed væk, og dermed er man psykisk stærk (Bilag A.6). Viljestyrke

beskrives desuden som det, der bærer én igennem udfordringer, og gør at man er ved-

holende, ”viljestyrke best̊ar ogs̊a i at blive i [...] et skib, der er ved at synke.” (Bilag

A.6, s. 207), der kan forst̊aes som et billede p̊a, at man er vedholdende trods modstand.

Viljestærke personer er desuden beslutsomme og positive overfor omverden ”Men vil-

jestyrke der ser jeg det ogs̊a som, at dem der har viljestyrke, de er meget beslutsomme.

Synes ogs̊a de er lidt mere positive overfor omverden” (Bilag A.6, s. 206). R6 reflekterer

endvidere over frihed og tro i forhold til viljestyrke og peger p̊a, at man har et valg i,

hvor man bruger sin viljestyrke, og at troen p̊a noget gør, at man f̊ar viljestyrke, ”Jeg

tror det er n̊ar man tror p̊a noget, s̊a f̊ar man viljestyrken” (Bilag A.6, s. 218).

5.1.2 Analyse af respondenternes forst̊aelse og definitioner

Med udgangspunkt i specialets forst̊aelse og definition af viljestyrke som beskrevet i

teoriafsnittet om viljestyrke, samt de ovenfor præsenterede definitioner, vil vi foretage

en analyse, der søger at forholde sig kritisk til respondenternes forst̊aelse af viljestyr-

ke. Analysen vil s̊aledes sammenligne respondenternes forst̊aelse og definitioner med

følgende:

1. Viljestyrke er sammensat af ordnene vilje og styrke hvoraf vilje er det, der karakte-

riserer driften, og styrken er evnen i begrebet. Bevidsthed kommer før viljestyrke.

2. Viljestyrke er stærkt relateret til selvkontrol og motivation.
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3. Viljestyrke indebærer at man trækker p̊a styringsfunktioner i hjernen. Det præfron-

tale cortex er centralt for at anvende viljestyrke.

4. Anvendelse af viljestyrke trækker p̊a kroppens energi og p̊avirkes af glukoseni-

veauet i kroppen, hvorfor der er en fysiologisk begrænsning for viljestyrke.

Ovenst̊aende samt specialet definition; ”Viljestyrke er evnen og energien til at træ↵e

beslutning om, samt rette sin handling mod ens m̊al p̊a en vedholdende m̊ade, trods

modstand af forskellig karakter”, er s̊aledes udgangspunktet for følgende analyse.

Bevidsthed og viljestyrke

B̊ade R5 og R6 reflekterer over frihed i forhold til viljestyrke, hvilket kan kobles til

bevidsthedsaspektet, som fremg̊ar af første forst̊aelsespunkt. Viljestyrke opfattes her af

respondenterne som noget, man har frihed til at bestemme, hvor man anvender, hvilket

stemmer overens med specialets forst̊aelse. R5 taler i forhold til bevidsthed endvidere

om, at vedkommende ser det som meget gavnligt at være bevidst om sin bevidsthed,

s̊a den ikke bliver styret reaktiv eller af umiddelbare impulser (Bilag A.5). Om ube-

vidsthed mener R2, at man ofte ubevidst agerer p̊a en bestemt måde, n̊ar man trækker

p̊a sin viljestyrke, og dermed er viljestyrke, eller den adfærd viljestyrken resulterer i,

for vedkommende ikke altid bevidstliggjort (Bilag A.2). Herom peger Baumeister og

Tierney (2011) p̊a at mennesker, der har svært ved at kontrollere sin adfærd og være

sig bevidst herom, ofte befinder sig i et stadie, hvor viljestyrken er ved at være brugt

op, hvilket resulterer i, at de ikke er bevidste om deres adfærd, og dermed ikke kan

kontrollere den. Bevidsthedsaspektet er s̊aledes dynamisk i den forstand, at hvis vil-

jestyrken er for meget i anvendelse, kan det resultere i, at den opbruges i en s̊adan grad,

at man begynder at agere ubevidst. Udfra respondenternes udtalelser og sammenspillet

med viljestyrketeorien, kan dette i den organisatoriske kontekst tænkes at være et tegn

p̊a mindre viljestyrke. Omvendt kan adfærd, der indikerer, at man er i kontrol med og

bevidst om egen adfærd, være et tegn p̊a at viljestyrken ikke er brugt op.

Viljestyrke, selvkontrol og motivation

I forhold til koblingen mellem viljestyrke og selvkontrol samt motivation, er der for-

skellige udlægninger om sammenhængen mellem disse begreber. R4 taler om selvkon-

trol, med udgangspunkt i hvordan vedkommende selv skal udøve selvkontrol p̊a arbejdet
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hvilket, ud fra vedkommendes svar, minder om viljestyrke, da vedkommende kobler det

til, at man ikke skal følge sine umiddelbare impulser (Bilag A.4). Dette kan endvidere

kobles til punkt tre af specialets forst̊aelse, hvor viljestyrke og selvkontrol kræver, at

der trækkes p̊a styringfunktioner i hjernen, hvormed nyere udviklede kognitive funk-

tioner er i spil hos individet. R5 mener at b̊ade motivation, selvkontrol og viljestyrke

kan defineres som det samme (Bilag A.5). Udfra teorien ved vi dog at dette ikke er

tilfældet (se kapitel 4), men det er interessant, at R5 alligevel kobler dem tæt sammen,

da de tre begreber har en relation til hinanden. Om sammenhængen mellem motivation

og viljestyrke fremhæver R3, at viljestyrke ikke nødvendigvis hviler p̊a en motivation

(Bilag A.3), hvilket i relation til teorien kan hænge sammen, da viljestyrke netop kan

ses som noget, der g̊ar udover motivation (Bruch og Ghoshal 2004).

Om selvkontrol og viljestyrke mener R1 ikke, at de to begreber nødvendigvis hæn-

ger sammen og taler her om, at medarbejdere ikke udøver selvkontrol, hvis de bare vil

vinde en diskussion, og dermed siger uhensigtsmæssige ting. Dette kan for s̊a vidt godt

hænge fint sammen, s̊afremt ovenst̊aende skal forst̊as som et udtryk for, at der hverken

er viljestyrke eller selvkontrol til stede. Omvendt ved vi dog, at R1 netop peger p̊a, at

der er viljestyrke til stede, men ikke selvkontrol, hvilket s̊aledes ikke hænger sammen

med teorien, der fremhæver, at viljestyrke og selvkontrol trækker p̊a de samme styrings-

funktioner i hjernen (McGonigal 2012). Forholder man sig kritisk til R1s betragtning,

er det dog værd at bemærke, at R1 igennem interviewet b̊ade kobler selvkontrol og vil-

jestyrke til det at vinde en diskussion og derfor, p̊a forskellige tidspunkter i interviewet,

beskriver de to begreber p̊a samme måde (Bilag A.1). Derfor kan der, til trods for at R1

ikke fremlægger det p̊a denne måde, være en større sammenhæng mellem begreberne

end der umiddelbart gives udtryk for. Heraf synliggøres at der opst̊ar en begrebsforvir-

ring for respondenterne, n̊ar de skal adskille viljestyrke og selvkontrol, hvilket kan være

forst̊aeligt, eftersom begreberne ikke nødvendigvis adskilles teoretisk (Baumeister m.fl.

2007).

Mental kapacitet

R6 bruger betegnelsen ”psykisk stærk”om personer, der har meget viljestyrke, hvilket

kan forst̊as, som det at have nogle mentale evner, der udspiller sig ved aktivitet i det

præfrontale cortex, som eksempelvis at være i stand at sætte sine umiddelbare behov

til side som underforst̊aet i punkt 3 af specialets forst̊aelse. R4 bringer eksplicit det

kognitive aspekt i spil ved at definere viljestyrke som det modsatte af at trække p̊a sine
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ur-instinkter, og dermed lade andre dele af hjernen styre ens handlinger. R2 beskriver

viljestyrke som det at være i en form for overlevelsestilstand, eksempelvis hvis man har

været udsat for problemskabende adfærd fra organisationens brugere (s̊asom at blive

jagtet med en kniv, sl̊aet eller lignende). Modsat R6 og R4 synes R2 s forst̊aelse at afvige

fra hvad der kendetegner viljestyrke. Segerstrom m.fl. (2012) karakteriserer det at være

i en situation, hvor man frygter for sit liv, som det at være i en ”fight-and-fligt”tilstand.

Her fremhæver Segerstrom m.fl. (2012), at man i denne situation ikke trækker p̊a sin

viljestyrke, da mennesket instinktivt vil reagere hurtigt udfra sine impulser for at redde

sig selv, hvilket trækker p̊a den ældre del af hjernen. Viljestyrke bliver hermed først

aktuelt i ”pause-and-plan”tilstanden, hvor individet har mulighed for at stoppe op og

overveje sin næste handling, og dermed trække p̊a de nyere udviklede kognitive evner

fremfor de ældre (Segerstrom m.fl. 2012). Det der adskiller de to situationer er om det

er en indre eller en ydre konflikt, hvor McGonigal (2012) fremhæver, at der skal være

en indre konflikt til stede, før man kan tale om viljestyrke. Det er derfor ikke i selve

situationen med problemskabende adfærd, at viljestyrken er i spil, men i de efterfølgende

situationer, hvor medarbejderen skal ”op p̊a hesten”igen, og dermed kan have gavn

af sin viljestyrke. Dette er muligvis hvad R2 mener i den givne situation, og derfor

viser dette s̊aledes vigtigheden af at tolke p̊a respondenternes udsagn, og dermed hele

tiden være opmærksom p̊a, hvad de mener med det, de siger, og hvorn̊ar det markant

adskiller sig fra at have med viljestyrke at gøre. Det er endvidere værd at bemærke,

at det er vanskeligt at vide i hvilken grad, respondenterne kender til medarbejdernes

indre konflikter, der i det ovenst̊aende lige blev karakteriseret som essentielt, for at man

bruger sin viljestyrke. Vores empiri bygger s̊aledes p̊a lederens (respondentens) forst̊aelse

af medarbejderens indre konflikt. De resterende respondenter taler ikke direkte om

hjernens betydning og rolle for viljestyrke, hvilket indikerer, at respondenterne ikke

nødvendigvis har gjort sig overvejelser om, at individer skal være i stand til at regulere

sig selv i det præfrontale cortex for at udøve viljestyrke (Baumeister 2013).

Viljestyrke og energi

Der er ingen af respondenterne, der direkte taler om viljestyrke i forbindelse med

kroppens glukoseniveau som berørt i punkt fire, men R6 udtaler: ”hvis jeg har oplevet

noget irriterende, dumt eller s̊adan noget, s̊a kan det jo godt være, at min viljestyrke

ikke er den samme som hvis jeg bare er helt p̊a toppen” (Bilag A.6, s. 219), og siger i den

forbindelse, at vedkommende selv oplever, at vedkommende har mere viljestyrke, hvis

vedkommende har overskud (Bilag A.6). Hermed er der fra R6 alts̊a nogle overvejelser
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i forhold til, at der kan være forskel p̊a i hvilken grad, man kan rette sin viljestyrke

mod noget. R2 er i forlængelse heraf inde p̊a, at hvis man i for lang tid skal køre p̊a

viljestyrken, s̊a f̊ar man stress, hvilket stemmer godt overens med R2s til dels negative

betragtning af begrebet, ligesom dette ligeledes passer med viljestyrketeorien, der ka-

rakteriserer stress som viljestyrkens værste fjende (McGonigal 2012). At respondenter

ikke nærmere berører dette ressourcemæssige aspekt af viljestyrke, skyldes formentlig,

at de ikke har gjort sig overvejelser omkring sammenhængen. Dette kan tyde p̊a (som

flere ligeledes selv fremhæver), at de ikke p̊a nuværende tidspunkt arbejder aktivt med

viljestyrke, og dermed ikke er opmærksomme p̊a hvordan og hvorn̊ar, man bedst muligt

gør brug af viljestyrke, eller hvorn̊ar man kan opleve udfordringer med viljestyrke, fordi

man er udmattet, overbelastet eller lignende.

Definitionen af viljestyrke

Gennemg̊aende har respondenterne s̊aledes udfra ovenst̊aende overvejelser en for-

holdsvis korrekt forst̊aelse af viljestyrke sammenholdt med teorien herom. Til trods for

dette ser vi dog flere betragtninger fra respondenterne, som peger p̊a, at der er visse

forst̊aelser af viljestyrke, der teoretisk ikke kan karakteriseres som viljestyrke. Ser vi

konkret nærmere p̊a hvordan viljestyrke defineres i specialet, kan vi se, at R4, R5 og

R6 beskriver viljestyrke som en evne, og R3 definerer det som en energi. Disse betragt-

ninger stemmer overens med specialets definition (se afsnit 4.4.1), hvorfor de herudfra

nærmer sig en forholdsvis præcis forst̊aelse af, hvordan man kan karakterisere viljestyr-

ke. R1, R3, R4 og R5 fremhæver desuden målaspektet som vigtigt for viljestyrke,

hvilket derfor måske særligt er den måde hvorp̊a viljestyrke synliggøres for responde-

terne, da dette i særdeleshed er deres fokus. Viljestyrke er dog ogs̊a defineret som det

at være vedholdende og kunne modst̊a udfordringer, men som tidligere fremhævet ved

præsentationen af respondenternes definitioner, kan vi se, at mange nævner vedholden-

hed som et forhold, der har med viljestyrke at gøre, og det fremg̊ar ofte implicit, at der

er udfordringer i de sammenhænge som respondenterne fremhæver i forbindelse med

viljestyrke. Grundlæggende har respondenterne s̊aledes refleksioner om viljestyrke, der

definitorisk ligner specialets definition. Det er dog vigtigt at have in mente, at dette er

et udtryk for en samlet forst̊aelse af respondenternes udsagn. Respondenternes enkelte

definitioner afviger mere fra specialets definition, og indebærer forskellige mangler i det

samlede billede af hvad viljestyrke er (se afsnit 4.4.1).
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5.1.3 Delkonklusion

Ledere forst̊ar viljestyrke i organisationer udfra forskellige indfaldsvinkler til viljestyrke.

Gennemg̊aende synes ledere at hæfte sig ved, at viljestyrke hænger sammen med at være

målrettet, beslutsom eller vedholdende, og viljestyrke karakteriseres ligeledes af flere

som en evne eller energi. Ledernes udsagn kan gennemg̊aende relateres til hinanden,

hvormed den samlede forst̊aelse og definition af viljestyrke synes at være velfunderet.

Omvendt er ledernes enkelte forst̊aelser og definitioner af viljestyrke karakteriseret ved

en række mangler, hvor der særligt foreligger tvetydigheder og modsigelser, der kræver

en del tolkning og bearbejdning af udsagn. Dele af det som lederne fremhæver som

viljestyrke, kan s̊aledes ikke teoretisk karakteriseres som viljestyrke, hvorfor ledernes

forst̊aelse af viljestyrke i organisationer kan bedres.

5.2 Hvad er tegn p̊a viljestyrke i organisationer?

I det følgende vil vi se p̊a hvordan viljestyrke optræder organisatorisk ved at undersøge,

hvad der kan være tegn p̊a viljestyrke i en organisation udfra de elementer respon-

denterne fremhæver, n̊ar de ser viljestyrke. I det følgende ser vi dermed nærmere p̊a

et mere synligt udtryk for, at viljestyrke anvendes eller er til stede som en evne, som

eksempelvis medarbejdere gør brug af eller har meget (eller lidt) af.

5.2.1 Tegn p̊a viljestyrke

Af respondenternes definitioner kan man se, at n̊ar respondenterne definerer og beskriver

viljestyrke, giver det anledning til, at de fremhæver forskellige situationer og sammen-

hænge, de ser viljestyrke optræde i. Dette bidrager til at respondenterne fremhæver,

hvad der kan karakteriseres som indikatorer eller tegn p̊a viljestyrke i organisationer. Af

tegn p̊a viljestyrke, som respondenterne peger p̊a, kan overordnet sammenfattes som, at

man er stædig, har g̊ap̊amod, taler meget og g̊ar i front (Bilag A.1). Man er udviklings-

orienteret, vedholdende og man mander sig op til opgaver, selvom de ikke giver mening

(Bilag A.2), samt har et højt arbejdstempo, finder bedre løsninger p̊a opgaver (Bilag

A.3; A.4) og skaber god stemning (Bilag A.3). Viljestærke mennesker har desuden en

ihærdighed (Bilag A.4) og generel adfærd, der peger mod målet (Bilag A.5). Ydermere
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karakteriseres viljestærke mennesker som psykisk stærke og modstanddygtig personer,

der fighter tilbage og bruger ord som ”Jeg tror p̊a det”, ”det skal nok lykkedes”, ”jeg

gør det”, ”jeg vil det”, hvorfor de ogs̊a har et andet kropssprog med ”glimt i øjet”og

”knyttede fighter hænder”(Bilag A.6).

Herudfra kan man se, at n̊ar respondenterne skal se efter tegn p̊a viljestyrke, er det ved

at observere og reflektere over deres egen og medarbejdernes m̊ade at være p̊a, der synes

at være det centrale for at beskrive viljestyrke. Viljestyrke bindes s̊aledes op p̊a noget,

der har med personer at gøre i form af deres adfærd, deres verbale udtryk, kropssprog

og den indvirkning dette har p̊a eksempelvis stemningen. De tegn som respondenterne

fremhæver, synes i den forbindelse at være det, som de har lettest adgang til at beskrive,

da de ikke nødvendigvis har adgang til eksempelvis medarbejdernes tanker, opfattelser

samt følelser og dermed ikke eksplicit kendskab til medarbejdernes indre konflikter.

Da viljestyrke er en evne, synes det dermed nærliggende, at evnen udspiller sig for

andre udfra den m̊ade, man agerer p̊a og eksempelvis h̊andterer forskellige opgaver.

Fordi respondenterne fremhæver disse elementer, vil vi i det følgende se nærmere p̊a,

hvorvidt disse tegn p̊a viljestyrke kan forklares udfra det, vi ved om viljestyrke og

viljestærke mennesker, og s̊aledes om elementerne rent faktisk kan anses for at være

tegn p̊a viljestyrke. De tegn som respondenterne fremhæver, vil desuden bidrage til at

se hvordan viljestyrke optræder i en organisatorisk kontekst, da det for eksempel siger

noget om hvor tilgængelig viljestyrke er udfra afkodning af adfærd.

Adfærd

Respondenterne anvender forskellige adfærdsorientede begreber, n̊ar de søger at be-

skrive viljestyrke, eksempelvis vedholdenhed, der har til hensigt at beskrive en særlig

type adfærd. R4, R5 og R6 peger endda p̊a, at viljestyrke kan ses som et psykolo-

gisk begreb, der har med adfærd at gøre (Bilag A.4; A.5; A.6). Dette betyder at n̊ar

respondenterne søger at beskrive viljestyrke hos medarbejdere og i deres respektive or-

ganisationer, er en af de ting de blandt andet ser efter og fremhæver, den adfærd der

udspiller sig. Et tegn p̊a viljestyrke kan dermed være den adfærd, der er til stede.

Som tegn p̊a viljestyrke i organisationer fremhæver R2 adfærd som at mande sig

op og arbejde h̊ardt, være vedholdende og udviklingsorientert. Om at mande sig op

selvom en arbejdsopgave ikke giver mening, fortæller R2, at viljestærke medarbejdere

”[...] arbejder [...] h̊ardt for at komme videre og komme fra deres gamle opfattelse og

forst̊aelse af, hvordan tingene skulle gøres til den nye” (Bilag A.2, s. 138). Viljestærke
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medarbejdere synes dermed at være h̊ardt arbejdende selvom tingene ikke giver mening,

og er i stand til at fralægge sig en tidligere opfattelse af arbejdet, der ikke længere gør sig

gældende i organisationen, fordi en ny måde at gøre tingene p̊a, nu er tr̊adt til. Tangney

m.fl. (2004) peger i den forbindelse p̊a, at viljestærke mennesker, og mennesker med et

højt niveau af selvkontrol, er i stand til at skabe et fit mellem sig selv og omverdenen.

Det vil sige, at man er i stand til at regulere sig selv og sin adfærd p̊a en måde, der er i

overensstemmelse med, den situation man befinder sig i. Den adfærd som lederen ser hos

medarbejderne, kan derfor her ses som et udtryk for viljestyrke ved, at medarbejderne

er i stand til at skabe et nyt ”fit”mellem sig selv og arbejdsopgaven. Er man ikke i stand

til at regulere sig selv i en situation som denne, der kan give anledning til eksempelvis

frustration eller andre intense følelser, vil man med mindre selvregulering risikere at lade

sig styre af følelser fremfor fornuft (Tangney m.fl. 2004). Ovenst̊aende citat er dermed

et tegn p̊a en evne til at blive ved med at tilpasse sig og regulere sig selv s̊aledes, at

der arbejdes mod den nye forst̊aelse af arbejdsopgaven. Viljestærke medarbejdere synes

dermed i stand til at arbejde med arbejdsopgaver, selvom opgaverne ikke giver mening

for dem. Det kan dog tænkes, at det p̊a sigt vil lykkes medarbejderne at skabe mening,

netop fordi de bliver ved med at arbejde mod den nye forst̊aelse. I den forbindelse oplever

R2 netop, at viljestyrke synes at bidrage til at skabe mening (Bilag A.2), hvilket måske

sker fordi medarbejderne lykkes med at skabe et nyt fit mellem sig selv om omverden

(Tangney m.fl. 2004).

At arbejde h̊ardt for noget, og give arbejdsopgaven eller ligende et forsøg, er lige-

ledes et aspekt R4 fremhæver i en situation, hvor R4 har st̊aet med en medarbejder,

der havde kompetencemæssige udfordringer med at løse en svær opgave. I den forbin-

delse s̊a R4 viljestyrke, fordi medarbejderen forsøgte at løse opgaven, selvom det var

udfordrende for personen (Bilag A.4). Medarbejderen var dermed i stand til at blive

ved, trods det, at det var svært og udfordrende. Dette er netop hvad der karakteriserer

viljestærke mennesker (Baumeister 2013), og er dermed et fint billede af evnen til at

være vedholdende og målorienteret trods udfordringer, hvilket netop defineres som vil-

jestyrke (se 4.4.1). Forudsætningen for at overst̊aende kan være et tegn p̊a viljestyrke

er dog, at medarbejdere, i den givne situation oplever en indre konflikt, ved at skulle

give arbejdsopgaven et forsøg (McGonigal 2012). Den indre konflikt kan her antages at

være valget mellem at forsætte og lysten til at give op grundet de kompetencemæssige

udfordringer. Dette kan vi dog ikke vide med sikkerhed, da det kræver en nærmere

dialog med medarbejderen, som R4 i dette tilfælde ikke havde haft med vedkommende

(Bilag A.4).
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At arbejde h̊ardt trods udfordringer synes ikke alene at være tegn p̊a viljestyrke ifølge

R3. R3 mener blandt andet ogs̊a, at kunne se viljestyrke hos medarbejdere og perso-

ner udfra det tempo de har, og den måde de udvikler og udfører arbejdsopgaver p̊a.

