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I 
 

Forord 
 

”Hey, skal vi to ikke bare folde det her ud? 
Stå med åbne arme – stå med smil – stå for skud 

Og ikke holde det nede og ikke pakke det ind 
Ikke skærme det mod regn eller sne eller vind 

Tro på det kan stå selv – helt uden forsvar 
Tro på det kan holde – det er så fedt det vi har 

Når jeg ser det hele – højt oppe – ovenfra 
Er vi to helt rigtige – jeg ved det bare 

Jeg ved det bare” 
  

Således indleder popsangerinden og sangskriveren Marie Key sanghittet ”Uden 

Forsvar” fra 2012. Selvom sangen måske nok beskriver en kærlighedsrelation 

mellem to mennesker, har den altid fået mig til at tænke på mit forhold til den 

afhandling, som du sidder med i hånden lige nu. Som ph.d.-studerende skal man 

specialisere sig og folde forståelsen af et videnskabeligt fænomen ud. Det kan på 

mange måder være en angstprovokerende opgave at stå overfor, ikke alene fordi 

man helliger tre år af sit liv til formålet, men også fordi den afhandling man 

udarbejder, skal kunne stå selv – helt uden forsvar. Afhandlingen skal kunne stå 

selv som et godt stykke videnskabeligligt håndværk og som et bidrag til det 

forskningsfelt, hvori afhandlingen indskrives.  Den skal med andre ord kunne læses 

for sig selv og i sig selv. 

 

Resiliens er afhandlingens fænomen og jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at resiliens 

er et fænomen, som vil få stor akademisk opmærksomhed i fremtiden. Hvorvidt 

afhandlingen og min tilgang til fænomenet er helt rigtig, vil jeg lade læseren i bred 

og i snæver forstand bedømme. Det er dog sikkert, at afhandlingen ikke ville have 

haft denne form, hvis ikke det var for en række personer, som jeg her gerne vil 

rette en tak til.  

 

Først og fremmest vil jeg gerne takke mine vejledere professor Finn Frandsen og 

professor Winni Johansen for altid kyndig vejledning og for at gøre alt hvad der har 

stået i Jeres magt for at integrere mig i det inspirerende miljø omkring forskningen 
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i krisekommunikation. Jeres konsekvente insisteren på at udfordre mig på alt det 

jeg mener at vide, har gjort mit ph.d.-forløb til en spændende, lærerig og refleksiv 

proces, hvor jeg til tider har følt mig helt rigtig og andre gange helt forkert – men 

altid støttet og aldrig alene. Samtidig skal der også lyde en stor tak til min ph.d.-

kollega Johan Martin Hjorth Jacobsen. Det har været fantastisk at have en person at 

kunne dele frustrationer og glæder med og du har unægtelig gjort ph.d.-forløbet 

mindre ensomt og væsentligt mere sjovt. 

 

Derudover skal der rettes en stor tak til min hustru Susanne og min søn Richardt 

for at stå igennem miljøskifte, konferencer, deadlines og en til tider distræt 

husbond og far. Jeg ville ikke kunne have færdiggjort denne afhandling uden Jeres 

forståelse og support. Jeg er pinligt bevidst om at det også har krævet ofre fra Jeres 

side, at denne afhandling er blevet en realitet. Ydermere skal der også rettes en 

stor tak til min bror Michael, for i samarbejde med min hustru Susanne, at bruge 

Jeres aftener på at korrekturlæse afhandlingen. I har indiskutabelt medvirket til at 

højne afhandlingens formidlingsværdi. 

 

Slutteligt vil jeg gerne takke Hærens Militærpoliti og Hærens Sergentskole samt 

forskningsmiljøet på Institut for Strategisk Kommunikation på Lunds Universitet 

og Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet for at åbne Jeres døre for 

mig og min forskning. Det har været inspirerende at være en del af Jeres arbejdsliv 

i kortere eller længere perioder. 

 

Aarhus, 31. august 2014 

 

 

Daniel M. Simonsen 
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Summary 
A significant part of research on crisis management and crisis communication is 

based in a normative research tradition (Powley, 2009). The typical ambition in 

such a tradition is to predict potential crisis scenarios, in order to establish a crisis 

and contingency plan that dictates how to address these scenarios if they become 

real. In recognition of the limitations of such an approach, and the difficulty in 

predicting all potential future crises in a complex world, the concept of resilience is 

gaining ground in crisis studies.  

 

Resilience, the organizational ability to handle, withstand or cope with 

disturbances and shocks from the environment has achieved a growing interest 

and relevance in the field of crisis studies. It is extensively debated within the 

scientific literature, whether organizational crises are best handled proactively by 

planning in relation to potential crisises, or by working with the organization's 

reactive abilities in relation to the situation where the crisis has manifested itself 

(Wildavsky, 1988; Weick & Sutcliff, 2007). This discussion has not become less 

relevant in a globalized world where the amount of crisises only seems to increase. 

Nevertheless resilience is often taken for granted in scientific literature as an 

embedded and distinct feature of the organization, which can be activated and 

used when needed, without any reflection on how it became part of the 

organization to begin with (Powley, 2009; Somers, 2009). 

 

This thesis has an overall ambition to contribute to the research area on resilience, 

by providing a systematic overview of current research in resilience and the 

different understandings of the phenomenon that exists therein. Furthermore, the 

thesis aims to empirically investigate and answer: How communication contributes 

to the ongoing process of creating resilience in crisis situations? 

 

For this purpose a phenomenological philosophy of science is applied with the 

ambition to make available a description and explanation of the phenomenon of 

resilience as it is manifested in the organizational life world (Schutz, 1972/2005). 
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The thesis consists of two parts, respectively a theoretical part and an empirical 

part. The theoretical exploration of the phenomenon is inspired by the research 

field of Organizational Communication and the Communication Constitutes 

Organization-principle in relation to conceptualizing communication and 

organization (Putnam & Nicotera, 2009). In the thesis communication is 

understood as an interactive process in which symbolic significance is negotiated 

towards the construction, adjustment or dismantling of meaning that is central to 

organizations and the organization phenomenon (Ashcraft et. al, 2009).  

 

Based on this understanding of communication and organization, the thesis is 

placed in a crisis sensemaking-tradition (Maitlis & Sonenshein, 2010). In such a 

tradition, crisis management and crisis communication is understood as the 

continuous activity that qualifies organizational sense making processes, in order 

to avoid ending up in a crisis situation, or to allow appropriate actions in the case 

of a manifest crisis (Weick, 1988). In a tradition like this, an organizational crisis is 

defined as an organizations disintegration based on a collapse of sensemaking 

among individuals, at the same time as the organizational resources to restore 

such a sense disappears (Weick, 1993: 633). 

 

Following clarification of the thesis understanding of communication and 

organization, as well as the thesis understanding of crisis management and crisis 

communication, the phenomenon of resilience is introduced. In this regard the 

phenomenon’s origination in biology is explained as is its introduction to social 

sciences through research in risk management (Wildavsky, 1988). Furthermore, 

the thesis carried out a systematic overview of the different conceptualizations of 

resilience that characterizes the research literature. In this context two different 

research traditions are advocated; a research tradition where resilience is viewed 

as a feature of one or more actors or a system, and a research tradition where 

resilience is viewed as a function of different processes. The two research 

traditions are combined with a breakdown on actor and system level and thus 

providing a typology of four different understandings of the phenomenon that 
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characterizes research in resilience. These four understandings are called traits, 

relational, latent and design (Simonsen, 2013). 

 

Based in the thesis’ different theoretical inspirations and the systematization of the 

different conceptualizations of resilience, a definition of resilience is developed. 

The thesis defines organizational resilience as the phenomenon that occurs when 

an organization, based on sensemaking processes, recognizes that existing ways of 

operating are not sufficient in regards to a manifested situation, and under 

consideration of the organizations basic structure, identity and functionality, a 

successful alternative organization, which had not been possible to establish in 

advance is created (cf. Cunha et., al., 2013). 

 

The above definition of resilience and the insights the thesis theoretical part has 

otherwise provided, are then used as the basis for an empirical exploration of the 

phenomenon of resilience in the second part of the thesis. The thesis empirical part 

consists of a multiple case studies of two different cases from the Danish Defense, 

where military units train to build a high degree of reliability in operations. 

Through observational studies and qualitative research interviews, the empirical 

study has provided systematic life-world descriptions of situations in which the 

phenomenon of resilience have been relevant to the different units. The empirical 

data consist of a total of 13 qualitative research interviews and a total of 20 

documented field observations. The empirical material has subsequently been 

subject of a phenomenological analysis, in order to understand and explain the 

sense making processes among members of the units and thus identify meaningful 

categories of importance for answering the thesis’s research questions (Colaizzi, 

1978). 

 

Based on the different parts of the thesis, it is concluded that communication is of 

significant importance to the ongoing process of constructing resilience in crisis. At 

a transactional level as the media that allows for the construction of a contextual 

"rational" universe in which both interpretation of a situation and acts in relation 

to a situation is understood as meaningful. In this respect it is argued that 
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communication is a substantial, but not always sufficient, condition for the creation 

of resilience. Furthermore communication is important on an interactional level, 

acting as a variable or tool of importance on an operational level, by allowing the 

construction of such a "rational" universe in the case where it is collapsed, 

dissolved or challenged.  
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1 Indledning: Krise, kommunikation og 

resiliens 
 

“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” (Vogus, 2004). Resilience occurs when the system 
continues to operate despite failures in some of its parts.” 

(Weick & Sutcliff, 2007:69) 

 

I en organisatorisk virkelighed præget af kompleksitet og kontinuerlig forandring, 

stilles der store krav til organisationerne om at være på forkant med det uventede, 

med potentielle risici og fremtidige kriser. En krise influerer ikke alene en 

organisations funktionalitet, mens krisen står på, men har også indflydelse på, hvor 

hurtigt organisationen genvinder fodfæste, efter krisen er afsluttet. Hvordan en 

organisation håndterer en krisesituation, er således af relevans for en 

organisations position i forhold til at imødegå nye udfordringer og opgaver (Weick 

& Sutcliff, 1997: 1). Organisatorisk rettes der derfor fokus på kontinuerligt at 

udvikle og optimere interne og eksterne processer for at være beredt på den 

fremtid, som morgendagen repræsenterer. De organisatoriske initiativer er 

velbegrundede, idet der ikke eksisterer nogen indikationer på, at antallet af kriser 

er aftagende. Tværtimod peger alt i retningen af, at antallet af kriser, simultant 

med offentlighedens interesser herfor, kun er eskalereret inden for de sidste 30 år 

(Johansen & Frandsen, 2007).  

 

Der eksisterer altså en vis sandhed i konsulentbureauet Jøp, Ove og Myrthus’ 

postulat om, at der grundlæggende eksisterer tre slags virksomheder: ”Dem, der 

har været i krise, dem, der er i krise – og dem, der kommer i krise1”. Såvel eksternt i 

forhold til organisationens omgivelser som internt er krise altså et fænomen, som 

organisationer nødvendigvis må forholde sig til og være forberedte på som en del 

af den organisatoriske virkelighed. Således konkluderer kriseforskerne Finn 

                                                        
1 http://www.jom-vest.dk/ydelser/krise-kommunikation/ (26.06.2014).  
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Frandsen og Winni Johansen i en spørgeskema- og interviewundersøgelse fra 

2003, hvis formål var at ”tage temperaturen på kriseberedskabet” blandt 750 

danske organisationer, at:  

 

”… anno 2003 er en fjerdedel af de danske virksomheder og myndigheder 
rimelig "godt forberedte", men at der for mange organisationers 
vedkommende stadig er et godt stykke vej endnu til at have et 
tilfredsstillende kriseberedskab. Især hvad angår kriser i den interne og 
menneskelige-sociale eller organisationelle dimension (jf. note 1), er der 
behov for at gøre noget.” 

(Frandsen et al., 2004: 154) 

 

Efterspørgslen efter en sådan kvalificering er forsøgt imødekommet i forsknings-

litteraturen. Som en konsekvens af de store industrielle kriser, som eksempelvis 

det radioaktive udslip fra atomanlægget på Three Mile Island i USA (Perrow, 1984) 

og gasudslippet fra Union Carbide fabrikken i Bhopal i Indien (Shrivastava & 

Mitroff, 1987; Shrivastava et al., 1988), etableres kriseforskningen som et 

videnskabeligt forskningsfelt i midten af 80erne. I feltets etableringsperiode 

centreredes den erkendelsesmæssige interesse om kriseudbruddets artstype, 

systemoprindelse, intensitet og selve håndteringen af krisen efter den er brudt ud 

(Johansen & Frandsen, 2007: 119). Ikke desto mindre kan kriseforskningsfeltet, 

som et relativt ungt forskningsområde, siges at have gennemgået en udvikling fra 

et snævert fokus på en krise, som en begivenhed der skal forstås og hvis 

konsekvenser skal begrænses, mod en mere nuanceret forståelse af krisen som en 

proces, der ligeledes inkluderer en før- og efter krise-fase, og hvis manifestation er 

kulminationen af simultant processer (Roux-Dufort, 2007). Samtidig med 

introduktionen af en mere processuel forståelse af krisefænomenet åbnes der 

endvidere op for en videnskabelig behandling af krisens menneskelige, sociale og 

organisatoriske dimensioner (Pauchant & Mitroff, 1992; Johansen & Frandsen, 

2007). Dermed muliggøres og aktualiseres forskning, der eksempelvis adresserer 

muligheden for og effekten af et kriseberedskab i før krise-fasen (cf. McConnel & 

Drennan, 2006; Selart et al., 2012), den menneskelige faktors betydning i under 

krise-fasen (cf. Weick, 1988; Weick, 1993; Roux-Dufort, 2007) eller organisatorisk 

læring i efter krise-fasen (cf. Roux-Dufort, 2007; Ulmer et. al., 2011).  
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En betydelig del af den forskningslitteratur, som forsøger at tilvejebringe et svar 

på, hvordan intern kriseledelse og krisekommunikation bør praktiseres, er 

forankret i, hvad kriseforskeren Edward H. Powley (2009: 1290) kalder en 

normativ tradition. I en sådan tradition er ambitionen eksempelvis at designe en 

kriseresistent organisationsstruktur eller udarbejde politikker og 

kommunikationsstrategier, der kan effektueres i tilfældet af, at organisationen 

bliver udsat for en krise. En sådan tilgang til kriseledelse og krisekommunikation, 

der kan siges at være forankret i en anticipationstilgang, har sin berettigelse. 

Særligt når der opereres i forholdsvis stabile omgivelser, hvor det er muligt at 

forudse fremtiden relativt præcist, giver det mening at forsøge at anticipere den 

fremtidige begivenhed, der udgør en krise for organisationen. Alligevel har en 

sådan tilgang også begrænsninger, idet organisationer ofte opererer i komplekse 

og dynamiske omgivelser, hvor det er vanskeligt at forudse fremtiden, og hvor en 

organisation derfor må være beredt på alt (Wildavsky, 1988). I en erkendelse heraf 

er begrebet resiliens begyndt at opnå en praktisk og akademisk aktualitet inden 

for kriseforskningen. 

 

Organisatorisk resiliens 

Resiliens, den organisatoriske evne til at håndtere, modstå eller gennemleve 

forstyrrelser og chok fra omgivelserne, har opnået en tiltagende popularitet inden 

for organisationsstudier generelt og inden for krisestudier i særdeleshed (cf. 

Weick & Sutcliff, 2007; Powley 2009; Somers, 2009). Denne tiltagende interesse 

for et oprindeligt biologisk fænomen, kan tilskrives det forhold, at resiliens ikke 

forudsætter en nærmest guddommelig evne til at forudse fremtiden og dermed 

krisen, men derimod beror på den kvalitative evne til at indrette et system således, 

at det kan håndtere, modstå eller gennemleve forskellige fremtidige situationer, 

uanset hvilken form de måtte have (Holling, 1973: 21). Fænomenet er altså 

relateret til en organisations evne til at reagere og tilpasse til omstændigheder, der 

vanskeliggør en succesfuld håndtering af en situation (Sutcliff & Vogus, 2003). 

Endvidere er fænomenet i kriseforskningslitteraturen blevet konceptualiseret som 

det fænomen, der forekommer, når en organisation er i fare for opløsning, men 
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ikke er et offer herfor (Weick, 1993). Resiliens er altså direkte relateret til, 

hvordan der organiseres i en situation, hvor organiseringen er vanskeliggjort af en 

manifesteret situation. 

 

Til trods for at der eksisterer en tiltagende interesse for resiliens inden for 

organisation- og krisestudier, har den hidtidige forskningslitteratur primært 

centreret sig om at afgrænse og definere fænomenets grundlæggende struktur (cf. 

Sutcliff & Vogus, 2003; Cunha, 2013). Resiliens anskues som værende forankret i 

den organisatoriske evne til at (re)kombinere og applicere tidligere erfaringer i 

forhold til en manifesteret situation, samt via respektfuld interaktion at organisere 

på en hensigtsmæssig måde i forhold til en manifesteret situation (Suctliff & Vogus, 

2003; Weick & Sutcliff, 2007). Således formulerer kriseforskeren Karl E. Weick i en 

tidlig teoretisering af fænomenet resiliens, at: 

 

”It is possible that many role systems do not change fast enough to keep 
up with a rapidly changing environment. The only form that can keep up 
is one based on face-to- face interaction. And it is here, rather than in 
routines, that we are best able to see the core of organizing.” 

(Weick, 1993: 641) 

 

Respektfuld interaktion indtager en prominent position i forhold til resiliens og 

fremhæves i flere forskningsartikler som værende essentiel for fænomenet (cf. 

Weick, 1993; Sutcliff & Vogus, 2003; Weick & Sutcliff, 2007; Cunha et al., 2013). 

Når respektfuld interaktion fremhæves som værende af relevans for fænomenets 

eksistens, er det primært for at betone, at interaktionen skal være forankret i tillid, 

ærlighed og selvrespekt. Tillid ved at der eksisterer villighed til at basere 

overbevisninger og handlinger på andres udsagn, ærlighed så andre kan basere 

mening på et givet udsagn, og selvrespekt således egne perceptioner og meninger 

ikke forlades, men integreres med meninger og perceptioner fra andre (Weick, 

1993: 642). Forankret i ovenstående kan det altså postuleres, at resiliens 

omhandler den kommunikative organisering af intersubjektiv handling i forhold til 

en manifesteret situation. 
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Forskningsspørgsmål og empirisk studie 

Selvom interaktion tilskrives en prominent position i forhold til fænomenet 

resiliens, eksisterer der kun lidt empirisk forskning, der direkte undersøger 

resiliens i en krisesituation. Endvidere eksister der ingen forskning, der betoner, 

hvordan interaktion resulterer i mening, organisering og koordineret handling i 

relation til en manifesteret situation, der nødvendiggør organisatorisk resiliens (cf. 

Weick, 1993). En mulig nuancering af hvordan interaktion resulterer i mening, der 

muliggør organisering og koordineret handling, kan eksistere i den voksende 

forskningslitteratur repræsenteret ved communication constitutes organization 

(CCO) princippet. 

 

I dette perspektiv anskues organisation som en kommunikativ konstruktion, der 

blandt andet er konstitueret af kommunikationsflowet aktivitetskoordinering. Som 

en kommunikativ praksis aktualiseres aktivitetskoordinering i forhold til resiliens 

som den praksissituerede kommunikation, der har til formål at skabe mening 

omkring og løse en manifest problematik (McPhee & Zaug, 2000; McPhee & 

Iverson, 2009). Ikke desto mindre argumenteres der i CCO-litteraturen for, at 

aktivitetskoordinering ikke alene muliggøres af interaktion, men at forholdene 

kontekst og translation nødvendigvis også influerer på hvordan mening, der 

muliggør organisering og koordineret handling, kan finde sted (McPhee & Iverson, 

2013). Ved at nuancere det snævre fokus på interaktion og i stedet anlægge en 

kommunikationsoptik, der ligeledes inkluderer kontekst og translation, muliggøres 

altså en kvalificering og nuancering af, hvordan mening konstrueres i en situation, 

hvor denne er vanskeliggjort, og hvordan resiliens konstrueres i en situation, hvor 

dette er påkrævet (cf. kap. 2).  

 

Det overordnede formål med indeværende afhandling er at bidrage til forskningen 

i organisatorisk resiliens, ved at tilvejebringe en systematisk oversigt over aktuel 

forskning i resiliens og de forskellige konceptualiseringer af fænomenet heri. 

Endvidere har afhandlingen til formål empirisk at undersøge kommunikationens 

bidrag til fænomenets eksistens, ved at foretage en dybdegående analyse af 
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fænomenet i en livsverdens kontekst. Derfor er afhandlingens forsknings-

spørgsmål formuleret således:  

 

Hvordan bidrager kommunikation til den kontinuerlige proces med at 

skabe organisatorisk resiliens i en krisesituation? 

 

Afhandlingen består af en teoretisk og en empirisk del. Den teoretiske del har til 

formål at udforske kommunikations rolle i konstruktionen af resiliens. I den 

forbindelse anlægges en kommunikationsforståelse inspireret af CCO-litteraturen, 

hvor kommunikation forankret i Weicks (1979) teori om retrospektiv sensemaking 

anskues som selve genereringen af tegn fra omgivelserne, som skal være genstand 

for intersubjektiv meningsforhandling og efterfølgende organisering (Putnam & 

Nicotera, 2009). Afhandlingens empiriske del består af et dybdegående studie af 

fænomenet resiliens i en livsverdens kontekst. Idet der opereres med et 

forskningsspørgsmål, der eksplicit stiller spørgsmålstegn ved, hvordan 

kommunikation bidrager til konstrueringen af et komplekst og kontekstafhængigt 

fænomen, er det i afhandlingens empiriske studie valgt at applicere et multipelt 

casestudie af to militærenheder på to forskellige stop- og kontroløvelse kaldet Klør 

Knægt og Gendarmturen. Idet øvelserne er indrettet med henblik på at skabe 

vanskelige omstændigheder for opgaveløsningen, aktualiserer øvelserne 

fænomenet resiliens (Sutcliff & Vogus, 2003). Via observationsstudier af 

enhedernes færden og opgaveløsning i situationer, hvor fænomenet aktualiseres 

qua dets manifestering eller mangel på samme, samt efterfølgende kvalitative 

interviews med enhedernes individer om disse situationer, vil afhandlingens 

empiriske studie anskueliggøre kommunikationens karakter og betydning for 

meningsskabelse og organisering mod resiliens. Det empiriske studie af casen Klør 

Knægt er udført i perioden 4. - 8. februar 2013 og består af syv observationer over 

fem dage, samt kvalitative forskningsinterviews med alle enhedens seks individer. 

Det empiriske studie af casen Gendarmturen er udført i perioden 26. - 30. august 

2013 og består af i alt 13 observationer over tre dage, samt kvalitative 

forskningsinterviews med alle enhedens otte individer (cf. kap. 5). 
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Der er i afhandlingen anlagt en fænomenologisk erkendelsesoptik, som muliggør at 

centralisere fænomenet resiliens og dets grundlæggende struktur, samt 

anskueliggøre kommunikationens bidrag hertil fra et førstepersonsperspektiv. En 

sådan erkendelsestilgang muliggør en undersøgelse af, hvordan resiliens som 

fænomen manifesteres i det organisatoriske liv som genstand for bevidstheden. 

Dette endda fra et førstepersonsperspektiv blandt de individer der er 

ophavsmænd til kommunikationen, og som konstituerer fænomenet (cf. kap. 1.1).  

 

Afhandlingens videnskabelige bidrag 

Det videnskabelige bidrag, som afhandlingen tilvejebringer, er forskelligartet. Den 

eksisterende videnskabelige litteratur, som omhandler organisatorisk resiliens, 

har som tidligere nævnt været centreret omkring at definere og afgrænse 

fænomenet (Sutcliff & Vogus, 2003; Cunha et al., 2013). Dermed postuleres ikke, at 

empirisk forskning herom er ikke-eksisterende, idet der findes eksempler på 

studier, der udforsker resiliens, ligesom fænomenet berøres i forbindelse med 

studier af high reliability organizations (HRO) (Weick, 1993; Weick et al., 1999; 

Weick & Sutcliff, 2007; Powley, 2009). Ikke desto mindre er resiliens et relativt nyt 

fænomen i en organisatorisk kontekst, hvorfor afhandlingens empiriske studie i sig 

selv kan anskues som et bidrag til forskning i og viden om resiliens. 

 

Desuden er de eksisterende teoretiseringer af resiliens foretaget ud fra et 

socialpsykologisk- og organisationsteoretisk perspektiv (cf. Weick, 1993; Sutcliff & 

Vogus, 2003; Somers, 2009; Cunha 2013). De indsigter, som et sådan perspektiv 

har tilvejebragt på fænomenet, er indiskutabelt og anskues i indeværende 

afhandling som værende en direkte årsag til resiliens tiltagende popularitet i 

organisationsstudier generelt og i krisestudier i særdeleshed. Anerkendelsen til 

trods eksisterer der også et videnskabeligt bidrag fra afhandlingen ved at anlægge 

et kommunikativt perspektiv på konceptualiseringen af fænomenet resiliens som 

forklaringen af dets grundlæggende struktur. Som det formuleres nedenfor: 

 

“In the same way that psychology, sociology, or economics can be thought 
of as capable of explaining organizations’ processes, communication 
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might also be thought of as a distinct mode of explanation or way of 
thinking about organizations (see Deetz, 1994a; Pearce, 1989). 
Communication theory can be used to explain the production of social 
structures, psychological states, member categories, knowledge, and so 
forth rather than being conceptualized as simply one phenomenon among 
these others in organizations.” 

(Deetz, 2001: 5) 

 

Selvom der selvsagt vil eksistere en forskel på den optik, der anlægges og den 

forklaring, der tilvejebringes, medvirker forskellige perspektiver til at nuancere 

forståelsen af organisatoriske fænomener. Ud fra et sådan perspektiv er 

indeværende afhandling som helhed et bidrag til den videnskabelige forskning i 

resiliens. 

 

I en naturlig forlængelse af afhandlingens videnskabelige bidrag eksisterer 

afhandlingens bidrag også til praksis. Ved at anskueliggøre kommunikations 

karakter og betydning for meningsskabelse og organisering mod resiliens 

muliggøres ligeledes en kvalificering af, hvordan kriseledelse og 

krisekommunikation bør praktiseres. Således har afhandlingen som ambition at 

anskueliggøre, hvilke kommunikative tiltag der er essentielle, når der praktiseres 

ledelse i situationer præget af tvetydig, kompleksitet eller krise. 

 

1.1 Videnskabsteoretisk inspiration: Fænomenologisk tankegods 
Det fremgik af indledningen, at der i afhandlingen appliceres en fænomenologisk 

videnskabsteori som erkendelsesoptik. Dette med henblik på at centraliserer 

fænomenet resiliens og forklare fænomenets grundlæggende struktur, men 

ligeledes for at anskueliggøre kommunikationens bidrag hertil fra et 

førstepersonsperspektiv. Indeværende afsnit vil introducere det fænomenologiske 

tankegods, skitsere forskellige udviklinger og begreber, for til sidst at foretage en 

positionering heri og betone denne positionerings konsekvenser for afhandlingens 

empiriske studie og resultater.  

 

Den fænomenologiske videnskabsteori er forankret i det kantianske 

erkendelsesparadigme. Særligt er fænomenologien inspireret af Immanuel Kants 
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erkendelsesteoretiske hovedsynspunkt, navnlig at erkendelsen ikke er diktereret 

af fænomenet (das Ding an sich), men at fænomenet er dikteret af erkendelsen (das 

Ding für uns).  Således markerer det kantianske paradigme et fundamentalt opbrud 

med empirismens forståelse af individet som en tabula rasa – en passiv modtager 

af sanseindtryk fra omgivelserne, samt rationalismens rationale, at sand 

erkendelse om den objektive verden er forankret i subjektets kritiske refleksion 

heraf. Derimod introduceres i stedet en forståelse af subjektet som gensidig 

konstituent af et fænomen via erkendelsen heraf. Det centrale argument i Kants 

erkendelsesteori er således, at det ikke giver mening at undersøge et fænomen, 

som det eksisterer i sig selv (das Ding an sich), hvis denne eksistens eksisterer 

udenfor, hvad der er muligt at erkende (das Ding für uns). Derfor må fænomeners 

eksistens nødvendigvis formes i subjektets erkendelse af fænomenet, altså som 

fænomener fremtræder for erfaringen (Clark & Fast, 2008). Kants tese om 

erkendelsens begrænsninger og muligheder har fungeret som inspirationskilde til 

såvel fænomenologi, hermeneutik, social konstruktivisme, socialkonstruktionisme, 

og symbolsk interaktionisme (Fast, 2008; Clark & Fast, 2008). Kants 

erkendelsesteoretiske argumenter er ligeledes gennemgående i det tankegods, 

hvorpå Edmund Husserl i begyndelsen af 1900-tallet formulerede transcendental 

fænomenologi som en reaktion mod empirismen og rationalismens videnskabssyn 

og deres metafysiske fokus (Zahavi, 2007).  

 

Husserls tidlige transcendentale fænomenologi er en appel til at tilgå 

livsverdenens fænomener, som de fremtræder for erfaringen (Zu den Sachen 

selbst2) afkoblet fra forudfattet teoretiske og metafysiske antagelser om 

fænomenernes beskaffenhed (Zahavi, 2007; Clark & Fast, 2008). I den forbindelse 

introduceres det fænomenologiske begreb om epoché, der er beskrivelsen af en 

idealtilstand, hvor eksisterende antagelser om et fænomen suspenderes eller 

sættes i parentes, og der udtrædes af det, det Husserl kalder den naturlige attitude. 

                                                        
2 Når der argumenteres for at gå til sagen selv (Zu den Sachen selbst) er det fænomenet, som det 
fremtræder for os (das Ding für uns) og dermed ikke en appel om at tilgå fænomenet som det 
eksistere i sig selv (das Ding an Sich) en sådan eksistens som tidligere nævnt eksistere udenfor 
subjektets erkendelsesmuligheder (Clark & Fast, 2008: 94). 
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Den naturlige attitude beskriver en før-filosofisk tilstand præget af den 

umiddelbare og naive taget-for-givet erfaring af livsverdens fænomener, og det er 

kun via epoché, at en udtrædelse heraf er muligt, og der kan reflekteres over 

fænomenets grundlæggende meningsstruktur og væsen (Zahavi, 2011: 20). Epoché 

er et omdiskuteret fænomenologisk begreb, idet selve ideen om at kunne anskue et 

fænomen frigjort fra eksisterende erfaringer og viden forekommer, hvis ikke 

utopisk, så naivt. Ikke desto mindre anskues epoché i indeværende afhandling som 

et nødvendigt ideal, hvor bestræbelserne mod et sådan ideal fordrer en 

selvrefleksiv proces, der anskueliggør eksisterende fordomme og taget-for-givet 

antagelser om et fænomens beskaffenhed, for derved at tillade en fænomenologisk 

undersøgelse af fænomenet som dette manifesters (Clark & Fast, 2008; Zahavi, 

2011).  

 

Selvom fænomenologien som filosofisk bevægelse etableres med transcendental 

fænomenologis formulering (Husserl, 1999; Zahavi, 2007; Zahavi, 2011), inkludere 

forskellige strømninger og udviklinger blandt andet eksistentiel- (Merleau-Ponty, 

1945/2005; Heidegger, 1926/1962), perceptions- (Merleau-Ponty, 1945/2005), 

kritisk- (Deetz, 1992), videns- (Sokolowski, 2000) og socialfænomenologien 

(Berger & Luckmann, 1967/2005; Schutz, 1972/2005). Til trods for at forskellige 

ideer og strømninger præger fænomenologien som filosofisk bevægelse, er der 

foruden det førnævnte begreb epoché også andre begreber, som er centrale i 

fænomenologien uafhængigt af idé eller strømning. Herunder livsverden, 

subjektivitet, intentionalitet og intersubjektivitet (Clark & Fast, 2008).  

 

Til trods for, at det fænomenologiske begreb om livsverden (Lebenswelt3) er 

sammenligneligt med verdensanskuelen i livsfilosofien (cf. Løgstrup, 1956) qua 

begrebets udefinerbare størrelse, er livsverden et fænomenologisk begreb, der 

beskriver den foranderlige verden, hvori menneskets væren-i-verden finder sted 

                                                        
3 Indenfor eksistentiel filosofi opereres der ligeledes med begrebet Lebenswelt, men dette begreb 
udformes her som et situationsbegreb (Pahuus, 1988: 17). Endvidere anvender Jurgen Habermas 
ligeledes begrebet som betegnelsen for det sted, hvor menneskets primære socialisering og 
sprogudvikling finder sted (Habermas, 2005).  
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(Pahuus, 1988). Livsverden er således oplevelsen af verden i subjektets erfaring, 

og livsverden er derfor uløseligt forbundet med subjektets erfaring i verden 

(Merleau-Ponty, 1945/2005; Clark & Fast, 2008). Tages der udgangspunkt i 

indeværende afhandlings empiriske case fra Forsvaret, udgør stop- og 

kontroløvelserne altså livsverden for enhedernes medlemmer i den periode, hvor 

de er på øvelse. Ikke desto mindre er livsverden ikke begrænset hertil, fordi der på 

en sådan øvelse også inddrages livsverdens fænomener, som eksisterer ud over 

den umiddelbare øvelse, som er genstand for individernes umiddelbare erfaring. 

Dermed kan livsverden beskrives som den primære referenceramme for al 

menneskelig tænkning og handlen, hvorfor livsverden også udgør den 

hverdagsvirkelighed, hvorfra subjektet henter eksempelvis sprog, begreber og 

identitet.  Livsverden beskriver således ikke en tidslig og rumslig afgrænsning af 

verden, men derimod alt det subjektets væren-i-verden bringer til verden (Pahuus, 

1988). Det er fænomenerne i livsverden, som er genstand for filosofisk granskning 

og empirisk forskning i den fænomenologiske tradition, og der eksisterer ikke 

andre variationer af virkeligheden end livsverden (Sokolowski, 2000). 

 

I en direkte relation til livsverdensbegrebet står subjektet og subjektivitet. Idet 

livsverdensbegrebet indbefatter al subjektets væren-i-verden og derfor ikke er 

tidsligt og rumsligt afgrænset til det umiddelbare nære, vil enhver erkendelse om 

livsverdenens fænomener nødvendigvis tage udgangspunkt i subjektet 

(Sokolowski, 2000). Det individuelle subjekt anskues i fænomenologien som 

værende erfarende, kulturelt, socialt og reflekterende (Zahavi, 2007). Selvom 

denne opfattelse af subjektet, som alt andet end et tabula rasa, er gennemgående 

for den fænomenologiske filosofi, er den primære interesse dog ikke det empiriske 

eller specifikke subjekt, men derimod subjektet som et bevidsthedssubjekt, der 

tilskriver livsverdens fænomener meninger i en gensidig konstituerende proces 

(Colaizzi, 1978). Tages der eksempelvis udgangspunkt i fænomenets organisering, 

er organisering et fænomen, som er gensidigt konstitueret ved, at individer 

tilskriver fænomenet mening og ved fænomenets manifestation, kan fænomenet 

virke tilbage på individer og påvirke denne mening. Derfor er det samtidig 

væsentligt at have in mente, at subjektet som et erkendende bevidsthedssubjekt 
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altid befinder sig i en biografisk betinget situation, der ikke alene udgøres af en 

tidslig og rumslig position i det fysiske eller sociale rum, men som også udgøres af 

en bestemt ideologisk og moralsk position, hvorfra et fænomen anskues. En sådan 

biografisk betinget situation influerer potentielt fremtidige praktiske eller 

teoretiske gøremål, og det er i den henseende relevant at have forståelse for, at 

typificeringen af et livsverdens fænomen kan være påvirket heraf, hvilket er et 

forhold, der må tages i betragtning i den refleksive proces med at afdække et givet 

fænomen (Schutz, 1972/2005: 30). Tages der endnu en gang udgangspunkt i 

eksemplet vedrørende organisering, kan det således for et givet subjekt på et 

specifikt tidspunkt være meningsfuldt at indgå i en organisering, mens det for et 

andet subjekt måske forekommer meningsløst, fjollet eller dumt. Foruden den 

biografisk betingede situation er subjektet ligeledes karakteriseret ved at besidde 

en subjektiv intentionalitet, der influerer på meningsskabelse og forklarer, hvorfor 

nogle livsverdens fænomener er mere fremtrædende for bevidstheden end andre. 

Intentionalitet forklarer dermed subjektets selektivt specifikke 

gendstandsrettethed mod tegn og fænomener i livsverden (Clark & Fast, 2008). 

Hvor den biografisk betingede situation dermed kan anskues som uigenkaldelige 

historiske processer fra livsverden i form af erfaringer, viden og mening, forklarer 

intentionaliteten, hvordan nogle fænomener og genstande i subjektets væren-i-

verden er fremtrædende for meningsskabelsen og samtidigt forankret i den 

biografisk betingede situation. Som det formuleres omkring intentionaliteten: 

 

”Man elsker, frygter, ser og dømmer ikke blot, man elsker en elsket, 
frygter noget frygteligt, ser en genstand og dømmer om et sagsforhold.” 

(Zahavi, 2007: 38) 

  

Førstepersonsperspektivets centrale position er således forankret i antagelsen om, 

at enhver erkendelse omkring et fænomen nødvendigvis må tage udgangspunkt i 

og inkludere subjektet, idet forskningen aldrig ville kunne tilgå f.eks. fænomenet 

”at elske” (das Ding an Sich) uafhængigt af ”den som elsker” (das Ding fúr Uns). 

Selvom subjektet som et bevidsthedssubjekt indtager en prominent position i den 

fænomenologiske filosofi, eksisterer der samtidig en erkendelse af, at subjektet 
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ikke er alene i verden, hvorfor begrebet intersubjektivitet er relevant (Husserl, 

1999). 

 

Grundlæggende beskriver intersubjektivitet, hvordan subjektet som et Selv erfarer 

den anden/andre, eller hvordan Selvet erfarer at blive perciperet af den 

anden/andre. Hvordan dette intersubjektive møde med denne fremmedhed finder 

sted, er et omdiskuteret tema i fænomenologien og dets mulighed diskuteres 

filosofisk som værende forankret i empati eller indre fremmedhed, mens endnu 

andre fremsætter argumentet om, at intersubjektivitet beskriver det intentionelle 

forhold mellem subjekt og verden (Zahavi, 2007: 69). Til trods for betoningen af 

subjektets prominens er det centrale argument, at subjektet ikke er indehaver af 

en privat og unik virkelighed (Colaizzi, 1978). Derimod er argumentet, at subjektet 

erfarer verden som en intersubjektive virkelighed, fordi subjektet lever i en verden 

blandt andre, har relationer til og forstår disse andre via gensidig indflydelse og 

fælles erfaringer (Zahavi, 2007). Livsverden er således en kulturel verden, hvor 

subjektet fra det tidspunkt hvor det indtræder heri, af andre tilbydes fortolkninger 

samt måder at strukturere og organisere livsverden på. Livsverden er således en 

virkelighed forankret i erfaringer, der enten er knyttet til subjektet selv, eller som 

er videregivet af andre i form af typificeret viden (Clark & Fast, 2008: 120). Som 

det formuleres nedenfor: 

 

”Endelig er der også blevet peget på det forhold, at den verden som er 
givet for mig, altid allerede er udforsket og struktureret af andre. Jeg har 
været sammen med andre, lige så længe jeg kan huske, og min forståelse 
og fortolkning er derfor struktureret i overensstemmelse med de 
intersubjektivt overleverede forståelsesformer. Jeg forstår typisk verden 
(og mig selv) via en traditionel konventionalitet. Jeg lærer hvad der er 
normalt af andre, og jeg deltager derved i en fælles tradition, som gennem 
en kæde af generationer strækker sig tilbage i en fjern fortid. Som Husserl 
skriver: ”Jeg er hvad jeg er som arving” (Husserl, 1973c: 223).” 

(Zahavi, 2007: 70-71) 

 

Manifesteringen af livsverdens fænomener i erfaringen er således en subjektiv og 

intersubjektiv proces på én og samme tid via de erfaringer, der overdrages i form 

af ”stock-of-knowledge” (Clark & Fast, 2008: 120) eller “common-sense-knowledge” 
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(Schutz, 1972/2005: 21ff), og som er en integreret del af subjektets erfaring i 

livsverden. Forankret i den typificerede viden kan subjektet således forstå den 

anden, ikke blot som en objektivisering, men som et subjekt med en bevidsthed, 

hvorfor motivers reciprok kan tages for givet, hvilket muliggør, at subjektet 

relativt uproblematisk kan forstå og indgå i interaktion med andre subjekter 

(Schutz, 1972/2005: 53). Intersubjektivitet kan dermed medvirke til at forklare, 

hvorfor subjektet som en del af en organisering relativt uproblematisk kan 

modtage en instruks fra en leder, fordi selve det organisatoriske hierarki er 

overdraget til subjektet som normalt og hensigtsmæssigt allerede ved indtræden i 

organiseringen, og det vil sandsynligvis bestå efter subjektet udtræden herfra igen.  

 

Eftersom der er redegjort for centrale begreber og temaer som eksempelvis 

epoché, livsverden, subjektivitet, intentionalitet og intersubjektivitet, er det 

anvendeligt at forsøge at sammenfatte disse i en epistemologisk og ontologisk 

forståelse gældende for fænomenologien. Fænomenologien markerer et opbrud 

med subjekt-objekt dikotomien og argumenterer i modsætning hertil for 

subjektets og objektets gensidighed. En traditionel forståelse af epistemologi er 

således ikke anvendelig i forhold til fænomenologien, fordi erkendelsesteori netop 

har til formål at teoretisere forbindelse mellem subjekt og verden som adskilte 

størrelser4, hvilket er en forståelse og forbindelse, der er ikke-eksisterende i 

fænomenologien, hvor subjekt og verden er gensidigt konstituerende. Samtidig er 

det vanskeligt at argumentere for en fænomenologisk ontologi, idet 

fænomenologien betoner førstepersonsperspektivets prominens i beskrivelsen af 

virkeligheden, hvilket modstrider den traditionelle ontologis ambition om at 

beskrive virkeligheden objektivt og frigjort fra et specifikt perspektiv (Zahavi: 

2007; Zahavi & Grünbaum, 2007). Dermed postuleres ikke, at fænomenologien 

ikke har en ontologi og epistemologi, men blot at betydningen heraf er anderledes i 

en fænomenologisk videnskabsteoretisk tradition. Den ontologiske præmis for 

fænomenologien er, at subjektet altid allerede eksisterer i verden, og erkendelsen 

                                                        
4 Siden René Decartes er der blevet sondret mellem det erkendende subjekt (res cogitans) og den 
objektive verden (res extensa) som adskilte størrelser, hvilket også kaldes kartesiansk dualisme 
elle subjekt-objekt dikotomien (Zahavi & Grünbaum, 2007:91; Clark & Fast, 2008: 36) 
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omkring verden må derfor nødvendigvis tage udgangspunkt i subjektets erfaring 

heraf.  Som fænomenologen Maurice Merleau-Ponty formulerer det nedenfor: 

 

“It is a transcendental philosophy which places in abeyance the assertions 
arising out of the natural attitude, the better to understand them; but it is 
also a philosophy for which the world is always ‘already there’ before 
reflection begins – as ‘an inalienable presence; and all its effort are 
concentrated upon re-achieving a direct and primitive contact with the 
world, and endowing that contact with a philosophical status. It is the 
search for a philosophy which shall be a ‘rigorous science’, but it also 
offers an account of space, time and the world as we ‘live’ them.” 

(Merleau-Ponty, 1945/2005: vii) 

 

Det forhold, at subjektet altid allerede er i verden kombineret med det forhold, at 

fænomenologien tilvejebringer en beskrivelse af verden, som denne leves og 

erfares tidsligt og rumligt, gør samtidig den fænomenologisk erkendelsesoptik til 

en tilgang, der i særdeleshed er anvendelig til at undersøge og forstå processer. 

Fænomenologien er således en aktiv bidragsyder til det filosofiske fundament for 

det, som kaldes proces organisationsstudier (Hernes, 2010: 162). Det vil sige, at 

fænomenologien som erkendelsesoptik muliggør en videnskabelig forståelse af de 

forskellige forståelser, der finder sted i en livsverdenskontekst, og hvor 

fænomener som eksempelvis resiliens ikke blot er noget, der er, men derimod 

noget der kontinuerligt konstrueres, forankret i individers handlinger, 

meningsskabelse og organisering af disse (Weick, 1979; Langley & Tsoukas, 2010).  

 

Indeværende afhandling er altså særligt inspireret af hvad, der kan kaldes en 

socialfænomenologisk videnskabsteori, der er forankret i det fænomenologiske 

tankegods generelt og i fænomenologen Alfred Schutzs (1972/2005) teoretisering 

af handling og mening i den intersubjektive verden i særdeleshed. Dette implicerer 

samtidig, at den intersubjektive konstruktion af resiliens i organisatorisk krise, 

empirisk undersøges fra et førstepersonsperspektiv på mening og handling i den 

processuelle udfoldelse af en situation, hvor fænomenet resiliens initieres. Den 

nærmere konkretisering af den fænomenologiske inspiration vil blive præsenteret 
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løbende i afhandlingens forskellige kapitler efter et behovs- og aktualitetsprincip 

(cf. kap. 3.2.2)  

 

Eftersom centrale begreber og ideer, der karakteriserer det fænomenologiske 

tankegods og afhandlingens inspiration herfra, er præsenteret, vil næstefølgende 

afsnit kort skitsere afhandlingens opbygning i dele og kapitler for derved at give et 

overblik over helheden. 

 

1.2 Afhandlingens struktur: Dele, kapitler og helhed 
Som det fremgik af afhandlingens indledning centrerer afhandlingens 

forskningsspørgsmål om tre teoretiske koncepter; kommunikation, krise og 

organisatorisk resiliens. Derfor efterfølges dette indledningskapitel med en 

teoretisk sondring af disse begreber. Det kan forekomme paradoksalt, at foretage 

en teoretisk sondring med udgangspunkt i at forstå fænomener, idet der i det 

foregående afsnit netop argumenteres for at gå til sagen selv (Zu den Sachen 

selbst) og undersøge fænomener sådan som de fremtræder for bevidstheden og 

ikke som de beskrives i den videnskabelige teoretisering af et fænomen (Clark & 

Fast, 2008: 94). Når kommunikation, krise og resiliens så alligevel er genstand for 

en teoretisk sondring, er det reelt for at muliggøre en sådan ambition. 

 

Afhandlingen består af en teoretisk og en empirisk del. Det er en forudsætning for, 

at fænomenet resiliens kan undersøges, som det fremtræder for bevidstheden i et 

førstepersonsperspektiv, at de centrale koncepter af relevans for afhandlingens 

forskningsspørgsmål defineres tilstrækkeligt til at kunne afgrænse hvad og hvem, 

der skal være genstandsfelt for empirisk undersøgelse (Sanders, 1982). Den 

teoretiske sondring har således til formål, at nuancere kompleksiteten af det 

relativt simple forskningsspørgsmål: Hvordan bidrager kommunikation til den 

kontinuerlige proces med at skabe organisatorisk resiliens i en krisesituation? Ved at 

definere hvad der i forskningsspørgsmålet forstås med kommunikation, krise og 

organisatorisk resiliens.  
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Afhandlingens teoretiske del indledes med kapitel to, der har til formål at definere 

hvad, der forstås med kommunikation. Idet afhandlingens kommunikations-

forståelse er inspireret af forskningsfeltet organizational communication, som er et 

felt karakteriseret ved forskellige og varierende forståelser af hvad, 

kommunikation er, vil dette kapitel indeholde såvel en historik over feltets 

udvikling, en systematik over forskellige forskningstraditioner, der karakteriserer 

feltet og slutteligt en positionering. Her tilkendegives afhandlingens forståelse af 

kommunikationsfænomenet, som den kontinuerlige situerede proces, hvor mening 

der er central for organiseringens eksistens skabes, korrigeres og/eller afvikles 

(Ashcraft et al., 2009: 22). 

 

Dernæst diskuteres kriseledelse og krisekommunikation i kapitel tre, hvor 

indeværende afhandling indskrives i en crisis sensemaking-tradition (Maitlis & 

Sonenshein, 2010; Frandsen & Johansen, 2011). I en sådan forskningstradition 

centraliseres meningen, og en organisatorisk krise beskrives som værende 

karakteriserede ved et kollaps af mening og en efterfølgende opløsning af den 

organisatoriske struktur (Weick, 1993). 

 

Afslutningsvist for afhandlingens teoretiske del tages der i kapitel fire 

udgangspunkt i fænomenet resiliens. Fænomenets historik og introduktion til 

samfundsvidenskaberne beskrives, ligesom en systematik over forskellige 

forståelser af fænomenets beskaffenhed præsenteres. Slutteligt udarbejdes en 

forståelse af fænomenet resiliens, der muliggør en efterfølgende operationalisering 

i forhold til at foretage en empirisk undersøgelse af fænomenet. 

 

Dernæst indledes afhandlingens empiriske del med kapitel fem, som er 

metodologikapitlet. Heri beskrives afhandlingens undersøgelsesdesign ved 

casestudiet. Endvidere argumenteres der for valget af Forsvaret som en case, der 

muliggør et studie af fænomenet resiliens, ligesom de enkelte cases beskrives. 

Derudover beskrives de forskellige forskningsmetodikker, hvormed den empiriske 

undersøgelse er gennemført. Slutteligt for metodologikapitlet beskrives det, 
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hvordan den genererede empiri analyseres i den efterfølgende analyse, ligesom 

der reflekteres over den skabte videns karakter, begrænsninger og muligheder. 

 

I en umiddelbar forlængelse af metodologikapitlet igangsættes afhandlingens 

empiriske del med en analyse af casen kaldet Klør Knægt (KK) i kapitel seks. Der 

foretages en analyse af to specifikke situationer fra denne case. Den første 

situation fra casen Klør Knægt er en situation, hvor militærenheden farer vild på 

en taktisk march i ”fjendtligt” område. Situationens omstændigheder vanskeliggør 

opgaveløsningen, og enheden må til sidst erklære sig fallit og anvende en udleveret 

nødtelefon. Den anden situation fra casen Klør Knægt er en situation, hvor samme 

militærenhed skal løse en opgave og trods vanskelige omstændigheder har succes 

hermed.  

 

Efter en analyse af de to situationer diskuteres de forskellige indsigter, som casen 

har tilvejebragt, og der samles op på casen. Tilsvarende struktur er gældende for 

kapitel syv, som er en analyse af to specifikke situationer fra casen kaldet 

Gendarmturen (GT). Den første situation fra casen Gendarmturen er en situation, 

hvor en militærenhed under tidspres skal improvisere en plan for opgaveløsning 

på en feltforhindringsbane og har succes hermed. Den anden situation fra 

Gendarmturen er en situation, hvor samme enhed er ekstremt fysisk og mentalt 

presset. Dette pres vanskeliggør opretholdelse af enhedens struktur og 

funktionalitet i forhold til opgaveløsningen og enheden opløses. 

 

Efter analysen af de to situationer diskuteres de forskellige indsigter, som casen 

har tilvejebragt i forhold til fænomenet resiliens, og der samles op på casen 

Gendarmturen. Kapitel otte har til hensigt, at diskutere de forskellige empiriske 

indsigter de to cases har tilvejebragt i forhold til hinanden ved at diskutere 

ligheder og forskelle i kommunikationen. Dette med henblik på at besvare 

afhandlingens forskningsspørgsmål. 

 

Kapitel ni er konklusion og perspektivering, hvori der samles op på alle 

afhandlingens kapitler og hvor afhandlingens resultater perspektiveres til 
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forskning og praksis. Afhandlingens struktur kan altså sammenfattes i 

nedenstående tabel: 
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Tabel 1-1: Illustration af afhandlingens struktur af dele og kapitler. 

 

Som det fremgår af tabel 1-1 ovenfor, har indeværende kapitel udgjort 

afhandlingens indledning. I en umiddelbar forlængelse heraf følger en teoretisk 

sondring af de tre begreber, der er centrale for afhandlingens 

forskningsspørgsmål. Disse er kommunikation, krise og resiliens. 

  

1. Indledning 

 

2. Organizational 

Communication 

3. Kriseledelse og 

krisekommunikation 

 

4. Resiliens 

5. Metodologi 

 

6. Analyse Klør Knægt 

 

7. Analyse Gendarmtur  

 

8. Empirisk diskussion 

9. Konklusion og 

perspektivering 
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2 Organizational Communication: Med 

særligt henblik på CCO 
Indeværende afhandling indskrives i feltet organizational communication. Foruden 

at være et felt med en historie som strækker sig længere tilbage end feltets 

prædikat, er det ligeledes et felt med flere og varierende forståelser af, hvilken 

ontologisk status kommunikation skal tilskrives5. Derfor er det relevant at placere 

afhandlingen blandt de forskellige konceptuelle strømninger, der karakteriserer 

feltets udvikling og genstandsfelt. Kapitlet er således både en historiografi over, 

hvordan feltet er endt på dets nuværende stadie, samt en diskussion og definering 

af, hvordan kommunikation forstås i afhandlingen. 

 

I udarbejdelsen af en historiografi er der typisk tre tilgange til den kronologiske 

udarbejdelse. Der kan fokuseres på feltets konceptuelle udvikling, hvilket vil sige 

de centrale teorier og modeller, der karakteriserer feltet gennem dets historie. 

Endvidere kan der fokuseres på feltets institutionalisering, altså hvornår og 

hvordan feltet bliver en del af det allerede etableret akademiske miljø og med 

hvilke forskningstemaer. Slutteligt kan der fokuseres på de centrale skikkelser, 

som har præget feltets udvikling (Pooley & Park, 2008; Cohen, 1995). En 

historiografis udfald vil være forskelligartet alt afhængig af, hvilket fokus der 

anlægges, og om hvorvidt der vælges at fokusere på feltets konceptuelle udvikling, 

dets institutionalisering eller prominente personskikkelser. En historiografi kan 

derfor anskues som et strategisk værktøj til at fortælle den historie, der 

korresponderer bedst med historiografiens formål (Pooley & Park, 2008). For 

eksempel beskrives markante konceptuelle udviklinger inden for et felt ofte som 

en drejning (turn) i en historiografi6. I den henseende kan italesættelsen af en 

drejning anskues som et strategisk værktøj til at fremme en ønsket udvikling af 
                                                        
5 Der kan skelnes mellem en angelsaksisk og en europæisk forståelse af organizational 
communication. I en angelsaksisk tradition referer organizational communication som oftest til 
kommunikation inden for rammerne af en organisation, mens en europæisk forståelse 
argumenterer for et opbrud med intern-ekstern distinktion (cf. Deetz, 2001; Christensen & 
Cornelissen, 2011). Indeværende afhandling positioneres i den Europæiske tradition. 
6 Feltet Organizational communication har oplevet flere af disse turns/drejninger.  
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feltet. Det interessante ved en drejning af et felt er, at drejningen på den ene side 

anerkender feltets historik, men på den anden side implicit argumenterer for, at 

tidligere ontologiske og epistemologiske antagelser er helt eller delvist forkerte og 

derfor bør korrigeres ved en drejning af feltet. Drejningen tilvejebringer således en 

anderledes og ny måde at forstå et forskningsfelt på, en måde der fra et specifikt 

standpunkt er mere rigtigt end tidligere måder.  

