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Selvet

Psyken er fragmenteret i modsatrettede impulser og hensyn. Selvets opgave er at skabe en helhed ud af 
fragmenterne. 

Nogle vigtige elementer i dette er:
• Udforske og søge mestring
• Søge tryghed i kontakt med forældrefigurer og i ”holding environment”
• Søge at forstå og kontrollere følelser
• Forsvar: Forenkling gennem projektion
• Indre narrativ
• Løbende sammenligning med andre mennesker
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Selvet skal vedligeholdes og udvikles

• Behov for løbende at få bekræftet sin status i.f.t. andre
• Behov for forældrefigurer som hjælp til psykologisk udvikling
• Behov for løbende udvidelse af mestring og kompetencer
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Organisationer kan støtte udviklingen og vedligeholdelse af 
selvet

• Lederen som forældrefigur
• Gennem feedback hjælpe med at skabe robust selvfølelse
• Anvende seksualitetens drivkræfter konstruktivt
• Opfylde ambitioner og behov for accept



Hvad er ambitioner?
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”Ambition er en gennemgående og generaliseret stræben efter 
succes, status og bedrifter” 

Judge og Kammeyer-Mueller 2012: 759 – vores oversættelse
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Ambitioner – konstruktive eller destruktive?

Konstruktive:
Ambitioner er en naturlig stræben efter at blive til noget. En lystfyldt udfoldelse af selvet

Destruktive:
Ambitioner er kompensation for et uforløst selv.  Ambitioner er aggressiv 
selvfremhævelse, der kan skygge for andre sider af livet: parforhold, venskaber, altruisme.



Ambitioners kilde

9

Vi har alle behov for social accept. 

Man kan lidt firkantet sige at barnets stræben efter forældrenes accept er 
forbundet med den voksnes ønske om samfundets accept

Så erfaringer fra barndommens familieliv påvirker ambitionernes karakter



Ambitioner og selvudvikling
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Fase 3: Interpersonal self
Den pubertære periode. Her søger selvet bekræftelse gennem tilhørsforhold til 
grupper.  Vigtigt at være ”normal”. Men det betyder at det er vanskeligt at 
fastholde et selv på tværs af forskellige sociale sammenhænge.

Fase 4: Institutional self
Det voksne selv. Selvet er nu velintegreret og autonomt og kan opretholdes på 
tværs af sociale sammenhænge. Selvkontrol har høj prioritet. ”Heroisk 
individualisme”.

Fase 5: Interindividual self
Selvkontrol og præstation træder lidt i baggrunden og selvet kan nu nemmere 
bevæge sig mellem forskellige emotionelle tilstande. Dette muliggør en større evne 
til at se og acceptere andre

Kilde: Kegan,R. (1982). The Evolving Self. Cambridge: Harvard University Press



Ambitioner kan forstås som et psykologisk forsvar
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Ambitioner og heroisk individualisme skal beskytte selvet mod angsten for ikke at klare 

samfundets krav til voksenlivet:

• Arbejde

• Selvstændighed

• Disciplin

Ambitioner er derfor en naturlig del af en psykologisk udviklingsproces og et aspekt af 

individualitetens udvikling

Men som alle psykologiske forsvar kan det også virke fastlåsende



Ambitioner og selvudvikling
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Det voksne selv beskytter sig med en fortælling om sin unikhed, der vil vise 
sig gennem organisationens og samfundets accept og anerkendelse

Fare: Isolation, selvoptagethed og evig konkurrence med andre



Den heroiske individualist
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[Heroic individualism]”…. is a form that acknowledges neither pain nor 
suffering, neither compromise nor cost; it evolves entirely around victory
and defeat, noble deeds and villainy.”

Gabriel, Y. (1999). Organizations in Depth. London: Sage, s.70



Ambitioner som falsk genvej til en god selvfølelse
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Flere studier viser, at hvis stræben efter rigdom, berømmelse eller et godt image overskygger stræben efter tilknytning og 

personlig udvikling, er det forbundet med en øget tendens til negative psykologiske tilstande som angst og depression

Overdreven stræben efter rigdom og berømmelse kan være udtryk for et usikkert selv. Selvet forsøges stabiliseret gennem 

opnåelse af ydre anerkendelse

Yderligere kan overdreven stræben virke selvforstærkende således at den kontinuerlige stræben mindsker lejlighederne til at 

eksperimentere med andre former for livsmål

Se f.eks.: Kasser, T. og R.M. Ryan (1996). "Further Examining the American Dream: Differential 
Correlates of Intrinsic and Extrinsic Goals." Personality and Social Psychology Bulletin, årg. 22, nr. 3: 
280-287.



Det ambitiøse individ
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Selvudfoldelse kræver aggression:

• Initiativ

• Opgaveløsning

• Handlekraft

Så aggression er et naturligt aspekt af ambitioner. Forfølgelse af ambitioner er 
selvets lystfyldte og aggressive udfoldelse

Men netop det aggressive i ambitioner virker truende på andre (også ambitiøse) 
individer



Ambitionsprofiler
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Den magtsøgende medarbejder: Søger aktivt og i konkurrence med kollegaer forfremmelse i 
organisationen

Medarbejderen, der vil opdages: Håber, at organisationen ”ser” hans unikke evner og udpeger ham 
til avancement

Den perfektionistiske medarbejder: Forventer gennem fejlfrit arbejde og høj faglig kvalitet at få 
indflydelse i organisationen

Den uambitiøse medarbejder: Denne medarbejder har ikke ”meldt sig ind” i organisationen og 
engagerer sig ikke i den

Den modne medarbejder: En medarbejder, der tidligere har været ambitiøs, men ikke længere er det i 
samme grad



Herarki og ambitioner
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Organisationer møder ambitioner med hierarki. Hierarkiet ”kanaliserer” ambitioner i retning af organisationens 

mål. Hierarkiet er en slags ”lokkemad”

Placering i hierarkiet påvirker selvfølelsen.

Positive aspekter af hierarki

• At stige i hierarkiet øger selvfølelsen, man er fundet værdig, 

• Man får blik for nye helheder og indsigt i nye processer

• Man får (muligvis) mere indflydelse



Herarki og ambitioner
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Negative aspekter af hierarki

• Personer højere i hierarkiet kan ubevidst ses som stærkere og mere dominerende. 

• Som lavere placeret i hierarkiet kan man føle at man ikke har ret til at komme med indvendinger 

mod personer højere i hierarkiet

• Er ikke tilstrækkelige til at ”tøjle” det ambitiøse individ og kan lede til overdrevent fokus på 

status og avancement