Vedkommende fortæller at ”opgaver bliver hurtigere løst eller løst p̊a en bedre m̊ade”

(Bilag A.3 s. 152), og at opgaver bliver løst p̊a en god måde som ledelsen bemærker, og

uddyber i den forbindelse, at ”en god m̊ade er ved, at der kommer god stemning, man

har glade medarbejdere, en sund organisation, og at det er fascinerende, at man har

n̊aet sit m̊al” (Bilag A.3 s. 153). I og med at viljestærke personer typisk er succesrige,

gladere, sundere og performer godt i flere sammenhænge, ogs̊a karrieremæssigt (Mc-

Gonigal 2012), kan ovenst̊aende observationer for s̊a vidt godt være indikatorer p̊a, at

medarbejdernes adfærd er et tegn p̊a, at de har viljestyrke. Med udgangspunkt i teorien

om, at viljestærke mennesker har nogle stærke mentale kompetencer (McGonigal 2012),

kan der argumenteres for, at disse kompetencer kan gøre medarbejdere i stand til at

løse arbejdsopgaver bedre og hurtigere. Omvendt kan dette ogs̊a blot være et tegn p̊a,

at en medarbejder er særlig fagligt kompetent, og dermed ikke nødvendigvis viljestærk,

hvilket R2 eksempelvis gør opmærksom p̊a i sine refleksioner over viljestærke medar-

bejdere og måden de arbejder p̊a (Bilag A.2). At ovenst̊aende kan forklares som et tegn

p̊a noget andet, kan for s̊a vidt ogs̊a gælde for de andre elementer, som R3 peger p̊a.

God stemning kan eksempelvis ogs̊a bare være et udtryk for en positiv medarbejder,

der ikke nødvendigvis er viljestærk, blot fordi vedkommende er positiv. Ovenst̊aende

observationer som R3 fremhæver som tegn viljestyrke kan s̊aledes udfra litteraturen

godt have en sammenhæng med viljestyrke, og derfor være tegn p̊a viljestyrke i en or-

ganisation, men samtidig kan den anførte adfærd og de fremhævede forhold i princippet

være tegn p̊a noget andet.

Det verbale og kropssprog

Flere respondenter peger p̊a, at måden hvorp̊a de kan se viljestyrke, er udfra det

medarbejderne siger eller måden de taler om den udfordring eller modstand, de st̊ar

overfor, samt ved det kropssprog, som udspiller sig i samspil hermed.

Medarbejdernes måde at tale om den modstand, de oplever i givne situationer, kan

ifølge R6 eksempelvis indikere hvorvidt medarbejdernes viljestyrke anvendes (Bilag

A.6). R6 kommer med følgende eksempler: ”det vil vi ikke (finde os i)” eller bevarer

roen og siger ”det skal nok g̊a” (Bilag A.6, s. 207). R6 taler sig hermed ind i, at man

kan spotte viljestyrke ved at en medarbejder enten giver udtryk for at ville kæmpe,
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eller accepterer situationen. En anden måde R6 lægger mærke til viljestyrke i relation

til kommunikation er ligeledes, hvis medarbejderen hele tiden forsøger at finde nye

løsninger ved eksempelvis at reframe et projekt til en leder, s̊a de igennem den nye

framing kan f̊a støtte (Bilag A.6). I forlængelse af det som bliver sagt (eller ikke sagt),

fortæller R2, at R2 er særlig opmærksom p̊a kropssproget, fordi der kan sidde nogle

medarbejdere, der ikke er kommunikative stærke, og dermed ikke har ordene med sig

til at beskrive deres bevæggrunde for en given holdning eller adfærd, s̊asom at være

modstander af et projekt (Bilag A.2). Ved modstand til et projekt eller en opgave

bestemt hierarkisk højere, og lagt ned over organisationen, fremhæver b̊ade R2 og R3,

at modstanden særligt kan karakteriseres ved at medarbejderne lægger armene over

kors (Bilag A.2; A.3). I modsætning hertil mener R6, at kropssprog i forbindelse med

den modstand, en medarbejder kan møde fra sin leder i forhold til et projekt eller en

opgave, de gerne vil have ført igennem, er løftede arme og knyttede næver, der anses

som et udtryk for en person med ”gnist”og ”figther̊and”, hvilket her karakteriseres som

en måde at udvise viljestyrke p̊a (Bilag A.6). Kropsproget anses dermed desuden som

et udtryk for at have viljestyrke til at g̊a forrest for at løse en svær opgave (Bilag

A.6). Ifølge respondenterne kan det lukkede kropssprog dermed anses som et tegn p̊a

modstand, mens det åbne ”fighter”kropssprog er et tegn p̊a viljestyrke.

Umiddelbart kan ovenst̊aende ligesom den tidligere p̊apegede adfærd s̊aledes anses

som tegn p̊a viljestyrke, men da vi ikke har adgang til specificeret bevæggrund, tanker og

holdninger og dermed mulighed for at udforske disse elementer yderligere, kan det blive

vanskeligt at sige noget nærmere herom. Generelt kan man desuden om b̊ade adfærden,

det verbale udtryk og kropssproget sige, at det umiddelbart ville være gavnligt for

lederen at blive mere klar over præcis, hvad der er p̊a spil i forhold til viljestyrke,

eksempelvis ved at g̊a i dialog med medarbejdere. Der synes i den forbindelse at være en

gennemg̊aende tendens til, at det som respondenterne fremhæver som tegn p̊a viljestyrke

umiddelbart bunder i refleksioner, der bærer præg af, at der ikke er gjort sig større

erfaring med viljestyrke i praksis. Der kan være forskellige årsager hertil, men udfra

ovenst̊aende tegn kunne en mulig grund være, at viljestyrke synes svært at indfange og

isolere som noget, der selvstændigt lader sig observere i den organisatoriske kontekst.

Deraf er viljestyrke muligvis et knap s̊a tilgængeligt begreb, særligt fordi det synes at

kræve, at man g̊ar p̊a opdagelse i individet og dets bevæggrunde, udfordringer, følelser

og mål (McGonigal 2012).
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5.2.2 Delkonklusion

Tegn p̊a viljestyrke i organisationer kan være adfærd s̊asom at tilpasse sig ændringer

i arbejdsopgaver eller arbejdssituationer ved at acceptere de nye vilk̊ar og være åbne

for at skabe et nyt ”fit”. Analysen fremhæver ogs̊a, at gentagne forsøg p̊a at løse en

udfordrende opgave, b̊ade i form af kompetencemæssige udfordringer samt udefrakom-

mende udfordringer fra en leder eller andre interessenter, ligeledes indikerer viljestærk

adfærd hos en medarbejder. Et særligt verbalt udtryk og kropssprog kan desuden have

en sammenhæng med viljestyrke, der i disse tilfælde har relation til konklusionerne om

adfærd; enten giver medarbejderen udtryk for at situationen nok skal g̊a (tilpasser sig

situationen) eller har et åbent kropssprog og kæmper videre (gentagne forsøg p̊a at løse

en udfordring). Det bliver endvidere synliggjort, at tegnene p̊a viljestyrke medvirker til

en positiv stemning, glade medarbejdere og dermed en sund organisation.

Der synes i forbindelse med at se tegn p̊a viljestyrke at være generelle udfordringer

med at isolere viljestyrke, da andre faktorer kan spille ind eller forklare de anførte

tegn. Viljestyrke er s̊aledes et begreb, der kan være svært at indfange og isolere i den

organisatoriske kontekst, hvorfor vi i det følgende vil forholde os yderligere til det.

5.3 Kritisk refleksion

Udfra analysen af underspørgsmålene st̊ar det klart, at der er en række udfordringer

med at konkretisere hvordan viljestyrke optræder i den organisatoriske kontekst. Ser

vi nærmere p̊a hvad, der kan forklare, hvorfor det volder udfordringer, er en væsentlig

pointe den måde hvorp̊a respondenterne n̊ar frem til deres forst̊aelse og definition af

viljestyrke. Som det fremg̊ar bygger udlægningen af respondenternes definitioner p̊a

flere dele af interviewet, da det ikke er muligt for dem entydigt at give et svar p̊a, hvad

viljestyrke er. Det udfordrende aspekt for respondenterne med at definere viljestyrke er

interessant for besvarelsen af, hvordan viljestyrke optræder i organisationer, fordi det

netop peger p̊a, at viljestyrke umiddelbart ikke er noget respondenterne tidligere har

reflekteret over, eller bevidst arbejdet med i en organisatorisk sammenhæng. Dette ses

eksempelvis i deres talestrøm, hvor det ofte er tilfældet, at n̊ar de taler om viljestyrke,

er sætningerne mere søgende og usammenhængende som eksempelvis belyst ved R5

”eller s̊a, jeg vil, jeg er lidt usikker p̊a.. Jeg kunne være usikker p̊a, hvorn̊ar det er
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jeg egentlig har set viljestyrke” (Bilag A.5, s. 184). Derimod synes respondenterne at

have mere klarhed, n̊ar de taler om noget, der er mere velkendt for dem s̊asom mening

og motivation (Bilag A.2; A.3; A.5). Dette illustrerer at der for respondenterne typisk

er tale om overvejelser og refleksioner om viljestyrke, som opst̊ar p̊a stedet, hvorfor

viljestyrke ikke p̊a forh̊and har været genstand for meget refleksion, dialog eller lignende.

Dette forklarer desuden hvorfor respondenterne ind imellem er tvetydige, og undervejs

i interviewet modsiger sig selv eller synes tvivlsomme i forhold til begrebet.

Ser man nærmere p̊a respondenternes egne udsagn omkring begrebet, bliver det mere

eksplicit, at viljestyrke er nyt, svært eller udfordrende for dem at forholde sig til i den

organisatoriske kontekst. R3 er inde p̊a, at vedkommende ikke umiddelbart har sat

viljestyrke i forbindelse med en organisatorisk sammenhæng ”Jeg har ikke rigtig tænkt

over viljestyrke som et arbejdsredskab” (Bilag A.3 s. 162), hvilket R4 heller ikke har

(Bilag A.4). R4 er endda inde p̊a, at ”[...] viljestyrke er fandme noget mærkeligt noget

i denne her [organisations] sammenhæng” (Bilag A.4 s. 167), og henviser her til, at

vedkommende mener, at viljestyrke kan være skadeligt for organisationens overordnede

mål, hvis en medarbejder baserer sig for meget p̊a sin viljestyrke, og agerer som en ”én-

mands-hær”, og dermed mister de gode relationer, og den overordnede diskurs, der er

i organisationen (Bilag A.4). R5 er desuden eksplicit omkring, at vedkommende aldrig

selv arbejder med viljestyrke, og som p̊apeget tilskriver vedkommende sjældent folk at

have viljestyrke (Bilag A.5).

Igennem interviewene sker der s̊aledes en løbende refleksionsproces for respondenter-

ne, hvor de undervejs bliver mere klar over, hvorledes de skal forholde sig til viljestyrke

i den organisatoriske kontekst. Begrebet synes s̊aledes hovedsageligt ikke at optræde

for lederne, før vi italesætter det, og dermed f̊ar det først et organisatorisk liv, n̊ar vi

beder dem om at fremhæve det. Refleksionsprocessen synes i forlængelse af ovenst̊aende

særligt at bære præg af, at respondenterne i samtlige interviews, bruger andre begreber

eller teorier i deres søgen p̊a at definere og forholde sig til viljestyrke. R5 udtaler:

”[...] hvis man starter ud, som jeg starter ud, med at være kritisk overfor

det [viljestyrke] - s̊a er det ude. Hvis man sliber det til p̊a en m̊ade, s̊a det

kommer til at minde mere og mere om det vi nu kalder mentalisering, s̊a vil

jeg synes, at det er en enormt produktiv vej” (Bilag A.5 s. 201).

Ovenst̊aende citat viser, at R5 g̊ar fra ikke at finde viljestyrke relevant at arbejde
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med, til at betragte det som kernen i en mentaliserende organisation, hvilket er ved-

kommendes overordnede mål for hele organisationen (Bilag A.5). At respondenterne har

behov for at ”slibe”eller ”tilpasse”begrebet viljestyrke til noget de kender eller arbejder

med, synes at være en gennemg̊aende ting for alle respondenterne. Det er dog i sig selv

interessant, at der er flere af de samme tilpasninger og at respondenterne netop frem-

hæver flere af de samme begreber, n̊ar de søger at beskrive viljestyrke, da det angiveligt

kan betyde, at netop disse begreber, i den organisatoriske kontekst, er væsentlige for at

arbejde med viljestyrke. Begreber som ”motivation”(Bilag A.3; A.5), ”robusthed”(Bilag

A.2; A.3; A.6), ”målrettethed”(Bilag A.1; A.3; A.5) og ”mening”(Bilag A.2; A.3; A.5)

kan s̊aledes være centrale for at forst̊a, hvad der er p̊a spil organisatorisk i forhold til

viljestyrke. Flere af disse begreber kunne s̊aledes være genstand for videre undersøgelse

i den organisatoriske kontekst i relation til viljestyrke. Mening og sense-making er ek-

sempelvis ikke eksplicit berørt og sammenholdt med viljestyrketeorien, men kan udfra

ovenst̊aende være et element, der er særlig relevant for viljestyrke i den organisatoriske

kontekst. Viljestyrketeorien berører implicit mening p̊a den måde, at det mål et individ

sætter sig for, skal give mening for vedkommende, b̊ade i forhold til den situation man

er i, og de ressourcer man har til r̊adighed, ligesom at det er vigtigt, at man føler sig

personlig forpligtet, og dermed følger et mål, der giver mening for en (McGonigal 2012;

Baumeister 2013). Dette aspekt vil kræve yderligere indsigt og analyse for at kunne

klarlægges og kan derfor p̊a nuværende tidspunkt ikke konkluderes yderligere.

Et centralt element af refleksionsprocessen over viljestyrke er, hvorvidt respondenter-

ne mener, at viljestyrke er interessant at arbejde med. Eftersom at de ofte læner sig op

af andre begreber og tilpasser det, s̊a det passer ind i deres egen ledelsesfilosofi, er det

interessant afslutningsvis af fremhæve, hvorvidt de selv anser viljestyrke som et begreb,

der bør arbejdes med i organisationer. R1 og R6 er fra begyndelsen af interviewet enige

om, at viljestyrke er centralt at arbejde med i organisationen. R6 betragter i den for-

bindelse viljestyrke som ”det nye sort” (Bilag A.6 s. 221), og mener, at det er enormt

essentielt at arbejde organisatorisk med viljestyrke. I modsætning til R1 og R6 obser-

vereres en udvikling for R5, der til at starte med i interviewet ikke mener viljestyrke er

brugbart at arbejde med, hvorefter vedkommende ved afslutningen af interviewet finder

det er meget relevant, fordi vedkommende gennem refleksioner over begrebet finder en

måde at ”tilslibe”begrebet p̊a, s̊aledes at det bliver h̊andgribeligt for vedkommende.

Dette antyder at en øget erfaring med viljestyrke vil kunne gøre det mere konkret for

lederne at se, hvor det kan bidrage til egen ledelsespraksis og organisatorisk arbejde. R3

og R4 mener i forlængelse heraf begge fra start, at viljestyrke er interessant at arbejde
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med, men har særlig svært ved at placere det organisatorisk, hvilket bevirker, at det

er svært for dem at se, hvordan man kan arbejde med det og fokusere p̊a det i praksis.

R4 nævner i denne forbindelse, at viljestyrke måske især er relevant at arbejde med,

hvis det ikke er til stede i organisationen. I modsætning til de resterende responden-

ter er R2 en del mere kritisk overfor viljestyrke, hvilket skyldes, at vedkommende ser

anvendelsen af viljestyrke som et tegn p̊a, at ens faglighed er udfordret, og derfor er

det ikke ønskværdigt, at medarbejderne har brug for viljestyrke, n̊ar de er p̊a arbejde

(Bilag A.2). Herudfra mener R2, at det er vigtigere at arbejde med faglighed end vil-

jestyrke. Man kan dog forestille sig, at der med en øget erfaring med og forst̊aelse for

viljestyrke organisatorisk, vil kunne opst̊a en større indsigt i b̊ade viljestyrke og faglig-

hed, og hvordan de to elementer kan spille sammen, måske b̊ade positivt og negativt.

Med fem ud af seks respondenter som er særligt positive fortalere for at viljestyrke bør

have et organisatorisk liv, synes det derfor interessant at blive klogere p̊a, hvordan man

p̊a bedst mulig vis, skaber dette organisatoriske liv for viljestyrke, hvilket vi derfor i

analyse 2 (se kapitel 7) vil vende tilbage til.

5.4 Opsummering p̊a analyse 1

Viljestyrke synes ikke et aktivt begreb i respondenternes organisationer eller egen le-

delsespraksis, hvorfor viljestyrke s̊aledes ikke optræder aktivt i den organisatoriske kon-

tekst, hvilket gør det svært for respondenterne at indfange hvad viljestyrke er. Vi ser at

de trods udfordringer nærmer sig det teoretiske udgangspunkt for viljestyrke, men som

ogs̊a anført st̊ar deres selvstændige betragtninger til tider svagt i relation til teorien,

hvilket kan forklares udfra det faktum, at begrebet i realiteten ikke som s̊adan optræder

aktivt i organisationer.

I forbindelse med de tegn der kan være p̊a viljestyrke i organisationer, ses det desu-

den, at det kan være vanskeligt at isolere viljestyrke og se det i organisationerne. Med

udgangspunkt i respondenternes manglende evne til at forholde sig til viljestyrke i or-

ganisationer, skyldes vanskelighederne dels at de ikke tidligere har tænkt over det, men

ligeledes at de refleksioner, de gør sig om adfærd, det medarbejderne siger eller det

kropssprog de har, i princippet kunne være tegn p̊a andre faktorer end viljestyrke.

Der synes p̊a baggrund heraf at være et behov for, at ledere opn̊ar mere klarhed

og gør sig mere bevidste om viljestyrke p̊a arbejdspladsen for at skabe mere erfaring
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med begrebet i den organisatoriske kontekst. Vi vil i næste kapitel derfor præsentere

mentaliseringsteori, der er afhandlingens udgangspunkt for at udvikle en metode til at

skabe øget fokus p̊a samt klarhed og bevidsthed omkring viljestyrke i organisationer.
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6
Teori

Neuroa↵ektiv Ledelse & Mentalisering

Følgende kapitel præsenterer den teori som specialet vil gøre brug af til besvarelsen

af problemformuleringens anden del. Af problemformuleringen, samt analysespørgsmål

tre, fremg̊ar det, at neuroa↵ektiv ledelse, herunder mentalisering er udvalgt som teo-

retisk grundlag til besvarelsen. Baggrunden herfor er, at mentalisering er en evne, der

har en række forhold tilfælles med viljestyrke, men, som til forskel fra viljestyrke, er

undersøgt i den organisatoriske kontekst, hvormed der er udviklet ledelsesteorier om

begrebet. Ledelsesmæssigt beskæftiger neuroa↵ektiv ledelse sig s̊aledes med psykologi-

ske mekanismer, som har betydning for mentalisering, men som ligeledes er relevant

for viljestyrke. Mentalisering og viljestyrke kræver eksempelvis at individet trækker p̊a

nogle af de samme kognitive styringsfunktioner i præfrontal cortex (Hart og Hvilshøj

2013; Sapolsky 2004; McGonigal 2012), og en række udviklingspsykologiske forhold er

fælles for, hvor veludviklet evnen til mentalisering s̊avel som viljestyrke er, eksempel-

vis individets udvikling af selvindsigt, selverkendelse, selvbeherskelse, selvregulering og

motivation (Hart og Hvilshøj 2013; McGonigal 2012). Dermed er der åbenlyse ligheder

mellem begreberne, der gør det interessant at sætte dem i forbindelse med hinanden.

At sammenholde viljestyrke med mentalisering synes at kunne bidrage til en yder-

ligere afklaring af viljestyrke. Dette skyldes at mentaliseringsteori blandt andet kan

hjælpe med at forklare adfærd, eftersom mentalisering muliggør at kunne se bag om

og overveje, hvad der ligger til grund for en given adfærd (Center for Mentalisering

2018). N̊ar ledere s̊aledes søger at gøre sig erfaring med viljestyrke, er det relevant at

tage udgangspunkt i et begreb, der ligeledes kan være forklaringsdygtigt i forhold til
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viljestyrke, eksempelvis i relation til udforskning af en given adfærd og hvorvidt denne

adfærd kan karakteriseres som et udtryk for, om et individ har handlet p̊a baggrund

af sin viljestyrke. Lighedspunkterne mellem begreberne bidrager dermed til, at neuro-

a↵ektiv ledelsesteori menes at kunne bidrage til en ledelsesmæssig indfaldsvinkel, som

til vores kendskab ikke eksisterer i viljestyrketeorien.

En yderligere bevæggrund for at anvende mentaliseringsteori og neuroa↵ektiv ledel-

sesteori afstedkommer ydermere af den ledelsestendens, der kan observeres i forskning

og praksis i dag. Ifølge Væksthus for Ledelse (2013) peger en stigende tendens i retning

af, at ledere skal bringe deres personlige kompetencer, herunder emotioner samt følelser

og regulering af disse, ind i samspillet med medarbejdere. Følelsesregulering er indbe-

grebet af mentalisering (Hart og Hvilshøj 2013; Rasmussen og Hagelquist 2016), men er

ogs̊a et aspekt, der i særdeleshed bliver berørt i viljestyrketeorien, hvor det konkluderes,

at det at regulere sine følelser trækker p̊a samme ressource som viljestyrke (Baumei-

ster, Bratslavsky m.fl. 1998). Vi h̊aber dermed, at diverse værktøjer og tilgange indenfor

mentalisering og neuroa↵ektiv ledelsesteori kan hjælpe ledere med at blive bevidstlig-

gjorte om og bedre til at fokusere p̊a viljestyrke i organisationer, p̊a en måde som ikke

havde været muligt at fremhæve udfra et andet udgangspunkt. Ydermere kan valget af

neuroa↵ektiv ledelsesteori og mentaliseringsværktøjer bidrage til at gøre ledere yderli-

gere opmærksomme p̊a organisatoriske fordele forbundet med empatisk ledelse, samt i

tilfælde af at flere ledere allerede beskæftiger sig med dette ledelsesudgangspunkt eller

interesserer sig for det, gøre det lettere for ledere at fokusere p̊a viljestyrke i forbindelse

med egen ledelsespraksis. Nedenfor følger s̊aledes en teoretisk introduktion til menta-

lisering og neuroa↵ektiv ledelse efterfulgt af konkrete værktøjer og modeller indenfor

teorien, der synes gavnlige i forhold til at blive bedre til at fokusere p̊a viljestyrke i

organisationer.