 

Således kunne i dette kapitel fokuseres på de teorier, modeller eller 

personeskikkelser7, som understøtter den forståelse af kommunikation, der 

abonneres på i afhandlingen. Ikke desto mindre vil en sådan historiografi være 

unuanceret og underkende den udvikling, konkurrerende paradigmer 

tilvejebringer et felt. Derfor er det i kapitlet i et beskedent omfang valgt at 

inddrage de forskellige drejninger, der på det konceptuelle plan har præget feltet 

organizational communication. Dette med den ambition at skabe en mere 

nuanceret optik på feltets udvikling og tilvejebringe en skildring af de forskellige 

forståelser af kommunikation, som har karakteriseret feltet8.  

 

Kapitlet kan overordnet inddeles i tre dele. Indledningsvist en historik over feltet 

organizational communication, dernæst en systematik over traditionelle og nye 

forskningsområder og forskningstemaer. Slutteligt en positionering af 

afhandlingen i feltet organizational communication og særligt under inspiration af 

communication constitutes organization (CCO) perspektivet.  

 

Ekskurs om kommunikationsforskningens genstandsfelt 

Førend et historisk rids over feltet organizational communication påbegyndes, er 

det dog relevant at konkretisere feltet nærmere. Specielt i forhold til hvordan 

                                                        
7 Dr. Jeremy Fyke og Dr. Scott D’Urso fra Maquette Universitet i Milwaukee, Wisconsin udarbejder i 
skrivende stund et genealogiprojekt, hvor de via netværksanalyse, forsøger at skabe overblik over 
de centrale skikkelser og den konceptuelle udvikling af feltet organization communication. 
8 Der eksisterer bevidsthed om at kilderne, der anvendes til udarbejdelsen af historikken (cf. 
Tompkins, 1984; Redding, 1985; Putnam & Cheney, 1985), resulterer i en fortælling af feltets 
udvikling. Anderledes kilde kan selvsagt betyde, at historikken ville få en anden form og et andet 
indhold. 
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organizational communication som forskningsfelt forholder sig til det tæt 

relaterede og overlappende forskningsfelt organizational discourse, der også 

inkluderer organizational rhetoric (Aritz & Walker, 2012). 

 

Tages der udgangspunkt i de prominente skikkelser, som præger organizational 

communication, og de prominente skikkelser der præger organizational discourse, 

vil der være gengangere, der opererer i begge felter (cf. Putnam & Fairhurst, 2004; 

Deetz, 2003). Det forhold, at forskere begår sig i begge forskningsfelter, indikerer 

felternes tætte relation til hinanden, men kan på den anden side også medvirke til 

en konceptuel forvirring om hvorvidt, der er tale om distinkte forskningsfelter, 

eller om det reelt er ét samlet forskningsfelt. Et forhold der i forskningslitteraturen 

eksisterer forskellige forståelser og meninger omkring.  

 

I en oversigtsartikel af kommunikationsfeltet i bred forstand argumenterer Guowei 

Jian, Amy Schmisseur og Gail Fairhurst (2008) for, at fire forskellige perspektiver 

beskriver forholdet mellem kommunikation og diskurs inden for 

organisationsstudier. Der skildres således mellem et perspektiv hvor: 1) diskurs 

anskues som en ressource for kommunikationen, 2) et perspektiv hvor diskurser 

antages at operere via kommunikation, 3) et perspektiv hvor diskurs udgør ét af 

mange elementer af kommunikationen, samt 4) et perspektiv hvor diskurs og 

kommunikation er synonymer for hinanden og antages at være ækvivalente (Jian 

et al., 2008). 

 

I denne afhandling anses diskurs og kommunikation ikke for værende synonymer 

eller ækvivalente. Velvidende at der inden for diskursteori kan skelnes mellem 

diskurs med henholdsvis et lille d og et stort D, og at denne skildring tilkendegiver 

om, der opereres med Diskurser på et makroniveau eller lokale diskurser i 

interaktion, indtages der i indeværende afhandling en position, hvor der 

argumenteres for en forskel mellem diskurs og kommunikation (Alvesson & 

Kärreman, 2000). Dermed menes ikke, at organizational discourse som 

forskningsfelt er irrelevant for feltet organizational communication. Der 

argumenteres blot for, at kommunikation beskriver noget andet end diskurs, 
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nemlig den komplekse konfiguration mellem aktører, handlinger, mening og 

kontekst, som også inkluderer diskurs. Diskurs beskriver derimod 

kommunikationens møde med sproget og det mulighedsrepertoire, som et sådan 

møde tilvejebringer. Som det formuleres nedenfor: 

 

“While there is an inextricably close relationship between discourse and 
communication, our view of the mix is that organizational actors operate 
in communication and through discourse. By this we mean that in 
communication actors co-create subjectivities in the form of personal and 
professional identities, relationships, communities, and cultural through 
linguistic performance (Barge and Fairhurst, in press). In communication, 
there is a dynamic connection among actors, action, meaning, and 
context, such that actions modify and elaborate existing connection or 
create new ones. Conversational moments are thus distinct and novel 
given unique intersection of time, place, people, and topic. As such, new 
possibilities for meaning making and action are continually emerging as 
each utterance introduces new elements that may be picked up for further 
development (Barge and Fairhurst, in press).” 

(Jian et al., 2008: 314) 

 

I lighed med citatet ovenfor anskues de to forskningsfelter i indeværende 

afhandling som værende tæt relateret, men dog som distinkte forskningsfelter. 

Dette fordi kommunikation i afhandlingen anskues som en mere specifik og 

dynamisk konfiguration end de diskursive strømninger, der influerer herpå og kan 

inddrages heri. Der kan dermed argumenteres for, at indeværende afhandling 

indskriver sig i en forskningsforståelse, der parlamenterer for, at 

kommunikationsforskningen kontribuerer med noget, som diskursforskningen 

ikke gør og vice versa (Cooren, 2006).  Med denne distinktion mellem 

organizational communication og organizational discourse in mente vil de næste 

par afsnit centrere sig omkring forskningsfeltet organizational communication, og 

organizational discourse som forskningsfelt vil ikke blive behandlet yderligere. 

 

2.1 Organizational Communication: Indledende bemærkninger 
Prædikatet organizational communication har fundet accept og anvendelse siden 

midten af 1960’erne, ikke desto mindre er det forskningsfelt, prædikatet 

karakteriserer, ældre end dets kalde. Forud for at forskningsfeltet fik samling 
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under et fælles prædikat, foregik der forskning, der berørte kommunikationens 

rolle i den organisatoriske konstruktion, sporadisk og under varierende 

forskningsdiscipliner, som eksempelvis psykologi, erhvervsøkonomi, sociologi, 

interpersonel kommunikation og speech communication. Denne forskning forgik 

under prædikater som eksempelvis industriel communication eller mangement 

communication (Redding, 1985; Putnam & Cheney, 1985). 

 

Tages der indledningsvist udgangspunkt i hvad, der ofte klassificeres som klassisk 

organisationsteori (f.eks. Taylors, Weber og Fayol), opereres der her med 

organisationsteoretiske perspektiver, som inkluderer kommunikation på forskellig 

vis (Tompkins, 1984; Redding, 1985). Således betoner eksempelvis Fayol blandt 

andet det forhold, at en medarbejder ikke burde modtage ordre fra mere end én 

leder, og at en sådan ordre bør kommunikeres mundtligt frem for skriftligt for at 

undgå misforståelser. Sådanne principper er direkte relateret til traditionelle 

forskningsområder inden for organizational communication som eksempelvis 

kommunikationsmedie, kommunikationskanal og leder-medarbejder 

kommunikation (Putnam & Cheney, 1985). Udgangspunktet for et sådan postulat 

er ikke et argument for, at klassisk organisationsteori skal revurderes som 

værende kommunikationsteori, men blot for at etablere det faktum at 

kommunikation allerede i 1920’erne blev anskuet (implicit) som en variabel af 

betydning for lederes og organisationers virkemåde9. 

 

Ikke desto mindre er det i forbindelse med, at forskningsdisciplinen human 

relations får akademisk anerkendelse, at bevidstheden om kommunikations 

betydning for den organisatoriske konstruktion for alvor betones. Selvom Elton 

Mayos studier på elektronikfabrikken i Hawthorne foregår allerede i 1920’erne, er 

det først i slutningen af 1940’erne og begyndelsen af 1950’erne, at bevægelsen får 

pondus, og med forskningsstudier gennemført af human relations-skolen foretages 

de første videnskabelige og systematiske behandlinger af leder-medarbejder-

                                                        
9 Tompkins (1984) er en interessant gennemgang af kommunikation i den klassiske 
organisationsteori og human relationsskolens.  
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relationer, medarbejderdeltagelse og uformel organisation (Tompkins, 1984; 

Redding, 1985; Putnam & Cheney, 1985). Kommunikation får med human 

relations-skolen en mere prominent position, og hvor det tidligere fokus frem mod 

slutningen af 1940’erne har været den afsenderorienterede envejskommunikation 

fra leder til medarbejder, aktualiseres tovejskommunikation med human relations-

skolen som et nøgleord i forskellige forskningsdiscipliner, der inkluderer 

kommunikation som genstandsfelt i et eller andet omfang.  

 

Kommunikationens praktiske og teoretiske tilstedeværelse i ledelses- og 

organisationsteori, kombineret med det forhold at der i perioden opleves en 

udvikling af tanker og ideer mod en mere medarbejdervenlig personalefilosofi, kan 

potentielt være medforklarende til, hvorfor speech communication og retoriske 

principper opnår en vis praktisk aktualitet i USAs offentlige og private sektor 

(Redding, 1985). Det offentlige og private erhvervslivs efterspørgsel efter basale 

kommunikationsfærdigheder til ledere på forskellige niveauer resulterer i 

etableringen af kommunikationskurser, hvis faglige indhold historisk set var 

spredt på forskellige institutter på universiteterne. Elementer fra engelsk, retorik, 

interpersonel kommunikation og speech communication kombineres i forhold til at 

målrette kurserne efter efterspørgslen, og dermed spirer en ny måde at tænke 

kommunikation i en organisatorisk kontekst. Indledningsvist er udgangspunktet 

præskriptivt, og fokus er på succesfuld afsenderorienteret ledelseskommunikation, 

og på hvordan ledere kommunikerer til deres medarbejdere på en ordentlig og 

hensigtsmæssig måde (Tompkins, 1984; Redding, 1985; Putnam & Cheney, 1985). 

Antagelsen er, at hvis medarbejderne bliver præsenteret for facts, vil de forstå 

ledelsens problematikker, og som konsekvens være mere loyale, samarbejdsvillige 

og hårdt arbejdende (Redding, 1985). I overensstemmelse hermed er den 

akademiske lærebogsinteresse på daværende tidspunkt således også typisk 

centreret omkring tre dimensioner: 1) meddelelsens indhold, 2) retoriske 

teknikker og 3) kommunikationskanaler (Redding, 1985; Putnam & Cheney 1985). 

 

Det er dog ikke kun human relations-skolen, som den er repræsenteret ved 

Harvard Business School og Hawthorne-studierne, der har influereret 
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organizational communication-feltets krystallisering og tilblivelse. Foruden 

Harvard Business School er Institute for Social Research (ISR) på Michigan 

University ligeledes en central bidragyder til feltets tilblivelse. Således anvender 

ca. halvdelen af alle ph.d.-afhandlingerne inden for organizational communication, 

der afsluttes omkring 1970’erne, koncepter og metodikker til datagenerering, som 

er inspireret af den forskning Kurt Lewin og Rensis Likert foretog ved at 

kombinere socialpsykologi med teoretisering om ledelsesstile og 

medarbejdermoral. Særligt spørgeskemaundersøgelser indtager metodologisk en 

central position for den tidlige forskning i organizational communication (Redding, 

1985). 

 

Der er altså i human relations-skolen adskillige teoretikere, hvis forskning har 

bidraget med teorier, perspektiver og konceptuelle ideer af betydning for 

organizational communication (Putnam 1982a; Tompkins, 1984; Redding, 1985). 

Ikke desto mindre vil en grundig gennemgang af disse være uden for dette kapitels 

ambition. Der kan dog fremhæves enkelte signifikante studier, herunder særligt 

Chester Barnards (1938) og ”The Function of the Executive”. I dette værk betones 

kommunikationens essentielle rolle i såvel organisering som ledelse. Værket 

inkluderer forskellige emner såsom formel versus uformel organisation, 

beslutninger og ledelse. Det interessante er, at det gøres ud fra en kommunikativ 

optik og syntesen af Barnards forskning resulterer i tre punkter, der karakteriserer 

topledelsens fornemste opgave: 1) etablere og opretholde et kommunikations-

system, 2) sikre gode kooperative rammer for arbejdets udførelse og 3) definere 

organisationens vision og formål. Disse funktioner er alle af kommunikativ 

karakter, og med ”The Function of The Executive” var Barnard medvirkende til at 

etablere en forståelse af organisationer som kommunikative systemer (Tompkins, 

1984; Ashcraft et al., 2009). Som det formuleres af Barnard nedenfor: 

 

”In an exhaustive theory of organization, communication would occupy a 
central place, because the structure, extensiveness, and the scope of 
organization are almost entirely determined by communication 
techniques.” 

(Barnard, 1958: 91, i Tompkins, 1984) 
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Ovenstående skitserer kort en udvikling inden for human relations-skolen, som 

aktualiserede kommunikation i en organisatorisk kontekst, og mange af 

variablerne og hypoteserne, som human relation-skolen anviste, har haft stor 

betydning for den konceptuelle udvikling af feltet industrial communication, der 

som nævnt er et tidligere prædikat for feltet organizational communication. Som 

det formuleres nedenfor: 

 

”Most of the concepts, most of the variables, and at least many of the 
hypotheses constituting the stock-in-trade of the typical “Industrial 
communication” researcher of the 1950s and the 1960s were lifted from 
noncommunication sources”  

(Redding, 1985: 25) 

 

Som det fremgår af citatet ovenfor, er det teoretiske korpus, som danner industrial 

communication, inspireret af forskellige forskningsdiscipliner, og de almene 

antagelser omkring kommunikation, som der tages med fra human relations-

skolen, er som følger: 

 Hvis medarbejderne får præsenteret facts, vil de forstå ledelsens 

problematikker og som konsekvens være mere loyale, 

samarbejdsvillige og hårdtarbejdende. 

 Der eksisterer normativt korrekte kommunikationsteknikker, der kan 

tilvejebringe samarbejde og teamwork blandt medarbejderne mod 

ledelsens politikker og mål. 

 Kommunikation fra ledelsen til medarbejdere er udgangspunktet. 

Kommunikation fra medarbejdere til ledelsen anskues hovedsagligt 

som et middel til at kvalificere ledelsens kommunikation til 

medarbejdere. 

 Arbejdsmoral forstås som medarbejdernes identifikation med 

ledelsens mål. Kommunikative evner til at overbevise medarbejderne 

er dermed et vigtig middel til at opbygge moral. 

 Medarbejdernes deltagelse er ønskværdig, primært fordi det 

reducerer modstand mod forandring, skaber samarbejde og opbygger 
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moral. Alle tre elementer vil tilsammen øge virksomhedens 

produktivitet. 

 Forandringer i medarbejdernes attitude og adfærd skabes bedst via 

ændringer af gruppedynamik set i forhold til skolastisk undervisning 

(Redding, 1985). 

 

Ved human relations-skolens manifestering som videnskabeligt felt, opfattes 

kommunikation dog til stadighed som et biprodukt eller en variabel i 

organisationen og decideret forskning, som specifikt behandler spørgsmål 

relateret til industrial communication, er stadigt sporadisk fordelt på forskellige 

institutter på universiteterne. Til trods for denne sporadiske forankring af 

kommunikationsforskning i en organisatorisk kontekst opleves der i perioden 

1948-1958 en tiltagende forståelse af, at kommunikation i organisationer som et 

distinkt felt besidder forskningsmæssigt potentiale. Dette spirende potentiale 

danner grundlag for krystalliseringen af feltet industrial communication (Redding, 

1985).  

 

Denne øgede bevidsthed omkring et distinkt felt for kommunikationsforskning i en 

organisatorisk kontekst manifesteres ligeledes institutionelt. I 1949 oprettes 

National Society for the Study of Communication (NSSC)10 som en division under 

Speech Communication of America11. Denne organisatoriske forankring af NSSC 

under Speech Communication of America inviterede forskere fra miljøet omkring 

speech communication til at bidrage med ideer til feltets tilvirkning og bevirkede, at 

feltet krystalliserer som værende et nyt forskningsområde inden for 

kommunikation på bekostning af andre forskningsdiscipliner, der ligeledes har 

influeret feltets tilblivelse. Ydermere organiseres der i 1952 de første 

                                                        
10 Fra 1968 International Communication Association, ICA 
11 NSSC etableres med det specifikke formål at udbrede basiskurser i kommunikation og fremme 
videnskabelig forskning i kommunikation, i virksomheder og industrier (Redding, 1985). 



 

33 
 

tilbagevendende konferencer, der beskæftiger sig med dette nye distinkte 

forskningsområde12.  

 

Simultant med denne institutionelle udvikling og en tiltagende forskningsmæssig 

interesse for kommunikation i en organisatorisk kontekst foregår der ligeledes en 

anden institutionel udvikling af essentiel betydning for feltets krystallisering. Der 

oprettes i 1948 det første kandidatstudium i industrial communication ved Purdue 

University13. Kommunikationsforståelsen er stadig normativ, og spørgeskema-

undersøgelsen indtager som metodologi til stadighed en prominent position i de 

første kandidatafhandlinger, der afsluttes på kandidatstudiet ved Purdue 

University14 (Redding, 1985). 

 

Den forskningsmæssige organisering af industrial communication under Speech 

Communication of America, afholdelsen af årlige konferencer og et stigende antal af 

publikationer, kombineret med oprettelsen af kandidat og ph.d.-programmer 

inden for feltet, indikerer en klar krystallisering af det spirende felt.  Det er dog 

først i slutningen af midt 1960’erne, at feltet får prædikatet organizational 

communication på bekostning af de forskellige og varierende etiketter, som 

prægede feltets tidligere stadier15 (Tompkins, 1984; Putnam & Cheney, 1985; 

Redding, 1985). De grundlæggende antagelser omkring kommunikation i 

1960’erne er stadig præget af et fokus på normative afsendermodeller centreret 

omkring ledelsen (Redding, 1985; Putnam & Cheney, 1985). Disse 

afsendermodeller objektiviserer selve meddelelsen, og måden, hvorpå 

                                                        
12 De to første årlige koncerencer indenfor industrial communication fandt begge sted i Ohio i 1958, 
hvor Kent State University organiserede Annual Conference on Communication in Business and 
Industri og Ohio State University organiserede Annual Conference on Communication Research and 
Training in Business and Industry (Redding, 1985). 
13 Uddannelsesprogrammet får senere forskningsmæssigt tilknytning til Industrial Communication 
Research Center, som oprettes i 1952 ved Universitet i Purdue 
14 Tilsvarende tendenser karakteriserer de første ph.d.-afhandlinger, der direkte relaterer sig til 
emner inden for industrial communication og som bidrager til feltets krystalliserende i perioden 
(Redding, 1985) 
15 Herunder kan nævnes Business Communication, Industrial communication, Management 
Communication, Administrative Communication (Redding, 1985). 
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kommunikation foregår, er ved at sikre en hensigtsmæssig transmission af denne 

objektive meddelelse. Som det formuleres nedenfor: 

 

“Since messages are reified into tangible entities, the locus of 
communication resides in the channels and the transmission process. 
Salient research issues in the mechanistic tradition include message 
barriers and breakdowns, distortion, gatekeeping, and effects of source on 
the receiver.” 

(Putnam 1982a: 195) 

 

Selvom den mekanistiske kommunikationsforståelse, der refereres til i 

ovenstående citat, er dominerende stimuleres en interesse for modtagermodeller i 

perioden 1960’erne – 1970’erne, og den generelle funktionalistiske forståelse af 

kommunikation som ”the process of sending and receiving messages” (Sandborn, 

1964: 3, i Putnam & Cheney, 1985) ændres mod en forståelse af kommunikation 

som ”those behaviors of human beings… which results in messages being received by 

one or more persons” (Redding, 1972: 25, i Putnam & Cheney, 1985). Dette opbrud 

med den funktionalistiske forståelse af kommunikation som værende blot 

transmission, kombineret med en mere dynamisk forståelse af organisationer, 

resulterede i en forskningsmæssig interesse for selve fortolkningsprocessen i 

forhold til meddelelse, meningsdannelse og symbolbrug (Putnam & Cheney, 1985). 

 

Denne tiltagende interesse for modtagermodeller og fortolkningsprocesser 

kulminerer i begyndelsen af 1980’erne med afholdelse af konferencen First Annual 

Conference on Interpretive Approaches to Organizational Communication i Utah. 

Inspireret af sociologiske, socialpsykologiske og antropologiske perspektiver var 

ambitionen at advokere for mere pluralisme i feltet. Dette ved at introducere en 

fortolkende tilgang til organizational communication som så kunne fungere som 

opponent til det dominerende funktionalistiske16 paradigme. Konferencen og det 

efterfølgende samlingsværk Communication and Organizations – An Interpretive 

                                                        
16 Samlingsværket Putnam, L. L. & Pacanowsky, M. E. (1983), Communication and Organizations – 
An Interpretive Approach. Beverlys Hills: Sage., blev senere kritiseret for at have en for simpel 
forståelse af funktionalisme (Ashcraft et al., 2009). 
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Approach (Putnam & Pacanowsky, 1983) var ambitionen voksen og udvidede 

feltets horisont ved at introducere nye tilgange, modeller og konceptuelle 

fundamenter inspireret af de humanistiske fortolkningsvidenskaber som 

eksempelvis fænomenologi, kritisk teori og kulturel antropologi (Putnam 1982a; 

Redding, 1985). 

 

Den fortolkende tilgang til organizational communication advokerede et opbrud 

med den dominerende funktionalistiske og normative forskning, der 

karakteriserede feltet, og argumenterede for såvel en deskriptiv naturalistisk 

tradition som en kritisk tradition (Putnam 1982a; Putnam & Pacanowsky, 1983; 

Redding, 1985). Forskellen på de to traditioner eksisterer i forskningens ambition. 

Den naturalistiske tradition har forståelsen af kommunikations rolle i 

konstrueringen af mening og organisering som ambition og fokus (Putnam, 1983). 

Den kritiske tradition har en tilsvarende ambition, men samtidig har den også en 

ambition om at evaluere hvorvidt den måde viden, mening og organisering foregår 

på, er hensigtsmæssig, samt hvilken indflydelse en sådan mening og organisering 

har på forskellige sociale niveauer (Deetz & Kersten, 1983). 

 

Selvom den naturalistiske og den kritiske tradition, som etableres med feltets 

fortolkende drejning, er interessant, er det mindst ligeså interessant, at de 

grundantagelser, der karakteriserer det funktionalistiske og mekanistiske 

paradigmes forståelse af kommunikation, udfordres, og der opstilles alternativer. 

Den fortolkende tilgang til organizational communication anlægger en mere 

processuel forståelse af kommunikation som mønstre af koordinerede handlinger, 

der skaber, vedligeholder og opløser organisationer (Putnam, 1983). 

Kommunikation anskues i den henseende som værende essentiel i forhold til 

meningsskabelse og den sociale konstruktion af virkeligheden, som det formuleres 

nedenfor: 

 

“As an alternative research model (to functionalism), interpretation 
centers on the study of meanings, that is, the way individuals make sense 
of their world through their communicative behaviors”  

(Putnam, 1983: 31) 
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Grundantagelsen er, at det er kommunikation, som medvirker til at skabe og 

opretholde sociale organisationer. Frem for at tale om organisation tales der 

derimod om organisering (Weick, 1969; Weick, 1979 Putnam 1982a; Putnam & 

Pacanowsky, 1983). Det forhold, at der i stigende grad fokuseres på organisering 

frem for organisation, kan tilskrives socialpsykologen Karl E. Weicks skelsættende 

værk ”The Social Psychology of Organizing” (1969; 1979), der beskriver, hvordan 

organisation i stedet for at være et færdigt produkt skal anskues som forskellige og 

kontinuerlige udvælgelses-, selektions- og opretholdelsesprocesser, der socialt 

reproduceres i varierende grad17. I teorien omkring organisering indtager 

kommunikation således en prominent position, og Weicks teoretiseringer omkring 

retrospektiv meningssskabelse og organisering viser sig at være skelsættende for 

udviklingen af feltet organizational communication som en tidlig forløber til en 

konstitutionel forståelse af kommunikation (Weick, 1969; Weick, 1979; Putnam & 

Pacanowsky, 1983; Weick, 1988; Weick, 1993; Putnam & Nicotera, 2009; 

Robichaud & Cooren, 2013). Som det formuleres nedenfor: 

 

“Many Scholars have used Karl Weick’s notion of “organizing” as a 
launching pad for Organizational Communication. That is, 
communication involved in the process of organizing is the focus of 
Organizational Communication teaching and research” 

(Zorn, 2002: 46) 

 

Selvom teoretiseringerne omkring organisering har haft en central rolle for feltet 

organizational communication, er det ligeledes væsentligt at betone, at feltet har en 

konceptuel historie, der går forud for Weick og ligeledes har gennemgået en 

konceptuel udvikling siden Weick. De foregående sider beskriver i korte træk en 

historisk udvikling af organizational communication fra 1920erne og frem til 

1980erne. Foruden en beskrivelse af den konceptuelle udvikling og 

institutionalisering af feltet er de foregående sider også en beskrivelse af et felt, 

der har udviklet sig fra at være variabel og perifer til at være praktisk og 

                                                        
17 Teorien om retrospektiv sensemaking og organisering uddybes yderligere i afhandlingen kapitel 
tre. 



 

37 
 

pædagogisk aktuel. Endvidere kan feltets udvikling beskrives som en udvikling fra 

et relativt snævert forskningsfelt med en fikseret og funktionel forståelse af 

kommunikation, til et mere mangfoldigt felt repræsenteret ved forskellige 

forståelser af kommunikation og med flere forskellige metodologiske og 

konceptuelle ideer i forhold til, hvordan kommunikation skal undersøges (Putnam 

1982a; Putnam & Pacanowsky, 1983). Nedenstående tabel 2-1 har til hensigt at 

opsummere den funktionalistiske og den fortolkende forståelse af kommunikation, 

som er de to kommunikationsforståelser, der er fremhævet historisk på de 

foregående sider. 

 

 Funktionalistisk-perspektiv Fortolkende perspektiv 
Organisationsforståelse  Organisationen som et 

stabilt og relativt 
afgrænset fænomen 

 Organisation 
(substantiv) 

 Organisationen som 
proces der kontinuerligt 
skabes, opretholdes og 
ændres 

 Organisering (verbum) 
Opfattelse af individet  Determineret; det 

rigtige stimuli vil 
resultere i den 
ønskede respons 

 Subjektivt, unikt, 
fortolkende og 
kontinuerligt 
meningsdannende mod 
verden 

Kommunikations-
forståelse 

 Instrumentalistisk 
 Fokus på fakta og 

information 
 Afsender-orienteret, 

transmission 
 Entydigt budskab 
 Afgrænset (tidsligt og 

rumligt) 

 Socialkonstruktivistisk 
 Fokus på fortolkning og 

meningsdannelse 
 Modtager-orienteret, 

dialogisk 
 Fortolkning af budskab 
 Kontinuerligt (proces) 

Tabel 2-1: Organizational Communication: To perspektiver. 

(inspireret af Putnam 1982a; Putnam & Pacanowsky, 1983; Redding, 1985; Putnam & Cheney, 

1985; Euske & Roberts, 1987) 

 

2.2 Udvalgte forskningstraditioner: Fra etablering til fortolkende 

drejning 
I forlængelse af det foregående afsnits historiske opridsning af feltet 

organizational communications udvikling har indeværende afsnit til formål kort at 

skitsere de traditionelle forskningstraditioner og temaer, der udgør feltets tidlige 

begyndelse i perioden 1920erne til 1980erne. Det er væsentligt at betone, at 

fremhævelsen af kommunikationskanaler, kommunikationsklima, netværks-

analyse og leder-medarbejderkommunikation nedenfor, som traditionelle 
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forskningstraditioner inden for organizational communication, ikke nødvendigvis 

er udtømmende (Putnam & Cheney, 1985). Endvidere er det væsentligt at have 

periodens videnskabelige ideal for feltet in mente, da feltet i dets tidlige periode er 

stærkt inspireret af de positivistiske samfundsvidenskaber og ledelsesdefinerede 

erkendelsesinteresser. Denne inspiration fra positivismen har givetvist påvirket de 

første forskningstemaer, som karakteriserer feltet (Putnam 1982a; Redding, 1985; 

Putnam & Cheney, 1985). 

 

2.2.1 Feltets etablering – før 1980erne 
Den primære forskningsinteresse for feltet organizational communications 

krystalliseringsperiode 1948-1958 er som tidligere nævnt kommunikation i 

organisationer (Deetz, 2001; Zorn, 2002). Organisationen som en afgrænset enhed 

definerer således rammerne for den forskning, der karakteriserer feltet i perioden, 

hvorfor kommunikationskanaler som forskningsområde opnår en vis aktualitet. 

Forskningen i kommunikationskanaler beskriver i al sin enkelthed, hvordan 

informationer overføres horisontalt og vertikalt i den organisatoriske beholder, 

samt hvilke barrierer der eksisterer for distributionen af denne information. 

Barrierer kan i den forbindelse eksempelvis være forvrængning af information, 

gatekeeping eller information-overload. I perioden 1950erne til 1960erne er 

forskningen i kommunikationskanaler i forhold til forskellige meddelelser 

udpræget, og der forskes blandt andet i opadgående og nedadgående distribution, 

relationen mellem formel og uformel kommunikation samt konsekvenserne af 

information-overload (Putnam & Cheney, 1985). Forskningen i kommunikations-

kanaler er inspireret af de systematiske studier af informationsflow, som human 

relations-skolen udførte i 1940erne (Tompkins, 1984; Redding, 1985), og disse 

kan derfor siges at danne fundament for den tidlige forskning i 

kommunikationskanaler. 

 

Forskningen i kommunikationskanaler medvirkede aktivt til, at repertoiret af 

forskningstraditioner udvides, da teoretiske koncepter herfra relateres til 

forskning i kommunikationsklima i perioden 1960erne til 1970erne. Devisen er, at 

et positivt kommunikationsklima fremmer tilliden og åbenheden i organisationen, 
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og som konsekvens vil føre til en bedre distribution af information (Scott Pool, 

1985; Putnam & Cheney, 1985). Den normative tese, der karakteriserer 

forskningen i kommunikationsklima, er, at det via kvantitative spørgeskema-

undersøgelser er muligt at adressere faktorer, der kan forbedre den interne 

kommunikation i organisationen. De forskellige variabler, der konstituerer et godt 

kommunikationsklima, varierer i forskningslitteraturen og spænder blandt andet 

fra kildens troværdighed til hvorvidt, mængden af information er tilstrækkelig og 

hvilke kommunikationskanaler, der anvendes (Putnam 1982a). 

 

Parallelt med en forskningsmæssig interesse i kommunikationsklima; som en 

måde at forstå kommunikationsmønstre, etableres netværksanalysen ligeledes som 

en forskningstradition inde for organizational communication i 1970erne. 

Ambitionen med netværksanalysen er at skabe overblik over forskellige klynger af 

medarbejdere, der kommunikerer, samt at identificere knudepunkter, der er 

essentielle for organisationens virkemåde. Endvidere gør netværksanalysen det 

muligt at vurdere styrken af relationer, relationernes (a)symmetri, ligesom 

netværkets normer og præferencer kan være inkluderet i et studie af 

kommunikationsnetværket (Putnam & Cheney, 1985; Richards, 1985). 

 

Slutteligt for de traditionelle forskningstraditioner og temaer, der karakteriserer 

organizational communication i dets tidlige stadie før feltets fortolkende drejning, 

skal nævnes forskning i leder-medarbejder kommunikation i perioden 1960erne til 

1970erne. Som forskningstraditionens navn indikerer, tager leder-medarbejder 

kommunikation udgangspunkt i informationsflowet mellem to eller flere 

medlemmer af en organisation, hvor mindst en af dem besidder kompetence til at 

styre og evaluere andres aktiviteter (Jablin, 1979: 1202, i Putnam & Cheney, 1985). 

Fokus kan være forskelligt og varierer fra opfattelser af mængde, hyppighed og 

den tid leder og medarbejdere kommunikerer, til medarbejderens indflydelse på 

hierarkiet opad, feedback, kommunikationsstile og effektiviteten af relationen 

(Putnam & Cheney, 1985).  De centrale koncepter og teoretiske konstruktioner, 

forskningen i leder-medarbejder kommunikation er baseret på, er i perioden 

inspireret af forskningstraditionerne kommunikationskanaler og 
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kommunikationsklima. Ikke desto mindre medførte forskningen i leder-

medarbejder kommunikation et nyt fokus på opgaverelaterede koncepter som 

feedback, perceptioner af overensstemmelse og kommunikationsstil (Putnam & 

Cheney, 1985). 

 

2.2.2 Den fortolkende drejning – efter 1980erne 
Ovenstående beskrivelse af de fire traditionelle forskningstraditioner: 

kommunikationskanaler, kommunikationsklima, netværksanalyse og leder-

medarbejderkommunikation, karakteriserer det tidligere repertoire af forskning, 

hvorpå organizational communication som videnskabeligt felt baseres frem til 

1980erne.  I 1980erne opleves der, som nævnt i det historiske rids, en fortolkende 

drejning af feltet, som bryder med den ledelsesbaserede erkendelsesinteresse, og 

som inspireret af fortolkende samfundsvidenskaber introducerer nye teoretiske 

koncepter og metodologier (Redding, 1985). Allerede i midten af 1980erne 

påbegyndtes konceptualiseringen af forskellige forskningstraditioner eller 

perspektiver med forankring i den fortolkende drejning. Disse navngives af 

kommunikationsforskerne Linda L. Putnam og George Cheney (1985) henholdsvis: 

informations-behandlingsperspektivet, det retoriske perspektiv, det kulturelle 

perspektiv og det politiske perspektiv. De fire perspektiver18 anskues som 

værende relaterede men ikke nødvendigvis kompatible, hvilket selvsagt er en 

modsigelse, der kræver yderligere uddybning. Fælles for de fire perspektiver er, at 

de alle er inspireret af Weicks (1979) teoretiseringer om retrospektiv 

meningsskabelse og organisering, og derfor abonnerer på en dynamisk opfattelse 

af organisation som værende en kontinuerlig proces af organisering, hvori 

kommunikation har en essentiel rolle (Putnam & Pacanowsky, 1983). Den ikke-

kompatible del består i forskningsperspektivernes divergente forskningsinteresser 

og metodologiske modsætningsforhold (Putnam & Cheney, 1985).  

 

                                                        
18 Der argumenteres i Putnam & Cheney (1985) reelt for fem perspektiver, men det første 
perspektiv medie beskrives relativt kort og tolkes i afhandlingen som et perspektiv, der er 
gennemgående/eksisterende i de fire andre perspektiver. 
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I forlængelse af ovenstående udsagn repræsenterer informations-

behandlingsperspektivet en tilgang til kommunikation, som er dedikeret til den 

konceptuelle ide om organisering som en kontinuerlig og dynamisk proces 

forankret i organisationens indsamling af information, hvorefter denne 

information distribueres, integreres og efterfølgende appliceres (Weick, 1969; 

Weick, 1979). En ændring i en af disse processer vil selvsagt føre til en ændring i 

den kommunikative adfærd, hvilket har konsekvens for organisatoriske 

virkeområder som eksempelvis beslutninger, kontrol, organisering, 

konflikthåndtering og tilpasningsevne (Putnam & Cheney, 1985). Informations-

behandlingsperspektivet er derfor et brud med den statiske opfattelse af 

organisation som stabile systemer, som klassisk organisationsteori har overleveret 

feltet organizational communication (Putnam, 1983; Tompkins, 1985; Redding, 

1985). 

 

I overensstemmelse med den mere komplekse organisationsforståelse, som 

præger informations-behandlingsperspektivet, men samtidig med et anderledes 

forskningsmæssigt fokus, findes det retoriske perspektiv. Dette perspektiv 

anvender, som navnet antyder, klassisk og moderne retorik på studier af 

organisering. Den forskningsmæssige interesse centreres primært omkring 

hvordan, eksempelvis narrativer, sagaer eller vittigheder konstruerer en fælles 

symbolsk virkelighed. Endvidere forskes der i hvordan, organisatoriske 

fortællinger medvirker til at strukturere såvel tidligere begivenheder som aktuelle 

hændelser og forudsige hvordan, der skal handles i fremtidige scenarier (Putnam 

& Cheney, 1985; Flyvbjerg, 2011). Foruden denne internorganisatoriske 

anvendelse af klassisk og moderne retorisk teori bryder det retoriske perspektiv 

ligeledes med organisationen som afgrænsende ramme for forskningen i 

organizational communication. Dette brud finder sted med forskningsretningen 

corporate advocacy. Den forskningsmæssige interesse, der tilkendegives ved 

coporate advocacy, er hvordan, en forandring eller forstærkelse af interessenters 

attitude i forhold til anliggende af interesse for organisationen finder sted (Putnam 

& Cheney, 1985). 
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Det tredje perspektiv, som drager inspiration fra organizational communications 

fortolkende drejning, kaldes det kulturelle perspektiv. Organisationskultur kan 

siges at være et interdisciplinært forskningsområde, som foruden 

kommunikationsforskning ligeledes har fået opmærksomhed i psykologi (Schein, 

2004), kommunikation (Martin, 2002) og erhvervsledelse (Allvesson, 2002).  

Kommunikationsforskningen med henblik på organisationskultur er således også 

et felt præget af divergens, og det kulturelle perspektiv kan siges at bestå af flere 

forskellige skoler, som forstår og tilgår kultur på forskellig vis. Ikke desto mindre 

kan disse forskellige skoler inddeles i to overordnede kulturstrømninger. 

Henholdsvis om (sub)kultur er noget, organisationen har, eller om (sub)kultur er 

noget, organisationen er (Putnam & Cheney, 1985). Forskellen er essentiel, idet 

den første strømning indikerer en kulturforståelse, hvor kultur kan opbygges og 

anvendes til at nå organisatoriske målsætninger, mens den anden strømning 

indikerer en forståelse af organisationer som bestående af kulturer. En naturlig 

konsekvens af denne anden bølge er således, at konflikter, modstand mod 

forandring og andre organisatoriske tilstande kan forklares ud fra kulturbegrebet 

(Alvesson, 2002; Martin, 2002). 

 

Afslutningsvis for de nye perspektiver, der udløber af feltets fortolkende drejning, 

er det politiske perspektiv. En umiddelbar association til politik vil for mange være 

begrebsapparater såsom forhandlinger, koalitioner, konflikt og magt. En sådan 

association er ej heller forkert. Det politiske perspektiv abonnerer på en forståelse 

af organisationer som værende bestående af forskellige koalitioner med forskellige 

ofte modstridende målsætninger. Forskningsinteresserne, der karakteriserer dette 

perspektiv, er eksempelvis synlig og skjult magtanvendelse, betydningen af at 

kontrollere informationer og agendasætningen i organisationen (Putnam & 

Cheney, 1985).  Endvidere indtager forhandling en prominent rolle i dette 

perspektiv, hvor der fra et kommunikativt perspektiv fokuseres på mulighederne 

for kommunikation, informationsudveksling samt strategier for udveksling af 

meddelelser og interaktionskategorier (Putnam 1982b).  
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De fire perspektiver: informations-behandlingsperspektivet, det retoriske 

perspektiv, det kulturelle perspektiv og det politiske perspektiv, udvider således 

repertoiret af forskningstraditioner inden for organizational communication. 

Sammenholdt med de traditionelle forskningstraditioner, der karakteriserer feltets 

tidlige etablering, underbygger feltets forskningstraditioner den tidligere 

argumentation for en skelnen mellem to grundopfattelser af kommunikation i 

forskningsfeltet organizational communication. Henholdsvis en funktionalistisk 

opfattelse; hvor kommunikation opfattes som en variabel blandt flere i forhold til 

en organisations virkemåde, og den fortolkende tilgang; hvor kommunikationen 

indtager en mere prominent rolle som konstruerende for organiseringen. I den 

forbindelse er kommunikation ikke blot en variabel i organisationen, men derimod 

en integreret bestanddel af organisationens forskellige virkemåder og alle 

organisatoriske handlinger (Putnam 1982a; Putnam, 1983; Putnam & Cheney, 

1985).  De forskellige forskningstraditioner og emner er opsummeret i tabel 2-2 

nedenfor, ligesom deres tilvirkning i forhold til etablering af de forskellige 

kommunikationsforståelser er illustreret19. 

 

 
Periode Forskningstraditioner og temaer Erkendelsesinteresse og 

videnskabsteoretisk 
inspiration 

1950erne og 
1960erne 

Kommunikationskanaler: 
Vertikalt og horisontalt informationsflow, 
distribution af information. 

Før 1980erne. 
 
Funktionalistisk forståelse af 
kommunikation (se foregående 
afsnit).  
 
Inspireret af de positivistiske 
samfundsvidenskaber  
 
Udpræget ledelsesdefineret 
erkendelsesinteresse. 

1960erne og 
1970erne 

Kommunikationsklima: 
Optimering af kommunikation via målinger 
af medarbejderens opfattelse af klima 

1960erne og 
1970erne 
 

Leder-medarbejder kommunikation: 
Fokus på distributionen af information 
vertikalt, hvor autoritet indgår.   

1970erne Netværksanalyser: 
Identificering af organisationens 
kommunikationsstruktur, fokus på klynger 
og knudepunkter, der sammenkæder 
organisationen. 

Efter 1980erne Informations-behandlingsperspektivet: Efter 1980erne. 

                                                        
19 Tabellen kan eventuelt opdateres med nye forskningstraditionel fra Putnam, L. L. & Mumby, D. 
(2014). The SAGE Handbook of Organizational Communication. Thosand Oaks: Sage Publishing. 
Forskningstraditionerne der beskrives i tabel 2-2 afspejler forskningstraditioner som er aktuelle i 
de to forgående håndbøger fra 1987 og 2001. 
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Organisationsstruktur og omgivelser, som 
noget der skabes af de forskellige individer 
der konstituerer organisationen 

 
Fortolkende forståelse af 
kommunikation (se foregående 
afsnit). 
 
Inspireret af de fortolkende 
samfundsvidenskaber og 
humanvidenskaberne, 
 
Såvel ledelsesdefinerede som 
medarbejderdefinerede 
erkendelsesinteresser. 

Det retoriske perspektiv: 
Kommunikations anvendelse i forhold til at 
organisere, træffe beslutninger og 
kontrollere. 
Det kulturelle perspektiv: 
Kultur, som noget organisationen er. 
Subkulturer og kulturelle konflikter 

Efter 1990erne communication constitutes crganization 
(CCO): Kommunikations rolle i forhold til 
organisationsfænomet. Uddybes i afsnit 2. 3 

Tabel 2-2: Forskningstemaer inden for organizational communication. 

(inspireret af Putnam & Cheney, 1985). 

 

Den fortolkende forståelse af kommunikation og de nye forskningstraditioner og 

temaer, som aktualiseres på baggrund heraf, karakteriserer feltet organizational 

communication fra midt 1980erne og frem til årtusindskiftet. Dermed ikke sagt at 

de forskellige forskningstraditioner og temaer ovenfor udgør en udtømmende 

liste, eller at den funktionalistiske forståelse af kommunikation mistede sin 

aktualitet efter den fortolkende drejning. Efter 1980erne blev der til stadighed 

lavet studier, som applicerer en funktionalistisk kommunikationsforståelse, 

ligesom ideologien bag den fortolkende forståelse af kommunikation elaboreres og 

udbygges til en formel konstitutionel forståelse af kommunikation (Ashcraft et al., 

2009). Denne konstituerende forståelse af kommunikation, vil blive uddybet i 

næste afsnit.  

 

2.3 Communication Constitutes Organization: Forståelse af 

kommunikation 
Indeværende afsnit har til formål at redegøre for communication contitute 

organization (CCO)-perspektivet og i forlængelse heraf at definere afhandlingens 

forståelse af kommunikationsfænomenet. Et tidligt fundament for en 

konstitutionel model for kommunikation eksisterede allerede i den fortolkende 

drejning af feltet organizational communication (cf. Putnam & Pacanowsky, 1983). 

Ikke desto mindre var det ved den årlige International Communication Association 

(ICA) konference i 1993, hvor kommunikationsforskeren Ruth Smith 

præsenterede konferenceartiklen: ”Images of Organizational Communication: 
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Root-Methaphors of the Organization-Communication Relation”, at fundamentet og 

behovet for en konstitutionel model blev evident. Smiths (1993) konferenceartikel 

er stort set umulig at opdrive, og idet konferenceartiklen aldrig er blevet 

bearbejdet til en tidsskriftsartikel, bør Smiths bidrag reelt være forholdsvist 

ukendt. Alligevel er der refereret til Smiths beholdermetafor, produktionsmetafor 

og ækvivalensmetafor for relationen mellem kommunikation og organisation i en 

betragtelig del af den litteratur, der udgør den konstitutionelle tilgang til 

organizational communication (cf. Taylor et al., 1996; McPhee & Zaug 2000; 

Putnam & Nicotera, 2009; Taylor, 2013). Det centrale argument Smith fremfører 

med metaforanalysen er, at hovedparten af forskningen inden for Organizational 

Communication tager organisationen for givet som en beholder for 

kommunikationsforskning, hvilket resulterer i manglende teoretisering omkring 

kommunikations rolle og indflydelse på selve organisationen (Taylor, 2013). 

 

Kaldet på teoretiseringer omkring kommunikationens konstituerende rolle i 

forhold til organiseringsfænomenet imødekommes af forskningsfeltet på forskellig 

vis, og der drages inspiration fra forskellige teoretiske skoler. Fælles for de 

forskellige konstitutionelle teorier, som Linda Putnam og Anna Nicotera (2009) 

har samlet under forskningstemaet communication constitutes organization (CCO), 

er inspirationen fra teorien omkring organisering som proces frem for 

organisation som produkt (Weick, 1969; Weick, 1979; Putnam & Nicotera, 2009; 

Ashcraft et al., 2009; Robichaud & Cooren, 2013). Endvidere har den filosofiske 

bevægelse kaldet den sproglige drejning20 inspireret den teoretiske udvikling 

(Alvesson & Kärreman, 2000; Deetz, 2003), ligesom strukturationsteorien 

(Giddens, 1984) indtager en prominent position i forhold til CCO-teorier. Dette 

fordi der i skrivende stund foregår en akademisk diskussion mellem to forskellige 

CCO-perspektiver om hvorvidt, strukturationsteorien er den mest 

hensigtsmæssige måde at teoretisere kommunikationens relation til organisation, 

eller om strukturationsteorien genererer en unødvendig dualisme mellem 

                                                        
20 På engelsk taler man om the linguistic turn, der her oversættes til den sproglige drejning (cf. 
Bredesdorff, 2002). 
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kommunikation og organisation, der vanskeliggør en processuel forståelse af 

kommunikationens konstitutionelle rolle (cf. Putnam & Nicotera, 2009; Robichaud 

& Cooren, 2013). 

 

Idet de foregående sider beskriver og forklarer udviklingen inden for 

organizational communication, vil udgangspunktet for dette afsnit være at 

redegøre for og diskutere bidragene fra den sproglige drejning (Deetz, 2003) og 

strukturationsteorien (Giddens, 1984) til en konstitutionel forståelse af 

kommunikation.  Slutteligt fremhæves CCO-perspektivets betydning for, hvordan 

kommunikation forstås i indeværende afhandling. 

  

2.3.1 Den sproglige drejning – Forholdet mellem sprogbrug og virkelighed 
I forhold til at forklare den sproglige drejning (the linguistic turn) og dens 

betydning for organizational communication generelt og for CCO-perspektivet i 

særdeleshed er det af illustrative årsager hensigtsmæssigt at starte med at 

beskrive to af det opponerende perspektivs grundantagelser omkring 

kommunikation. Den funktionalistiske forståelse af kommunikation som 

transmission dikterer, at en afsender (f.eks. en leder) udformer en meddelelse som 

eksempelvis en arbejdsopgavebeskrivelse. Dernæst sendes denne meddelelse via 

et medie eller en kanal (f.eks. skriftligt) til en modtager (f.eks. en ansat), der som 

konsekvens heraf kan udføre arbejdsopgaven i overensstemmelse med 

afsenderens intentioner (Ashcraft et al., 2009; Hertel & Fast, 2009). I en sådan 

funktionalistisk forståelse, som transmissionseksemplet ovefor udgør, anskues 

kommunikationen altså som værende en variabel eller et redskab. Dette fordi den 

meddelelse, som transmitteres, allerede antages at eksistere som en 

objektiviserende virkelighed hos afsenderen, og kommunikationen blot er midlet 

til at overføre denne meddelelse. I et sådan funktionalistisk perspektiv kan der 

således deduceres to grundantagelser omkring kommunikation, navnlig det at 

kommunikation 1) ikke er virkeligheden, men i bedste fald afspejler denne, og 2) 

kommunikation spiller ingen umiddelbar rolle i skabelsen af virkeligheden 

(Ashcraft et al., 2009). Den sproglige drejning adresserer og bryder med disse to 

grundantagelser. 
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Den sproglige drejning beskriver inden for human- og socialvidenskaberne en 

filosofisk bevægelse (philosophical movement), der blandt andet er inspireret af 

den tidlige fænomenologi, og som markerer et opbrud med subjekt-objekt 

dualismen, der karakteriserede 1930ernes videnskabsideal (Deetz, 2003). Devisen 

i den sproglige drejning er, at sproget ikke blot afspejler den (sociale) virkelighed, 

men reelt har en aktiv medrolle i skabelsen af denne (Rorty, 1968; Alvesson & 

Kärreman, 2000; Ashcraft et al., 2009). Den sproglige drejning er derfor et opgør 

med den dualistiske skelnen mellem subjekt-objekt og er reelt et argument for, at 

den (sociale) virkelighed ikke kan forstås objektivt og uafhængigt af de individer, 

der erfarer denne, hvorved det dialektiske samspil mellem subjekt–subjekt eller 

subjekt-objekt betones (Rorty, 1968; Deetz, 1992; Ashcraft et al., 2009; Mumby, 

2011). Den sproglige drejning og dens indflydelse for organization communication 

beskrives således: 

 

“The linguistic turn offers the possibility of ‘interactional/conflictual’ 
terms to replace directional/unitary ones. Interaction can explain, rather 
than simply be explained by, psychological, sociological, or economic 
theories of organizational behavior (Deetz, 1994). But such processes of 
explanation are rare and yet to be worked out. Conceptions of human 
interaction based on the presumed presence of psychological, sociological, 
economic, and objective facts have failed to account for crucial negotiate 
accomplishments and can benefit from a complementary 
‘linguistic/communication’ conception of social interaction.“ 

(Deetz, 2003: 427) 

  

Ontologisk indtager den sproglige drejning således en prominent betydning og 

forklarer eksistensen af en relation mellem sprogbrug og den (sociale)virkeligheds 

beskaffenhed (Alvesson & Kärreman, 2000; Deetz, 2003). Tages der endnu engang 

udgangspunkt i transmissionseksemplet ovenfor, forklarer den sproglige drejning 

således, hvordan det forhold, at der eksisterer et vokabularium om den 

organisatoriske praksis, er medvirkende til at definere situationen, allerede før en 

udveksling af meddelelser finder sted. Det, at der eksisterer en sproglig 

terminologi, hvori »leder« er en interageret bestanddel, medvirker således til at 

skabe magt i den situation, som eksemplet udgør. Derudover kan selve 
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udvekslingen af meddelelser siges at aktivere organisationsdiagrammet, hierarkiet 

og eventuelle personalepolitikker i den organisation, hvor udvekslingen finder 

sted. Elementer som organisationsdiagram, hierarki eller personalepolitikker er 

uden de kommunikative processer, hvori de aktiveres, intetsigende 

objektiviseringer. Det er i individernes applikation, elementerne realiseres og 

influerer virkeligheden.  

 

Set fra et kommunikationsperspektiv inspireret af den sproglige drejning er 

udvekslingen af meddelelser således ikke blot en afspejling af den subjektive 

(sociale)virkelighed, men en reel og aktiv medskabelse af virkeligheden gennem en 

kontinuerlig og interaktiv meningsforhandling forankret i sprog- og symbolbrug 

(Ashcraft, et. al, 2009). Dermed ikke sagt, at den sproglige drejning skal forstås 

som en appel til subjektiv, intersubjektiv eller kollektiv relativisme. Tværtimod 

argumenteres der for, at sprog- og symbolbrug er medvirkende til at konstituere 

en social situation, men samtidig må eksistensen af at forskellige objekter besidder 

visse materielle egenskaber anerkendes (Colazzi, 1978). Den sproglige drejnings 

betydning for feltet organizational communication er indiskutabelt, men netop 

relationen mellem fortolkning og objekt eller fortolkning og struktur er til 

stadighed et debatteret emne i forskningslitteraturen (cf. Alvesson & Kärreman, 

2011a; Alvesson & Kärreman, 2011b; Mumby, 2011; Bargiela-Chiappini, 2011).  

