
 
 

 

 

 

 

 

Krise, resilience og 

kommunikation i organisationer 
af 

Ph.D. studerende Daniel M. Simonsen 

Center for Corporate Communication, Department of Business Communication, 

School of Business and Social Sciences, Aarhus University 

 

 

Thesis proposal: Torsdag d. 6. September 2012 

 

 

 

 

 

Tak til mine vejledere professor Finn Frandsen og professor Winni Johansen, for feedback på denne artikel. Endvidere tak til mine kolleger 

Rasmus Lindgaard, Johan Jacobsen og Nils Petersen for løbende kollegial sparring.   

 



 
 

Introduktion til thesis proposal 

Indeværende tekst kan siges at være udarbejdet med tre forskellige, men alligevel relaterede formål. 

For det første skal teksten fungere som udgangspunkt for en videnskabelig diskussion ved den 

akademiske begivenhed et Thesis Proposal ved Institut for Erhvervskommunikation på Aarhus 

Universitet er.  

 

For det andet skal teksten anskues - måske nok i en redigeret form, som et indledende kapitel til 

ph.d. afhandlingen. Et kapitel hvis formål dels er, at problematisere og definere det fænomen som 

afhandlingen centrerer sig omkring og samtidig begrunder relevansen af de forskningsspørgsmål, 

som afhandlingen opstiller og søger at besvare. Afhandlingen har udgangspunkt i et større FSE-

finansieret forskningsprojekt om intern kriseledelse og krisekommunikation i danske organisationer, 

med deltagelse af tre seniorforskere og en junior forsker fra center for virksomhedskommunikation. 

Det specifikke formål med denne selvstændige afhandling er, at undersøge, hvordan der kan skabes 

organisatorisk resilience i krisesituationer.  De to forskningsspørgsmål som denne afhandling søger 

at besvare er henholdsvis: 

1) (Hvordan) kan kommunikation bidrage til den løbende proces med at skabe resilience? 

2) (Hvordan) kan et praksisfællesskab organiseres omkring skabelsen af resilience? 

 

For det tredje har indeværende tekst til formål at fungere, som et indledende manuskript til full-

paper og dertilhørende konferenceoplæg til 4th European Communication Conference (ECREA) i 

perioden 24. – 27. oktober 2012. Dette forhold forklaringer tekstens artikellignende struktur. 

Artiklens indhold afspejler ikke direkte de metodologiske og empiriske overvejelser som tænkes i 

forhold til selve afhandlingen, hvorfor der i appendikset er en beskrivelse af, hvordan fænomenet 

resilience metodologisk tænkes undersøgt i en organisatorisk virkelighed i en afhandlingskontekst. 

Dette vil ligeledes fremgå af det mundtlige oplæg, hvori der ligeledes vil gøres status over ph.d. 

forløbet generelt og en fremadrettet plan for projektet vil blive præsenteret.  
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1.0 Indledning  

 

 “Formally, resilience is the “capability of a system to maintain its function and structure 
in the face of internal and external changes and to degrade gracefully when it must,” 
Resilience occurs when the system continues to operate despite failures in some of its 
parts.” 

(Weick & Sutcliff, 2007:69) 

 

En betydelig del af forskningen indenfor kriseledelse og krisekommunikation er forankret i en 

normativ tradition (Powley, 2009), hvor ambitionen er at forudse potentielle krisescenarier for 

derved at opstille forskellige kriseplaner og strategier til at imødekomme disse scenarier (cf. 

Johansen & Frandsen, 2007 og Coombs, 2007). I en erkendelse af begrænsningerne i en sådan 

tilgang og vanskelighederne i at forudse potentielle kriser i en kompleks og kontinuerligt forandrelig 

verden, er begrebet resilience ved at vinde indpas i krisestudier. Denne øgede interesse i resilience 

kan føres tilbage til en diskussion igangsat af Wildavsky (1988), omhandlende hvorvidt 

organisatoriske kriser bedst håndteres proaktivt ved at planlægge i forhold til potentielle kriser eller 

hvorvidt der skal arbejde med organisationen reaktive evner når krisen har manifesterede sig. Denne 

diskussion er ikke blevet mindre aktuel set i lyset af den globale finanskrise og den kriseretorik der 

følger heraf, derfor diskuteres det stadigvæk flittigt i den videnskabelige litteratur hvordan kriser 

håndteres på bedst mulig måde (cf. Weick & Sutcliff, 2007). Ikke desto mindre tages resilience også 

ofte for givet i den videnskabelige litteratur som et indlejret distinkt karakteristika af organisationen, 

der kan aktiveres og anvendes når det er nødvendigt, uden yderligere refleksion over, hvordan 

resilience blev en del af organisationen til at begynde med. Dette forhold vil blive adresseret via 

besvarelsen af artiklens to forskningsspørgsmål, som er at undersøge 1) hvilke forståelser af 

fænomenet resilience der karakteriser krisefeltet anno 2012; og 2) teoretisere om, hvordan 

kommunikation kan bidrage til organiseringen omkring skabelse af resilience. 
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Artiklen er gennemført som en kombineret indholdsanalyse og litteraturstudie fra forskellige 

videnskabelige forskningsområder. Indledningsvis er titel og abstract fra 32 peer-reviewed artikler 

genstand for en indholdsanalyse, med henblik på at besvare artiklens første forskningsspørgsmål i 

artiklens del I. Efterfølgende er relevante artikler fra indholdsanalysen bliver udvalgt til yderligere 

diskussion med de mere etablerede forståelser af resilience, med det formål at skabe teoretisk 

indsigt i, hvordan kommunikation kan bidrage til skabelsen af resilience i krisesituationer. Dette er i 

artiklens anden del.   
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2.0 Introduktion til del I 

Artiklens første del har til formål at skabe overblik over de forskellige forståelser af fænomenet 

resilience som der anvendes indenfor forskning a prior. Resilience er et fænomen som manifester sig 

på forskellige måder i forskellige situationer, hvorfor der givetvis eksistere forskellige forståelser og 

anvendelsesmulighed i forhold til at bruge begrebet. Der er forskel på om resilience diskuteres og 

anvendes i relation til en skydeepisode på en handelshøjskole (Powley, 2009) eller i forhold til et 

økosystem fremtidig overlevelsesmuligheder (Anderies et. al., 2006). Derfor vil der i denne artikels 

første del præsenteres, forskellige eksempler på hvordan fænomenet resilience har manifesterede 

sig i forskningsartikler, ligesom der vil blive præsenteret forskellige perspektiver på hvordan 

resilience kan anskues. 

 

2.1 Metodologi 

Studiet er udført som en kombineret indholdsanalyse og litteraturstudie, hvorved ambitionen om en 

systematisk gennemgang af forskningsfeltet tilstræbes. Dataindsamlingen er foretaget på de 

engelske abstract- og citationsdatabaserne Scopus1 og Web of Sciences2. Scopus udbydes af Elsevier 

og databasen indekser mere end 17.500 peer-reviewed tidsskrifter, hvoraf forskningsområdet social 

videnskab udgør ca. 5.900 af tidsskrifterne. Foruden de peer-reviewed artikler indeholder databasen 

over fire millioner artikler konferancer proceedings, hvilket gør Scopus til markedets største 

abstract- og citationsdatabase (SciVerse Scopus, 2012). Databasens udvælgelseskriterier er forankret 

i input fra Scopus Selection Advisory Board, der består af forskere og bibliotekarer fra samtlige 

videnskabelige forskningsområder og fra forskellige geografiske områder. For en mere grundig 

gennemgang af Scopus udvælgelseskriterier se Kähler (2010). Foruden Scopus anvendes ligeledes 

abstract- og citationsdatabasen Web of Sciences, som supplement. Web of Sciences er udbudt af 

Thomson Reuters og indekser ca. 12.000 tidsskrifter fra såvel naturvidenskab, social videnskab og 

                                                           
1 Kaldes ligelede SciVerse Scopus 
2 Kaldes ligeledes Web of Knowledge 



4 
 

humaniora (Thomson Reuters, 2012). Scopus og Web of Sciences supplerer hinanden godt, idet 

førstnævnte kan siges at lægge vægt på europæiske tidsskrifter (ca. 45 procent) mens sidstnævnte 

vægter amerikanske tidsskrifter3 (Petersen & Kampf, 2011). 

 

Praktisk har forskellige tilgange til indholdsanalysen været i spil, specielt med henblik på database 

søgeprocessen. Indledningsvis forsøgtes det med en metode hvor resilience4 fungerede som 

afhængige søgevariable, mens crisis og samtlige synonymer for crisis5 jævnfør The Oxford paperback 

thesaurus (2006), fungerede som uafhængige variabler. Ikke desto mindre resulterede de 23 

søgeord i en for kompleks søgestreng til at databaserne kunne honorere det. Endvidere er der 

forskel på Web of Sciences og SciVerse Scopus i den forstand, at der i databaserne er forskellige 

søgemuligheder. For eksempel er det i Scopus muligt at søge på keywords, hvilket ikke er en 

mulighed i Web of Sciences. Forankret i denne forskellighed, blev der anvendt en tilpasset 

søgestrategi, som er anvendelig på begge databaser. I alt sin enkelthed kan datagrundlaget for 

denne artikel således beskrives som velovervejet, men forholdsvis simpel søgning på resili* og cris* i 

artikel overskriften kombineret med en afgrænsning til engelsksprogede peer-reviewed artikler. En 

sådan søgning resulterer i 31 artikler på Scopus og 29 artikler på Web of Sciences6. Når de to 

datasæt sammenkøres for dubletter resulter det i ét samlet datasæt på i alt 41 artikler. Heraf blev ni 

artikler ekskluderet, idet de ikke indeholdte et abstract og ambitionen er et sammenligneligt 

datasæt (f.eks. indeholder en editorial ikke et abstract). De tilbageværende 32 artiklers titel og 

abstract, som udgør datasættet, blev derefter genstandsfelt for en indholdsanalyse.     