6.1 Mentalisering

Der findes flere teoretikere, der beskriver den mentaliserende ledelsespraksis, som er det

teoretiske fokus p̊a mentalisering, vi interesserer os for. I den forbindelse vil vi anvende

Hart og Hvilshøj (2013) og Rasmussen og Hagelquist (2016) teorier om ”Ledelse mellem

Hjerne og Hjerte”og ”Mentalisering i organisationen”. Sammen favner de den forst̊aelse

af mentalisering og neuroa↵ektiv ledelse, som vi finder spændende og relevant at sætte
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i relation til viljestyrke, hvorfor netop disse er udvalgt som fundament for en teoretisk

ramme.

Mentalisering er grundessensen i neuroa↵ektiv ledelse. B̊ade Hart og Hvilshøj (2013)

og Rasmussen og Hagelquist (2016) henter mentaliseringsbegrebet fra Bateman og Fo-

nagy (2010), der definerer mentalisering som;

”[...]the process by which we make sense of each other and ourselves, im-

plicitly and explicitly, in terms of subjective states and mental processes. It

is a profoundly social construct in the sense that we are attentive to the

mental states of those we are with, physically or psychologically” (Bateman

og Fonagy 2010, s. 11).

At mentalisere er s̊aledes en tredelt proces, der best̊ar i at forst̊a én selv, andre og

relationen mellem én selv og andre. Dette skaber et større mulighedsrum til forklaring

af adfærd, hvilket er essentielt for at kunne skabe mening i sociale interaktioner (Ras-

mussen og Hagelquist 2016). Mentalisering er s̊aledes ”evnen til at give mening til egen

og andres adfærd set i lyset af egne indre mentale tilstande s̊asom følelser, behov, m̊al,

grunde og tanker” (Rasmussen og Hagelquist 2016, s. 17). Mentalisering støtter s̊aledes

én i at reflektere, og er dermed fundamental for selverkendelse og erkendelse af andre

og deres forskellighed fra én selv (Rasmussen og Hagelquist 2016). Mentalisering fore-

kommer b̊ade som en bevidst og kontrolleret evne, s̊avel som ubevidst og automatisk

(Rasmussen og Hagelquist 2016). Den automatiske mentalisering sker s̊aledes udenfor

vores bevidsthed, n̊ar individet i mødet med andre mennesker kontinuerligt danner sig

mentale forestillinger om den anden person p̊a baggrund af tidligere internaliserede

erfaringer. Oplever individet at den anden persons adfærd eksempelvis ikke giver me-

ning, træder mentaliseringen over i den bevidste og kontrollerede del, hvor man ved

hjælp af refleksioner og nysgerrigheden p̊a at forst̊a den anden part, søger at klarlægge

baggrunden for en given adfærd (Rasmussen og Hagelquist 2016).

Evnen til at mentalisere udvikles netop i sociale sammenspil og er dermed ikke en

medfødt egenskab (Rasmussen og Hagelquist 2016). Sociale interaktioner har s̊aledes en

betydning for, hvor veludviklede mentaliserende evner man har, og da vi indg̊ar i socia-

le sammenspil livet igennem, kan vi løbende udvikle vores mentaliseringsevne (Hart og

Hvilshøj 2013). Tilgengæld er denne evne dermed ogs̊a genstand for at blive testet hele

tiden, og den forringes blandt andet, n̊ar vi oplever intense følelser, der kan gøre det
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sværere at h̊andtere egne mentale tilstande og tilskrive andres adfærd mening (Rasmus-

sen og Hagelquist 2016). Ved forringet mentalisering eller mentaliseringssvigt vil man i

stedet for at kunne reflektere over eget og andres sind, lade sig styre af- og handle p̊a de

impulser og følelser, man oplever i en given situation (Rasmussen og Hagelquist 2016).

Man mister s̊aledes fokus p̊a egne og andres mentale tilstande (Rasmussen og Hagelquist

2016). Alle mennesker kan befinde sig i situationer, hvor de oplever mentaliseringssvigt,

og det forekommer især, n̊ar man oplever at mangle ressourcer eller eksempelvis oplever

at h̊andtere en situation ringere, end hvad man plejer (Rasmussen og Hagelquist 2016).

Konsekvensen af mentaliseringssvigt p̊a en arbejdsplads kan være skarpe bemærkninger,

små konflikter eller i mere udtalt grad raseri, krænkende bemærkninger, vold eller andre

former for uhensigtsmæssig og ukontrolleret adfærd (Rasmussen og Hagelquist 2016).

At have fokus p̊a mentalisering i en arbejdssammenhæng kan s̊aledes være fordelagtigt

for at sikre mest mulig hensigtsmæssig adfærd i den organisatoriske kontekst.

Mentaliserende ledelse handler dermed om at forst̊a den enkeltes frustration, situation

og behov (Hart og Hvilshøj 2013). Derved fokuseres der p̊a forhold, som er grundlæg-

gende for den enkelte eksempelvis værdier, stemninger, emotioner og følelser (Hart og

Hvilshøj 2013). Mentaliseringsteori bidrager s̊aledes til at forst̊a adfærd, og ikke mindst

hvorfor, der kan opst̊a konflikter, misforst̊aelser og lignende udfordringer i mellemmen-

neskelige møder (Rasmussen og Hagelquist 2016). Ved at interessere sig for, hvorledes

subjektet harmonerer med for eksempel organisationen, teamet, opgaven eller lignende,

undersøger man hvilke processer, der sættes igang hos individet (Rasmussen og Ha-

gelquist 2016). For ledere og medarbejdere bidrager mentalisering dermed særligt til, at

man forst̊ar baggrunden for egen og andres adfærd og gennem selvregulering, selvstyring

og selvbevidsthed f̊ar fornemmelsen for kontrol over egne handlinger, s̊aledes at man

kan opbygge meningsfulde, vedvarende og sunde relationer (Rasmussen og Hagelquist

2016). I det følgende vil vi derfor se nærmere p̊a mentalisering i den organisatoriske

kontekst med fokus p̊a lederen og dennes rolle.

6.2 Neuroa↵ektiv ledelse

Neuroa↵ektiv ledelse herunder mentaliserende ledelse sætter p̊a baggrund af ovenst̊aende

fokus p̊a empatiske og emotionelle værdier og peger p̊a, at det mest væsentlige for en

sund, udviklende organisationen er empatisk ledelse (Hart og Hvilshøj 2013). Den ide-
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elle leder er, foruden at være fagligt kompetent, en person der er målrettet, visionær,

karismatisk, kan vise vej, er struktureret og har en indføling med og forst̊aelse for sine

medarbejdere, og dermed en veludviklet mentaliseringsevne (Hart og Hvilshøj 2013).

Sidstnævnte kompetence anses for at være den vigtigste ledelseskompetence (Hart og

Hvilshøj 2013). For lederen betyder det, at vedkommende skal evne blandt andet sel-

verkendelse, selvkontrol, social bevidsthed og h̊andtering af relationer, der gør vedkom-

mende i stand til at forstærke positive følelser i medarbejderne (Hart og Hvilshøj 2013).

Mentalisering gør s̊aledes ledere i stand til at forst̊a sig selv og andre udfra flere dimen-

sioner og perspektiver, og dermed forvalte egne faglige evner og lede andre gennem

h̊andtering af følelseslivet p̊a arbejdspladsen (Rasmussen og Hagelquist 2016).

Lederens mentaliseringsevne er dog ikke alene tilstrækkeligt til at skabe en mentali-

serende organisation, hvorfor lederen skal kunne skabe mulighedsrum for udvikling og

bedring af medarbejdernes mentaliseringsevne, eksempelvis n̊ar der opst̊ar situationer,

hvor mentaliseringsvigt kan forekomme (Rasmussen og Hagelquist 2016). Et vigtigt

fundament for at forst̊a, hvordan man som leder kan arbejde med mentalisering og

fremme andres mentaliseringsevne, er s̊aledes forst̊aelsen for, hvordan følelsesmæssige

kompetencer udvikles. Neuroa↵ektiv ledelse har i den forbindelse sit afsæt i neuroa↵ek-

tiv udviklingspsykologi (Hart og Hvilshøj 2013). Det betyder at der bygges bro mellem

udviklingspsykologi og ledelse, s̊aledes at lederen f̊ar indsigt i, hvordan denne kan bi-

drage til medarbejderens udvikling af følelsesmæssige færdigheder, der er centrale for

mentalisering. Vi vil se bort fra en nærmere gennemgang af udviklingsteori, men frem-

hæve de dele af udviklingspsykologien, der synes mest centrale for at forst̊a lederens

rolle.

Det fundamentale grundlag for udvikling i neuroa↵ektiv udviklingspsykologi er, at

”personlighedsudvikling forløber i en relationsproces, som dybest set foreg̊ar ud fra et ba-

salt menneskeligt behov for at føle sig set og forst̊aet af andre” (Hart og Hvilshøj 2013,

s. 29). Højere personlighedsmæssige funktioner, herunder menneskets følelsesmæssige

kompetencer, udvikles og opbygges derfor gennem sociale relationer, der som nævnt

udvikler blandt andet ens mentaliseringsevne (Hart og Hvilshøj 2013). Følelsesmæssige

kompetencer kan s̊aledes kun læres gennem sociale relationer (Hart og Hvilshøj 2013).

Sociale relationer udspiller sig gennem hele livet, hvor der i barndommen især er særlige

gunstige tidspunkter for at udvikle bestemte færdigheder. Som voksen eksisterer disse

muligheder stadig, Susan Hart kalder disse for ”sprækker”(Hart og Hvilshøj 2013), og i

voksenlivet har man generelt en større mulighed for at være selvbestemmende i forhold
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til hvilke ”sprækker”, man ønsker at udnytte og udvikle. I den forbindelse skal ledere

kunne identificere medarbejderens nærmeste ”udviklingszone”, det vil sige personens

næste naturlige udviklingstrin, da dette er centralt for at kunne arbejde med udvikling,

der er relevant for medarbejderen (Hart og Hvilshøj 2013). En forudsætning for udvik-

ling af følelsesmæssige kompetencer er, at man har en lærermester, der kan hjælpe én til

p̊a egen h̊and at omsætte de opbyggede kompetencer (Hart og Hvilshøj 2013). Lederens

opgave i forhold til medarbejderen er s̊aledes at agere lærermester og samtidig identifi-

cere den udvikling og det modningstrin, som medarbejderen st̊ar overfor samt at agere

rollemodel for en selvregulerende adfærd p̊a arbejdspladsen (Hart og Hvilshøj 2013).

Meningsfuld ledelse handler dermed om at kunne se hvor ens medarbejdere befinder sig

i deres emotionelle og personlighedsmæssige udvikling ved at være åben overfor medar-

bejderens signaler (Hart og Hvilshøj 2013). I det følgende vil vi yderligere se nærmere

p̊a, hvad den mentaliserende leder overordnet skal mestre i den organisatoriske kontekst.

6.2.1 Den mentaliserende leders ledelsesgreb

Som beskrevet skal den mentaliserende leder have en række evner, der gør vedkommen-

de i stand til at mestre den mentaliserende ledelsespraksis, s̊aledes at følelseslivet p̊a

arbejdspladsen h̊andteres bedst muligt. Den mentaliserende leder kan i den forbindelse

benytte sig af en lang række værktøjer, men skal overordnet set, ifølge Rasmussen og

Hagelquist (2016), mestre tre centrale ledelsesgreb; at iagttage, deltage og fritage.

At iagttage handler for lederen om at være nysgerrig og ikke-vidende i forhold til

situationer og medarbejdere, samt reflektere over de mentale tilstande, der er baggrund

for en bestemt adfærd. Den mentaliserende iagttagende leder skal med et åbent og

ikke-vidende sind observere situationen og medarbejderen og efterfølgende reflektere

over medarbejderens mentale tilstand (Rasmussen og Hagelquist 2016). N̊ar lederen

skal forsøge at iagttage og observere kan der eksempelvis arbejdes med begrebet ”ne-

gativ kapacitet”(Rasmussen og Hagelquist 2016). Negativ kapacitet dækker over det

at bevare roen i en situation, der er kendetegnet ved at trigge en høj følelsesmæssig

intensitet som eksempelvis ved flertydigheder, paradokser eller situationer uden fuld

information (Rasmussen og Hagelquist 2016). Lader medarbejderen sig ikke styre af si-

ne umiddelbare impulser ved en høj følelsesmæssig intensitet, der ofte opst̊ar, n̊ar man

st̊ar i en s̊adan frustrerende situation, vil medarbejderen karakteriseres som havende

en høj grad af negativ kapacitet (Rasmussen og Hagelquist 2016). Dette aspekt relate-
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rer sig desuden til begrebet ”containment”, der handler om, at man netop er i stand

til at rumme andre menneskers negative følelser, uden selv at blive p̊avirket af dem

(Rasmussen og Hagelquist 2016).

Deltagelse knytter sig til, at lederen skal støtte op omkring en given proces og deltage

i medarbejdernes udfordringer, s̊aledes det bliver lettere at forst̊a baggrunden for med-

arbejderens mentale tilstande. Lederen skal s̊aledes ikke g̊a med i selve udarbejdelsen af

medarbejdernes opgave, men give medarbejderen oplevelsen af, at hvis medarbejderen

møder udfordringer, kan vedkommende finde støtte, vejledning og problemløsning hos

lederen (Rasmussen og Hagelquist 2016). Lederen skal i den forstand oversætte mulig-

heder i situationen, s̊a medarbejderen f̊ar en fornemmelse for målet og en god oplevelse,

der skaber tryghed og tilknytning til lederen og aktiverer ressourcer hos medarbejderen

(Rasmussen og Hagelquist 2016).

En leder der endvidere ogs̊a kan fritage, skal kunne opstille klare rammer, roller

og ansvarsfordeling, der medvirker til at medarbejderen har en klar forst̊aelse for sit

ansvarsomr̊ade, og dermed føler sig tryg i arbejdsopgaverne.

Alle tre ledelsesgreb skal ses i sammenhæng med hinanden, men i den senere analyse

vil vi kun beskæftige os med ”iagttagelse”og ”deltagelse”, da disse ledelsesgreb findes

mest relevante til at fokusere p̊a viljestyrke i den organisatoriske kontekst. ”Fritagelse”i

forhold til viljestyrke menes i højere grad at handle om, hvordan man kan skabe rammer

for at p̊avirke/øge viljestyrke, eksempelvis ved strukturer og processer, der understøtter

viljestyrke. Da vi dog ikke ved mere om hvordan viljestyrke tager sig ud organisatorisk

synes det mere givende at arbejde med dette ledelsesgreb efter en større erfaringsop-

bygning er sket, hvorfor vi ikke medtager dette aspekt i analysen der koncentrere sig

om først at opbygge denne erfaring.

Til at støtte den mentaliserende leder i at mestre ovenst̊aende ledelsesgreb findes en

række værktøjer, som lederen kan gøre brug af. I det følgende vil vi derfor beskrive tre

udvalgte værktøjer fra den mentaliserende ledelsespraksis, som vi vil sætte i relation til

viljestyrke i den efterfølgende analyse.
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6.3 Værktøjer

Følgende introducerer de værktøjer, som specialet tager udgangspunkt i for at besvare

problemstillingen (se 1.1.1). Værktøjerne er udvalgt, da de synes særligt gavnlige i rela-

tion til viljestyrke og den viden, der afstedkommer af analyse 1 om hvordan viljestyrke

optræder i organisationer.

6.3.1 Den lille & den store klinge

Den lille og store klinge kan forst̊as som neuropsykologiske symboler p̊a hjernes måder

at bearbejde følelser p̊a i pressede situationer (Rasmussen og Hagelquist 2016). Den

lille klinge bliver brugt i forbindelse med impulsive reaktionsmønstre, hvor individet

glemmer sin nysgerrighed p̊a den anden person, oplever en konflikt med, og glemmer

vedkommendes bagvedliggende tanker og intentioner med dennes adfærd. Personen re-

agerer hermed ved at kæmpe, flygte eller fryse (Rasmussen og Hagelquist 2016), hvilket

i den organisatoriske kontekst kan tage sig ud som eksempelvis skæld ud eller tavshed. I

den lille klinge er man ikke i stand til at problemløse og nuancere, da hjernen er ”instal-

leret”til at overleve, s̊a selv enkle problemer kan synes meget vanskelige at løse. Efter

a↵ekten har lagt sig, har individet adgang til den store klinge, hvor individet er i stand

til at kunne reflektere, være nysgerrige, rationalisere og bruge sprog p̊a en konstruktiv

måde (Rasmussen og Hagelquist 2016). Med andre ord er det her, individet kan krydse

”broen”jævnfør de tre mentaliseringsfremmere, der bliver præsenteret senere i kapitlet,

og dermed her mentalisering kan finde sted.

Den lille og den store klinge kan ligeledes forklares med udgangspunkt i hjernens

opbygning, se figur 4.1 og 4.2 for simplificeret illustrationer af hjernen (kapitel 4). Til

trods for den lille og store klinge beskrives som to neuropsykologiske symboler, kan de

tilstadighed forklares med udgangspunkt i figur 4.2, der ellers illustrerer en tredeling af

hjernen. Centerne og strukturerne i hjernen aktiveres nemlig i samspil med hinanden

(Hart og Hvilshøj 2013), og derfor kan en forst̊aelse af hjernen som en tredelingen lige-

ledes bidrage med en yderligere forklaring af den store og lille klinge til trods for den

ellers umiddelbare forskellige opdeling af hjernen i henholdsvis to og tre dele. Det synes

ikke relevant for specialets formål med en yderligere dybdeg̊aende forklaring p̊a hvor-

ledes hjernes opbygning og forskellige centre aktiveres i forbindelse med mentalisering,

hvorfor dette kun vil blive berørt ganske kort. N̊ar man agerer ud fra den lille klinge, er
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det udelukkende reptil- og den limbiske hjerne, der er i spil. Her befinder henholdsvis de

strukturer, der er med til at regulere nervesystemet, vejrtrækning og hjerterytme sig,

samt de sociale emotioner og det følelsesmæssige, der blandt andet er udslagsgivende

for handlingsmønstrerne flygt, frys eller kæmp, som berørt ovenfor (Hart og Hvilshøj

2013). Adfærd p̊a baggrund af den lille klinge ”n̊ar”s̊aledes ikke ud i præfrontal cortex,

hvor individet er i stand til kognitivt at rationalisere, planlægge og mentalisere, hvilket

er kendetegnet for den store klinge (Hart og Hvilshøj 2013; Rasmussen og Hagelquist

2016).

Selvom den lille klinge er kendetegnet som det sted, der sker mentaliseringssvigt, skal

den nødvendigvis ikke forst̊as som udelukkende negativt. Den lille klinge giver adgang

til gamle historier, der kan trigge os og dermed mulighed for at forst̊a vores impulsive

adfærd, der i sidste ende kan hjælpe os med bedre at forst̊a og blive klogere p̊a os selv

(Rasmussen og Hagelquist 2016). Forudsætningen for at man kan blive klogere p̊a sig

selv, kræver refleksion og bevidsthed, men hænger i liges̊a høj grad sammen med det

autonome og limbiske omr̊ade (Hart og Hvilshøj 2013). Eftersom det autonome system

er uden for kontrol, menes der s̊aledes, at man skal stille sig nysgerrig overfor hvor-

ledes man har ageret i en presset situation, og hvad der særligt har trigget én til at

reagere p̊a en uhensigtmæssig måde (Rasmussen og Hagelquist 2016). Alt afhængig af

den p̊agældende situation, hvor man agerer p̊a baggrund af den lille klinge, kan der til

tider ikke være langt mellem den store og den lille klinge, og derfor er det muligt at

skifte mellem klingerne, hvilket ogs̊a kaldes gearskift (Rasmussen og Hagelquist 2016).

Eftersom hjernen bliver p̊avirket af vores omgivelser (Rasmussen og Hagelquist 2016),

vil det at blive mødt, set og hørt af et andet menneske, hjælpe os stille og roligt med at

regulere vores følelser og dermed nervesystem. Dette best̊ar af diverse strukturer, der

blandt andet er vigtige for vores fokuseringsevne, spontane engagement, opmærksom-

hedssytyring og nærvær (Hart og Hvilshøj 2013), og dermed det der kan hjælpe os med

at skifte gear (Rasmussen og Hagelquist 2016).

6.3.2 Interventionsspektret

En måde ledere kan blive i stand til at fokusere p̊a, undersøge og se viljestyrke i den

organisatoriske kontekst, kan være ved hjælp af interventionsspektret (Bateman og

Fonagy 2007). Denne model/tilgang bliver især brugt under mentaliserende terapi, men

kan ogs̊a findes nyttig at bruge i ledelse (eller andre sammenhænge), da den fokuserer
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p̊a det centrale i mentalisering; ”at vi ikke er i stand til at mentalisere, n̊ar vi har

intense følelser” (Rasmussen og Hagelquist 2016, s. 125).

Støtte og empati

Udforskning (og udfordring)

Basal mentalisering

Mentalisering i forhold til relationen

Mentalisering
Følelsesmæssig

intensitet
Høj

Høj

Lav

Lav

Figur 6.1: Interventionsspektret (Rasmussen og Hagelquist 2016, s. 126)

Som modellen illustrerer (figur 6.1) er der to modpoler p̊a henholdsvis mentalisering

og følelsesmæssig intensitet beskrevet som høj/lav. Modellen skal aflæses s̊aledes, at

hvis man befinder sig i en høj følelsesmæssig intensitet, vil ens mentaliseringsevne være

lav - og omvendt. De forskellige stadier individet kan befinde sig p̊a i dette spænd indi-

kerer endvidere, den tilgang lederen skal have til medarbejderen beskrevet som ”Støtte

og empati”, ”Udforskning (og udfordring)”, ”Basal mentalisering”og ”Mentalisering i

forhold til relationen”.