 

2.3.2 Strukturationsteorien – Uenighed som grundlaget for en Four Flows-

model og Montrealskolen 
I forhold til at adressere problematikken vedrørende forholdet mellem fortolkning 

og struktur gribes denne udfordring an på forskellig vis i CCO litteraturen. Der kan 

skelnes mellem på den ene side Montreal-skolen anført af James R. Taylor og 

Francois Cooren, der advokerer for et opbrud med strukturationsteorien (Ashcraft 

et al., 2009), og på den anden side Robert D. McPhee og Pamela Zaugs (2000) Four 

Flows-model, som eksplicit abonnerer på strukturationsteoriens præmisser 

(McPhee & Zaug, 2000; McPhee & Iverson, 2009; Bisel, 2010). Som det formuleres 

nedenfor omkring flow-modellens forståelse af sociologen Anthony Giddens’ 

(1984) strukturationsteori: 
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“We would claim that he uses "constitute" so as to point to his concept of 
the duality of structure. As agents behave, they constitute interaction and 
its meaningful units because meanings, communicative acts, and episodes 
are what they are only due to the knowledgeable, empowered, 
contextually positioned action that implicates them. This reflexive 
dependence of action and meanings extends to institutions as well” 

(McPhee & Zaug, 2000: 4) 

 

Det reciprokke og dialektiske forhold mellem individ og struktur, som udgør 

strukturationsteorien, betoner væsentlighed af, at forstå såvel individer som de 

sociale strukturer individerne skaber og fungerer under i en organisatorisk 

kontekst. Endvidere betoner strukturationsteorien det forhold, at struktur ikke 

kan opfattes som en statisk størrelse, men derimod er dynamisk og kontinuerligt 

under forandring, reproduktion eller afvikling (Giddens, 1984). Eksempelvis 

identificeres der i flow-modellen, fire generiske kommunikationsprocesser, hvis 

kontinuerlige tilstedeværelse og momentane overlap konstituerer formel 

organisation (McPhee & Zaug, 2000; Browing et al., 2009). De fire flow er illusteret 

i figur 2-1 nedenfor: 

 

 
Figur 2-1: Four Flows-modellen  

(Mcphee & Zaug, 2000) 
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De fire flow, som fremgår af modellen ovenfor, er som nævnt konstitueret af fire 

forskellige kommunikationsprocesser; henholdsvis: 

 Kommunikationsprocessen medlemskabsforhandling; hvor devisen er 

at organisationen per definition er forankret i menneskelig aktivitet. 

Idet handling er forbeholdt individer, må den kommunikation, der 

forbinder individer med organisationen, som konsekvens være af 

konstitutionel karakter. Kommunikation relateret til identitet, 

identifikation, socialisering og rekruttering udgør eksempler for 

kommunikationsprocesser, der er relateret til konstitueringen af 

organisation (McPhee & Zaug, 2000; McPhee & Iverson, 2009).  

 Kommunikationsprocessen aktivitetskoordinering er baseret på en 

antagelse om, at en organisation har mindst én intersubjektiv 

målsætning, og at de aktiviteter organisationen udfører, på en eller 

anden måde er mere eller mindre relateret til en eller flere 

organisatoriske målsætninger. Aktivitetskoordinering handler om den 

koordinerende og problemløsende kommunikation, som er 

praksisrettet i forhold til at nå forskellige intersubjektive mål. 

Kommunikationsprocessen aktivitetskoordinering er således tæt 

relateret til kommunikationsprocessen organisatorisk selv-

strukturering, forskellen er blot, at aktivitetskoordinering beskriver 

kommunikation, der er situeret i praksis og står i relation til en aktuel 

opgave, problem eller målsætning (McPhee & Zaug, 2000; McPhee & 

Iverson, 2009). 

 Kommunikationsprocessen organisatorisk selv-strukturering er tæt 

relateret til kommunikationsprocessen aktivitetskoordinering, men er 

analytisk distinkt. Dette fordi organisatorisk selv-strukturering ikke er 

direkte relateret til en specifik arbejdsopgave, produkt eller service. 

Derimod handler organisatoriske selv-strukturer om 

kommunikationsprocesser, der medvirker til at opbygge og 

formalisere de interne relationer i organisation. Enhver 

kommunikation, som medvirker til at designe og styre organisationen, 

er eksempler herpå, og et konkret eksempel kan være procedure-
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opstillingen for et beslutningsfora og den løbende aktivitet, der 

foregår heri. Ligeledes kan et organisationsdiagram eller en 

organisationspolitik også være eksempler på organisatorisk selv-

strukturering (McPhee & Zaug, 2000; McPhee & Iverson, 2009). 

 Kommunikationsprocessen institutionel positionering relaterer sig til 

den kommunikation, en organisation eksternt anvender i forhold til at 

positionere sig relativt til andre organisationer, der medvirker til at 

udgøre det samlede organisatoriske landskab, men også i forhold til 

eksempelvis leverandører, finansieringsmuligheder og omgivelserne i 

almindelighed (McPhee & Zaug, 2000; McPhee & Iverson, 2009). 

 

De ovenstående fire generiske kommunikationsprocesser er ikke nødvendigvis 

udtømmende, og McPhee og Zaug (2000) inviterer andre forskere til at identificere 

andre kommunikationsprocesser, der er konstituerende for organisationen – en 

invitation der indtil videre ikke er blevet adresseret. De fire generiske 

kommunikationsprocesser, som identificeres i flow-modellen, adskiller formel 

organisation fra uformel organisation, ligesom de betoner, at organisationen ikke 

kan anskues som en snævert afgrænset størrelse (McPhee & Zaug, 2000; McPhee & 

Iverson, 2009). Vigtigst i relation til strukturationsteorien betones det, at der 

blandt organisationens konstituerende individerne oparbejdes strukturer, der 

virker tilbage på individernes forståelse af den organisatoriske virkelighed. Det 

illustreres eksempelvis empirisk i forhold til kommunikationsprocessen 

institutionel positionering, hvordan individerne oparbejder en struktur for, 

hvordan »inde«- og »ude«-grupper defineres. Denne struktur anskueliggør 

individernes perception af »os« versus »dem« og fungerer definerende i forhold til 

at afgrænse, hvor organisatoriske grænser, medlemskab og opgaveportefølje 

forefindes (McPhee & Zaug, 2000; Browning et al., 2009; McPhee & Iverson, 2009).  

 

Opsummerende for den sproglige drejning og strukturationsteorien kan det siges, 

at hvor den sproglige drejning dikterer, at sprogbruget er medvirkende til at skabe 

virkeligheden via en kontinuerlig interaktiv meningsforhandling forankret i 

symbolbrug og dermed indikerer en situationsbestemt fortolkning, dikterer 
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strukturationsteorien, at en sådan fortolkning ligeledes medvirker til at skabe den 

selvsamme situation, som der tolkes på - altså en konstitutionel proces (Ashcraft et 

al., 2009; Deetz, 2003; Giddens 1984). Den filosofiske strømning, der 

repræsenterer den sproglige drejning og strukturationsteorien, supplerer således 

hinanden mod en konstitutionel model for kommunikation.  

 

Ikke desto mindre er der som tidligere nævnt ikke generel enighed blandt de 

forskellige CCO-teoretiseringer om, at strukturationsteorien er den bedste måde at 

konceptualisere relationen mellem kommunikation og organisation. Det centrale 

argument i Montreal-skolens anfægtelse af strukturationsteorien er, at 

strukturationsteorien producerer en dualisme, der ikke afspejler den dialektiske 

og cirkulære proces mellem tekst og konversation, hvori kommunikation 

konstituerer organisation (Ashcraft et al., 2009). Tekst-konversationsdialektikken 

er illusteret i figur 2-2 nedenfor: 

 

 
Figur 2-2: Tekst-Konversationdialektikken  

(inspireret af Taylor et al., 1996). 

 

Konversation og tekst indtager i Montreal-skolens teoretisering om 

kommunikationens konstituering af organisation en central position. Tekst 

defineres som ytringer, ideer og udsagn, mens konversationen defineres som 

individers fortolkning af tekst, som ligger til grund for handling, og som samtidig er 

genstand for andres fortolkning. (Taylor et al., 1996). Det er således i den 

dialektiske og cirkulære proces mellem konversationen og tekst, at organisering 

finder sted, som det formuleres nedenfor: 

 

 

“It is in this dialectic of conversation and text that the organizing occurs. 
The conversation is mediated by text, the text by conversation. There is 

Konversation Tekst Tekst 



 

53 
 

what we call a double translation: from the text to the conversation and 
the conversation to the text.” 

(Taylor et al., 1996) 

 

Det er endvidere i den dialektiske og cirkulære proces, at materialitet genopnår en 

vis aktualitet. Dette fordi materialiteten er integreret i såvel konversationen som 

teksten, som er stedet, hvor selve organiseringen foregår. Derfor bliver der med 

CCO-perspektivets aktualisering i visse sammenhænge også argumentereret for en 

materiel drejning af organizational communication21 (Ashcraft  et al., 2009; 

Robichaud & Cooren, 2013). Montreal-skolens teoretiske forankring i lingvistisk, 

fortolknings- og meningsdannelsesteori er blevet kritiseret for at operere på et 

mikroniveau, og at teorien dermed ikke kan redegøre for kommunikationens 

forskelligartede relationer til organisationens virke, idet udgangspunktet altid er 

konversation og tekst, tekst og konversation. Omvendt kan flow-modellen 

kritiseres for at operere på et makroniveau, der ikke tilvejebringer en konkret 

kommunikationsteori, der kan forklare, hvordan genereringen af organisation 

finder sted i interaktionen (Bisel, 2010). Forankret i de forskellige kritikpunkter, 

der adresserer de enkelte CCO-teorier, kan der potentielt eksistere en styrke i at 

kombinere de to perspektiver. En sådan kombination vil imødegå kritikken og 

tilvejebringe en teoretisering om kommunikationens konstituering af organisation, 

som kan redegøre for kommunikations relation til organisationens virke på et 

makroniveau, og som samtidig kan fungere som en reel kommunikationsteori, der 

kan appliceres og forklare organiseringsfænomenet i interaktionen. Selvom en 

sådan kombination af teori umiddelbar forekommer attraktivt, har det eneste 

reelle forsøg på at tænke Montreal-skolen og flowmodellen sammen fundet sted i 

kommunikationsprocessen aktivitetskoordinering fra flow-modellen (McPhee & 

Iverson, 2013). Kommunikationsprocessen aktivitetskoordinering beskriver som 

nævnt den situeret kommunikation, der foregår i praksis. Sammentænkning af 

Montreal-skolen og flow-modellen er derfor særlig interessant og appliceres i 

                                                        
21 Det vil sige vi indenfor organizational communication opererer med tre forskellige drejninger i 
indeværende afsnit, 1) en fortolkende drejning (Putnam & Pacanowsky, 1983), 2) en konstitutiv 
drejning (Smith, 1993) og 3) en materiel drejning (Ashcraft et al., 2009; Robichaud & Cooren, 
2013). 
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indeværende afhandling i forhold til fænomenet resiliens. Dette fordi den situerede 

kommunikation og organisering, der finder sted med henblik på at håndtere, 

modstå eller gennemleve en krise, nødvendigvis må karakteriseres som en 

kommunikation, der koordinerer aktiviteter (kap. 4.3).  

 

Opsummerende kan CCO-perspektivets forskellige strømninger22 dog siges at 

repræsentere en udvikling fra en forståelse af kommunikation som en interaktiv 

forhandlingsproces af mening, som karakteriserer den fortolkende drejning i 

organizational communication mod en mere konstitutionel forståelse af 

kommunikation som værende organisation. Kommunikation kan således defineres 

som en kontinuerlig dynamisk interaktiv proces, hvor symbolsk betydning 

gensidigt forhandles mod en konstruktion, korrigerering eller afvikling af mening, 

som er central for organiseringsfænomenet og organisationens eksistens (Ashcraft 

et al., 2009: 22).  

 

2.3.3 (Gen)introduktionen af objekt(er) – Organisering som værende situeret i 

praksis 
En forståelse af kommunikation som fremstillet i de to foregående afsnit betoner 

som nævnt relationen mellem kommunikation og (social)organisation. Ikke desto 

mindre må en forståelse af kommunikation nødvendigvis kunne inkorporere 

relationen mellem organisering og materialitet, her forstået som den fysiske 

virkelighed, der nødvendigvis også influerer på den måde, hvorpå mening udvikles, 

korrigeres eller afvikles. Det er væsentligt at betone, at fysiske objekter er 

allestedsnærværende. Virkeligheden kan siges at bestå af utallige subjekt-subjekt 

og subjekt-objekt relationer, som er genstand for erfarings- og meningsdannelse. 

Derfor er meningsdannelse ej heller en subjektiv proces, hvor individer alene 

fortolker, danner mening og agerer på baggrund heraf. Derimod er det som nævnt 

                                                        
22 Foruden Montreal-skolen (Taylor et al., 1996; Robichaud & Cooren, 2013) og flow-modellen 
(McPhee & Zaug, 2000; McPhee & Iverson, 2009; McPhee & Iverson, 2013) er der også en ny 
strømning indenfor CCO der er inspireret af Luhmanns teori om sociale systemer og beslutninger. 
Den Luhmann-inspirerede tilgang udspringer af eller associeres med Montreal-skolen (cf. 
Schoeneborn, 2011). 
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en interaktiv proces, som er rettet mod virkeligheden. Som det formuleres 

nedenfor: 

 

“When I am angry, for example, I don’t experience a sensation or a feeling 
inside me, but in the contrary I experience my anger being directed 
towards, say, a knot in my shoelace that I cannot quickly untie when I am 
in a hurry, or toward an impatient motorist who honks his horn at me 
when I pass the front of his car as the traffic light changes: my anger is 
experienced in being unsuccessful in the activity of my hands or in the 
preciousness of my walking. My experienced anger is tied in with what I 
am doing, whether it be hand-manipulations or body-locomotion. It is 
pervasive of what I am doing in my dealings with the world: Experience is 
always already out in the world. Or more accurately, I myself am always 
already involved in the world because I am never locked up in myself. And 
because I find myself always already directed toward and involved, my 
experience of my world activities likewise is at the world. “ 

(Colaizzi, 1978: 52) 

 

Ovenstående citat er i henhold til indeværende diskussion relevant af særligt to 

grunde. Først og fremmest fremhæves det forhold, at erfaring- og 

meningsdannelse er en proces, som er rettet mod og eksisterer i verden, og 

dermed ikke noget som udelukkende foregår inde i individet, men derimod i 

individets genstandsrettede interaktion med verden. Endvidere betoner citatet, at 

erfaringen, som er grundlag for meningsdannelse (Weick, 1969; Weick, 1979), er 

situeret i en praksis bestående af subjekter og objekter, og som er virkelig for 

individet selv og for andre (Colaizzi, 1978).  

 

Tages der endnu en gang udgangspunkt i transmissions-eksemplet fra tidligere, og 

den arbejdsopgavebeskrivelse lederen i eksemplet sender skriftligt til den ansatte, 

kan denne skrivelse siges at udgøre et fysisk objekt, der i interaktionen med 

subjektet kan influere på forskellig vis. Den objektiviserede meddelelse, her 

udformet som arbejdsopgavebeskrivelse, kan som tidligere illustreret forstås 

fortolkende som et udtryk for magt, eller som aktiveringen af 

organisationsdiagrammet, hierarki eller personalepolitikker. Ikke desto mindre 

kan selvsamme objekt også forstås ud fra objektets funktionalitet, nemlig det at en 

arbejdsopgavebeskrivelse formaliserer en opgave og medvirker til at koordinere 
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aktiviteter, en kommunikationsproces som tidligere er blevet fremhævet som 

værende konstituerende for organisationen (McPhee & Iverson, 2009). Det 

essentielle er her at betone, at objekter besidder såvel en fortolkende som en 

funktionel dimension (Alvesson, 2002; Martin, 2002; Schein, 2004). Der kan 

således fokuseres på et objekts tolkningsbetydning og den interaktive proces, der 

genereres på baggrund heraf, samt på hvordan skabelse, afvikling eller korrigering 

af mening, der konstituerer organiseringsfænomenet, er forankret i denne 

betydning. Omvendt kan der også fokuseres på, hvordan objektet funktionelt 

fungerer koordinerende for aktiviteter, og derved kommunikativt medvirker til at 

skabe, afvikle eller korrigere mening, der er essentielt for og konstituerer 

organiseringsfænomenet. Det interessante er, at lige meget om fokus er på den 

fortolkende eller den funktionelle dimension af et objekt, er objektets medvirken 

til organiseringsfænomenet af sagens natur kommunikativt og kan forklares ud fra 

kommunikative forklaringsmodeller (Deetz, 2001; Ashcraft et al., 2009).  

 

I forlængelse af ovenstående diskussion er det væsentligt at betone, at forankret i 

det forhold, at meningsdannelsen eksisterer i interaktionen med såvel subjekter 

som objekter, vil kommunikation altid være forankret i en fysisk og social praksis 

(Schutz, 1972/2005; Lave & Wenger, 2001). Der er således forskellige fysiske og 

tolkningsmæssige ressourcer til rådighed for organiseringsfænomenet, som er 

relevante at inddrage i forståelsen af hvordan, kommunikation konstituerer 

mening, som er central for organiseringsfænomenet (Deetz, 2001; Ashcraft et al., 

2009). Hvordan mening forstås i den funktionalistiske transmissionsmodel, der 

gennemgående har fungeret som eksempel i afsnittet i relation til forståelsen af 

kommunikation som konstituerende for organisation, er illustreret i tabel 2-3 på 

næstkommende side. 
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 Funktionalistisk Konstitutionel 
Meningsdannelse Objekt-Subjekt: 

Den objektive virkelighed 
danner grundlag for 
meningsdannelse (statisk). 

Mening skabes, korrigeres og 
afvikles i kommunikationen 
subjekt-subjekt eller subjekt-
objekt. En kontinuerlig 
vekselvirkning mellem 
skabelse, distribution og 
anvendelse, hvori 
organisering finder sted.  
 

Meningsdistribution Transmission:  
Mening videregives via 
kommunikation, subjekt-
subjekt eller objekt-subjekt.  

Meningsanvendelse Praktisk:  
Til specifikke formål 
(rationelt). 

Tabel 2-3: En funktionalistisk og en konstitutionel forståelse af kommunikation. 

(inspireret af Ashcraft et al., 2009 og Fox, 1997). 

 

Det fremgår af den ovenstående tabel 2-3, at der kan skelnes mellem 

meningsdannelse, meningsdistribution og meningsanvendelse. En sådan skelnen 

tilvejebringer en klar fremstilling af forskellene mellem en funktionalistisk og en 

CCO inspireret tilgang til kommunikationsfænomenet. Tages der udgangspunkt i 

den første kolonne, vil en funktionalistisk forståelse betyde, at objektet fungerer 

determinerende for selve meningsdannelsen. Devisen er, at modtageren på 

baggrund af objektet, kan agere som afsenderen intenderer i udarbejdelsen af den 

objektiviserede meddelelse. Distributionen af mening er i et sådan tilfælde simpel 

transmission. Eventuelle fejl i meningsdistributionen vil være forankret i fejl eller 

manglende optimering af den lineære proces fra afsender til modtager. Slutteligt 

kan der siges, at der eksisterer en antagelse om, at såfremt kommunikationen er 

optimal, kan den intenderede mening relativt uproblematisk omsættes til praktisk 

applikation af modtageren (Ashcraft et al., 2009). 

 

I modsætning til den funktionalistiske fremstilling står en konstitutionel forståelse 

af kommunikation i den anden kolonne. Denne vil argumentere for, at objektets 

mening ikke per definition er givet, men skabes i relationen mellem subjekt-objekt 

og subjekt-subjekt eller i et andet vokabularium; konversation-tekst og tekst-

konversation (Taylor et al., 1996). Derfor giver det heller ikke umiddelbart 

mening,at differentiere mellem skabelse, distribution og anvendelse af mening i en 

konstitutionel forståelse af kommunikation, da der derimod er tale om en iterativ 

proces, hvor der kontinuerligt varieres mellem at anvende mening, skabe mening, 



 

58 
 

distribuere, for så måske at anvende eller skabe igen. Det er denne kontinuerlige 

vekselvirkning mellem de forskellige variationer, som gør organisering til en 

proces, som er forankret i kommunikation. En forståelse af kommunikation som 

konstituerende for organisations- og organiseringsfænomenet er således en 

forståelse af kommunikation som en kontinuerlig situeret proces, hvor subjekt-

subjekt- og subjekt-objekt-interaktion konstruerer, korrigerer eller afvikler 

mening, som er central for organiseringsfænomenet og organisationens eksistens. 

En sådan forståelse tilkendegiver afhandlingens tilgang til kommunikations-

fænomenet, hvor kommunikation forstås som de forskellige handlinger og 

processer, der medvirker til individers meningsdannelse (Putnam, 1983). Henføres 

dette perspektiv til det fænomenologiske perspektiv, hvorpå indeværende 

afhandling beror, kan kommunikation således forstås som al subjektets væren-i-

verden, når subjektet qua en unik biografisk betinget situation og subjektiv 

intentionalitet interagerer med eller interageres med af andre subjekter og 

objekter i en livsverdens kontekst (Schutz, 1972/2005; Zahavi, 2007). 

Kommunikation er således ikke begrænset til værende blot et spørgsmål om 

medie, meddelelse, kanal, afsender eller modtager. Derimod kan kommunikation 

ud fra et fænomenologisk perspektiv karakteriseres som den komplekse 

konfiguration af forskellige elementer, som ligeledes inkluderer de ovenstående, i 

noget der er meningsskabende på forskellige sociale niveauer. En sådan 

kommunikationsforståelse bryder med forståelsen af individet som værende 

determineret og fordrer en fortolkende og konstituerende tilgang til 

genstandsfeltet, der inkluderer såvel subjekter som objekter, der udgør konteksten 

for interaktion (Putnam, 1983; Weick, 1983; Ashcraft et al., 2009).  

 

Opsummerende for kapitlet kan det altså postuleres, at organizational 

communication er et felt, der har udviklet sig fra et snævert instrumentalistisk 

perspektiv på kommunikation til en bredere og mere nuanceret forståelse af 

kommunikation som konstitutiv for mening og organisering. Det er i dette brede 

perspektiv, at indeværende afhandling positioneres, og det er forankret i dette 

perspektiv, at resiliens undersøges. 

  



 

59 
 

3 Crisis Sensemaking: På vej mod et nyt 

forskningsparadigme? 
Det foregående kapitel positionerede afhandlingen i feltet organizational 

communication og tilkendegav afhandlingens forståelse af kommunikation som en 

kontinuerlig interaktiv proces, hvor symbolsk betydning gensidigt forhandles mod 

en konstruktion, korrigering eller afvikling af mening, som er central for 

organisering og organisationens eksistens (Ashcraft et al., 2009: 22). Denne 

kommunikationsforståelses relation til organisering er relativt eksplicit. Ikke desto 

mindre må kommunikationsforståelsen ligeledes relateres til kriseforskningen 

generelt og krisekommunikation i særdeleshed. Indeværende afsnit vil redegøre 

for, hvordan kriseledelse og krisekommunikation forstås i afhandlingen. 

Indledningsvist er det dog relevant at betone, at kriseledelse og 

krisekommunikation som videnskabelige forskningsfelter reelt er to forskellige, 

men samtidig interrelaterede forskningsfelter, der drager inspiration fra 

hinandens forskning (Johansen & Frandsen, 2007). 

 

3.1 Kriseledelse og krisekommunikation: En kort indskrivning 
Tages der indledningsvist udgangspunkt i feltet kriseledelse, kan dette felt 

karakteriseres som et felt, der har udviklet sig fra et snævert fokus på 

begivenheder til en mere nuanceret tilgang, hvor kriser anskues som værende en 

proces23. Således har forskningen inden for kriseledelse indledningsvist været 

koncentreret om krisens artstype, systemoprindelse og intensitet (Shrivastava & 

Mitroff, 1987; Pauchant & Mitroff, 1992). En af kriseledelseslitteraturens tidligere 

og indflydelsesrige definitioner af en krise formuleres således: 

  

  

                                                        
23 Dette indledningsvise fokus på begivenheder kan tilskrives det forhold, at den tidlige 
kriseledelseslitteratur var inspireret fra en militær/politisk logik, hvor der ofte fokuseres på 
begivenheder som udgør en krise. 
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”An organizational crisis (1) threatens high-priority values of the 
organization, (2) presents a restricted amount of time in which a 
response can be made, and (3) is unexpected or unanticipated by the 
organization”  

(Hermann 1963: 64) 

  

Definitionen ovenfor karakteriseres på fornuftigvis, kriseledelsens indledningsvise 

fokus på krisen som en enkeltstående begivenhed i det organisatoriske liv. 

Samtidig er det en krisedefinition med en vis receptionshistorie og popularitet, der 

samtidig er meget beskrivende for kriseledelse som forskningsfelt til og med 

1980erne (cf. Seeger et. al., 2007; Ulmer et. al., 2011). I definitionen forstås krisen, 

som en hændelse organisationen er udsat for, og kriseledelsens primære opgave er 

at begrænse denne uheldige enkeltstående hændelse, som organisationen er blevet 

udsat for. Selvom ordlyden måske nok er forskelligartet, kan tilsvarende tilgange 

til krisen som en begivenhed, der skal begrænses, således at organisationen kan 

vende tilbage til status quo, findes ved eksempelvis Barton (1993) eller Fern-

Banks (1996). Formuleret i metaforiske termer handler kriseledelse fra dette 

perspektiv således om slukningsarbejdet på den brændende platform, efter 

branden allerede er startet og har et vist omfang24. En sådan tilgang til kriseledelse 

er blandt andet benævnt som en hændelsestilgang (Roux-Dufort, 2007). 

 

Ikke desto mindre er der som nævnt sket en udvikling i kriseledelsesforskning 

mod en bredere og mere nuanceret forståelse af krisen og kriseledelse. Enkelte af 

de selvsamme forskere, som repræsenterer forståelsen af en krise som en 

begivenhed, har således udvidet deres kriseforståelse og tilgang til kriseledelse, 

ligesom nye forsker er kommet til og har medvirket til at udvikle feltet (Johansen & 

Frandsen, 2007). Således repræsenterer Puchant & Mitroff (1992) en mere 

nuanceret tilgang til kriser, idet der argumenteres for vigtigheden af at forstå, 

hvorfor krisen opstår, og hvad der kan gøres for at håndtere potentielle kriser i 

                                                        
24 Der eksisterer bevidsthed om at metaforen om den brændende platform er en metafor fra 
forandringsledelses- og forandringskommunikationslitteraturen (cf. Petersen, 2003). Ikke desto 
mindre argumenterer de to kriseforskere Mats Heide og Charlotte Simonsson (2013) for at intern 
krisekommunikation med fordel kan inspireres af forandringslitteraturen.  
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opløbet. Fokus kan således siges at skifte fra en forståelse af en krise som en 

hændelse til en mere nuanceret forståelse af krisen som simultane processer, der 

kulminerer i en krise. Samtidig med applikationen af en mere processuel 

forståelses af krisefænomenet udvides kriseledelsesforskning til også at omfatte 

før- og efter krise-fasen. (Coombs, 2012). Introduktionen af en mere processuel 

forståelse af krisen er samtidig en anerkendelse af, at krisen ikke blot er 

konstitueret af den enkelte (fysiske) hændelse eller begivenhed, men ligeledes har 

en symbolsk dimension. Som det formuleres nedenfor: 

 

”A crisis is a disruption that physically affects a system as a whole and 
threatens its basic assumptions, its subjective sense of self, it’s existential 
core”  

(Pauchant & Mitroff 1992: 12) 

 

Det forhold, at krisen anskues som bestående af forskellige faser og samtidig er 

relateret til såvel en fysisk som en symbolsk dimension, gør også, at kriseledelse 

som en holistisk videnskabelig disciplin distancerer sig fra andre relaterede 

forskningsdiscipliner som eksempelvis crash-management, security-management 

eller damage-control, der typisk fokuserer på fysiske hændelser (Pauchant & 

Mitroff 1992; Johansen & Frandsen, 2007). Udgangspunktet for forskningen inden 

for kriseledelse i et bredere perspektiv er således, hvordan organisationer kan 

håndtere krisen og hvordan, der kan arbejdes med forskellige elementer af en 

krise i de forskellige faser af en krise, og med udgangspunkt i de forskellige 

dimensioner en krise berører (Coombs, 2012). Ikke desto mindre er selve 

anvendelsen af fase- eller livscyklusmodeller i kriseledelseslitteraturen blevet 

kritiseret, idet der argumenteres for en sådan tilgang blot repræsentere en 

anderledes form for linariet, og inspireret af kaosteori argumenteres der for en 

mere relationel tilgang, hvor forskellige faser, cyklusser og handlinger foregår 

simultant (Jaques, 2007).  

 

I lighed med andre forskningsdiscipliner udgøres kriseledelsesforskningen af 

forskellige forskningstraditioner. Ledelsesforskerne Christine M. Pearson og Judith 

A. Clair (1998) argumenter for, at kriseledelse kan inddeles i tre forskellige 
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forskningstraditioner; henholdsvis et psykologisk perspektiv, et socialt/politisk 

perspektiv og et teknisk/strukturelt perspektiv. De tre perspektiver er illustreret 

og beskrevet i tabel 3-1 nedenfor: 

 

Psykologisk-perspektiv på 
kriseledelse 

Forskning i kognitiv og psykologisk indflydelse på 
organisatoriske kriser. I dette perspektiv indtager 
individet en prominent position, og der forskes blandt 
andet i begrænsninger i forhold til 
informationsbehandling, anvendelse af 
forsvarsmekanismer og ikke mindst traumer og 
normalisering hos de forskellige stakeholders, som er 
påvirket af krisen. 

Socialt/politisk-perspektiv på 
kriseledelse 

Forskning i det kollektive tab af mening og rollestruktur i 
en organisation. Herunder hvordan mening og 
rollestruktur genetableres i krisesituationer, 
organisationskultur og organisatorisk læring i efter krise-
fasen. 

Teknisk/strukturelt-perspektiv 
på kriseledelse 

Forskning i teknologiens interaktion med forskellige 
organisatoriske faktorer som eksempelvis ledelse, 
organisationsstruktur eller kultur på måder, som er 
uhensigtsmæssige og potentielt kan udgøre eller forklare 
en krise.  

Tabel 3-1: Forskningsperspektiver inden for kriseledelse. 

(inspireret af Pearson & Clair, 1998). 

 

De tre forskningsperspektiver og de forskellige temaer deri, er ikke nødvendigvis 

udtømmende, men til trods for det selvsagte forhold at nye temaer kommer til, 

tilvejebringer tabellen et godt overblik over forskellige perspektiver, som er 

appliceret på en krises forskellige faser, og som har præget kriseledelsesforskning 

hidtil. Endvidere kan der i de tre forskningstraditioner argumenteres for en vis 

erkendelsesparadigmatisk opdeling. Det psykologiske-perspektiv på kriseledelse 

kan siges at have individet som udgangspunkt for erkendelse, mens det 

sociale/politiske-perspektiv kan siges at have et intersubjektivt eller relationelt 

udgangspunkt for erkendelse, mens det teknisk/strukturelle-perspektiv kan siges 

at have systemstrukturelt udgangspunk for erkendelse (cf. Ritzer, 1981). 
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Krisekommunikation som forskningsområde kan i lighed med kriseledelse og 

ligesom kommunikationsforskningen generelt25 siges at have bevæget sig fra et 

snævert perspektiv til et mere bredt perspektiv repræsenteret ved to forskellige 

forskningstraditioner. Kriseforskerne Winni Johansen og Finn Frandsen (2007) 

skelner mellem to dominerende forskningstraditioner inden for 

krisekommunikation; den retoriske- eller tekstorienterede tradition og den 

strategiske- eller kontekstorienterede tradition. 

 

Den retoriske- eller tekstorienterede tradition beskriver forskning, der centrerer 

omkring organisationens skriftlige og verbale kommunikation i form af 

eksempelvis responsstrategier, når organisationen befinder sig i en krise26. I en 

sådan tradition findes eksempelvis retoriske forsvarsstrategier og imageledelse 

som relevante teoriapparater, og det normative udgangspunkt er ”hvad og 

hvordan”, der skal kommunikeres i en krise (Johansen & Frandsen, 2007: 202). Den 

strategiske- eller kontekstorienterede forskningstradition er en videreudvikling, 

der inkluderer flere elementer end den retoriske- eller tekstorienterede tradition. 

De forskellige elementer, som inddrages i den strategiske- eller 

kontekstorienterede tilgang, er blandt andet krisetype, krisens omfang, forskellige 

stakeholders, beslutningsprocesser, interaktion og så videre. Udgangspunktet for 

denne tradition er således, ”hvor og hvornår det er strategisk bedst at kommunikere 

hvad og hvordan” (Johansen & Frandsen, 2007: 202). De to traditioner er 

opsummeret i tabel 3-2 nedenfor: 

 

 

Retorisk- eller 
tekstorienteret tradition 

Inspireret af retorikken er fokus på 
kommunikationens indhold og form. 
Afsenderen indtager i denne tradition 
en prominent position, og det 
overordnede mål med såvel forskning 
som praksis er, at sikre afsenderens 
image og omdømme. 

Repræsentanter: 
Benoit, 1995 
Hearit, 2006 

                                                        
25 Jævnfør foregående kapitel hvori udviklingen fra en funktionalistisk til konstitutiv model 
beskrives inden for feltet organizational communication. 
26Eksempelvis inspireret af Corporate Apologia eller Impression Mangement traditionen (cf. Herit, 
1995). 
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Strategisk- eller 
kontekstorienteret 
tradition 

En mere situationsbestemt tilgang til 
krisekommunikation hvor der 
argumenteres for forskellige former 
for kommunikation i krisens 
forskellige faser. Denne tilgang er 
afhængig af forskellige elementer som 
eksempelvis beslutningsprocesser, 
krisetype, intensitet mv.  Såvel 
organisationen som stakeholders kan 
være genstandsfelt for forskningen 

Repræsentanter: 
Sturges, 1994 
Coombs, 1999 
Seeger et al., 2003 

Tabel 3-2: Forskningstraditioner inden for krisekommunikation. 

(inspireret af Johansen & Frandsen, 2000; Johansen & Frandsen, 2007: 201). 

 

Som det fremgår af tabel 3-2 ovenfor, kan de to forskningstraditioner inden for 

feltet krisekommunikation associeres med forskellige traditioner i traditionel 

kommunikationsforskning som eksempelvis retorik og public relations (Johansen 

& Frandsen, 2000; Johansen & Frandsen, 2007). Det forhold, at det er muligt at lave 

en sådan association, er dog ikke ensbetydende med, at et eller flere 

kommunikationsforskningsfelter har patent på krisekommunikation som 

forskningsfelt. Tværtimod har krisekommunikation som et distinkt forskningsfelt 

etableret sig som et interdisciplinært felt for forskere med forskellige tilgange til 

såvel kommunikation som organisation, kriser og omverdenen (Sellnow & Seeger, 

2013). Samtidig spirer en ny forskningstradition frem, som inspireret af 

kompleksitetsteori anlægger multivokale tilgange til krisekommunikation (cf. 

Johansen & Frandsen, 2007; Gilpin & Murphy, 2008). Den retoriske arena er en 

stærk repræsentant for en sådan multivokal kompleksitetstilgang til 

krisekommunikation. Den retoriske arena bryder samtidig med forskningsfeltets 

traditionelle distinktion mellem en retorisk- eller tekstorienteret tradition og en 

strategisk- eller kontekstorienteret tradition ved at indeholde elementer fra begge 

(Johansen & Frandsen, 2007; Frandsen & Johansen, 2010). 

 

Til trods for det forhold at kriseledelse og krisekommunikation reelt er to distinkte 

forskningsområder bestående af forskellige forskningstraditioner, opleves der en 

stigende konvergens mellem de to felter. Således er distinktion mellem, hvad der 

kategoriseres som krisekommunikationsforskning, og hvad der kategoriseres som 

kriseledelsesforskning, vanskelig at foretage (cf. Coombs, 2012; Johansen & 

Frandsen, 2007). Endvidere abonnerer de to forskningsfelter på mange af de 
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samme antagelser om en krises ontologi (Pearson & Mitroff, 1993; Sturges, 1994; 

King, 2007; Lalonde, 2007; Sellnow & Seeger, 2013). En anden indikation af 

forskningsfelternes konvergens mod syntese er, at det er de samme 

udviklingstendenser som præger felterne. Således har eksempelvis 

kompleksitetsteori influeret begge felter (cf. Paraskevas, 2006; Johansen & 

Frandsen, 2007; Gilpin & Murphy, 2010), ligesom der i forskningsfelterne er 

indikationer på, at transnationale kriser vil være et fremtidigt centralt tema i såvel 

kriseledelses- som krisekommunikationsforskning27. Indeværende afhandling skal 

ses som et bidrag til denne konvergens. Dette fordi afhandlingens forståelse af 

kommunikation som konstituerende og konstruerende for organisations-

fænomenet inkluderer ledelse som en aktivitet i kommunikationsprocessen og 

ikke som noget, der foregår afkoblet fra kommunikationen. Derved indskriver 

afhandlingen sig i den forskningstradition som Sally Maitlis og Scott Sonenshein 

(2010) har navngivet crisis sensemaking-traditionen. I denne forskningstradition 

er konvergensen mellem forskningsfelterne kriseledelse og krisekommunikation 

særlig evident, og en nærmere beskrivelse af traditionen vil være udgangspunktet 

for afhandlingens næste afsnit.  

 

3.2 Crisis sensemaking: Centraliseringen af mening 
Ontologisk kan der skelnes mellem to forskellige forståelser af en krises 

beskaffenhed (Johansen & Frandsen, 2007: 72). Der eksisterer på den ene side en 

systemteoretisk position, der argumenterer for, at en krise skal anskues som 

værende et iboende karakteristika ved et socialt, teknisk eller kulturelt system. 

Devisen i den systemteoretiske forståelse af en krises beskaffenhed er, at kriser er 

forventelige, normale og ikke umiddelbart kan undgås grundet den kompleksitet, 

der karakteriserer moderne organisationssystemer (cf. Perrow, 1984).  

 

Et anderledes perspektiv er repræsenteret i crisis sensemaking-traditionen (Maitlis 

& Sonenshein, 2010). I denne tradition argumenteres der for, at en krise 

                                                        
27 For eksempel er  The Third International Conference on Crisis Communication at the Beginning of 
the 21st Century tematiseret: Crossing Boundaries in Crisis Communication  
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grundlæggende er menneskeskabt og er forankret i menneskelige handlinger og 

sociale meningsskabelsesprocesser (Weick, 1988; Maitlis & Sonenshein, 2010; Holt 

& Cornelissen, 2013). En sådan socialkonstruktivistisk opfattelse af en krises 

beskaffenhed antyder på den ene side, at det er muligt at praktisere kriseledelse og 

krisekommunikation der skaber værdi for en organisation, som befinder sig i en 

krise. På den anden siden aktualiserer en sådan forståelse af en krises 

beskaffenhed et forskningsmæssigt fokus på den interne dimension af en 

organisation i en krisesituation (Maitlis & Sonenshein, 2010; Frandsen & Johansen, 

2011). Som det formuleres nedenfor om krisens beskaffenhed: 

 

“Hazards are not given nor do they necessarily inherit in organized 
activity. Instead, they are often constructed and put into place by human 
actors” 

(Weick, 1988: 314) 

    

Det er som nævnt baseret på de ontologiske præmisser, som ovenstående citat 

tilkendegiver, at crisis sensemaking-traditionen etableres som et distinkt 

forskningsområde. Dette gøres via en gennemgang af studier28, som er inspireret af 

Karl E. Weicks (1988) skelsættende artikel ”Enacted Sensemaking in Crisis 

Situations”, som er en analyse af industriulykke på Union Carbide fabrikken ved 

byen Bhopal i Indien. I Maitlis og Sonensheins (2010) oversigtsartikel fremhæves 

foruden teorien om enacted sensemaking en række studier som eksempelvis Paul 

Shrivastava, Ian Mitroff, Danny Miller og Aniel Miglanis (1988) ”Understanding 

Industrial Crisis”, samt Robert Gephart, Lloyde Steier og Tomas Lawrences (1990) 

”Cultural rationalities in crisis sensemaking” som medkonstituerende til crisis 

sensemaking-traditionen. De forskellige studier, der strategisk anvendes til at 

etablere en crisis sensemaking-traditionen, centrerer om, hvordan 

meningsskabelse foregår, når krisen udfoldes på et mikroniveau (cf. Weick, 1990; 

Weick, 1993; Wicks, 2001; Weick & Sutcliff, 2003; Vendelø & Rerup, 2009; Weick, 

                                                        
28 Maitlis og Sonesheins (2010) oversigtsartikel ”Sensemaking in Crisis and Change: Inspirations 
and Insights from Weick” (1988) inkluderer i øvrigt også en gennemgang af forskningslitteratur i 
organisationsforandring, men det er her valgt at tage udgangspunkt i deres gennemgang af 
kriseforskningslitteraturen, hvor inspirationen fra Weicks (1988) ”Enacted Sensemaking in Crisis 
Situations” beskrives som værende størst (Maitlis & Sonenshein, 2010: 558). 
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2010), eller hvordan meningsskabelse foregår på et makroniveau, efter en krise er 

afsluttet (cf. Turner, 1976; Shrivastava et al., 1988; Gephard et al., 1990; Brown, 

2000). Denne interesse for under- og efter krise-fasen betoner det forhold, at det 

er i opbruddet snarere end i rutinen, at meningsskabelsen og organisering 

anskueliggøres (Weick, 1993: 641). 

 

De forskellige studier, der anvendes til at etablere crisis sensemaking-traditionen, 

består overvejende af single case eller multiple casestudier (Maitlis & Sonenshein, 

2010; Frandsen & Johansen, 2011). Endvidere er studierne generelt karakteriseret 

ved en kvalitativ tolkningsmetodologi a la hermeneutik, hvor det empiriske 

materiale primært består af arkivstudier af forskellige former for offentligt 

tilgængelige dokumenter. I visse tilfælde er disse arkivstudier kombineret med 

andre forskningsmetodikker, eksempelvis er Morten Vendelø og Claus Rerups 

(2009) analyse af ni unge menneskers død ved Pearl Jam koncerten ved Roskilde 

festival i år 2000 baseret på ikke mindre end 17.405 dokumenter, der inkluderede 

alt fra ulykkesrapporter fra politiet, til bøger, festivalaviser og dokumentar-

programmer. Samtidig har den ene af forfatterne tilegnet sig 

sikkerhedsvagtuddannelsen og aktivt fungeret som vagt ved festivalen i årene efter 

ulykken og derved oparbejdet en forståelse for sikkerhedsvagternes praksis.  

 

Som det ovenstående eksempel illustrerer, er der enkelttilfælde, hvor der 

anvendes andre metoder end arkivstudier i crisis sensemaking-traditionen (cf. 

Gephardt et. al., 1990). Ikke desto mindre er det empiriske fundament for 

hovedparten af de studier, der anvendes til at etablere traditionen som nævnt 

baseret på arkivstudier (cf. Weick, 1988; Weick, 1990; Weick, 1993). En række af 

de forskellige studier, der udelukkende er baseret på arkivstudier, er forankret i en 

analyse af undersøgelseskommissionsrapporter, og der tages ofte udgangspunkt i 

en metodologi, der kan karakteriseres som sammenstykning, og dermed er der 

ikke tale om decideret indholdsanalyser af arkivmaterialet (cf. Krippendorff, 

2012). Anvendelsen af arkivstudier som forskningsmetodologi kan potentielt 

tilskrives det forhold, at det er vanskeligt at få adgang til at generere empiri under 

en organisatorisk krise, hvorfor en række af studierne i crisis sensemaking-
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litteraturen kan kategoriseres som værende af retrospektiv karakter, hvor en krise 

forsøges forstået, efter denne er hændt. Dette uafhængigt af om der opereres i en 

under eller efter krise-fase. 

 

Før krise-fasen forbliver i etableringen af crisis sensemaking-traditionen 

uadresseret (Maitlis & Sonenshein, 2010). Ikke desto mindre kan der 

argumenteres for at før krise-fasen inkluderes i traditionen, qua den stigende 

interesse og inspiration crisis sensemaking-traditionen henter fra forskningen i 

high reliability organization (HRO). I HRO-studier undersøges hvordan, der kan 

arbejdes med at kvalificere meningsskabelsesprocesser i før krise-fasen ved blandt 

andet at fokusere på at skabe et kommunikationsklima, hvor det er legitimt at 

søge, finde og diskutere fejl (cf. Weick, et al., 1999; Weick & Sutcliff, 2001; Weick & 

Sutcliff, 2007). Den voksende forskningsmæssige interesse i HRO til trods 

inkluderes de forskellige studier, der tager udgangspunkt i HRO, ikke i den 

strategiske etablering af crisis sensemaking. Fravalget heraf indikerer, at der i 

etableringen af traditionen er fortaget nogle strategiske til- og fravalg i forhold til 

at definere den nye traditions genstandsfelt. 

 

Forankret i de forskellige virkemidler Maitlis & Sonenshein (2010) anvender til at 

etablere crisis sensemaking-traditionen, kunne crisis sensemaking-traditionen reelt 

anskues som en drejning af krisefeltet (cf. kap. 2). Disse virkemidler er som 

tidligere nævnt et brud med den ontologiske præmis for en krises beskaffenhed og 

en strategisk positionering i forhold til andre prominente værker i 

kriselitteraturen. Hvorfor disse virkemidler resulterer i etableringen af en 

paralleltradition og ikke en drejning af kriseforskningsfeltet, kan der reelt kun 

gisnes omkring. Faktum er dog, at crisis sensemaking-traditionen betoner 

meningsskabelsen i under og efter krise-fasen som et distinkt forskningsområde 

inden for kriseforskning, og at manglende mening kan resultere i en krise (Maitlis 

& Sonenshein, 2010). 
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3.2.1 Teorien om retrospektiv sensemaking – Et resume af Weicks tankegods 
Idet artiklen ”Enacted Sensemaking in Crisis Situations” (Weick, 1988) udgør et 

sådan epokegørende bidrag til kriseforskningen generelt og crisis sensemaking-

traditionen i særdeleshed, vil efterfølgende afsnit foretage en intensiv indføring i 

artiklens konceptuelle ide om meningsskabelsens relation til krisen. Dette i 

kombination med en indføring i artiklen ”The Collapse of Sensemaking in 

Organizations: The Mann Gulch Disaster” (Weick, 1993) der videreudvikler de 

konceptuelle ideer om meningsskabelse i krisesituationer, og som for første gang 

introducerer resiliensbegrebet i relation til meningsskabelse i krisesituationer29. 

Den observante læser har øjensynligt bemærket, at de to studier, der anvendes til 

at konceptualisere crisis sensemaking-traditionen i indeværende kapitel, er 

forfattet af den samme kriseforsker. Idet der i kapitlet særligt fokuseres på to 

specifikke artikler om kriser, og der derfor ikke redegøres for Weicks tidligere 

eller senere værker, er det af forståelsesmæssige hensyn relevant med en kort 

redegørelse for de grundlæggende præmisser, hvorpå teorien om retrospektiv 

sensemaking er forankret (Weick, 1969; Weick, 1979). 

 

Teorien omkring retrospektiv sensemaking markerer et tydeligt opbrud med 

substantivet organisation, og der argumenteres i stedet for en processuel tilgang 

markeret ved verbet organisering. Der argumenteres endvidere for, at drivkraften 

bag enhver social organisering er at mindske tvetydighed og kompleksitet fra 

omgivelser. Som det formuleres nedenfor: 

 

“Organizing consists of the resolving of equivocality in an enacted 
environment by means of interlocked behaviors embedded in 
conditionally related processes” 

(Weick, 1969: 91) 

 

                                                        
29 Udvælgelsen af de to artikler ”Enacted Sensemaking in Crisis Situations” (Weick, 1988) og ”The 
Collapse of Sensemaking in Organizations – The Mann Gulch Disaster” (Weick, 1993) er forankret 
på et relevans- og originalitetsprincip (cf. Sellnow & Seeger, 2013). Denne udvælgelse er fortaget 
velvidende om at Weicks andre værker ligeledes kan indskrives i crisis sensemaking-traditionen (cf. 
Weick 1990; Weick & Sutcliffe, 2003; Weick, 2010). 
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Udgangspunktet for al social organisering er således at reducere tvetydighed via 

opretholdelse eller udviklingen af processer, der er kontinuerlige, gensidige, og 

som betinger adfærd mellem to eller flere individer med henblik på behandlingen 

af tegn fra den specifikke situation, hvori en givet social organisation er situeret 

(Weick, 1969: 91). En anden præmis for teorien om retrospektiv sensemaking er, 

som navnet på teorien også indikerer, at rationalisering er retrospektiv, og at 

handling går forud for mening30 (Weick, 1969; Weick, 1979). Ikke desto mindre er 

denne præmis, som det vil fremgå senere, forankret i hvordan handlings- og 

meningssekvensen anskues. Handling går som nævnt forud for mening, men 

samtidig er handling forankret i erfaringer konstitueret af tidligere handlings- og 

meningssekvenser af relevans for et fremtidigt handlingsprojekt (Weick, 1969; 

Schutz, 1972/2005; Weick, 1979). Slutteligt er der i teorien om retrospektiv 

sensemaking en tydelig inspiration fra sociokulturel evolutionsteori som 

forklaringsmodel for, hvordan variationer af information, viden og mening 

videregives kulturelt, og hvorfor nogle af disse variationer bevares, mens andre 

afvikles, og nye variationer skabes (Weick, 1969; Weick, 1979).  

 

Teorien om organisering og retrospektiv sensemaking er løbende blevet udbygget 

og konkretiseres gennem Weicks forfatterskabet (cf. Weick, 1995; Weick, 2001; 

Weick, 2009). Således præciseres teoriens forskellige dimensioner og her 

fremhæves det foruden det forhold, at sensemaking starter med handling, at 

sensemaking grundlæggende handler om organisering via kommunikation (Weick 

et al., 2005: 409). Således fremhæves det, at organisering og sensemaking foregår, 

når forhold af organisatorisk betydning udvælges og bliver genstand for 

kommunikation. I den forbindelse abonneres der på en forståelse af 

kommunikation inspireret af Montreal-skolen (cf. kap. 2.3.2), som det formuleres 

nedenfor: 

 

                                                        
30 Det forhold, at rationalisering er retrospektiv, er inspireret af kognitiv dissonansteori. Weicks 
Ph.d.-afhandling i psykologi omhandlede kognitiv dissonans, og inspirationen herfra, er tydelig selv 
i senere værker (cf. Weick, 2001; Weick, 2009).  
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“We see communication as an ongoing process of making sense of the 
circumstances in which people collectively find ourselves and of the event 
that affected them. The sensemaking, to the extent that it involves 
communication, takes place in interactive talk and draws on the 
resources of language in order to formulate and exchange through talk… 
symbolically encoded representations of these circumstances. As this 
occurs, a situation is talked into existence and the basis is laid for action 
to deal with it”  

(Taylor & Van Every, 2000: 58 i Weick et al., 2005) 

 

Som det fremgår af citatet ovenfor, er kommunikation relevant for 

meningsskabelse, fordi selve procesessen med at skabe mening i en situeret 

situation er forankret i det interaktive sprogbrug, der karakteriserer 

kommunikation, og som er med til at tale en situation til eksistens. Det er således i 

kommunikationen, at det er muligt, at mening af relevans for organisering 

konstrueres, korrigeres eller afvikles. Dermed indskriver Weick og medforfatterne 

Kathleen M. Sutcliff og David Obstfeld (2005) med artiklen ”Organizing and the 

Process of Sensemaking” reelt teorien omkring retrospektiv sensemaking og 

organisering i organizational communication litteraturen, og ideen om at 

kommunikation er konstituerende for organisation (cf. kap. 2.3). Med dette resume 

af retrospektiv sensemaking-teoriens inspirationskilder og grundlæggende 

præmisser in mente kan fokus rettes mod crisis sensemaking-traditionens 

konstituerende artikel.  

 

3.2.2 Fundamentet – “Enacted Sensemaking in Crisis Situations” (1988) 
Handling indtager både i teorien omkring retrospektiv sensemaking (Weick, 1969; 

Weick, 1979) og enacted sensemaking (Weick, 1988) en prominent position. 

Handlingsbegrebet forstås i en sensemaking sammenhæng bredt og beskriver 

principielt enhver handling i en subjekt-subjekt eller subjekt-objekt relation, som 

har til formål at mindske tvetydighed ved at arrangere, konstruere eller udvælge 

tegn fra de organisatoriske omgivelser, der er centrale for meningsskabelsen. 

Eksempelvis inkluderes det at tale som en handling, hvilket illustreres i den 

efterhånden kendte sætning om meningsskabelse: ”How can I know what I think 

until I see what I say?” (Weick, 1988: 307). Idet handlingsbegrebet forstås så 

alsidigt, som det gør, kan det indledningsvist være relevant at etablere et 
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begrebsapparat omkring handlingen, førend en diskussion af handlingens 

betydning for meningsdannelse og krisen uddybes. Et begrebsapparat omkring 

handlingsprojektet tilvejebringes i fænomenologen Alfred Schutzs (1972/2005) 

handlingsteori, som tilvejebringer et vokabularium, som er særligt interessant i 

forhold til teorien om enacted sensemaking, idet dette vokabularium berører de 

tidslige aspekter af handlingens beskaffenhed.  

 

I forhold til at opbygge et begrebsapparat for handling giver det indledningsvist 

mening at skelne mellem den igangværende handling (action) og den afsluttede 

handling (act). Det fremgår implicit af en sådan skelnen, at der opereres med to 

forskellige handlingstyper; henholdsvis den igangværende handling, der eksisterer 

i nutiden og først erfares senere, og den afsluttede handling, som eksisterer i 

fortiden og erfares i nutiden. Ikke desto mindre kan handlingen i foregribelsen af 

en situation siges at transcendere den tidsmæssige skelnen de to handlingstyper 

tilvejebringer. Tages der udgangspunkt i et tænkt eksempel, hvor en organisation 

udarbejder en kriseplan, vil enhver handling være forankret i forestillingen om det 

afsluttede handlingsprojekt – at udarbejde en plan, der imødegår en krise, som 

endnu ikke eksisterer. Et sådan handlingsprojekt vil således eksistere i førfremtid, 

men er samtidig baseret på den forhåndsværende viden og erfaring, tidligere 

afsluttede planer og kriser tilvejebringer. Et sådan handlingsprojekt kan således 

siges at være prospektiv og retrospektiv på en og samme tid (Schutz, 1972/2005). 

 

Forankret i ovenstående udlægning af handlingens beskaffenhed kan det således 

udledes, at en handling først eksisterer i den retrospektive tilskrivning af mening. 

Samtidig indtager handlingen, når den kan tilskrives mening, karakter af at være 

en afsluttende handling. Denne forståelse af handlingen korresponderer med den 

handlingsforståelse, der karakteriserer teorien om retrospektiv sensemaking 

(Weick, 1969; Weick, 1979) og enacted sensemaking (Weick, 1988). Sekvensen i 

teorien omkring retrospektiv sensemaking beskriver, hvordan en organisations 

medlemmer - bevidst eller ubevidst - selektivt udvælger forskellige tegn (cues) fra 

omgivelserne, som der handles på i en givet situation (selection). Forankret i 

handlingens udfald og den intersubjektive meningsforhandling opretholdes eller 
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ændres meningsstrukturer (retention). Disse meningsstrukturer har betydning for 

hvilke tegn (cues), der kollektivt handles på i fremtidige situationer og så 

fremdeles (Weick, 1969; Weick, 1979). Sekvensen er illustreret i figur 3-1 

nedenfor: 

 

 
Figur 3-1: Retrospective sensemaking.  