 

Der eksisterer forskellige tilgange til indholdsanalysens metodologi og feltet spænder fra den 

kvalitative indholdsanalyse, hvor formålet er at forstå et fænomen, til den kvantitative 

                                                           
3 Der vælgers her at se bort fra diskussionen vedrørende brug af Google Scholar som redskab til konstruering af datasæt og hvorvidt dette 
er mere eller mindre ønskeligt.  
4 Praktisk er der anvendt søgeordet resili* som gør at forskellige variationer af søgeordet fanges, som eksempelvis resilience, resilient, 
resiliency og så videre 
5 Praktisk er der anvendt søgeordet cris* som gør at forskellige variationer af søgeordet fanges, som eksempelvis crisis, crises, crist og så 
videre 
6 Søgning blev udført 07.02.2012 



5 
 

indholdsanalyse, hvis formål er at kvantificere kvalitativt data og dermed gøre data til genstand for 

en statistisk analyse. I forbindelse med denne artikel er inspirationskilden en konventionel kvalitativ 

indholdsanalyse, hvor titel og abstract for samtlige artikler er gennemlæst, med det udgangspunkt at 

skabe et overblik. Derefter er hvert enkelt titel og abstract gennemlæst enkeltvis for at klassificere 

og kode de enkelte artikler. Dernæst generes der induktivt overordnet kodekategorier forankret i 

artiklerne (dele) og helhedsforholdet mellem de forskellige kodificeringer af artiklerne (Dey, 1993). 

De forskellige kodninger er dermed ikke udtryk for – eller operationaliseringen af en teori, men 

derimod konceptualiseringen af et emergent mønster af forskellige resilience forståelser som 

præger forskningsfeltet. Ikke desto mindre er ambitionen for denne artikel større end blot at 

kategorisere forskningsfeltet i forskellige kategorier efter karakteristik. Formålet med denne 

manøvre er derimod, at skabe kategorier og betone de distinkte forskelligheder, der eksisterer på 

tværs af kategorierne, hvorved der udarbejdes et vokabularium, som er anvendeligt til at skabe 

viden om og forklare forskellige forståelser af fænomenet resilience på et andet abstraktionsniveau 

end hvad datasættet selvstændigt tilvejebringer (Elo & Gyngäs, 2007). Foruden udarbejdelse af en 

typologi til besvarelse af denne artikels første forskningsspørgsmål, anvendes indholdsanalysen 

ligeledes til at understøtte litteraturstudiet og udvælge supplerende artikler, der fungerer som 

grundlag for besvarelsen af artiklens andet forskningsspørgsmål. 

 

2.2 Indholdsanalyse - Konceptualiseringen af et fænomen 

Det samlede datasæt på 32 artikler er udarbejdet i perioden 1993 – 2011 og består af 20 

konceptuelle- og 12 empiriske7 bidrag, fordelt som illustreret i figur et. De forskellige 

forskningsfelter, som er repræsenteret i datasættet er mange og inkluderer så distinkte 

forskningsdiscipliner som økonomi, psykoterapi, økosystemer til politologi og ingeniørvidenskab. 

 

                                                           
7 Artikler er klassificeres som værende empiriske, såfremt det fremgår af titel eller abstract at der er anvendt eller skabt empiri i studiet.  
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Som det fremgår af figur et 

venstre, har begrebet resilience 

kombineret med eller anden 

variation af begrebet krise, fundet 

hyppigere og hyppigere 

anvendelse i peer-review journal 

artikler siden 2007. Hvorfor det 

reelt forholder sig således kan der 

kun gisnes om, men en mulig 

forklaring kunne eksistere i den globale finanskrise. Flere af studier i datasættet behandler 

økonomiske systemer i en krise tid, men samtidig er forskningsfelterne repræsenteret i datasættet 

mere mangfoldige end blot økonomi, hvorfor det er vanskeligt at tilvejebringe et entydigt svar.  

 

I den overordnede gennemgang af datasættet er der eksempler, hvor resilience forstås i forhold til 

politiske- og økonomiske systemers resilience i forhold til økonomiske kriser (cf. Wringley & Dolega, 

2011; Aiginger, 2009; Fay & Nordhaug, 2002 og de Azevedo, 2009), mens der ligeledes er eksempler 

på resilience forstået i en organisatorisk kontekst (cf. Powley, 2009; Somers, 2009 og Edward, 2004) 

og på individ niveau (cf. Braverman, 1993; Riolli et. al., 2002 og Frederickson et. al., 2003). Dette 

mangfoldige sigte indikerer at resilience kan forstås på forskellige niveauer. Det er ikke desto mindre 

vanskeligt at niveauinddele artiklerne, idet den enkelte artikel kan operere på forskellige niveauer 

med henblik på selve resilience forståelsen i samme artikel, som eksemplificeret i citatet nedenfor: 

 

“Authors emphasize that resiliency begins in the individual, as it should; however, 
obligation, beyond self, allows one to appreciate resiliency as essential to community 
recovery. “ 

(Burkle, 2011:1) 
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Ovenstående citat eksemplificerer dilemmaet, idet det fremgår eksplicit i artiklens abstract at 

artiklen diskuterer resilience på et samfundsniveau. Alligevel forstås resilience tvetydigt som et 

fænomen, der operer på såvel det individuelle som på samfundsniveau (Burkle, 2011). Der er således 

implikationer forbundet med at niveauopdele de forskellige abstracts i datasættet idet nuancer af 

det enkelte bidrag kan gå tabt i en sådan inddeling. Ikke desto mindre kan der til stadighed 

argumenteres for at resilience forstå på forskellige niveauer i datasættet, hvor resilience fænomenet 

i 12 af artiklerne forstås i relation til, eller med udgangspunkt i, en eller flere aktører. Omvendt 

forstår 20 af artiklerne i datasættet resilience fænomenet i relation til, eller med udgangspunkt i, 

hvad der kan kategoriseres som værende et system8. Hvis vi uddyber lidt på de to niveauer, kan 

følgende siges at gøre sig gældende: 

- Individniveau: Artikler hvor resilience fænomenet forstås i relation til et eller flere 

enkelte individer. Dette kan omhandle et individs personlige resilience i forhold til en 

kritisk hændelse (cf. Sells et. al., 2009) eller initiativer til at fordre resilience hos et 

eller flere enkelte individer (cf. Berger & Lahad, 2010). 

- Systemniveauet: Artikler hvor resilience fænomenet ikke forstås i relation til et eller 

flere mennesker, men derimod i forhold til objektiviserede enheder, som eksempelvis 

en supply chain (Jüttner & Maklan, 2011), en organisation (Somers, 2009) eller et 

politisk- og økonomiske systemer (cf. Borchert & Mattoo, 2010). 

En interessant note i forlængelse af niveauopdelingen af datasættet er, at til trods for at der er 12 

artikler på individniveauet og 20 på systemniveauet, fordeler den empiriske forskning sig jævnt med 

seks publikationer indenfor hvert niveau.  

 

Hvor niveauopdelingen giver mening i forhold til at differentiere ud fra et helheds indtryk af 

datasættet, er dette ikke en mulighed i forhold til en analyse af de forskellige måder hvorpå 

resilience forstås i datasættet. Det er væsentligt at betone at forståelsen af resilience er langt fra 

                                                           
8 Socialt system, teknisk system, økonomisk system og så videre. 
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entydig i de forskellige titler og abstract, hverken på tværs eller internt i den enkelte artikel. 

Resilience er eksempelvis i ét abstract forstået såvel som værende et økonomisksystems 

tilpasningsevne i forhold til en hændelse, ligesom det forstås som værende samme økonomiske 

systems modstandsdygtighed i forhold til selv samme hændelse (Wringley & Dolega, 2011). I dette 

eksempel anvende resilience altså ikke som et entydigt begreb, selvom der kan argumenteres for at 

tilpasningsevne og modstandsdygtighed ikke nødvendigvis er gensidig ekskluderende forståelse af et 

fænomen, idet et systems evne til at tilpasse sig eksempelvis kan være det, som gør at systemet 

udviser modstandsdygtighed i forhold til føromtalte hændelse.  