I den ”støttende og empatiske”del af interventionsspektreret skal lederen være op-

mærksom og imødekommende i forhold det medarbejderen siger. Ligesom ved den iagt-

tagende mentaliserende leder skal lederen her være ikke-vidende og hele tiden forsøge

at kommunikere, b̊ade verbalt og non-verbalt i sin attitude, at lederen gerne vil forst̊a

medarbejderen (Rasmussen og Hagelquist 2016). I ”udforskningsdelen”handler lederens

opgave om, sammen med medarbejderen, at f̊a skabt mening af adfærden, der ligger

til grund for mentaliseringssvigtet (Bateman og Fonagy 2007). Det er ligeledes vigtigt

i denne fase at sørge for at have situationen og sammenhængen for mentaliseringssvig-

tet for øje, s̊aledes at der kan skabes det bedste overblik. P̊a tredje trin kaldet ”basal

mentalisering”starter det mentaliserende arbejde, og lederen må dermed her begynde at

fortælle om, hvad der sker i vedkommende for at forsøge at genskabe mentaliseringspro-

ceserne i samtalen (Bateman og Fonagy 2007). Mentaliseringen fortsætter og fremmes
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i ”mentalisering i forhold til relationen”ved især at fokusere p̊a relationen mellem me-

darbejderen og lederen for at f̊a medarbejderen til at fokusere p̊a et andet menneskes

mentale tilstande (Rasmussen og Hagelquist 2016).

Formålet med interventionsspektreret er at regulere følelser, s̊aledes mentalisering

bliver muligt. Modellen skal forst̊as cirkulært, og lederens opgave bliver dermed at

bevæge sig frem og tilbage inden for et spektrum, der tager højde for følelsesintensiteten

og mentaliseringskapaciteten for den givne medarbejder ved hjælp af de fire ovenst̊aende

tilgange (Allen m.fl. 2010). Som leder er det væsentlig at være opmærksom p̊a at holde

en balance mellem det private og arbejdsmæssige især i forhold til ”støtte og empati”og

”udfordring”, der kan balancere p̊a grænsen mellem de to sfære, n̊ar den følelsesmæssige

intensitet reguleres (Rasmussen og Hagelquist 2016). Til trods for at det er lederens

rolle at være opmærksom p̊a medarbejderens tegn og udsagn, er det vigtigt at forst̊a

interventionsspektret som et samarbejde, hvor det ikke er målet i sig selv, der er det

vigtigste, men processen dertil (Bateman og Fonagy 2007). Interventionsspektret er

derfor i særdeleshed anvendeligt, n̊ar samtaler eller interaktioner synes at være l̊ast

fast, da det kan hjælpe med at skabe klarhed over, om man eventuelt har bevæget sig

for langt og for hurtigt ned i spektret i forhold til interaktionen.

6.3.3 De tre usynlige mentaliseringsfremmere

Mentaliserende møder kan forst̊as gennem de tre usynlige mentaliseringsfremmere, der

indbefatter rummet, broen og mødet (Rasmussen og Hagelquist 2016). Disse tre fremme-

re/fænomener er altafgørende for b̊ade om der er kontakt, og om kontakten understøtter

mentaliseringsevnen (Rasmussen og Hagelquist 2016).

Rummet skal forst̊as som det relationelle rum, der opst̊ar mellem mennesker. Til trods

for det ikke kan ses med det blotte øje, er rummet dog ifølge Rasmussen og Hagelquist

(2016) nemt at mærke. Stemningen kan være tryg og sikker, hvilket medfører, at det er

rart at være til stede i rummet (Rasmussen og Hagelquist 2016). Omvendt kan der ogs̊a

herske en utryghed i rummet, der skaber en usikker stemning (Rasmussen og Hagelquist

2016). Hjernen b̊ade registrerer disse stemninger og reagerer p̊a dem ved at sende sig-

naler til resten af kroppen, der kommer til udtryk via ord og handlinger (Rasmussen

og Hagelquist 2016). Hvis der er en utryg stemning, er typiske reaktionsmønstre, at der

opst̊ar konflikter og kampe, nødvendigvis ikke rettet mod de enkelte personer/deltagere
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i rummet, men kampe rettet mod selve stemningen (Rasmussen og Hagelquist 2016).

Hvert individ reagerer dermed p̊a de stemninger, der er til stede og derigennem end-

videre bidrager til stemningen gennem deres opførsel (Rasmussen og Hagelquist 2016).

Der ligger et aktivt valg i at bevidstliggøre sig omkring dette og aktivt vælge, ikke at

fortsætte med at bidrage til en negativ og utryg stemning, men derimod ifølge Ras-

mussen og Hagelquist (2016) rette sin opmærksomhed mod de andre deltagere, have en

relationel etik og huske at værdsætte de resterende deltagere. At gøre dette kan ogs̊a

kaldes at bygge bro, hvilket er den næste usynlige mentaliseringsfremmer (Rasmussen

og Hagelquist 2016).

Broen er en metafor for den usynlige bro, der er mellem to eller flere individer, der

alle indg̊ar i det relationelle rum. Hvis man skal høre og forst̊a den anden part, er det

ikke tilstrækkeligt at være selvrefererende, men nødvendigt mentalt at bevæge sig over

i den anden parts verden (Rasmussen og Hagelquist 2016). Dette gør man ved at lytte

uden at drage hurtige konklusioner og tolke, men blive i den nysgerrige og ikke-vidende

position (Rasmussen og Hagelquist 2016). Dette er essentielt for at bevæge sig videre til

den tredje usynlige mentaliseringsfremmer, der kaldes mødet (Rasmussen og Hagelquist

2016). Mentalisering kan finde sted i mødet, n̊ar der bliver skabt en tryghed, s̊aledes at

det der potentielt kan udvikle sig til konflikter og kampe, i stedet bidrager til udvikling

og bevægelser, der kan gøre os klogere, i det her tilfælde p̊a viljestyrke i organisationer.

Ovenst̊aende har s̊aledes kort præsenteret den teori, der vil være udgangspunktet

for analysen af, hvordan ledere kan fokusere p̊a viljestyrke i organisationer og dermed

blive bedre til at undersøge viljestyrke i den organisatoriske kontekst. Da teorien ud-

fra vores kendskab ikke tidligere er sat i relation til viljestyrke, vil vi i det følgende

forholde os kritisk til den udvalgte teori. Teorien vil alt andet lige p̊avirke den senere

analyse, og derfor er det vigtig at gøre sig overvejelser om, hvad der kan være vigtige

opmærksomhedspunkter herfor.

6.4 Kritiske overvejelser

Begrebet mentalisering blev oprindeligt anvendt i en terapeutisk sammenhæng p̊a pa-

tienter med borderline personlighedsforstyrrelse, hvorfor en del forskning af begrebet

stammer fra denne patientgruppe, lige s̊avel som en del af teorien er udsprunget fra

udviklingspsykologi, tilknytningsteori og småbarnsforskning (Davidsen og Fogtmann

69



Kapitel 6. Teori Neuroa↵ektiv Ledelse & Mentalisering

2016). Teoriafsnittets primære teoretikere placerer i den forbindelse begrebet i en or-

ganisatorisk sammenhæng, hvilket a↵øder, at der må gøres opmærksom p̊a, at der kan

være væsentlige forskelle blandt disse kontekster. Dette kan være kritisk for hvorvidt te-

orien indfanger det særegne for den organisatoriske kontekst, og hvordan mentalisering

eksempelvis bør anvendes her.

Til trods for ovenst̊aende synes teorierne i et stort omfang at være udarbejdet p̊a

baggrund af mange forskellige cases fra den organisatoriske verden (Rasmussen og Ha-

gelquist 2016), hvorfor det må antages, at teorierne formår at indfange, hvad der er

gældende herfor. Teorierne formår eksempelvis at indfange de lighedspunkter, der er

mellem de forskellige roller, som teorierne introducerer, og dermed tage højde for de

væsentlige forskelle der kan være. Dette gælder eksempelvis for den overførsel, der

laves mellem forældrerollen, terapeutrollen og lederrollen, samt den relation, der er

mellem forældre/barn, terapeut/klient og leder/medarbejder (Hart og Hvilshøj 2013).

Det samme gælder deslige for de modeller og værktøjer, som teorierne bygger p̊a og

tager udgangspunkt i, hvor et kritikpunkt kunne være, at de i nogle tilfælde er ud-

viklet til at hjælpe personer med henblik p̊a særlige behov (eksempelvis en patient

med borderline personlighedsforstyrrelse), hvilket angiveligt adskiller sig væsentligt fra

den ”almindelige medarbejder”, og hvad der s̊aledes gør sig gældende for dennes behov

og psykiske tilstand (Rasmussen og Hagelquist 2016). Dog er netop ogs̊a medarbejde-

res behov forskellige, og der tages dermed hensyn til, at det netop er nødvendigt at

imødekomme og forst̊a den enkelte. Dette gælder eksempelvis for interventionsspektret

(Rasmussen og Hagelquist 2016), hvor et kritikpunkt kunne være at dette er udviklet

p̊a baggrund af en terapeutisk situation og erfaring, der kan adskille sig væsentligt fra

situationer i organisationer, men som dog synes at findes særdeles anvendelig netop i

arbejdssammenhænge udfra den empiriske undersøgelse af modellen, der er foretaget i

organisationer (Rasmussen og Hagelquist 2016).

B̊ade Rasmussen og Hagelquist (2016) og Hart og Hvilshøj (2013) inddrager cases

fra arbejdslivet, samt teori om ledelse og organisationer, hvorfor udfordringen med den

anderledes kontekst synes søgt imødekommet herigennem. Et generelt opmærksomheds-

punkt omkring mentalisering som begreb samt de cases, der anvendes, er dog at det kan

være vanskeligt at vide, om der rent faktisk mentaliseres, eller om der eksempelvis gøres

brug af andre evner. Eksempelvis kan en leder for s̊a vidt have oplevelsen af at have

mentaliseret med en medarbejder, men da lederen ikke kan vide, hvad medarbejderen

rent faktisk oplever, er det muligt, at der kan opst̊a situationer, hvor lederen ikke har
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mentaliseret, omend lederen selv er af den opfattelse (Rasmussen og Hagelquist 2016;

Hutsebaut m.fl. 2012). Dette fremg̊ar dels af de cases, der tages udgangspunkt i, men

vender man det om, kan der dog stilles spørgsmålstegn ved de cases, der fremhæves som

eksempler p̊a mentalisering, da man netop ikke med sikkerhed kan vide, om det rent

faktisk er tilfældet. Teorierne kan s̊aledes kritiseres for, at de i nogle sammenhænge ikke

formår at skabe klarhed og sikkerhed omkring hvorn̊ar, man som leder kan være sik-

ker p̊a, om man mentaliserer fremfor blot at udvise eksempelvis interesse og forst̊aelse.

Dette fremføres dog ligeledes af teorierne selv ved udlægningen af, at mentalisering kan

forekomme b̊ade bevidst og ubevidst, og det fremhæves særligt, at bevidst kontrolle-

ret mentalisering kan være vanskeligt og krævende (Rasmussen og Hagelquist 2016).

I relation til viljestyrke er det dermed vigtigt at gøre opmærksom p̊a de potentielle

udfordringer, der kan være forbundet med at anvende mentalisering og neuroa↵ektive

ledelsesværktøjer som metode til at fokusere p̊a viljestyrke. Da viljestyrke i sig selv kan

være et udfordrende begreb, kan det s̊aledes bidrage til en større kompleksitet for lede-

ren at beskæftige sig med de anførte værktøjer, s̊afremt det eksempelvis er vanskeligt

for lederen at skelne mellem, hvorn̊ar denne mentaliserer, og hvorn̊ar denne ikke gør det.

Vi vil i den forbindelse søge at gøre læseren opmærksom p̊a, hvorledes mentalisering og

viljestyrke ses i relation til hinanden, men det udelukker ikke, at det kan blive vanskeligt

for ledere at h̊andtere begge begreber, hvorfor denne udfordring ved mentaliseringste-

ori kan vise sig at gøre det vanskeligt for ledere at fokusere p̊a viljestyrke. Det er dog

søgt at skabe mest mulig klarhed omkring de to begreber i de respektive teoriafsnit

herom, hvorfor vi mener, at det forsat er et givtigt udgangspunkt for at fokusere p̊a og

f̊a erfaring med viljestyrke i organisationer.

Følgende præsenterer s̊aledes, p̊a baggrund af dette kapitels fremførte teori herunder

anførte kritiske overvejelser samt tidligere anførte teori om viljestyrke og dertilhørende

analyse af hvordan viljestyrke optræder i organisationer, specialets pragmatiske analyse,

der beskæftiger sig med anden del af specialets problemformulering, som præsenteres

yderligere nedenfor i kapitel 7.
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Analyse 2

Hvordan ledere kan fokusere p̊a viljestyrke

Følgende analyse søger at besvare anden del af specialets problemstilling, der lyder som

følger; hvorledes kan ledere med afsæt i neuroa↵ektiv ledelsesteori fokusere p̊a viljestyrke

i organisationer?. Nedenst̊aende analysespørgsmål knyttes til besvarelsen heraf:

• Hvordan kan ledelsesværktøjer fra mentaliseringteori bidrage til at fokusere p̊a

viljestyrke i den organisatoriske kontekst?

Med afsæt i mentaliseringsteori og neuroa↵ektiv ledelsesteori, herunder teoriafsnit-

tets fremhævede værktøjer, samt med udgangspunkt i hvordan viljestyrke optræder i

organisationer jævnfør analyse 1, vil vi analysere hvilke metoder ledere kan anvende til

at fokusere p̊a viljestyrke i organisationer. Det er i denne forbindelse relevant at nævne,

at ikke alle aspekter fra empirien og analyse 1 vil blive medtaget i analyse 2, da vores

valg af mentaliseringsværktøjer bidrager til, at vi særligt vil beskæftige os med adfærd

og emotioner. Der gøres endvidere opmærksom p̊a, at n̊ar vi fremhæver hvordan ledere

kan fokusere p̊a viljestyrke, indbefatter dette dels hvordan man kan tilg̊a viljestyrke

som begreb i organisationer, men ligeledes hvordan man ved at fokusere p̊a viljestyrke,

kan gøre sig erfaringer med begrebet, ved at blive i stand til at se og undersøge, hvorn̊ar

viljestyrke optræder eller udfolder sig.

I det følgende vil vi indledningsvist berøre viljestyrke i relation til mentalisering,

med det formål at konkretisere hvorledes begreberne ses i relation til hinanden. Der-

næst analyseres lederens positioner til at fokusere p̊a viljestyrke i relation til mentali-
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seringsvæktøjerne ”Interventionsprektret”og ”Den lille og store klinge”, hvor lederens

positioner koncentrerer sig henholdsvis om ”den iagttagende leder”og ”den deltagende

leder”. Herefter vil en række ledelsesmæssige overvejelser i forhold til en introduktion af

begrebet viljestyrke analyseres med udgangspunkt i ”De tre mentaliseringsfremmere”.

Analysen heraf skaber grundlaget for udarbejdelsen af en fokusmodel til at fokusere p̊a

viljestyrke i organisationer, der senere vil blive præsenteret i kapitel 8.

7.1 Viljestyrke og mentalisering

Med udgangspunkt i afhandlingens indsamlede empiri og erfaringer p̊a baggrund af

analyse 1 kan det at forst̊a og fokusere p̊a viljestyrke være vanskeligt at konkretisere i

den organisatoriske kontekst, da ledere ikke har erfaring hermed. Derfor vil dette afsnit

starte med at se p̊a viljestyrke i forhold til begrebet mentalisering, herunder hvorle-

des mentalisering kan hænge sammen med viljestyrke, hvilket endvidere bidrager til en

yderligere begrebsforst̊aelse af viljestyrke. Vi har i de to teoriafsnit henholdvis defineret

viljestyrke og mentalisering, men det findes væsentligt at sammenholde begreberne, for

at konkretisere og synliggøre hvordan vi anser dem i relation til hinanden, netop fordi

mentalisering anvendes som udgangspunktet for at f̊a erfaring med og fokusere p̊a vil-

jestyrke organisatorisk. Det anses s̊aledes som en forudsætning at kunne skelne mellem

viljestyrke og mentalisering for at f̊a succes med at anvende metoder fra mentaliserings-

teorien til at fokusere p̊a viljestyrke. Nedenfor præsenteres s̊aledes en kort præsentation

heraf.

Udfra vores betragtning er den grundlæggende forskel p̊a mentalisering og viljestyrke,

at mentaliseing kan anses som en refleksionsevne til at forst̊a adfærd (Hart og Hvilshøj

2013; Rasmussen og Hagelquist 2016), hvorimod viljestyrke i højere grad er en hand-

lingsevne (se kapitel 4). At anvende viljestyrke synes desuden p̊a nuværende tidspunkt

rent teoretisk i højere grad at være rettet mod individet (McGonigal 2012; Baumeister

og Tierney 2011), hvorimod mentalisering er en evne, hvor man b̊ade kan mentalisere

med sig selv og andre. At arbejde med egen viljestyrke i forhold til og i samspil med an-

dre, synes s̊aledes ikke centralt for begrebet p̊a nuværende tidspunkt. En central forskel

er desuden, at mentalisering kan forekomme ubevidst (Rasmussen og Hagelquist 2016).

Udfra teorien om viljestyrke menes det ikke at være tilfældet for viljestyrke, da det at

anvende viljestyrke vil være forbundet med bevidsthed (se kapitel 4). Begge begreber
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karakteriseres s̊aledes som evner, der kan anvendes, men der er tale om to forskellige

evner. Der kan dog argumenteres for, at der er en vis relation mellem begreber (som

indledningvist p̊apeget i forbindelse med teoriafsnittet om mentalisering, se kapitel 6),

s̊asom at begge evner kræver, at der skal være energi og ressourcer til stede hos individet

jævnfør teori om mentaliseringssvigt (Rasmussen og Hagelquist 2016) og ego-depletion

(Gailliot m.fl. 2007).

Den nærmere relation mellem begreberne kan diskuteres, da der kan argumenteres

for, at begreberne kan være forudsætninger for hinanden, forst̊aet p̊a den måde, at men-

talisering (s̊afremt det er en bevidst proces) kan være en forudsætning for viljestyrke

og omvendt. Udfra teorien om viljestyrke synes viljestyrke foreksempel at kunne un-

derstøtte mentalisering ved at viljestyrke kan bidrage til, at individet bliver ved med

at søge at reflektere over og forst̊a andres adfærd. Da mentaliseringsteorien dog snarere

sætter fokus p̊a vigtigheden af empatiske evner fremfor viljestyrke (Hart og Hvilshøj

2013), fremst̊ar viljestyrke ikke som centralt for mentalisering p̊a samme måde som

mentalisering kan synes central for viljestyrke. At mentalisering synes central for vil-

jestyrke afstedkommer af, at en forudsætning for at kunne gøre brug af sin viljestyrke,

er evnen til at reflektere over egne motiver, ønsker og mål (McGonigal 2012), der netop

muliggøres med en god mentaliseringsevne (Rasmussen og Hagelquist 2016). Da men-

talisering bidrager til en øget indsigt i bagvedliggende årsager og motiver for adfærd,

følelser, tanker og mål, medvirker mentalisering i den forbindelse til en øget selvindsigt

og selverkendelse for individet (Rasmussen og Hagelquist 2016). Selverkendelse er ifølge

McGonigal (2012) noget af det vigtigste i forhold til at kunne udøve selvkontrol og

viljestyrke, da en høj selverkendelse er medvirkende til, at man sætter realistiske mål

for sig selv. P̊a den baggrund har vi valgt at anse begrebernes relation til hinanden p̊a

den måde, at mentalisering anses som en evne, der kan understøtte viljestyrke. Da men-

taliseringsværktøjer anvendes som metodisk fremgang til viljestyrke, synes det desuden

nærliggende og givtigt at anse begrebernes relation p̊a ovenst̊aende måde, da det synes

at kunne medvirke til at lederen er opmærksom p̊a at fastholde fokus p̊a viljestyrke.

I forbindelse med ovenst̊aende kan det afslutningsvis nævnes, at det at anse menta-

lisering som en evne, der ligger forud for, eller som bidrager til viljestyrke, bevirker at

viljestyrke kan opfattes som en evne, der indbefatter en kombination af flere del-evner,

som tilsammen udgør viljestyrke. Udfra denne betragtning, vil forudsætningen for en

stærk viljestyrke være flere veludviklede evner, s̊asom evnen til at træ↵e beslutninger,

rette sin handling mod disse beslutninger, sætte mål, være vedholdende, kunne modst̊a

74



Kapitel 7. Analyse 2 Hvordan ledere kan fokusere p̊a viljestyrke

modstand samt evnen til refleksion og selverkendelse (herunder evnen til mentalisering)

(McGonigal 2012; Baumeister og Tierney 2011). P̊a sin vis opn̊as dermed en yderligere

begrebsafklaring af viljestyrke, ved at se viljestyrke i relation til andre evner, s̊asom

mentalisering. Dette giver deslige en indsigt i hvorfor viljestyrke kan være et kompleks

begreb, da der netop kan argumenteres for, at det er et begreb, der involverer mange

psykologiske mekanismer, egenskaber og evner.

Der er s̊aledes med afsæt i ovenst̊aende skabt klarhed om, hvordan begreberne anses i

relation til hinanden, samt hvorledes det at sammenholde viljestyrke med mentalisering

i sig selv, kan bidrage til en øget forst̊aelse for viljestyrke s̊avel som mentalisering.

Relationen mellem begreberne vil s̊aledes p̊a den baggrund være udgangspunktet for

den følgende analyse, der vil tage udgangspunkt i, at en god mentaliseringevne kan

understøtte evnen til viljestyrke.

7.2 Lederens positioner

Med udgangspunkt i ovenst̊aende, fremhæves og analyseres i det følgende hvorledes

de udvalgte mentaliseringsværktøjer fra teoriafsnittet kan bidrage med at fokusere p̊a

viljestyrke i den organisatoriske kontekst. N̊ar lederen aktivt g̊ar p̊a opdagelse af vil-

jestyrke i organisationen, kan det være som den iagttagende leder, eller som den del-

tagende leder (Rasmussen og Hagelquist 2016). Den iagttagende leder beskæftiger sig

udelukkende med observation af adfærd hos medarbejderne, mens den deltagende le-

der indbyder til en udforskende dialog med medarbejderne omkring den observerede

adfærd. Iagttagelsespositionen skal hjælpe med, at lederen ikke starter en udforskende

dialog omkring en given adfærd, der ikke kan karakteriseres som viljestyrke, hvorfor

lederen skal kunne mestre begge positioner (at iagttage og deltage) for at skabe de

bedst mulige forudsætninger for at fokusere p̊a og gøre sig erfaringer med viljestyrke

i organisationen. Lederens første opgave bliver dermed at gøre sig bevidst omkring og

holde øje med adfærd i organisationen, der med stor sandsynlighed er et udslag for,

at medarbejderen har gjort brug af sin viljestyrke for derefter at starte en udforskende

dialog, der med større nøjagtighed skal klarlægge om den givne adfærd s̊aledes er et

udslag for viljestyrke.

Interventionsspektret samt den store- og lille klinge fra mentaliseringsteorien danner

ramme for besvarelsen af dette analyseafsnit, ligesom yderligere aspekter fra viljestyr-
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keteorien, empirien samt analyse 1 vil indg̊a, n̊ar det er relevant.

