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Viljens og beslutningens psykologi. 
Opmærksomhed og målrettede bæredygtige valg

Jo mere psykisk energi vi investerer i livets fremtid, jo mere bliver vi og-

så en del af den. 

(Mihaly Csikszentmihalyi, 2005)

Med meningen med livet-målsætningen som ramme åbner der sig 
nye muligheder for at skabe strukturerede og kreative delmål-pro-
cesser. Som vi har set, fungerer bæredygtige levende systemer i en 
organisk vekselvirken mellem intentionelt-handlende og afspændt-
medflydende processer. en af hemmelighederne i livsprocessernes 
stadige forandring ses, når de implicitte selvorganiserende vaner 
og de eksplicitte nyorienteringer forholder sig til den samme me-
tamålsætning. Når vaner og viljestyrede beslutninger peger i sam-
me retning.
 For at forandre sig må man først tage ansvar – i dybeste forstand 
for sig selv. Man må forpligte sig til at handle og at ville. At beslutte 
sig er et ensomt forehavende; ingen kan beslutte for os. Nogle men-
nesker har det svært med at træffe beslutninger, og samtidig kan 
man jo ikke ikke beslutte! I det omfang vi „skaber os selv” og vo-
res liv, følger deraf, at vores mange små (eller store) beslutninger er 
atomerne af det væsen, vi skaber. Helt og fuldt at vedkende sig, at 
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man hele tiden træffer beslutninger – valg og fravalg – er at forholde 
sig autentisk og eksistentielt nærværende til sit liv. Alle led i beslut-
ningsprocessen føres ud i livet gennem den viljestyrede opmærk-
somhed. eller sagt på en anden måde, så er viljen psykens frem-
tidsorgan, på samme måde som hukommelsen er dens fortidsorgan, 
som filosoffen Hannah Arendt har udtrykt det. Viljen er knyttet til et 
menneskes grundenergi – selve livskraften. Vi fødes med viljen til at 
leve, overleve, tilpasse os og forplante os.
 I viljen er der intention, retning, koncentration. Viljen bliver op-
rindelig udtrykt i forbindelse med behov for føde, kontakt, tryg-
hed. Disse behov udtrykkes af implicitte sanseforløb. øjenkontakt, 
kropsudtryk, gestik og følelser er nogle af kommunikationsvejene. 
Viljesevnen og kraften deri er en afgørende faktor, når det handler 
om at vedkende sig sine egne styrker og ressourcer. Derfra hentes 
beslutnings- og handlekraft. 

Viljens udvikling

Viljen grundlægges som så meget andet i barndommen. I barnets 
tidlige udviklingsforløb formes viljen i samspil med de driftsmæs-
sige impulser. Hvordan viljen formes, er helt afhængigt af tilknyt-
ningsmiljøet. Når der er et trygt og afspændt resonansrum (affek-
tiv afstemning) i forhold til de primære omsorgspersoner, oplever 
barnet, at det bliver mødt og rummet. Det lille barn udtrykker be-
hov, drift og vilje ud i verden. Og bliver mødt og får kontakt i form 
af krop, følelser og tanker i relationen. Følelserne er hovedkommu-
nikationskilden, belagt med krop og tanker. Og på den måde kob-
les drift, vilje og følelser.
 Når de driftsmæssige impulser og de svingende følelser igen 
og igen mødes på denne måde, lærer barnet, at det er o.k., at det 
godt må være her, og denne proces danner over de første par år de 
grundlæggende elementer til barnets indre repræsentationssystem 
– jeget og sindet. Den schweiziske psykolog Otto rank beskrev alle-
rede i 1920’erne tre aspekter af viljens udvikling:
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1) Modvilje, det vil sige vilje ud mod verden og en vilje op mod en
anden vilje

2) Positivvilje, det vil sige at ville det, man er nødt til
3) Kreativvilje, det vil sige at ville det, man ønsker.