(inspireret af Weick, 1969; Weick, 1979)  

 

Som det fremgår af figur 3-1 ovenfor beskriver retrospektiv sensemaking, hvordan 

meningsskabelse foregår som en kontinuerlig cyklisk og social proces mellem 

generering og udvælgelse samt opretholdelse eller ændring af eksisterende 

meningsstrukturer med betydning for organisering. Som det fremgår ovenfor 

opererer meningsskabelsesprocessen således i forskellige tidsperspektiver og i 

lighed med handlingsteorien, der argumenterer for, at en handling først kan 

erfares, efter den er afsluttet, argumenteres der i teorien om retrospektiv 

sensemaking for, at handling går forud for meningsskabelse (Schutz, 1972/2005; 

Weick, 1988; Weick, 2010).  

 

Dette konceptuelle fundament fra teorien om retrospektiv sensemaking 

videreføres i enacted sensemaking, der er en teori om, hvordan omgivelserne 

skabes via handlinger, som er målrettet forståelse i en givet situation. 

Udgangspunktet er som tidligere nævnt, at organisationens medlemmer selektivt 

udvælger de tegn fra omgivelserne, som handling er rettet mod. Samtidig vil 

enhver handling integrere organisationen og påvirke den fremadskridende 

situation, hvormed organisationen kan siges at handle i forhold til en selvskabt 

situation (Weick, 1988; Roux-Dufort, 2007). Som det illustreres i figur 3-2 

nedenfor: 

 

Cues Selection Retention 
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Figur 3-2: Enacted sensemaking.  

(inspireret af Weick, 1969; Weick, 1979; Weick, 1988) 

 

Tages der endnu en gang udgangspunkt i den efterhånden kendte sensemaking 

sætning citeret på foregående side, refererer ”..what I say?” således til 

enactmentprocessen, hvor genereringen af materiale til meningsskabelse finder 

sted, mens ”…until I see…” refererer til selektionsprocessen, hvor der udvælges 

hvilket materiale der skal fungere som genstand for mening. Slutteligt refererer ”… 

know what I think…” til selve resultatet - altså mening i retention processen 

(Tsoukas, 2013: 53). Som det formuleres om enactmentbegrebet nedenfor: 

  

“The term ’enactment’ is used to preserve the central point that when 
people act, they bring events and structures into existence and set them in 
motion. People who act in organizations often produce structures, 
constraints, and opportunities that were not there before they took 
action.” 

(Weick, 1988: 306) 
 

Der argumenteres endvidere for at enactment involverer to forskellige 

komponenter; henholdsvis en proces (enactment) og et produkt (de enactede 

omgivelser). Enactmentprocessen er reelt beskrevet ovenfor som generering af 

materialet, hvortil mening tilskrives, hvorfor der med fordel kan uddybes lidt på 

selve produktet; de enacted omgivelser. Disse omgivelser inkluderer såvel 

individer som materielle og symbolske objekter, der ikke nødvendigvis er en del af 

den situation, der handles i forhold til, men som har potentiale til at blive det via 

enactmentprocessen. Som det formuleres om de enacted omgivelser: 

  

Enactment Selection Retention Environment 
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“All crises have an enacted quality once a person takes the first action. 
Suppose that a gauge shows an unexpected increase in temperature. That 
is not enactment. Suppose further that in response to the unexpected 
temperature increase people tap the gauge or call the supervisor or 
proceed with a tea break or walk out to look at the tank whose 
temperature is being measured. That still is not enactment, because all 
that exists so far is a simple stimulus and response. But the response of 
tapping, calling, drinking, or walking produces a new stimulus that would 
not have been there had the first been ignored. The ‘second stimulus’ is 
now a partial human construction. The assumptions that underlie the 
choice of that first response contribute to enactment and the second 
stimulus. As action continues through more cycles, the human responses 
which stimulate further action become increasingly important 
components of the crisis.” 

(Weick, 1988: 309) 
 

Der eksisterer, som det fremgår af den ovenstående diskussion og citat, et 

dialektisk samspil mellem proces og produkt, som er foranlediget af 

meningstolkningen. Ligesom med Montreal-skolens teori om kommunikationens 

konstitution af organisation opereres der i enacted sensemaking med et dialektisk 

samspil, der er situeret i en specifik kontekst bestående af såvel en materiel som 

en symbolsk dimension. Endvidere opereres der i teoretiseringen af enactment 

ligeledes med det, som Montreal-skolen kategoriserer som en dobbelt translation 

(Taylor et. al., 1996; cf. kap. 2.3.1). Dette fordi der i den kontinuerlige 

enactmentproces veksles mellem proces og produkt. Således skaber processen et 

produkt, der resulterer i initieringen af en ny proces med et nyt produkt og så 

fremdeles (Weick, 1988). 

 

For at illustrere enacted sensemaking kan der med fordel tages udgangspunkt i et 

eksempel fra afhandlingens empiri (cf. kap. 6.2.1). I forbindelse med øvelsen Klør 

Knægt gik militærenheden på et tidspunkt forkert, førend at enheden farer helt 

vildt. Til trods for at enheden allerede tidligt i forløbet går forkert, farer de mere og 

mere vild og ender med at gå en strækning på ti kilometer, hvor den strækning de 

reelt skulle gå var ca. tre kilometer. Dette skete fordi enheden løbende tilpassede 
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de forskellige opfang31 i terrænet som eksempelvis kryds, stier og levende hegn til 

der, hvor de mente de var på kortet. Enheden blev dermed ikke opmærksom på, at 

de var gået forkert, fordi omgivelserne løbende blev tilpasset til forventningen om, 

at enheden var på rette vej. Da de senere bliver bevidste om, at de er gået forkert, 

går de forkert endnu en gang, førend det går op for dem, at de reelt ikke har nogen 

anelse om, hvor de er henne32 (KK6: 76). 

 

Ovenstående eksempel illustrerer hvordan fysiske objekter som eksempelvis et 

terrænkort, træer, kryds og stier enactes og influerer på den specifikke situation, 

som eksemplet udgør. Endvidere synliggør eksemplet det forhold, at den uventede 

og tvetydige situation hvori enheden afslutningsvist befandt sig, var en situation 

skabt af enheden selv via forskellige enactmentprocesser. Slutteligt betoner 

eksemplet, at de enacted kvaliteter af en situation er særlig tydelige, når 

interrelaterede begreber som eksempelvis forventningen om at være på rette vej 

sættes i relation til den enacted situation og den meningsdannelse, der præger 

organiseringen i situationen (Weick, 1988).  

 

Forpligtigelse, kapacitet og forventninger 

Det fremgår af eksemplet ovenfor, at eksempelvis en social organisations 

forventninger kan influere, hvorledes en situation enactes, og hvordan der skabes 

mening. I artiklen ”Enacted Sensemaking in Crisis Situations” fremhæves særligt 

tre begreber, som kan influere enactmentprocessen og den sociale konstruktion af 

en givet situation. Disse er forpligtigelse, kapacitet og forventninger33 (Weick, 

1988). Disse interrelaterede begrebers relation til enactment og meningsskabelse 

vil blive uddybet nedenfor. 

 

                                                        
31 Et opfang er et subjektivt udvalgt kendetegn, der udvælges på kortet og dernæst anvendes som 
pejlemærke. Der navigeres efter dette pejlemærke i terrænet med henblik på, at indikere om 
enheden er på rette vej. 
32 Denne specifikke situation er genstand for en dybdegående analyse og diskussion i kapitel 6.1 
33 Oversættelse af begreberne commitment, capacity og expectations.  
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Forpligtigelse i forhold til et givet handlingsprojekt kan have essentielt betydning 

for enactmentprocessen, og hvordan meningsskabelse i en givet situation foregår. 

Ikke desto mindre er relevansen af forpligtigelse ikke forankret i et tidsmæssigt 

perspektiv, men skal derimod forstås på baggrund af selve handlingens 

intersubjektive karakter34. Såfremt en handling kan karakteriseres som værende 

synlig og permanent i modsætning til eksempelvis usynlig og interimistisk, bliver 

handlingen mere vanskelig at afkoble fra en givet situation. Er samme handling 

samtidig foretaget på et viljebestemt initiativ, er det vanskeligt for de(n) 

handlende at afskrive sig ansvaret for handlingen. I en sådan situation, hvor en 

givet handling kan karakteriseres som værende synlig, permanent og baseret på et 

viljebestemt initiativ, er meningsskabelsen i relief til pågældende handling i 

mindre grad forankret i forventet årsagssammenhænge mellem handling og 

resultat (Weick, 1988). Når en handling fungerer forpligtigende, er det således, 

fordi den er forankret i de(n) handlendes opfattelse af egne og specifikke andres 

forventning til handlingens udfald (Mead, 1922). Hvilket også forklarer, hvordan 

forpligtigelser til tidligere irreversible handlinger kan påvirke 

enactmentprocessen, meningsskabelsen og efterfølgende handlinger ved, at der 

skabes det, som kan karakteriseres som selvopfyldende profetier. 

 

Forpligtigelse til en handling kan have en positiv indflydelse på en organisations 

virkemåde. I en kompleks uventet situation præget af tvetydighed foranlediger 

forpligtigelse meningsskabelse ved, at tilbyde en umiddelbar struktur der muliggør 

handling. Tages der endnu en gang udgangspunkt i det empiriske eksempel nævnt 

ovenfor, var der på et tidspunkt en soldat fra enheden, som stillede 

spørgsmålstegn ved, om enheden var på rette vej. Spejderen og gruppeføreren 

konfererede med kortet og orienterede enheden om, at længere fremme skulle 

vejen dele sig, hvorefter enheden skulle til venstre, og lidt efter ville de være 

fremme ved bestemmelsesstedet. Endvidere gjorde gruppeføreren opmærksom på, 

at han godt var klar over, at alle enhedens medlemmer var trætte, og at de derfor 

                                                        
34 Dermed menes ikke at forpligtigelsen ikke har en tidslig karakter, idet det intersubjektive per 
definition har en tidslig og rumlig dimension (Schutz, 1972/2005). Argumentet er blot at det 
intersubjektive er fremtrædende i forpligtigelsen (Weick, 1988). 
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bare skulle komme af sted, således enheden fik mest mulig tid til at hvile, når de 

kom frem til bestemmelsesstedet. Det forhold at spejder og gruppefører 

konfererede hinanden og kortet samt orienterede resten af enheden om den 

fremadrettede plan, gør handlingen såvel synlig som permanent. Endvidere 

beslutter gruppeføreren, at de skal hurtig af sted, for at få mest mulig hvile. 

Dermed lukkes der ned for yderligere diskussion, og der tages initiativ til, at 

enheden fortsætter sin færden. Således var det først da enheden kom op af vejen til 

venstre, at de blev bevidste om, at de ikke bare var gået forkert, de var reelt faret 

vildt. I en situation som eksemplet illustrerer, gør forpligtigelsen til handlingen 

forskellige ting for enheden. For det første forpligtes enheden til at udføre den 

artikulerede plan og fortsætte fremad og til venstre. Handlingen skaber således en 

umiddelbar struktur, der er anvendelig i forhold til meningsskabelsen a la; vi er på 

rette vej; vi er snart fremme; spejder og gruppefører har styr på, hvor vi er; jeg skal 

bare passe mine sikringsopgaver. En sådan umiddelbar struktur kan være 

udgangspunktet i forhold til at udfolde en situation yderligere og skabe mening 

(Weick, 1988). 

 

Ikke desto mindre eksisterer der også nogle negative konsekvenser i forbindelse 

med, at en organisation forpligtes til en handling, nemlig det at en sådan 

forpligtigelse ofte kan fungere som en optik for, hvad der ses og ikke ses i en given 

situation. Som det formuleres nedenfor om forpligtigelsen til en handling: 

  

“When people make a public commitment that an operation gauge is 
inoperative, the last thing they will consider during a crisis is that the 
gauge is operating. Had they not made the commitment, the blind spot 
would not be so persistent.” 

(Weick, 1988: 310) 
 

En tilsvarende observation er synlig i det empiriske eksempel, der gennemgående 

er anvendt i indeværende afsnit. Havde spejderen og gruppeføreren ikke været: ”… 



 

79 
 

stensikre på vi gik rigtig der…” (KK3:12)35, ville der potentielt havde været rettet 

opmærksomhed på opfang og elementer i omgivelserne, der ikke umiddelbart 

passede med, hvad enheden ønskede at se, og situationen havde potentielt 

udfoldet sig anderledes.  

 

Et andet begreb, som fremhæves som værende relevant for sensemaking og 

enactmentprocessen, er begrebet kapacitet. Den simple årsag er, at en 

organisations konstituenter retter opmærksomhed mod forhold, de har mulighed 

for at påvirke. I en uventet og tvetydig situation, der er præget af mange forskellige 

indtryk, er fokus rettet mod tegn, der opleves som en videns, erfarings- eller 

håndværksmæssig kapacitet til at håndtere eller påvirke. Ikke desto mindre sker 

denne intentionelle fokusering af kapacitet på bekostning af andre potentielt 

relevante tegn, der dermed ikke reageres på (cf. kap. 1.1). Som det formuleres 

nedenfor om relationen mellem kapacitet, perception og handling:  

  

“(T)he predisposition to perceive a threat varies with the person’s beliefs 
about his ability to take effective counteraction if he perceives the 
danger…. Whether they are vigilant or defensive depends in large part on 
whether they think they can act effectively on the undesired information” 

(Jervis, 1976: 374-375 i Weick, 1988: 311) 
 

Der er altså en relation mellem kapacitet og perception, der potentielt kan forstås 

forankret i den fænomenologiske notits om den biografiske betingede situation og 

individets subjektive intentionalitet, der forklarer, hvordan individers 

relevanssystemer differentierer i forskellige situationer. I en givet situation vil 

ethvert individ indtage en særlig position i forhold til såvel den materielle som den 

sociale kontekst. Denne position referer ikke blot til subjektets fysiske placering, 

status eller rolle i en givet situation, men beskriver ligeledes en ideologisk position, 

der er forankret i tidligere erfaring og forhåndsværende viden (Schutz, 

                                                        
35 Når der henvises til afhandlingens interviewprotokoller, forkortes der med navnet på casen og 
det nummer den enkelte interviewperson er tildelt. KK3 er således Klør Knægt, interviewperson 
tre. Casen Klør Knægt består af i alt seks interviews, det vil sige fra KK1 til KK6. Tilsvarende 
henvisningsform er gældende for casen Gendarmturen, der består af otte interviews og forkortes 
GT, altså fra GT1 til GT8. 
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1972/2005: 30). Den biografiske betingede situation kan dermed forklare, 

hvordan den uerfarne kortfører kan gå forbi en kirke og fortsat have fokus rettet 

på vejen, mens den erfarne kortførers intentionalitet retter opmærksomhed mod 

kirken på lang afstand. Velvidende om at kirker er et godt opfang, når der skal 

orienteres på et kort. 

 

En organisations handlingsrepertoire i forhold til en givet situation under 

udfoldelse vil således være direkte relateret til de kapaciteter, organisationens 

konstituerende individer besidder i forhold til en situeret situation. En nuancering 

af en givet situation med henblik på at påvirke enactmentprocessen og begrænse 

tvetydighed kræver en ændring i hvordan udgangspunktet for en situation 

perciperes. En ændring af hvad der i Montreal-skolens CCO-perspektiv benævnes 

verdensanskuelse (worldview) (Groleau & Taylor, 1996; Brummans, 2013). En 

sådan ændring kan være forankret i en lang række forskellige indsatsområder 

eksempelvis ved at øge erfarings- og vidensbasen hos de individer, der skal 

fungere i og skabe mening i komplekse situationer (Weick, 1988; Schutz, 

1972/2005). Kapacitet er vigtig, fordi perceptioner aldrig er frigjort fra erfaringer 

og viden, og i manglen herpå er alternativet, at der handles forankret i erfaringer 

fra situationer, der er irrelevante for de problematikker, der karakteriserer en 

aktuel situation (Weick, 1988). 

 

Slutteligt fremhæves forventninger som et relevant begreb i forhold til at forstå 

enactment og meningsskabelse. Det er særligt med henblik på de grundlæggende 

antagelser om tingenes tilstand, at forventninger kan influere på, hvordan tegn, der 

er genstand for meningsskabelse, genereres via enactment og påvirker, hvordan en 

situation udfolder sig og tilskrives mening. Hvordan antagelser og forventninger 

influerer på en givet situation, er på sin vis allerede berørt i diskussionen omkring 

forpligtigelse og kapacitet. Endvidere er antagelsers indflydelse på, hvordan en 

givet situation forløber, illustreret i det empiriske eksempel, der har fungeret 

gennemgående for indeværende afsnit (cf. kap. 6.2.1). Det essentielle i forhold til 

forventninger og antagelsers betydning i forhold til et handlingsforløb og den 

efterfølgende meningsskabelse er, at disse har stor betydning for, om en 
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indledningsvis lille fejl eskalerer eller ikke (Weick, 1988). Tages der en sidste gang 

udgangspunkt i det empiriske eksempel fra tidligere, kan det siges, at kortførerens 

antagelse om, at enheden var på rette vej, kombineret med holdets forventning om, 

at de snart ville nå bestemmelsesstedet, ikke bare gjorde at enheden reelt farede 

vild. Forventningen om snart at være fremme og antagelsen om enheden var på 

rette vej gjorde også, at enheden sløsede i forhold til opgaveløsningen og ikke gik 

tilbage til sidst kendte position, tog en kompasretning og fik kortet nordvendt for 

dernæst at begynde forfra. Dette til trods for at samtlige soldater i enheden var 

bevidste om, at det var den rette måde at agere på (KK1: 88; KK2: 198, KK3: 82; 

KK4: 122; KK5: 64; KK6: 72). 

 

Enactments betydning for crisis sensemaking-traditionen 

De konceptuelle indsigter, ”Enactet Sensemaking in Crisis Situations” (Weick, 

1988) tilvejebringer kriseforskningslitteraturen, er hovedsagligt det forhold, at 

krisen skal forstås som en sekvens af handlinger, der kulminerer i det, der kan 

karakteriseres som en krise. Et lignende argument kunne potentielt postuleres ud 

fra et systemteoretisk kriseontologisk perspektiv (Johansen & Frandsen, 2007). 

Den substantielle forskel i et enactment-perspektiv er, at denne sekvens af 

handlinger, der resulterer i en krisesituation, ikke er forankret i 

systemkompleksitet per se, men i den måde hvorpå organisationens 

konstituerende individer handler og i denne handlen skaber en aktuel situation. 

Endvidere betoner artiklen væsentligheden af at rette opmærksomhed på de 

irreversible handlinger i uventede situationer, der er præget af tvetydighed, idet 

disse kan være essentielle for, hvordan udviklingen af en fremtidig situation finder 

sted. Herunder hvordan situeret virkemåde er relateret til den sociale 

organisations forpligtigelse til tidligere handling(er), dens kapacitet i forhold til at 

udarbejde løsningsalternativer og ikke mindst, hvad det er for nogle forventninger 

og grundlæggende antagelser, den sociale organisations virke er baseret på. 

 

Handlingen reducerer kompleksitet i uventede situationer præget af tvetydighed 

og faciliterer samtidig meningsskabelse ved at afklare omstændighederne for en 

givet situation. Ikke desto mindre integrerer en handling også organisationen i den 
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selvsamme situation, der forsøges forstået, og påvirker situationens fremtidige 

udfoldelse. Derfor konkluder Weick (2010) i en genanalyse af selvsamme 

industriulykke på Union Carbide fabrikken ved Bhopal, at enactmentprocessen 

sjældent fremstår så entydigt som først antaget. Derimod er enactment en 

sammenvævet proces mellem mening og handling, handling og mening (Weick, 

2010). Udgangspunktet for kriseledelse og krisekommunikation er således at 

kvalificere handling mest muligt, således at en givet handling ikke eskalerer en 

potentiel begyndende krise (Weick, 1988).  

 

De konceptuelle indsigter, artiklen tilvejebringer, står dog ikke alene. Foruden at 

markere en ændret præmis for krisens beskaffenhed og aktualisere 

meningsskabelsen for kriseforskningen er der i artiklen også nogle metodologiske 

indsigter af betydning for kriseforskning. Det forhold, at krisen skal anskues som 

sekvenser af handling, der kulminerer i en krisesituation, vanskeliggør reelt set 

kriseforskning. Dette fordi et sådan postulatet implicit indikerer, at det ikke er 

tilstrækkeligt at forstå den begivenhed, der manifesterer krisen. Foruden den 

manifesterende begivenhed er det ligeledes nødvendigt at forstå de handlinger, 

der går forud for krisens manifestering og de grundlæggende antagelser, hvorpå 

en organisations virke er forankret. Det betyder også, at kriseforskere reelt aldrig 

ved, hvilken organisation der vil ende i en krisesituation, hvilket nødvendigvis må 

vanskeliggøre studiet af organisatoriske kriser (Weick, 2010). Ikke desto mindre er 

der hjælp at hente, idet de handlinger, der er særligt essentielle, kvalificeres som 

værende irreversible, offentlige og baseret på et viljebestemt initiativ. Det er disse 

situationer, som skaber rammerne for fremtidige situationer, og som potentielt 

kan sende en organisation i krise, og i den henseende er kommunikation i sig selv 

en handling (Weick, 1988). 

 

Artiklen udgør som nævnt et epokegørende bidrag til crisis sensemaking-

litteraturen (Maitlis & Sonenshein, 2010). Ikke desto mindre kan bidraget siges at 

være centreret omkring den konceptuelle ide om enactment. Dermed appliceres 

det fulde teoriapparat fra teorien om retrospektiv sensemaking ikke, hvilket giver 

artiklen et forholdsvist snævert perspektiv. Ikke desto mindre videreføres den 
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konceptuelle konstruktion og de metodologiske indsigter, som ”Enacted 

Sensemaking in Crisis Situations” (Weick, 1988) tilvejebringer. Dette er særligt 

synligt i artiklen ”The Collapse of Sensemaking in Organization – The Mann Gulch 

Disaster” (Weick, 1993), hvor det konceptuelle fundament udvikles med henblik 

på at kvalificere, hvorfor organisationer opløses i krisesituationer, og hvordan en 

organisation gøres mindre sårbar i forhold til en sådan opløsning. 

 

3.2.3 Udviklingen – “The Collapse of Sensemaking in Organization” (1993) 
Hvor omdrejningspunktet for enacted sensemaking er, hvordan handling og 

meningsskabelse medvirker til skabelsen af en givet situation og dermed eksplicit 

argumenterer for en håndtering af kriser, førend de bliver til kriser, er 

udgangspunktet for ”The Collapse of Sensemaking in Organization – The Mann 

Gulch Disaster” (Weick, 1993), hvordan meningsskabelsen forløber i under krise-

fasen. I artiklen anvendes et dokumentstudie af Norman Macleans (1992) 

prisbelønnede bog ”Young Men and Fire” til at besvare forskningsspørgsmålene 1) 

hvorfor organisationer opløses? og 2) hvordan kan organisationer gøres mere 

resiliente? (Weick, 1993: 628). Til at besvare disse spørgsmål adresseres først i 

artiklen krisefænomenet, dernæst diskuteres forskellige ressource for resiliens, og 

slutteligt teoretiseres resilient organisering. I artiklen behandles altså forsknings-

spørgsmål og temaer, som er yderst relevant for og tæt relaterede til indeværende 

afhandlings forskningsspørgsmål (cf. kap. 1).  

 

I artiklen konceptualiseres krisen som en kosmologisk episode. Denne 

konceptualisering er interessant idet, den kosmologiske episode, foruden at have 

haft stor indvirkning som krisedefinition i forskningslitteraturen (cf. Seeger & 

Sellnow, 2001; Jacobsen & Simonsen, 2011; Sellnow & Seeger, 2013; Simonsen, 

2013), tager udgangspunkt i meningsskabelse som værende central for 

organisering, hvilket tilkendegiver en forståelse af krise som grundlæggende 

værende af en kommunikativ natur (cf. kap. 3.1). Den kosmologiske episode 

defineres således: 
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”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: 633) 

 

Som det fremgår af citatet ovenfor, er den kosmologiske episode relateret til 

rationalitet, men ikke rationalitet som et objektiviserede begreb, hvor der 

eksisterer en korrekt måde at percipere og forstå en situation. Derimod 

argumenteres der for kontekstuel rationalitet som en rationalitet, der medvirker til 

at skabe orden i en kontekstuel situation og dermed bidrager til opretholdelsen af 

en struktur for de intersubjektive relationer mellem en organisations medlemmer 

(Weick, 1993). Kontekstuel rationalitet er således situeret i en praksis kontekst, 

hvilket bevirker, at den kontekstuelle rationalitet potentielt kun er rationel for den 

sociale enhed, som er en del af selvsamme praksis (cf. kap. 2.3.3). 

 

For at illustrere denne kontekstuelle rationalitet, kan der med fordel tages 

udgangspunkt i afhandlingens empiriske materiale. I eksemplet fra tidligere, hvor 

enheden gik forkert, konfererede spejder og gruppefører på et tidspunkt hinanden 

for at diskutere om, de var på rette vej eller om, de skulle vende om. I denne 

diskussion siger en af dem på et tidspunkt, at hvis de var gået rigtigt, ville nogle af 

de andre enheder have overhalet dem. Objektivt set ville en sådan ytring ikke være 

rationelt, eftersom de selv blev sendt af sted først og derfor kunne forventes at nå 

bestemmelsesstedet før de andre enheder. Ikke desto mindre var det denne ytring, 

der fik enheden til at reagere, fordi der i den kontekstuelle situation eksisterede en 

implicit forståelse af, at de forskellige pauser, der blev afholdt for at orientere på 

kortet, over tid var af et sådan omfang, at de andre enheder burde have overhalet 

dem (bilag 5).  En intersubjektiv forståelse af den kontekstuelle rationalitet 

medvirkede i situationen til, at enheden kunne handle og dermed opretholde den 

organisatoriske struktur. Som det formuleres nedenfor om sensemaking forankret 

i kontekstuel rationalitet: 
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“The basic idea of sensemaking is that reality is an ongoing 
accomplishment that emerges from efforts to create order and make 
retrospective sense of what occurs.” 

(Weick, 1993: 645) 

 

Det fremgår af eksemplet ovenfor, at en kontekstuel rationalitet er situeret i den 

aktuelle praksis, men kontekstuel rationalitet er samtidig også forankret i 

retrospektiv meningsskabelse i forhold til tidligere praksis på to forskellige måder. 

For det første er der bevidsthed om, hvordan en normalt fungerende enhed kan 

forventes at løse opgaven. Derudover er der bevidsthed om, at den aktuelle 

situation, enheden befinder sig i, afviger fra denne norm, hvorfor ytringen: hvis vi 

var gået rigtigt ville de andre havde overhalet os, giver god mening i den specifikke 

kontekst (bilag 5).  

 

Tages der endnu en gang udgangspunkt i den kosmologiske episode, er det således 

ikke kun den objektiviserede rationalitet, der adresseres, men derimod den 

intersubjektive og kontekstuelle rationalitet, der fungerer determinerende for de 

relationer, der opretholder den organisatoriske struktur. Havde der eksempelvis i 

situationen, som eksemplet beskriver, ikke eksisteret en intersubjektiv forståelse 

af den kontekstuelle rationalitet, og soldaterne havde valgt at modsætte sig 

gruppeførerens og spejders anvisninger om at vende om, havde der ikke længe 

været tale om militærenhed i ordets forstand, med derimod seks individer i en 

skov (Weick, 1993). Ikke desto mindre vil et sådan tænkt scenarium, hvor 

soldaterne havde valgt at modsætte sig gruppeføreren og spejderens anvisninger 

og dermed have forladt den organisatoriske konstruktion, repræsentere en 

situation, hvor det er diskutabelt hvorvidt, de seks individer ville være bedre stillet 

som seks uorganiserede individer i en skov. Dette fordi den kontekstuelle 

rationalitet, der oparbejdes i en organisatorisk struktur via enactment processer, 

har medvirket til konstruktionen af den aktuelle situation, hvori enheden er 

situeret (Weick, 1988; cf. kap. 3.2.1). Forlades den organisatoriske struktur, 

forlades også eksisterende meningsstrukturer, og det enkelte individ vil befinde 

sig i en umiddelbar ny situation, hvor verden som et rationelt system er kollapset, 

og de intersubjektive midler til at genopbygge mening er forsvundet simultant med 
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den organisatoriske struktur. I et sådan tilfælde vil organisationens tidligere 

medlemmer befinde sig i en tilstand af vu jádé: ”… the opposite of a déjá vu: I have 

never been here before, I have no idea where I am, and I have no idea who can help 

me”. (Weick, 1993: 633-634). De udfordringer, der er forbundet med et pludseligt 

meningstab og en opløsning af den organisatoriske struktur eller vice versa, kan 

grundlæggende siges at være af en kommunikativ karakter. Dette specielt såfremt 

kommunikation som i indeværende afhandling anskues som den kontinuerlige 

dynamiske interaktive proces, hvor symbolsk betydning gensidigt forhandles mod 

en konstruktion, korrigering eller afvikling af mening, som er central for 

organiseringsfænomenet og organisationens eksistens (Ashcraft et. al., 2009: 22). 

Anskuet ud fra en sådan forståelse af kommunikation er den kosmologiske episode 

den krisedefinition, hvori kommunikation tilskrives mest prominens. 

 

Improvisation, virtuelt rollesystem, visdom og respektfuld interaktion 

I artiklen ”The Collapse of Sensemaking in Organization – The Mann Gulch 

Disaster” (Weick, 1993) fremhæves fire forskellige ressourcer, der kan gøre en 

organisation mindre sårbar over for et sådant pludselig meningstab, som den 

kosmologiske episode og vu jádé tilstanden repræsenterer. Disse fire ressourcer 

for meningsskabelse navngives improvisation, virtuelt rollesystem, attitude og 

visdom samt respektfuld interaktion, og de fire ressourcer vil blive diskuteret og 

redegjort for efterfølgende, og der vil løbende argumenteres for, at kommunikation 

er essentielt i forhold til at opretholde mening og organisering i krisesituationer.  

 

Improvisation og sammenstykning (bricolage) omhandler individer og en enheds 

evne til at være kreative med de ressourcer, en givet situation tilvejebringer. I den 

forbindelse kan kreativitet med fordel forstås som ”figuring out how to use what 

you already know in order to go beyond what you currently think” (Bruner 1983: 

183 i Weick, 1993: 639). Det er i den henseende relevant at betone, at den 

kreativitet forståelse, hvorpå improvisation og sammenstykning er forankret, er 

socialpsykologisk og ikke udelukkende kognitivt. Den konceptuelle ide, at 
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kreativitet kan afgrænses til en specifik kognitiv proces, der foregår i et mentalt 

afgrænset rum, anskues som en mereologisk fejlslutning36 (Brinkmann, 2009). Der 

abonneres i stedet på en forståelse af kreativitet som en proces, hvor et eller flere 

individer igangsætter en dialektisk konversation mellem tidligere erfaringer og 

aktuel praksis med det formål at transcendere tænkningens umiddelbare 

konstruktion. Kreativitet er således ikke noget, der udelukkende foregår et 

specifikt afgrænset sted inde i subjektets hjerne, men derimod i praksis via 

subjektets interaktion hermed og involvering heri (Coliazzi, 1978). 

 

Ikke desto mindre er problematikken ikke kun begrænset til selve udarbejdelsen af 

den kreative ide, som kan skabe løsninger for en organisation, der befinder sig i en 

krisesituation, men ligeledes til hvordan denne ide intersubjektivt anerkendes som 

værende rigtig og dermed kan anvendes kollektivt i forhold til at agere i krisen 

(Weick, 1993). Kommunikation er derfor essentielt på forskellige interagerende 

niveauer i forhold til improvisation. For det første er der den kommunikation, der 

muliggør at applicere eksisterende erfaringer og viden på ny og anderledes måde. 

For det andet er der den kommunikation, der har til formål at skabe en 

intersubjektiv forståelse for, hvorfor den kreative ide er god og skal anvendes i 

forhold til at løse en umiddelbar situation. Improvisation og sammenstykning af 

viden med det formål at trancendere tænkningens umiddelbare konstruktion kan 

således ikke forstås uafhængigt af praksissituerede kommunikationsprocesser, der 

er relateret til opgaveløsning og koordinering af aktiviteter (cf. kap. 2.3,2).  

 

Den anden ressource, der fremhæves som værende relevant for meningsskabelse, 

og som kan gøre en organisation mindre sårbar i forhold til et pludselig kollaps af 

mening, er et virtuelt rollesystem (Weick, 1993). Det er selvsagt, at den formelle 

rollestruktur i enhver organisering har en væsentlig betydning for en 

organisations funktionelle virkemåde. Det forhold, at en soldat er tildelt en rolle 

                                                        
36 Mereologi er studiet af relationer mellem dele og helheden. Den mereologiske fejlslutning opstår 
når en del tilskrives egenskaber, der reelt burde tilskrives helheden. F.eks. når hjernen tilskrives 
perceptionsevnen, fortages en mereologisk fejlslutning. Hjernen som en del kan ikke percipere, det 
kan kun personen, som hjernen er en del af (Brinkmann, 2009: 9).    
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som værende spejder, bevirker, at selvsamme soldat kan definere sin rolle som 

værende den, der skal orientere sig på kortet, den der skal finde sikre opfang i 

terrænet, og den der skal sikre enheden fremad. Omvendt ved den selvsamme 

soldat også, at andre varetager sikringsretningerne til højre, venstre og bagud, at 

det er gruppeføreren, som træffer de endelige beslutninger, at signalmanden har 

kontakt til ledelsen og så videre. Derudover medvirker rollestrukturen også til at 

legitimere handlinger, som er tilknyttet den specifikke rolle den enkelte varetager. 

For spejderens vedkommende er det eksempelvis at diktere retning for enhedens 

færden, sætte enheden til at sikre ved observation af fjendtlige styrker og så 

videre. Rollestrukturen kan dermed siges at faciliterer mening ved at mindske 

kompleksitet relativt i forhold til, hvis soldaten var alene i et fjendtligt område, idet 

rollestrukturen medvirker til at operationalisere forventninger, ansvar og opgaver 

for den enkelte i en rollestruktur og for rollestrukturen i forhold til den enkelte. 

 

Når et virtuelt rollesystem i artiklen af Weick (1993) betones som en potentiel 

ressource for meningsskabelse i den kosmologiske episode, er dette fordi, 

visualiseringen af organisationens forsatte eksistens forhindrer, at det enkelte 

individ placeres i et handlingsvakuum. Hvis organisationen består eller genskabes 

mentalt blandt organisationens konstituerende individer, opbygges der forankret i 

forpligtigelse til en handling en umiddelbar struktur, som muliggør handling, der 

kan faciliterer skabelsen af en ny formel rollestruktur i fraværet af en sådan. Som 

det formuleres nedenfor: 

 

”… in the manner of a holograph, each person can reconstitute the group 
and assume whatever role is vacated, pick up the activities, and run a 
credible version of the role. Furthermore, people run the group in their 
head and use it for continued guidance of their own individual action” 

(Weick, 1993: 640) 
 

Relevansen af et virtuelt rollesystem er således forskelligartet. Først og fremmest 

handler det om at opretholde organisationens funktionalitet ved at muliggøre, at 

den enkelte er forpligtet på forskellige roller og handlinger, som er centrale for 

skabelse, korrigering eller afvikling af mening, som igen er central for organisering 
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og organisationens fremtidige eksistens. Derudover anskueliggør det virtuelle 

rollesystem nødvendige handlinger i fraværet/ændringen af en formel 

rollestruktur til at diktere sådanne handlinger (Weick, 1993). Ydermere kan den 

simulering et virtuelt rollesystem fordrer fungere som en ressource til at skabe 

intersubjektiv forståelse for individers handlinger, hvilket ikke blot er relevant i 

forhold til organisationens virke generelt, men også i forhold til organisationens 

muligheder for at kommunikere i en uventet situation i særdeleshed. Tages der 

udgangspunkt i det begrebsapparat, der indledningsvist i kapitlet blev etableret 

med Schutzs (1972/2005) handlingsteori, kan dette begrebsapparat anvendes til 

at elaborere intersubjektivitetens betydning i forhold til kommunikationen, og 

hvordan et virtuelt rollesystem kan bidrage hertil.  

 

Som tidligere nævnt kan der skelnes mellem den igangværende handling (action), 

hvis resultat er ukendt og eksisterer i fremtiden, samt den afsluttende handling 

(act), hvis resultat eksisterer i fortiden, og som vurderes retrospektivt. Den 

igangværende handling (action), kan siges at være motiveret af et for-at-motiv, 

mens den afsluttende handling kan siges at være motiveret af et fordi-motiv. Et 

eksempel kan være, at en spejder signalerer til sin enhed, for-at de skal gøre holdt 

og sikre. Fordi-motivet for denne handling kan være observationen af fjendtlig 

aktivitet, et behov for at orientere sig på kortet eller lignende. Intersubjektiv 

forståelse beskriver den situation, hvor spejderens for-at-motiv bliver enhedens 

fordi-motiv og vice versa. Intersubjektivtet er således et spørgsmål om at forstå 

motivernes reciprocitet for en givet handling, og intersubjektivitet kan i den 

henseende ses som idealet for al social interaktion (Schutz, 1972/2005). Et virtuelt 

rollesystem kan medvirke til at skabe en sådan forståelse, idet det enkelte 

principielt kan varetage den rolle, der forsøges forstået (Weick, 1993). 

 

Den tredje ressource i forhold til at imødegå et meningskollaps omhandler den 

sociale organisations attitude i forhold til visdom. Eksisterer der i en organisatorisk 

enhed en alvidende attitude i forhold til egen praksis, vil dette, som tidligere 

nævnt, resultere i nogle antagelser og forventninger, der vil påvirke situationens 

forløb og den dertilhørende meningsskabelse (Weick, 1988). I en ukendt situation 
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præget af tvetydighed og kaos eksisterer løsningsmodeller i balanceringen mellem 

viden og læring – læring og viden. Visdom er i denne sammenhæng evnen til, at 

balancere mellem hvad der vides og samtidig erkende, at alt ikke vides på forhånd. 

Som det formuleres nedenfor omkring denne balancering: 

 

“Extreme confidence and extreme caution both can destroy what 
organizations most need in changing times, namely curiosity, openness 
and complex sensing (…) Both the cautious and the confident are closed-
mined, which means neither makes good judgments. It is this sense in 
which wisdom, which avoids extremes, improves adaptability.” 

(Weick, 1993: 641) 
 

Generelt beskriver improvisation, virtuelt rollesystem og en attitude for visdom 

forskellige potentielle ressourcer til at gøre en organisation mindre sårbar i 

forhold til et meningskollaps og en efterfølgende opløsning af den organisatoriske 

struktur. Ikke desto mindre skaber den kreative improviserede løsning ingen 

organisatorisk værdi, hvis ikke den kan flyttes fra det subjektive individuelle 

niveau til det organisatoriske intersubjektive niveau. Ligeledes er det gældende for 

visualiseringen af rollesystemet, at såfremt motivet for en handling ikke forstås 

intersubjektivt, vil en relevant handling potentielt blive afskrevet som værende 

upassende, fjollet eller forkert. I den henseende er kommunikation helt essentiel i 

forhold til at facilitere bevægelsen fra at være potentielle ressourcer til at være 

reelle ressourcer. Weicks (1993) argument er, at respektfuld interaktion som den 

fjerde ressource er den konfiguration, der mest succesfuldt muliggør organisering 

med henblik på tilpasning til omskiftelige og tvetydige omgivelser. Der fremhæves 

i den forbindelse tre nødvendige karakteristika for, at interaktionen kan 

tilvejebringe en sådan succesfuld organisering. Disse karakteristika er:  

 Interaktionen skal være tillidsfuld, således at der eksisterer en 

gensidig villighed til at basere overbevisning og handling på andres 

beretninger (trust). 

 Interaktionen skal være ærlig, således at andre kan basere 

overbevisninger og handlinger på en beretning (honesty). 
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 Interaktionen skal ikke ske på bekostning af egne overbevisninger og 

perceptioner af en givet situation, men disse skal derimod integreres 

med andres beretninger (self-respect) (Campbell, 1990: 45-46 i Weick, 

1993).  

 

Kan interaktionen efterleve ovenstående forudsætninger, er respektfuld 

interaktion en essentiel ressource i forhold til at undgå et meningskollaps i sig selv 

og er samtidig medvirkende til at konstituere potentiel succes i forhold til at 

konvertere visdom, improvisation eller virtuelle rollesystemer til en ressource i 

forhold til samme formål. Som det formuleres nedenfor om karakteren af 

interaktionens betydning for resiliens: 

 

”If a role system collapses among people for whom trust, honesty, and self-
respect are underdeveloped, then they are on their own. And fear often 
swamps their resourcefulness. If however, a role system collapses among 
people where trust, honesty, and self-respect are more fully developed, 
then new option, such as mutual adaptation, blind imitation of creative 
solutions, and trusting compliance, are created.” 

(Weick, 1993: 643) 

 

Organisering og resiliens 

Det foregående afsnit illustrerede, hvordan en organisation i en ukendt foranderlig 

situation opløses, når den konfronteres med den kosmologiske episode. Endvidere 

diskuteres de potentielle ressourcer, der kan mindske en organisations sårbarhed i 

en sådan situation (Weick, 1993). I den forbindelse blev der argumenteret for, at 

kommunikation er essentielt for effektueringen af disse ressourcer og for 

opretholdelse eller korrektion af mening. Det initierende spørgsmål, der endnu 

ikke er besvaret, er således, hvordan der organiseres på en måde, der fordrer 

resiliens. I den forbindelse applicerer Weick (1993) en modificeret variation af 

strukturationsteorien37 (Giddens, 1984; Weick, 1993 cf. kap. 2.3.2) som 

inspiration. Teorien om retrospektiv sensemaking forskriver, som tidligere nævnt, 

                                                        
37 Strukturationsteorien to komponenter har i forskningslitteraturen haft forskellige etiketter f.eks. 
actor-structure, agent-struktur. Weick (1993) anvender etiketterne meaning-framework. 
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hvordan en organisations konstituerende individer - bevidst eller ubevidst - 

selektivt udvælger forskellige tegn fra en konstrueret omverden, som der handles 

på i en givet situation. Forankret i den intersubjektive forståelse af handlingens 

udfald opretholdes eller ændres meningsstrukturer, som har betydning for hvilke 

tegn, der handles på i fremtidige situationer (Weick, 1969; Weick, 1979). Således 

kan der skelnes mellem mening som det subjektive og rollestrukturen som det 

intersubjektive på samme vis, som der skelnes mellem aktør (agency) og struktur 

(structure) i strukturationsteorien (Giddens, 1984). Argumentet for en 

modifikation af strukturationsteorien er, at hvis mening på det subjektive niveau 

skaber en rollestruktur på det intersubjektive niveau, må manglende mening som 

konsekvens også resultere i manglende rollestruktur. Accepteres denne præmis, 

må der nødvendigvis også eksistere en omvendt variation, der dikterer, at 

manglende rollestruktur på det intersubjektive niveau afføder manglende mening 

på det subjektive niveau, eller omvendt; at tilstedeværelsen af en rollestruktur på 

det intersubjektive niveau som konsekvens vil skabe mening på det subjektive 

niveau (Weick, 1993). Som illustreret i figur 3-3 nedenfor: 

 

 
Figur 3-3: Relationen mellem (subjektiv) mening og (subjektive) rollestruktur.  

(inspireret af Weick, 1993: 647ff) 

 

Strukturationsteorien forstås således af Weick (1993) som en tovejsmodel, der på 

den ene side kan oparbejde mening og rollestruktur og på den anden side kan 

nedbryde mening og rollestruktur. En organisation, der skal kunne opretholdes og 

fungere i uventede og tvetydige situationer, hvor drastiske forandringer i 

omgivelserne er en præmis, må derfor nødvendigvis være karakteriseret ved, at 

der både er en omvendt og en direkte relation mellem rollestruktur på det 
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intersubjektive niveau og mening på det subjektive niveau. Som det formuleres 

nedenfor: 

 

“One way to prevent this amplification is to retain the direct relation 
between structure and meaning (less role structure leads to less meaning, 
more structure leads to more meaning) but create an inverse relation 
between meaning and structure (less meaning, more structure, and vice 
versa).”  

(Weick, 1993: 646) 

 

Sekvensen er altså som følgende: når mening på det subjektive niveau bliver 

problematisk og aftager, er dette et signal til en organisations medlemmer om at 

anvende/søge mod den formelle og/eller uformelle rollestruktur. Et udgangspunkt 

i rollestrukturen vil understøtte individets meningsskabelse, hvorved behovet for 

struktur igen vil aftage. Ikke desto mindre er en sådan sekvens ikke udtømmende, 

eftersom der nødvendigvis også må eksistere en variation, hvori udgangspunktet 

er, at manglende struktur på det intersubjektive niveau resulterer i mere mening 

på det subjektive niveau. Dette kan forklares ud fra en devise om, at i det tilfælde 

hvor en rollestruktur aftager på det intersubjektive niveau, vil organisationens 

medlemmer selvstændigt forsøge at skabe mening på et subjektivt niveau i forhold 

til en ny situation, hvor den eksisterende rollestruktur ikke kan fungere som 

ressource for dem. Eftersom meningsskabelsen finder sted, vil denne resultere i en 

ny rollestruktur på det intersubjektive niveau, der er tilpasset den aktuelle 

situation. Som illustreret i figur 3-4 nedenfor: 

 

 
Figur 3-4: Et eksempel på en resilient organisering.  

(inspireret af Weick, 1993: 647ff) 
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Denne vekselvirkning mellem rollestruktur på det intersubjektive niveau og 

mening på det subjektive niveau resulterer i, at organisationens virke kan 

karakteriseres som værende resilient, men det forudsætter som tidligere nævnt, at 

der eksisterer en omvendt direkte relation mellem det subjektive og 

intersubjektive niveau og vice versa (Weick, 1993: 642ff). 

 

Resiliens betydning for crisis sensemaking-traditionen 

Konceptuelt er der i ”The Collapse of Sensemaking in Crisis Situations – The Mann 

Gulch Disaster” (Weick, 1993), adskillige nævneværdige bidrag. Et åbenlyst bidrag 

fra artiklen er, at den aktualiserer den betydning, meningsskabelse har for 

organisationens virkemåde i en organisatorisk krise. Endvidere kan selve 

konceptualiseringen af en krise som en kosmologisk episode (Weick, 1993; Weick, 

2010) anskues som et essentielt bidrag til kriseforskningslitteraturen, idet 

definitionen nærmest på selvstændig vis kan forklare, hvorfor organisationer 

optrevles i en krisesituation. Derudover identificeres der i artiklen potentielle 

ressourcer til at opretholde mening og organisering i krisesituationer. Disse er 

improvisation og sammenstykning, virtuelt rollesystem, attitude i forhold til 

visdom og respektfuld interaktion (Sellnow & Seeger, 2013). Det særlige 

interessante ved disse fire ressourcer er, at deres succes på forskellig vis er 

forankret i situerede kommunikative processer (Weick et al. 2005). Slutteligt 

konceptualiseres begrebet resiliens som eksisterende i det dialektiske sammenspil 

mellem mening og organisering. Dette er et essentielt bidrag, idet resiliens 

nødvendigvis må eksistere i kommunikationen, da kommunikation netop 

omhandler den kontinuerlige dynamiske interaktive proces, hvor symboler 

gensidigt forhandles mod en konstruktivistisk skabelse, korrektion eller afvikling 

af mening, som er central for organisering og organisationens eksistens (Ashcraft 

et al., 2009:22). Altså beskriver kommunikationen selve balanceringen mellem det 

subjektive og det intersubjektive niveau, hvor resiliens finder sted.  

 

Foruden de konceptuelle bidrag eksisterer der ligeledes i ”The Collapse of 

Sensemaking in Organization- The Mann Gulch Disaster” en række bidrag, der kan 

medvirke til at kvalificere en empirisk undersøgelse af fænomenet resiliens. Først 
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og fremmest betones nødvendigheden af en metodologi og forskningsteknikker, 

der muliggør at indfange skabelse, korrigering og afvikling af mening i specifikke 

situationer. Derudover betones væsentligheden af at rette opmærksomhed på de 

situationer, hvori rollestruktur udfordres/ændres, udvikles eller afvikles. Slutteligt 

fremhæves kommunikation som et essentielt fokusområde for videnskabelig 

undersøgelse. Dette med henblik på dels at afdække hvordan der interageres, når 

den sociale organisation er presset og potentielt under afvikling, men ligeledes for 

at forstå hvad interaktionen i et sådan tilfælde gør for meningsskabelsen og 

organisationens fortsatte virke. Som det fremhæves, er interaktionen den 

konfiguration, der mest succesfuldt muliggør organisering med henblik på 

tilpasning til omskiftelige og tvetydige omgivelser (Weick, 1993).  

 

3.3 Kommunikation og crisis sensemaking: En diskussion 
Tages der indledningsvist udgangspunkt i indeværende afhandlings 

kommunikationsforståelse som værende en kontinuerlig situeret proces, hvor 

subjekt-subjekt- og subjekt-objekt interaktion konstruerer, korrigerer eller 

afvikler mening, som er central for organisering og organisationens eksistens 

(Ashcraft et al., 2009; cf. kap. 2.3.2), er det, ligesom kommunikationsforskerne 

Daniel Robichaud og Francois Cooren (2013) argumenterer for, tydeligt, at der 

eksisterer et sammenspil mellem meningsskabelse, kommunikation og 

organisering (Robichaud & Cooren, 2013). Afhandlingens kommunikative tilgang 

opnår qua crisis sensemaking-traditionen aktualitet i kriseledelses- og 

krisekommunikationsforskningen ved at tilvejebringe en optik på, hvordan 

kommunikation og meningsskabelse resulterer i organisering i en under krise-fase 

og illustrerer kommunikationens betydning for, hvorvidt krisen til- eller aftager 

(Maitlis & Sonenshein, 2010). I indeværende afhandling forstås kriseledelse- og 

krisekommunikation altså som crises-sensemaking, og hvordan meningsskabelse 

foregår i en under krise-fasen. Forankret i diskussionen om kommunikationens 

konstituering af organisation i det forgående kapitel er det således plausibelt at 

antage, at det i den komplekse og tvetydige situation, der karakteriserer en krise, 

eksisterer et behov for kommunikation og meningsskabelse, der konstituerer og 

opretholder organisationen, således organisationen kan håndtere, modstå eller 
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gennemleve krisesituationen og dermed være resilient. Således eksisterer der et 

behov for aktivitetskoordinerende kommunikation for at opretholde organisering i 

en krisesituation (McPhee & Iverson, 2000; McPhee & Zaug, 2009; Weick, 1993). 

Endvidere kan denne konstituerende kommunikation med fordel konceptualiseres 

som en iterativ proces mellem konversation og tekst, tekst og konversation, der 

foregår i en situeret praksis (Taylor et al., 1996; McPhee & Iverson, 2013). 

 

En sådan forståelse af meningsdannelse og organisering som værende forankret i 

den kommunikative konstituering af organisation vil samtidig imødegå dele af den 

kritik, der har været rettet mod sensemakingteorien om, at være for kognitivt 

forankret (Deetz, 1998; Mills, 2003). Idet fokus ved at anvende en 

kommunikationstilgang eksempelvis kan centreres omkring det dialektiske 

samspil mellem tekst og konversation, den intersubjektive samorientering eller det 

narrative, en given handling fordrer (Taylor et al., 1996; McPhee & Iverson, 2013). 

Det vil ud fra en kommunikativ tilgang til meningsskabelse således være muligt 

eksempelvis at inkorporere (sinds)stemningens betydning for meningsskabelsen 

og dermed øge forståelsen for fænomener som eksempelvis angst eller panik, og 

den indflydelse de har på meningsskabelse i en situation. Dette fordi 

meningsskabelsen anskuet fra en kommunikativ optik ikke blot er et spørgsmål om 

kognitive rammer, men derimod om kommunikationsprocesser (Maitlis & 

Sonenshein, 2010; Weick, 2010; Holt & Corneliussen, 2013) 

 

Forankret i kapitlets redegørelse og diskussion af de to artikler ”Enacted 

Sensemaking in Crisis Situations” (Weick, 1988) og ”The Collapse of Sensemaking 

in Organizations – The Mann Gulch Disaster” (Weick, 1993) kan det postuleres, at 

kommunikation er et centralt aspekt af enhver meningsskabelse og 

organiseringsproces i en krisesituation. Ikke desto mindre skal et sådan postulat 

underbygges af et eller flere belæg for at udgøre en reel argumentation (Jensen, 

2005). For anskuelighedens skyld kan en sådan argumentation med fordel 

opbygges med udgangspunkt i kapitlets kronologiske opbygning, hvorfor der med 

fordel kan startes med artiklen ”Enacted Sensemaking in Crisis Situations” (Weick, 

1988) før, der rettes opmærksomhed på ”The Collapse of Sensemaking in 
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Organization – The Mann Gulch Disaster” (Weick, 1993) og betydningen af den 

kosmologiske episode.  

 

Den første artikel fremhæver, hvordan meningsskabelse i situationer er forankret i 

tegn skabt/udvalgt af organiseringen selv (Weick, 1988; Tsoukas, 2013). Dette er 

en vigtig indsigt, fordi mening således er forankret i subjekt-subjekt eller subjekt-

objekt relationer og interaktioner, der karakteriserer den specifikke og ofte 

komplekse situation, hvori en givet organisation er situeret under en krise (Weick, 

1988; Weick, 1993). Det er derfor ikke tilstrækkeligt at forklare, hvordan en 

handling resulterer i en givet forståelse som i en stimuli-respons relation. Dette 

fordi selve meningen vil være betinget af den biografisk betingede situation 

(Schutz, 1972/2005), som en organisations konstituerende individer indtager i 

kraft af intentionalitet i den givne situation, hvori handlingen, der danner grundlag 

for mening, er situeret (Weick, 1988; Zahavi, 2007; cf. kap. 1.1). Der eksisterer heri 

således også en metodologisk og videnskabsteoretisk anmærkning, som skal tages 

i betragtning, såfremt ambitionen er at avancere forståelsen af, hvordan situeret 

kommunikation resulterer i (nedbrud af) mening og organisering i tvetydighed, 

nemlig det at erkendelse om organisering nødvendigvis må inkludere den 

mellemmenneskelige interaktion, meningsforhandling og handling, som er 

grundlaget for meningsskabelse på forskellige sociale niveauer (Weick, 1969; 

Schutz, 1972/2005; Weick, 1979; Weick, 1988).  