7.2.1 Den iagttagende leder

Nedenst̊aende afsnit vil udelukkende forsøge at klarlægge hvordan den iagttagende leder

gennem observation af medarbejdere kan gøre sig erfaringer med viljestyrke i organisa-

tionen.

Interventionsspektret

Interventionsspektret kan i forhold til den iagttagende leder bruges som udgangs-

punkt til at vurdere medarbejderens følelsesmæssige intensitet, der er behjælpelig med

at indikere hvorvidt en medarbejder med en vis sandsynlighed har handlet p̊a bag-

grund af sin viljestyrke. En høj følelsesmæssig intensitet er negativ i forhold til vil-

jestyrke, da individet i dette stadie mister sit overskud, da følelser overrumpler én, og

individet dermed i højere grad handler p̊a baggrund af impulser (Rasmussen og Ha-

gelquist 2016), hvilket ikke kan karakteriseres som viljestyrke (McGonigal 2012). Den

høje følelsesmæssige intensitet medvirker endvidere til, at individet føler b̊ade impulser,

lyster og emotioner mere intenst end normalt (Vohs m.fl. 2015), hvilket derfor yderligere

er medvirkende til, at det er udfordrende at være viljestærk i en given situation.

Medarbejdere der agerer ud fra interventionsspektrets høje følelsesmæssige intensitet,

der blandt andet kommer til udtryk ved, at medarbejderen er i en tilstand med over-

drevne og stærke følelser, positive s̊avel om negative (Rasmussen og Hagelquist 2016),

kan s̊aledes som udgangspunkt ikke karakteriseres som viljestyrke, hvorfor den iagtta-

gende leder ifølge teorien ikke skal udforske denne adfærd yderligere. Et interessant

perspektiv fra den indsamlede empiri viser dog, at nogle respondenter fremhæver, at

en høj positiv følelsesmæssig intensitet i form af, at medarbejdere virkelig viser, at de

vil gennemføre et projekt og kæmper for det ved at være særlig opstemte p̊a en positiv

måde i form af deres kropssprog samt verbale udsagn, kan relatere sig til viljestærk

adfærd (Bilag A.6, se ogs̊a kapitel 5). Dermed antyder empirien, at den høje positive

følelsesmæssige intensitet kan være udtryk for viljestyrke i den organisatoriske kontekst.

Ser man nærmere p̊a viljestyrketeorien beskæftiger den sig endvidere med, at blandt

andet positive emotioner modvirker ego-depletion (Baumeister, Bratslavsky m.fl. 1998),

men berører ikke en nærmere sammenhæng mellem om intense positive følelser er sær-
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lige e↵ektive til at modvirke ego-deplition. En høj følelsesmæssig intensitet bliver p̊a

nuværende tidspunkt i viljestyrketeorien i højere grad koblet til en skalering af lyster

og impulser, der kategoriseres som enten ønsker (engelsk; desire) eller som en decideret

trang (engelsk; craving), hvor sidstnævnte adskiller sig ved at føles som særlig intens

(Vohs m.fl. 2015). Dermed berører dele af viljestyrketeorien en form for følelsesmæssig

intensitet, men synes ikke yderligere undersøgt p̊a nuværende tidspunkt med positive

følelser, hvorfor det p̊a denne baggrund kan være relevant at udforske det høje positive

emotionelle aspekt af viljestyrke yderligere i organisationer.

Skal den iagttagende leder forsøge at se efter det, der kan karakteriseres som det

modsatte af en høj følelsesmæssig intensitet, kan det eksempelvis være ved hjælp af

mentaliseringsbegrebet ”negativ kapacitet”(Rasmussen og Hagelquist 2016). Det at ta-

ge det roligt i pressede situationer kan kobles til viljestyrke, da man dermed ikke handler

ud fra sine umiddelbare impulser eller lader sig p̊avirke af andres følelser, men derimod

bevarer roen. Segerstrom m.fl. (2012) vil betegne dette stadie som ”pause-and-plan”, der

indikerer, at individet stopper op i situationen og tænker over, hvorledes vedkommende

vil handle og agere. En leder der forsøger at iagttage medarbejdere, der har ”is i maven”,

”rummer”situationen og kollegaer og bliver i usikre situationer uden at miste overblik-

ket, kan være tegn p̊a særlig viljestærke personer, der i de givne situationer gør brug af

deres viljestyrke for netop at være ovenst̊aende. Begrebet ”containment”fra mentalise-

ringsteorien kan yderligere konkretisere, hvordan man som leder observerer ovenst̊aende

adfærd (Rasmussen og Hagelquist 2016). Det at rumme sine kollegaer, herunder deres

følelser og deres behov for at projektere frustrerende følelser over p̊a et andet indi-

vid, kan betegnes som personer, der har en høj containment (Rasmussen og Hagelquist

2016). Disse personer bliver ”bærere”for andre individers negative følelser uden selv at

blive negativt p̊avirket af dem, hvilket dermed ligeledes kan indikere, at man gør brug

af sin viljestyrke for ikke at lade sig følelsesmæssigt p̊avirke. Viljestyrketeorien har p̊a

nuværende tidspunkt ikke begreber, der indikerer adfærd i en organisatorisk kontekst,

som mentaliseringsbegreberne negativ kapacitet og containment gør. Sammenhængen

mellem mentalisering og viljestyrke muliggør hermed, at man som leder kan gøre brug af

adfærdsindikatorerne fra mentaliseringsteorien som en hjælpende h̊and til at observere

den p̊agældende adfærd i den organisatoriske kontekst. Ser vi endvidere nærmere p̊a

den indsamlede empiri, minder ovenst̊aende ligeledes meget om det R6 taler om i sit

interview, hvor vedkommende karakteriserer særlig viljestærke personer som personer,

der kan blive i et synkende skib, og udtaler ”der er ogs̊a en vilje[styrke] i at bevare roen”

(Bilag A.6, s. 207). Empirien spiller dermed ligeledes godt sammen med mentalisering
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og viljestyrketeorien p̊a dette omr̊ade. Kva analyse 1 kan det at bevare roen i pressede

situationer spottes i det verbale og non-verbale ved at se p̊a om medarbejderen accep-

terer situationen og skaber et fit med sig selv og omverdenen (Tangney m.fl. 2004).

Til trods for de udvalgte teorier og empiri peger i samme retning, kræves en yderligere

klarlægning af medarbejderens bagvedliggende motiver for den givne adfærd, før man

præcist kan sl̊a fast om en given adfærd kan karakteriseres som viljestyrke. Dette aspekt

vil vi yderligere berøre i afsnit 7.2.2.

Den lille og store klinge

Udover interventionsspektret kan mentaliseringsbegreberne den store og den lille klin-

ge ligeledes benyttes, n̊ar lederen skal iagttage og observere hvorvidt en given adfærd

er udslag for, om en medarbejder har handlet p̊a baggrund af sin viljestyrke. Klingerne

kan hermed bruges som en form for baggrundsviden og mentalt billede for lederen til at

kategorisere om en medarbejder i en given situation handler p̊a baggrund af den store

eller den lille klinge.

I den lille klinge vil en person handle udfra impulsive handlemønstre, der optræder

som skarpe bemærkninger, små konflikter, raseri, krænkende bemærkninger, vold eller

andre former for uhensigtsmæssig og ukontrolleret adfærd (Rasmussen og Hagelquist

2016). Handler medarbejderne s̊aledes herudfra, kan der ikke være tale om viljestyrke,

da anvendelse af viljestyrke ifølge Baumeister (2013) er kendetegnet ved bevidst kon-

trolleret og reguleret adfærd, der er det modsatte af den ovenst̊aende beskrevne adfærd

fra den lille klinge. I modsætning til den lille klinge er man p̊a den store klinge mere

åben, har adgang til sprog og humor, samt er konstruktiv og rummelig (Rasmussen

og Hagelquist 2016), hvilket er kendetegnet ved mentaliserende adfærd, som derfor kan

være et tegn p̊a viljestyrke. P̊a nuværende tidspunkt kan vi se i empirien, at eksempelvis

R4 kategoriserer en situation, hvor to medarbejdere kommer op og sl̊as som et tegn p̊a

viljestyrke (Bilag A.4), hvilket ifølge b̊ade mentalisering- og viljestyrketeorien ikke er

relateret til viljestyrke, da lav selvkontrol eksempelvis kan medvirke til vold (Rasmus-

sen og Hagelquist 2016; Gottfredson og Hirschi 1990). For at skabe mere bevidsthed

omkring og fokus p̊a viljestyrke i den organisatoriske kontekst, er det derfor nyttigt, at

lederen har nogle redskaber, der kan hjælpe med at kategorisere adfærd. Lederens viden

om de to klinger kan derfor ses som en form for værktøj, lederen kan tage fat i, n̊ar

vedkommende forsøger at observere og kategorisere en given adfærd fra en medarbejder.

De to klinger simplificerer dermed det at observere medarbejdernes adfærd gennem ar-
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bejdsdagen ved at placere det i enten den store eller den lille klinge. Observerer lederen

en adfærd, der kan kategoriseres som adfærd p̊a baggrund af den store klinge, og dermed

en mulighed for adfærd p̊a baggrund af viljestyrke som eksempelvis en medarbejder,

der er åben og rummelig i en udfordrerende situation, s̊a kan det muligvis være et tegn

p̊a viljestyrke. R1 taler i denne forbindelse ligeledes om, at hvis man netop ikke er åben

i pressede situationer, s̊a er det negativt i forhold til viljestyrken (Bilag A.1).

Et yderligere perspektiv fra viljestyrketeorien, synes relevant i forhold til yderligere

at klarlægge, hvorn̊ar bestemt adfærd med størst sandsynlighed kan karakteriseres som

viljestyrke eller ej. Viljestyrke er en dynamisk størrelse for individet, der er p̊avirket

af flere faktorer s̊asom glukoseniveau og søvn (Tice m.fl. 2007). Et opmærksomheds-

punkt for den iagttagende leder er derfor at gøre sig selv bevidst omkring bestemte

tidspunkter i løbet af arbejdsdagen, hvor der, ifølge teorien, er lettest mulig adgang

for individet til at gøre brug af sin viljestyrke. Dette opmærksomhedspunkt for lederen

styrker hermed, at den observerede adfærd med større sandsynlighed relaterer sig til

viljestyrke. Generelt vil det gælde for al den adfærd den iagttagende leder observerer, at

en nærmere udforskende dialog med medarbejderen indledes for præcist at klarlægge,

om denne adfærd s̊aledes hænger sammen med viljestyrke, hvilket følgende afsnit vil

berøre.

7.2.2 Den deltagende leder

Den udforskende dialog med medarbejderne skal hjælpe med at blive klogere p̊a, om en

given observeret adfærd reelt er udslag for viljestyrke, ved at være nysgerrig p̊a, hvad

medarbejderens bevæggrunde for denne adfærd er. Den deltagende leder er hermed

en vigtig position for lederen, da denne position åbner op for at medarbejderens egen

oplevelse af adfærden bliver klarlagt (Rasmussen og Hagelquist 2016). Det er i relation

til viljestyrke essentielt at f̊a medarbejderenes egne tanker og intentioner om en given

adfærd, da viljestyrke netop er bestemt af individets egen oplevelse af modstand eller

udfordring (McGonigal 2012). Derfor synes denne indsigt i medarbejderen nødvendig,

for p̊a bedst mulig vis at skabe erfaring med hvordan viljestyrke udspiller sig i den

organisatoriske kontekst.

Det at g̊a i dialog med andre er i sig selv en indfaldsvinkel til at mentalisere (Hart

og Hvilshøj 2013). Formålet med at starte en mentaliserende strategisk dialog kan være
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mangeartet, hvoraf formålet i dette tilfælde er at skabe erfaring og bevidsthed omkring

viljestyrke i den organisatoriske kontekst, gennem en udforskning og klarlægning af

adfærd og bagvedliggende motiver. Den deltagende leder søger dermed at involvere

medarbejderen ved hjælp af dialog. Den udforskende dialogs formål er hermed at forsøge

at klarlægge baggrunden for medarbejderens handling i en given situation, og om disse

bagvedliggende motiver og intentioner har karakter af viljestyrke. N̊ar den udforskende

dialog indledes har lederen allerede gjort sit forarbejde som den iagttagende leder og

dermed observeret adfærd og situationer, hvor en medarbejder eksempelvis har udvist

adfærd, der kan relateres til adfærd ud fra den store klinge eller i en lav følelsesmæssig

intensitet (Rasmussen og Hagelquist 2016). Herfra skal dialogen indledes, hvor viden

og forst̊aelse af klingerne som termer p̊a forskelligartet adfærd, som vi benævnte i den

iagttagende leder, ligeledes kan benyttes i dialogen.

Den lille og store klinge

Forst̊aelsen af klingerne som billeder og beskrivelser, der simplificerer adfærd ved at

kategorisere det i en af de to klinger, kan være udgangspunktet til at starte den udfor-

skende dialog, hvor medarbejderens tanker og forklaringer p̊a adfærd udforskes. Det er

ikke nødvendigvis en selvfølge, at blot fordi den iagttagende leder har observeret ad-

færd, som vedkommende kategoriserer som adfærd p̊a baggrund af den store klinge, at

det nødvendigvis er tilfældet. Kommer det foreksempel frem i dialogen, at en medarbej-

der i en given situation har handlet p̊a baggrund af en frygt, s̊a vil denne adfærd som

udgangspunkt være koblet til den lille klinge og dermed ikke viljestyrke (Rasmussen

og Hagelquist 2016; McGonigal 2012). Har medarbejderen derimod nuanceret, rationa-

liseret eller været rummende og dermed bevæget sig p̊a den store klinge, kan denne

adfærd muligvis være et udtryk for viljestyrke (Rasmussen og Hagelquist 2016; McGo-

nigal 2012). Al adfærd p̊a baggrund af den store klinge er ikke lig med viljestyrke, s̊a

arbejdet og udforskningen for lederen i dialogen med medarbejderen er ikke færdigt,

selv n̊ar man i dialogen identificerer om adfærden er p̊a baggrund af den store klinge.

Klingerne bidrager hermed til en simplificering af dialogen, der kan være gavnlig i for-

hold til, at lederen ikke bruger uhensigtsmæssige ressourcer p̊a at undersøge adfærd, der

eksempelvis relaterer sig til en oplevet frygt eller lignende ukontrollerede sindstilstande.

N̊ar det er klarlagt, at en bestemt adfærd kan kategoriseres som værende p̊a den store

klinge, er det vigtigt at den deltagende leder søger at klarlægge yderligere, om med-

arbejderen s̊aledes har handlet p̊a baggrund af et udfordrende m̊al (Baumeister 2013),

p̊a en vedholdende måde (Wallace og Baumeister 2002) samt oplevet en modstand i
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situationen (McGonigal 2012), da netop disse elementer er centrale for viljestyrke og

dermed kan være sigende for om adfærden relaterer sig til personens viljestyrke.

I udforskningen af medarbejderens bagvedliggende motiver for en given adfærd er

det essentielt, at medarbejderne er sig selv bevidste omkring baggrunden for deres egen

adfærd, før det synes værdifuldt, og kan give lederen erfaringer med viljestyrke i den

organisatoriske kontekst. En måde at opn̊a bevidsthed omkring bagvedliggende motiver

og intentioner kan gøres ved hjælp af øget selvindsigt, hvilket det at mentalisere ligeledes

bidrager med (Rasmussen og Hagelquist 2016). Derfor kan det ogs̊a være relevant, at den

deltagende leder guider medarbejderne i at opn̊a en større selvindsigt for at sikre, at den

udforskende dialog giver s̊a præcise og værdifulde resultater som muligt. Klingerne kan i

denne forbindelse ligeledes bruges som samtaleværktøjer til dette. N̊ar man befinder sig

p̊a den lille klinge, kan det som tidligere nævnt ikke relateres til viljestyrke (Rasmussen

og Hagelquist 2016). Rasmussen og Hagelquist (2016) fremhæver dog, at adfærd som

følge af den lille klinge, kan hjælpe én med at forst̊a sig selv, blive bevidst omkring hvad

der trigger én, og dermed opn̊a en større selvindsigt. Hermed kan en dialog om hvordan

medarbejderen har reageret i situationer, hvor de har udvist impulsiv adfærd, ogs̊a

kendetegnet som mentaliseringssvigt, medvirke positivt til, at man opbygger yderligere

selvindsigt, hvilket er en forudsætning for viljestyrke.

Med inspiration fra begrebet mentaliseringssvigt, finder vi det i forlængelse af ovenst̊aende

interessant p̊a tilsvarende vis som mentaliseringsvigt at sammensætte viljestyrke og

svigt til ”viljestyrkesvigt”. Viljestyrkesvigt indebærer at individet, der st̊ar overfor

en viljestyrkeudfordring, svigter i at anvende sin viljestyrke, eksempelvis fordi den er

udtømt, hvis vedkommende er ressourcemæssigt belastet (Gailliot m.fl. 2007). Viljestyr-

kesvigt gælder s̊aledes ikke kun for personer, der normalvis ikke har en god viljestyr-

kevne. Det er snarere et mere sigende begreb for fænomenet, der sker, n̊ar en en person,

der eksempelvis normalvis er i stand til at anvende sin viljestyrke i en given situation

eller sammenhæng, istedet oplever at viljestyrken svigter. En årsag hertil kan eksempel-

vis tænkes at være mentaliseringsvigt. Det synes derfor interessant, at den deltagende

leder g̊ar p̊a opdagelse gennem dialog i de situationer hvor medarbejderen eksempelvis

mislykkedes med at n̊a sine fastlagte mål, da nedtur (mentaliseringssvigt og viljestyr-

kesvigt) hermed kan hjælpe én med at f̊a en større selvindsigt i, eksempelvis hvad der

er realistiske mål eller hvilke situationer, der ofte udfordrer én i at være vedholdende

(McGonigal 2012).
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Interventionsspektret

Udover at mentaliseringsteorien kan hjælpe i selve den udforskende dialog, kan den

ogs̊a bidrage med nyttig viden omkring hvorn̊ar, det er et særlig godt tidspunkt at

indg̊a i denne udforskende dialog med medarbejderen. N̊ar en leder observerer adfærd,

der kan karakteriseres som et udtryk for viljestyrke, og ønsker at reflektere over dette

med medarbejderen, skal lederen hele tiden vurdere medarbejderens mentale tilstand,

og derfor kan viden om interventionsspektret ligeledes være nyttigt at bruge i denne

udforskende dialog med medarbejderen (Rasmussen og Hagelquist 2016). En medarbej-

der der lige har gjort brug af sin viljestyrke, vil være mere eksponeret for at ryge op

i en følelsesmæssig intensitet, da det at stabilisere og regulere sig selv følelsesmæssigt

tærer p̊a den samme begrænsede ressource som viljestyrke (Gailliot m.fl. 2007). Med-

arbejderen har derfor p̊a disse tidspunkter muligvis ikke ressourcer til r̊adighed til ogs̊a

at reflektere og udforske den p̊agældende situation kort tid efter, de lige har gjort brug

af viljestyrke. R2 berører ligeledes dette aspekt, og fremhæver at det er vigtigt at holde

medarbejdernes arousal niveau nede, hvis de skal være åbne og modtagelige for en dia-

log (Bilag A.2). En medarbejder i interventionsspektrets høje følelsesmæssige intensitet

synes hermed ikke at være det bedste udgangspunkt for at skabe sig erfaringer med

viljestyrke i den organisatoriske kontekst, og derfor noget lederen skal være opmærk-

som p̊a, inden dialogen indledes. Den deltagende leder kan hermed forsøge at stabilisere

medarbejderen ved hjælp af interventionsspektrets ”støtte og empati”, der fremlægges

som lederes værktøj til at regulere en medarbejder med en høj følelsesmæssig intensi-

tet (Rasmussen og Hagelquist 2016). Dette indebærer at lederen i sin tone i dialogen

blandt andet skal sørge for at have et positivt og omsorgsfuldt udgangspunkt, der ifølge

Rasmussen og Hagelquist (2016) er første step for at regulere medarbejderen. Det er

endvidere p̊avist at positive følelser modvirker ego-depletion (Baumeister, Bratslavsky

m.fl. 1998), og hermed synes denne tilgang i særdeleshed at være gavnlig for at sikre,

at medarbejderen følelsesmæssigt er stabiliseret til at indlede en udforskende dialog

omkring viljestyrke.

En generel vigtig overvejelse i forhold til denne udforskende dialog med medarbej-

deren er, at det kan anses som grænseoverskridende for medarbejderen at åbne sig op

omkring deres bagvedliggende motiver og intentioner for en given adfærd (Rasmussen og

Hagelquist 2016). Viljestyrke synes p̊a nuværende tidspunkt at være mere privatiseret

forst̊aet p̊a den måde, at det typisk er noget, der kommer i spil og kobles til udfordringer

relateret til det private og personlige (McGonigal 2012). Som en mentaliserende leder
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er det lederens opgave at skabe trygge rammer, der ikke overskrider grænserne mellem

medarbejder- og lederrollen (Rasmussen og Hagelquist 2016). Dette skal lederen ligele-

des have for øje i den udforskende dialog med medarbejderen, men samtidig sikre, at

der bliver skabt brugbare og værdifulde samtaler, der kan skabe erfaring med viljestyrke

i den organisatoriske kontekst.

7.2.3 Afrunding af lederens positioner

Lederen kan i erfaringsopbygningen med begrebet viljestyrke træde ind som den iagt-

tagende og deltagende leder, der henholdsvis observerer medarbejderenes adfærd og

udforsker bagvedliggende motiver for den p̊agældende adfærd. Ved hjælp af interven-

tionsspektret og klingerne kan lederen udforske begrebet viljestyrke i den organisatoriske

kontekst. En yderligere opsummering af analysens pointer fremg̊ar af opsummering af

analyse 2, men forinden dette præsenteres, vil vi berøre diverse overvejelser, lederen

skal gøre sig, inden erfaringsopbygningen med viljestyrke p̊abegyndes.

7.3 Overvejelser til lederen

Dette afsnit ønsker at belyse og analysere forskellige overvejelser, lederen skal gøre sig

inden vedkommende træder ind som den iagttagende og deltagende leder i undersøgelsen

og erfaringsopbygningen af begrebet viljestyrke. Til trods for disse overvejelser ligger

forud for arbejdet som den deltagende og iagttagende leder, introduceres dette aspekt

først nu, da det synes gavnligt for lederen at have kendskab til selve arbejdet med at

opbygge erfaring med viljestyrke, s̊aledes lederen har viden om, hvorledes der skal foku-

seres p̊a begrebet. Eftersom specialet ønsker at skabe en konkret, brugbar og værdifuld

metode for ledere, synes det vigtigt, at lederen introducerer begrebet viljestyrke i or-

ganisationen inden selve erfaringsopbygningen og fokuset p̊abegyndes, da begrebet p̊a

nuværende tidspunkt ikke har et organisatorisk liv p̊a baggrund af analyse 1 (se kapitel

5).