 

Det at resilience har forskellige konnotationer som det fremgår i eksemplet ovenfor, antages at være 

en rent sproglig præmis idet der opereres med et polysemisk begreb, der udspringer fra biologien og 

økosystemet evne til selvproduktion og selvopretholdelse, hvorefter begrebet er overført til blandt 

andet socialvidenskaberne (Wildavsky, 1988; Walker & Cooper, 2011). Oversat fra engelsk får 

begrebet resilience betydningerne spændstighed, elasticitet, ukuelighed og robusthed (Kjærulff 

Nielsen, 2009). Dette er ikke blot en konsekvens oversættelse af ordet, tages der eksempelvis 

udgangspunk i The Oxford paperback thesaurus (2006) er der ikke mindre end ti forskellige 

betydninger af ordet resilience. Resilience begrebets forankring i biologien og de naturlig 

forskningsdiscipliner ses blandt andet i oversættelsen spændstighed og elasticitet, der referer til 

egenskaber ved et materiale. Derfor er det også forventeligt at resilience bruges og forstås på 

forskellige måder i de forskellige abstracts der udgør datasættet. Ikke desto mindre er der ligeledes 

nogle fællesnævnere for forståelsen af resilience på tværs af datasættet, som bliver evident, når 

resilience forstås i konteksten af abstractet som helhed.  

 

Der eksisterer, som nævnt, forskellige forståelser af selve ordet, men der kan ligeledes siges at 

eksistere forskellige antagelser af hvad der konstituerer det som forstås som resilience i det enkelte 

studie. Disse er givetvis influerede af den kontekst, hvori resilience forstås i den enkelte artikels 
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abstract. Eksempelvis når resilience forstås i forhold til et politisk regimes modstandsdygtighed mod 

finanskriser, relativt til andre regimer former, er det implicitte argument, at det er den historiske og 

nuværende indretning af det institutionaliserede system, som skaber systemet resilience. Som 

eksemplificeret i citatet nedenfor: 

 

“This paper shows that Malaysia's hybrid approach to authoritarianism has been most 
resilient, Indonesia's harder authoritarian rule was most brittle, and Thailand's 
democratic politics displayed an intermediate level of sturdiness, hence delaying - but 
not preventing - their breakdown.” 

(Case, 2009: 1) 
 

Det er således ikke selve ordet resilience, som er interessant og som er genstand for denne analyse, 

men derimod de eksplicitte og implicitte antagelser om resilience beskaffenhed, der eksisterer i det 

enkelte abstract som helhed, der er genstandsfelt for denne analyse – altså hvordan fænomenet 

forstås. De enkelte abstracts er som nævnt i metodologiafsnittet analyseret ud fra en åben 

kodestrategi, hvor hvert enkelt abstract er genstand for en indholdsanalyse. Som eksempel på denne 

proces, kan abstractet, som er citeret ovenfor, anvendes og den analytiske behandling af denne er 

illusteret i tabel et nedenfor: 

 

Citation Indikator Forståelse 

“After the Crisis: Capital and regime resilience in 
the ASEAN Three” (Case, 2009:1) 

Resilience som et systems 
modstandsdygtighed relativt til 
andre alternativer 

Resilience som et systems 
modstandsdygtighed relativt 
til andre systemers, er 
afhængig af den historiske og 
aktuelle indretning af 
pågældende system. 

“A decade after the Asian financial and economic 
crisis, assessments can be made about the varying 
capacities of different political regimes to 
withstand economic shocks” (Case, 2009:1) 

Systemets evne til at modstå 
økonomiske chok. 

“This paper shows that Malaysia's hybrid approach 
to authoritarianism has been most resilient, 
Indonesia's harder authoritarian rule was most 
brittle, and Thailand's democratic politics displayed 
an intermediate level of sturdiness, hence delaying 
- but not preventing - their breakdown” (Case, 
2009:1) 

De forskellige systemers 
karakteristika er forklaringsårsag 
for graden af resilience i et 
system, relativt til alternative 
systemer. 
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“However, this paper argues also that in trying to 
explain these varying amounts of resilience, it is 
not enough to examine the institutions and 
procedures of which regimes are composed. 
Instead, in taking a political economy approach, 
attention is given to prior patterns of capital 
ownership involving the state, indigenous tycoons, 
ethnic Chinese entrepreneurs and foreign 
investors” (Case, 2009:1) 

Den historiske og inkrementelle 
udvikling funger som supplerende 
forklaringsårsag, for hvorfor et 
system er mere resilient end 
alternativerne. 

Tabel 1 - Illustration af analyseproces 

Denne analytiske tilgang er anvendt på samtlige abstracts i datasættet, med det formål at sikre en 

struktureret og systematisk analytisk tilgang til de forskellige abstract som udgør datasættet og 

samtidig bibeholde en vis gennemsigtighed og forankring i datasæt. Analysen resulterer i en række 

forståelser af resilience fænomenet, som kan samles under nogle mere omfattende 

forståelseskategorier i forhold til at beskrive fænomenet.  

 

Kategori Citation Indikator Forståelse Klassificeringer 

D
es

ig
n

 

“Supply chain risk effect 
and knowledge 
management seem to 
enhance the Supply chain 
resilience by improving 
the flexibility, visibility, 
velocity and collaboration 
capabilities of the supply 
chain.” (Jüttner & Maklan, 
2011) 

Indretningen af 
systemets processer 
resulterer i en række 
følgevirkninger, som 
øger graden af 
resilience i systemet.  

Resiliences som 
noget systemet 
strukturelt kan 
indrette sig til.  

Hills, 2000 
Krane, 2002 
Fay & Nordhaug, 2002 
Anderies, 2006 
Boin & McConnell, 2007 
Crouse Quinn, 2008 
de Azevedo, 2009 
Aiginger, 2009 
Case, 2009 
Burkel, 2011 
Gasparini et. al., 2011 
Walker & Cooper, 2011 
Schlüter & Herrfahrdt-Pähle, 2011 
Jüttner & Maklan, 2011 
Nemeth et. al., 2011 
Wringley & Dolega, 2011 

La
te

n
t 

“When external events 
disrupt the normal flow of 
organizational and 
relational routines and 
practices, an 
organization's latent 
capacity to rebound 
activates to enable 
positive adaptation and 
bounce back” (Powley, 
2009) 

Resilience som en 
latent egenskab ved 
(det sociale) 
systemet, som kan 
aktiveres i tilfælde af 
en kritisk hændelse. 

Resilience som 
noget der 
eksisterer latent i 
organisationen og 
som aktiveres 
spontant af en 
hændelse. 
Resilience tilhører 
systemet. 

Somers, 2009 
Zelený, 2010 
Johnson & Luna, 2011 
Powley, 2009 
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R
el

at
io

n
el

 
“Shared beliefs and 
narratives that foster a 
sense of coherence, 
collaboration, 
competence, and 
confidence are vital in 
coping and mastery.” 
(Walsh, 1996) 

Fælles forståelse, 
narrativer og 
meningsdannelse er 
væsentlige 
elementer i 
udviklingen af 
tilpasnings- og 
håndterings-
strategier. 

Resilience som 
værende et socialt 
fænomen, 
relateret til 
sensemaking på 
det individuelt og 
det intersubjektive 
niveau. 

Walsh, 1996 
Namysłowska, 2001 
Walsh, 2003 
Sells et. al., 2009 
Berger & Lahad, 2010 
 

K
ar

ak
te

rt
ræ

k 

“Mediational analyses 
showed that positive 
emotions experienced in 
the wake of the attacks - 
gratitude, interest, love, 
and so forth  - fully 
accounted for the 
relations between (a) 
precrisis resilience and 
later development of 
depressive symptoms and 
(b) precrisis resilience and 
postcrisis growth in 
psychological resources” 
(Fredrickson et. al., 2003) 

Resilience som 
psykologiske evner til 
at modstå kritiske 
hændelser. 

Resilience som 
værende en 
individuel 
egenskab qua 
forskellige 
personlige 
karakteristika og 
følelser, det vil 
sige som kan være 
mere eller mindre 
deterministiske. 

Braverman & Paris, 1993 
Riolli et. al., 2002 
Frederickson et. al., 2003 
Pillai, 2004 
Edward, 2005 
Lating & Bono, 2008 
Borchert & Mattoo, 2010 

Tabel 2 - Placering af titler/abstract i overordnet kategorier 

Tabel to ovenfor illustrerer de brede forståelseskategorier og illustrerer eksempler på en 

analysesekvens fra kategorien. Det er i den forbindelse relevant at betone, at en indikator alene ikke 

berettiger en forståelseskategori, men at der derimod ofte er flere indikatorer indenfor det enkelte 

abstract, som eksemplificeret i tabel et og der samtidig er flere artikel abstracts indenfor den enkelte 

brede forståelseskategori. Som det fremgår af tabel to ovenfor, fordeler de forskellige 

abstracts/artikler sig nogenlunde jævnt over de fire forskellige resilience forståelser, dog med flest i 

den normative design kategori.   

 

Forankret i de to parametre (niveau og forståelse af resilience fænomenet) bliver det dermed muligt 

at opstille en idealtypisk typologi for resilience, som illustreres i tabel X nedenfor. Som det fremgår 

af foregående tabel X, kan der siges at eksistere fire forskellige forståelser af resilience som præger 

datasættet. Disse forståelser af fænomenet kan placeres i typologien på baggrund af, om det enkelte 

studiet er på et aktør- eller et systemniveau og på om beskaffenhed af resilience forstås som 

værende en feature ved aktøren eller ved systemet - eller som en funktion af forskellige forhold ved 

aktøren eller systemet. De fire forståelser bliver i denne artikel kaldt karaktertræk, relationel, latent 



12 
 

samt design og de fire forståelsers fordeling på ovenstående dimensioner er illustreret i tabel tre 

nedenfor. 