 

Derfor indtages der i indeværende afhandling qua den fænomenologiske 

videnskabsteoretiske position, der fungerer som erkendelsesoptik, også en 

metodologisk position, hvor der argumenteres for, at erkendelse og viden omkring 

meningsskabelse og handlingers natur nødvendigvis må inkludere og tage 

subjektet i betragtning (kap. 1.1). Derved argumenteres der i indeværende 

afhandling også for et brud med aktuelle udviklingstendenser inden for Montreal-

skolens konceptualisering af kommunikationens konstituering af organisation. 

Således har senest James R. Taylor (2013) argumenteret for, at aktøren ikke bør 

være afsæt for erkendelse og forskning i kommunikation, idet kommunikationen 

ikke tilhører subjektet (Taylor, 2013: 208ff). Selvom der i indeværende afhandling 
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eksisterer en vis sympati for forståelsen af kommunikation, som noget der 

eksisterer i relationen mellem subjekt-subjekt eller subjekt-objekt, anskues den 

konceptuelle idé om at eliminere aktører som en essentiel bestanddel af 

kommunikationen som en unødvendig og formålsløs objektivisering af 

kommunikationen. Selvom det er korrekt, at kommunikation nødvendigvis er et 

fænomen, som eksisterer intersubjektivt mellem individer (Schutz, 1972/2005), 

må enhver erkendelse og viden om kommunikationens signifikans nødvendigvis 

inkludere subjektet i et eller andet omfang. Dette særligt såfremt 

kommunikationsforskning og i særdeleshed Montreal-skolen ikke skal anskues 

som en genintroducering af behaviorismen eller transmissionsmodellen, hvor 

kommunikationsforskeren nærmest objektivt kan determinere, at det er denne 

kommunikationssekvens, der resulterer i denne handling og en sådan 

efterfølgende mening. Dermed argumenteres der ikke for, at sekvenser af 

kommunikation ikke udgør et essentielt empirisk bidrag til at forstå, hvordan 

mening etableres, og organisering foregår. Der argumenteres blot for, at subjektet 

ikke kan trækkes ud af den ligning, der skal forklare den sociale virkelighed; et 

argument der også eksisterer implicit i flere sensemakingstudier (cf. Weick, 1988; 

Weick, 1993).  

 

Tages der dernæst udgangspunkt i konceptualiseringen af en krise som en 

kosmologisk episode, eksemplificerer en sådan forståelse af krisen behovet for at 

operere på flere forskellige sociale niveauer, når ambitionen er at forstå 

meningsskabelse og organisering i krisesituationer. Den kosmologiske episode 

beskriver således, hvordan individer kan opleve en krise som et meningstab, men 

samtidig også hvordan denne krise influerer på den måde, det er muligt at tænke 

meningsskabelse og organisering på et intersubjektivt niveau, som er større end 

det blot individuelle, og som har betydning for, hvorvidt organisationen kan 

karakteriseres som værende resilient (Weick, 1993). Fænomenet resiliens og de 

forskellige konceptualiseringer der eksisterer heraf vil blive diskuteret i næste 

kapitel, hvor kommunikationens rolle i relief til fænomenet vil blive uddybet 

yderligere. 
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4 Resiliens: Oversigt og indkredsning 
Det foregående kapitel positionerede afhandlingen i crisis sensemaking-traditionen 

(Maitlis & Sonenshein, 2010; Frandsen & Johansen, 2011) og forklarede 

meningsskabelsens betydning og influens på en krisesituation (Weick, 1988). 

Ydermere blev fænomenet resiliens ligeledes berørt i forbindelse med 

konceptualiseringen af en krise som en kosmologisk episode (Weick, 1993). 

Indeværende kapitel vil uddybe denne introduktion af fænomenet og specificere, 

hvordan resiliens begribes i indeværende afhandling. Ligesom i de to foregående 

kapitler vil indeværende kapitel indeholde såvel en historik, en systematik og til 

slut en positionering og forståelse af fænomenet resiliens som en kommunikativ 

konstruktion (cf. kap. 2; kap. 3). Kapitlet er struktureret således, at det starter med 

en historik over fænomenets oprindelse i biologien og dets overføring i 

samfundsvidenskaberne. Dernæst tilvejebringes der en systemtik over de 

forskellige forskningstraditioner og forståelser, som karakteriserer forskningen i 

resiliens. Slutteligt foretages der en positionering i feltet, og fænomenet resiliens 

som værende forankret i kommunikation defineres.  

 

Før der lægges ud med en historik over, hvordan resiliens konceptualiseres og 

anvendes i samfundsvidenskaberne, er det dog relevant at betone resiliens’ 

multiple karakter som værende såvel et videnskabeligt fænomen som et 

almindeligt ord. Kapitlets systematik vil afdække de forskellige forståelser af 

fænomenet resiliens, ikke desto mindre er det væsentligt at være bevidst om, at 

resiliens som ord ofte anvendes som synonym for egenskaber eller tilstande, der er 

afkoblet fra den måde, hvorpå resiliens forstås som et videnskabeligt fænomen. 

Således er resiliens som fænomen i kriseforskningslitteraturen konceptualiseret, 

som et fænomen, der er mere komplekst end blot modstandsdygtighed eller 

ukuelighed, som ordet resiliens betyder (Waite, 2006). 

 

4.1 Resiliens historik: Fra systembiologi til kriseforskning  
Til trods for at biologi og organisationsstudier for de fleste anskues som ret 

distinkte forskningsdiscipliner, har førstnævnte historisk set haft en væsentlig 
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indflydelse på sidstnævnte eksempelvis via systemteorien (Katz & Kahn, 1966; 

Maturana & Varela, 1987; Czarniawska, 2013). Konceptualiseringen af en 

organisation som værende enten et åbent eller et lukket homøostatisk system, 

hvor organisationens konstituerende individer bidrager til vedligeholdelse af 

ligevægtstilstande i forhold til en givet mission, er således en fast bestanddel af de 

fleste lærebøger i organisationsteori (cf. Bakka & Fivelsdal, 2004; Scott & Davis, 

2007). I lighed med systemteoriens parallelisering i organisationsteorien er 

resiliens ligeledes et fænomen, som er opstået i biologien og teoretiseringen af 

økologiske systemer. Det er først senere, at fænomenet bliver introduceret i 

samfundsvidenskaberne (Wildavsky, 1988). 

 

Det er i biologisk forskning et velkendt fænomen, at en givet art oplever en vis 

variation, når enkelte individer dør, hele populationer forsvinder, eller en art 

uddør. Ikke desto mindre er dette blot er én måde at forstå økologiske systemers 

liv på. En anderledes måde er at fokusere på det økologiske systems kontinuitet 

ved at tage udgangspunkt i dets populationers antal og konsistens over tid 

(Holling, 1973: 1). I det tilfælde, hvor der fokuseres på det økologiske systems 

kontinuitet, vil det ifølge biologen Crawford S. Holling (1973) være muligt at 

forklare systemets adfærd ud fra to forskellige egenskaber; det økologiske systems 

stabilitet38 og dets resiliens39. De to egenskaber forklares således:   

 

“It is useful to distinguish two kinds of behavior. One can be termed 
stability, which represents the ability of a system to return to an 
equilibrium state after a temporary disturbance; the more rapidly it 
returns and the less it fluctuates, the more stable it would be. But there is 
another property, termed resilience that is a measure of the persistence of 
systems and of their ability to absorb change and disturbance and still 
maintain the same relationships between populations or state variables.” 

(Holling, 1973: 14) 

                                                        
38 Stabilitet bliver i 1996 omdøbt til engineering resiliens og er udelukkende relateret til 
hastigheden (tid), førend et system kan vende tilbage til sit tidligere stadie (Walker et al., 2004). I 
afhandlingen anvendes fremadrettet betegnelse stabilitet i stedet for for engineering resiliens. 
39 I forbindelse med at stabilitet omdøbes til engineering resiliens, omdøbes resiliens, som det 
repræsenteres i indeværende afhandling, til ecological resiliens og centrerer omkring et system 
eller subsystems autonomi, modstandskraft, usikkerhed og system afhængighed (Walker et al., 
2004). Når der i afhandlingen anvendes betegnelsen resiliens, referes der til ecological resiliens.  
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Som det fremgår af det ovenstående citat, refererer stabilitet i det økologiske 

system til systemets evne til at opnå samme ligevægtstilstand efter en forstyrrelse, 

mens resiliens refererer til det økologiske systems evne til at absorbere en 

forstyrrelse og reorganisere på en måde, hvor systemets struktur, identitet og 

funktionalitet bevares40. I forlængelse heraf er det væsentligt at betone, at 

stabilitet og resiliens ikke gensidigt betinger hinanden, og et økologisk system kan 

således være stabilt uden at være resilient og vice versa (Holling, 1973; Walker et 

al., 2004). 

 

Det centrale argument som Holling (1973) fremfører er, at en givet kvalificering af 

et økologisk system med henblik på at skabe kontinuitet stiller forskellige krav alt 

afhængigt af, om kvalificeringen foregår via stabilitet eller resiliens. Skal et 

økologisk system kvalificeres via stabilitet, er det en forudsætning, at det er muligt 

at forudsige, hvilke fremtidige forstyrrelser, der vil påvirke systemet. Dette 

begrænser applikation af stabilitet som kvalificeringsværktøj til økologiske 

systemer med en relativ lav systemkompleksitet, som er situeret i miljøer med 

relativt begrænsede og forudsigelige forandringer. Er der derimod tale om et 

relativt komplekst økologisk system, som er situeret i et miljø præget af 

omskiftelige omstændigheder, og hvor det er vanskeligt at forudsige forandringer, 

er systemets kontinuitet typisk forankret i dets resiliens. Som det også formuleres 

nedenfor: 

 

“The resilience framework can accommodate this shift of perspective, for 
it does not require a precise capacity to predict the future, but only a 
qualitative capacity to design systems that can absorb and accommodate 
future events in whatever unexpected form they may take.“ 

(Holling, 1973: 21) 

 

                                                        
40 Bevarelsen af systemets struktur, identitet og funktionalitet er essentielt for afgrænsningen af 
fænomenet resiliens i forhold til relaterede koncepter som eksempelvis tilpasningsevne, 
fleksibilitet, robusthed mv. For en fyldestgørende diskussion af en sådan afgrænsning i forhold til 
disse koncepter og koncepternes bidrag til fænomenet resiliens henvises til Cunha et al. (2013). 
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Det er denne interessante diskussion om hvorvidt, et systems kontinuitet sikres 

ved at anticipere fremtidige forstyrrelser og forsøge at kontrollere omgivelserne, 

eller om kontinuitet sikres ved at udbygge systemets resiliens, som senere 

aktualiseres i samfundsvidenskaberne.  

 

4.1.1 Introduktionen i samfundsvidenskaberne - Anticipation versus resiliens 
Inspireret af Hollings (1973) teoretiseringer introduceres resiliens af 

risikoforskeren Aaron Wildavsky (1988) som en alternativ strategi for 

opretholdelse af et system. Dette står i modsætning til opretholdelse på baggrund 

af anticipation og ”guesstimate” om fremtiden (Wildawsky, 1988: 77). Det er i den 

henseende relevant at rette opmærksomhed mod det forhold, at der ved 

fænomenets introduktion i samfundsvidenskaberne ses bort fra den 

indledningsvise notits, at såvel resiliens som stabilitet kan skabe kontinuitet i et 

systems virkemåde (Holling, 1973). Derimod introduceres resiliens nærmest som 

en modsætning til anticipation i samfundsvidenskaberne, og der skelnes i mindre 

grad til den systemkompleksitet, hvori i et givet system er situeret (Wildavsky, 

1988). 

 

Introduktionen af et alternativ til anticipation som strategi for risikoledelse41 skal 

ifølge Wildavsky (1988) ikke anskues som en forsagelse af anticipationsstrategien 

og de tilgange, der opereres med i en sådan strategi. Derimod er det snarere en 

erkendelse af, at en sådan strategi skal opfylde en række kriterier for at være 

effektfuld. De forskellige kriterier, en anticipationsstrategi skal kunne 

imødekomme, opsummeres nedenfor: 

 For at en anticipationsstrategi fungerer, skal den kunne anticipere 

potentielle fremtidige trusler eller kriser.  

                                                        
41 Der eksisterer i afhandlingen bevidsthed om at Wildavsky (1988) diskuterer resilience i relation 
til risikoledelse og ikke kriseledelse og krisekommunikation. En krise kan antages at have en anden 
ontologi end en risiko. Ikke desto mindre har Wildavskys forfatterskab influeret litteraturen i crisis-
sensemaking traditionen (cf. Weick & Sutcliff, 2001; Weick & Sutcliff, 2007; Powley, 2009; Johansen 
et al., 2012) hvorfor det giver mening at diskutere Wildavskys forståelse af fænomenet resilience i 
relation til afhandlingens kriseforståelse.  
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 For at en anticipationsstrategi kan virke, skal anticipationen indgå i 

beslutningsgrundlaget for fremtidige handlinger og strategier.  

 For at en anticipationsstrategi er altomfattende, må den nødvendigvis 

inkludere og kalkulere med det forhold, at der er risici forbundet med 

forsøget på at kontrollere og styre anticiperede risici. 

 

I de tilfælde hvor det er muligt at opfylde de tre kriterier ovenfor, er anticipation 

den anbefalelsesværdige strategi. Er de tre kriterier derimod ikke opfyldt, kan det 

være en fordel (eventuelt også) at tænke i resiliens (Wildavsky, 1988).  

 

Det første kriterium, der fremhæves ovenfor, er relateret til den principelle 

diskussion vedrørende hvorvidt, det er muligt at forudse fremtiden. Det 

interessante i forhold til opstillingen af fremtidsscenarier er, at disse er forankret i 

en forventning om fremtiden (Schutz, 1972/2005). Termen sandsynlighed bliver i 

et sådan tilfælde en væsentlig faktor, men en hurtig analyse af 

sandsynlighedsregning som matematisk disciplin kan afdække, hvorfor dette ikke 

er hensigtsmæssigt. Dette fordi, at ligegyldigt hvad udfaldet af en 

sandsynlighedsberegning bliver, vil en beregning altid være a prior, idet der i selve 

udsigelsen er indbygget en risiko (Polayni, 2002: 21). Per definition fortæller 

sandsynlighedsberegningen ikke noget omkring en fremtidig situation, medmindre 

udfaldsværdien er lig 0 eller 100 procent. Det er i den forbindelse betydningsløst, 

om der er vurderet 95 procents sandsynlighed for, at et scenarie ikke 

fremkommer, fordi der stadig er fem procents sandsynlighed for, at scenariet vil 

finde sted.  

 

Vurderes potentielle fremtidige kriser ud fra en sådan matematisk logik, vil der 

kunne argumenteres for, at det i et givet tilfælde, hvor der er 95 procent 

sandsynlighed for, at et scenarium ikke vil fremkomme, er plausibelt at operere ud 

for en antagelse om, at scenariet ikke vil finde sted og derfor planlægge i forhold til 
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en sådan formodning42. Ikke desto mindre kan det med henblik på kriser netop 

være i de fem procent, som forkastes som usandsynlige, hvori krisepotentialet er 

størst. Dette fordi en krise eller kosmologisk episode ofte er uventet og ikke-

anticiperet og derfor må eksistere i hvad, der typisk antages som værende 

usandsynligt eller uventet (Weick, 1988; Weick, 1993; Pearson & Clair, 1998). Det 

er derfor fra et crisis sensemaking perspektiv vanskeligt at forstille sig en situation, 

hvor det er muligt at opfylde det første kriterium. Dette fordi at det i 

samfundsvidenskaberne generelt er vanskeligt at forudsige fremtiden med 

tilstrækkelig nødagtighed (Flyvbjerg, 2011), og selv i de tilfælde, hvor det på et vist 

abstraktionsniveau er muligt at identificere en fremtidig situation, manifesteres 

denne ofte væsentligt mere eller mindre intenst og dynamisk end anticiperet 

(Weick & Sutcliff, 2007).   

 

Forankret i ovenstående diskussion bliver det relevant at behandle det andet 

kriterium, der skal være opfyldt for, at anticipation er at fortrække fremfor 

resiliens. Dette kriterium dikterer, at det, der anticiperes i en fremtid, skal indgå i 

beslutningsgrundlaget for beslutninger og handlinger. Der kan argumenteres for, 

at et sådan kriterium eksisterer i en naturlig forlængelse af det foregående 

kriterium, og at der reelt opereres med en sekvens, hvor der (kriterium et) 

opstilles anticipationer eller potentielle scenarier for fremtiden og på baggrund af 

disse forskellige scenariers (kriterium to) prioriteres og træffes den beslutning, 

der skaber en bedre mere ønskelig fremtidig situation uden kriser.  

 

En sekvens som beskrevet ovenfor beskriver reelt den rationalistiske 

beslutningsmodel repræsenteret ved homo economicus også kaldet economic man 

(Scott & Davids, 2007). Det er selvsagt, at information er nødt til at blive taget i 

betragtning og tillagt mening, førend den kan skabe værdi i en 

beslutningssituation. Ikke desto mindre forglemmes det i den beslutningsmodel, 

som economic man repræsenterer, at rationalitet i beslutningssituationen ofte er 

                                                        
42 F.eks. opereres der typisk indenfor økonomiske analyser med et signifikansniveau (a) på fem 
procent, til at sikre at en sand hypotese ikke forkastes.   
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præget af forskellige fortolkninger af information, tvetydighed eller ligefrem 

modstridende målsætninger (March & Olsen, 1979; Weick, 1993; Scott & Davis, 

2007). Derudover behøver forudsætningen for en beslutning i en organisatorisk 

kontekst ikke at være forankret på et rationalistisk beslutningsgrundlag, men kan i 

lige så høj grad være forankret i en inkrementel udvikling, hvor tidligere 

beslutninger danner præcedens for og definerer fremtidige 

beslutningssituationers udfald (Lindblom, 1959; Luhmann et al., 2005).  

 

Alligevel er det ikke beslutningsprocessens kompleksitet, der skal fungere som det 

skelsættende argument for, at anticipation ikke bør være den eneste tilgang til 

ledelse af risici og kriser.  Det er derimod selve præmissen for det andet kriterium, 

der forankret i diskussionen af det første kriterium kan stilles i tvivl. Hvis det ikke 

er muligt at anticipere fremtiden med en tilstrækkelig nøjagtighed (Flyvbjerg, 

2011), skal en sådan forudsigelse antageligvis ikke alene danne grundlag for en 

beslutning om handlinger og strategier. Derfor giver det mening (også) at operere 

med resiliens, fordi handlinger og strategier forankret i et resiliens perspektiv 

adresserer situationer, der er manifesteret og derved medvirker til at kvalificere 

prioriteringer, fordele ressourcer og muliggøre beslutninger (Wildavsky, 1988). 

 

Det tredje og sidste kriterium, førend en anticipations-strategi er at fortrække, er, 

at den nødvendigvis må inkludere og kalkulere med det forhold, at der er risici 

forbundet med forsøget på at kontrollere potentielle fremtidige risici og kriser. 

Hvis der indledningsvist tages udgangspunkt i et normalt handlingsforløb, vil et 

givet forløb typisk udspille sig fra en begyndelse til en afslutning og bestå af 

forskellige identificerbare handlinger og begivenheder (Taylor et al., 1996). Altså 

kan et hændelsesforløb (hf) forklares som sekvensen hf = Bx (b1, h1, b2, h2…) Ax, 

hvor Bx og Ax udgør begyndelse og afslutning, mens bn og hn udgør forskellige 

begivenheder og hændelser, der konstituerer forløbet. Argumentet er, at førend 

anticipation er den fortrukne strategi, må enhver anticipationsstrategi 

nødvendigvis inkludere en erkendelse af og tage i betragtning, at en manipulation 

af en begivenhed (bn) eller hændelse (hn) ikke længere vil resultere i en fremtidig 

afslutning (Ax), men derimod en anderledes afslutning (Ax+n) der er beskrevet af 
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andre karakteristika og risici end den oprindeligt forventede afslutning (Ax). 

Argumentet er altså, at før en anticipationsstrategi er anbefalelsesværdig, bør den 

være så alvidende, at den inkluderer en kalkulering af de risici og potentielle 

kriser, der er forbundet med de fremtidige ændringer, en givet handling, der er 

forankret i en anticipation, skaber (Wildavsky, 1988). Det vil med andre ord sige, 

at anticipation kun er den fortrukne strategi under hvad, der kan karakteriseres 

som fuld information (Scott & Davids, 2007). 

 

Som det fremgår af den ovenstående diskussion, er det hvis ikke i almindelighed så 

i situationer præget af en vis kompleksitet vanskeligt at overholde de forskellige 

kriterier, der alene gør anticipation anbefalelsesværdig (Holling, 1973). En 

organisering i forhold til fortsat at kunne agere i en kompleks virkelighed, som 

udelukkende er baseret på anticipation, er derfor et tvivlsomt fundament. Det 

giver derfor mening også at tænke i alternativer til anticipation, hvor resiliens ”the 

capacity to cope with unanticipated dangers after they have become manifest, 

learning to bounce back” (Wildavsky, 1988: 77) repræsenterer et alternativ, som er 

forankret i det sociale systems evne til at undersøge, lære og handle i situationer, 

hvor det er ukendt, hvad der skal ageres i forhold til (Wildawsky, 1988; Sutcliff & 

Vogus, 2003). I forlængelse heraf er det væsentligt at betone, at ovenstående afsnit 

ikke skal anskues som en anfægtelse af anticipation og planlægning. Argumentet er 

blot, at i en kompleks virkelighed er det en organisatorisk nødvendighed at 

operere med såvel resiliens som anticipation, fordi den organisatoriske kontekst 

på forskellige niveauer kan beskrives som værende såvel stabil og dynamisk på én 

og samme tid (Weick et al., 1999; Weick & Sutcliff, 2001; Weick & Sutcliff, 2007).  

 

Wildavskys (1988) principielle diskussion af resiliens som en alternativ strategi til 

anticipation er ikke blot begrænset til forskningen i risikoledelse. Således er 

diskussionens pointer og konceptuelle ideer en integreret del af teoretiseringen 

om resiliens i organisatoriske kontekster, hvorfor diskussionen er essentiel i 

forhold til at forstå fænomenets historik forud for en systematik over forskning i 

resiliens (Weick, et al., 1999; Weick & Sutcliff, 2001; Sutcliff & Vogus, 2004; 

Simonsen, 2013).  
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4.2 Systematik: Resiliens beskaffenhed og niveau 
Det foregående afsnit redegjorde for fænomenet resiliens oprindelse og dets 

introduktion til samfundsvidenskaberne. Dette særligt med udgangspunkt i 

risikoledelse som forgænger (Wildavsky, 1988). Ikke desto mindre er resiliens som 

fænomen vurderet relevant i flere forskellige forskningskontekster end blot 

biologiske systemer og risikoledelse, ligesom det er evident, at fænomenet har 

relevans på forskellige (sociale) niveauer. Indeværende afsnit har til formål at 

tilvejebringe en systematik over forskning i resiliens og samtidig skitsere en 

udvikling fra en objektivistisk og deterministisk forståelse til en mere dynamisk og 

processuel konceptualisering af fænomenet, om end begge perspektiver stadig 

præger forskningen i resiliens (Sutcliff & Vogus, 2003). Efter disse to forskellige 

traditioner inden for resiliens er blevet udfoldet, kombineres traditionerne med de 

forskellige niveauer, hvorpå forskningen i resiliens foregår, og der inddrages en 

typologi, der skitserer de forskellige forskningsinteresser, der karakteriserer 

forskningen i resiliens.  

 

4.2.1 Første tradition - Resiliens som karaktertræk 
Den første tradition inden for forskningen i resiliens er forankret i psykologisk- og 

sociologisk forskning, hvor der allerede i 1970erne blev gjort den observation, at 

visse individer trods vanskelige omstændigheder og modgang fik hvad, der kan 

kategoriseres som succesfulde tilværelser og gode liv (Rutter, 1985; Antonovsky, 

1996). Denne indledningsvise observation førte til, at systematisk psykologisk 

forskning med henblik på at forklare fænomenet og forskellige teoretiseringer om 

usårlige eller stress-resistente individer i perioden blev udviklet. Disse studier kan 

anskues som forgangsstudier for forskning i resiliens, og fra midten af 1980erne 

blev resiliens den term, som blev mest almindelig til at beskrive fænomenet 

(Rutter, 1985; Masten & Reed, 2002). Den psykologiske og sociologiske forskning, 

som har til formål at forklare en positiv forskel i individers håndtering af 

stresselementer og modgang relativt til andre, centrerede omkring personlige 

karakteristika ved resiliente individer (Masten & Reed, 2002; Sutcliff & Vogus, 

2003). Hvorvidt, de personlige karakteristika med betydning, for om et individ kan 
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kategoriseres som værende resilient, er naturgiven eller kan tillæres, varierer 

inden for forskningstraditionen. Der er således eksempler på studier, der 

argumenterer for, at kvinder per definition er mere resiliente end mænd (cf. 

Rutter, 1985), til en forståelse af resiliens som værende relateret til optimisme, 

selvværd og ekstroversion (cf. Riolli et al, 2002; Frederickson et al., 2002; Edward, 

2005). Som det formuleres nedenfor: 

  

“For the purpose of this research, the term 'resilience' was defined as the 
ability of an individual to bounce back from adversity and persevere 
through difficult times, and return to a state of internal equilibrium or a 
state of healthy being” 

(Edward, 2005:1) 
 

Ovenstående definition af fænomenet resiliens illustrerer forskningstraditionens 

udprægede fokus på det individuelle niveau i mødet med forandring og/eller 

modgang. Devisen i en sådan konceptualisering af resiliens er, at nogle individer 

kan kategoriseres som værende mere resiliente end andre i mødet med forandring, 

modgang og kriser (Sutcliff & Vogus, 2003). Den deterministiske opfattelse, der 

karakteriserer denne forskningstradition, kan dermed sammenlignes med trait-

traditionen inden for ledelsesforskning, blot med den forskel at 

undersøgelsesfænomenet er resiliens og ikke ledelse (Simonsen, 2013). 

 

4.2.2 Anden tradition - Resiliens som proces 
Den konceptuelle idé om resiliens som værende forankret i specifikke 

karakteristika ved det enkelte individ aktualiserede fænomenet resiliens som 

værende relevant for systematisk undersøgelse og videnskabelig forskning. 

Alligevel resulterede denne forskning i 1990erne i en erkendelse af de 

begrænsninger, en sådan forståelse af fænomenet tilvejebragte. Argumentet i 

denne anden forskningstradition er, at den deterministiske opfattelse, af at nogle 

individer per definition er resiliente, begrænser forståelsen af de processer, der 

ligger til grunde for fænomenet, og dermed potentielle teoretisering om, hvordan 

fænomenet kan skabes (Sutcliff & Vogus, 2003). Et sådan paradigmeskifte 

indikerer et opbrud med den tidligere opfattelse af fænomenet som værende 
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specielt eller unikt, og der argumenteres i stedet for, at resiliens er karakteriseret 

ved nogle relativt almindelige processer ved et individ eller en gruppe af individer 

(Cunha et al., 2013). Som det formuleres nedenfor: 

 

“Rather than being rare and extraordinary, recurring themes spanning 
multiple literatures and levels of analysis suggest that resilience emerges 
from relatively ordinary adaptive processes that promote competence, 
restore efficacy, and encourage growth, as well as the structure and 
practices that bring about these processes.” 

(Sutcliff & Vogus, 2003: 95) 

 

Argumentet er, at de adaptive processer, der refereres til i citatet ovenfor, er 

forankret i distinkte kognitive, relationelle, strukturelle og/eller emotionelle 

dynamikker, som skaber betingelserne for en succesfuld tilpasning til vanskelige 

forhold (Sutcliff & Vogus, 2003). Herunder eksempelvis relationen mellem 

rollestruktur og meningsskabelse (Weick, 1993), hvorvidt processer foregår top-

down eller bottom-up (Cunha et al., 2013), og hvilken diversitet en enhed har i 

erfaring og viden (Sutcliff & Vogus, 2003). Essensen i dette perspektiv er, at 

resiliens oparbejdes ved at (re)kombinere de rigtige processer fremfor at have de 

rigtige individer med de rigtige karakteristika (Simonsen, 2013). I et sådan 

perspektiv kan en enhed således skabe resiliens i en situeret situation ved at 

konstruere de organisatoriske processer i forhold til den aktuelle situation.  

 

4.2.3 Niveauopdeling - En typologi over forskningstraditioner 
Den objektivistiske og deterministiske opfattelse af resiliens som et distinkt 

karaktertræk eller feature ved et individ eller et system, som den første 

forskningstradition repræsenterer, samt den anden forskningstradition hvor 

resiliens anskues som en funktion af forskellige processer, beskriver to 

grundlæggende perspektiver på fænomenets beskaffenhed (Sutcliff & Vogus, 

2003). Ikke desto mindre appliceres fænomenet ligeledes på flere forskellige 

niveauer i forskningslitteraturen, og der argumenteres for fænomenets aktualitet 

på såvel et individuelt, et gruppe, et organisatorisk og et institutionelt niveau 

(Sutcliff & Vogus, 2003; Cunha et al., 2013; Simonsen, 2013). Forankret i denne 

skildring mellem, hvorvidt resiliens anskues som et karaktertræk/en feature ved 
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aktører og systemer eller en proces/en funktion ved aktører og systemer, kan der 

opstilles en typologi, der illustrerer de forskellige forskningstraditioner, der 

karakteriserer forskning i resiliens43. Typologien illustreres i tabel 4-1 nedenfor:  

 
 Resiliens som et 

karaktertræk/en feature 
(første tradition) 

Resiliens som en proces/en 
funktion (anden tradition) 

Aktørniveau Karaktertræk: Resiliens som 
personlige karaktertræk ved en 
eller flere personer 

Relationel: Resiliens som processer, 
mellem en eller flere individer 

Systemniveau Latent: Resiliens som et iboende 
karakteristika ved et system. 

Design: Resiliens som en funktion af 
en hensigtsmæssig indretning af et 
system 

Tabel 4-1: Typologi over resiliens fordelt på niveau og beskaffenhed. 

(inspireret af Simonsen, 2013: 78) 

 

I typologien ovenfor opereres der med fire forskellige konceptualiseringer af 

fænomenet resiliens. Disse er forankret i to forskellige forståelser af fænomenets 

beskaffenhed, samt hvorvidt resiliens appliceres på et aktørniveau mellem en eller 

flere individer, eller om resiliens appliceres på et systemniveau.  

 

Karaktertræk 

Kvadranten øverst til venstre kaldet karaktertræk udgør den tidligere nævnte 

psykologiske- og sociologiske forskningstradition, der antager, at resiliens kan 

forklares som forskellige personlige karakteristika ved det enkelte individ (Rutter, 

1985; Antonovsky, 1996). Som tidligere nævnt varierer karakteren af disse 

karakteristika inden for forskningstraditionen (cf. Rutter, 1985; Riolli et al, 2002, 

Frederickson et al., 2002, Edward, 2005). 

 

Relationel 

Kvadranten øverst til højre kaldet relational repræsenterer en opfattelse af 

resiliens som værende forankret i de forskellige processer og de forskellige 

relationer, der karakteriser en givet enhed. Forståelsen af resiliens som værende et 

relationelt fænomen, der udvikles, og som ikke bare kan tilskrives forskellige 

                                                        
43 Typologien er forankret i en indholdsanalyse af 32 forskningsartikler forståelse af fænomenet 
resiliens, for yderligere information om metodologi henvises til kilden (cf. Simonsen, 2013).  
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enkeltindivider, udspringer ligeledes af psykologisk forskning. Særligt psykologisk 

forskning, der tager udgangspunkt i familiers respons på kriser og traumer, 

applicerer denne forståelse af resiliens (Walsh, 1996; Walsh, 2003), men det er 

ligeledes denne konceptualisering af fænomenet resiliens, der har vundet indpas i 

organisationsteorien og organisationsstudier (Weick, 1993; Sutcliff & Vogus, 2003; 

Cunha et al., 2013). Relationel resiliens er karakteriseret ved mangfoldige 

relationer og interaktionsmønstre, som ikke nødvendigvis er faciliteter af lederen, 

men som er forankret i en intersubjektiv forståelse af de forskellige kompetencer 

og kvalifikationer tilknyttet de varierende roller, der er essentielle for en enheds 

fortsatte virke. Endvidere har meningsskabelse en central position i denne 

forskningstradition (Weick, 1993; Cunha et al., 2013).  

 

Latent  

Er udgangspunktet derimod et systemniveau, kan der, som det fremgår af 

typologien ovenfor, skelnes mellem en latent og en design forståelse af resiliens. 

Kvadranten nederst til højre kaldet latent repræsenter en forståelse af resiliens 

som værende en distinkt karakteristika ved et system. Dermed deler denne 

forskningstradition den samme opfattelse af fænomenet resiliens beskaffenhed 

som karaktertræk-traditionen, blot med niveauet til forskel (Simonsen, 2013). I 

denne tradition argumenteres der blandt andet for, at et resilient system er 

karakteriseret ved, at der i mødet med en krise aktiveres og formes en ny 

relationel struktur, som tilgodeser individuelle behov og aktiverer netværk, som 

muliggør en fortsat funktion og returnering til status quo (Powley, 2009). Denne 

konceptualisering af resiliens fænomenet kan således relateres til det 

systemteoretiske begreb om autopoiese, der forklarer, hvordan et system kan 

anskues som værende selvreferentiellet og dermed reproducere sig selv efter en 

oplevet forstyrrelse (Luhmann et. al., 2005). 

 

Design 

Den sidste kvadrant kaldet design repræsenterer en normativ forståelse af 

resiliens på et systemniveau. Devisen i designforståelsen er, at resiliens som en 

normativ tilstand kan opnås via en formålstjenlig indretning af eksempelvis 
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organisationsstruktur (Somers, 2009), arbejdsprocesser (Jüttner & Maklan, 2011) 

eller makrosystemer (Case, 2009). Designforståelsen 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 inden for pågældende område eller 

system overlegne.  Inden for resiliens forskningen anskues et resilient system som 

værende andre systemer overlegne (Simonsen, 2013). 

 

Ovenstående repræsenterer et forsimplet overblik over de forskellige 

forskningstraditioner, og dertil knyttes konceptualiseringer, som karakteriserer 

forskningen i resiliens. Der eksisterer også forsøg på at integrere de forskellige 

niveauer, hvorpå resiliens opererer. Ikke desto mindre er en sådan bestræbelse til 

stadighed forankret i en opfattelse af resiliens som enten værende et 

karaktertræk/en feature eller en proces/en funktion (cf. Sutcliff & Vogus, 2003; 

Cunha et al., 2013). Endvidere er det væsentligt at have in mente, at de forskellige 

forskningsdiscipliner er relativt afkoblet fra ovenstående typologi, og der inden for 

enkelte discipliner kan eksistere mere nuancerede forståelser af resiliens. 

Eksempelvis eksisterer der inden for disaster-mangement en stærk 

forskningstradition, som tager udgangspunkt i fænomenet (cf. Paton & Johnston, 

2001; Norris et al., 2008), ligesom der inden for kriseledelseslitteraturen (Somers, 

2009; Powley, 2009) og krisekommunikation langsomt etableres selvstændige 

traditioner forankret i disciplinernes perspektiv (Weick, 1993; Sellnow & Seeger, 

2013).  

 

4.3 Opsamling: Resiliens i et crisis sensemaking perspektiv 
Hvor to foregående afsnit har tilvejebragt en historik og en systematik over 

fænomenet resiliens, vil indeværende afsnit etablere afhandlingens forståelse og 

konceptualisering af fænomenet resiliens. Der anlægges i afhandlingen en 

processuel forståelse af fænomenet som værende forankret i sociale processer og 

meningskabelse (Weick, 1993; Sutcliff & Vogus, 2003; Cunha et al., 2013; 

Simonsen, 2013). Ikke desto mindre, kan det rent indledningsvist være anvendeligt 

at skabe en forståelse for fænomenet resiliens, som det konceptualiseres i 
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indeværende afhandling, ved at tage udgangspunkt i fænomenets modsætning og 

dermed hvad resiliens ikke er. I forskningslitteraturen præsenteres resiliens, som 

oppositionel til sårbarhed (Cunha et al., 2013). Som det formuleres nedenfor: 

 

“Vulnerability, the opposite of resilience (Whiteman & Cooper, 2011), 
results from the fact that actor’s sensemaking capacity is exceeded by 
feedback coming from the environment.” 

(Cunha et al., 2013: 5) 

 

I citatet ovenfor kan meningsskabelsesprocessen anskues som evnen til at sætte 

tegn i en kontekst, således der opleves en sammenhæng mellem handling og 

mening, mening og handling i en tvetydig situation (Weick, 1969; Weick, 1979). 

Devisen er, at i det tilfælde hvor det er vanskeligt eller umuligt at skabe mening, er 

en enhed sårbar, fordi den i et sådan tilfælde typisk vil agere rigidt i forhold til en 

kompleks situation, hvor der modtages mange tegn fra omverden (Sutcliff & Vogus, 

2003; Cunha et al., 2013). I bestræbelserne på at mindske den kompleksitet en 

situation med mange tegn repræsenterer, indskrænkes antallet af tegn fra 

omgivelserne der reageres på, og som konsekvens begrænses de organisatoriske 

handlemuligheder til allerede kendte rutiner og praksisser (Sutcliff & Vogus, 2003: 

94). Til trods for at denne beskrivelse af sårbarhed og rigiditet44, som en 

modsætning til resiliens, kan klandres for at være forholdsvis deterministisk i 

opfattelsen af den sociale virkelighed, betoner det ikke desto mindre nogle forhold 

med relevans for en forståelse af fænomenet resiliens. Disse forhold er henholdvis, 

at 1) resiliens centrerer sig omkring meningsskabelse i situationer, hvor 

meningsskabelsen er udfordret, samt 2) at situationen imødegås på en ikke-rigid 

måde. Heraf kan udledes følgende arbejdsdefinition: 

 

Første arbejdsdefinition: Resiliens er det fænomen som forekommer, 

når en situation der vanskeliggør meningsskabelse tilgås på en ikke-

rigid måde.  

                                                        
44 Der eksisterer en omfattende litteratur indenfor organizational behaviour, som behandler 
konceptet threat-rigidity (cf. Staw et al., 1981).  
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I en naturlig forlængelse af en sådan arbejdsdefinition, er det relevant at stille 

spørgsmålstegn ved hvad der kan karakteriseres som en ikke-rigid måde at 

imødekomme en situation45. En ikke-rigid måde at tilgå en situation indikerer 

nødvendigvis et brud med den typiske løsningsmodel for, eller opfattelse af en 

givet problemstilling som en situation repræsenterer. Tages der udgangspunkt i 

det empiriske materiale som danner grundlag for indeværende afhandling, er der 

på tværs af de forskellige kvalitative interviews en udpræget fælles opfattelse af en 

enheds formelle hierarkiske organisering. Denne opfattelse er, at gruppefører er 

den absolutte og nærmest alvidende leder og gevær to overtager i hans fravær og 

så fremdeles46. Ikke desto mindre eksisterer der i såvel interviewmaterialet som i 

observationsmaterialet, belæg for at påstå at i de tilfælde hvor den formelle 

organisation ikke har kunnet sætte ét eller flere tegn i en kontekst, forandres 

denne formelle organisering og opfattelsen af, hvordan en militærenhed operer, 

hvem der bestemmer og hvem der ved bedst (cf. kap. 6).  

 

Forankret i foregående, kan det dermed også postuleres at fænomenet resiliens 

indikerer en praktisk og/eller kognitiv erkendelse af, at hidtidige måder at operere 

på er utilstrækkelige og at en ny og alternativ måde at organisere på er nødvendig 

for at imødekomme en aktuel situation (Cunha et al., 2013). En sådan erkendelse 

kan eksistere som en tavs erkendelse (Polanyi, 1983), men vil altid blive 

ekspliciteret intersubjektivt i handlinger, meningsskabelse og organisering (Weick, 

1969; Colaizzi, 1978; Weick, 1979). Endvidere må enhver ændring eller alternativ 

organisering, der er udtryk for resiliens, nødvendigvis foregå på en måde, hvor 

enhedens grundlæggende struktur, identitet og funktionalitet bevares. I modsatte 

fald vil der være tale om en decideret transformation af en enhed fra en tilstand til 

en ny og anderledes tilstand (Holling, 1973; Walker et al., 2004). Tages der endnu 

                                                        
45 I visse tilfælde kan et rigid respons også være en resilient respons (cf. Staw et al., 1981; Cunha et 
al., 2013). 
46 Der eksisterer i militæreenheder en meget hierarkisk struktur, hvor samtlige soldater har et 
geværnummer. Gruppeføreren er leder, dernæst følger gevær to, gevær tre og så fremdeles. Derved 
er en enhed altid sikret en leder, fordi i fraværet af en gruppefører, er enheden således bevidst om 
at så er det gevær to som er leder. I fraværet af gevær to, er gevær tre leder og så fremdeles. 
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en gang udgangspunkt i et empirisk eksempel, oplevede enheden på 

Gendarmturen afslutningsvist et organisatorisk pres, der resulterede i en situation, 

hvor ”… vi var ikke længere soldater. Der bar vi bare rundt på nogle våben. Vi 

fungerede ikke som gruppe” (GT7: 80). I et sådan tilfælde er det vanskeligt at 

argumentere for, at enhedens grundlæggende struktur og funktionalitet bevares, 

idet gruppen i en militær sammenhæng er den mindste enhed. Derudover fremgår 

det ovenfor, at enhedens identitet som soldater var udfordret. I en situation som 

citatet ovenfor beskriver, er det vanskeligt at argumentere for resiliens (kap.7.2). 

Der er i højere grad tale om en organisatorisk opløsning eller en decideret 

transformation fra en militærenhed til noget andet (Weick, 1993). For såvel 

organisatorisk resiliens som organisatorisk opløsning, er det gældende at disse 

ikke nødvendigvis er definitive stadier, hvilket igen betoner fænomenets 

processuelle struktur (Sutcliff & Vogus, 2003). Det er derfor muligt at udvikle det 

indledende udsagn, til en anden arbejdsdefinition: 

 

Anden arbejdsdefinition: Resiliens er det fænomen som forekommer, 

når det via meningsskabelsesprocesser erkendes, at hidtidige måder at 

operere på, ikke er tilstrækkelige i forhold til en manifesteret situation 

og at der under hensynstagen til enhedens grundlæggende struktur, 

identitet og funktionalitet, konstrueres en alternativ organisering for at 

imødekomme en sådan situation. 

 

Ikke desto mindre er et udsagn som repræsenteret ovenfor, til stadighed 

mangelfuldt. Dette fordi resiliens refererer til situationer, hvor udfaldet af mødet 

med vanskelige omstændigheder kan karakteriseres som værende godt (Masten & 

Reed, 2002). En procesforståelse af fænomenet indikerer at resiliens er en situeret 

proces under kontinuerlig udvikling, hvorfor det først retrospektivt er muligt at 

vurdere, hvorvidt udfaldet kan karakteriseres som værende resiliens (Schutz 

1972/2005; Weick, 1993; Sutcliff & Vogus, 2003). Formuleret i andre termer, er 

det således kun når en alternativ måde at organisere på, har et succesfuldt udfald, 

at der opereres med fænomenet resiliens (Sutcliff & Vogus, 2003; Cunha et al., 

2013). Dermed ikke sagt, at det ikke er muligt at skabe videnskabelig viden om 
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fænomenet i tilfælde, hvor udfaldet af en alternativ organisering er negativ eller i 

situationer hvor processen mod resiliens initieres men fænomenet ikke 

manifesteres. En sådan viden vil blot være skabt fra et diametralt modsat 

perspektiv, hvor resiliens forsøges forstået ud fra dets manglende manifestation. 

Således repræsenterer Weicks (1993) ”The Collapse of Sensemaking in 

Organizations – The Mann Gulch Disaster” en tidlig teoretisering af fænomenet 

forankret i en case, hvor udgangspunktet reelt var en organisatorisk opløsning. 

Alligevel tilvejebragte analysen en kvalificering af fænomenet resiliens, som 

værende forankret i 1) improvisation og sammenstykning af viden, 2) et virtuelt 

rollesystem, 3) visdom og 3) interaktion (cf. kap. 3.2.3). 

 

Foruden det vilkår, at et succesfuldt udfald er en forudsætning for resiliens, er det 

ligeledes en forudsætning, førend der opereres med resiliens, at en givet respons 

på en kompleks situation ikke umiddelbart er mulig at etablere på forhånd (Cunha 

et al., 2013). Dermed menes ikke at resiliens indikerer at en givet enhed er 

uforberedt, eller at der ikke tages proaktive initiativer der kan øge en enheds 

resiliens (Weick & Sutcliff, 2007). Argumentet er derimod, at i det tilfælde der 

opereres med fænomenet resiliens, opereres der med en situation, der ikke 

umiddelbart har været mulig at anticipere på forhånd. Resiliens beskriver som 

nævnt ”the capacity to cope with unanticipated dangers after they have become 

manifest, learning to bounce back” (Wildavsky, 1988: 77).  

 

Tages der endnu en gang udgangspunkt i det empiriske materiale, hvorpå 

indeværende afhandling beror, kan soldaternes respons på de forskellige 

stressfaktorer, der anvendes i de to øvelser, ikke alene anskues som et udtryk for 

resiliens. Dette fordi soldaterne er bevidste om at øvelserne ville indeholde 

minimal søvn og kost, hårdt fysisk arbejde og minimal information. De forskellige 

stressfaktorer er således noget der kunne anticiperes og forberedes. Ikke desto 

mindre muliggør tilstedeværelsen af de forskellige stressfaktorer, og 

vanskelighederne ved at foregribe stressfaktorernes influens, behovet for resiliens 

i forskellige situationer. Det kan eksempelvis være situationer hvor terrænet har 

ændret sig markant og det derfor ikke er muligt at udføre planlagte opgaver, eller 
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når en enhed står over for andre omstændigheder der vanskeliggør et succesfuldt 

resultat.  

 

Resiliens er således relateret til en organisatorisk evne til at tilpasse og reagere i 

forhold til en givet hændelse, forandring eller krise (Sutcliff & Vogus, 2003). I en 

meningsskabelses terminologi, kan dette eksempelvis være evnen til at opfange 

tegn fra omgivelserne om at den aktuelle måde at operere på ikke er tilstrækkelig 

og forankret i disse tegn tilpasse, således at organisationen opretholder sin 

funktionalitet (Weick, 1993). I organisationsstudierne refererer en sådan 

forståelse af fænomenet til hvad, der er blevet navngivet reaktiv resiliens. Som det 

formuleres nedenfor: 

  

“In this case, resilience is a form of absorptive capacity, the capacity to 
appreciate, transform and utilize knowledge for adaptive purposes 
(Zahra & George, 2002), eventually changing the organization.”  

(Cunha et al., 2013: 5) 
 

Denne forståelse af resiliens er særligt relevant i forhold til kriser, og de forskellige 

ressourcer til resiliens som fremhæves af Weick (1993), kan anskues som 

ressourcer der i særdeleshed er relevante i forhold til at skabe mening, når en 

organisation oplever en kosmologisk episode og en efterfølgende opløsning af 

organisationen. I det tilfælde, hvor en organisation oplever en kosmologisk 

episode og verden som et rationelt system ophører, refererer resiliens således til 

en enheds proces med at aktivere, (re)kombinere og konfigurere eksisterende 

ressourcer i forhold til en ny situation, hvor uforudsete udfordringer udfoldes 

(Wildavsky, 1988; Weick, 1993; Sutcliff & Vogus, 2003).  

 

Reaktiv resiliens er som nævnt ovenfor relateret til de situationer, hvor en krise 

eller kosmologisk episode er manifest. Derimod repræsenterer proaktiv resiliens 

inden for organisationsstudier arbejdet med at anskuliggøre forskellige 

kriseperceptioner og handlemuligheder den organisatoriske konstruktion har i 

mødet med en eskalerende situation (Weick et al., 1999; Weick & Sutcliff, 2007; 

Cunha et al., 2013). Det er selvsagt vanskeligt at adskille mellem reaktiv og 
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proaktiv resiliens, idet de to former nødvendigvis gensidigt betinger hinanden. Det 

er vanskeligt at forestille sig at reaktiv resiliens ikke vil influere potentielle 

fremtidige kriseperceptioner og handlemuligheder, ligesom det er vanskeligt at 

forestille sig et scenarium, hvor en reaktion på en pludselig forstyrrelse eller krise 

ikke udspringer fra proaktive tiltag eller erfaringer, der ligger forud for 

situationens manifestation (Sutcliff & Vogus, 2003; Cunha et al., 2013). 

 

Forankret i de to forhold skitseret ovenfor, henholdsvis at resiliens indikerer en 

succesfuld håndtering af en situation, hvor kriterierne for succes er vanskelige 

(Masten & Reed, 2002; Sutcliff & Vogus, 2003) og det forhold, at der ageres reaktivt 

i forhold til en situation, der ikke på forhånd er mulig at anticipere og udarbejde en 

strategi for (Wildavsky, 1988), er det muligt at elaborere på det foregående udsagn 

mod en endelig definition på fænomenet resiliens i en organisatorisk kontekst. 

 

Endelig definition: Resiliens er det fænomen som forekommer, når det 

via meningsskabelsesprocesser erkendes, at hidtidige måder at operere 

på, ikke er tilstrækkelige i forhold til en manifesteret situation og der 

under hensynstagen til enhedens grundlæggende struktur, identitet og 

funktionalitet, konstrueres en succesfuld alternativ organisering, der 

ikke umiddelbart har været muligt at etablere på forhånd.  

 

Forankret i den ovenstående definition af resiliens, kan fænomenet dermed siges 

at centrere sig omkring fire forskellige forhold, 1) resiliens er forankret i 

meningsskabelse, 2) resiliens inkluderer en alternativ organisering eller en 

reorganisering af måden at operere på, 3) udfaldet af resiliens er succesfuldt og 

vurderes retrospektiv, samt 4) resiliens manifesteres i situationer, hvor det ikke er 

muligt at anticipere situationen på forhånd (Cunha et al., 2013).  

 

En forståelse af resiliens, som illustreret i definitionen ovenfor, repræsenterer en 

forståelse af fænomenet som værende af kommunikativ karakter. Det forhold at 

resiliens centrerer sig omkring meningsskabelse og organisering under forhold, 

hvor et truende meningskollaps ikke har været mulig at anticipere på forhånd og 
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hvor udfaldet af handling er succesfuldt, indikerer endvidere, at det er en 

kommunikation, der er situeret i en specifik situation og som muliggør en hurtig 

reorganisering under hensynstagen til situationelle forhold. En sådan 

kommunikation kan relateres til det der i flowmodellen kaldes 

aktivitetskoordinering. Som det formuleres om flowet aktivitetskoordinering 

nedenfor:  

  

“In activity coordination, as in the other flows, one finds multiple 
processes and attitudes toward the organization. For example, members 
can coordinate on how not to do work, or coordination may be in 
abeyance as members seek power over one another or external advantage 
for themselves from the system. Nonetheless, what seems inescapable is 
that members presume that they are working not just on related tasks but 
within a common social unit with an existence that goes beyond the work 
interdependence itself. This presumption may be a result of self-
structuring discourse.” 

(McPhee & Zaug, 2000: 10) 

 

Ovenstående citat illustrerer på fornuftig vis, hvordan en situation, hvor det 

forsøges at konstruere resiliens, kan være karakteriserede af forskellige 

kommunikative processer, der er essentielle for (re)organiseringen. Foruden den 

åbenlyse koordinering af aktiviteter med henblik på at indfri et fælles mål 

fremhæves eksempelvis koordinering forankret i hvad, der ikke virker, eller en 

manglende koordinering forankret i udefinerede roller eller mangelfuld 

meningsskabelse (McPhee & Zaug, 2000). Aktivitetskoordinering som et af de fire 

kommunikationsflows, der konstituerer organisationen, kan qua det forhold, at der 

opereres med praktiske problemstillinger i en situeret praksis (cf. kap. 2.3.2), med 

fordel begribes ud fra det begrebsapparat, der tilvejebringes af Montreal-skolens 

teoretiseringer af kommunikationens konstitution af en organisation. Herunder 

fremhæves særligt 1) samorientering (coorientation), 2) narrativer og 3) tekst-

konversation dialektikken (McPhee & Iverson, 2013; cf. kap. 2.3.2). 
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4.3.1 Kommunikation - Samorientering, narrativer og konversation-tekst 

dialektik 
I alt enkelthed kan samorientering siges at beskrive konstitutionen af et fælles 

objekt mellem flere individer. I en sådan relation vil individer ikke blot være 

orienteret mod et fælles objekt, men også hinandens orientering mod objektet. 

Tages der udgangspunkt i en militær enhed der angribes, vil orienteringen således 

ikke blot være mod angrebet, men ligeledes mod hvordan de andre individer der 

udgør enheden perciperer, reagerer og forstår angrebet (Taylor & Van Every, 

2011). I den forbindelse kan kommunikation anskues som en samorientering, der 

typisk tenderer mod en mere ensartet opfattelse af angrebet, og hvordan der skal 

reageres i forhold hertil. Ikke desto mindre argumenterer Montreal-skolen for, at 

en sådan socialpsykologisk forståelse af samorintering og intersubjektivitet er for 

simpel, og førend den kan have praktisk applikation i kommunikationsforskning, 

må den nødvendigvis tage de subjektive forhold kontekst, interaktion og 

translation i betragtning (McPhee & Iverson, 2013). 

 

I en givet situation, hvor en enhed konfronteres med en manifesteret situation og 

forsøger at konstruere en resilient respons herpå, er situationen ikke blot 

karakteriseret ved forskellige individers orientering mod ét objekt, men mod 

situationen bestående af forskellige individers orientering mod mange forskellige 

objekter og subjekter på én og samme tid. Eksempelvis illustreres det i Weicks 

(1988: 310) analyse hvordan medarbejdernes forpligtigelse til lukkethed af 

konkurrencemæssige årsager og for at undgå panik aktivt medvirkede til at 

forværre krisen i Bhopal, da sirenen ikke blev tændt, før gassen var begyndt at 

lække ud i atmosfæren. Det at tage konteksten i betragtning er således at erkende 

det forhold, at enhver situation er situeret i en materiel og social kontekst, der ikke 

umiddelbart kan adskilles fra den måde hvorpå, der handles og skabes mening – 

altså hvordan der kommunikeres (Taylor et al., 1999; Ashcraft et al., 2009; Taylor 

& Van Every, 2011). Endvidere er det ifølge Montreal-skolen væsentligt at have in 

mente, at den interaktion, der foregår i en sådan kontekstuel situation, ikke 

nødvendigvis er forankret i et ønske om at skabe en ensartet opfattelse af en givet 

situation, men ligeledes kan være med henblik på eksempelvis at skabe en mere 
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nuanceret forståelse af situationen og de materielle og sociale forhold, der 

karakteriserer denne. Slutteligt betoner translation den sproglige bestræbelse på 

at konstruere handling og mening i situationen. I et sådan tilfælde er det centrale 

ikke objektet – angrebet per se - men den kommunikative enactment af objekter og 

subjekter (cf. kap. 3.2.2). Translation handler derfor ikke om transmission af en 

orientering eller et perspektiv fra en afsender til en modtager om et givet objekt 

for dernæst at postulere samorientering. Derimod beskriver translationen den 

dialektiske intersubjektive meningsforhandling, der er grundlaget for en 

samorientering i den subjektive konstitueringen af en situation (Taylor et al., 1999; 

McPhee & Iverson, 2013).  