Med en introduktion af begrebet menes der, at medarbejderne skal præsenteres for

begrebet viljestyrke, s̊aledes de bliver bevidste om, hvordan begrebet defineres, og hvad

det betyder. Dette synes gavnligt i forhold til, at den erfaring lederen (den deltagende

leder) skal gøre sig med begrebet i høj grad skabes i samarbejde med medarbejderne. I
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forhold til introduktionen af begrebet viljestyrke synes mentaliseringsteorien endvidere

at være brugbar for at sikre, at der bliver skabt et fælles sprog og en fælles forst̊aelse

for begrebet i organisationen.

De tre mentaliseringsfremmere ”rummet”, ”broen”og ”mødet”kan være nyttige at

bruge i introduktionen af begrebet viljestyrke, da de understøtter, om der er ”kontakt”i

det møde og den kommunikation, der udspiller sig, n̊ar flere parter mødes (Rasmussen

og Hagelquist 2016). I denne forbindelse er der hermed tale om, at lederen ved hjælp

af teorien om mentaliseringsfremmerne skal sikre, at medarbejderne er indforst̊aet med

det fremtidige arbejde og udforskning, der skal forest̊a med erfaringsopbygningen af

viljestyrke i den organisatoriske kontekst. Lederen skal gøre sig bevidst omkring sin egen

rolle og p̊avirkning i introduktionen af begrebet viljestyrke, da det har en væsentlig

betydning for hvorledes medarbejderne vil opfatte og tilg̊a denne erfaringsopbygning

(Rasmussen og Hagelquist 2016). Introducerer lederen begrebet p̊a en negativ eller p̊a

anden vis forstyrrende m̊ade, vil det p̊avirke medarbejdernes holdning til begrebet, og

dermed deres samarbejdsvillighed og opfattelse af vigtigheden af deres rolle i arbejdet

med begrebet (Rasmussen og Hagelquist 2016). Det er dermed en forudsætning, at

lederen er i stand til at mentalisere med sig selv s̊avel som med andre. Lederen skal

kunne evne ikke at blive følelsesmæssigt p̊avirket af en medarbejder, der eksempelvis

er i en høj følelsesmæssig intensitet eller agerer ud fra den lille klinge og dermed agerer

p̊a en uhensigtsmæssig måde i ”rummet”(Rasmussen og Hagelquist 2016).

Anser medarbejderne ikke arbejdet med viljestyrke som relevant og spændende, kan

det betyde, at de ikke ønsker at arbejde med eksempelvis at øge deres selvindsigt i

forhold til viljestyrke, hvilket vil have en negativ e↵ekt p̊a den erfaring, der skabes med

begrebet. Lederen skal s̊aledes i sin introduktion forsøge at skabe en positiv stemning,

der skaber engagement blandt medarbejderne (Rasmussen og Hagelquist 2016), som

dermed kan medvirke til, at medarbejderne ligeledes ønsker at skabe mere bevidsthed

omkring sig selv i forhold til begrebet. Dette kan blandt andet gøres ved, at lederen har

en åben tilgang i sin kommunikation og er i stand til at kommunikere formålet med at

fokusere p̊a viljestyrke (Rasmussen og Hagelquist 2016). Igennem flere af interviewene

erfarede vi, at respondenterne ofte talte om, at medarbejderne satte sig som modstander

for nye tiltag og projekter - især hvis de ikke s̊a mening med det (Bilag A.2; A.3; A.5).

Derfor ligger der for den enkelte leder en meningsdannelse af begrebet, samt af formålet

med at arbejde med begrebet i organisationen hos medarbejderne, inden det synes

værdifuldt at fokusere p̊a viljestyrke. Lederen skal dermed kommunikere hvorledes, det
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at fokusere p̊a viljestyrke bidrager til en større indsigt i medarbejderen, hvor lederen p̊a

bedst mulig vis kan understøtte den enkelte medarbejder og skabe fordelagtige rammer

for deres professionelle mål. Arbejdet med viljestyrke udfra mentalisersteori bidrager

dermed b̊ade til, at lederen bliver klogere p̊a begrebet viljestyrke, men i den grad ogs̊a

til, at lederen bliver klogere p̊a sine medarbejdere, s̊avel som sig selv (Rasmussen og

Hagelquist 2016).

I det relationelle møde (”rummet”) skal man, udover at tænke p̊a sin egen adfærd,

ogs̊a som leder være opmærksom p̊a de andre deltageres/medarbejderes adfærd i for-

hold til, hvordan de p̊avirker rummet (Rasmussen og Hagelquist 2016). Ledere kan

dermed anvende mentalisering som indfaldsvinkel til at fokusere p̊a viljestyrke, ved at

mentalisering kan gøre lederen i stand til at aflæse og forst̊a andres adfærd (Rasmussen

og Hagelquist 2016). Det kan forekomme som en mulighed, at enkelte medarbejdere

ikke anser det at fokusere p̊a viljestyrke som meningsfuldt, eller ikke ønsker at gøre

sig erfaringer med begrebet. En medarbejder der giver udtryk for denne indstilling, vil

”forurene”rummet, hvilket medfører en usikker stemning omkring det fremtidige arbej-

de, hvilket kan p̊avirke de resterende medarbejdere (Rasmussen og Hagelquist 2016). I

forbindelse med interaktioner og vedligeholdelse af relationer, der kan være drænende

for individets viljestyrke (Weir 2012), kan en god mentaliseringsevne hermed underbyg-

ge, at individet i mindre grad drænes af sine relationer, da mentalisering medvirker til,

at vedkommende har sunde og positive relationer, der kræver færre ressourcer at ved-

ligeholde og dermed sikrer, at man ikke bliver negativt influeret af hinanden (Hart og

Hvilshøj 2013). At relationer kan p̊avirke viljestyrke er blandt andet en pointe som flere

af respondenterne berører (Bilag A.1; A.3; A.4; A.6). R3 peger eksempelvis p̊a, at man

kan styrke hinandens ”power”(Bilag A.3), hvormed gode relationer s̊aledes kan anses for

positive for viljestyrke. R4 nævner ligeledes, at gode relationer kan medvirke til, at man

ikke tærer s̊a meget p̊a viljestyrken (Bilag A.4), hvilket R6 ogs̊a gør opmærksom p̊a,

hvor vedkommende mener, at det kan bidrage til, at man ”fighter”sammen (Bilag A.6).

Mentaliseringsfremmeren ”broen”er lederens redskab til bevæge sig over p̊a et andet

individs banehalvdel, og forst̊a hvad der ligger til grund for en eventuel frustration, un-

dren eller modstand med at arbejde med viljestyrke, der ligeledes p̊avirker de resterende

deltageres holdning til begrebet, og som empirien antyder ogs̊a selve viljestyrken.

Det kan være vanskeligt for nogle ledere, at n̊a en medarbejder ved hjælp af den

usynlige mentaliseringfremmer ”broen”, da den som navnet antyder skal forst̊as meta-

forisk i forhold til at bevæge sig over p̊a en anden persons banehalvdel (Rasmussen og
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Hagelquist 2016). Dermed vil introduktionen af begrebet muligvis a↵øde udfordringer

for lederen i forhold til at tune sig ind p̊a og forst̊a flere medarbejdere, men anses her-

med som følge af teorien som essentielt for at f̊a skabt ”mødet”, hvor mentalisering kan

finde sted (Rasmussen og Hagelquist 2016), der hjælper til, at det fælles sprog og den

fælles forst̊aelse for viljestyrke kan blive skabt.

At fremme mentaliseringen i introduktionen af begrebet viljestyrke synes dermed

nyttigt for at sikre, at der bliver skabt et fælles sprog og en fælles forst̊aelse af begrebet

og formålet med erfaringsopbygningen og fokuset p̊a begrebet (Rasmussen og Hagelquist

2016), liges̊avel som det kan bidrage med en øget viljestyrke for medarbejderne jævnfør

deres indbyrdes relationer. Det fælles sprog og den fælles forst̊aelse anses som vigtig, da

der p̊a nuværende tidspunkt ikke findes et sprog for begrebet (se kapitel 5), liges̊avel som

det er vigtigt, at medarbejderne er bekendte med, at deres udsagn og erfaringer med

viljestyrke er værdifulde og har en stor betydning i forhold til at skabe en bedre forst̊aelse

af begrebet i den organisatoriske kontekst. Hvis medarbejderne ikke er opmærksom p̊a,

hvad de kan bidrage med i forhold til at undersøge og blive klogere p̊a viljestyrke, kan

det i sidste ende resultere i, at den dialog, der bliver skabt, ikke er fordrerende i forhold

til at undersøge viljestyrke som den deltagende og iagttagende leder. Derfor kan det

være vigtigt, at lederen ikke blot igangsætter arbejdet med viljestyrke uden først at

skabe en forst̊aelse for begrebet i organisationen.

P̊a baggrund af ovenst̊aende analyse 2 vil vi i det følgende opsummere analysens poin-

ter forinden præsentationen af den udarbejdede fokusmodel til at fokusere p̊a viljestyrke

i organisationer som illustreres i det følgende kapitel.

7.4 Opsummering p̊a analyse 2

Den grundlæggende forskel p̊a mentalisering og viljestyrke, som specialet tager ud-

gangspunkt i, er at mentalisering anskues som en refleksionsevne og viljestyrke som

en handlingsevne. Mentalisering kan desuden ske ubevidst, hvorimod viljestyrke altid

indbefatter bevidsthed. Relationen mellem mentalisering og viljestyrke anføres desu-

den som værende, at mentalisering kan understøtte viljestyrke, eksempelvis i forhold

til at opn̊a selvindsigt, hvorfor det synes gavnligt som indfaldsvinkel til at fokusere p̊a

viljestyrke.
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Af ovenst̊aende analyse af lederens positioner, med udgangspunkt i udvalgte mentali-

seringsværktøjer, skal den iagttagende leder i første omgang observere medarbejdernes

følelsesmæssige intensitet, der ifølge teorien og empirien ikke må være karakteriseret

som en høj følelsesmæssig intensitet for at have med viljestyrke at gøre. Dog er der

tilfælde fra empirien, hvor en høj positiv følelsesmæssig intensitet kan være tegn p̊a

viljestyrke i organisationer, hvilket man dermed som leder kan undersøge nærmere. Vi-

den om og forst̊aelse af klingerne fra mentaliseringsteorien kan af b̊ade den iagttagende

og deltagende leder bruges som to modsatrettede beskrivelser til at kategorisere ad-

færd. Adfærd p̊a baggrund af den lille klinge kan ikke karakteriseres som adfærd p̊a

baggrund af viljestyrke, mens adfærd som følge af den store klinge muligvis kan være

et udtryk for viljestyrke. Den deltagende leders rolle i dialogen bliver hermed essenti-

el, for at f̊a klarlagt hvorvidt denne adfærd s̊aledes er relateret til viljestyrke, hvilket

gøres ved at udforske bagvedliggende motiver for den givne adfærd, der relaterer sig til

viljestyrke. Fra mentaliseringsteorien kan begreber negativ kapacitet bidrage som ad-

færdsindikatorer, der kan være et udtryk for viljestyrke. Empirien understøtter denne

sammenhænge. Det synes med udgangspunkt i klingerne at være essentielt i den udfor-

skende dialog b̊ade at beskæftige sig med udforskning af adfærd, der kan kategoriseres

som viljestyrke, eksempelvis adfærd p̊a baggrund af langsigtede mål, udfordringer og

modstand, der arbejdes vedholdende med, liges̊avel som det er nyttigt at være nysgerrig

p̊a adfærd, der som udgangspunkt ikke er relateret til viljestyrke, men som kan bidrage

med at opn̊a en større selvindsigt. Dette kan eksempelvis gøres i relation til det udvik-

lede begreb, viljestyrkesvigt, hvor lederen er opmærksom p̊a de forhold, der kan bidrage

til at en medarbejders viljestyrke svigter.

Foruden ovenst̊aende skal den deltagende leder, inden indledningen af den udforsken-

de dialog omkring medarbejderens adfærd, vurdere medarbejdernes følelsesmæssige in-

tensitet set i forhold til interventionsspektret. Høj følelsesmæssig intensitet kan være

uhensigtsmæssigt for at opn̊a den ønskede erfaring med viljestyrke i dialogen, da me-

darbejdere i en høj følelsesmæssig intensitet ikke er i stand til at reflektere over egen

adfærd. Et yderligere opmærksomhedspunkt for lederen er at bibeholde grænsen mellem

arbejds- og privatsfæren igennem hele dialogen.

Inden erfaringsopbygningen med viljestyrke p̊abegyndes er det essentielt, at lederen

introducerer begrebet i organisationen s̊aledes, der bliver skabt et fælles sprog og en

fælles forst̊aelse for begrebet. I denne introduktion af begrebet synes det gavnligt at

fremme mentaliseringen, da det b̊ade hjælper med at sikre, at der er kontakt og dermed
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en forst̊aelse for hinanden og begrebet, liges̊avel som det i sig selv kan have en posi-

tiv indvirkning p̊a viljestyrke i organisationen i forhold til lederens kendskab til sine

medarbejdere og sig selv.

Følgende kapitel vil præsentere fokusmodellen, der er udarbejdet p̊a baggrund af

analyse 1 og 2. Vi har valgt at fremhæve denne fokusmodel særskilt, da den i høj grad

henvender sig til specialets formål. Kapitlet har dermed en resultatorienteret karakter,

men indebærer tilstadighed analystisk s̊avel som reflekterende arbejde.
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8
Metode til at fokusere p̊a viljestyrke i

organisationer

Følgende kapitel illustrerer først og fremmest fokusmodellen, der anses som en metode

til at fokusere p̊a viljestyrke i organisationer. Efterfølgende vil denne metodemodel

yderligere blive beskrevet. Afslutningsvis berøres en række refleksioner i forbindelse

med arbejdet med metoden i den organisatoriske kontekst.

8.1 Fokusmodel til at fokusere p̊a viljestyrke

Følgende fokusmodel bygger p̊a resultater fra analyse 1 og analyse 2. Udfra ovenst̊aende

analyse i kapitel 7 har vi identificeret en række væsentlige forhold og opmærksomheds-

punkter for lederen, der ønsker at fokusere p̊a viljestyrke i organisationer. Da denne

analyse omhandler, hvordan mentaliseringsvæktøjer kan bidrage til at fokusere p̊a vil-

jestyrke, er de værktøjer, som er udvalgt, centrale for den viden analysen producerer,

hvilket dermed medfører, at disse værktøjer vil indg̊a i den følgende model (se figur 8.1).

Modellen søger dog ikke alene at opsummere resultatet af analyse 2, hvorfor modellen

er udarbejdet med udgangspunkt i de punkter, vi finder væsentlige for lederen i samspil

med analyse 1. Problemstillingens første undersøgelsesinteresse reflekteres s̊aledes ogs̊a

i modellen omend modellen i høj grad henvender sig til anden del af problemtillingen.

Nedenfor illustreres modellen (se figur 8.1) og to tabeller (se tabel 8.1 og tabel 8.2) der

er tilknyttet modellen. Modellen og tabellerne beskrives herefter nærmere.
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Fokuspunkt

Viljestyrkesvigt Viljestyrke

Den iagttagende leder

Den deltagende leder

Erfaring med fokuspunkt i forhold til viljestyrke
       i organisationer

Interventionspektret

Klinger

Introduktion af viljestyrke i organisation Mentaliseringsfremmere

Figur 8.1: Fokusmodel

Tabel 8.1: Fokuspunkter

Fokuspunkter

Bevarer overblikket Mander sig op Robust

Bevidst Mening Selvindsigt

Fighter Modstandsdygtig Spreder god stemning

G̊ap̊amod Motivation Stædig

G̊ar i front Målbevidst Tilpasningsdygtig

Humor Negativ kapacitet Udviklingsorienteret

Højt arbejdstempo Nuanceret Vedholdenhed

Ihærdig Positive verbale udtryk Åben

Konstruktiv Psykisk stærk Åbent Kropssprog

Lav følelsesmæssig intensitet Rationel

Løsningsorienteret Reguleret
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Tabel 8.2: Indikatorer p̊a viljestyrkesvigt

Indikatorer p̊a viljestyrkesvigt

At hæve stemmen Mentaliseringsvigt

Frygt Mislykkedes med at n̊a sine mål

Høj følelsesmæssig intensitet Ubevidst

Konflikter Ukontrolleret

Krænkende bemærkninger Vold

Lukket kropssprog

Introduktion af viljestyrke

Første step i arbejdet med at fokusere p̊a og opbygge erfaring med viljestyrke er som

berørt i analyse 2, at begrebet viljestyrke introduceres i organisationen. Dette skyldes

vores erfaring fra analyse 1, hvor vi finder, at viljestyrke ikke umiddelbart optræder som

et aktivt begreb i organisationer. Introduktion af viljestyrke i organisation er dermed

lederens første opgave i forbindelse med arbejdet med viljestyrke, men er et element,

der til forskel fra resten af modellen, ikke skal gentages i det videre fokus p̊a viljestyrke i

organisationen. Det vil sige denne fase som udgangspunkt kun benyttes én gang, hvorfor

den illustreres i en stiplet cirkel. Oplever lederen dog en generel misforst̊aelse af begre-

bet viljestyrke blandt medarbejderne i erfaringsopbygningen, kan det være nyttigt at

genbesøge dette stadie. Introduktionen af viljestyrke er med udgangspunkt i specialets

analyse gavnligt at gøre ved hjælp af de tre mentaliseringsfremmere, som skal sikre, at

der bliver skabt et fælles sprog og en fælles forst̊aelse af viljestyrke i organisationen.

Fokuspunkt

Dele af den opn̊aede viden fra analyse 1 og analyse 2 visualiseres ved og betegnes i

modellen som et fokuspunkt (se figur 8.1). Fokuspunkt dækker over en liste af punkter,

der er udarbejdet p̊a baggrund af den opn̊aede viden fra analyserne, som vi finder

interessante for lederen at fokusere p̊a, for at f̊a erfaring med viljestyrke i organisationer

(se tabel 8.1). Det vil sige, at fokuspunkterne blandt andet reflekterer den viden, vi har

opn̊aet om lederens forst̊aelse af viljestyrke i organisationer, hvad der kan være mulige

tegn p̊a viljestyrke i organisationer, samt de forhold omkring mentaliseringsteori, der

synes interessante for viljestyrke. Dette betyder dog ikke, at vi mener, at der ikke er
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andre punkter, som kunne være interessante for den enkelte leder at gøre til genstand

for sin opmærksomhed. Fokuspunkterne skal snarere ses som et udgangspunkt og en

inspiration for den enkelte leder. En nærmere definition af hvert fokuspunkt kan ses i

bilag B.

Det er relevant at gøre opmærksom p̊a, at nogle punkter i vores undersøgelse har

været større genstand for analyse end andre, hvilket dog ikke betyder, at nogle punkter

er vigtigere end andre. At vi s̊aledes ikke har beskæftiget os nærmere med eksempelvis

humor i analysedelene betyder ikke, at det ikke kan være relevant for lederen, hvor-

for dette s̊aledes er medtaget som et fokuspunkt. Punkterne rangeres s̊aledes ikke, da

pointen netop er, at det er nødvendigt at f̊a erfaring med dem i den organisatoriske

kontekst, da de udfra vores kendskab endnu ikke er undersøgt med udgangspunkt i at

fokusere p̊a viljestyrke organisatorisk.

Da viljestyrke netop ikke er en simpel størrelse, har fokuspunkterne desuden til hen-

sigt at bidrage til at reducere en del af den kompleksitet, der er forbundet med at

beskæftige sig med viljestyrke. Et opmærksomhedspunkt for lederen er dog her, at vil-

jestyrke netop er kompleks, hvorfor denne med sin løbende erfaringsopbygning med

fokuspunkterne, hele tiden bør se det i relation til den samlede forst̊aelse af viljestyrke,

s̊aledes at begrebet ikke eksempelvis reduceres til vedholdenhed, som blandt andre er et

udvalgt fokuspunkt. Lederen skal s̊aledes hele tiden gøre sig overvejelser om hvorledes

det enkelte fokuspunkt samlet set bidrager til erfaring med begrebet i den organisato-

riske kontekst.

Modellen søger hermed at illustrere, at lederen, som det første, med udgangspunkt i et

givent fokuspunkt, som vedkommende har observeret gennem en medarbejders adfærd

eller verbale udsagn, stiller sig nysgerrig i forhold til, hvorledes fokuspunktet relaterer

sig til viljestyrke i den organisatoriske kontekst.

Viljestyrke (viljestyrkesvigt)

I forlængelse af fokuspunkt følger viljestyrke, der har til hensigt at fastholde lede-

rens opmærksomhed p̊a netop viljestyrke. De listede fokuspunkter relaterer sig ifølge

vores analyse til viljestyrke i den organisatoriske kontekst, men det synes relevant til

stadighed som leder at fastholde opmærksomheden p̊a viljestyrke i forhold til det giv-

ne fokuspunkt. Dette skyldes at flere af de listede fokuspunkter kan være interessante

for flere forskellige faktorer s̊asom motivation, performance eller lignende, hvorfor det
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s̊aledes er vigtigt, at lederen fastholder sin opmærksomhed p̊a viljestyrke, da det skal

være med udgangspunkt i viljestyrke, at lederen fokuserer. Viljestyrke i fokusmodellen

indbefatter s̊aledes, at man som leder orienterer sig i det teoretiske man ved om vil-

jestyrke, s̊avel som definitionen af viljestyrke i forhold til fokuspunktet, hvorfor vi har

placeret det som et naturligt skridt efter fokuspunkt for at minde lederen herom.

Viljestyrkesvigt er placeret i en stiblet cirkel p̊a samme niveau som viljestyrke, da

det i denne fase kan give mening, at lederen liges̊avel gør sig overvejelser i forhold til

viljestyrkesvigt, og hvorledes det kan være interessant i erfaringsopbygningen og fokus-

set p̊a viljestyrke i organisationer (se kapitel 7). Viljestyrkesvigt skal dermed ikke ses

som det primære fokus for lederen, men som et element, lederen kan have i baghovedet,

som kan hjælpe med at nuancere erfaringsopbygningen med og fokusset p̊a viljestyrke.

