
Jyllands-Posten 31. august 2005 
 
Hvordan håndterer man det uventede? 
Af FINN FRANDSEN Professor, Handelshøjskolen i Århus 
Hvordan kan man bedst muligt håndtere det uventede? Hvordan kan man f.eks. som 
virksomhedsleder håndtere alt det, man ikke lige havde forventet ville ske for virksomheden, fra 
uønskede forandringer til lige så uønskede kriser?  
 
Det er et spørgsmål, som fortjener stor opmærksomhed, når man lever i et samfund, der bliver mere og mere 
komplekst, dynamisk og uoverskueligt for hver dag, der går.  

Men hvad er svaret?  

Det traditionelle svar lyder nogenlunde sådan her: Det uventede håndteres bedst ved hjælp af strategisk 
planlægning.  

Først analyserer man den forhån-denværende situation, så tager man en beslutning eller træffer et valg, og 
til sidst implementerer man det, som er blevet besluttet eller valgt.  

På denne måde håber man så at kunne omforme det uventede til noget, som alligevel er "ventet".  

Problemet er bare, at det beredskab, som skulle være dynamisk og åbent, hermed meget hurtigt stivnerog 
bliver blind eller fortolkningssvagt.  

I en bog med titlen "Managing the Unexpected: Assuring High Performance in an Age of Complexity (2001)" 
kommer den kendte amerikanske organisationspsykolog Karl Weick - og hans medforfatter Karen Sutcliffe - 
med et noget anderledes svar på spørgsmålet, nemlig at man som leder skal lade sig inspirere af de 
såkaldte High Reliability Organisationer.  

High Reliability Organisationer eller HRO'ere er f.eks. elselskaber, ansatte i kontroltårne i lufthavne, 
atomkraftværker, teams, der forhandler om frigivelse af gidsler, eller brandmænd, som bekæmper 
skovbrande.  

Fælles for disse organisationer eller grupper af medarbejdere er, at de har udviklet måder at handle og lede 
på, som sætter dem i stand til at håndtere det uventede på en bedre måde end de fleste andre 
organisationer.  

HRO'ere håndterer det uventede ved hjælp af fem processer ifølge Weick og Sutcliffe:  

•  Man interesserer sig mere for det, som slår fejl, end for det, som lykkes. Man opfordrer til, at fejl bliver 
afrapporteret, og at nær ved-uheld analyseres - for at man kan lære af både det ene og det andet.  
•  Man nærer modvilje mod foren-klede fortolkninger. I stedet går man målrettet efter at skabe mere 
komplette og nuancerede billeder af det, som sker og er sket. Man forenkler mindre - og ser mere. Ledere og 
medarbejdere, som bevarer et mere omfattende sæt af forventninger, har komplekse mentale modeller for, 
hvordan en begivenhed vil finde sted, og vil derfor også opleve færre uventede begivenheder. Man kan sige, 
at de er "fortolkningsstærke".  
•  Det overblik, man danner sig i High Reliability Organisationer, er mindre strategisk, end det er situationelt. 
Man er kort sagt mere opmærksom på de steder, hvor det egentlige arbejde foregår - det operationelle.  
•  Man interesserer sig mere for det, man på engelsk kalder resilience, end for foregribelse. Når man 
foregriber noget, knytter man nemlig ressourcer til et bestemt beredskab over for bestemte risici. Men når 
man er resilient, bevarer man ressourcerne i en tilstrækkelig fleksibil form til, at de kan sættes ind over for en 
hvilken som helst uventet risiko.  
•  Man har respekt for ekspertise, hvad der bl.a. kommer til udtryk i opfordringen til at skabe et flydende 
beslutningstagningssystem. HRO'ere dyrker forskelligheden i en overbevisning om, at stive hierarkier er 
sårbare, og at fejl, som begåes på et højt niveau, har en tendens til at blive kombineret med fejl på et lavere 
niveau - hvad der hurtigt gør et probklem til et endnu større problem.  



Ifølge Weick og Sutcliffe fremkalder disse fem processer tilsammen en kollektiv tilstand af mindfulness, dvs. 
en dynamisk og åben opmærksomhed over for selv den mindste deltalje samt en sevne til at afsløre og 
korrigere fejl, der kan udvikle sig til en krise.  

Er disse High Reliability Organisationer et ideal eller den skinbarlige virkelighed?  

Det er svært at sige, men uanset om også HRO'er kan stivne i strategisk planlægning, så opfordrer de fem 
processer, som Weick og Sutcliffe udpeger, til en anderledes måde at tænke på - og til et anderledes svar på 
spørgsmålet:  

Hvordan håndtere det uventede? 
 

 