 

Samorientering er således relevant i forhold til den ovenfor udledte forståelse af 

fænomenet resiliens, fordi samorienteringen kan anskues som opnået 

koordinering (McPhee & Iverson, 2013: 116). Derfor har samorientering relevans 

for såvel en erkendelse af om hidtidige måder at operere på er utilstrækkelige, 

men samorientering har ligeledes relevans, fordi det er den proces, der muliggør 

en alternativ organisering via kommunikation. Som det formuleres nedenfor: 

  

“Coorientation aims to reconcile the contrasting imperatives of material-
social and linguistic constraints and enablements. It is through 
coorientation that the language-based establishing, person to person, and 
group to group, of compatible beliefs and coordinated responses to events 
as they occur, is accomplished.“ 

(Taylor, 2006: 147, i McPhee & Iverson, 2013: 116) 

 

Foruden samorientering fremhæves ligeledes narrativer som et væsentligt bidrag 

fra Montreal-skolen, der kan være anvendelige i teoretiseringen af 

kommunikationsflowet aktivitetskoordinering (McPhee & Iverson, 2013). Der 

findes forskellige tilgange til narrativer og kvalitativ data i alt almindelighed (cf. 

Kvale, 2003; Elo & Kyngäs, 2007; Fast, 2008). Montreal-skolens argument for 

narrativer som essentielle for vidensproduktion er, at disse ikke alene redegør for 

et hændelsesforløb, men samtidig giver adgang til den meningsstruktur, hvorpå 

handlingerne, der udgør hændelsesforløbet, er forankret (Flyvbjerg, 2011; McPhee 
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& Iverson, 2013). Dette fordi den narrative fortælling ikke alene giver grundlag for 

at identificere de tegn, der aktualiserer en erkendelse af behovet for en alternativ 

måde at organisere (Weick, 1988; Weick, 1993), men også fordi narrativer 

afspejler den alternative organisering, der konstrueres samt de forskellige 

bidragsydere, handlinger og deres udfald (Weick, 1995; McPhee & Iverson, 2013).  

 

Slutteligt fremhæves konversation-tekst dialektikken, som er grundstenen i 

Montreal-skolens teoretisering af kommunikations konstituering af 

organisationen, som et essentielt bidrag for teoretiseringen af 

kommunikationsflowet aktivitetskoordinering (Taylor et al., 1996; McPhee & 

Iverson, 2013).  En forklaring af den dialektiske proces kan med fordel tage 

udgangspunkt i den første translation, som er translationen fra tekst til 

konversation (cf. kap. 2.3.2). I en givet konversation er tekst indholdet af hvad, der 

kommunikeres i form af perceptioner, ytringer, ideer og så videre. Således kan 

tekst siges at være substansen for en konversation, men ikke desto mindre er 

konversation ikke blot en forening af tekst i en eller anden tilfældig konstruktion. 

Konversation er interaktion forankret i tekst, og konversation beskrives ikke blot 

af tekst, men derimod af handling (Taylor et al., 1996). Dette fordi sproget som 

tidligere nævnt ikke blot afspejler virkeligheden, men aktivt skaber den 

virkelighed, hvori sproget er integreret (cf. kap. 2.3.1). Den dialektiske proces 

mellem konversation-tekst, samt de skift enhver translation beskriver, kan dermed 

forklare strukturen for, hvordan kontinuerlige og hastige organiseringer foregår i 

en kontekstuel situation, hvor aktiviteter koordineres mod en fælles målsætning 

som eksempelvis at etablere mening og handlemuligheder (McPhee & Iverson, 

2013).  

 

4.3.2 Resiliens – En kommunikativ konstruktion 
Indeværende kapitel markerer en afslutning af den teoretiske udforskning af 

kommunikationens rolle i konstruktionen af resiliens og markerer dermed reelt en 

afslutning af afhandlingens første del. I den forbindelse er afhandlingen i kapitel to 

indskrevet i forskningsfeltet organizational communication, hvor der 

argumenteres for en konstitutionel forståelse af kommunikation som den 
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kontinuerlige interaktive proces, hvor symbolsk betydning gensidigt forhandles 

mod en konstruktion, korrigerering eller afvikling af mening, som er central for 

organiseringsfænomenet og organisationens eksistens (Ashcraft et al., 2009: 22; cf. 

kap. 2.3.2). Forankret i en sådan forståelse af kommunikation kan der 

argumenteres for, at kommunikation i afhandlingen anskues som meningsskabelse 

på forskellige sociale niveauer. Kommunikation er i den henseende processen 

mellem enactment, selektion og rentention, som tilkendegives i den tidligere 

fremførte sensemaking-sætning ”How can I know what I think until I see what I 

say?” (Weick, 1988: 307). I en mere traditionel kommunikations afsender; 

modtagerterminologi, kan sætningen altså omformuleres til ”How can I know what 

I think…” som afsender ”… until I see what I say” som modtager, hvormed 

kommunikation inkluderer såvel enactment, selektion og retention processen 

(Tsoukas, 2013: 53; cf. kap. 3.2.2). 

 

En sådan forståelse af kommunikation som meningsskabelse har selvsagt 

implikationer for, hvordan kriseledelse og krisekommunikation forstås. Derfor 

indskrives afhandlingen i en crisis sensemaking-tradition i kapitel tre. I en sådan 

tradition konceptualiseres kriseledelse og krisekommunikation som den 

kommunikation og meningsskabelse, der finder sted i og influerer på en 

krisesituations til- eller afvikling (cf. kap. 3.2). En sådan tilgang til kriseledelse og 

krisekommunikation antyder, at det er via kommunikation, det er muligt at skabe 

værdi for en organisation, der befinder sig i en krise ved at organisere på en måde, 

der imødekommer situationens omstændigheder (Maitlis & Sonenshein, 2010; 

Frandsen & Johansen, 2011). I en sådan forskningstradition aktualiseres den 

interne og menneskelige dimension af organisatorisk krise generelt og fænomenet 

resiliens i særdeleshed. Derfor er der i kapitel fire, som det sidste teorikapitel 

identificeret forskellige forhold, som fænomenet resiliens centrerer sig omkring. I 

den forbindelse defineres resiliens som det fænomen, der forekommer, når det via 

meningsskabelsesprocesser erkendes, at hidtidige måder at operere på ikke er 

tilstrækkelige i forhold til en manifesteret situation, og der under hensynstagen til 

enhedens grundlæggende struktur, identitet og funktionalitet, konstrueres en 

succesfuld alternativ organisering, der ikke umiddelbart har været muligt at 



 

124 
 

etablere på forhånd (Cunha et al., 2013; kap. 4.3). Endvidere argumenteres der for, 

at enhver erkendelse og meningsskabelse omkring begrænsninger i måden, hvorpå 

en enhed opererer eller bør operere i forhold til at imødegå en givet situation, der 

repræsenterer en krise eller kosmologiske episode, nødvendigvis må være en 

kommunikativ præstation. I forlængelse heraf fremhæves kommunikationsflowet 

aktivitetskoordinering som værende essentiel for den kontinuerlige proces med at 

skabe resiliens (McPhee& Zaug, 2000; McPhee & Iverson, 2009). I 

aktivitetskoordineringen fremhæves særligt et fokus på, hvordan den situationelle 

kontekst, hvori en enhed er placeret, influerer på konstruktionen af resiliens, men 

også hvordan den intersubjektive samorientering mod fælles aktiviteter med 

henblik på at indfri fælles målsætninger udfoldes (Taylor et al., 1996; McPhee & 

Iverson, 2013; kap. 4.3.1). 

 

Afhandlingens anden del har til formål empirisk at undersøge, hvordan 

kommunikationen bidrager til den kontinuerlige proces med at skabe resiliens. Via 

såvel en teoretisk som en empirisk granskning af fænomenet muliggøres en 

kvalificering af fænomenets grundlæggende struktur og kommunikationens rolle 

heri. Afhandlingens empiriske del iværksættes med næste kapitels metodologiske 

overvejelser i forhold til at gøre fænomenet resiliens til genstand for videnskabelig 

undersøgelse. 

  



 

125 
 

5 Metodologi: Et empirisk fænomenologisk 

studie 
Afhandlingens empiriske studie er forsøgt udformet i henhold til rammerne for et 

empirisk fænomenologisk studie ved at centralisere fænomenet manifestation for 

bevidstheden (Sanders, 1982). Dette ud fra en ambition om, at konstruere en 

metodologi som efterlever kriterierne for fænomenologisk forskning. Derved 

skabes der kohærens mellem den videnskabsteoretiske optik, som tilkendegiver 

afhandlingens ontologiske position og metodologien, som via forskningsdesign, 

metodikker og analysemetode, udgør og afspejler afhandlingens epistemologiske 

position (Grix, 2002; kap. 1.1).  

 

Den empiriske fænomenologiske forskning er kendetegnet ved forskellige 

strømninger fremført af eksempelvis van Manen (1982) og Moustakas (1994) i 

form af den hermeneutiske fænomenologi og ikke mindst den fænomenologiske 

psykologi, der karakteriseres af eksempelvis Colaizzi (1978) og Giorgi (1983). De 

forskellige strømninger til trods kan et fænomenologisk forskningsdesign siges at 

bestå af 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; altså hvordan 

fænomenet indfanges, 2) hvordan empiri om fænomnenet genereres, og 3) hvilken 

analytisk behandling empirien efterfølgende er genstand for.  

 

De første to komponenter er ikke unikke for den fænomenologiske metodologi, og 

komponenterne kan siges i en eller anden variation at være en integreret 

bestanddel af alle empiriske studier. Der, hvor det fænomenologiske studie 

differentierer sig fra andre former for empiriske studier, er på den sidste 

komponent, hvor det genererede empiriske materiale behandles analytisk 

(Sanders, 1982). Hvordan, et fænomenologisk studies analysemetode 

differentierer sig fra andre analysemetoder, vil fremgå senere af dette 

metodologiske kapitel, hvor også det forskningsdesign og de forskellige 
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forskningsmetodikker, som skal danne grundlag for afhandlingens empiriske 

studie, specificeres.  

 

Kapitlet er organiseret efter de tre komponenter som illustreret i figur 5-1 

nedenfor. Der indledes med et afsnit, der beskriver afhandlingens 

forskningsdesign og dermed anskueliggør hvordan, fænomenet resiliens kan 

undersøges empirisk. Dernæst følger et afsnit, der beskriver de forskellige 

forskningsmetodikker, hvormed fænomenet undersøges, altså hvordan der 

genereres empiri omkring fænomenet. Afslutningsvis redegøres, diskuteres og 

illustreres det, hvordan den genererede empiri behandles analytisk. Efter denne 

redegørelse af den analytiske behandling af empirien reflekteres der over det 

vidensbidrag, den empiriske analyse tilfører kriseforskningsfeltet. 

 

 

 

5.1 Forskningsdesign: Det multiple casestudie 
I forhold til det empiriske studies første punkt, at afgrænse i forhold til hvem og 

hvad der skal være genstandsfelt for et empirisk studie, er det væsentlig at have 

afhandlingens konceptualisering af fænomenet resiliens in mente. Der opereres i 

indeværende afhandling med et fænomen, som er forankret i individers 

meningsskabelse i specifikke situationer, hvor fænomenet aktualiseres. Derfor er 

det hensigtsmæssigt med et forskningsdesign, der muliggør en empirisk 

Fænomenet og 
afgrænsning •Cases 

Empiri generering 
og forsknings-

metodikker 

•Dokumentstudier 
•Observationsstudier 
•Kvalitative 

forskningsinterviews 

Analytisk 
behandling og 

vidensproduktion 

•Analytisk behandling 
•Den skabte videns 

karakter 

Figur 5-1: Strukturingen af metodologi kapitlet. 
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undersøgelse af meningsskabelsen i den kontekst, hvori fænomenet aktualiseres, 

og som fænomenet ikke umiddelbart kan adskilles fra. Et casestudie muliggør en 

sådan empirisk undersøgelse. Som det formuleres nedenfor omkring casestudiet: 

 

“A case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary 
phenomenon in depth and within its real-life context, especially when the 
boundary between phenomenon and context is not clearly evident.”  

(Yin, 2009: 18) 
 

I indeværende afhandling er anvendelsen af casestudiet altså forankret i en 

ambition om at skabe en detaljeret beskrivelse og forklaring af fænomenet 

resiliens, som det aktualiseres og/eller manifesteres i en livsverdenskontekst (Yin, 

2009; Neergaard, 2010). Via en detaljeret beskrivelse af fænomenets manifestation 

muliggøres en forståelse af fænomenets grundlæggende struktur og dermed en 

forklaring af fænomenets mulighedsbetingelser (Colaizzi, 1978).  

 

Der er i afhandlingen valgt at tage udgangspunkt i, hvad der kan karakteriseres 

som et indlejret (embedded) multipelt casestudie. Anvendelsen af et sådan 

forskningsdesign er forankret i en ambition om en dybdegående empirisk 

undersøgelse, hvilket ligeledes kan siges at være ambitionen og argumentet for 

casestudier som forskningsdesign mere generelt (Thomas, 2011). Endvidere 

opereres der med casestudie af den årsag, at casene kan kategoriseres som 

ekstreme cases forstået på den måde, at der allerede eksisterer en etableret teori 

omkring meningsskabelse og resiliens (cf. Weick, 1988; Weick, 1993), og 

afhandlingens case er valgt på baggrund af dens evne til at skabe en større 

forståelse, udfordre og potentielt udvikle disse (Yin, 2009; Flyvbjerg, 2011; 

Thomas, 2011, Bryman, 2012). Som det formuleres nedenfor om ekstreme cases:  

 

“Here the researcher has a well-developed theory, and a case is chosen on 
the grounds that it will allow a better understanding of the circumstances 
in which the hypothesis will and will not hold.” 

(Bryman, 2012: 70) 

 



 

128 
 

Til trods for ovenstående argumentation for anvendelsen af et casestudie i 

konteksten af denne afhandling er casestudiet som videnskabeligt 

forskningsdesign en flittigt diskuteret størrelse. Derfor er det i anvendelsen af et 

sådan forskningsdesign essentielt at adressere visse af de kritikpunkter, et 

casestudie typisk konfronteres med. De to væsentlige og mest centrale 

kritikpunkter er, 1) at der ikke kan generaliseres på baggrund af casestudier, 

hvilket relaterer sig til studiets validitet, og 2) det er ikke muligt at kvalificere 

kausale forhold eller udvikle generelle propositioner på baggrund af casestudier47 

(cf. Sigglekow, 2007; Yin, 2009; Flyvbjerg, 2011). Disse kritikpunkter vil blive 

diskuteret nedenfor. 

 

I forhold til det første kritikpunkt fremført ovenfor er det relevant at betone, at en 

sådan kritik refererer til et generaliseringsprincip, som er forankret i statistikken, 

og at et sådan generaliseringsprincips bidrag til et videnskabeligt felt er 

diskutabelt omend overdrevent (Flyvbjerg, 2011). Det er korrekt, at der sjældent 

på baggrund af casestudier er grundlag for en universel generalisering og en 

opkobling af en sådan generalisering på et signifikantniveau af en vis størrelse. 

Dette er dog ikke ensbetydende med, at cases ikke skaber relevant videnskabelig 

viden, eller at observationer i en enkelt case ikke kan have en generel værdi og 

anvendelighed for et videnskabeligt felt eller en praksis (Siggelkow, 2007; 

Flyvbjerg, 2011). For det første kan det enkelte casestudie anskues som værende 

en del af en større mængde af studier, der sammenlagt danner et fundament for 

generalisering (Giddens, 1984; Eisenhardt, 1989). Ikke desto mindre refererer en 

sådan anskuelse af casestudiet til stadighed til et generaliseringsprincip forankret i 

statistisk argumentation, som er relateret til kvantitet (Flyvbjerg, 2011). Skal der 

derimod argumenteres for generalisering på baggrund af et generaliseringsprincip, 

som kan relateres til selve casestudiets ideal om dybde og kvalitet, er det mere 

                                                        
47 Flyvbjerg (2011) argumenterer for at casestudiet typisk adresseres med fem 
(misforståede)kritikpunkter. Ikke desto mindre er det i afhandlingen valgt at adressere særligt to 
kritikpunkter, idet disse kritikpunkter er gennemgående i litteraturen omkring casestudier (cf. 
Siggelkow, 2007; Yin, 2009 Neergaard, 2010).  
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nærliggende at skele mod begrebet analytisk generalisering. Som formuleret 

nedenfor omkring analytisk generalisering: 

 

”Analytisk generalisering indebærer en velovervejet bedømmelse af, i 
hvilken grad resultaterne fra én undersøgelse kan være vejledende for, 
hvad der kan ske i en anden situation. Den er baseret på en analyse af 
ligheder og forskelle mellem de to situationer”  

(Kvale, 2003: 228). 
 

Den analytiske generalisering er forankret i en assertorisk logik, hvor der 

appelleres til en projicering af forskningens resultater til en anden kontekst eller 

mere generelt til et helt forståelsesområde (Kvale, 2003). Vurderingsgrundlaget, 

førend en case kan opnå analytisk generalisering, er givetvis relateret til 

metodologien bestående af de empiriske forskningsmetodikker og 

analysemetodens gennemsigtighed, samt hvorvidt forskningens resultater 

forekommer anvendelig og plausibel i andre kontekster. Tages der udgangspunkt i 

indeværende afhandling, vil analytisk generalisering altså være et spørgsmål om 

hvorvidt, afhandlingens indsigter kan generaliseres til andre kontekster, hvor flere 

individer løser opgaver i tvetydige omgivelser under fysisk og mentalt pres (cf. 

kap. 5.2).  Den analytiske generalisering appellerer således til forskningsfeltets 

evne til som modtager af et videnskabeligt studie at foretage logiske slutninger på 

baggrund af de indsigter, et givet studie tilvejebringer (Kvale, 2003; Neergaard, 

2010). Opsummerende for det første kritikpunkt kan det således siges, at et 

casestudie kan resultere i generaliseringer i mere end en forstand. Den enkelte 

case kan anskues som en del af en større enhed med henblik på kvantitativ 

generalisering, og den enkelte case kan ligeledes fungere generaliserende i sig selv, 

ved at casen kvalificerer eller stiller spørgsmålstegn ved de grundlæggende 

antagelser, der karakteriserer et forskningsfelt eller et forståelsesområde. 

Nedenstående citat illustrerer afhandlingens positionering i forhold til det første 

kritikpunkt, som et casestudie typisk konfronteres med, og til generalisering inden 

for socialvidenskaberne i almindelighed: 
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“One can often generalize on the basic of a single case, and the case study 
may be central to scientific developments via generalization as 
supplement or alternative to other methods. But formal generalization is 
overvalued as a source of scientific development, whereas “the force of 
example” and transferability are underestimated.” 

(Flyvbjerg, 2011: 305) 
 

Idet første kritikpunkt i forhold til casestudier vurderes adresseret i den 

ovenstående diskussion, rettes der hernæst opmærksomhed på det andet centrale 

kritikpunkt, et case studie ofte konfronteres med: at det ikke er muligt at 

kvalificere kausale forhold eller udvikle generelle propositioner på baggrund af et 

casestudie.  

 

Det kan siges, at elementer af det andet kritikpunkt er delvist besvaret i 

diskussionen vedrørende casestudiets generaliseringsmuligheder ovenfor, idet 

muligheden for at kvalificere generelle proportioner eller kausale forhold refererer 

tilbage til det empiriske studies generaliseringsmuligheder. Forståelsen af 

kausalitet vil være forskelligartet alt afhængigt af det generaliseringsprincip, der 

opereres med i et givet studie.  

 

Inden for samfundsvidenskaberne og kommunikationsforskningen eksisterer der 

eksempelvis et kommunikationsparadigme, hvor kommunikation forstås som 

transmission (Taylor, 1993; Ashcraft et al., 2009). I sin simpleste form beskriver 

denne transmissionsmodel et kausalitetsforhold gældende for mellemmenneskelig 

interaktion (Krone et al., 1987).48  

 

 

 

 

 

                                                        
48 Shannon & Weavers transmissionmodel anlægger reelt en matematisk optik på 
kommunikationsfænomenet (cf. Shannon, 1948). 

Figur 5-2: En simpel transmission af en meddelelse. 

 (inspireret af Ashcraft et al., 2009) 

 

Meddelelse Afsender Modtager 
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Som det illustreres i figur 5-2, former en afsender en meddelelse, som overføres 

via et medie til en modtager, der forstår meddelelsens intenderede budskab og 

handler på baggrund heraf. Hermed bliver det muligt at forklare social adfærd på 

forskellige niveauer, som at modtagerne reagerer på den måde, fordi det har 

modtagerne fået besked på (Ashcraft et. al., 2009). Ikke desto mindre refererer en 

sådan forståelse af kausalitet som i transmissionsmodellen til kausalitet på et 

overordnet niveau, hvor ambitionen er at kunne forudsige fremtiden. I 

socialvidenskaberne findes der endnu ikke en teori eller model, som reelt indfrier 

denne ambition (Flyvbjerg, 2011), og i hverdagslivet eksisterer der også utallige 

eksempler på, at en meddelelses budskab ikke forstås som intenderet, eller det 

ikke efterleves.  Derfor er det relevant at reflektere over, om kausalitet bør indtage 

en så prominent rolle i videnskaberne generelt og i samfundsvidenskaberne i 

særdeleshed? 

 

Til at besvare dette hypotetiske spørgsmål, er det nærliggende at tage 

udgangspunkt i afhandlingens erkendelsesoptik. Det fænomenologiske begreb 

omkring intentionalitet forklarer hvordan, individets bevidsthed altid er rettet 

mod noget selektivt specifikt i en livsverdenskontekst (Zahavi, 2007). 

Intentionalitet beskriver dermed det individuelle subjekts relation til livsverdenen 

og subjektet som gensidigt konstituerende af et givet objekt. Der kan derfor ikke 

opereres med begrebet kausalitet, som det forstås i transmissionsmodellen, fordi 

meddelelsen for subjektet udelukkende eksisterer i den mening, meddelelsen 

tillægges af subjektets intentionalitet, hvorved der opereres med et repertoire af 

forskellige handlingsmuligheder foruden den blot intenderede. Som det formuleres 

nedenfor: 

 

”Den fænomenologiske analyse af hverdagslivet, eller rettere af den 
subjektive erfaring af hverdagslivet, afstår fra enhver kausal eller 
generisk hypotese, ligesom den også afstår fra udsagn om de analyserede 
fænomeners ontologiske status.” 

(Berger & Luckmann, 1967/2005: 59)  
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Den fænomenologiske ambition er dermed ikke at opstille kausalmodeller eller 

udarbejde universelle teorier forankret i generelle lovmæssigheder. Derimod er 

ambitionen mere beskeden, men absolut ikke mindre relevant, at forstå den 

underliggende mening for individers handling i en specifik situation (Suddaby, 

2006; Alvesson & Sköldberg, 2009). Casestudiet som videnskabeligt 

forskningsdesign har som nævnt oven for en række kvaliteter, som er anvendelige 

i forhold til at indfri denne ambition. Dels undersøges et fænomen i den kontekst, 

hvori fænomenet er situeret, og dels skabes der i casestudiet en detaljeret 

beskrivelse af fænomenet forankret på forskellige empiriske kilder. Endvidere 

skabes en mulighed for at forstå lokale sociale processer funderet i empiri og i 

konstant dialog med teori, ligesom casestudiets illustrative kvaliteter er vanskelige 

at negligere (Miles & Huberman, 1984; Siggelkow, 2007; Neergaard, 2010; Yin, 

2009; Flyvbjerg, 2011). Opsummerende for dette andet kritikpunkt kan det således 

siges, at kritikken vedrørende casestudiets manglende evne til at forklare kausale 

forhold eller udvikle generelle proportioner set i konteksten af indeværende 

afhandling ikke er problematisk, eftersom afhandlingens ambition ikke er at 

forklare kausalitet på et overordnet niveau, men derimod at forstå processer og 

den meningsdannelse, der konstituerer disse processer. Derved indtages der i 

afhandlingen en position, der anfægter kausalitet per se, men som samtidig 

anerkender kontekstafhængige sociale processer, der er relaterede til sociale 

fænomener, og som udvikler sig som et mønster over tid.  

 

5.2 Case beskrivelse: Stop- og kontroløvelser 
Afhandlingens empiriske grundlag består af to cases fra det danske Forsvar 

nærmere betegnet sergentuddannelsen ved Hærens Militærpoliti (MP) i Aalborg 

og Hærens Sergentuddannelse (HSGS) på den nu nedlagte Sønderborg Kaserne. 

Argumentet for at vælge disse to cases er, at soldaterne som et led i 

sergentuddannelsen gennemgår en kontrol- og stopøvelse, hvor Forsvaret bevidst 

forsøger at udfordre organiseringen ved at presse soldaterne mentalt og fysisk. 

Formålet med øvelserne er at opbygge en høj grad af pålidelighed i organisering og 

drift, således at organisationen ikke opløses i en eventuel ”skarp” krigssituation, 

hvor konsekvenserne af opløsning kan have helt anderledes konsekvenser. I en 
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bestræbelse på at blive hvad, der tidligere er kategoriseret som high reliability 

organization (cf. kap. 3.2), udsættes enhederne for fysisk og mentalt pres, og 

soldaterne skal under forhold løse forskellige militæropgaver. Det er selvsagt, at 

opgaveløsning under sådanne forhold repræsenterer vanskelige omstændigheder 

for opgaveløsningen, og der kan derfor argumenteres for, at øvelserne udgør en 

afgrænset kontekst, hvori det er muligt at observere fænomenet resiliens. Det er 

som tidligere nævnt i situationer, hvor en enhed opererer under vanskelige 

omstændigheder, men opretholder funktionalitet og virkemåde, at resiliens 

aktualiseres (Masten & Reed, 2002; Sutcliff & Vogus, 2003). Dermed appliceres der 

hvad, der kan kategoriseres som en teoretisk samplingstrategi, som beskriver et 

casevalg baseret på casens forventede indhold og de teoretiske konstruktioner, der 

er mulige at undersøge heri (Glaser & Struss, 1967; Neergaard, 2010; Flyvbjerg, 

2011). Argumentet for Forsvaret og de to forskellige øvelser som cases er altså en 

ambition om at observere fænomenet resiliens i realtid og i fænomenets naturlige 

miljø. Dermed tilvejebringer indeværende afhandling samtidig en alternativ 

metodologisk tilgang til forskning i en crisis sensemaking-tradition, der som 

tidligere nævnt er en forskningstradition hovedsageligt karakteriseret ved 

retrospektive arkivstudier af kriser (cf. kap. 3.1). 

 

Idet der opereres med to cases, hvor militærenheder træner mod at oparbejde en 

organisatorisk pålidelighed, kan de to cases klandres for at være kunstige forstået 

på den måde, at casen er en øvelse, og at der af øvelsesledelsen er opstillet nogle 

fiktive rammer, hvori øvelsen foregår. Ikke desto mindre kan der fra en 

fænomenologisk epistemologisk position argumenteres for, at øvelsen er særdeles 

autentisk forstået på den måde, at øvelsen udgør den livsverden, hvori soldaternes 

arbejdsliv eksisterer. Samtidig er konsekvenserne af øvelsens udfald virkelige, idet 

en ikke succesfuld gennemførelse af øvelsen har virkelige konsekvenser for 

soldaternes frivillige subjektive ønske om en fremtidig lederkarriere ved Forsvaret 

(Clark & Fast, 2008). 

 

De forskellige parametre, der anvendes af øvelseslederne til at generere fysisk 

pres, er hårdt fysisk arbejde samt minimal kost og hvile. Dette fysiske pres 
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kombineret med færden i et ukendt miljø og en konsekvent mangel på feedback på 

opgaveløsningen og information vedrørende fremtidige opgaver og aktiviteter 

udgør det mentale pres på soldaterne. Forud for øvelsen er nødvendigheden af 

mængden af fysisk og mentalt pres estimeret af øvelsesledelsen, men samtidig er 

øvelsen dynamisk indrettet forstået på den måde, at hvis øvelseslederne har en 

opfattelse af, at presset på soldaterne enten er for lille eller for stor, er der 

mulighed for at korrigere undervejs ved enten af sænke eller øge presset.   

 

Under øvelserne er soldaterne inddelt i enheder bestående af syv til ti personer. I 

de to cases er enhederne sammensat af den respektive øvelsesledelse efter 

øvelsens formål. Denne dikterede sammensætning af enhederne er på den ene side 

et udtryk for, at soldaterne skal kunne arbejde sammen med alle ud fra devisen 

om, at det er Forsvaret, der strukturerer enhederne, og ikke enhederne der 

strukturere Forsvaret. Derudover dikteres sammensætningen af enhederne for at 

sikre, at forskellige kompetencer og erfaringer er til stede i samtlige enheder. 

Endvidere udpeger øvelsesledelsen enhedens gruppefører, og hvem der varetager 

denne funktion varierer over øvelsens tidsperiode forstået på den måde, at alle 

soldaterne får til opgave at skulle agere gruppefører og træffe beslutninger.  

 

Den enkelte enhed består af en veldefineret rollefordeling med en gruppefører, 

som er enhedens formelle leder. Den yderligere rollefordeling inkluderer en 

spejder49, som er ansvarlig for planlægning og navigering i terrænet, en 

signalmand, som er ansvarlig for radiokontakt og koordinering af aktiviteter, og 

slutteligt en række soldater, som har nogle veldefinerede sikringsopgaver i forhold 

til enhedens færden og sikkerhed. Den enkelte enhed er dermed karakteriseret ved 

en gruppefører, en spejder, en signalmand og en række soldater, der etablerer en 

særlig adfærd og har sammenkædet rutiner og roller i forhold til en specifik fælles 

aktivitet, der kan afgrænses tidsligt og rumligt. Dette, kombineret med en 

udpræget autonomi i opgaveløsningen, bevirker, at den enkelte enhed konstituerer 

                                                        
49 Også kaldet en Alpha. Spejderen/Alphaen er næstkommanderende i enheden og er fører for et af 
de to hold enheden splittes op i under en ildkamp. Sammen med gruppeføreren udgør 
spejderen/Alphaen enhedens ledelse.. 
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det, der kan karakteriseres som en minimal eller simpel organisation (Mintzberg, 

1983; Weick, 1993).  

 

Det fremgik af det foregående afsnit, at afhandlingens cases kan karakteriseres 

som værende ekstrem eller afvigende (Yin, 2009; Flyvbjerg, 2011). 

Klassificeringen af de to cases i denne kategori er begrundet i det forhold, at der 

opereres med nogle pres-parametre, som ville være vanskelige - om end etisk 

uansvarlige - at generere i andre sociale kontekster. Den konsekvente mangel på 

information kombineret med det fysiske og mentale pres karakteriser en 

anledning for meningsdannelse blandt soldaterne, idet der opereres i et miljø med 

kompleksitet, tvetydighed og usikkerhed (Weick et al., 2005). Ikke desto mindre er 

selvsamme proces udfordret, idet meningsdannelsessekvensen er udfordret for 

den enkelte soldat og for enheden generelt. Dette fordi der opereres i et miljø, hvor 

de enkelte soldaters bevidste og ubevidste antagelser omkring hverdagslivets 

arbejde og praksis udfordres, ligesom der ageres i et miljø, hvor det er vanskeligt 

at forvente og forudsige fremtidige begivenheder, da selve indretningen af 

øvelserne er med tanke på at skabe et ukendt miljø og presse enheden og den 

enkelte i enheden (Weick, 1995). Dermed tilvejebringer de to cases en ideel 

mulighed for at indfange fænomenet resiliens, som det forstås i afhandlingen. De 

efterfølgende to afsnit vil kort beskrive de enkelte cases. 

 

5.2.1 Hærens Militærpoliti - Klør Knægt (KK) 
Den første case kaldes Klør Knægt og er en kontrol- og stopøvelse ved Hærens 

Militærpoliti. Hærens Militærpoliti varetager opgaver, som svarer til rigspolitiets 

opgaver dog i forsvarsregi. Det vil sige opgaver så som trafikkontrolopgaver, 

krigsfangeoperationer og sikkerhedsoperationer, herunder eskorteopgaver og VIP-

beskyttelse. Uddannelsen som sergent i militærpolitiet har en varighed af ca. to år, 

og forløbet indledes med en seks måneders grundlæggende sergentuddannelse 

efterfulgt af en tre måneders specialisering og afsluttes dernæst med 11 måneders 

praktik.  
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Forud for optagelse på militærpolitiets sergentuddannelse gennemgår soldaterne 

en række prøver, herunder skriftlige prøver, styrketest, løbetest, 

samarbejdsøvelse, helbredsundersøgelse og interview med psykolog.50 

Optagelseskriteriet til militærpolitiskolen er foruden succesfuld gennemførelse af 

de ovenstående prøver og tests, ligeledes at soldaten har gennemgået Hærens 

Basis Uddannelse (HBU) af en varighed på fire måneder. Ikke desto mindre er det 

ligeledes muligt at ansøge om optagelse på militærpolitiskolen fra Forsvarets 

andre værn eller andre af hærens enheder, hvilket vil sige, at erfaringsgrundlaget 

blandt soldaterne er meget forskellige og varierer fra elever med fire måneders 

basisuddannelse til elever, der i tillæg har ni måneders reaktionsstyrkeuddannelse 

(HRU) og én til flere udsendelser på internationale missioner. 

 

Afhandlingens empiriske materiale er genereret i forbindelse med 

militærpolitiskolens seks måneders grundlæggende sergentuddannelse, hvor der 

efter ca. tre måneder foregår en længere kontrol- og stopøvelse af fem dages 

varighed. Kontroløvelsen tager udgangspunkt i et taktisk scenarium, hvor det 

søges at gøre øvelsen så virkelighedstro som muligt. Øvelsens formål er at vurdere 

soldaternes færdigheder og samarbejdsevner under forskellige former for fysisk 

og mentalt pres. Det er med udgangspunkt i én enhed bestående af syv soldater på 

denne specifikke øvelse kaldet Klør Knægt, at afhandlingens empiriske materiale 

er genereret. Strukturelt er øvelsen indrettet således, at der er perioder med meget 

fysisk og mentalt pres og perioder med mindre fysisk og mentalt pres. Dette med 

det formål, at det reelt er muligt at gennemføre øvelsen. Den konsekvente mangel 

på information omkring fremtidige hændelser, opgaver og udfordringer går dog 

igen gennem hele øvelsen. 

 

Øvelsen Klør Knægt blev valgt som case, fordi det er en af Forsvarets mest 

udfordrende øvelser, hvor soldaten fungerer i en enhed og ikke som 

                                                        
50http://www2.forsvaret.dk/uddannelsessite/uddannelser/Pages/Sergent_militaerpoliti_i_haeren.
aspx (14.11.2012) 

http://www2.forsvaret.dk/uddannelsessite/uddannelser/Pages/Sergent_militaerpoliti_i_haeren.aspx
http://www2.forsvaret.dk/uddannelsessite/uddannelser/Pages/Sergent_militaerpoliti_i_haeren.aspx
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enkeltmandskriger51. Den specifikke enhed der blev fulgt og observeret på øvelsen 

havde syv medlemmer, hvoraf en måtte udgå på øvelsens første dag på grund af en 

brækket tå. Såvel aldersmæssigt som erfaringsmæssigt varierede enheden 

betragteligt. Den yngste havde en alder på 19 år og den ældste en alder på 37 år. 

Enkelte soldater havde flere års erfaring fra Forsvaret herunder internationale 

udsendelser. 

 

De to situationer fra casen Klør Knægt, som er genstand for analysen i 

indeværende afhandling, er udvalgt på baggrund af observationer fra øvelsen 

(bilag 2; bilag 3; bilag 4; bilag 5). Alle enhedens medlemmer blev interviewet, og 

interviewene blev foretaget hos Militærpolitiet på Aalborg Kaserne inden for en 

måned efter øvelsens afslutning. Der var afsat ca. to timer til hvert interview. 

Nedenstående tabel 5-1 giver en oversigt over empirien fra casen: 

 

Øvelsens observationer blev fortaget over fem dage i perioden fra den 4. til den 8. februar 2013. 
Der blev foretaget syv dokumenterede observationer (bilag 4 -10), og der blev lavet kvalitative 
interviews med alle enhedens seks individer inden for en måned efter øvelsens afslutning (bilag 
11 – 16). 

Tabel 5-1: Oversigt over casen Klør Knægt. 

 

5.2.2 Hærens Sergentskole - Gendarmturen (GT) 
Den anden case kaldes Gendarmturen og er en kontrol- og stopøvelse ved Hærens 

Sergentskole. Hærens Sergentskole er indgang til befalingsmandsvirke inden for 

såvel infanteriet, artilleriet, logistiktropperne, telegraftropperne og 

ingeniørtropperne. Hærens Sergentskole uddanner mellemledere til uddannelse af 

værnepligtige og til NATO’s reaktionsstyrker.  

 

Uddannelsen til sergent har en varighed på ca. ni måneder, hvor soldaterne efter 

endt værnepligt har seks måneders basisuddannelse ved Hærens Sergentskole. 

                                                        
51 Optagelsesøvelserne til specialenheder som eksempelvis Jægersoldaterne og Frømandskorpset 
er ligeledes øvelser, hvor Forsvaret presser soldaterne. Ikke desto mindre er dette øvelser, som har 
til formål at presse den enkelte soldat (enkeltmandskriger), hvorimod Klør Knægt har til formål at 
presse soldaten som en del af en enhed.   
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Denne efterfølges af tre måneders specialuddannelse ved enten infanteriet, 

artilleriet, logistisktropperne, telegraftropperne eller ingeniørtropperne. 

 

Forud for optagelse på Hærens Sergentskole skal soldaterne gennemgå en række 

prøver, herunder en skriftlig prøve, styrketest, løbetest, samarbejdsøvelse, 

helbredsundersøgelse og interview med psykolog.52 Optagelseskriteriet til Hærens 

Sergentskole er foruden succesfuld gennemførelse af de ovenstående prøver og 

tests ligeledes, at soldaten har gennemgået Hærens Basis Uddannelse (HBU) af en 

varighed på fire måneder. 

 

Afhandlingens empiriske materiale er genereret i forbindelse med Hærens 

Sergentskoles seks måneders grundlæggende sergentuddannelse, hvor der efter 

ca. fem måneder foregår en længere kontrol- og stopøvelse af fem dages varighed. 

Kontroløvelsen er opdelt i tre dages taktisk øvelse efterfulgt af en to-dags lang 

prestur kaldet Gendarmturen. Presturen kan karakteriseres som en opgavemarch, 

hvor enheden bevæger sig af Gendarmstien53 og skal løse forskellige 

poster/opgaver undervejs. Gendarmturen har til formål at vurdere soldaternes 

færdigheder og samarbejdsevner under forskellige former for fysisk og mentalt 

pres. Det er særligt med udgangspunkt i presdelen af denne øvelse, at 

afhandlingens empiriske materiale er genereret.  

 

Den specifikke enhed, der er fulgt og observeret på øvelsen, havde ni medlemmer, 

hvoraf en måtte udgå undervejs grundet manglende motivation. Såvel 

aldersmæssigt som erfaringsmæssigt kan enheden karakteriseres som værende 

relativt homogen. Således var alle enhedens medlemmer i begyndelsen af 20erne 

og havde deres værnepligtige basisuddannelse som militært erfaringsgrundlag. 

Inspireret af critical incident technique er de to situationer fra casen Gendarmturen 

udvalgt ved, at enhedens medlemmer subjektivt har udvalgt den situation fra 

                                                        
52 http://www2.forsvaret.dk/uddannelsessite/uddannelser/Pages/Sergent_i_haeren.aspx 
(01.07.2014). 
53 Gendarmstien markerer den tidligere grænse mellem Danmark og Tyskland og er en 74 
kilometer lang rute der strækker sig fra Padborg til Sydals. 

http://www2.forsvaret.dk/uddannelsessite/uddannelser/Pages/Sergent_i_haeren.aspx
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øvelsen, hvor enheden var mest velfungerende, og den situation, hvor enheden var 

mindst velfungerende (Flanagan, 1954). De empiriske situationer er således 

udvalgt i selve interviewsituationen (bilag 2). Alle enhedens resterende otte 

individer blev interviewet, og interviewene blev foretaget inden for en måned efter 

øvelsens afslutning. Fem af interviewene på Hærens Sergentskole i Sønderborg og 

tre på Borrits Garnisonen54 nær Skjern. Der var afsat ca. halvanden time til hvert 

interview. Nedenstående tabel 5-2 giver en oversigt over empirien fra casen: 

 

Øvelsens observationer blev foretaget over tre dage i perioden fra den 28. til den 30. august 2013 
(øvelsen forløb over fem dage i perioden 26. – 30. august). Der blev foretaget 13 dokumenterede 
observationer (bilag 17 -29), og der blev lavet kvalitative interviews med alle enhedens otte 
individer inde for en måned efter øvelsens afslutning (bilag 30 - 37). 

Tabel 5-2: Oversigt over casen Gendarmturen. 

 

5.3 Generering af empiri: Kvalitative metodikker 
Dette afsnit har til formål at redegøre for og diskutere de forskellige 

forskningsmetodikker, som anvendes til empirigenerering i de to cases beskrevet 

ovenfor. Dermed fordres der i afsnittet ligeledes en diskussion af hvilken viden, der 

(kan) skabes ved anvendelsen af de enkelte forskningsmetodikker, samt hvordan 

de forskellige forskningsmetodikker supplerer og gensidigt betinger hinanden i 

afhandlingens samlede metodologi. Det fremgår af det nedenstående, at 

afhandlingen baseres på tre forskellige forskningsmetodikker til at generere 

empiri, og at de tre forskellige forskningsmetodikker er præget af en vis form for 

kronologi, da de forskellige metodikker tidsligt og praktisk afløser hinanden i det 

empiriske studies udformning, og samtidig øges specificiteten af metodikken i 

forhold til at kvalificere besvarelsen af afhandlingens forskningsspørgsmål. 

Dermed skal de tre metodikker 1) arkivstudier og forberedende interviews, 2) 

observationsstudier og 3) kvalitative forskningsinterviews ikke anskues som 

adskilte metodikker, men som forskellige forskningsmetodikker, der supplerer 

hinanden i genereringen og skabelsen af viden omkring fænomenet resiliens. 

 

                                                        
54 Borrits Garnisonen er en militær skydelejr. 
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5.3.1 Første forskningsmetodik - Arkivstudier og forberedende interviews 
Forud for selve empirigenereringsfasen er der indhentet forskelligt empirisk 

materiale med henblik på at få en bredere forståelse for de to cases generelt og 

med henblik på udarbejdelse af indeværende metodologikapitel i særdeleshed. 

Helt konkret består aktivstudierne og de forberedende interviews af følgende: 

 Et interview med øvelsesansvarlig officer for øvelsen Klør Knægt55 og 

et interview med øvelsesansvarlig officer for øvelsen Gendarmturen56. 

Disse to interviews blev udført med henblik på at få afdækket, 

hvordan soldaterne er organiseret under øvelsen og hvilke 

muligheder, der eksisterer for observation af soldaterne. Endvidere 

hvordan øvelserne praktisk er indrettet og hvilke parametre, der 

anvendes til at skabe fysisk og mentalt pres.  

 Deltagelse ved to koordinerende møder vedrørende øvelserne. Et i 

forbindelse med casen Klør Knægt57 og et i forbindelse med casen 

Gendarmturen58. 

 Kontakter og ad hoc samtaler med henblik på afklaring af specifikke 

spørgsmål forinden deltagelse i øvelserne.  

 En plan for hver øvelse hvori formål, mål og forudsætninger for 

øvelsens gennemførelse fremgår. Ligeledes beskriver planen de 

enkelte aktiviteter i øvelsen samt formål og procedure for aktiviteten.  

 

Det overordnede formål med indsamlingen af dette empiriske materiale er at 

skabe en bredere forståelse for casene generelt, men også at skabe viden om hvilke 

muligheder, der eksisterer for observationsstudier og interviews. Det vil altså 

siges, hvordan der mest hensigtsmæssigt kan sammensættes en metodologi for det 

empiriske studie. Den viden, der skabes ved arkivstudiet og de indledende 

interviews, kan dermed karakteriseres som værende en kontekstuel viden. Derfor 

er de forskellige interviewsnotater ikke transskriberet og vedlagt indeværende 

                                                        
55 Mandag d. 28. januar 2013 med uddannelsesansvarlig officer og øvelsesansvarlig personale. 
56 Torsdag d. 15. august 2013 med uddannelsesansvarlig officer og øvelsesansvarlig personale. 
57 Fredag d. 1. februar med hele personalegruppen ansvarlig for afvikling af øvelsen. 
58 Torsdag d. 15. august 2013 med øvelsesansvarlig personale. 
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afhandlings bilag. Det næste afsnit vil redegøre for og diskutere anvendelsen af 

observationsstudier som en forskningsmetodik, der muliggør en forståelse for 

praksis, og som i kombination med kvalitative forskningsinterviews danner et 

validt grundlag for fænomenologisk empirisk forskning.  

  

5.3.2 Anden forskningsmetodik - Observationsstudier 
Indeværende afsnit redegør for og diskuterer anvendelsen af observationer som 

forskningsmetodik i afhandlingen. Indledningsvist kan det i den henseende være 

relevant at skelne mellem forskellige former for observationer og foretage en 

positionering i feltet. Observationsstudier som forskningsmetodik er inspireret af 

antropologien, ikke desto mindre vil det være en metodisk fejlslutning at antage, at 

anvendelsen af observationer som konsekvens udgør et antropologisk studie eller 

en etnografisk metode (Atkinson & Hammersley, 1994; Kristiansen & Krogstrup, 

1999). Traditionelt kan antropologien og den etnografiske metode siges at 

omhandle studier af kulturer og sociale strukturer, der kan karakteriseres som 

værende fremmede for forskeren. Således er et antropologisk studie typisk også 

kendetegnet ved observationer foretaget over en længere periode, hvor 

antropologen forsøger at blive en del af den kultur, som er genstand for forskning 

(Alvesson & Sköldberg, 2009; Watson, 2011; Van Maanen, 2011). Til trods for at 

anvendelsen af observationer i indeværende afhandling er inspireret af de 

etnografiske idealer om at forstå en social praksis, er ambitionen ikke et 

etnografisk studie fordi; 1) observationerne dels har en varighed af blot tre til fem 

dage, og 2) fuld deltagelse er ikke en mulighed.  

 

Hvis der indledningsvist tages udgangspunkt i de to cases og de fire empiriske 

situationer herfra, er observationerne primært knyttet hertil og sekundært 

tilknyttet de situationer, hvor efterfølgende retrospektive kvalitative 

forskningsinterviews udføres. Dette forhold betyder også, at det er fra begyndelse 

til slutning af Klør Knægt og Gendarmturen, at de primære observationer foregår. 

Varigheden er som nævnt ovenfor på blot tre til fem dage, hvorfor observationerne 

ikke kan siges at falde under den antropologiske eller den etnografiske kategori. 

Der er derimod tale om observationer som en forskningsmetodik, der skal anskues 
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i kombination med andre forskningsmetodikker, og som muliggør generering af 

empirisk materiale, som andre metodikker ikke muliggør på samme vis 

(Kristiansen & Krogstrup, 1999; Atkinson & Hammersley, 1994). 

 

Inspireret af den etnografiske metode kan anvendelsen af observationer i 

konteksten af denne afhandling således siges at være forankret i ambitionen om at 

skabe en forståelse for, hvordan tingene fungerer i praksis (Van Maanen 2011; 

Watson, 2011). Observationer muliggør dermed et førstehåndsindblik i forskellige 

sociale processer herunder hvordan, der verbalt og nonverbalt kommunikeres i 

praksis, og hvordan organisering i forhold til forskellige praktiske situationer 

foregår. Det empiriske casestudies ambition er som tidligere nævnt at undersøge 

individers meningsdannelse i konkrete praktiske situationer fra hverdagslivet, 

hvor selve meningsdannelsesprocessen er udfordret. Det forekommer derfor 

relevant at have en forståelse for praksis. Som det formuleres nedenfor om den 

etnografiske metode: 

 

“The argument that we can say little about organizations and identities 
unless we get close to human action and social interaction must surely 
apply even more to research which prioritizes the notion of ‘practice’.” 

(Watson, 2011: 205) 

 

Selvom ovenstående citat refererer til identiteter, er det en relevant betoning af 

den empiri, som observationer kan medvirke til at skabe; nemlig en empiri 

omkring social praksis situeret i en fysisk kontekst. Hvorvidt det er muligt at forstå 

meningsdannelse på baggrund af observation, foregår der inden for etnografien til 

stadighed en diskussion omkring (Watson, 2011; Van Manen, 2011). Ikke desto 

mindre mister denne diskussion sin aktualitet i konteksten af denne afhandling, 

idet det empiriske studies ambition om at forstå meningsdannelsesprocesser ikke 

er knyttet til den enkelte forskningsmetodik, men afhandlingens metodologi som 

helhed, som også består af kvalitative interviews. Endvidere bemærkes det i den 

metodiske litteratur, at observationer og kvalitative interviews som 

forskningsmetodik supplerer hinanden fortrinligt (Colaizzi, 1978; Watson, 2011). 

Det initierende spørgsmål bliver således, hvad det er for en funktion, 
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observationerne har i det empiriske studie og hvilken viden, der kan skabes på 

baggrund af observationerne? 

 

Til at besvare ovenstående spørgsmål kan der med fordel trækkes på analogien 

omkring horisont og horisontsammensmeltning fra den hermeneutiske 

videnskabsteori (Gadamer, 1960/2004: 301ff). Subjektets unikke biografisk 

betingede situation og intentionalitet kan karakteriseres som en 

forståelseshorisont, subjektet har om verden og om sig selv. Denne 

forståelseshorisont beskriver således hvordan, det individuelle subjekt selektivt 

udvælger subjekter og objekter, hvortil en meningsdannelsesproces knyttes 

(Weick, 1967; Schutz, 1972/2005). En horisontsammensmeltning beskriver den 

proces, hvor subjektet på baggrund af interaktionen med andre subjekter og 

objekter skaber en forståelse for egen eller får en forståelse af andres horisont, 

hvorved meningsdannelse bliver intersubjektiv og dermed mulig at korrigere 

(Deetz, 1992; Clark & Fast, 2008; Hertel & Fast, 2008). En sådan 

horisontsammensmeltning foregår i felten imellem enhedens forskellige aktører i 

den kontekst, øvelserne udgør, men dette er ikke det eneste niveau, hvor analogien 

har anvendelse. Idet ambitionen for det empiriske studie er at forstå 

meningsdannelse, fordres også en horisontsammensmeltning mellem forsker og 

felt. Observationsstudier og kvalitative forskningsinterviews kan dermed siges 

gensidigt at kvalificere hinanden ved at repræsentere forskellige horisonter. 

Således vil der eksistere en forståelse af specifikke situationer, som den 

interviewede omtaler eller fremhæver i interviewsituationen. Derudover vil 

observationer muliggøre en forståelse af den enkelte øvelse som helhed herunder 

intensiteten af øvelsen og de forskellige pres-parametres udførelse og effekt. Den 

videnskabelige værdi af observationerne skal således ikke anskues isoleret, men 

derimod som et element i den større helhed, der udgør afhandlingens metodologi 

(Atkinson & Hammersley, 1994). Foruden observationernes evne til at skabe en 

forståelse for praksis muliggør observationer ligeledes en mulighed for at rette 

bevidsthed mod elementer i casen, der er indforståede, vanskelige at artikulere 

eller som ellers ikke ville være rettet opmærksomhed mod (Colaizzi, 1978). Den 

fænomenologiske erkendelsesoptik betoner væsentligheden af, at empirisk 
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materiale, der genereres ved observationer som forskningsmetodik, er forankret i 

selvsamme empiri. Det vil altså sige, at de aktiviteter, som der rettes 

opmærksomhed på, er de reelle aktiviteter og ikke analytiske fortolkninger af 

disse. Det kan formuleres på følgende måde: 

  

“In observing dancing, we can describe this percept either as ”two people 
dancing” or as “a dance which is danced by two people” Although subtle, 
this difference is crucial: the first is analytic, dispersing the perceived 
event into isolated entities which are reassembled by thought, the second 
is physiognomic, sustaining contact with the original perceptual unity.“ 

(Colaizzi, 1978: 67) 

  

Som det fremgår af det ovenstående, bibeholdes en relation til fænomenet og 

livsverden ved at notere det naturalistiske, idet der muliggøres en beskrivelse af 

observationen og den sociale adfærd knyttet hertil og ikke blot en antaget adfærd 

omkring fænomenets beskaffenhed. Derfor er der i forbindelse med 

observationerne på casen Klør Knægt valgt at udarbejde en observationsguide og 

foretage observationsnoter (bilag 3). Ikke desto mindre blev det i forbindelse med 

empiriindsamlingen på Klør Knægt anskueliggjort, at det kunne være anvendeligt 

at optage interaktionen i forbindelse med observationer. Forankret i denne 

erfaring blev observationsnotater erstattet af optagelser af enhedens interaktion i 

forbindelse med afhandlingens anden case - Gendarmturen.  

 

Ovenstående positionerer observationernes vidensbidrag i det empiriske studie og 

afspejler implicit også den mere praktiske tilgang til observationsstudierne. Idet 

ambitionen for observationerne er at få en forståelse for social praksis situeret i en 

livsverdens kontekst, fordres der således ikke en eksperimentel tilgang til 

forskningsobservationerne, men derimod observationer foretaget i naturlige 

omgivelser, hvor der forskningsmæssigt ikke eksisterer kontrol over omgivelserne 

(Kristiansen & Krogstrup, 1999). I konteksten af indeværende afhandling er det 

valgt at lave relativt ustruktureret observationer ved at tilgå øvelserne og 

observationerne heri åbent. Dette er i overensstemmelse med førnævnte ambition 

om at skabe en forståelse for social praksis under øvelserne (Kristiansen & 

Krogstrup, 1999). Ikke desto mindre er det samtidig væsentligt at betone, at 
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ustrukturerede observationer ikke er et udtryk for en naiv tilgang til feltet, men 

som nævnt ovenfor, er der foretaget observationsnotater i forbindelse med casen 

Klør Knægt, og der er foretaget interaktionsoptagelser i forbindelse med casen 

Gendarmturen. Endvidere er såvel strukturerede som ustrukturerede 

observationer forankret i et eller flere forskningsspørgsmål, som har indflydelse på 

hvad, der observeres, og som skærper observatørens opmærksomhed mod det 

fænomen, som undersøges. Disse observationer er blot ikke operationaliserede 

eller kvantificerede på forhånd i de ustrukturerede observationer, fordi 

undersøgelsesfænomenet er uadskilleligt fra den sociale kontekst, hvori det er 

situeret (Yin, 2009; Neergaard, 2010).  