Denne nuancering indbefatter s̊aledes blandt andet forst̊aelsen af, at viljestyrke ikke

blot skal ses som noget en medarbejder har, eller ikke har, men nærmere som en dy-

namisk størrelse, der i nogle sammenhænge svigter, som berørt i analyse 2 (se afsnit

7.2.2). Tabel 8.2 lister en række indikatorer p̊a viljestyrkesvigt, som lederen kan være

særlig opmærksom p̊a til at forst̊a mulige viljestyrkesvigt. For nærmere definition og

forklaring af indikatorerne p̊a viljestyrkesvigt, henvis til bilag C

Lederen kan s̊aledes ligeledes gøre sig erfaringer med viljestyrke ved ogs̊a at være

opmærksom p̊a, hvorn̊ar den svigter, og hvad der særligt er kendetegnet ved disse svigt.

Liges̊avel som ved fokuspunkterne kan der være andre indikatorer p̊a viljestyrkesvigt,

som vores analyse ikke yderligere har berørt, hvorfor det er vigtigt, at lederen er åben

og nysgerrig overfor dette i erfaringsopbygningen. Viljestyrkesvigt synes eksempelvis

at kunne beskrives udfra flere af fokuspunkterne med omvendt fortegn, forst̊aet p̊a

den måde, at hvis du er unuanceret eller irrationel, kan det ligeledes muligvis være

en indikator p̊a viljestyrkesvigt. Disse yderlige mulige indikatorer med udgangspunkt i

fokuspunkterne er dog ikke listet i tabellen, da vi har valgt kun at medtage de punkter

om viljestyrkesvigt, som vi har beskæftiget os nærmere med i vores analysearbejde.

Det konkrete arbejde for lederen i disse første faser er hermed at introducere be-

grebet, udvælge et fokuspunkt, som lederen ønsker at skabe erfaring med i forhold til

viljestyrke, samt at fastholde sin opmærksomhed p̊a det teoretiske grundlag for vil-

jestyrke og viljestyrkesvigt. Derfor stiller modellen s̊aledes krav til, at lederen har en

teoretisk forst̊aelse for viljestyrke, der kan sættes i relation til et givent fokuspunkt,

liges̊avel som lederen skal være åben overfor nye og andre aspekter af, hvorledes vil-

jestyrke kan udspille sig organisatorisk. Dette stiller s̊aledes en del krav til lederen at
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kunne balancere denne mængde kompleks information, liges̊avel som der kan opst̊a ud-

fordringer og startvanskeligheder, n̊ar de fleste ledere, ifølge vores undersøgelse, ikke

har s̊a meget erfaring med viljestyrke i organisationer. Med dette in mente anbefales

det derfor til ledere, der ikke tidligere har stiftet bekendtskab med viljestyrke, orienterer

sig i viljestyrketeorien, hvilket blandt andet kan gøres i kapitel 4. Dette aspekt synes

s̊aledes relevant allerede inden begrebet bliver introduceret. En leder med en korrekt

forst̊aelse for viljestyrke kan muligvis mindske dele af den komplekse information, men

arbejdet med at fokusere p̊a viljestyrke i organisationer bør ikke undervurderes, hvorfor

det angiveligt kan anses som en generel ledelsesudviklingsproces for den enkelte leder i

forhold til at navigere i større mængder kompleks og til tider ukendt information.

Den iagttagende leder

Næste skridt i modellen kaldet Den iagttagende leder best̊ar i, at lederen skal forsøge

at observere medarbejdere og adfærd, hvor et af fokuspunkterne træder frem. Dette

gøres ved hjælp af interventionsspektret og klingerne, der hver især bidrager med men-

taliseringsteori, som er medbestemmende for hvorledes lederen observerer viljestyrke i

forhold til det p̊agældende fokuspunkt (se kapitel 7 for yderligere uddybning).

Klingerne og interventionsspektret skal forst̊as s̊aledes, at det er op til den enkel-

te leder at gribe fat i det mentaliseringsværktøj, der i den givne situation er mest

fordrerende i forhold til at fokusere p̊a viljestyrke, hvorfor pilene er stiblede. Pilene ven-

der mod ledelsespositionerne, da det værktøj, lederen benytter sig af, vil p̊avirke det,

som lederen lægger mærke til i arbejdet med at fokusere p̊a viljestyrke. Det er uden

betydning, at klingerne fremg̊ar som det øverste punkt i modellen, da begge mentali-

seringsværktøjer skal ses som jævnbyrdige og kan anvendes i de tilfælde og situationer,

lederen finder dem brugbare, hvorfor de ogs̊a er indrammet i stiblede cirkler. Dette

betyder hermed, at lederen i erfaringsopbygningen med viljestyrke ikke behøver gøre

brug af begge mentaliseringsværktøjer, liges̊avel som lederen skiftevis kan gribe fat i

henholdsvis interventionsspektret eller klingerne, og bruge dem i forlængelse af og i

kombination med hinanden.

N̊ar den iagttagende leder observerer adfærd, der kan relatere sig til viljestyrke, er

næste skridt i modellen at bevæge sig ind som den deltagende leder.
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Den deltagende leder

Den deltagende leder skal p̊a samme vis som den iagttagende leder gøre brug af inter-

ventionsspektret samt klingerne i erfaringsopbygningen med og fokusset p̊a viljestyrke.

Den deltagende leder skal dog udover at observere, ligeledes indlede en dialog med me-

darbejderen med udgangspunkt i de observationer, vedkommende har gjort sig som den

iagttagende leder. Denne dialog bliver i samme grad influeret af henholdsvis klingerne

og interventionsspektret, som beskrevet i analyse 2 (se kapitel 7). Modellen søger at

illustrere, at det ikke er muligt at træde ind som den deltagende leder, før man har

ageret som den iagttagende leder. Det kan dog være meget forskelligt fra situation til

situation, hvor længe lederen befinder sig i de forskellige ledelsespositioner, og derfor er

tid i hver ledelsesposition ikke afgørende.

Bliver det i dialogen klarlagt, at en given adfærd ikke relaterer sig til viljestyrke, kan

der stadig argumenteres for, at den samlede viden fra den iagttagende- og deltagende

leder, bibringer erfaring med fokuspunktet i forhold til viljestyrke i den organisatoriske

kontekst. Med dette menes der, at lederen (og medarbejderen) til stadighed bliver be-

vidste omkring om et givet fokuspunkt har relevans i forhold til viljestyrke samt dets

betydning i den organisatoriske kontekst. Det bidrager dermed p̊a sin vis ogs̊a med

erfaring med og fokus p̊a viljestyrke, men i form af hvad der ikke har med viljestyrke at

gøre. Næste afsnit vil yderligere forklare hvorledes erfaringen med et givet fokuspunkt

hjælper ledere med at fokusere p̊a viljestyrke i organisationer.

Erfaring med fokuspunkt

Erfaringen med det p̊agældende fokuspunkt danner grundlag for at ledere, medarbej-

dere og organisationen i helhed skaber fokus p̊a viljestyrke. Sidste punkt i modellen er

hermed en kombination af det samlede arbejde i alle forrige stadier, men må ikke tolkes

som en afslutning p̊a arbejdet med at fokusere p̊a viljestyrke. Pilen der forbinder dette

punkt tilbage til fokuspunkt, illustrerer s̊aledes, at erfaringsopbygningen med viljestyrke

skal ses som et kontinuerligt arbejde, der ikke slutter, n̊ar man som leder bliver klogere

p̊a viljestyrke i den organisatoriske kontekst i forhold til et givent fokuspunkt. Pilen

illustrer s̊aledes, at lederen skal tage den erfarede viden med sig, n̊ar andre eller det

samme fokuspunkt yderligere undersøges i forhold til viljestyrke i organisationen. P̊a

denne måde skabes der en form for akkumuleret viden om og erfaring med viljestyrke

i organisationer i takt med, at lederen g̊ar p̊a opdagelse af de forskellige fokuspunkter

og deres sammenhæng med viljestyrke, der tilsammen hjælper ledere med at fokusere
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p̊a viljestyrke i den organisatoriske kontekst.

Ovenst̊aende har hermed illustreret og beskrevet den udarbejdede fokusmodel til at

fokusere p̊a viljestyrke. I det følgende vil en række yderligere refleksioner i forbindelse

med arbejdet med fokusmodellen præsenteres.

8.2 Refleksion over modellen

Følgende afsnit er en refleksion over modellen som vi finder gavnlig for lederen at være

opmærksom p̊a, da refleksionerne ligeledes forsøger at operationalisere arbejdet med

fokusmodellen yderligere.

Fokusmodellen søger at simplificere arbejdet med at fokusere p̊a viljestyrke i organi-

sationer, men der synes til stadighed at være elementer, der ikke umiddelbart indfanges

i ovenst̊aende illustration og beskrivelse. Lederen skal eksempelvis igennem hele arbej-

det med modellen være opmærksom p̊a, at vedkommende bør tilpasse sine fokuspunkter

udfra, hvad der synes relevant for den situation og organisation, som lederen befinder

sig i, hvilket dog ikke umiddelbart fremg̊ar af modellen. En vigtigt refleksion er i den

forbindelse, at vi, p̊a baggrund af den neuroa↵ektive ledelsesteori, i høj grad har fokus

p̊a mederarbejderen (Rasmussen og Hagelquist 2016; Hart og Hvilshøj 2013) og dennes

oplevelser med viljestyrke i organisationen. Dette bevirker, at medarbejderen spiller

en central rolle for erfaringsopbygningen med viljestyrke i organisationer, hvormed det

vil være sandsynligt, at nye og uudforskede fokuspunkter vil træde frem for lederen

i arbejdet med viljestyrke i organisationen. Dette skyldes at fokuspunkterne, p̊a bag-

grund af den indsamlede empiri, afstedkommer af lederes opfattelse, hvormed vi ikke

har viden om eksempelvis medarbejderes forst̊aelse af viljestyrke. Der kan s̊aledes være

punkter, som p̊a nuværende tidspunkt ikke fremg̊ar af listen over fokuspunkter, men

som lederen p̊a egen h̊and finder interessante, hvorfor lederen ikke bør afholde sig fra

at undersøge egne fokuspunkter nærmere. Det vil dog i den forbindelse være lederens

opgave at overveje b̊ade anførte s̊avel som egne fokuspunkter i forhold til viljestyrke,

da formålet med fokusmod som nævnt er at skabe yderligere erfaring med og fokus p̊a

begrebet viljestyrke i organisationer.

Da nye aspekter og dermed interessante fokuspunkter kan opst̊a, er en vigtigt overvej-

else, at det kan være relevant for lederen at strukturere sin erfaringsopbygning, s̊aledes
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at det bliver muligt at f̊a mest mulig brugbar viden til det videre arbejde med vil-

jestyrke. Det p̊atænkes eksempelvis at være relevant, at lederen søger s̊a vidt muligt at

isolere de enkelte fokuspunkters relation til viljestyrke, s̊aledes at lederen f̊ar mulighed

for p̊a sigt at kunne opstille konkrete handlingsplaner i relation til sin erfaring med

viljestyrke, da lederen muligvis vil f̊a et mere nøjagtigt billede af, hvad der er relevant

for viljestyrke i organisationer, samt hvad der ikke er. Vi anbefalder i den forbindelse,

at lederen kan gøre brug af et skema til at notere sine erfaringer s̊aledes, at denne kan

strukturere sine erfaringer og eventuelt opn̊a et fordelagtigt overblik ved p̊a skrift at

have nedfældet sine tanker. Vi har udarbejdet et bud p̊a, hvorledes et s̊adant skema

kunne se ud (se bilag D tabel D.1), men gør dog opmærksom p̊a, at lederen er frit stillet

til at vælge at strukturere sin erfaring p̊a anden vis.

En yderligere overvejelse er, at det kan være relevant for en organisation med flere

ledere eventuelt at sparre med hinanden om diverse fokuspunkter og erfaring med vil-

jestyrke for b̊ade at se, hvad der g̊ar igen, samt hvad der muligvis adskiller sig internt i

organisationen, afdelinger imellem eller ligende. I den forbindelse synes det i forlængelse

af ovenst̊aende dermed brugbart at have et konkret materiale, s̊asom ensartede skemaer

med nedskrevne refleksioner som udgangspunkt for denne vidensopbygning. Et internt

netværk af ledere, der s̊aledes samarbejder om at opbygge erfaring med viljestyrke kan

s̊aledes p̊atænkes at være givtigt for at f̊a en større indsigt i viljestyrke udfra et ønske

om at f̊a erfaring med og fokusere p̊a viljestyrke i organisationen som helhed. Ved hjælp

af et netværk f̊ar lederen desuden mulighed for at g̊a i dialog med andre om eventuelle

tvivlspunkter, hvilket endvidere kan p̊atænkes at ville højne kvaliteten af den erfaring

fokusset p̊a viljestyrke bibringer.

Det er indforst̊aet, at lederen igennem hele arbejdet med modellen skal have orga-

nisationen som udgangspunkt for erfaringsopbygningen med viljestyrke, men derfor er

det alligevel værd at fremhæve for at sikre, at lederen i det videre arbejde reflekterer

over viljestyrke i forhold til den organisatoriske kontekst. Det professionelle arbejdsa-

spekt kan eksempelvis tænkes at have en anden betydning for viljestyrke i forbindelse

med organisationens mål overfor individets egne private og personlige mål. Lederens

opgave er derfor hele tiden at være opmærksom p̊a, hvad det er, konteksten betyder for

viljestyrke, n̊ar der fokuseres p̊a begrebet i organisationen.
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9
Diskussion

Som følge af afhandlingens fokusmodel vil vi i det følgende kapitel diskutere de meto-

diske og teoretiske faldgruber, der forefindes i afhandlingen. Der foreligger løbende i af-

handlingen en række kritiske overvejelser, som yderligere vil blive diskuteret i nærværen-

de kapitel, hvormed dette kapitel kan ses som en videre refleksion over dele af de kritiske

overvejelser. Kapitlet vil endvidere indeholde øvrige relevante elementer, der ikke tidli-

gere er fremhævet i specialet. Dette har til hensigt at bidrage til en samlet diskussion af

specialets vidensproduktion, hvormed omdrejningspunktet for følgende vil være kritik

af- samt refleksion over resultaternes fremkomst og konsekvenser heraf.

9.1 Metode

Følgende beskæftiger sig med en diskussion af en række forhold omkring afhandlingens

metode, herunder design af undersøgelsen og den indsamlede empiri.

9.1.1 Undersøgelsesdesign

Et væsentlig forhold ved afhandlingens undersøgelsesdesign er, at spørgeguiden til de

semi-strukturede interviews er udarbejdet med en interesse for at undersøge, hvordan

man kan lede viljestyrke i organisationer fremfor at skabe et fokus p̊a og en erfaringsop-

bygning med begrebet i organisationer. Derfor kan anvendelsen af empirien i analysen

kritiseres, eftersom respondenterne har besvaret spørgsmål omkring ledelse af viljestyr-

ke og ikke erfaringsopbygning af viljestyrke i organisationer. Til trods for dette aspekt
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finder vi dog stadig spørgsmålene anvendelige til at besvare hvorledes ledere kan foku-

sere p̊a viljestyrke i organisationer, eftersom et fokus p̊a og en erfaringsopbygning med

begrebet viljestyrke i organisationer, ligeledes vil indbefatte en form for ledelse fra lede-

rens side. Vi bør dog forholde os kritisk til, om respondenterne ville have givet anerledes

svar, hvis vi havde spurgt ind til, hvorledes de mener, man kan fokusere p̊a viljestyrke,

fremfor hvordan det kan ledes. Ovenst̊aende kritiske overvejelser retter sig ikke mod

al den indsamlede empiri, eftersom interessen for at undersøge hvordan viljestyrke op-

træder i organisationer, har været den samme gennem hele specialeprocessen, hvorfor

analyse 1 ikke er p̊avirket af ovenst̊aende. I analyse 2 har vi forsøgt at imødekomme

ovenst̊aende kritik, ved at analyse 2 i højere grad bygger p̊a mentaliserings- og viljestyr-

keteori fremfor decideret empiri. De steder i analyse 2, hvor der anvendes empiri, har

vi været opmærksomme p̊a, at citater eller pointer fra interviewene ligeledes er sigende

for at skabe et fokus p̊a viljestyrke.

Metodisk kan det endvidere diskuteres, om vores måde at tilg̊a viljestyrke i inter-

viewene er gavnlig for det, vi ønsker at undersøge. Det havde muligvis været gavnligt

p̊a forh̊and at have defineret viljestyrke for respondenterne, for derefter at undersøge

hvad det betyder organisatorisk. Det kan i denne forbindelse ligeledes diskuteres, om

specialets empiriske materiale s̊aledes havde adskilt sig væsentligt, hvis vi havde spurgt

ind til andre nærliggende begreber til viljestyrke, som eksempelvis motivation. Respon-

denternes måde at besvare spørgsmål om motivation, kunne antagelsesvist ligne den

måde, de svarer p̊a spørgsmål om viljestyrke p̊a, da vi kan se, at flere respondenter be-

skriver viljestyrke med udgangspunkt i eksempelvis motivation. At give respondenterne

en definition af viljestyrke kunne derfor medvirke til at neutralisere dette opmærksom-

hedspunkt, men ville derimod være negativt i forhold til specialets eksplorative tilgang

til viljestyrke. I og med at vi netop interesserer os for den ledelsesmæssige forst̊aelse af

viljestyrke, herunder hvad lederne kva deres position fremhæver og forst̊ar ved viljestyr-

ke, ville det at give dem en definition p̊a forh̊and muligvis betyde, at undersøgelsen ville

miste dele af den ledelsesmæssige indfaldsvinkel til begrebet. P̊a denne baggrund synes

specialets design dermed gavnligt for dets formål.

9.1.2 Empiri & kontekst

Som udgangspunkt for specialets vidensproduktion er et centralt omdrejningspunkt for

afhandlingens resultater, i særdeleshed i analyse 1, den indsamlede empiri. I denne
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forbindelse kan det eksempelvis diskuteres, hvorvidt det er muligt at indfange hvor-

dan viljestyrke optræder i organisationer alene p̊a baggrund af seks interviews med

udvalgte ledere. Vi kan ikke afvise, at der potentielt findes ledere, der p̊a nuværende

tidspunkt arbejder med viljestyrke, hvorfor billedet af hvordan viljestyrke optræder for

s̊a vidt kunne være anderledes, hvis vi havde haft et større datamateriale. Deslige kan

det diskuteres, hvorvidt det havde været gavnligt for problemstillingen eksempelvis at

inkludere medarbejdere og andre organisationsmedlemmer i undersøgelsen, da dette

kunne give et mere nuanceret billede af, hvorledes viljestyrke optræder i organisationer.

Ved at afgrænse os til udelukkende at se p̊a viljestyrke udfra lederes perspektiv, kan der

dog argumenteres for, at vi muligvis opn̊ar en dybere indsigt, netop fordi afgrænsningen

muliggør, at vi opn̊ar en dybde i analysen af lederens perspektiv. Afgrænsningen synes

p̊a den baggrund dermed at medvirke til, at kvaliteten af undersøgelsens resultater øges.

Lederen opfattes desuden som en indfaldsvinkel til at p̊avirke organisationen i størst

muligt omfang og deraf som en, der bedst muligt kan imødekomme undersøgelsens ønske

om at skabe fokus p̊a og erfaring med viljestyrke i organisationer. Dette afstedkommer

dog af antagelsen om, at lederens position har en fordelagtig berøringsflade i en given

organisation, som dermed kan bidrage til, at der fokuseres p̊a viljestyrke i flere dele af

en given organisation.

I forlængelse af overvejelserne omkring den udvalgte empiri, er et væsentligt diskus-

sionpunkt, at vi ikke forholder os yderligere til den kontekst hvormed respondenterne

har deres afsæt til at besvare spørgsmål om viljestyrke i organisationer. Konteksten

vil alt andet lige p̊avirke vores datamateriale og kan i relation til den gennemførte un-

dersøgelse være en væsentlig faktor, for den måde respondenterne forst̊ar viljestyrke p̊a.

Som kort berørt i metoden kan respondenternes kontekstuelle baggrund beskrives som

højintensive systemer, der bliver præget af frustrationer fra forskellige interessenter,

herunder brugere med særlige behov for hjælp og støtte (se kapitel 3). Denne kon-

tekst menes dermed at kunne p̊avirke den måde respondenterne anskuer viljestyrke, da

respondenternes respektive organisationer beskæftiger sig med mennesker, der typisk

ikke karakteriseres som viljestærke kva deres behov for organisationens kerneydelse.

Respondenternes baggrund kan s̊aledes medvirke til en diskussion af, hvor meget de-

res beskæftigelsesomr̊ade p̊avirker deres opfattelse af, hvad viljestyrke er og vil sige i

organisationer. Vi forholder os dog som sagt ikke nærmere til dette fagfelt, n̊ar vi ana-

lyserer p̊a, hvorledes viljestyrke forst̊as i den organisatoriske kontekst, hvilket s̊aledes

kan være et kritikpunkt af undersøgelsen. En pointe er dog at respondenterne, i kraft

af deres lederposition, arbejder tættere med organisationens medlemmer end organisa-
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tions ”kunder”eller brugere. P̊avirkningen af konteksten i relationen til forst̊aelsen af

viljestyrke spiller derfor nødvendigvis ikke en stor rolle, særligt fordi vi beder respon-

denterne om at reflektere over begrebet i relation til deres medarbejdere og egen ledelse,

og s̊aledes ikke i relation til en bestemt kerneydelse eller et specifikt fagomr̊ade. En re-

fleksion i forbindelse med respondenterne er dog, at det muligvis kunne være interessant

for undersøgelsen med respondenter, der havde en anden form for faglighed og uddan-

nelse til grund for deres ledelsestilgang, som deraf potentielt ville forst̊a viljestyrke p̊a

en anden måde.

I forhold til konteksten kan en væsentlig faktor foruden deres fagomr̊ade være, at re-

spondenterne primært kommer fra o↵entlige institutioner. Det kan derfor ikke undg̊as,

at undersøgelsen i højere grad henvender sig til denne form for organisation, trods det

at vi har søgt at inkludere forskellige faktorer s̊asom ledelseserfaring, ledelsespositioner

samt medarbejderansvar, ligesom vi endvidere har interviewet én respondent fra en pri-

vat organisation. I forbindelse med en nærmere diskussion af konteksten, og hvorledes

denne p̊avirker resultaternes brugbarhed, synes det derfor vigtigt at gøre opmærksom

p̊a, at den organisatoriske kontekst, som undersøgelsen tager afsæt i, kan være for-

skellig fra en lang række organisationerstyper, hvis kerneydelse afviger herfra. Det kan

derfor tænkes, at resultaterne muligvis skal tilpasses andre arbejdsomr̊ader, herunder

specifikke sektorer og brancher for at være brugbare. Vi har udfra overvejelser om

brugbarheden af specialets udviklede fokusmodel bevidst søgt at imødekomme blandt

andet den kontekstuelle faktor ved at være fleksibel i forhold til de fokuspunkter, som

anføres. Det kan dog diskuteres, i hvilken grad dette lykkes, da fokusmodellen alt andet

lige er udviklet p̊a baggrund af analysen af den indsamlede empiri og den udvalgte teo-

ri, hvorfor den indirekte kan være præget af den organisatoriske kontekst, der ligger til

grund for undersøgelsen. Et kritikpunkt kan dermed være om det at tilpasse eventuelle

fokuspunkter alene er nok til at metoden kan anvendes i andre typer af organisationer.