 

 Resilience som feature Resilience som funktion 

A
kt

ø
r 

n
iv

e
au

 Karaktertræk: Resilience som 
personlige karakteristika ved individet 

Relationelle: Resilience som funktion 
af social interaktion 

Sy
st

e
m

 n
iv

e
au

 Latent: Resilience som indlejret i et 
system. 

Design: Resilience som resultatet af 
systemet indretning 

Tabel 3 - Typologi over resilience forståelser 

Foruden at opsummere de fire forskellige måder hvorpå resilience fænomenet forstå i datasættet, 

fordrer resilience typologien ligeledes refleksion omkring de grundlæggende antagelser fænomenet 

associeres med i forskningsfeltet. En nærmere beskrivelse af de fire kategorier betoner forskelle og 

ligheder mellem de forskellige forståelser af fænomenet resilience: 

- Karaktertræk forståelsens udgangspunkt er det individuelle niveau, og resilience 

fænomenet forstås som værende forankret i forskellige personlige karakteristika ved et 

individ. Disse karakteristika kan være mere eller mindre deterministiske, forstået på den 

måde at feltet spænder fra en patologisk genetisk forståelse af at kvinder er mere 

resilient end mænd (Rutter, 1985) til en forståelse af, at resilience er afhængig af 

positivitet, selvværd, optimisme, udadvendthed og så videre (Riolli et. al., 2002; 

Frederickson et. al., 2003 og Edward, 2005).  Denne forståelse af resilience kan således 

relatere karaktertræk disciplinen indenfor ledelsesforskning (Lynch, 2006). 

- Den relationelle forståelse centrerer ligeledes omkring individer, men inkluderer den 

sociale kontekst som et parameter og potentiel ressource i forhold til skabelsen af 

resilience. Fokus er dermed ikke på individuelle karaktertræk alene, men på en enhed 

eller gruppe af individers funktionelle virkemåde i forhold til at skabe intersubjektiv 

mening og sammenhæng i tilfælde af en kritisk hændelse (Walsh, 1996 og Walsh, 2003). 
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Dermed inkluderes konteksten og subjektet som parameter i forhold til hvordan 

resilience forstås, og tilgangen kan relateres til proces og fortolkningsorienterede 

forskningsdiscipliner, som eksempelvis sensemaking (Weick, 1988). Resiliences opfattes 

således ikke som en universel tilstand et individ opnår, men som kontinuerlig proces 

eller meningsforhandling i relation til en krise og med mulighed for forskellige udfald af 

succes eller fiasko. 

- Den latente resilience forståelses fokus, kan siges at eksistere efter, resilience i forhold 

til en kritisk begivenhed eller hændelse har fundet sted. Beskaffenheden af resilience 

indtager dermed en mindre central rolle og antages at være indlejret eller latent 

eksisterende i et system. Ambitionen i den latente resilience forståelse er den 

deskriptive beskrivelsen af, hvordan resilience udfolder sig efter en hændelse og ikke 

hvordan den skabes i forhold til hændelsen. Forståelsen kan relateres det system-

teoretiske begreb om autopoiese, der forklare hvordan det socialesystem kan anskues 

som værende selvreferentielle og et system som reproducere sig selv (Luhmann et. al., 

2005). Ud fra antagelsen om at en krise kan inddeles i en før, under og efter fase 

(Johansen & Frandsen, 2007), er det således krisens efterfølgende fase, som er genstand 

for forskningen indenfor den latente forståelse af resilience – altså hvordan systemet 

opbygger sin funktionalitet efter krisen. 

- Design forståelsen kan siges at være den normative forståelse af resilience på et 

systemniveau. Devisen i designforståelsen er, at resilience som en normativ tilstand kan 

opnås via en formålstjenlig indretning af eksempelvis organisationsstruktur (Somers, 

2009), arbejdsprocesser (Jüttner & Maklan, 2011) eller makrosystemer (Case, 2009). 

Design forståelsen kan relateres til discipliner som business process engineering, klassisk 

organisationsteori og makroøkonomi, hvis normative ideal er at udvikle den optimale 

organisering af et område eller system, der er alle andre organiseringer indenfor 

pågældende område eller system, overlegne. 
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2.3 Opsamling del I 

Ud fra ovenstående diskussion og forståelse af typologiens forskellige kategorier, fremgår det at der 

er en ret distinkt forskel på om resilience opfattes som noget, der eksisterer objektiv ude i feltet, 

eller om det anskues som et socialt eller strukturelt produkt. De forskellige forståelser har ligeledes 

stor betydning når en resilience forståelse skal operationalisere på et organisatorisk niveau. 

Principielt kan det postuleres, at idealet om en resilient organisation indenfor eksempelvis 

karaktertræk forståelsen af resilience, er et rent personalepolitisk spørgsmål om at ansætte 

medarbejder med de rigtige karakteristika. Når organisationen så udelukket består af, hvad der kan 

karakteriseres som resiliente personer, vil organisationen som konsekvens være resilient. Såvel 

forskning som praksis erkender, at virkeligheden er mere kompleks end som sådan og flere forhold 

spiller ind, derfor kan typologien medvirke til at skabe refleksivitet i forhold til at forstå fænomenet 

resilience ud fra flere forskellige perspektiver. Typologien finder dermed mere vidtstrækkende 

anvendelse, end det datasæt, hvorfra den har sin oprindelse. Typologien indikerer de ontologiske og 

epistemologiske antagelser der danner grundlag for det enkelte studie i datasættet og det der 

tilknyttede teoriapparat, men typologien er ligeledes anvendelig til kategorisering af fremtidige 

værker. Endvidere kan typologien medvirke til at betone de forskelligheder, der eksisterer i tilgangen 

til og forståelsen af resilience, hvorved det muliggøres, at indtage forskellige positioner og skabe en 

mere nuanceret forståelse af resilience i et potentielt studie.  Ikke desto mindre er det ligeledes 

vigtigt at betone, at i etableringen af en typologi – det at placere forskellige forskningsbidrag i en 

kasse - mindskes kompleksitet af visse værker, hvorfor der er tale om en idealtypisk typologi. 

 

Det er således ikke utænkeligt at aktør skabt resilience, frem for at skulle anskues som værende 

enten karaktertræk eller relationel, skal anskues som værende et fænomen der eksisterer i 

kombinationen af disse to forståelser. En væsentlig del af forskningen indenfor karaktertræk 

forståelsen af resilience betoner ligeledes vigtigheden af gode sociale relationer, når individet står 

overfor en krise eller modgang (Rutter, 1985; Walsh, 1996 og Walsh, 2003). Hvis det antages at et 
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individ besidder visse subjektive kvaliteter, som adskiller det pågældende individ fra andre i form af 

evne og udtryk, er det alene, ikke nok til at garantere resilience i alle tænkelige situationer. Derimod 

handler det om, hvordan det pågældende subjekt formår at anvende disse kvaliteter i forhold til en 

specifik social og materiel kontekst, altså at opleve sammenhæng og relatere sig til verden. 

Derudover er det vanskeligt at adskille denne forståelse fra latente opfattelser af resilience, 

eftersom den sociale dimension ligeledes spiller en væsentlig rolle i denne forståelse, blot fra et 

mere holistisk perspektiv og som noget der eksisterer indlejret i systemet (Powley, 2009). 

 

Efter udarbejdelse af ovenstående typologi, som et forsøg på at kategorisere resilience på en 

overskuelig måde og illustrere hvilke forskellige resilience forståelse der karakterisere 

forskningsfeltet anno 2012, betragtes artiklens første forskningsspørgsmål som værende besvaret. 

Dernæst vil artiklens næste del II søge at besvare det anden forskningsspørgsmål - teoretisere om, 

hvordan kommunikation kan bidrage til organiseringen omkring skabelse af resilience. Der vil i den 

henseende tages udgangspunkt i resilience forståelse, der er inspireret af den forståelse der i 

typologien kategoriseres som relationel resilience.  
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3.0 Del II 

Når resilience forstås som værende et relationelt fænomen, argumenteres der reelt for at resilience 

er et social fænomen (Walsh, 1996 og Walsh, 2003). Relationel skal i den henseende forstås som de 

interpersonelle relationer individer har til hinanden (Zorn, 2002), den måde hvor på det enkelte 

individ eller flere individer relaterer sig til livsverdenen (Schutz, 2005) og den måde individer 

organiserer sig i forhold til praktiske hændelser eller situationer (Weick, 1988 og Weick, 1993). 

Denne anden del af artiklen har til formål at udforske og teoretisere om, hvordan resilience kan 

forstås som et socialt fænomen og hvordan kommunikation kan bidrage til skabelsen af resilience.  

 

3.1 (Krise) Kommunikation 

Indledningsvis, forud for en besvarelse af artiklens andet forskningsspørgsmål er det en 

nødvendighed at specificere hvad der forstå med kommunikation i den fremførte formulering; 

hvordan kommunikation kan bidrage til organiseringen omkring skabelse af resilience? 