 

Forankret i den ovenstående diskussion er deltagelsesformen for observationerne 

ligeledes et aktuelt emne at tage stilling til, og som det indledningsvist fremgik, er 

fuld deltagelse ikke en mulighed i forhold til de to cases. Forsvaret tillader ikke 

intervention i forbindelse med øvelserne, så det er ikke muligt at interviewe 

soldaterne løbende, som øvelserne skrider frem. I forbindelse med øvelsen Klør 

Knægt blev der foretaget observationer på alle øvelsens fem dage, gennemsnitligt 

15 timer per dag fordelt på øvelsens forskellige aktiviteter og indhold. Således er 

observationerne systematiseret, således der observeres såvel march, taktisk 

march, angreb på objekt og så videre. Dette med henblik på at få en forståelse af 

øvelsen som helhed59. I forbindelse med øvelsen Gendarmturen, som ligeledes 

havde en varighed af fem dage, blev observationerne foretaget på øvelsen sidste 

tre dage. Således blev den sidste dag af øvelsens taktiske del observeret. Endvidere 

blev de to sidste dage, som udgjorde øvelsens presdel, observeret i sin helhed. 

 

De forskellige observationer foretaget på de to øvelser kan kategoriseres som 

værende passiv deltagende observationer (Spradley, 1980), forstået på den måde 

at den observerede enhed er bevidst omkring observatørens tilstedeværelse. 

Endvidere er enheden bevidst omkring det forhold, at observatøren ikke indgår på 

                                                        
59 Et specielt element af øvelsen Klør Knægt, som omhandler fangeafhøring, er ikke observeret på 
øvelsen. 
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lige fod med soldaterne i forhold til opgaveløsning og øvelsens forskellige pres-

parametre. Ikke desto mindre deltager observatøren ved fysisk at følge 

enhedernes færden i felten. Denne deltagelsesform er valgt på baggrund af 

forskellige rationaler. Dels at observatøren ikke besidder de militære færdigheder, 

der kræves for aktivt at kunne deltage på lige fod med enhedens soldater, samt det 

forhold, at en fuld deltagelse qua pres-parametrene vil vanskeliggøre 

observationer, idet observatøren i så fald vil være lige så presset som det felt, der 

forsøges observeret60. Derfor kan observationsstudiet siges at være inspireret af 

grounded theory begrebet om saturation (Glaser & Strauss, 1968), hvilket i 

indeværende afhandling forstås som, at der foretages observation af en aktivitet 

indtil det tidspunkt hvor, det ikke er muligt at observere noget nyt i forbindelse 

med denne aktivitet. Eksempelvis er (taktisk)march en gennemgående aktivitet for 

soldaterne på begge øvelser, og der kan med fordel foretages nogle strategiske valg 

i forhold til observation af aktiviteten samtidig med, at der fås en fyldestgørende 

forståelse af aktiviteten. En selektion af forskellige aktiviteter, der følges, muliggør 

endvidere hyppigere ajourføring af observationsnotater og kan dermed skabe en 

mere fyldestgørende beskrivelse af de enkelte observationer. Observationsstudier 

som forskningsmetodik er opsummeret nedenfor: 

 

Observationer på Klør Knægt foregik over fem dage, og der blev foretaget i alt syv dokumenteret 
observation (bilag 4 – 10). Observationer på Gendarmturen foregik over tre dage, og der blev 
foretaget i alt 13 dokumenteret observationer (bilag 17 – 29). 

Tabel 5-3: Observationsstudier opsummeret. 

 

Indeværende afsnit har argumenteret for anvendelsen af observationer som en 

forskningsmetodik, der muliggør at kvalificere en horisontsammensmeltning 

mellem forsker og felt for dermed i kombination med andre metodikker at 

muliggøre en forståelse for meningsdannelsesprocesser. Endvidere har 

observationerne til formål at skabe en mere nuanceret forståelse af fænomenet, 

idet observationer muliggør generering af empirisk materiale, som andre 

                                                        
60 Observatøren vil være påvirket af pres-parametrene, idet observatøren givetvis ville skulle følge 
øvelsens struktur i forhold til søvn, indtagelse af føde og fysiske placering. Der argumenteres blot 
for en moderering af pres-parametrene under hensynstagen til det formål at foretage 
observationer.  
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forskningsmetodikker ikke ville kunne generere. Kapitlets næste afsnit vil 

omhandle kvalitative forskningsinterviews som en forskningsmetodik, der i 

kombination med observationerne muliggør at uddybe forståelsen af situationer, 

sociale processer og meningsskabelse i situationen.  

 

5.3.3 Tredje forskningsmetodik - Kvalitative forskningsinterviews 
En væsentlig del af empirien til dette casestudie er baseret på kvalitative 

forskningsinterviews med de forskellige soldater, som er en del af de enheder, der 

er genstandsfelt for observationsstudier. Det forekommer derfor nærliggende at 

redegøre for hvilke præmisser, der karakteriserer disse interviews, og hvordan 

denne store mængde genererede empiri forstås rent videnskabeligt.  

 

Tages der indledningsvis udgangspunkt i formålet med det kvalitative 

forskningsinterview, er dette at generere kvalitativ empiri, der kan karakteriseres 

som en fyldestgørende beskrivelse af den interviewedes livsverden med det 

specifikke mål, at empirien kan være genstandsfelt for efterfølgende fortolkning og 

analyse af mening i forhold til fænomener, som den interviewede beskriver i 

interviewet (Fast, 2008). Som det formuleres neden for: 

  

”Formålet med det kvalitative forskningsinterview, der her diskuteres, er 
at forstå temaer i den daglige livsverden ud fra interviewpersonens eget 
perspektiv.” 

(Kvale, 2003: 38) 
 

Det fænomenologiske begreb omhandlende livsverden indtager, som det fremgår 

af ovenstående citat, en prominent rolle i det kvalitative forskningsinterview 

(Kvale, 2003; Arbnor & Bjerke, 2009; Alvesson & Sköldberg, 2009; cf. kap. 1.1). I 

konteksten af denne afhandling opereres der, til trods for at der er tale om en 

øvelse, med en livsverdens kontekst for de interviewede soldater. Dette fordi 

øvelsen, trods sin intensitet og det faktum at der er tale om en kunstig situation, til 

stadighed er en del af hverdagslivet som professionel soldat.  
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Livsverden som kontekst kan og skal ikke forstås som en objektiv givet tilstand 

eller omgivelse for de interviewede, men derimod som en subjektiv fortolkning og 

forståelse af hverdagslivet, der er betinget af subjektets intentionalitet og 

biografisk betingede situation (Schutz, 1972/2005; Clark & Fast, 2008). For at 

kvalificere og relatere interviewene endnu mere til de interviewedes livsverden er 

det i afhandlingen valgt at kombinere de kvalitative forskningsinterviews med 

inspiration fra ”The Critical Incident Technique” (Flanagan, 1954). Foruden at 

kvalificere den interviewedes relation til livsverden har critical incident technique 

ligeledes den fordel, at den bringer specificitet ind i interviewet, således at 

interviewet vil tage udgangspunkt i beskrivelser af specifikke situationer og 

handlingsforløb og ikke generelle opfattelser eller holdning61 (Flanagan, 1954; 

Kvale, 2003; Fast, 2008). Som det formuleres nedenfor: 

 

“From the foregoing discussion, it is clear that the critical incident 
technique is essentially a procedure for gathering certain important facts 
concerning behavior in defined situations.” 

(Flanagan, 1954: 335) 
 

Foruden ovenstående fordel ved critical incident technique kan teknikken ligeledes 

medvirke til, at de narrativer, der tilvejebringes, er kvalificerede beretninger. Idet 

den interviewede selv har udvalgt de temaer fra situationer, som interviewet tager 

udgangspunkt i, tilkendegives det, at den interviewede har været særligt observant 

og refleksiv på netop dette tema i de aktuelle situationer, hvilket kan medvirke til 

at imødegå en retrospektiv bias (Flanagan, 1954). Slutteligt kan det, at den 

interviewede selv udvælger de forskellige temaer fra situationer som grundlag for 

interviewsituationen, medvirke til at indfri det kvalitative forskningsinterviews 

ambition om at skabe en nuanceret forståelse af eller observere mønstre relateret 

til fænomenet resiliens. Dette fordi det enkelte interview principielt kan være om 

vidt forskellige temaer, som er aktuelle for fænomenet resiliens manifestering 

(Kvale, 2003). 

                                                        
61 Denne inspiration er størst i indretningen af de to interviewguides, hvor der spørges ind til, hvad 
der i situationerne fungerer godt, og hvad der fungerer mindre godt.  
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Ud over critical incident techniques evne til at generere nuancerede beskrivelser af 

fænomener fra livsverdenen forstærkes disse nuancerede beskrivelser ligeledes af 

selve det kvalitative forskningsinterviews natur. Det forhold, at interviewet 

beskriver en situation, hvor den interviewede og intervieweren har en dialog 

omkring et emne eller et tema begge parter finder interessant, og hvor 

intervieweren har et reelt ønske om at lære af og forstå den interviewedes 

oplevelse af livsverden, kan resultere i en positiv oplevelse for begge parter (Kvale, 

2003). Endvidere medvirker dialogen i forskningsinterviewet til at indfange og 

afdække flertydighed i interviewet, som det formuleres nedenfor: 

 

”The methodological purposes of the dialogue are twofold. Firstly, to 
clarify differences (thesis-antithesis) in which the participants can reflect 
their original opinions. Secondly to go beyond (synthesis) the original 
opinions with which you enter the dialogue as a participant.” 

(Arbnor & Bjerke, 2009: 136) 
 

Dermed eksisterer der, med det kvalitative forskningsinterview og den dialog der 

affødes af den semistrukturerede interviewguide appliceret i afhandlingen, en 

mulighed for at indfange nye perspektiver og forståelser af et fænomen, som 

intervieweren ikke har været opmærksom på forud for interviewet. 

 

De kvalitative interviews foregår på et specifikt tidspunkt i den interviewedes liv, 

og ytringer skal dermed anskues som værende udtryk for den interviewedes 

meningsdannelse til et givet fænomen på et specifikt tidspunkt og kan således ikke 

anskues som værende statisk. Endvidere er interviewsituationen en interaktiv 

situation, hvor interviewer og den interviewede i interaktionen genererer 

empirisk materiale i et samspil, med den ambition at udforske den interviewedes 

meningsstrøm.  Som det formuleres nedenfor om den kommunikative handel: 

  

”Det lader til, at al kommunikation forudsætter en gensidig stille ind-
relation mellem kommunikatoren og modtageren af kommunikationen. 
Dette forhold etableres via den gensidige deltagelse i den Andens 
erfaringsstrøm, via den fælles gennemlevelse af en levende nutid, via 
oplevelsen af denne samhørighed som et >>Vi<<. Det er udelukkende 
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inden for rammerne af denne erfaring, at den andens adfærd bliver 
meningsfuld for den partner, der har stillet ind på ham…”  

(Schutz, 1972/2005: 242-243) 
 

Det vidensbidrag, det kvalitative interview tilvejebringer, kan således siges at være 

centreret omkring dialog og interaktion, der forklarer, hvordan det genererede 

empiriske materiale er en produktion af to parter, henholdsvis interviewer og den 

interviewede. Det giver dermed også mening at anskue den interviewede som en 

medforsker (Colaizzi, 1978), idet et tilsvarende produkt i form af empirisk 

materiale ikke ville være muligt uafhængigt af den interaktion, som dialogen i det 

kvalitative forskningsinterview tilvejebringer mellem forsker og medforsker (Fast, 

2008).  

 

Den observante læser har potentielt bemærket, at den ovenstående beskrivelse er 

centreret og organiseret omkring de forskellige empiriske styrker ved det 

kvalitative forskningsinterview. Det være sig eksempelvis det forhold at der tages 

udgangspunkt i livsverden, som centreres omkring mening, der er kvalitativ og 

beskrivende, samt at interviewet er specifikt og fokuseret (Arbnor & Bjerke, 2009; 

Kvale, 2003; Fast, 2008). Ikke desto mindre er der ligeledes forskellige 

implikationer forbundet med det kvalitative forskningsinterview som 

forskningsmetodik. Interviewsituationen kan forstås som en kompleks interaktiv 

social proces, hvor der produceres empirisk materiale. I denne proces kan 

forskellige motiver og bevæggrunde bevirke, at interviewsituationen fungerer som 

applikation for andre formål end først tiltænkt. For eksempel kan 

interviewsituationen anskues som en arena for medforskere til selviscenesættelse 

over for omgivelserne eller som en politisk arena til at påvirke organisatoriske 

ændringer (Alvesson, 2003). Eksistensen af forskellige subjektive motiver 

anerkendes i indeværende afhandling, men forestillingen om, at disse 

nødvendigvis er determinerende for medforskeren i interviewsituationen eller for 

det genererede empiriske materiale, anfægtes (Schutz, 1972/2005). Således 

anvendes bevidstheden omkring potentielle motivers eksistens i interviewet 

udelukkende som ramme for en refleksiv metodologi (Alvesson, 2003). 

Ovenstående betoner fordele og ulemper forbundet med det kvalitative 
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forskningsinterview og det empiriske materiale, men det er også relevant at 

betone det rent praktiske vedrørende det kvalitative interviews udførelse. 

 

Interviewundersøgelse og interviewguide 

Praktisk er interviewundersøgelsen designet således, at det er den samme enhed 

af sergentelever, som er genstand for observationsstudierne, som ligeledes er 

genstand for interviewundersøgelsen. Samplingskriteriet kan som tidligere nævnt 

siges at være det forhold, at disse har oplevet fænomenet resiliens’ manifestation 

eller mangel på samme. Endvidere giver det, at såvel observationsstudierne som 

interviewundersøgelsen centrerer sig omkring de samme enheder, en mulighed for 

at kombinere forskelligt empirisk materiale. Interviewundersøgelsen finder sted 

efter øvelsen og kan derfor karakteriseres som værende retrospektive kvalitative 

forskningsinterviews. 

 

Alle interviewsene tager udgangspunkt i en semistruktureret interviewguide. 

Denne interviewguide er opbygget omkring tre dele: 1) medforskeren, der 

afdækker biografisk data og oplevelser af forsvaret som organisatorisk 

konstruktion, 2) situationer, som omhandler den observerede øvelse og 3) 

erfaringer. Til de tre dele er der udarbejdet forskellige spørgsmål samt 

hjælpespørgsmål, som har til formål at stimulere samtalen i interviewsituationen, 

men ligeledes for at sikre en vis dybde og specificitet i den interaktive situation, 

som interviewsituationen udgør (Kvale, 2003; Fast, 2008). Endvidere er der inden 

for hver del formulerede spørgsmål, som har til formål at muliggøre, at den 

interviewede kan tilvejebringe perspektiver, meninger eller holdninger, som 

eksisterer ud over interviewguidens spørgeramme (cf. bilag 1; bilag 2). 

Interviewguiden til casen Klør Knægt består af i alt 21 spørgsmål samt en række 

hjælpespørgsmål til hvert spørgsmål (bilag 1). Interviewguiden til casen 

Gendarmturen består af i alt 12 spørgsmål samt en række hjælpespørgsmål til 

hvert spørgsmål (bilag 2). Denne variationsforskel er forankret i, at situationerne, 

som interviewene centrede sig omkring i forbindelse med casen Klør Knægt, var 

valgt forud for interviewsituationen, hvorfor det var muligt at formulere spørgsmål 

hertil. I forbindelse med casen Gendarmturen blev situationen først valgt i selve 
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interviewsituationen, hvorfor der er færre mere åbne spørgsmål i interviewguiden. 

Foruden denne variationsforskel er interviewguiderne for de to cases opbygget 

omkring de samme dele (cf. bilag 1; bilag 2).  

 

Interviewguidens første del, kaldet medforskeren, har til formål at afdække 

biografiske forhold ved den interviewede, men samtidig også at sætte rammerne 

for interviewet ved at stille spørgsmål omkring den interviewedes oplevelse af 

ledelse, hierarki, kommunikation og planlægning i en militærenhed. Endvidere har 

disse spørgsmål til formål at afdække den interviewedes forventninger til den 

netop overståede øvelse. 

 

Interviewguidens anden del kaldes situationer, og den har til formål at 

tilvejebringe livsverdens beskrivelser fra et førstepersonsperspektiv og bringe 

specificitet ind i interviewsituationen ved at få den interviewede til at reflektere 

over enhedens og egen praksis. De forskellige spørgsmål, som har til formål at 

afdække denne del, er udarbejdet med henblik på at afdække meningsskabelses-

processens forskellige bestanddele. Spørgsmålene centrerer sig altså omkring 

enten udvælgelse af tegn fra omgivelserne, som er genstand for meningsskabelse 

(enactment), den intersubjektive meningsforhandling i forhold til handling på 

herpå (selection), eller enhedens inkorporering af en sådan mening i 

organiseringens eksisterende meningsstrukturer (rentention) (Weick, 1988).  

 

Den sidste del, kaldet erfaringer, har til formål at få den interviewede til at 

reflektere over hvorvidt, den måde de forskellige situationer, der diskuteres i 

interviewet, er tilgået i overensstemmelse med den måde hvorpå, en militærenhed 

ideelt set bør fungere og i et modsat tilfælde, hvorfor det forholder sig således. 

Endvidere har denne del af interviewguiden til formål at afdække, hvilke erfaringer 

og viden den interviewede og enheden har taget med fra de diskuterede 

situationer, for derved at få indsigt i, hvorvidt eksisterende meningsstrukturer har 

ændret sig forankret i den situationelle handling og meningsskabelse (Weick, 

1969; Weick, 1979).  Tabel 5-4 nedenfor eksemplificerer et spørgsmål fra hver del 

af fra interviewguiden til casen Klør Knægt. Yderste højre kolonne tilkendegiver 
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den dimension af meningsskabelsesprocessen, som spørgsmålet eller hjælpe-

spørgsmålet har til hensigt at afdække: 

 

Eksempel på spørgsmål fra del et af interviewguiden – Medforskeren 
 Eksempel: Hensigt med spørgsmålet: 
Spørgsmål 2) Når I er på øvelse er I inddelt 

i hold. Hvordan er din 
oplevelse af det at arbejde i 
hold? 

Sætte rammerne for interviewet ved 
at spore den interviewede ind på 
samtalens niveau og forskellige 
tematikker. 

Eksempel på spørgsmål fra del to af interviewguiden – Situationer 
Spørgsmål 4) Beskriv den situation så 

detaljeret som overhovedet 
muligt, fra I går fra GD’en, og 
frem til I når frem til pick-
up?  

Afdække meningsskabelses-
processen ved at få den 
interviewede til at tilkendegive 
hvilke tegn som er fremtrædende for 
erfaringen i situationen, samt 
hvordan der intersubjektivt vælges 
mellem forskellige handlings-
alternativer. 

Hjælpespørgsmål a. Hvordan oplevede du 
handlingsforløbet? 

Afdække udvælgelse af tegn samt 
intersubjektivt valg af 
handlingsalternativ 

 b. Hvilken rolle havde du, og 
hvordan var de yderligere 
roller fordelt (spejder, 
fører osv.)? 

Afdække den intersubjektive 
situation og dens influens på 
handlingsforløbet 

 c. Hvad blev der snakket om 
under march, ved hvil og 
så videre? 

Afdækker interaktionen i 
situationen samt hvilke 
meddelelser/budskaber, som var 
særligt fremtrædende for subjektet. 

 d. Hvilke udfordringer 
stødte I på undervejs? 

Afdækker hvilke forskellige 
hændelser og begivenheder fra 
hændelsesforløbet, der var genstand 
for meningsskabelse og 
intersubjektiv meningsforhandling.  

 e. Hvornår vidste I, at I var 
gået forkert? 

Afdækker meningsskabelses-
processens forskellige bestanddele 
samt subjektive og/eller 
intersubjektive dimensioner. 

Eksempel på spørgsmål fra del tre af interviewguiden – Erfaringer 
Spørgsmål 19) Hvis du stod over for en 

lignende situation i dag, 
hvordan ville du så mene, dit 
hold burde håndtere denne? 

Afdække hvorvidt meningsskabelse 
korrigerer, ændrer eller afvikler 
eksisterende meningsstrukturer.  

Hjælpespørgsmål a. På hvilken måde kan 
erfaringer fra holdets 
håndtering af situationen 
bruges i fremtidige 
situationer?  

Afdækker hvilken hændelse, 
handling, erfaring eller mening, der 
er essentiel for at korrigere, ændre 
eller afvikle eksisterende 
meningsstrukturer. 

 b. Hvis du kunne havde gjort 
noget anderledes i 
situationen, hvad skulle 
det så være? 

Tabel 5-4: Eksempler fra interviewguidens dele (Klør Knægt). 
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Opsummerende for det kvalitative forskningsinterview og den genererede empiri, 

som følger af denne forskningsmetodik, kan det således siges, at der opereres med 

en empirisk forskningsmetodik, som tager udgangspunkt i subjektets erfaring og 

meningsdannelse til fænomener i en livsverdenskontekst. Denne forsknings-

metodik kan kategoriseres som værende såvel videnskabelig som objektiv, ud fra 

de præmisser for objektivitet fænomenologien stiller. Nedenstående tabel 5-5 

opsummerer kvalitative forskningsinterviews som forskningsmetodikken: 

 

I forbindelse med casen Klør Knægt blev alle enhedens seks individer interviewet (bilag 11 – 16) 
inden for en måned efter øvelsens afslutning. Alle interviews blev fortaget hos Militærpolitiet på 
Aalborg Kasernerne og tog udgangspunkt i en interviewguide (bilag 1). 
 
I Forbindelse med casen Gendarmturen blev alle enhedens otte individer interviewet (bilag 30 – 
37) inden for en måned efter øvelsens afslutning. Fem interviews blev foretaget på Sønderborg 
Kaserne, og tre interviews blev foretaget på Borrits Garnisonen. Alle otte interviews tog 
udgangspunkt i en interviewguide (bilag 2). 

Tabel 5-5: Kvalitative forskningsinterview opsummeret. 

 

5.4 Analysemetode: Den fænomenologiske analyse af mening 
Det foregående afsnit vedrørende cases og de tre forskningsmetodikker; 1) 

arkivstudier og forberedende interviews, 2) observationsstudier samt 3) 

kvalitative forskningsinterview, skitserer en udgangsposition, hvor fænomenet 

resiliens dels er afgrænset i en specifik kontekst, samtidig med at de forskellige 

forskningsmetodikker til at generere viden om dette fænomen er identificeret. 

Forankret i denne udgangsposition forekommer den analytiske behandling af 

empirien som et naturligt næste afsnit. Det blev i kapitlets indledning nævnt, at det 

er på denne sidste komponent – analysemetoden, at det fænomenologiske studie 

adskiller sig fra andre studier, som prioriterer den empiriske forankring højt. Der 

eksisterer flere forskellige analysemetoder, som er kompatibel med den 

fænomenologiske videnskabsteori. Således har analysemetodevalget inkluderet 

overvejelser omkring diskurspsykologi (Jørgensen & Phillips, 2011) og grounded 

theory (Glaser & Strauss, 1968) som forståelsestilgange til det empiriske materiale. 

Imidlertid elimineres individets subjektivitet i diskurspsykologien (Jørgensen & 

Phillips, 2011), mens der mellem fænomenologien og grounded theory eksisterer 
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uenigheder om kausalitetens betingelsesmulighed. Denne uenighed til trods 

eksisterer der en vis sympati mellem fænomenologi og grounded theory (Suddaby, 

2006). Derfor drages der også inspiration fra grounded theory i indeværende 

afsnit, som har til formål at beskrive og diskutere, hvordan det empiriske materiale 

bliver behandlet analytisk. 

 

Indledningsvis er det væsentligt at betone, som det illustreres ovenfor, at der ikke 

findes én korrekt måde at udføre en analyse på inden for de kvalitative 

samfundsvidenskaber, og at der foretages et valg (Alvesson & Sköldberg, 2009). 

Dette valg omkring, hvordan empiri forstås og analyseres, kan givetvis kvalificeres 

af det enkelte studie og forskningsspørgsmål, ligesom det er gældende med de 

enkelte forskningsmetodikker, der anvendes til at generere empiri i et studie 

(Colaizzi, 1978; Moustakas, 1994). I det der i konteksten af denne afhandling 

opereres med fænomenet resiliens, som er defineret som værende relateret til 

subjektets meningsdannelsesproces under forhold, hvor denne er udfordret, er det 

nærliggende at skele mod en analysestrategi, som tager udgangspunkt i erfaringen 

og meningsdannelsen i forhold til livsverdens fænomener.  

 

Forankret i psykologien og i det forhold, at en ikke uvæsentlig del af den 

psykologiske viden omkring fænomener som eksempelvis angst, ensomhed og 

misbrug ikke er en viden om fænomenerne per se, men derimod om fænomenets 

konstituerende determinanter som eksempelvis isolation, socialfobi eller noget 

helt tredje, blev den empiriske fænomenologiske analyse udviklet som en 

videnskabelig metode til at tilgå fænomenet i sig selv – Zu den Sachen selbst 

(Colaizzi, 1978; Moustakas, 1994; kap. 1.1). Den empiriske fænomenologiske 

analyse markerede dermed et brud med den eksperimentelle psykologiske 

forskning, hvor det forsøges at måle og forklare/forudsige den sociale virkelighed 

for til gengæld at forstå meningen med og essensen af oplevelsen af et fænomen 

(Colaizzi, 1978; Moustakas, 1994). Det er i den henseende væsentligt at betone, at 

erfaringen og meningsdannelsen ikke forstås som værende noget, der eksisterer 

inde i subjektet, men derimod altid er rettet mod og involveret i noget eller nogen i 

verden. Som det formuleres nedenfor:  
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“Rather than experiencing internal states, I experience my existence as it 
thrusts itself in the world. Therefore to believe that my experience doesn’t 
count, amounts to believe that my existence doesn’t count. But as long as I 
am alive my existence counts” 

(Colaizzi, 1978: 52) 
 

Som det fremgår af ovenstående citat, skabes videnskabelig viden fra en 

fænomenologisk tradition måske nok via subjektets erkendelse, men denne 

erkendelse er om en verden, som er delt med andre, og som eksisterede før 

subjektet blev en del heraf (Schutz, 1972/2005; Colaizzi, 1978; Berger & 

Luckmann, 1967/2005). Den fænomenologiske viden er derfor ikke en viden om 

det blot subjektive, men en viden om det intersubjektive; erfaringens 

grundlæggende strukturer (Berger & Luckmann, 1967/2005; Kvale, 2003). 

 

Der eksisterer forskellige tilgange til den empiriske fænomenologiske analyse, som 

eksempelvis fremført af Colaizzi (1978), Giorgi (1983) og Moustakas (1994). Ikke 

desto mindre er der på trods af de forskellige tilgange til analysen forskellige 

kvaliteter, som den empiriske fænomenologiske analyse deler med eksempelvis 

grounded theory, hermenutik og etnografi, herunder værdien af de kvalitative 

forskningsmetodikker og et fokus på forståelse og erfaring i kontekst af cases 

(Moustakas, 1994). Derudover eksisterer der forskellige stadier i den empiriske 

fænomenologiske analyse, som går igen på tværs af de forskellige tilgange til 

analysen, og som adskiller den fra den traditionelle transcendentale 

fænomenologiske analyse (Moustaktas, 1994). 

 

Indledningsvis kan den empiriske fænomenologiske analyse siges at have som 

forudsætning, at interviewet transskriberes til, hvad der i en fænomenologisk 

terminologi refereres til som en protokol. Tages der eksempelvis udgangspunkt i 

de empiriske situationer fra de to cases fra indeværende afhandling, vil en 

protokol således være det skriftlige resultat af et interview omkring en given 

situation fra øvelsen med en interviewede, som i en fænomenologisk terminologi 

refereres til som en medforsker (Colaizzi, 1978; Moustakas, 1994). Når en protokol 
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er skabt, består det første stadie i at gennemlæse den fulde protokol med det 

formål at skabe en fornemmelse for helheden. 

 

Det næste stadie består i at nærlæse protokollen med det formål, at skildre hver 

gang et skift i mening observeres i protokollen (Moustakas, 1994). Dette stadie 

beskriver således den proces, hvor signifikante ytringer identificeres fra 

protokollen. Det er i den henseende væsentligt at være opmærksom på 

meningsskift i protokollen eller ytringer, som direkte eller indirekte relaterer sig 

til undersøgelsesfænomenet resiliens (Colaizzi, 1978). Der kan på dette stadie 

således argumenteres for, at der foregår en kodning af protokollen i forhold til 

hvilke forskellige meningsstrukturer, der knyttes til fænomenet.  

 

Resultatet af det foregående stadie er en række konstituenter for fænomenet 

resiliens, som har form af forskellige ytringer. Det næste stadie består i at 

formulere meningen med de forskellige ytringer, hvilket kan karakteriseres som en 

fortolkningsproces, hvor meningen frigøres fra en specifik kontekst og horisont, 

altså en rekonstruktionalisering af meningen til et mere generelt niveau. Helt 

konkret beskriver dette stadie altså en proces, hvori meningen udledes fra den 

enkelte ytring, og der dannes et meningsudsagn. Hvis vi tager udgangspunkt i et 

eksempel fra afhandlingens empiriske fundament, kan en ytring fra en medforsker 

potentielt se sådan ud: 

 

”Altså der hvor vi kom derud... (til bestemmelsesstedet) altså der var vi 
ikke længere soldater, der bar vi bare rundt på nogle våben. Vi fungerede 
ikke som gruppe overhovedet.” 

(GT7: 80) 

 

Det fremgår tydeligt af det ovenstående eksempel, at udgangspunktet er såvel 

horisontalt som kontekstuelt forankret. Såfremt der skulle deduceres mening ud af 

ovenstående ytring, kunne denne potentielt formuleres således: 
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 Enhedens funktionalitet og identitet er i situationen nedbrudt (GT7: 

80).62 

 

Det er væsentligt at betone, at den mening, som deduceres ud af en ytring, skal 

være forankret i og have hjemmel i det empiriske materiale. Derved nærmer 

fænomenologien sig idealet fra grounded theory om, at koncepter og kategorier 

skal emergere fra empirien (Glaser & Strauss, 1968; Colaizzi, 1978; Moustakas, 

1994). Dette stadie kræver disciplin i forhold til at være objektiv og tro mod 

fænomenet og således ikke underlægge fænomenet forskellige 

teorikonstruktioner. De foregående tre stadier gennemføres for samtlige 

protokoller med hver enkelt medforsker i interviewundersøgelsen, hvilket 

karakteriserer et udgangspunkt for en situation i analyseprocessen med mange 

forskellige meningsudsagn fra mange forskellige interviewprotokoller, som er 

forankret i ytringer om erfaringer fra hverdagslivets. 

 

Det næste stadie af analysen er en organisering af de forskellige meningsudsagn i 

meningskategorier efter tema. Det er i denne proces væsentligt at kunne operere 

med en vis divergens, idet forskellige meningsudsagn inden for en 

meningskategori kan virke meget forskelligartede, ligesom relationen mellem de 

forskellige meningskategorier kan være vanskelige at have overblik over. Ikke 

desto mindre kan denne kompleksitet mindskes af konstant validering af de 

forskellige meningskategorier, ved at der refereres tilbage til protokollerne. Som 

det fremgår af tabellen nedenfor, indgår meningsudsagnet, som har fungeret som 

eksempel ovenfor, i en meningskategori navngivet idemæssig opløsning af 

organisering, som består af meningsudsagn fra flere forskellige protokoller: 

 

                                                        
62 En læring fra afhandlingens analyseproces er, at denne ytring med fordel kunne have været 
kondenseret i to forskellige meningsudsagn, således at det havde været et meningsudsagn, som hed 
1) Enhedens funktionalitet er i situationen nedbrudt (GT7: 80), samt et andet meningsudsagn, som 
hed 2) Enhedens identitet er i situationen nedbrudt (GT7: 80). Til trods for denne tekniske fejl og 
bevidstheden herom er det valgt at anvende et autentisk eksempel fra afhandlingens analyse også 
for at skabe gennemsigtighed i forhold til, hvordan analyseprocessen reelt er forløbet.  
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 Organisatorisk var enheden opløst (GT1: 136). 
 I situationen er organiseringen ikke meningsgivende for enhedens medlemmer og 

meningsskabelse foregår mere individuelt (GT1: 144). 
 Spredningen i holdet repræsenterede en stor ledelsesopgave (GT4: 76). 
 Spredningen påvirkede enhedens stemning og funktionalitet (GT4: 76). 
 Det fysiske pres ledte til en organisatorisk opløsning (GT4: 76). 
 I situationen forsøger føreren at holde fysisk og mental samling på den splittede 

enhed (GT4: 91). 
 *Funktionalitet og identitet er i situationen nedbrudt (GT7: 80). 
 Opløsningen af rollestrukturer førte til frustration og et organisatorisk 

handlingsvakuum (GT8: 50). 
 Rollestruktur opløses når enhedens medlemmer agerer egoistisk (GT8: 50). 

Tabel 5-6: Eksempel på en inddeling af meningsudsagn i en meningskategori. 

 

De forskellige meningsudsagn, der konstituerer en meningskategori, henføres til 

den enkelte protokol for at afdække, hvorvidt samtlige meningsudsagn fra 

protokollen er dækket af de etablerede meningskategorier. Er dette ikke tilfældet 

revurderes/videreudvikles meningskategorierne, således at de inkluderer alle de 

relevante aspekter/meningsudsagn af fænomenet fra de enkelte protokoller 

(Colaizzi, 1978). Dermed imødegås den potentielle bias, at der konstrueres teori på 

et for tidligt stadie af analysen, og at der potentielt negligeres empirisk materiale, 

der ikke passer ind i en sådan for tidligt udviklet teori. Den analytiske proces fra 

ytringer er identificeret i protokollen, til meningsudsagn og slutteligt inddeling i 

meningskategorier efter tema er illustreret i figur 5-3 nedenfor:  

 

 
Figur 5-3: Processen fra ytring til kategorisering i meningskategorier. 

 

Det næste stadie består i at integrere de forskellige meningsudsagn i den enkelte 

meningskategori og udarbejde en udtømmende beskrivelse heraf. Derved 
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genereres en deskriptiv beskrivelse af det enkelte tema, som konstituerer 

undersøgelsesfænomenet. I udførelsen af denne beskrivelse inkorporeres den 

fagtekniske terminologi fra forskningsfeltet på en sådan måde, at konstruktionen 

er konsistent med common-sense tankegangen fra protokollerne (Schutz, 

1972/2005; Coalizzi, 1978; Moustakas, 1994). Efter de enkelte deskriptive 

beskrivelser af fænomenets konstituenter er udført, skal fænomenets 

grundlæggende struktur beskrives så entydigt og udtømmende som overhovedet 

muligt på dette sidste stadie. Som det er formuleret nedenfor: 

 

”An effort is made to formulate the exhaustive description of the 
investigated phenomenon is as unequivocal a statement of identification 
of its fundamental structure as possible” 

(Colaizzi, 1978: 61) 

 

Derved fremstilles en konstruktion, som ikke direkte eksisterer i de enkelte 

protokoller, men er konsistent hermed, og som afspejler fænomenets 

grundlæggende struktur (Kristensen & Krogstrup, 1999). Den fænomenologiske 

analyses slutresultat er således en deskriptiv beskrivelse af fænomenet og dets 

grundlæggende struktur. Ikke desto mindre er det ikke blot beskrivelsen, som er af 

videnskabelig værdi for indeværende afhandling eller det videnskabelige felt. 

 

Den deskriptive beskrivelse har til formål at øge forståelsen for et fænomens 

beskaffenhed ved at beskrive fænomenet, som det manifesteres for det erfarne 

subjekts bevidsthed i en livsverdens kontekst. Som det formuleres nedenfor:  

 

“The understanding of meaningful concrete relations implicit in the 
original descriptions of experience in the context of a particular situation 
is the primary target of phenomenological knowledge.”  

(Moustakas, 1994: 14) 
 

Formålet med det empiriske fænomenologiske studie er ligesom ved casestudiet 

ikke at kvalificere kausalitetsforhold ved eksempelvis at postulere, at en givet 

kombination af forskellige handlinger altid vil have et specifikt og entydigt udfald 

som konsekvens. Derimod er formålet at beskrive fænomenets essens for dermed 
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at skabe en forståelse for fænomenets grundlæggende struktur. Forankret i den 

deskriptive beskrivelse og den forståelse af fænomenet, den foranlediger, kan 

fænomenet forsøges forklaret. Ikke desto mindre vil en sådan teoretisering af 

fænomenet anskues som en idealtypisk forklaringsmodel for fænomenet ud fra 

devisen om, at den empiriske virkelighed skal forstås, førend den kan forklares 

(Højbjerg, 2007). Dermed eksisterer der i indeværende afhandling ligeledes en 

erkendelse af, at forsøget på en kvalificering af fænomenet resiliens’ manifestation 

betoner visse aspekter af fænomenet og den empiriske virkelighed på bekostning 

af andre. Dette med den ambition at mindske fænomenets kompleksitet og ud fra 

en erkendelse af, at den sociale virkelighed er så kompleks, at den ikke kan 

inkorporeres i en altomfattende teori.  Forankret i disse forhold er det nærliggende 

at anvende dette kapitels sidste afsnit til at diskutere den skabte videns karakter af 

dette fænomenologiske studie. 

 

5.5 Refleksion: Den skabte videns videnskabelige karakter 
Forankret i de foregående afsnit har indeværende afsnit til formål at reflektere 

over det empiriske studies skabte videns videnskabelige karakter og positionere 

denne i det vidensteoretiske felt. Det fremgår af det forgående, at det er vanskeligt 

at give en entydig definition på, hvad videnskab er, idet der eksisterer forskellige 

videnskabelige traditioner, og spændfeltet inden for de forskellige traditioner 

varierer betragteligt (Fuglsang & Olsen, 2007; Clark & Fast, 2008). Derfor blev 

videnskabelig viden i konteksten af denne afhandling defineret som værende 

relateret til den metodologiske praksis, der anvendes til at skabe systematisk og ny 

viden (Kvale, 2003; Arbnor & Bjerke, 2009).  

 

Den metodologiske praksis i indeværende afhandling er, som det fremgår af det 

indeværende kapitel, inspireret af den fænomenologiske videnskabsteori, som står 

i opposition til de mere objektivistiske erkendelsesfilosofier som eksempelvis 

positivismen eller funktionalismen (Kristensen & Kroghstrup, 1999; Fuglsang & 

Olsen, 2007). Derfor er det også relevant at forstå den skabte videns karakter ud 

fra den fænomenologiske videnskabsteori, der karakteriserer afhandlingens 



 

162 
 

empiriske studie. Til dette formål anvendes figur 5-4 nedenfor (Fuglsang & Olsen, 

2007).  

 

 

 
 

Det fremgår af beskrivelsen, diskussionen og anvendelsen af casestudie som 

metode til at indfange fænomenet resiliens, at der opereres med en viden, der har 

udgangspunkt i en specifik kontekstuel situation. Endvidere er det postuleret i det 

forgående afsnit, at den fænomenologiske ambition ikke er at kvalificere 

universelle lovmæssigheder, men derimod at beskrive og forstå livsverdens 

fænomener. Det fremgår ligeledes af såvel afsnittene vedrørende observationer, 

interviews og den analytiske behandling af disse, at der i afhandlingen abonneres 

på en forståelse af subjektet som værende et reflekterende og fortolkende subjekt, 

der aktivt medvirker til at konstruere virkelighed, hvorfor den videnskabelige 

videns erkendelse nødvendigvis må inkludere subjektet (Clark & Fast, 2008; 

Arbnor & Bjerke, 2009).  

 

Henholdt til ovenstående figur 5-4 er der således tale om en tolkningsviden, som 

fokuserer på specifikke kontekstuelle situationer, hvorfor karakteren af 

afhandlingens skabte viden kan siges at eksistere i den øverste venstre kvadrant, 

Figur 5-4: Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne  

(Fuglsang & Olsen, 2007: 31) 
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som kaldes kompleks idealismer. Denne rubrik af typologien karakteriseres ved en 

vidensproduktion, hvor den traditionelle dikotomi mellem subjekt og objekt 

ophæves, og hvor det antages at den sociale virkelighed, er en virkelighed 

bestående af såvel materialitet som tænkning og fortolkning (Clark & Fast, 2008; 

Ashcraft et. al. 2009). Som det formuleres nedenfor om den fænomenologiske 

skabte viden: 

 

”Fænomenologien frembringer ved indlevelse en viden om den sociale 
verden, sådan som den dannes gennem aktørernes ”intentionelle aktivitet, 
meningsdannelse og sociale processer.” Sandhed er knyttet til den 
fænomenologiske analyses grundighed og overbevisende kraft.” 

(Fuglsang & Olsen, 2007: 38) 

 

Et centralt spørgsmål er derfor, hvorvidt det er muligt på baggrund af den skabte 

viden, at passere det empiriske grundlag, hvori den er forankret, og dermed 

genererer almennyttig viden, der kan medvirke til forklare et fænomen. Det blev 

nævnt i det foregående kapitel, at det fænomenologiske studie har beskrivelse og 

forståelse som ambition (Moustakas, 1994). Enhver transcendens af denne 

forståelse og det empiriske grundlag, hvori forståelsen er skabt, vil enten udgøre 

en ideltypisk konstruktion63 eller være forankret i en analytisk generalisering (kap. 

5.2). Hverken den idealtypiske konstruktion eller den analytiske teoretisering 

beskriver den empiriske virkelighed i sig selv og kan ikke nødvendigvis anskues 

som et normativt ideal herfor (Kristiansen & Krogstrup, 1999; Kvale, 2003; 

Højbjerg, 2007). Formålet med en idealtypisk model eller en teoretisk 

generalisering er derimod at mindske den sociale virkeligheds kompleksitet og 

derved øge dens begribelighed ved at tilvejebringe en optik på livsverdens 

fænomener (Højbjerg, 2007). Mulighedsbetingelsen for at et studie kan analytisk 

generaliseres, eller at en idealtypisk konstruktion har anvendelighed, er et krav om 

adækvans i de indsigter, der fremføres. Som det formuleres nedenfor om 

adækvans: 

 

                                                        
63 Idealtypiske konstruktioner er et begreb introduceret af Max Weber og blandt andet Webers 
teoretisering omkring bureaukratiet, er baseret på en idealtypisk konstruktion.  
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”Ethvert begreb, der anvendes i et videnskabeligt system angående 
menneskelig handlen, må konstrueres således, at en menneskelig handling 
udført af en individuel aktør i livsverdenen på den måde, den typiske 
konstruktion angiver, vil være fornuftig og forståelig for såvel aktøren 
selv som for hans medmennesker. Dette krav er overordentligt for 
samfundsvidenskabens metodologi.” 

(Schutz, 1972/2005: 175) 

 

Adækvans er i indeværende afhandling tilstræbt ved at tilvejebringe nuancerede 

beskrivelser af de empiriske situationer og de indsigter disse tilvejebringer om 

fænomenet resiliens. Ved samtidig at lade disse indsigter interagere med det 

teoretiske korpus, der beskæftiger sig med fænomenet, muliggøres etableringen af 

en idealtypisk konstruktion, der forklarer kommunikationens bidrag til 

konstrueringen af resiliens og som potentielt analytisk kan generaliseres til andre 

kontekster. 

 

Eftersom indeværende metodologikapitel har redegjort for og diskuteret fordele 

og ulemper ved det valgte undersøgelsesdesign og de valgte forskningsmetodikker 

samt tilkendegivet hvordan, den genererede empiri behandles analytisk, vil 

afhandlingens næste kapitel foretage en analyse af de fire empiriske situationer fra 

de to cases Klør Knægt og Gendarmturen.  
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6 Analyse: Casen Klør Knægt (KK) 
Analysen, som den første case Klør Knægt er organiseret omkring, er to 

observerede situationer fra den fem dage lange øvelse, og det empiriske materiale 

består foruden selve observationerne af retrospektive kvalitative interviews med 

enhedens seks medlemmer. Analysen er udført efter forskrifterne beskrevet i 

kapitel fem (cf. kap. 5.4). Således er alle interviewprotokoller transskriberet og 

gennemlæst, førend ytringer relateret til undersøgelsesfænomenet identificeres og 

tolkes til meningsudsagn. Efter dette er gjort for alle interviews, er de forskellige 

meningsudsagn kategoriserede i forskellige kategorier efter temaer, der beskriver 

og er centrale for mening i situationen. De forskellige meningsudsagn og de 

forskellige kategorier, de konstituerer, er for at skabe overblik illustreret i tabeller.  

 

6.1 Analyse: Hvordan og hvad? 
Kapitlet er bygget op således, at der indledes med en beskrivelse af konteksten og 

situationens handlingsforløb. Dernæst følger en empirisk beskrivelse af et 

nedslagspunkt i situationens handlingsforløb. Denne beskrivelse er forankret i de 

forskellige ytringer, meningsudsagn og de etablerede kategorier – altså i 

interviewprotokollerne. Efter den empiriske beskrivelse diskuteres de forskellige 

kategorier, der aktualiseres i beskrivelsen med teoretiske forklaringer i det 

næstkommende afsnit. Dette med henblik på at forklare meningsstrukturen for 

hver enkelt kategori inddraget i den empiriske beskrivelse. Denne variation 

mellem empirisk beskrivelse af et nedslagspunkt og efterfølgende diskussion af 

samme forløber gennem hele situationen, før der til sidst fortages en opsamling på 

den empiriske situation som helhed. Afslutningsvis for kapitlet fortages en kort 

opsamling på de forskellige indsigter, som casen Klør Knægt har tilvejebragt om 

fænomenet resiliens og kommunikationens rolle heri. 

 

Den første situation, som er genstand for en analyse, er en situation udvalgt på 

baggrund af observation. Situationen beskrives ved, at enheden skal nå et pickup-

point placeret i en skov, men grundet terrænets tvetydighed og vanskelige 

orienteringsforhold går enheden forkert, og i bestræbelserne på at korrigere for 
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denne afvej farer enheden vild og når derfor ikke pickup-pointet. Enheden har 

derfor hverken succes med opgaveløsningen eller med bestræbelsen på at 

konstruere resiliens i den omtalte situation. Ikke desto mindre er det en situation, 

der qua fænomenets manglende manifestation muliggør en vigtig indsigt i 

fænomenet resiliens grundlæggende struktur.  

 

Den anden situation fra casen Klør Knægt er ligeledes udvalgt på baggrund af 

empirisk observation. Forankret i observerede fjendtlige aktiviteter i området kan 

enhedens motoriserede transport ikke fortsætte, og enheden må foretage en 

taktisk march til et sikkert pickup-point. Imidlertid vanskeliggør terrænændringer 

at løse opgave som planlangt, hvorfor enheden må udarbejde en alternativ 

løsningsmodel. Enheden har til trods for vanskelige omstændigheder succes 

hermed, og enheden kan siges at konstruere resiliens i situationen. Denne 

specifikke situation muliggør således en indsigt i fænomenet resiliens og de 

forskellige tematikker, der karakteriserer dette fænomen, når det manifesteres. 

 

6.2 Situation et: Organisatorisk opløsning 
Den første situation fra øvelsen Klør Knægt, som er genstand for analyse, foregår 

på øvelsens første dag; mandag den 4. februar 2013 omkring klokken 19.00, ved 

Nationalpark Thys kystlinje nær Stenbjerg. Forud for situationen har enheden gået 

adskillige kilometer med fuld oppakning langs Vesterhavets mørke kystlinje i 

forskellige former for nedbør herunder hagl og sne (KK2: 36). Enheden har været 

funktionelt i omkring 20 timer og har mistet en kollega, som måtte udgå fra 

øvelsen efter at have forceret en skrænt (KK1: 70; KK4: 132). Enheden blev stillet 

til opgave at foretage en taktisk march fra selvsamme skrænt til et pickup-point ca. 

to-tre kilometer inde i skovområdet bag kystlinjen (bilag 2). Efter at enhedens 

kortfører og gruppefører har planlagt en rute, begiver enheden sig afsted for at 

løse opgaven, og det er processen omkring denne opgaveløsning, som er genstand 

for videre analyse.64 

                                                        
64 Beskrivelsen af hændelsesforløbet er baseret på observation. For at underbygge observationens 
forankring er der i beskrivelsen ligeledes henvist til interviewprotokollen.  
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Det er væsentligt at betone, at de forskellige narrativer, der indgår i protokollerne 

fra de kvalitative forskningsinterviews, der udgør indeværende situations 

empiriske materiale, varierer betragteligt i forhold til at beskrive 

hændelsesforløbet. Denne variation observeres i den kronologiske orden af de 

forskellige begivenheder og hændelser, som udgør hændelsesforløbet Selvom en 

narrativ analyse af situationen kunne være interessant, er indeværende analyse 

ikke desto mindre en fænomenologisk analyse, der har til formål at centrere 

fænomenet resiliens og de forskellige temaer, der karakterisere meningsskabelsen 

på forskellige tidspunkter i situationen (Colaizzi, 1978). Derfor opleves den 

narrative variation ikke som værende problematisk, og til trods for variationens 

eksistens eksisterer der i protokollerne enighed om, at situationen i træk kan 

beskrives ved, at der lægges en rute for den forestående taktiske march. Denne 

rute iværksættes med henblik på at løse den stillede opgave og nå pickup-pointet 

(KK2: 52; KK6: 66). Eksekveringen af den planlagte rute forløber ikke planmæssigt, 

og enheden går forkert (KK2: 52), hvorfor det forsøges at korrigere med henblik på 

at løse opgaven planmæssigt. Ikke desto mindre må enheden erkende, at de ikke 

blot er gået forkert, men reelt er faret vild og ikke har mulighed for at løse opgaven 

inden for de rammer, der er udstukket (KK1: 70-72; KK5: 44). Dette resulterer i en 

opløsning af den organisatoriske struktur (KK5: 66), og situationen ender ud med, 

at gruppeføreren anvender den udleverede nødtelefonen og reelt erklærer den 

splittede enhed fallit over for øvelsesledelsen (KK2: 54; KK3: 74). 

 

Relateres denne situation til fænomenet resiliens, opereres der altså med en 

situation, hvor enhedens opgaveløsning ikke gennem hele situationen kan 

karakteriseres som værende en resilient proces. Ikke desto mindre er situationen 

relevant for en analyse, fordi enheden i situationen konfronteres med 

omstændigheder, der vanskeliggør et godt resultat, og på baggrund heraf 

igangsætter en proces med henblik på at agere resilient i situationen ved at opnå et 

positivt resultat under vanskelige omstændigheder (Sutcliff & Vogus, 2004). 

Endvidere inkluderer situationen en erkendelse af, at enhedens hidtidige måde at 

operere på ikke er tilstrækkelig i forhold til en manifesteret situation, og en 
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alternativ organisering forsøges etableret. Situationen kan derfor siges at 

inkludere flere forskellige elementer og processer, der er af relevans for 

fænomenet resiliens og en erkendelse af kommunikationens rolle heri (cf. kap. 

4.3). 

 

Idet der opereres med en situation, der er præget af en processuel udvikling, er der 

i analysen valgt forskellige nedslagspunkter i hændelsesforløbet. De forskellige 

nedslagspunkter kan inddeles i en indledende situation, hvor enheden planlægger 

og iværksætter opgaveløsningen (fase 1), enhedens erkendelse af situationen ikke 

udfoldes planmæssigt, og at enheden er gået forkert (fase 2) samt afslutningsvist 

enhedens organisatorisk opløsning i forbindelse med at erkendelsen af at være 

faret vild (fase 3). Analysen er som nævnt struktureret således, at der først laves 

en empirisk beskrivelse af det enkelte nedslagspunkt forankret i 

interviewprotokollerne. Dernæst diskuteres og relateres nedslagspunktet i 

relation til afhandlingens teoretiske inspirationskilder i det efterfølgende afsnit. 

 

6.2.1 Indledende meningsskabelse og organisering – Når forventninger 

opererer 
En række af de signifikante meningsudsagn, der fremgår af de forskellige 

interviewprotokoller, som udgør casens empiriske materiale, er relateret til 

meningsskabelsesprocessen omkring den indledningsvise planlægning og 

iværksættelse af opgaveløsningen. I forhold til at løse den relativt simple opgave at 

bevæge sig fra skrænten og til det planlagte pickup-point eksisterer der i enheden 

en forståelse af, at rammerne for opgaveløsningen er positive (KK1: 130; KK2: 84). 

Som det formuleres nedenfor: 

 

”Ja vi var glade, det var virkelig sådan. Det var sindssygt lækkert at få at 
vide, ah! den (pickup) er lige her henne (…) Jeg kan ikke huske om vi fik to 
eller to en halv times tidsfrist, til den her halvanden kilometer, det var helt 
ekstremt. Og vi tænke bare what the fuck, vi kommer bare i god tid så..” 

(KK1: 130) 
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Foruden opfattelsen af de positive rammer for opgaveløsningen observeres der i 

enheden også en motivation for at løse opgaven hurtigst muligt for at kunne 

restituere forud for nye opgaver (KK1; 126; KK2: 52; KK5: 76). Disse forhold, 

kombineret med at den planlagte rute blev udarbejdet af gruppeføreren og 

kortføreren som en ledelsesbeslutning (KK2: 52; KK5: 66), skaber i situationen en 

opfattelse blandt enhedens medlemmer om, at den stillede opgave og den 

dertilhørende plan for opgaveløsning var nem at realisere (KK1: 124; KK5: 60; 

KK6: 106). Som det eksemplificeres i ytringen nedenfor: 

 

”Altså det der sker først, det er vi sætter os jo hurtigt ned og kortføreren, 
han har så kortet og siger; godt vi skal ikke gå mere end to kilometer max, 
så er vi derhenne. Så siger han; det er en rigtig nem rute, vi skal bare lige 
herop og så henad. Det lyder fint så vi tænker vi hurtig kan komme ind i 
lastbilerne, måske lige få lov at slappe af, så begynder vi bare og gå.”  

(KK6: 66). 
 