Modviljen, den vilje, der sendes ud mod verden, kan som nævnt 
mødes nærværende, med affektiv afstemning. eller helt modsat, 
som det sker ved omsorgssvigt, og barnet oplever en utryg tilknyt-
ning, hvor de voksne tit ikke er i kontakt, ikke er nærværende – så 
reagerer barnet ved at lukke sig, det oplever sig ikke som mødt, det 
oplever sig ikke som o.k., som det er. Det giver tidlige skader, som 
gør barnet mere modtageligt for stress, og følelseslivet undertryk-
kes, ligesom viljen stækkes og belægges med skyldfølelser. Og så er 
der alle mellemformerne. 
 I positivvilje-fasen skal barnet lære at udsætte behov, at gøre det, 
der er nødvendigt. Barnet er nu på vej ind i den såkaldte trods- el-
ler selvstændighedsalder. Hvis denne fase også mødes med venlig 
rummelighed og klare grænser, får barnet yderligere styrket selvfø-
lelsen og lært at rumme mere energi, og at man nogle gange skal gø-
re noget, som ikke er det, man lige nu har lyst til. Dette giver de bed-
ste betingelser for kreativviljen. Viljen og adgangen til dens struk-
turerende kraft er altså på mange niveauer et spørgsmål om at kun-
ne føle følelser. Kunne fantasere, længes, drømme og håbe. Derud-
fra skabes evnen til at ønske.
 I en måske lidt mere nutidig udgave kunne de forskellige slags 
viljer se således ud: 1) grundvilje, 2) jeg-vilje, 3) kreativ vilje, 4) over-
givelsesvilje. Overgivelsesviljen har at gøre med det aktive tilvalg, 
der fx ligger i at tage medansvar for helheden, eller i synergiproces-
ser, hvor egenviljen træder til side for det større formål.

Viljestyret opmærksomhed og „mindst mulig forandring”

Den viljestyrede opmærksomhed har tre grundformer: 1) en neu-
tralt konstaterende, 2) en aktivt organiserende og 3) en afspændt 
selvorganiserende.
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Figur 23. Viljens og beslutningens trin

Den såkaldt mindst mulige forandring er den viljestyrede opmærk-
somheds mindste byggesten. Udført og gentaget igen og igen op-
bygges en tillid til, at jeg kan beslutte og forandre, og dermed for-
stærkes viljesystemet. Den mindst mulige forandring er et redskab, 
der bruges for – populært sagt – ikke at forurolige amygdala. Vi er 
som art organiseret omkring vaner og forudsigelighed og kan som 
udgangspunkt ikke lide forandringer. Forandringer svækker forud-
sigeligheden og kontrolmulighederne. Den mindst mulige foran-
dring er så lille, at den ikke har nogen betydning, hvis den kun gø-
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res én gang. Til gengæld har den stor kraft, hvis og når den genta-
ges. Og små ændringer i komplekse systemer kan skabe store for-
andringer.

På kort sigt koncentreres den psykiske energi af ens intentioner, mens ens 

mål og planer tenderer til at være langsigtede. Det er vores mål og planer, 

der i sidste ende er med til at bestemme vores identitet – eller, udtrykt på 

en anden måde, hvordan vores selv vil udvikle sig. 
(Mihaly Csikszentmihalyi, 2005) 

I arbejdet med at skabe en egentlig handleplan tager vi afsæt i mo-
dellen i figur 24. 
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Figur 24. Meningen med livet – omsat i „nutid”

Udgangspunktet for ovenstående model er det personlige livskort, 
som det fremgår tidligere i dette kapitel og af modellen i figur 20. 
livskortet og den deraf affødte målsætning ses yderst til højre i fi-
gur 24. Dette er sigtepunktet ude i tidshorisonten, som fremtidens 
kurs kan lægges efter. Denne 15-års-målsætning er altså baseret 
på den kreative proces „meningen med livet”. Når den er klarlagt, 
handler det om at finde frem til, hvad der så skal være i proces om 
7 år. Og når dette skal være i gang om 7 år, hvad skal så være i pro-
ces om 3 år? Og hvis det skal være realistisk om 3 år, hvad skal jeg 
så i gang med nu?
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 Fra visionen vælges centrale temaer, der så gøres til genstand for 
mere og mere konkret planlægning, jo tættere vi kommer på nuet.

Når vi så tager afsæt lige nu, tegner der sig to processer:
1. Tre-fire-fem målsætningsområder for det næste år, som læner sig

op ad førnævnte temaer
2. Den mindst mulige forandringsøvelse – helt små, konkrete træ-

ningsbeslutninger. De skal være så konkrete, at du ved, når du
har gennemført dem. Det, der får den mindst mulige forandring
til at virke, er, at den er koblet til et tema, som er koblet til me-
ningen med livet-visionen, så hver gang du laver en sådan lille
mindst mulig forandring-øvelse, medvirker du til, at denne visi-
on bliver ført ud i livet.

Den viljestyrede opmærksomheds fokus sammenbinder i nutiden fortidens 
erfaringer med fremtidens intentioner. 

Hvilke temaer indgår i din „meningen med livet”-målsætning?
Hvis du skulle lave en „mindst mulig forandring-aftale” med dig 
selv, hvad skulle det så være?

Når der er klare mål og relevant feedback, og forudsætningerne matcher 

udfordringen, så er der en tendens til, at opmærksomheden bliver fokuse-

ret, fastholdt og fuldt engageret. 
(M. Csikszentmihalyi, 2005)