Kommunikation kan, i lighed med resilience, forstås på forskellige måder alt afhængigt af den 

kommunikative position der indtages. Der kan historisk set skelnes mellem tre forskellige traditioner 

indenfor virksomhedskommunikation, henholdsvis Public Relations, Organizational Communication 

og Business Communication. En specificering og differentiering mellem de tre forskellige retningers 

distinkte karakteristika ligger udenfor denne artikels ambition, for et mere gennemgribende review 

af en sådan forskel, kan der med fordel henvises til Zorn (2002). De tre traditioner nævnes i denne 

sammenhæng, fordi hver enkel af traditionerne har beskæftiget sig med forskningsfeltet 

krisekommunikation og kriseledelse i et eller andet omfang. Ikke desto mindre vil der i denne artikel 

skelnes mellem Organizational Communication og Public Relations, da den forskning som der er 

foregået indenfor Business Communication i et vist omfang inkluderes i Public Relations feltet. 

Samtidig er det indenfor Public Relations og Organizational Communication feltet der er forgået den 
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væsentligste del af teoriudvikling i forhold til krisekommunikation (Johansen& Frandsen, 2000; 

Frandsen & Johansen, 2008 og Weick, 1988).  

 

Public Relations traditionen udspringer fra Business Communication og journalistisk. Indenfor 

kriseforskningen, kan Public Relations tilgangen siges at have en særlig interesse i hvornår, til hvem 

og hvad der skal kommunikeres i forbindelse med en krise. Dette med udgangspunkt i kontekstuelle 

faktorer såsom ansvaret for krisen, krisen omgang og specifikke stakeholder grupper (Frandsen & 

Johansen, 2008). Et eksempel på en sådan tilgang er Situational Crisis Communication Theory 

(Coombs, 2007), hvor der opereres ud fra en tese om, at der til enhver krisesituation eksisterer en 

optimal måde at kommunikere på og at denne kommunikation kan føre til et ønsket resultat for 

organisationen. Den almindelige interesse indenfor en Public Relation tilgang til kriser eksisterer 

derfor sjældent indenfor, hvordan organisationer internt fungerer og kommunikerer, hvilket til 

gengæld er kendetegnende ved traditionen Organizational Communication.  

 

Traditionen Organizational Communication har rødder i disciplinen Speech Communication og 

Interpersonel Communication, dog sat i konteksten af en organisatorisk virkelighed. Organizational 

Communication som tradition repræsenterer således en kommunikationsforståelse der omhandler, 

hvordan sociale oplevelser erfares (Zorn, 2002), samt hvordan meningsdannelser og organisering i 

forhold til praktiske situationer finder sted (Weick, 1988). Denne tradition er inspireret af den mere 

kvalitative forskning og indtager en naturalistisk og fortolkende tilgang til genstandsfeltet (Putnam & 

Pacanowsky, 1983 og Denzin & Lincoln, 1994), hvilket er i overensstemmelse med den 

socialfænomenologiske tilgang som præger artiklens forståelse af kommunikation (Schutz, 2005 og 

Berger & Luckmann, 2004). Anskuet ud fra en sådan optik er kommunikation væsentlig mere end 

blot sprog, tekst eller lingvistik, idet kommunikation inkluderer selve subjektets unikke fortolkning af 

virkeligheden i dets interaktion med objekter eller et andre subjekter. Derfor er subjektet per 

definition et refleksivt og kommunikerende væsen, forstået på den måde, at subjektet i sin væren-i-
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verden kontinuerligt kommunikerer og skaber meninger i en livsverdens kontekst. Dermed kan den 

sociale verden forstås som en verden bestående af og organiseret via kommunikation (Weick, 1988; 

Berger & Luckmann, 2004 og Schutz, 2005). 

 

Hvorom en skelnen mellem Public Relation og Organizational Communication har en praktisk 

funktion, i forhold til at karakterisere forskellige forskningsinteresser og tilgange til et feltet, skal det 

nævnes at traditionerne langsomt konvergere. Dette skyldes ikke mindst den øgede 

forskningsmæssige interesse for Corporate Communication som en ny integrerende 

kommunikationstradition der kan rumme såvel Public Relation, Business Communication og 

Organizational Communication (Christensen & Cornelissen, 2011). 

 

3.2 Resilience som proces 

Som det fremgik af typologien i del et, kan resilience siges at have forskellige beskaffenheder og 

samtidig at operere på forskellige niveauer. Hvorom det er interessant hvordan resilience udfolder 

sig i efterspillet af en krise, ligesom det er interessant at skabe viden om hvordan et system 

normativt kan indrettes for at mindske sandsynligheden for en krise, er det stadig de aktører som 

befinder sig i en kritisk situation, som skal skabe mening af og organisere sig i forhold til at håndtere 

selvsamme krise. Derfor vil denne efterfølgende diskussion tage udgangspunkt i, hvordan resilience 

– ”strengths forged through adversity” (Walsh, 1996) kan anskues som en proces der er centreret 

omkring meningsdannelsesprocesser i forhold til den kritiske hændelse individet konfronteres med i 

en krise situation.  

 

Tages der udgangspunkt i et tænkt eksempel, hvor et individ står overfor en kritisk hændelse, en 

krise eller anden essentiel modgang, kan der reelt argumenteres for to scenarier. Et scenarium hvor 

individet overvinder den førnævnte modgang og reelt er resilient, eller et andet scenarium, hvor 

individet måske nok forsøger, men ikke formår at håndtere denne kritiske hændelse, krise eller 
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modgang, og derfor per definition ikke er resilient. Det er vanskeligt at argumentere for en situation, 

hvor individet er delvist resilient, eftersom selve forståelsen af resilience, på tværs af de fire 

forskellige forståelser i typologien i del et, relaterer sig til et retrospektivt succesfuldt udfald af en 

situation eller proces.  

 

De to scenariers potentielle udfald bibeholder sin aktualitet set i et andet tid og rums perspektiv; det 

vil altså sige, at et individ kan på et specifikt tidspunkt i en specifik kontekst opleve at være resilient i 

forhold til en kritisk hændelse eller begivenhed og på et andet specifikt tidspunkt i en anden specifik 

kontekst, opleve ikke at være resilient i forhold til en lignende eller anderledes kritisk hændelse eller 

begivenhed. I modsætning til en klassisk IPO-model, opereres der således ikke med en kontrolleret 

proces, hvor det samme/lignende input nødvendigvis vil føre til et altid ensartet output, som i et 

årsags-virkningsforhold. Idet der opereres i forskellige kontekster med potentielt forskellige udfald, 

opereres der derimod med en procesforståelse der er kontinuerlig, fortløbende og kontekst specifik. 

Der kan dermed indenfor en relationel resilience forståelse umiddelbart ikke argumenteres for at 

karaktertræk er en afgørende faktor i skabelsen af resilience. Dermed ikke sagt at personlige 

karakteristika og individuelle evner ikke kan have betydning for en specifik proces udfald, dette vil i 

så fald blot være som én omstændighed blandt mange forskellige omstændigheder, der påvirker 

udfaldet af en kompliceret og dynamisk proces. 

 

Eftersom der ovenfor argumenteres for at resilience er relateret til en proces og hvorvidt udfaldet af 

en sådan proces er resilience eller ikke, er relateret til meningsdannelse i processen, er det 

nærliggende at skele mod teorien omkring enacted sensemaking (Weick, 1988). Det, at subjektet i en 

meningsdannelsesproces er aktiv skaber af den praktiske situation, hvori subjektet er situeret og 

samtidig aktivt udvælger de signaler hvorpå mening tillægges, til selvsamme situation, er utvivlsomt 

et væsentligt bidrag i forhold til at forstå resilience som et social fænomen. Som det er formuleret af 
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Karl Weick og citeret adskillige gange i organizing litteraturen; “How can I know what I mean until I 

see what I say?” (Weick, 1979:133). 

 

En forståelse af fænomenet resilience, som en processuel meningsdannelsesproces, kan således 

omskrives til noget a la; How can I know if I am resilient, until I see the outcome of what I am doing? 

Ikke desto mindre bringer en simpel omskrivning af en af sensemaking litteraturens mest citerede 

sætning os ikke væsentlig nærmere en forståelse af, hvilke komponenter som medvirker til 

skabelsen af resilience.  Hvad er det for en meningsdannelsesproces der skal opleves i forhold til en 

hændelse eller en situation, som kan resultere i et udfald der kan karakteriseres som resilience? 

 

Ifølge teorien om Oplevelse af Sammenhæng9, der er en teori om, hvorfor nogle mennesker 

overlever kriser og traumer, uden at det får psykiske konsekvenser, er det flere 

meningsdannelsesprocesser som fungerer simultant – eller i hvert fald én meningsdannelsesproces 

som inkluderer flere dimensioner, der kulminerer i det som kan opfattes som resilience. Således 

opereres der i teorien omkring Oplevelse af Sammenhæng med tre forskellige komponenter, 

henholdsvis begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed som konstituerende elementer for 

resilience (Antonovsky, 2000). De tre komponenter, kan siges at være aktive temaer som 

nødvendigvis inkluderes i en eller flere meningsdannelsesprocesser i relation til en hændelse eller 

krise, hvor der i forvejen ikke eksisterer et rutinepræget og umiddelbart respons i forhold til.  