9.2 Teori

I forbindelse med de udvalgte teorier og det løbende arbejde med disse, kan en række

forhold diskuteres, hvilket nedenst̊aende vil beskæftige sig med.

En naturlig konsekvens af den udvalgte teori er, at denne alt andet lige vil fremhæve

visse aspekter mere end andet i relation til problemstillingen og den indsamlede empiri.
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Valget af viljestyrketeori spiller dermed en central rolle for definitionen af begrebet,

da det medfører, hvorledes vi anser viljestyrke. Vi kan hermed ikke afvise, at andre

teorier om viljestyrke ville medvirke til en nuancering af definitionen og forst̊aelsen af

begrebet. Valget af mentaliseringsteori som en ledelsesmæssig tilgang til at fokusere

p̊a viljestyrke, spiller ligeledes en betydning i forhold til besvarelsen af problemstillin-

gen. Mentaliseringsteorien medvirker til, at bestemte faktorer s̊asom følelsesregulering

i højere grad træder frem som et element, der indebærer, at individet gør brug af sin

viljestyrke, n̊ar mentaliseringsteori anvendes. Andre ledelsesmæssige tilgange ville ikke

nødvendigvis tillægge denne faktor samme betydning og forklaringskraft, men derimod

fokusere p̊a andre elementer fra viljestyrketeorien alt afhængig af ledelsesposistionens

fokus og videnskabsteoretiske baggrund.

De udvalgte mentaliseringsværktøjer spiller ligeledes en væsentlig faktor, netop fordi

de udvalgte værktøjer er valgt som metode til at tilg̊a problemstillingen. I den for-

bindelse indeholder fokusmodellen udvalgte mentaliseringsværktøjer, der er valgt som

udgangspunkt til at fokusere p̊a viljestyrke i organisationer. Eftersom viljestyrke p̊a

nuværende tidspunkt ikke synes udforsket i den organisatoriske kontekst, er det i den

forbindelse svært p̊a forh̊and at vide hvilke mentaliseringsværktøjer, der vil være mest

gavnlige til at undersøge og fokusere p̊a viljestyrke. Det kan derfor diskuteres, om andre

værktøjer havde været mere gavnlige for lederen. Andre mentaliseringsværktøjer ville

sandsynligvis bidrage med en anerledes tilgang til at fokusere p̊a viljestyrke i den orga-

nisatoriske kontekst, men muligvis ikke indfange samme forst̊aelse for hvorledes lederen

skal opbygge erfaring med viljestyrke i organisationer som klingerne, interventionsspek-

tret og mentaliseringsfremmerne gør.

Valget af viljestyrketeori, neuroa↵ektiv ledelsesteori og de udvalgte mentaliserings-

værktøjer, a↵øder s̊aledes en række opmærksomhedspunkter. Det bør i forlængelse af

ovenst̊aende refleksion bemærkes, at den udvalgte mentaliseringsteori danner en ramme

for hvorledes lederen skal fokusere p̊a viljestyrke, hvor vi i vores undersøgelse argumen-

terer for at dette kan gøres ved hjælp af en henholdsvis iagttagende og deltagende

ledelsesposition. Disse ledelsespositioner indbefatter dog ifølge den oprindelige mentali-

seringsteori yderligere én ledelsesposition kaldet den fritagende leder. Vores undersøgelse

medtager ikke denne position, hvorfor der kan rejses kritik af, om der er elementer af

den mentaliserende ledelsesmæssige tilgang, som fokusmodellen mangler for at arbej-

de mentaliserende. Dette gælder liges̊avel for mentaliseringsværktøjerne i sig selv, der

teoretisk kan indeholde yderligere elementer, men som ikke medtages i arbejdet med

102



Kapitel 9. Diskussion

værktøjerne. En yderligere pointe er, at vi tager udgangspunkt i de udvalgte teoretike-

res tilgang til mentalisering og neuroa↵ektiv ledelse. Andre teoretikeres perspektiv p̊a

mentalisering og neuroa↵ektiv ledelse kunne i den forbindelse muligvis have givet en

anden indfaldsvinkel til at beskæftige sig med den neuroa↵ektive ledelsestilgang.

I forbindelse med at arbejde mentaliserende er der observeret en række implikationer

ved at implementere mentaliseringsteorien i den organisatoriske kontekst (Rasmussen

og Hagelquist 2016; Hutsebaut m.fl. 2012), hvilket er væsentlig at diskutere i forhold

til fokusmodellens brugbarhed og anvendelse i praksis. Faktorer s̊asom organisationens

struktur, den institutionelle støtte og kultur s̊avel som et finansielt aspekt er elementer,

der kan vanskeliggøre implementering af mentalisering i den organisatoriske kontekst

(Hutsebaut m.fl. 2012). En organisation der eksempelvis ikke har klare strukturer over

de- og centraliseringen af opgaverne i forbindelse med at arbejde mentaliserende, s̊avel

som ikke har opbakning til den mentaliserende ledelsestilgang fra vigtige interessenter,

kan medvirke til, at der ikke sættes tilstrækkelige ressourcer af til at implementere og

arbejde mentaliserende (Hutsebaut m.fl. 2012). Et væsentlig diskussionspunkt for fo-

kusmodellen er hermed, at en organisation, der ikke p̊a forh̊and arbejder mentaliserende

og har erfaring med denne ledelsestilgang, kan forventes at skulle bruge ressourcer p̊a

at implementere den mentaliserende ledelsestilgang, hvilket fokusmodellen p̊a nuværen-

de tidspunkt ikke tager højde for. I og med arbejdet med viljestyrke kan medvirke til

en række positive e↵ekter for organisationen herunder eksempelvis medarbejdere, der

hurtigere og bedre n̊ar deres mål, har et lavere sygefravær og generelt skaber en bed-

re stemning p̊a arbejdspladsen (McGonigal 2012; Tangney m.fl. 2004; Stressforeningen

2018) (A.3), kan de ekstra ressourcer og udfordringer, der vil opst̊a som følge af at imple-

mentere mentalisering, muligvis imødekommes ved netop at arbejde med fokusmodellen

og fokusere p̊a viljestyrke.

I forlængelse af ovenst̊aende diskussion af teorien vil vi nedenfor diskutere udfordrin-

ger forbundet med den udviklede fokusmodel og dens brugbarhed i organisationer.

9.3 Operationalisering

Afhandlingens hensigt er, at ledere ved hjælp af fokusmodellen kan starte erfarings-

opbygningen med viljestyrke i den nærmeste fremtid i deres respektive organisationer.

Det kan dog diskuteres, hvorvidt alle ledere besidder de nødvendige kompetencer til
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at arbejde med modellen. Eftersom fokusmodellen er udviklet med udgangspunkt i

mentaliseringsteori, er en forudsætning for, at lederen kan opn̊a indsigt i viljestyrke

organisatorisk, lederens egne evner til at mentalisere og h̊andtere dertilhørende menta-

liseringsværktøjer. Lederen skal p̊a baggrund heraf dermed være i stand til at reflektere

over egne evner og eventuelle begrænsninger forbundet med egen mentaliseringsevne,

hvilket alle ledere muligvis ikke er i stand til p̊a nuværende tidspunkt. Det kan derfor

diskuteres, om det kræver en vis ledelseserfaring, en vis indsigt i sig selv som leder samt

en bestemt type af lederskab, før arbejdet med modellen er givtigt i den organisatoriske

kontekst. I denne forbindelse kan der yderligere rejses en kritik af fokusmodellens reelle

anvendelse i den organisatoriske kontekst, eftersom den er udarbejdet p̊a et teoretisk

og akademisk grundlag, men søger at være pragmatisk og brugbar i praksis. Trods det

at vi afgrænser os fra at applicere modellen i organisationer og f̊a feedback fra eksem-

pelvis ledere p̊a brugbarheden af modellen, kunne det grundet vores formål have været

gavnligt for at operationalisere modellen yderligere. Udfra det akademiske grundlag

som fokusmodellen i høj grad afstedkommer af, og især de potentielle udfordringer for

lederen forbundet med mentaliseing, synes fokusmodellen at give anledning til et behov

for yderligere støtteredskaber for at den kan opn̊a reel anvendlighed og brugbarhed, der

giver mening i den organisatoriske praksis. Redskaber eller værktøjer som eksempelvis

kan tænkes at være nødvendige for at det lykkes at f̊a erfaring med viljestyrke og f̊a

gavn af fokusmodellen kunne være refleksive teams og supervision, gerne i refleksive

rum, der kan anses som et fundament for at opbygge mentaliserende evner (Rasmus-

sen og Hagelquist 2016), og dermed ligeledes er understøttende i lederens arbejde og

erfaringsopbygning med viljestyrke.

I forlængelse af en diskussion omkring fokusmodellens brugbarhed, finder vi det re-

levant at runde af med en kritisk overvejelse omkring fokuspunkterne. Til trods for vi

har vedlagt en definitions- og forst̊aelsesliste af fokuspunkterne for at imødekomme en

eventuel tvetydig forst̊aelse af begreberne, kan der til stadighed rejses kritik af selve

forst̊aelsen af begreberne i den organisatoriske kontekst. Herunder om fokuspunkterne

er forklaringsdygtige nok i forhold til viljestyrke, s̊avel som muligheden for at isolere

viljestyrke fra fokuspunkterne. At det kan være vanskeligt at isolere viljestyrke, er et

væsentlig diskussionspunkt for afhandlingen, netop fordi viljestyrke er et samspil af flere

mentale processer (se kapitel 4), der i sig selv er svære at isolere. At isolere viljestyrke

kan tænkes at være en generel udfordring for det at undersøge begrebet i det hele taget,

og man kan dermed stille sig kritisk overfor, hvor godt vi lykkes med dette igennem

hele processen med at arbejde med begrebet. Dette aspekt underbygger hermed vores
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argumentation for, at det p̊a nuværende tidspunkt er vigtigt at skabe yderligere erfaring

med viljestyrke i den organisatoriske kontekst.

Ovenfor har vi s̊aledes diskuteret en række væsentlige forhold for specialets videnspro-

duktionen. I det følgende kapitel vil vi med afsæt heri konkludere p̊a specialets problem-

stilling.

105



10
Konklusion

Følgende kapitel vil konkludere p̊a afhandlingens problemstilling, og dermed hvordan

viljestyrke optræder i organisationer, samt hvorledes ledere med afsæt i neuroa↵ektiv

ledelsesteori kan fokusere p̊a viljestyrke i organisationer.

P̊a baggrund af analysen af den indsamlede empiri identificeres en manglende erfaring

med viljestyrke i den organisatoriske kontekst. Samtlige ledere udviser udfordringer med

at definere og forst̊a begrebet, hvorfor de sætter det i relation til begreberne motivation,

mening og faglighed, som de allerede beskæftiger sig med i deres ledelsespraksis. Derfor

kan der argumenteres for, at viljestyrke p̊a nuværende tidspunkt optræder i forbin-

delse med nærliggende begreber, og dermed at det implicit optræder gennem lederens

nuværende ledelsespraksis. Det kan dog ikke afvises om viljestyrke muligvis optræder

aktivt i andre organisationer og som en eksplicit del af andre lederes ledelsespraksis.

I denne forbindelse er det interessant, at de adspurgte lederes definition og forst̊aelse

af viljestyrke samlet set relaterer sig til den teoretiske forst̊aelse af viljestyrke. Det-

te indikerer, at lederne, trods udfordringer med begrebet, kan adskille viljestyrke fra

andre nærliggende begreber, hvorved begrebet synes at f̊a et selvstændigt virke i en or-

ganisatorisk sammenhæng gennem deres refleksioner. Individuelt er definitionerne dog

manglefulde for lederne. Lederne giver i denne forbindelse udtryk for, at viljestyrke er et

udfordrende begreb, som de finder interessant at blive klogere p̊a og ønsker at opbygge

erfaring med i egen ledelsespraksis.

I ledernes søgen p̊a at konkretisere viljestyrke yderligere, optræder begrebet i orga-

nisationer for lederne ved hjælp af observation af medarbejderes adfærd s̊avel som ved

en refleksion over egen adfærd. Lederne fremhæver desuden medarbejdernes verbale

udsagn, som en måde viljestyrke optræder i organisationer. Det kan p̊a baggrund af
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analysen ikke afvises, at de faktorer, som lederne fremhæver, kan have en sammenhæng

med viljestyrke, hvorfor viljestyrke muligvis optræder i organisationer i forbindelse med

adfærd og udsagn. Det menes dog, at det kræver mere erfaring med viljestyrke i organi-

sationer at kunne fastsl̊a nærmere, hvordan begrebet udspiller sig og optræder i denne

kontekst, hvorfor det p̊a baggrund af analysen af den indsamlede empiri findes gavnligt,

at der fokuseres p̊a begrebet i organisationer, s̊aledes at der kan opbygges mere viden

om, og erfaring med hvordan viljestyrke optræder i en organisatorisk kontekst.

Neuroa↵ektiv ledelsesteori kan teoretisk bidrage til at fokusere p̊a viljestyrke ved

hjælp af mentaliseringsværktøjerne ”de tre usynlige mentaliseringsfremmere”, ”den sto-

re og den lille klinge”og ”interventionsspektret”. Specialets fokusmodel og analyse peger

p̊a, at mentaliseringsværktøjet ”de tre usynlige mentaliseringsfremmere”synes nyttige

at bruge i introduktionen af begrebet viljestyrke, da det synes at kunne bidrage til et

fælles sprog og en fælles forst̊aelse af viljestyrke i organisationen. Det synes dernæst

givende at lederen fokuserer p̊a viljestyrke som den iagttagende og deltagende leder,

ved at beskæftige sig med observation af medarbejdere, deres adfærd og situationer,

hvor viljestyrke muligvis udspiller sig, samt ved, som den deltagende leder, at stille

sig nysgerrig i forhold til medarbejderens bagvedliggende motiver for den observerede

adfærd, da det tyder p̊a at kunne give yderligere indsigt i og viden om, hvorvidt den

observerede adfærd er et udtryk for viljestyrke hos den enkelte medarbejder. Det vides

dog ikke, hvordan dette vil tage sig ud i praksis.

Som hjælp til ovenst̊aende positioneringer, synes lederen at kunne gøre brug af ”den

store og den lille klinge samt ”interventionsspektret”til at fokusere p̊a viljestyrke i

den organisatoriske kontekst. Klingerne synes at kunne medvirke til, at lederen f̊ar et

værktøj, der opdeler adfærd i to modsatrettede kategoriseringer, som enten kan være et

udtryk for viljestyrke eller viljestyrkesvigt. Adfærd p̊a baggrund af den store klinge kan

muligvis relatere sig til viljestyrke, mens adfærd p̊a baggrund af den lille klinge muligvis

kan være et udslag for viljestyrkesvigt. Arbejdet med interventionsspektret i forhold til

at fokusere p̊a viljestyrke i organisationer kan bidrage til en opmærksomhed p̊a medar-

bejdernes følelsesmæssige tilstande og intensitet. Den iagttagende leder synes at kunne

bruge interventionsspektret i forhold til at vurdere, hvor en medarbejder befinder sig i

følelsesmæssig intensitet, hvor en høj følelsesmæssig intensitet ikke teoretisk relaterer

sig til viljestyrke, mens en lav følelsesmæssig intensitet teoretisk giver adgang til, at

en medarbejder kan gøre brug af sin viljestyrke. Interventionsspektret synes endvidere

at kunne bidrage med viden og forst̊aelse om særlige tidspunkter, der er mere fordel-
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agtige for den deltagende leder at indlede en udforskende dialog med medarbejderen,

hvor vedkommende er i stand til at reflektere over sin egen adfærd. Der synes dog til

stadighed behov for yderligere at afdække, hvorvidt de teoretiske bidrag i praksis kan

lade sig gøre.

P̊a baggrund af afhandlingens resultater synes den udviklede fokusmodel, der kom-

binerer problemstillingens resultater, afslutningsvist at kunne opfylde afhandlingens

formål om at bidrage til at ledere kan f̊a erfaring med, hvordan viljestyrke optræder

organisatorisk. Metoden bør dog testes yderligere for at fastsl̊a dens egentlige bidrag

til at fokusere p̊a viljestyrke i organisationer, da den med udgangspunkt i neuroa↵ektiv

ledelsesteori kan volde mulige udfordringer for lederne kva diskussionen af identificerede

udfordringer forbundet med at arbejde med mentalisering og neuroa↵ektiv ledelse.
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Perspektivering

Ovenfor har vi diskuteret og konkluderet p̊a afhandlingens opn̊aede resultater. En del

af diskussion ligger særligt op til nogle interessante overvejelser om, hvorledes man p̊a

andenvis kunne have tilg̊aet problemstillingen, samt ligeledes hvormed det kan være

interessant at arbejde videre med undersøgelsen. Følgende perspektivering vil derfor

berøre dele af diskussionens aspekter, samt komme med forslag til, hvad vi finder,

kan være givende i et videre arbejde med at f̊a viden om og fokusere p̊a viljestyrke i

organisationer.

Som vi lægger op til i illustrationen af specialets videnskabteori (se figur 2.1), mener

vi, at det i første omgang vil være givende for det videre arbejde med problemstillingen

at teste den anførte fokusmodel i praksis. Dette skyldes ønsket om at opn̊a en indsigt

i hvorledes fokusmodellen i sig selv kan bibringe ledere med mest mulig værdi. Det vil

i den forbindelse være gavnligt at f̊a konkret feedback fra ledere og organisationer p̊a

fokusmodellen og dens elementer, herunder feedback p̊a et eventuelt behov for tilpasning

og justering, eller eventuelle hjælpeværktøjer som vi har diskuteret, kan p̊atænkes at

være nødvendige i praksis.

Som nævnt i diskussionen kan den udvalgte neuroa↵ektiv ledelsesteori volde udfor-

dringer for lederen, da teorien i sig selv kan være vanskelig for ledere i praksis. Derfor

kan de udvalgte værktøjer, p̊a baggrund af den valgte teori, komplicere arbejdet med at

fokusere p̊a viljestyrke i organisationer. I et videre arbejde med problemstillingen er det

derfor nærliggende at beskæftige sig med andre ledelsesteorier og deres potentielle sam-

menspil med viljestyrke. Det kunne eksempelvis være interessant at tage udgangspunkt

i en ledelses- eller organisationsteori med et andet videnskabsteoretisk udgangpunkt.

Dette ville angiveligt kunne bidrage til at nuancere, hvorledes der kan fokuseres p̊a
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viljestyrke i organisationer og eventuelt give mulighed for at bist̊a ledere med flere

værktøjer til det praktiske arbejde. Teoretisk kunne det deslige være interessant at be-

skæftige sig med andre dele af viljestyrketeorien, hvormed andre forhold for, hvorledes

viljestyrke optræder organisatoriske, muligvis ville træde frem.

I forbindelse med den udvalgte teori p̊apeger vi i afhandlingen, hvorledes viljestyrke

og mentalisering kan være begreber, der i sig selv kan være vanskelige at forst̊a, men

ligeledes at der ved at sammenholde dem, kan opst̊a en større afklaring omkring be-

greberne. For at opn̊a større indsigt i viljestyrke kunne det derfor være interessant at

arbejde mere begrebsorienteret med viljestyrke, ved eksempelvis at sammenholde vil-

jestyrke med andre begreber s̊asom selvregulering, mål, performance og refleksion. Det

ville i den forbindelse være oplagt at udvælge begreber, som er særligt brugte i orga-

nisationer for p̊a den måde at holde fokus p̊a at analysere begrebet med det formål at

forst̊a det organisatorisk. Vi mener i den forbindelse, at det kunne være nærliggende at

tage udgangspunkt i de anførte fokuspunkter, da disse netop synes at være interessante

i forhold til viljestyrke i organisationer.

Af diskussionen fremg̊ar det, at vi ikke forholder os yderligere til konteksten, vi har

undersøgt begrebet i. Beskæftiger man sig dog nærmere med konteksten, kunne det

være interessant, i et videre arbejde med viljestyrke og det at f̊a viden om og erfaring

med begrebet, at undersøge om der findes arbejdsomr̊ader eller organisationer, der har

erfaring med viljestyrke, og som ligefrem arbejder med det. Et omr̊ade som vi finder, kan

være et spændende udgangspunkt herfor er eksempelvis militæret. Militæreret udgør en

organisation, der i nogle sammenhænge udsætter sine medarbejdere for et stort pres,

der kan tænkes at kræve viljestyrke (Forsvaret 2018). De særlige forhold der gælder

for det at drive en organisation, der beskæftiger sig med ekstreme forhold, s̊asom krig,

kunne muligvis være medvirkende til, at man har udviklet metoder til netop at arbej-

de strategisk med vilje og/eller viljestyrke og eventuelt modsætningerne til viljestyrke

s̊asom frygt. Det kunne s̊aledes kontekstmæssigt og ledelsesmæssigt være et interessant

omr̊ade at undersøge begrebet nærmere i. Det bør i den forbindelse nævnes, at det des-

lige kunne være interessant at tage udgangspunkt i konteksten, som ligger til grund for

empirien, da denne ligeledes synes at beskæftige sig med yderpunkter som foreksempel

menneskets psyke og deraf særlige behov.

I forbindelse med konteksten kunne det ydermere være interessant som udgangspunkt

for at arbejde strategisk med viljestyrk, at lade sig inspirere af metoder fra eksempelvis

sportsverdenen. Der findes et netværk i Danmark kaldet ”Viljestyrken”best̊aende af 100
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nuværende og tidligere elitesportsfolk, der har til formål at udveksle viden om og erfa-

ring med at opn̊a de mål, de sætter sig for (Løw 2018). Disse sportfolk kan eksempelvis

tænkes særligt at have praktiseret en form viljestyrke, som kunne være interessant at

f̊a indsigt i i forhold til at arbejde strategisk med viljestyrke i organisationer.

Der er s̊aledes mange forhold omkring viljestyrke, som vi finder kunne bidrage med

og inspirere til mere viden om viljestyrke i organisationer. Derfor er første skridt, p̊a

baggrund af afhandlingen, at fokusere p̊a begrebet i organisationer, s̊aledes at der skabes

grobund for vidensopbygning og erfaring, der kan gøre interesserede klogere p̊a, hvad

der gør en forskel for eksempelvis succesrige organisationer, og hvilken rolle viljestyrke

spiller for disse og deres interessenter.
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