 

Det første komponent; begribelighed omhandler, hvorvidt individet formår at forstå den situation og 

de signaler, hvormed det konfronteres, altså hvorvidt individet opfatter hændelsen eller krisen som 

værende tydelighed og struktureret information, som kan sættes ind i en kontekst eller ikke 

(Antonovsky, 2000). Individet konfronteres i interaktionen med livsverden konstant med forskellige 

signaler og har en naturlig forventning om at kunne sætte disse signaler ind i en kontekst (Clark & 

                                                           
9 På engelsk Sense of Coherence 
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Fast, 2008). Når dette ikke er tilfældet, som i tilfældet af en krise, kan der opstå det, der kan 

kategoriseres som en kosmologisk episode, som formuleret nedenfor: 

 

“A cosmology episode occurs when people suddenly and deeply feel that the universe is 
no longer a rational, orderly system. What makes such an episode so shattering is that 
both the sense of what is occurring and the means to rebuild that sense collapse 
together” 

(Weick, 1993: 663) 
 

Som det fremgår af det ovenstående citat står kosmologisk episode i direkte kontrast til elementet 

begribelighed i teorien omkring Oplevelse af Sammenhæng. En situation hvor et individ oplever en 

kosmologisk episode og samtidig oplever begribelighed virker ikke som et realistisk og plausibelt 

scenarium, idet de to begreber gensidigt udelukker hinanden på det individuelle niveau. Det betyder 

dog ikke at resilience ikke er en potentiel mulighed, i en krisesituation. Oplevelsen af såvel 

begribelighed som en kosmologisk episode kan siges at være subjektiv, forstået på den måde at 

følelsen af at universet ikke længere er et rationelt og ordnet system, ikke nødvendigvis er en 

universel tilstand alle individer i en organisation oplever på et og samme tidspunkt. Hvis der 

eksempelvis tages udgangspunkt i Weicks berømte artikel The Collaps of Sensemaking in 

Organizations: The Mann Gulch Disaster (1993), kan det siges at organisationen bestående af 13 

brandmænd ikke var resiliente per se. Samtidig kan der dog argumenteres for begribelighed blandt 

enkelte individer i organisationen, heriblandt arbejdslederen Wagner Dodge, for hvem der kunne 

begribe situationen der involverede den hastigt udviklende brand og på baggrund heraf lave en 

flugt-brand og overleve krisen. Som det formuleres i den originale artikel; 

 

“Dodge yelled at the crew to drop their tools, and then, to everyone's astonishment, he 
lit a fire in front of them and ordered them to lie down in the area it had burned. No one 
did, and they all ran for the ridge.… Dodge lived by lying down in the ashes of his escape 
fire…” 

(Weick, 1993: 101) 

 



22 
 

Som det fremgår af det ovenstående citat er begribelighed relateret til en subjektiv position, og i en 

krisesituation, opleves der en situation, hvor organisationens konstituerende individer har forskellige 

perceptioner og opfatter situationen forskelligt (Weick, 1993). Begribelighed anskues som en 

væsentlig forudsætning for skabelse af resilience, ikke desto mindre er begribelighed ikke det eneste 

element som har relevans i forhold til skabelse af resilience. Som nævnt ovenfor argumenteres der i 

teorien omkring Oplevelse af Sammenhæng, ligeledes for de interrelaterede elementer 

håndterbarhed og meningsfuldhed ligeledes er medvirkende til skabelsen af resilience. 

 

I forlængelse af den foregående diskussion vedrørende et individs manglede evne til at begribe den 

situation individet står overfor, kan begrebet vedrørende håndterbarhed, potentielt udgøre et 

bidrag. Håndterbarhed omhandler individets subjektive opfattelse af, at individet selv eller 

intersubjektiv fra legitime andre kan tilvejebringes de nødvendige ressourcer, i forhold til at klare 

den situation man konfronteres med. Ikke desto mindre eksisterer der et åbenlyst paradoks, i 

forhold til forestillingen om, at et subjekt ikke formår at sætte det signal det konfronteres med i en 

kontekst, men samtidig har overblik over hvilke ressourcer der er behov for, i forhold til at 

overkomme selvsamme situation (Antonovsky, 2000). Ikke desto mindre kan individets manglende 

evne, til at begribe den situation som individet konfronteres med, siges at repræsentere et 

sensemaking-gap, hvilket beskriver skabelsen af et rum der muliggør og udløser sensegiving fra 

legitime andre (Maitlis & Lawrence, 2007).  Individets manglende evne til at sætte det signal 

hvormed det konfronteres i en kontekst, er således specielt problematisk hvis individet anskues 

socialt isoleret. Opereres der derimod med en forståelse af individet som en del af en gruppe der 

udgør en funktionel enhed – som det ofte er tilfældet i en organisation, kan relationer og 

kommunikation i en sådan enhed anskues som en potentiel ressource i forhold til at skabe de 

elementer der kan fordre resilience hos den enkelte og dermed styrke enhedens resilience (Walsh, 

1996 og Walsh, 2003). Der eksisterer dog ingen garantier for succes, eksempelvis i den kritiske 

periode af The Mann Gulch Disaster forsøger Dodge at udøve sensegiving via handling og ledelse. 
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Dette forsøg blev umuliggjort af forskellige årsager, dels af at Dodge var den eneste som havde set 

ilden nærme sig med faretruende hastighed og dette blev ikke kommunikeret, men derudover 

gjorde en række organisatoriske og situationelle forhold at Dodge, som leder, ingen legitimitet 

havde i forhold til at definere situationen (Weick, 1993). Dette betoner igen at de elementer som 

kan være med konstituerende til skabelsen af resilience ikke var til stede på det intersubjektive 

niveau, som det formuleres nedenfor: 

 

“… it is not surprising that the final command from the "crew" leader to jump into an 
escape fire was heard not as a legitimate order but as the ravings of someone who had 
"gone nuts" (p. 75). Dodge's command lost its basis of legitimacy when the 
smokejumpers threw away their organization along with their tools.” 

(Weick, 1993: 108) 
 

Det sidste element som betones i teorien omkring Oplevelse af Sammenhæng er meningsfuldhed. 

Elementet meningsfuldhed karakteriseres som værende motivationselementet i processen mod 

skabelsen af resilience. Dette element betones som værende det mest essentielle, idet det forklarer, 

hvorfor det er vigtigt at kunne sætte det signal man konfronteres med i en kontekst, eller hvorfor 

visse ressourcer skal mobiliseres i forhold til en specifik situation (Antonovsky, 2000). Hvis det for 

individet ikke har nogen væsentlig værdi eller mening at overkomme en specifik situation, hvorfor så 

overhovedet forsøge eller bidrage til et forsøg? Dermed ikke sagt motiverne for handling kan tages 

for givet, der kan være forskellige bevægegrunde for at karakterisere en situation eller et problem, 

som værende vigtig at overkomme eller håndtere. Endvidere kan disse motiver være såvel 

individuelle som kollektive forankret, og igen kan andre i den henseende være en ressource i forhold 

til at mobilisere meningsfuldhed hos den enkelte der selvstændigt ikke formår det (Walsh, 2003). I 

tilfældet af en krisesituation som ved The Mann Gulch Disaster kan ønskes om at overleve anskues 

som en motivationsfaktor, men dette element kan ligeledes spille en væsentlig rolle i 

krisesituationer hvis intensitet er skaleret ned til en mere forretningsmæssig kontekst som i tilfældet 
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af Arla og Muhammed krisen, hvor afskedigelser af ansatte var på tale som en konsekvens af den 

faldende omsætning i mellemøsten (Johansen & Frandsen, 2007).   
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3.3 Opsamling del II 

I den foregående diskussion af resilience inkluderes teorien Oplevelse Af Sammenhæng, der 

beskriver nogle processer, der anskues som værende essentielle i for at det enkelte individ har en 

oplevelse af resilience. Ikke desto mindre fremgår det ligeledes af den ovenstående diskussion, at 

det intersubjektive niveau potentielt kan medvirke til skabelsen af resilience hos den enkelte.  Derfor 

opereres der ikke på det blot subjektive niveau, men på det intersubjektive niveau hvor forskellige 

individer trods deres subjektivitet, kan etablere en common-sense-knowledge forankret i de 

subjektive perspektivers gensidighed i forhold til en situation (Schutz, 2005 og Clark & Fast, 2008). 

Som formuleret nedenfor om perspektivernes gensidighed 

 

”Jeg tager det for givet – og går ud fra, at mit medmenneske gør det samme – at hvis 
jeg bytter plads med ham, således at hans ”her” bliver mit, da vil jeg stå i det samme 
forhold til genstandene og se dem med den samme typikalitet, som han aktuelt gør; 
endvidere vil de samme ting ligge inden for min rækkevidde, som aktuelt ligger inden for 
hans.” 

(Schutz, 2005:33) 
 

Den intersubjektivitet gensidigheden beskriver ikke hvad der kan forstås som en kognitiv fusion af 

hjerne, hvor et individ kan transmittere sin begribelighed, håndterbarhed eller meningsfuldhed til et 

andet individ som ikke formår at opleve disse elementer. Transmissionsparadigmets begrænsning 

illustreres blandt andet beskrevet i The Mann Gulch Disaster, hvori det illustreres at viden og mening 

ikke blot overføres mellem individer og en sådan antagelse kan havde katastrofale konsekvenser. 

Gensidighed skal derimod forstås som en kontinuerlig interaktiv proces med andre subjekter og 

objekter i en livsverdens kontekst. Det er denne proces som aktivt skaber den sociale virkelighed 

hvori individet er situeret og hvori mening forhandles intersubjektivt (Schutz, 2005). Som formuleret 

nedenfor 
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“Process is not movement or transmission of messages. Instead, it refers to the ongoing, 
ever changing sets of interlocked behaviors that create as well as change organizational 
events “ 

(Putnam, 1983: 40) 
 

Hvordan kommunikation kan bidrage til skabelsen af resilience, er således ikke blot et spørgsmål om 

beskeden eller meddelesen, der er derimod et spørgsmål om at adressere den kontinuerlige 

meningsdannelsesproces og forhandling af mening der foregår i relation til en specifik situation eller 

hændelse. I mødet med et umiddelbart fænomen skabes der en subjektiv perceptionsproces, der 

efterfølgende glider over i selve meningsdannelsen. Individets subjektive mening til et fænomen kan 

således ikke dikteres, men kan bedst beskrives som en dialogisk forhandlingsproces, hvori subjektet i 

samspil med andre korrigerer det enkelte subjekts meningsdannelse til fænomenet. Denne overgang 

fra perception til meningsdannelse er relevant, idet den netop betoner processen mellem den 

subjektive perception og selve meningsdannelsen, som kan eksternaliseres fra subjektet og dermed 

korrigeres intersubjektivt (Fast & Hertel, 2010). I mødet med en krise eller en kritisk situation skabes 

der således en arena for intersubjektiv meningsdannelse, hvis potentielle udfald i en krisesituation 

kan være resilience. I denne arena eksisterer en kommunikativ udfordring i at få de elementer, der 

kan medvirke til skabelsen af resilience hos de individer, der konstituerer organisationen, 

inkorporeret i den intersubjektive meningsdannelsesproces. Dermed eksisterer redskaberne til at 

organisere et praksisfællesskab omkring skabelsen af resilience i de mere sofistikerede discipliner 

indenfor Organizational Communication. Det kan eksempelvis være indenfor forskningsfelter såsom 

framing (Fairhust, 2007), sense-giving (Maitlis & Lawrence, 2007) eller læring i organisationer (Weick 

& Ashford, 2001).  
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4.0 Afsluttende bemærkninger 

Formålet med denne artikel og opdelingen af artiklen i de to dele var dels at konceptualisere 

fænomenet resilience, som det eksisterer i forskningsfeltet anno 2012. Dette er gjort via 

udarbejdelse af en typologi, som er baseret på en indholdsanalyse af titel og abstrakt for en række 

peer-reviewed artikler. Denne fremgangsmåde er diskutabel, idet den forenkler det unikke bidrag 

den enkelte artikel er, men også fordi fremgangsmåden baserer sig på en tolkning af blot titel og 

abstract og ikke det udtømmende værk som sådan. Ikke desto mindre har fremgangsmåden stadig 

værdi, forstået på den måde at udarbejdelsen af typologien, som færdigt produkt skaber et 

fundament for at forstå resilience ud fra de fire forskellige perspektiver og samtidig tilvejebringer et 

litterært fundament at tage videre afsæt i. Derudover har typologien medvirket til en afgræsning af 

denne afhandlings genstandsfelt til at omhandle den mere sociale dimension af resilience. 

 

Artiklens anden del har forsøgt at betone og argumentere for eksistensen af en social dimension af 

resilience. Formålet med denne øvelse har dels været at konkretisere afhandlingens forståelse af 

resilience, men derudover har det ligeledes været en ambition for artiklens anden del at situeret 

resilience forskningen i kommunikationsforskningens traditioner. Det fremgår af afhandlingens del 

to at resilience kan relateres til en række kommunikative discipliner, herunder sensemaking (Weick, 

1988), proces (Putnam, 1983), organizing (Weick, 1979) og ikke mindst intersubjektivitet (Schutz, 

2005). Der eksisterer derfor et grundlag for det videre arbejde med afhandlingen, hvorfor der rejses 

følgende forskningsspørgsmål, der kan siges at danne grundlag for denne afhandlings fremtidige 

perspektiv 

 

3) (Hvordan) kan kommunikation bidrage til den løbende proces med at skabe resilience? 

4) (Hvordan) kan et praksisfællesskab organiseres omkring skabelsen af resilience? 
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Appendiks 1 - Metodologi 

Det socialfænomenologiske videnskabsteoretiske fundament, hvorpå denne afhandling er baseret, 

har betydning for de metodologiske overvejelser i forhold til det empiriske studies praktiske 

udformning (Brinberg & McGrath, 1983). Det forekommer derfor nærliggende, at skabe kohærens 

mellem afhandlingens ontologiske og epistemologiske niveau ved at tage udgangspunkt i den 

empiriske fænomenologiske metodologi, der ligesom Grounded Theory fremhæver individers 

erfaring og meningsdannelse, som genstandsfelt for videnskabelig forskning indenfor 

socialvidenskaberne. Som det formuleres nedenfor om grounded theory og ligeledes gør sig 

gældende for det fænomenologiske studie: 

 

“Glaser and Strauss (1967) proposed grounded theory as a practical method for 
conducting research that focuses on the interpretive process by analyzing the ”the 
actual production of meanings and concepts used by social actors in real settings” 

(Syddaby, 2006: 633-634) 

 

Den fænomenologiske metodologi er kendetegnet ved forskellige strømninger fremført af 

eksempelvis Colazzi (1978) og Giorgi (1983). De forskellige strømninger til trods, kan en 

fænomenologisk metodologi generelt siges at indeholde tre forskellige komponenter af betydning 

for udformningen af et empirisk studie.  Disse tre komponenter er henholdsvis 1) afgrænsning i 

forhold til hvad og hvem, der skal være genstandsfelt for en empirisk undersøgelse, 2) hvordan 

empiri indsamles/genereres og 3) hvilken analytisk behandling empirien efterfølgende er genstand 

for. Disse tre komponenter er ikke unikke for den fænomenologiske metodologi, og de tre 

komponenter kan i en eller anden variation ligeledes siges, at være en integreret bestanddel i de 

mere etablerede metodologier, som præger organisationsforskningen. Ved at relatere og diskutere 

den fænomenologiske metodologi til de mere etablerede metodologier inden for 

organisationsforskning, som eksempelvis case studier (Eisenhardt, 1989; Eisenhardt & Graebner, 

2007; Yin, 2009) og grounded theory (Glaser & Strauss, 1967) kan der måske skabes større 
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gennemslagskraft og forståelse for fænomenologisk kvalitativ forskning og det bidrag en sådan 

forskning kan tilvejebringe på organisationsfeltet.  Derfor fungerer de tre komponenter som 

indholdsmæssig struktur for dette appendiks afsnit. 

 

Afgrænsning i forhold til hvad og hvem, der skal fungere som genstandsfelt for det empiriske studie, 

er ikke unik for den fænomenologiske metodologi, men karakteriserer stort set alle empiriske 

forskningsprojekter (Sanders, 1982). Der eksisterer i et hvert forskningsprojekt en generel ambition 

om, empirisk at indfange det fænomen, der er vurderet væsentligt nok til en videnskabelig 

behandling. I relation til denne afhandling er fænomenet resilience, der kan forstås som en proces 

relateret til subjektive og intersubjektive meningsdannelsesprocesser i relation til en krise (jf. del to). 

Der opereres derfor med et komplekst fænomen, som er kontekst specifikt og manifesteres 

retrospektivt. Det giver derfor ikke mening at anvende en vilkårlig eller stratificeret sampling strategi 

(Fowler, 2009), idet en sådan sampling strategi potentielt kan resultere i et studie, hvor fænomenet 

resilience ikke indfanges og det derfor ikke bliver muligt at besvare afhandlingens 

forskningsspørgsmål. Derfor udvælges de empiriske eksempler i afhandlingen selektivt, ud fra deres 

specifikke karakteristika og den viden det enkelte eksempel kan skabe omkring fænomenet 

resilience, altså på baggrund af, hvad der kan kategoriseres som en teoretisk samplingsstrategi 

(Eisenhardt, 1989; Patton, 1990; Siggelkow, 2007; Eisenhardt & Graebner, 2007).  

 

Det teoretiske grundlag for udvælgelsen af de to empiriske eksempler i afhandlingen, er ud fra 

kriterier om 1) organisationen opererer i et hyppigt foranderligt miljø og 2) praksisfællesskabet 

(Wenger, 1998) der agerer genstandsfelt, oplever/eller har oplevet en krise eller intensiv modgang 

med potentiale til at udvikle sig til en krise. Endvidere er det med en ambition om en nuanceret 

forståelse af fænomenet resilience valgt at inddrage et empirisk eksempel, som besidder 

karakteristika af en High Reliability Organization og et empirisk eksempel som ikke umiddelbart 

besidder disse karakteristika (Weick et. al., 2005; Weick & Sutcliff, 2007).  Således anvendes der i 
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afhandlingen altså to forskellige empiriske eksempler der begge opererer i et hyppigt foranderligt 

miljø, og hvor praksisfællesskabet, som er genstand for undersøgelse har oplevet eller oplever en 

krise eller intensiv modgang.  

 

Anvendelse af to forskellige empiriske eksempler er ikke udtryk for et ønske om et fænomenologisk 

studie a la et komparativt casestudie eller teoriudvikling fra multiple casestudier (Eisenhardt, 1989; 

Eisenhardt & Graebner, 2007). Det er derimod ambitionen at beskrive de grundlæggende elementer 

i fænomenets eksistens, med henblik på at blotlægge essenser ved fænomenet, som er 

underliggende i den menneskelige bevidsthed. Ikke desto mindre tydeliggøres dette under 

beskrivelsen af den analytiske tilgang til empirien senere i dette appendiks afsnit. Nedenfor 

tilvejebringes en kort beskrivelse af de to empiriske eksempler, der vil fungere som empirisk 

genstandsfelt for studiet. 

 

Empirisk eksempel et 

Forsvaret som organisation er valgt som empirisk eksempel, fordi de udfører øvelser og 

kontroller i forhold til forskellige tænkelige udfordrende og kritiske scenarier. Klør 

Knægt er en af disse kontroløvelser og er for aspiranter til forsvarets højtspecialiserede 

enhed militærpolitiet. Øvelsen har en varighed på syv dage og formålet med øvelsen er 

at teste de enkelte individer og den gruppe, hvori de indgår, på tre parametre, 

henholdsvis: 1) fysisk pres, 2) psykisk pres og 3) konsekvent mangel på information. 

Øvelsen er intens i sit udtryk og foreligger der ikke en positiv evaluering af den enkelte 

aspirant i forhold til såvel egne evner, såvel som bidrag til det praksisfællesskab, hvori 

aspiranten indgår, stoppes uddannelsesforløbet og aspirantens ansættelse ved 

enheden. Der opereres således måske nok med en øvelse, men konsekvenserne for 

øvelsen udfald er virkelige for de aspiranter, hvis livsverden er centreret omkring det 
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frivillige ønske om at gøre karriere ved militærpolitiet. Dette empiriske eksempel har 

karakteristika fra en High Reliability Organization. 

 

Empirisk eksempel to 

Sparekassen Farsø oplevede, ligesom så mange organisationer der driver 

bankvirksomhed, effekten af den globale finanskrise. Samtidig har de skærpede krav for 

at kunne blive klassificeret som sund bank bevirket, at mindre sparekasser har været 

presset på likvider og har et stort behov for konstant konsolidering. Disse forhold har 

ført til nedskæringer, konkurser og fusioner blandt de mindre bankvirksomheder, der 

stadig konstant konfronteres med den nye virkelighed, hvor en potentiel regression 

eller ny finansiel krise altid er et realistisk scenarium – med de individuelle og kollektive 

konsekvenser en sådan potentiel krise medføre. Hvordan finanskrisen manifesterede sig 

i efterspillet af det økonomiske opsving og hvordan de individer, hvis livsverden er 

bank- og finanssektoren skaber mening, kan være et vigtigt bidrag i forhold til at forstå, 

hvordan resilience skabes. Sparekassen Farsø var endvidere genstand for en kritisk 

vurdering af et af de finansielle rating bureauer, hvilket resulterede i øget fokus på 

sparekassen i medierne og en senere fusion til det der i dag hedder Jysk Sparekasse. 

 

Den næste komponent i en metodologisk overvejelse er, hvordan dataindsamlingen praktisk 

udføres. Det er sandsynligvis her at den fænomenologiske metodologi differentiere mest fra 

metodologien i et casestudie (Yin, 2009) eller ved grounded theory (Glaser & Strauss, 1967). Anskuet 

ud fra en fænomenologisk optik eksisterer der reelt kun tre tilgange til dataindsamling, disse er 

henholdsvis 1) dybdegående kvalitative interviews 2) dokumentariske studier, hvor der skabes 

mening ud af subjektets intention med et dokument og 3) deltagerobservationer, hvilket ofte 

kombineres med efterfølgende kvalitative interviews (Sanders, 1982). Dette er ikke ensbetydende 

med at spørgeskemaer og andet data ikke kan indgå i beskrivelsen af et empirisk eksempel, der 
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eksisterer blot ikke et krav om en sådan metodetriangulering og den videnskabelige værdi af en 

sådan triangulering er ikke overvældende set fra et fænomenologisk perspektiv. Tværtimod er 

mantraet i fænomenologien, at det er kvaliteten af de dybdegående interviews, som skaber validitet 

og ikke kvantiteten af interviews eller datakilder (Sanders, 1982).  

 

I forhold til indeværende studie og de to empiriske eksempler, som benævnes ovenfor, er det 

ligeledes de ovenstående tilgange som bringes i anvendelse. I forhold til det første empiriske 

eksempel vil dataindsamlingen foregå via observationer af selve kontroløvelsen, suppleret med 

efterfølgende kvalitative interviews med det praksisfællesskab som observeres. I den henseende kan 

selve kontroløvelsen anskues som værende et critical event, der kan fungere som en fælles 

referenceramme for et mere kvalificeret interview (Flanagan, 1952). I forhold til det andet empiriske 

eksempel vil dataindsamlingen primært foregå via retrospektive kvalitative interviews. Dette skyldes 

dels at intensiteten af den krise finanssektoren gennemgår måske nok er intens, men strækker sig 

over en længere årlig periode end tilfældet er med en kontroløvelse. I forlængelse af valget af 

kvalitative interviews som primær empiriindsamlings metodik, er det væsentlige at korrigere den 

hyppige fejlfortolkning, som går på at det er den interviewedes holdning i forhold til et fænomen, 

som har videnskabelig interesse. Det er det kvalitative forskningsinterviews evne til at generere 

detaljerede beskrivelser af specifikke situationer og hændelsesforløb, i den interviewedes møde med 

et fænomen i en livsverdens kontekst, som er af videnskabelig interesse og som fungerer som 

genstand for analyse (Fast, 2008). I de to forskellige empiriske eksempler vil der ligeledes også 

indsamles omkringliggende informationer, men denne data er sekundær forstået på den måde, at 

den videnskabelige værdi, eksisterer i den måde fænomenet manifesterer sig for individer i 

situationen og den meningsdannelse der eksisterer i den forbindelse.  

 

Den sidste komponent er selve analysen af empirien og det er der, hvor man indenfor en række 

andre metodologiske traditioner udvikler teori (Glaser & Strauss, 1967; Suddaby, 2006; Eisenhardt, 
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1989, Eisenhardt & Graebner, 2007). Den fænomenologiske metodologi har ingen ambition om, at 

producere universelle teorier eller generelle lovmæssigheder; dette kan tilskrives den fortolkende 

naturalistiske positionering fænomenologisk forskning positioneres i (Putnam, 1983). 

Udgangspunktet er derimod at undersøge, hvordan meningsdannelse skabes på det subjektive og 

det intersubjektive niveau (Gephardt, 2004; Zahavi, 2007).  

 

Den empiriske fænomenologiske analyse[1] kan siges at centreres omkring fire forskellige 

analyseniveauer, henholdsvis en kvalitativ beskrivelse af den menneskelige erfaring og bevidsthed, 

som medvirker til konstitueringen af fænomenets unikke karakteristika. Udgangspunktet på dette 

niveau af analysen er individets livsverden og den praksis, hvori subjektet er situeret og møder 

fænomenet. Det næste analyseniveau omhandler identificering af temaer eller invarianter, forstået 

på den måde at der identificeres karakteristika der er mere eller mindre konstante igennem 

forskellige forhold. Dette analyseniveau kan relateres til en kvalitativ indholdsanalyse af interview 

transskriptionerne, hvor temaer vurderes ud fra deres vigtighed i forhold til 

undersøgelsesfænomenet (Enrich, 2005; Elo & Gyngäs, 2007). Det næste niveau for analysen 

omhandler en søgen efter korrelerende forhold mellem noetisk og noematisk repræsentationer hos 

individet, for derved at afdække fænomenet som det manifesterer sig for individet og hvordan der 

subjektivt og intersubjektivt skabes mening i relation til fænomenet. Det sidste, og fjerde, niveau af 

analysen kan beskrives som abstraktionsniveauet af forholdet mellem noetis og noematis. Hvis en 

analyse indikerer at et fænomen har visse måder, hvorpå det manifestere sig, hvorfor forholder det 

sig så således? Det er altså på dette niveau det teoretisere omkring, hvorfor forholdet mellem 

manifestering og meningsdannelse forholder sig som det gør og fænomenets essens kan forstås, 

som formuleret nedenfor: 

 

 

                                                           
[1]

 Til forskel for den hermeneutiske fænomenologiske analyse (Ehrich, 2005) 



36 
 

“The Final step in this process is the abstraction of essences or universals from the 
noetic/noematic correlates. This is accomplished through intuition and reflection or 
eidetic reduction. If noema is described as the what of experience and noesis as the 
how of experience, then essence may be described at the why of experience.”  

(Sanders, 1982: 357) 
 

Der eksisterer som tidligere nævnt ingen ambition om at producere overordnet universelle teorier 

på baggrund af den fænomenologiske analyse. Formålet er derimod at forstå et fænomen og en 

meningsdannelsesproces blandt en eller flere individer – altså hvad der kan kategoriseres som en 

mikroteori. Teoriudviklingen kan, i lighed med teoriudvikling forankret i casestudier, anskues som 

værende en forståelse af fænomener situeret i og udviklet ved, at observere emergerende mønstre i 

den måde, hvorpå et fænomen manifesteres (Eisenhardt & Graebner, 2007; Enhrich, 2005). Der er 

således ikke tale om en blot deskriptiv videnskab, men derimod en empirisk videnskabelig tilgang, 

der kan være med til at motivere til at stille nye spørgsmål, inspirere til nye ideer og praktisk 

illustrere teoretiske fremstillinger (Siggelkow, 2007).  
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