Ledelsens positive italesættelse af rammerne og planen for opgaveløsningen 

kombineret med enhedens tillid til den eksisterende organiserings kapacitet 

skaber en generel forventning om, at organisationens kapacitet er tilstrækkelig i 

forhold til at løse den stillede opgave (KK5: 44; KK6: 68). Dette anskueliggøres i 

nedenstående ytring, hvoraf det fremgår, at den individuelle informering om 

indholdet i planen for opgaveløsningen, ikke er fremtrædende for 

meningsskabelse på samme vis, som forventningerne om organiseringens 

kapaciteter i forhold til at effekture planen: 

 

”Jeg fik i hvert fald lov til at kigge på den (ruten) hurtigt. Men den siver 
bare ud af hovedet igen med det samme, så fulgte jeg bare efter 
Kortføreren oppe foran. Jeg tror der var to eller tre der gik og kiggede på 
kortet deroppe.”  

(KK6: 96) 
 

Hvorvidt det er motivationen for at komme hurtigt frem, italesættelsen af 

rammerne og planen for opgaveløsningen som værende nem at realisere eller det 

er forventningen om den eksisterende organiserings kapaciteter, der er grundlag 

for meningsskabelse i situationen, er et forhold der er vanskelig at determinere. 
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Ikke desto mindre er det tydeligt i de 15 forskellige meningsudsagn fra de seks 

protokoller, der udgør denne kategori, at der forud for opgaveløsningen 

eksisterede forventninger til såvel det handlingsprojekt, der skulle igangsættes, 

samt til at de kapaciteter organisationen besad i forhold til at realisere et sådan 

handlingsprojekt. Disse forventninger har i situationen betydning for enhedens 

indledningsvise meningsskabelse og måden, hvorpå opgaven tilgås. Tabel 6-1 

nedenfor illustrerer de forskellige meningsudsagn og de to kategorier, der 

beskriver enhedens forventninger til organiseringen og til opgaven.  

 

Meningskategori Meningsudsagn og protokolreference 
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 Planen eksekvering uddelegeres af føreren (KK2: 52). 
 Der var en klar forventning om, at holdet var på rette vej (KK2: 80). 
 Kommunikationen vurderes som værende god (KK2: 84). 
 Ikke alle på holdet var bekendte med ruten eller den overordnede 

plan, hvilket også medførte et behov for tillid til rollestrukturen 
(KK5: 62; KK5: 90). 

 Planlægning var et ledelsesspørgsmål (KK5: 66). 
 Motivationen var at nå målet så hurtigt som muligt (KK5: 76). 
 Der var tillid til den eksisterende rollestruktur (KK5: 44; KK6: 68) 
 Tilliden til den formelle rollestruktur var så stor, at kendskab til 

planens indhold vurderes som værende irrelevant (KK6: 96). 
 Enhedens medlemmer var fra start ikke tilstrækkeligt inddraget i 

planen (KK6: 124). 
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 Der var uopmærksomhed i forhold til planlægningen (KK1: 126). 
 Der var en forventning om, at opgaven var let (KK1: 130; KK1: 

194). 
 Rammerne for opgaven opfattes som værende gode (KK2: 54). 
 Planlægning er forankret i en opfattelse af, at opgaven er nem 

(KK5: 60). 
 Opgaven italesættes af kortføreren som værende nem, hvilket 

skaber en forventning om samme (KK6: 66: KK6: 106). 
 Der var en forventning om, at opgaven var relativt let, og der var 

gode rammer for dens udførelse (KK6: 66; KK1: 124). 
Tabel 6-1: Meningskategorier der beskriver indledningsvise forventninger.65,66 

                                                        
65 Som det fremgik af kapitel fem, er der en direkte relation mellem ytring, meningsudsagn og 
kategori. En længere ytring fra en interviewprotokol er således genstand for en 
tolkning/kondensering til et meningsudsagn. Flere forskellige meningsudsagn konstituerer en 
kategori. Når der i indeværende analyse refereres til meningsudsagn eller kategori, refereres der 
således til en tolkningsviden, der er forankret i interviewprotokollerne og ikke mening på samme 
vis, som mening forstås i teorien om sensemaking (Weick, 1969; Weick, 1979). Denne praksis er 
gældende for alle tabeller i afhandlingens to analysekapitler (kap. 6; kap. 7). 
66 De forskellige meningsudsagn i tabellen er sorteret forløbende (KK1, KK2… og så fremdeles). I 
visse tilfælde har nogle meningsudsagn to protokolreferencer, dette har været to forskellige 
meningsudsagn, som er sammenlagt af fremstillingsmæssige årsager. Endvidere er det relevant at 
bemærke, at nogle meningsudsagn går igen i flere forskellige kategorier. 
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Ovenstående to meningskategorier beskriver enhedens forventninger til 

organiseringens kapaciteter i forhold til opgaveløsningen samt forventninger til 

selve opgavens rammer og karakter. Disse forventninger har i praksis indflydelse 

på, hvordan situationen initieres og udfoldes. I det tilfælde, hvor en militærenhed 

skal bevæge sig fra én position til en anden, er orienteringen i terrænet og på 

kortet en væsentlig indikator på, om den planlagte rute udfoldes som forventet. 

Hvilke tegn, der reageres på som indikation, er influeret af de forventninger, 

enheden rent indledningsvis har haft til opgavens karakter.  

 

Det fremgår i den retrospektive vurdering af enhedens færden, at det allerede var i 

starten af den planlagte rute at enheden gik forkert (KK5: 48). Selvom det 

retrospektivt kan forklare enhedens manglende succes i forhold til at løse opgaven 

med et positivt resultat, er denne erkendelse dog ikke-eksisterende i situationen. 

Derimod var enheden af den klare overbevisning, at de var på rette vej. Som det 

formuleres af den person, som var gruppefører i situationen: 

 

”Det lignede vi var rimelig rigtig på vej, fint nok så var jeg 100 procent på, 
fint nok vi fortsætter bare, så må vi bare prøve at dreje ind der til højre.” 

(KK2: 80) 
 

Denne tiltro til, at situationen udfoldes som planlagt, er synlig i protokollerne 

(KK2: 80; KK3: 74; KK3: 76; KK3: 126). Dette endda i et sådant omfang at tegn fra 

omgivelserne, der modsiger, at situationen udfoldes planmæssigt, ignoreres og 

tilskrives andre forhold og omstændigheder (f.eks. at terrænet har ændret sig). 

Som det formuleres i nedenstående ytring om, hvordan enheden ignorerede flere 

vejkryds, der ikke stemte overens med den planlagte rute, og som kunne havde 

fungeret som indikation på, at situationen ikke udfolder sig som planlagt: 

 

”Jamen det gør vi jo lige pludselig ved at vi mener, at vi nogle gange 
rammer nogle kryds som vi bare ikke ser på kortet. Så bliver vi sådan 
enige om, det må være fordi det ikke er på kortet det kryds og det må 
være fordi det ikke er rigtigt, altså rigtige veje…” 

(KK6: 76) 
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Anskues denne tiltro til at situationen var under kontrol i kombination med 

enhedens fortsatte tillid til den eksisterende rollestruktur og dennes kapaciteter i 

forhold til at løse opgaven som planlagt, er det forventeligt, at de tegn, der 

indikerer anderledes, forbliver uadresseret. Som det formuleres af en af 

soldaterne: 

 

”Jeg gik bare bagerst, jeg havde egentlig bare slået hjernen fra på det 
tidspunkt - indtil vi så får kigget på kortet for at finde ud af, vi ikke rigtig 
kan finde vej, så må man jo slå hjernen til igen, men ellers så regnede jeg 
bare med de andre havde styr på det. Det var ikke mig der var fører, det 
var ikke mig der var på.” 

(KK5: 54) 
 

Ovenstående ytring står således ikke alene, og der er i de forskellige protokoller 

indikationer på, at tilliden til den eksisterende rollestruktur resulterede i en 

passivitet og uopmærksomhed i forhold til omgivelserne og de forskellige tegn, der 

kunne indikere, at situationen ikke udfoldes planmæssigt (KK1: 84; KK2: 58; KK2: 

102; KK4: 114; KK5: 54). Nedenstående tabel 6-2 illustrerer meningsudsagn og 

meningskategorier, der beskriver enhedens indfrielse af de indledningsvise 

forventninger, som enheden havde til opgaveløsningen og til den eksisterende 

organiserings kapaciteter i forhold til at løse denne.  

 

Meningskategori Meningsudsagn og protokolreference 
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 Der var en forventning om, at situationen udfoldes planmæssigt 
(KK1: 72). 

 Der var på holdet en klar forventning om, at de var på rette vej 
(KK2: 80). 

 Forud for erkendelsen af at situationen ikke udfoldes som planlagt, 
bekræftede tegn fra omgivelserne gruppen i, at de var på rette vej 
(KK3: 74). 

 Der var i situationen en overbevisning om, at planen udfoldes 
planmæssigt (KK3: 126). 

 De to, der førte kortet, var fuldstændig overbeviste om at være på 
rette vej (KK3: 74). 

 I situationen ignoreres tegn fra omgivelserne, der ikke stemmer 
overens med den indledningsvise plan (KK6: 76). 
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 I situationen var der bevidsthed om den overordnede plan og tillid 
til, at den eksisterende rollestruktur kunne løse opgave (KK1: 84). 

 Tilliden til den eksisterende rollestruktur var stor (KK2: 58). 
 Inden erkendelsen af at enheden var gået forkert, var der stor tillid 

til den eksisterende rollestruktur (KK2: 102). 
 Der var i situationen tillid til, at den formelle rollestruktur kunne 

løse opgaven (KK4: 114). 
 Der var manglende opmærksomhed på, hvordan situationen 

udviklede sig (KK5: 54). 
Tabel 6-2: Meningskategorier der beskriver realisering af forventninger. 

 

6.2.2 Diskussion - Indledende meningsskabelse og organisering 
Som analysen ovenfor viser beskrives en empirisk situation, hvor en militærenhed 

bliver stillet en relativt simpel opgave; at bevæge sig fra et punkt til et andet inden 

for en givet tidsramme. Det fremgår af den empiriske beskrivelse, at 

opgaveløsningen er præget af forskellige forventninger til såvel opgavens karakter 

som til organiseringens kapacitet i forhold til at løse opgaven. I det tilfælde, hvor et 

handlingsprojekt formuleres, er det vanskeligt at afgøre hvilken af flere forskellige 

konstellationer, der kan indfri en givet målsætning. Valget mellem flere 

alternativer kan siges at være forankret i førfremtidstænkning, hvor der mentalt 

indtages en position, hvor et handlingsprojekt foregribes og anskues som afsluttet, 

for at identificere de nødvendige midler, der kan indfri det ønskede mål, som 

eksisterer i fremtiden (Schutz, 1972/2005: 164; Weick, 1979: 198; Clark & Fast, 

2008: 126). En sådan forestilling om det afsluttede handlingsprojekt er som 

tidligere nævnt forankret i, at eksisterende erfaringer og viden projiceres ud i en 

fremtidig situation (cf. kap. 3.2.2). Dette forhold kan potentielt være 

medforklarende til enhedens tillid til, at den eksisterende organisering (herunder 

rollestruktur) kan løse den relativt simple opgave at bevæge sig fra et punkt til et 

andet inden for en specifik tidsramme. Dette ud fra devisen om at enhedens 

hidtidige organisering har løst de lignende opgaver, der eksisterer forud for den 

aktuelle opgave, og at den stillede opgave ikke differentierer sig nævneværdigt fra 

sådanne tidligere opgaver i hverken type eller intensitet, hvorfor det er plausibelt 

at antage, at den eksisterende måde at organisere på er tilstrækkelig til at løse den 

forestående opgave. 
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Et sådan argument underbygges også med udgangspunkt i teorien om retrospektiv 

sensemaking (Weick, 1969; Weick, 1979). Den cykliske og sociale proces mellem 

generering, udvælgelse og opretholdelse eller ændringer af eksisterende 

meningsstrukturer med betydning for mening og organisering kan i situationens 

begyndelse således anskues som værende relativt uforstyrret, idet eksisterende 

meningsstrukturer fungerer styrende for, hvordan opgaven tilgås. En indikation 

herpå tolkes i enhedens indledningsvise vurdering af rammerne for 

opgaveløsningen og det forhold, at opgaven anskues som værende nem (cf. tabel 6-

1), idet en sådan vurdering nødvendigvis må være forankret i en projicering af 

tidligere erfaring og praksis ud i fremtiden (KK1; 126; KK2: 52; KK5: 76). 

 

Det er selvsagt, at førfremtidstænkning som en aktivitet, der er retrospektiv og 

prospektiv på én og samme tid, nødvendigvis er ledsaget af en række 

forventninger, der er forankret i tidligere handlinger, meningsskabelse og 

projiceringen af disse67 (Weick, 1988; Weick, 1993; cf. kap. 3.2.2). A prior 

forventningen, om at den eksisterende organisering kan varetage opgaveløsning i 

det empiriske eksempel, er således ikke speciel eller unik, men kan derimod 

kategoriseres som værende normal og forventelig. Endvidere cementerer 

ledelsens italesættelse af den udarbejdede plan for at løse opgaven som værende 

nem denne a prior forventning (KK6: 66). Samtidig indikerer denne a prior 

forventning, hvormed opgaveløsningen initieres, også enhedens forståelse af 

behovet for aktivitetskoordinerende kommunikation i situationen. Idet den 

aktivitetskoordinerende kommunikation følger enhedens normale praksis, hvor 

planlægningsopgaven varetages af nogle få, og eksekveringen af planens dele 

uddelegeres af gruppeføreren, opererer enheden altså efter business-as-usual-

princippet (KK2: 52; KK2: 84; KK5: 66; KK6: 96). Som det formuleres af enhedens 

gruppefører om kommunikation i situationens begyndelse: 

  

                                                        
67 Eksempelvis fremhæves den essentielle betydning, som forventningen om en ”10:00 fire” har for 
handling og meningsskabelsen i Weicks analyse af Mann Gulch (Weick, 1993: 635). 
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”Men kommunikationen den fungerede rigtig, rigtig godt … vi blev også 
motiveret lige efter vi fik at vide at der var halvanden time, ca. to 
kilometer. Så kommunikationen var udmærket, jeg uddelegerede 
opgaverne og siger: ”du tager kortet” og det var fint, det fungerede bare.” 

(KK2: 84) 

 

Enhedens forventninger om opgavens karakter og organiseringens kapaciteter i 

forhold til at løse opgaven har påvirket, hvordan situationen udfoldes. Det forhold, 

at den indledningsvise planlægning af opgaveløsningen var udarbejdet af 

gruppeføreren og kortføreren (KK2: 52; KK5: 66) kombineret med, at planen 

italesættes som værende nem at realisere (KK6: 66), udgør karakteristika for en 

forpligtigende handling fordi, handlingen er såvel synlig som permanent og 

forankret i et viljebestemt initiativ (Weick, 1988; cf. kap. 3.2.2). Endvidere kan 

italesættelsen af planen som værende nem at realisere siges at gøre planen til det, 

der i teorien om ventriloque (bugtaleri) navngives en figurant. Efter figuranten er 

introduceret i det intersubjektive rum, kommunikerer ledelsen gennem planen 

med enhedens medlemmer og adresseres eksempelvis forventninger og antagelser 

om forhold med betydning for meningsskabelsen blandt enhedens medlemmer via 

planen. Som det formuleres nedenfor omkring figuranter:   

  

“Figures are not only objectives, but also encompass matters of concerns, 
preoccupations, emotions, principles, texts, past conversations, anything 
that appears to count for or matter to an individual in the current 
situation and that is mobilized in his or her speech to help describe his or 
her framing of the situation.”   

(Bergeron & Cooren, 2012: 123) 

 

Det forhold, at der eksisterer forpligtigelse til en handling eller en plan, kan som 

tidligere nævnt være både positivt og negativt i forhold til, hvordan en situation 

enactes (cf. kap. 3.1). Forpligtigelse til en handling kan være positiv, idet 

forpligtigelsen muliggør meningsskabelse og yderligere handling. I den empiriske 

beskrivelse ovenfor muliggør en artikulering af planen handlinger som 

eksempelvis koordinering af aktivitet og en initiering af opgaveløsningen (KK3: 52; 

KK3: 83). Ikke desto mindre kan der også være negative aspekter af en 

forpligtigelse til handling, navnlig det at en sådan forpligtigelse kan fungere som en 



 

176 
 

optik for hvilke tegn fra omgivelserne, der udvælges som grundlag for 

meningsskabelse (Weick, 1988; Weick, 1993). Et sådan forhold gør sig gældende i 

den empiriske beskrivelse ovenfor, hvor de tegn fra omgivelser, der indikerer at 

situationen ikke udfoldes planmæssigt, afskrives som værende fejl i terrænet eller 

fejl på kortet (KK6: 76). Denne klare enactment af situationen har selvsagt en stor 

indflydelse på, hvordan resten af situationen udfoldes, idet situationen, hvori 

enheden afslutningsvist ender, kan anskues som værende en selvskabt situation 

(Weick, 1988; kap. 3.2.2). 

 

Det er interessant, at situationen enactes på denne måde, idet at enhedens 

medlemmer reelt alle har kapacitet til at bidrage til opgaveløsningen og opdage, at 

enheden ikke er på rette vej (KK5: 68). Ikke desto mindre var disse kapaciteter 

passiviseret af tilliden til og forventningen om organiseringens evner i forhold til 

at løse opgaven (KK1: 84; KK2: 58; KK4: 114; KK5: 54). Som det formuleres af den 

person, som var gruppefører i situationen: 

  

”Jeg kan ikke helt sige individuelt, men jeg kan bare sige at folk tog mere 
initiativet da de fandt ud af vi var gået forkert. For som sagt de går bare i 
deres egne tanker i starten og følger bare den forreste. Og når de så først 
finder ud af, nu er vi nødt til at gøre et eller andet, fordi det fungerer ikke 
oppe foran, så går de også med på.. hvad kan man sige, de følger lidt mere 
med på kortet eller følger lidt mere med og prøver at orientere sig lidt 
bedre også selv.” 

(KK2: 102) 

 

Udgangspunktet for situationens begyndelse er således, at opgaveløsningen tilgås 

med specifikke forventninger til opgavens karakter og organiseringens kapacitet i 

forhold til at kunne løse opgaven. Enhedens forventninger og den 

meningsskabelse, der er knyttet herpå, overskygger således situationens 

”realiteter” i planlægningen og initieringen af opgaveløsningen.  

 

6.2.3 Erkendelsen af at være på afveje - Når tegn sættes i en kontekst 
Enheden igangsætter opgaveløsningen med en forventning om, at opgave og 

løsningen af denne vil være nem, alligevel resulterer situationens udviklinger på et 
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tidspunkt i en erkendelse af, at enheden er gået forkert (bilag 5; bilag 6). Denne 

erkendelse er forankret i vanskeligheder ved at sætte tegn i kontekst af planen og 

opgaveløsningen (KK1: 80; KK2: 54; KK3: 82; KK5: 44; KK6: 66). Som det 

formuleres nedenfor: 

 

”Det var fordi vi begyndte at se veje på kortet, altså der hvor vi troede vi 
gik, vi kunne ikke se de veje som der var der. Så det var bare ren 
navigation, orientering på kortet. Det stemte bare ikke overens.” 

(KK4: 112) 
 

Erkendelsen af, at situationen ikke udfoldes som planlagt, kan ikke alene tilskrives 

problematikker forbundet med at skabe mening ud fra tegn fra omgivelserne, idet 

der også internt i enheden er tegn på, at situationen ikke udfoldes som planlagt. 

Dette ved at enhedens medlemmer begynder at stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt 

situationen udfoldes som forventet (KK5: 44; KK5: 82; KK6: 68). De forskellige 

meningsudsagn, der indikerer interne og eksterne tegn med betydning for en 

erkendelse af, at situationen ikke udfoldes som planmæssigt, er illustreret i tabel 6-

3 nedenfor: 

 

Meningskategori Meningsudsagn og protokolreference 
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 Tegn fra omgivelserne, men også tegn fra den eksisterende 
organisering, indikerede at situationen ikke udfoldes planmæssigt 
(KK1: 70). 

 Erkendelsen er forankret i, at forventninger ikke indfries (KK1: 80; 
KK5: 54). 

 Tegn fra omgivelserne førte til en erkendelse af, at situationen ikke 
udfoldes planmæssigt (KK2: 54). 

 Erkendelsen var forankret i, at det ikke var muligt at sætte tegnene 
fra omgivelserne i en kontekst (KK3: 82; KK4: 112). 

 Idet forventningerne ikke indfries, skabes en begyndende 
erkendelse af, at situationen ikke forløber planmæssigt (KK5: 44). 

 Tegnene fra omgivelserne skaber erkendelse om en ny situation 
(KK4: 108). 

 I erkendelsen af situationen kunne enheden ikke få omgivelserne til 
at passe med kortet (KK4: 110). 

 Tegn fra omgivelserne fungerer som grundlag for meningsskabelse 
og en erkendelse af situationen (KK5: 50). 

 Tegn fra omgivelserne indikerer, at situationen ikke forløber 
planmæssigt (KK5: 54). 
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t  Erkendelsen af situationen er forankret i tegn fra omgivelserne, 
men også tegn fra den eksisterende organisering (KK1: 70). 

 Den interne kommunikation fungerede som grundlag for en 
begyndende erkendelse af, at situationen ikke forløb planmæssigt 
(KK5: 44). 

 Stemningen ændrer sig, som tilliden til den formelle rollestruktur 
aftager (KK5: 82). 

 I erkendelsen af situationens manifestation øges opmærksomheden 
og kommunikationen til den eksisterende rollestruktur (KK6: 68). 

Tabel 6-3: Meningskategorier der beskriver tegn der resulter i erkendelse. 

 

Erkendelsen af, at situationen ikke udfoldes som planlagt, beskrives som et 

stemningsskifte præget af frustration (KK1: 104; KK6: 106), forvirring (KK2: 96), 

irritation (KK2: 96; KK5: 44), tvivl (KK1: 70; KK2: 96; KK6: 70) og opgivelse (KK1: 

86; KK2: 88; KK2: 96; KK6: 66). Dette stemningsskifte beskrives som en udvikling 

fra en god stemning til en mindre god stemning, der udfordrer den tillid, hvormed 

enheden påbegyndte opgaveløsningen (KK1: 70; KK2: 88; KK3: 106; KK5: 44; KK6: 

114). Som det formuleres af den person, som i situationen var gruppefører: 

 

”Når man finder ud af man er gået forkert og hvad hedder det.. følelsen af 
man bare har gået, gået og gået og man får at vide: ”Vi bliver nødt til at 
gå tilbage”. Så ændrer stemningen sig fuldstændig fra rigtig, rigtig god, 
altså vi er der lige om lidt - til fuck, vi skal tilbage!” 

(KK2: 88) 
 

Foruden den ændrede stemning beskrives det i de forskellige meningsudsagn, 

hvordan erkendelsen af at være gået forkert aktiverer involvering og 

opmærksomheden blandt enhedens medlemmer (KK2: 96; KK5: 54; KK6: 68). 

Denne involvering manifesteres som både opfordret og uopfordret forsøg på at 

bidrage til at skabe mening i situationen og løse situationens problematikker (KK2: 

94; KK5: 50; KK5: 72). Som det formuleres i ytringen nedenfor: 

 

”Øhm indtil vi så får kigget på kortet for at finde ud ad, vi ikke rigtig kan 
finde vej, så må man jo slå hjernen til igen, men ellers så regnede jeg bare 
med de andre havde styr på det.”  

(KK5: 54) 

  

De forskellige meningsudsagn, der aktualiserer stemningsskifte og følelser som 

meningskategori i forbindelse med erkendelse, er illustreret i tabel 6-4 nedenfor. 
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Endvidere er de forskellige meningsudsagn, der beskriver erkendelsens 

involverende effekt på enhedens medlemmer, også illustreret i tabellen. 

   
Meningskategori Meningsudsagn og protokolreference 
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 Erkendelsen af, at situationen ikke udfoldes planmæssigt, resulterer 
i nedsat virkemåde og funktionalitet (KK1: 104). 

 I den manifeste situation føler gruppeføreren ansvar i forhold til 
den manglende meningsskabelse og den organisatoriske opløsning 
(KK2: 76). 

 Der opstår tvivl på grund af tegn fra omgivelserne og tegn fra den 
eksisterende organisering (KK1: 70). 

 Erkendelse af en ny situation resulterer i et stemnings- og 
motivationsskifte (KK1: 86; KK2: 88; KK3: 106; KK6: 66). 

 Tilliden til den formelle rollestruktur aftager i erkendelsen af 
situationen (KK2: 94). 

 Erkendelse af situationen resulterede i irritation (KK5: 44). 
 Tegn fra omgivelserne skabte forvirring i forhold til kortet (KK5: 

64). 
 Stemningen ændrer sig, som tilliden til rollestrukturen aftager 

(KK5: 82). 
 Stemningsskifte inkluderer såvel kommunikationsklima som 

attitude (KK6: 114). 
 I den manifeste situation opleves der på baggrund af tegn fra 

omgivelserne tvivl om den oprindelige plan (KK6: 70). 
 Erkendelse af situationen resulterer i stemningsskifte og en 

aftagende tillid til den formelle rollestruktur (KK6: 106). 
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 I situationen forsøges det at danne overblik ved gå tilbage (KK1: 
88). 

 Tilliden til den formelle rollestruktur forsvinder i erkendelsen af 
situationen (KK2: 94).  

 Erkendelse af situationen resulterede i øget opmærksomhed og 
involvering fra enheden (KK2: 96). 

 Den manglende evne til at skabe mening i situationen gør, at en 
anden prøver at overtage kortet (KK3: 74). 

 I erkendelsen af situationen forsøger hele enheden at skabe mening 
ved at sammenholde kortet og omgivelserne (KK5: 50). 

 Situationens manifestation øgede opmærksomheden hos enhedens 
medlemmer (KK5: 54). 

 Den begyndende erkendelse af, at situationen ikke forløber 
planmæssigt, resulterer i involvering fra enheden (KK5: 66). 

 Den begyndende erkendelse af, at situationen ikke forløber 
planmæssigt, får tilliden til rollestrukturen til at aftage og enheden 
til at komme med input (KK5: 72). 

 I erkendelsen af situationens manifestation øges opmærksomheden 
og kommunikationen til den eksisterende rollestruktur (KK6: 68). 

Tabel 6-4: Meningskategorier der beskriver erkendelsen og dennes effekt. 

 

Foruden de ovenstående meningskategorier konstitueret af forskellige 

meningsudsagn, beskrives det ligeledes hvordan erkendelsen af, at situationen 

ikke udfoldes planmæssigt suppleret med de forskellige følelser og aktiveringen af 
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enhedens medlemmer, resulterer i, at der afviges fra normal praksis og tages 

tvivlsomme beslutninger (KK1: 192; KK2: 54; KK4: 156; KK6: 114). Dette med 

henblik på at opretholde en vis funktionalitet og løse opgaven i en situation, hvor 

virkemåde og funktionalitet er udfordret (KK1: 104; KK2: 54; KK2: 76). Som 

enhedens gruppefører formulerer det nedenfor: 

 

”Der bliver det jo meget, du står i situationen, hvor du som gruppefører 
skal tage beslutningen, skal vi gå videre eller skal vi gå tilbage. Tilbage, så 
motivationen den kommer til at dale, fordi så tænker de; ej, nu skal vi 
tilbage og så skal vi starte igen. Gå videre, der får de en følelse af vi er der, 
vi er der måske. Da jeg skulle stå der med den der, der spurgte jeg folk; 
hvad syntes i? Hvad siger i? skal vi gå frem eller skal vi gå tilbage? Og der 
fik jeg også sådan lige en smasket i hovedet: Det er dig der gruppefører, 
du bestemmer!” Fint vi går videre.”  

(KK2: 26) 

 

Som det fremgår af ovenstående ytring, imødekommes forsøget på at distribuere 

beslutningen ikke af enheden i situationen, og gruppeføreren må derfor træffe en 

beslutning. Denne beslutning resulterede i at enheden i umiddelbar forlængelse 

heraf for alvor for vild (KK2: 26; KK3: 94).  

 

6.2.4 Diskussion - Erkendelsen og meningsskabelse 
En interessant observation i forhold til enhedens erkendelse af, at situationen ikke 

udfoldes planmæssigt, er, at denne erkendelse er forankret i tegn fra omgivelserne. 

Det er interessant, fordi det er de selvsamme tegn fra omgivelserne, der ved 

situationens udgangspunkt enactes og tilpasses forventningen om at være på rette 

vej, der pludselig får en modsat betydning for enhedens medlemmer (KK6: 76). Det 

initierende spørgsmål må derfor være, hvad det er, der gør, at tegn fra 

omgivelserne om, at situationen ikke udfoldes planmæssigt, der tidligere kunne 

tilskrives fejl på kortet, eller at terrænet har ændret sig, pludselig er genstand for 

en erkendelse af et problem (KK2: 52; KK3: 82). Det er vanskeligt at identificere en 

determinant, der kan forklare denne forskel, men en mulig forklaring kan eksistere 

i mængden af tegn, der er genstand for meningsskabelse i situationen (Weick, 

1969; Weick, 1979). Således er der i det empiriske eksempel indikationer på, at 
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enheden ikke alene konfronteres med det forhold, at forventede pejlemærker 

udeblev (KK2: 54; KK4: 112; KK5: 50; KK5. 54), men at der også opleves tvivl i 

forhold til den formelle rollestrukturs kapacitet, og den plan enheden operer ud fra 

(KK1: 70; KK6: 70). Samtidig var enheden via radioen blevet bevidste om, at andre 

enheder havde løst opgaven og var nået frem til pickup-pointet (KK6: 66). Denne 

overvældende mængde af tegn på, at situationen ikke udfoldes planmæssigt for 

enheden, har givetvis gjort det vanskeligt fortsat at tilskrive de udeblivende 

pejlemærker eller det forkerte terræn til fejl på kortet eller fejl i omgivelserne 

(KK4: 110).  

 

Erkendelsen af situationen kan dermed beskrives som et skifte fra, at enhedens 

medlemmer forsøger at fortælle situationen, hvad den er, via deres enactment af 

situationen, til en sensitivitet overfor, hvordan situationens ”realiteter” 

præsenteres via tegn for subjektets erfaring (Weick, 1988). Som det formuleres 

nedenfor om en situations “realiteter”: 

  

“I am not objective when I try to eat my pen, regardless of how loudly I 
scream that my pen is a strand of spaghetti, because my pen softly tells 
that it is an instrument used for writing. If I scream that my experience 
doesn’t matter to me, my experience will resist me by relentlessly 
torturing me.” 

(Colaizzi, 1978: 52) 

 

Erkendelsen kan dermed beskrives som en objektiv vurdering af den situation, 

hvori enheden er situeret. Dermed menes ikke objektivitet som en eksklusion af 

den subjektive erfaring, men objektivitet forstået som en troskab over for 

situationen, som den præsenterer sig for og erfares af enhedens medlemmer 

(Colaizzi, 1978). Dermed beskriver erkendelse reelt det kritiske tidspunkt, hvor 

der sker et brud med forventningen om opgavens karakter, samt organiseringens 

kapacitet og en erkendelse af den enacted situation, sådan som denne erfares, 

finder sted (Weick, 1988). 
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Det er i naturlig forlængelse heraf væsentligt at have in mente, at erkendelsen ikke 

nødvendigvis finder sted som en pludselig kollektiv erkendelse, men derimod er 

forankret i forskellige subjektive meningsskabelsesprocesser som eksempelvis:  

 Det kognitive rational; at den tilbagelagte afstand taget i betragtning 

burde enheden have været i mål (KK1: 80; KK3; 82; KK5: 50). 

 Den manglende indfrielse af forventede pejlemærker i terrænet (KK2: 

52; KK5: 54).  

 Diskrepansen mellem det observerede og kortet (KK4: 110; KK4: 112; 

KK5: 54).  

 

Endvidere indikeres en subjektiv meningsskabelse ved det forhold, at der allerede 

forud for en kollektiv erkendelse af, at situationen ikke udfoldes planmæssigt, af 

enkelte stilles spørgsmålstegn ved, om dette var tilfældet (KK4: 108; KK5: 44; KK6: 

68).  

 

Det er i en fænomenologisk meningsanalyse ikke muligt at determinere kausale 

forhold mellem forskellige meningskategorier, men umiddelbart ser der ud til at 

eksistere en relation mellem erkendelsen af, at situationen ikke udfoldes som 

planlagt, og det oplevede stemningsskifte og de forskellige følelser, der affødes af 

en sådan erkendelse (cf. kap. 5.5). Denne relation kan forstås på den måde, at den 

subjektive erkendelse af situationen afføder en stemning, og den affødte stemning 

kan som konsekvens afføde en erkendelse af situationen for andre eller vice versa 

(cf. tabel 6-4). Som det formuleres af en soldat nedenfor: 

  

”Og så begyndte den her nemlig.. stemning med:” Er i sikker på vi går den 
rigtige vej, fordi nu har vi altså gået i godt tempo i den her retning i et 
godt stykke tid nu og vi er ikke rigtig nået her til og vi kan ikke rigtig se 
eller høre nogle af de andre og sådan noget?” Så begynder man sådan at 
tvivle. Og så vores kortfører han begynder sateme også at tvivle”  

(KK1: 70) 

 

I erkendelsen af at situationen ikke udfoldes planmæssigt, beskrives der i 

situationen også en øget aktivering og opmærksomhed blandt enhedens 
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medlemmer (KK2: 96; KK5: 54; KK5: 66; KK6: 68). Denne har forskellige nuancer, 

idet selve erkendelsen for nogle fungerer som en anledning for meningsskabelse 

(KK2: 96; KK5: 54). Samtidig beskrives det i denne meningskategori, hvordan den 

individuelle meningsskabelse påvirker og ændrer den oprindelige rollestruktur 

ved, at der bydes ind i forhold til såvel kortfører- og gruppeføreropgaven (KK2: 96; 

KK5: 72). Dette kan tolkes som aftagende tillid til den formelle rollestruktur (KK2: 

94; KK5: 72), men kan samtidig også forstås som en naturlig konsekvens af det at 

blive konfronteret med et problem. Som det formueres nedenfor om den situation, 

hvor et handlingsforløb bliver afbrudt: 

  

”Som professor Johan Dewey har påpeget, er vi i hverdagslivet primært 
optaget af vores næste skridt. Mennesker stopper først op og tænker efter, 
når handlingssekvensen bliver afbrudt, og bruddet, i form af et problem, 
tvinger dem til at stoppe op og gennemspille alternative handlemåder – 
over, rundt om eller gennem – som deres tidligere erfaringer inspirerer til 
i sammenstødet med dette problem” 

(Dewey i Schutz, 1972/2005: 164) 

 

Det kan således postuleres, at erkendelsen af, at situationen ikke udfoldes 

planmæssigt, er en naturlig anledning for subjektets individuelle meningsdannelse. 

Ikke desto mindre foregår denne individuelle meningsskabelse på bekostning af 

tilliden til og forventningen om, at den oprindelige og indledningsvise organisering 

kan løse opgaven, hvilket eksempelvis betones i nedstående ytring: 

  

”Da de begyndte at tale om, vi er sgu nok gået forkert drenge. Så var det 
folk kom ind med deres forskellige input til; var det så ikke en ide at gå 
tilbage? Eller; nej vi går lige lidt længere. Og på den måde fik vi.. De 
(gruppefører og kortfører) fik tabt føringen der og da vi så ligesom farer 
vild, så var det bare alle mand har en mening.” 

(KK5: 72) 

 

Den situation, det empiriske eksempel beskriver indtil nu, kan således sidestilles 

med Weicks (1993) teoretisering om resilient organisering, hvor der just 

argumenteres for, at en opløst rollestruktur på det intersubjektive niveau vil 

foranledige meningsskabelse på det subjektive niveau. I det tilfælde, der er succes 
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med at skabe mening på et subjektivt niveau, vil det forsøges at etablere en ny 

rollestruktur på det intersubjektive niveau, hvorfor det empirisk observeres, at der 

bydes ind på gruppefører- og kortføreropgaven (cf. kap. 3.2.3). I den 

indledningsvise planlægning af opgaveløsning er det forankret i de forskellige 

meningsudsagn plausibelt at argumentere for, at rollestruktur var 

meningsskabende for enhedens medlemmer, idet der var tillid til den eksisterende 

organiserings evne til at løse, hvad der forventes at være en nem opgave (tabel 6-1; 

tabel 6-2). I erkendelsen af, at situationen ikke udfoldes planmæssigt, aktiveres 

den subjektive meningsskabelse på bekostning af den eksisterende rollestrukturs 

meningsgivende position (tabel 6-3; tabel 6-4). Såfremt enhedens virke skal 

karakteriseres som værende resilient, vil det næste stadie være, at der etableres en 

rollestruktur forankret heri, der kan løse den problematik, hvormed enheden 

konfronteres (Weick, 1993). Ikke desto mindre er det den person, som var 

gruppefører, der i situationen træffer en beslutning, hvormed enheden 

(gen)organiseres omkring den oprindelige rollestruktur. Denne beslutning er 

baseret på et forhastet og tvivlsomt grundlag og som resultat heraf, farer enheden 

vild (KK1: 192; KK6: 114). Som det formuleres nedenfor af gruppeføreren: 

 

”Igen der havde vi jo muligheden for at trække tilbage og starte fra ny af, 

men vi havde på fornemmelsen, fint nok vi var der og jeg tog beslutningen 

om at vi skulle rykke videre. Det resulterer så i at vi farer endnu mere vild. 

Kommer hen et sted hvor vi slet ikke vidste hvor vi var.”  

(KK2: 54) 

 

Det, at der i erkendelsen af at situationen ikke udfoldes planmæssigt, træffes en 

beslutning, kan tolkes som et forsøg på at opretholde en rollestruktur og forankret 

i denne organisering muliggøre handling og mening (bilag 07; KK2: 76). Enheden 

har på kort sigt succes hermed, men umiddelbart herefter farer de vild (KK2: 54). 

  

6.2.5 Krisens manifestation og organiseringens opløsning - Den kosmologiske 

episode 
Efter enhedens erkendelse af, at situationen ikke udfoldes planmæssigt og det 

efterfølgende forsøg på at korrigere den oprindelige plan, erkendes det, at enheden 
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er faret vild og reelt ikke har nogen ide om, hvor de er henne (KK5: 44). Som det 

formuleres nedenfor:  

 

”Vi er faret vild. Og nu rygsække... Nu har vi sat det her høje tempo, det 
har ikke rigtig fungeret med den her rygsæk, vi havde kun sat.. altså vi 
havde sat tempoet til, okay vi skal gå halvanden kilometer, det tempo der, 
det fungerer ikke rigtig at gå i længere tid end lige halvanden kilometer. 
Så er det man begynder at tænke fuck, så sætter vi tempoet lidt længere 
ned, så begynder vi at lave de her grov-orienteringer og sådan noget og så 
til sidst så er folk bare sådan fuck! Vi er faret vild, nu er vi gået for langt 
og vi ved ikke rigtig helt præcist hvor fanden vi er og vi når ikke tiden og 
så er det folk begynder at blive sådan rigtig åh, lort.”  

(KK1: 104) 

 

Det fremgår af den ovenstående ytring, at erkendelsen af, at enheden er faret vild, 

udfordrer enhedens funktionalitet, idet enheden ikke kan fortsætte med at fungere 

i samme tempo. Endvidere beskriver ytringen, hvordan stemningen i enheden 

ændres, og hvordan meningsskabelse aktualiseres i situationen. Disse to forhold 

kan siges at karakterisere den empiriske beskrivelse af situationen. 

 

Enhedens medlemmer oplever ligesom i erkendelsen af at være gået forkert, en 

masse forskellige følelser som eksempelvis forvirring (KK2: 66; KK5: 44), 

frustration (KK3: 110; KK5: 44), irritation (KK5: 56; KK5: 86) samt skuffelse over 

egne kompetencer og ansvarsfølelse i forhold til situationens manifestation (KK2: 

78; KK6: 104). Ikke desto mindre beskrives situationen primært som værende 

karakteriseret ved oplevelsen af tvivl på én selv og på hinanden (KK2: 66; KK6: 98; 

KK6: 104: KK5: 58). Som en af enhedens medlemmer, formulerer det omkring 

denne tvivl: 

 

”Simpelthen fordi vi bliver presset, vi går forkert og vi tager de forkerte 
beslutninger. Og så begynder folk at tvivle på sig selv og tvivle på 
hinanden og så begynder folk lige så stille at tage over på den anden 
måde.”  

(KK6: 104) 
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Som det fremgår af ytringen ovenfor, er tvivlen forankret i situationens hidtidige 

udfoldelse og de handlinger og beslutninger, der har ledt til den aktuelle situation, 

hvori enheden er faret vild. Det fremgår endvidere, at denne tvivl influerer den 

måde, hvorpå enheden er organiseret, idet andre lige så stille begynder at tage 

over (KK2: 66; KK6: 98; KK6: 104: KK5: 58). Tvivlens influens på enhedens 

organisering er empirisk synlig på to forskellige måder, navnlig ved at 

organiseringen opløses og i en naturlig forlængelse heraf, at situationen af 

enhedens medlemmer opleves ustruktureret og præget af manglende struktur. 

 

Opløsningen af rollestrukturen beskrives som en oplevelse af, at enheden gennem 

situationen falder fra hinanden (KK5: 84). Denne oplevelse afspejles også i 

rollestrukturen, hvor eksempelvis rollen som kortfører forsøges overtaget af en 

anden (KK3: 74; KK4: 126), og at der opleves et fravær af struktur og ledelse (KK3: 

132). Ikke desto mindre er opløsningen af rollestrukturen ikke blot afspejlet i, at 

kortfører- og gruppeførerrollerne udfordres, men også ved at de forskellige 

opgaver, der konstituerer enhedens virke som en militærenhed, ikke længere 

varetages. Som det formuleres i ytringen nedenfor:  

 

”Og så til sidst der bliver det bare sådan en åben diskussion eller hvad skal 
man sige, når vi farer vild at folk de bare står der i klumpen og glemmer 
egentligtaget deres opgaver og bare begynder og sige: ”Giv mig det kort, 
så skal jeg nok finde vejen!”. Eller: ”Her tag kortet jeg gider ikke se på det 
mere…!” Og… Så der bliver, der bliver lidt mere åben diskussion må man 
sige. Og folk de kommer mere og mere ud med det de har, altså går og 
brænder inde med. ” 

(KK6: 106) 

 

Denne oplevelse af situationen som værende ustruktureret og diskussionspræget 

er synlig i flere ytringer fra interviewprotokollerne (KK1: 108; KK3: 132; KK5: 66; 

KK6: 98; KK6: 106). Endvidere beskrives meningsskabelse og handling som 

værende vanskeliggjort i situationen, der opleves som en pause fra det hele. Som 

det formuleres nedenfor: 
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”Vi vidste ikke en gang hvad der skulle ske, hvordan gør vi? Hvordan 
finder vi vej? Skal vi gå tilbage til skrænten og starte forfra, eller.. der var, 
sådan en.. der var alle de der tvivl, så vi vidste ikke helt.. Jeg tror der var.. 
det var sådan lidt en slags pause fra det hele. Folk de bare, dem der ikke 
lige kiggede på kortet, de bare sådan slog helt fra. De var ikke sådan helt 
rigtig til stede. Jeg tror inklusiv mig selv, tror jeg.. når jeg tænker over 
det.” 

(KK5: 58) 

 

Der beskrives således en situation, hvor handling og mening er til diskussion, men 

samtidig fungerer tvivlen i forhold til handling og mening passiviserende for 

enhedens virkemåde og funktionalitet. En mulig forklaring på dette kan potentielt 

eksisteret i det forhold, at situationen opleves som ustruktureret og uden styring. 

Som det formuleres i en af protokollerne: 

 

”Det der så bare skete i den her situation, det var jo bare at alle havde en 
mening om hvor vi var og hvordan vi skulle komme videre, så på den 
måde.. Vi kom ingen steder og der var ikke rigtig nogen styring på. Så på 
den måde, så gik det lidt op i hat og briller.”  

(KK5: 74) 

 

Den manglende styring og struktur beskrives i interviewprotokollerne som et 

resultat af manglende overblik (KK5: 86) og manglende beslutningsevne (KK3: 96; 

KK6: 72) kombineret med situationel tvivl på den måde, hvorpå enheden ledes 

(KK3: 132; KK4: 140). I situationen, hvor enheden er faret vild, og den oprindelige 

rollestruktur er kollapset, er det således den, som kan skabe mening og handling, 

som kan bedrive ledelse (KK6: 98). Alligevel er sammenbruddet af organiseringen 

ikke så totalt, at enhedens medlemmer ikke forsøger at anvende organiseringen 

som en ressource til meningsskabelse. Dette er eksempelvis synligt ved at 

beslutningerne til trods for opløsningen af den formelle rollestruktur forbliver et 

ledelsesansvar (KK2: 114¸KK3: 98). Som det formuleres af den person, som var 

gruppefører i situationen, om beslutningsprocessen i den manifeste situation: 

 

”Fordi ingen har sådan rigtig lyst til at tage en beslutning, hvor de ikke 
ved hvad der er outcome. Man kan sige at, hvad hedder det nu, hvor de 
ikke ved hvordan det kommer til at ende. Fordi de.. Jeg er sikker på, at 
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hvis de var 100 procent sikre på det er den der retning, så ville de også 
bare sige det. Men der er ikke rigtig nogle der siger, jeg er 110 på det er 
den retning, fordi de ved så ligger ansvaret også mere på dem.” 

(KK2: 114) 

 

Situationen er således karakteriseret ved en opløsning af rolle- og 

opgavestrukturen. Denne opløsning skaber diskussion (KK5: 58; KK6: 106) samt et 

behov for struktur og ledelse til at samle op på de forskellige diskussioner og den 

mening og handling, der er knyttet hertil (KK2: 26; KK3: 132; KK4: 140). 

Nedenstående tabel 6-5 illustrerer meningsudsagn, der beskriver opløsningen af 

rolle- og opgavestrukturen i enheden og manglende styring i situationen. 

 
Meningskategori Meningsudsagn og protokolreference 
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 I situationen opløses rollestruktur, og beslutningskompetencen 
bliver lagt ud i enheden (KK1: 108). 

 Gruppemedlemmerne læner sig op af den oprindelige rollestruktur 
og vil ikke tage ansvar for beslutningerne (KK2: 26). 

 Den manglende evne til at skabe mening i situationen resulterer i 
en ændret rollestruktur (KK3: 74). 

 I situationen er kommunikationen på bekostning af føring og 
struktur (KK3: 96). 

 Den manglende føring og struktur vanskeliggjorde handling i 
situationen (KK3: 98). 

 I den manifeste situation bliver inddragelse på bekostning af 
strukturen og føringen, hvilket vanskeliggør handling (KK3: 132). 

 I situationen skulle enhedens medlemmer have været mere 
inddraget (KK4: 126). 

 Den formelle rollestruktur nedbrydes og andre tager over (KK4: 
140). 

 Den manglende mening kombineret med manglende handling 
skabte en distancering fra den situation (KK5: 58). 

 Da situationen er manifesteret, er den formelle rollestruktur ikke 
længere eksisterende, og alle har en mening (KK5: 66). 

 Den manglende ledelse kombineret med de individuelle meninger 
resulterer i en opløsning af rollestrukturen (KK5: 74). 

 Der opleves i situationen som helhed en tiltagende opløsning af 
rollestrukturen (KK5: 84). 

 I situationen er det fejl kombineret med manglende styring, der 
resulterer i at situationen eskalerede (KK5: 86). 

 I den manifeste situation, hvor det er vanskeligt at skabe mening, er 
den formelle rollestruktur opløst, og det er den, som kan skabe 
mening, som har beslutningskompetencen (KK6: 98). 

 I den manifeste situationen var det forkerte beslutninger, der 
dannede grundlag for handling (KK6: 72). 

 Det formelle rolle- og ansvarssystem disintegrerer, og 
meningsskabelse foregår på et mere individuelt niveau på 
bekostning af det kollektive (KK6: 106). 

Tabel 6-5: Meningskategorier der beskriver opløsningen af rollestruktur. 
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Forankret i opløsningen af enhedens rolle- og opgavestruktur, som er beskrevet 

ovenfor, er det forventeligt at enhedens medlemmer forsøger at skabe mening i 

forhold til en ny situation. Dette er også tilfældet, og de førnævnte diskussioner 

kan anskues som et forsøg herpå (KK1: 108; KK3: 132; KK5: 66; KK5: 74; KK6: 98; 

KK6: 106). Udgangspunktet for den individuelle meningsskabelse er i situationen 

orientering i forhold til at finde ud af, hvor enheden reelt er henne, for derved at 

muliggøre handling (KK2: 102; KK5: 58; KK5: 90; KK6: 72). Til trods for at 

diskussionen måske forekommer kaotisk relativt til, hvordan en militærenhed 

typisk fungerer, medvirker den individuelle meningsskabelse alligevel til at 

nuancere situationen og kvalificere mening (KK2: 66; KK2: 100). Som det 

formuleres nedenfor:  

  

”Når man egentlig, hvis man nu... altså når alle står sammen og der så lige 
pludselig er en der står og peger... har en åbenbaring, at okay den her vej 
den har jeg lige set, eller det her hus det har vi lige gået forbi. Det er jeg 
sikker på, det var lige her nede. Fordi der er flere øjne der ser fra 
forskellige vinkler og der er nogle, så går man lige og ser ned i kortet, eller 
så er der en der lige går og drømmer og så ser han kirken henne til højre 
eller sådan noget, som alle har misset. Fordi det er ikke sikkert at ham der 
ser den her kirke, har.. har brug den her kirke som sit opfang, han har 
brugt noget andet, men så der en der siger, okay jeg så kirken her nede.. 
Så det helt.. Jeg syntes det fungerede sindssygt godt når man får flere øjne 
på, når man er faret vild.” 

(KK1: 110) 

 

Selvom, at det forsøges individuelt og intersubjektivit at skabe mening i 

situationen, og dette medvirkede til at nuancere situationen og kvalificere mening, 

opleves disse diskussioner som tidligere nævnt ustrukturerede og uden ledelse, 

hvilket gør, at der ikke organiseres omkring dem (KK1: 72; KK1: 104; KK3: 98; 

KK5: 58; KK5: 74). Der beskrives således en empirisk situation, hvor mening ikke 

førte til handling på grund af den manglende struktur (KK2: 114). Som det 

formuleres i ytringen nedenfor: 
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”Du kan aldrig undgå, at der er nogle der bliver sure eller irriteret over et 
eller andet. Især i pressede situationer, hvor man ikke har fået særlig 
meget mad eller søvn for den sags skyld. Men helt klart, havde der været 
mere styring, så havde de.. så havde.. så havde helt sikkert også fundet vej. 
Altså havde han bevaret overblikket og styringen, så havde vi.. så havde vi 
helt sikkert også fundet vej til sidst. Om vi så havde nået det er så 
spørgsmålet, men vi havde sikkert fundet vej. Selv.. og humøret havde 
sikkert også været anderledes på holdet, det er jeg helt overbevist om.”  

(KK5: 86) 

 

Enheden befinder sig i dette handlingsvakuum skabt af mange meninger og 

manglende struktur, indtil den splittede enheden endelig erklærer sig fallit og 

bruger den udleverede nødtelefon til at ringe til øvelsesledelsen (KK2: 68). Efter 

kontakten til øvelsesledelsen anvender øvelsesledelsen lys- og lydsignaler til at 

tilkendegive pickup-pointet, hvilket muliggjorde at enheden igen kunne handle. 

Dog bliver organiseringen ikke genetableret, og det var en splittet organisering, 

der ramte pickup-pointet (KK1: 118; KK5: 84). De forskellige meningsudsagn, der 

indikerer meningsskabelse og den manglende handling forankret heri, er 

illustreret i tabel 6-6 nedenfor. 

 

Meningskategori Meningsudsagn og protokolreference 

In
d

iv
id

u
el

 m
en

in
gs

sk
ab

el
se

 

 I situationen, hvor den formelle rollestruktur er kollapset, kan den 
individuelle meningsskabelse skabe grundlag for kollektiv handling 
(KK1: 110). 

 Det var en forvirrende proces, hvor der tænkes mange tanker (KK2: 
66). 

 I en kompleks situation kan inddragelse af flere individer 
kvalificere mening (KK2: 100). 

 Erkendelsen af situationen resulterede i individuel 
meningsskabelse og en ændret rollestruktur (KK2: 102). 

 I situationen inddrages kortet i forsøget på at skabe mening (KK5: 
58). 

 Da situationen er manifest, er den formelle rollestruktur ikke 
længere eksisterende, og alle har en mening (KK5: 66). 

 Den manglende ledelse kombineret med de individuelle meninger 
resulterer i en opløsning af rollestrukturen (KK5: 74). 

 Det forsøges individuelt at skabe mening i situationen (KK5: 90). 
 I den manifesterede situation var det vanskeligt at skabe mening 

(KK6: 74). 
 Opløsning af rollestrukturen gør ,at meningsskabelse foregår på et 

mere individuelt niveau på bekostning af det kollektive (KK6: 106). 
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 Situationen repræsenterer et menings- og handlingsvakuum (KK1: 

72). 
 Det er vanskeligt at skabe mening, hvilket gjorde handling 

vanskeligt (KK1: 78). 
 Der opleves et meningskollaps, da det erkendes, at målet ikke kan 

nås, og enheden ikke er bevidst om, hvor den er henne (KK1: 104). 
 Meningsskabelsen vanskelligøres, hvilket vanskeliggør handling 

(KK2: 66). 
 I situationen er det vanskeligt at træffe beslutninger, fordi 

organisationen er presset (KK2: 80). 
 Den manglende føring og struktur vanskeliggjorde handling (KK3: 

98). 
 I situationen er det vanskeligt at udvælge de tegn fra omgivelserne, 

der skal danne grundlag for meningsskabelse (KK5: 44). 
 Meningskollapset kombineret med situationens omstændigheder 

skaber et handlingsvakuum (KK5: 44). 
 I situationen er der intet initiativ, hvilket resulterer i et 

organisatorisk kollaps (KK5: 58). 
 Manglende mening resulterede i et handlingsvakuum (KK5: 58). 
 Manglende mening kombineret med manglende handling skabte en 

distancering fra situationen (KK5: 58). 
 Den manglende ledelse kombineret med de individuelle meninger 

resulterer i en opløsning af rollestrukturen (KK5: 74). 
 Erkendelse af, at det ikke er muligt at indfri målet, skaber 

magtesløshed (KK5: 78). 
 I situationen er manglende styring og struktur medvirkende til den 

manglende handling- og meningsskabelse (KK5: 86). 
 Udarbejdelsen af en alternativ plan som værende ustruktureret og 

uden ledelse (KK6: 72). 
 Situationens omstændigheder og det manglende overskud gjorde, 

at de valgte løsninger ikke var de bedste løsninger (KK6: 94). 
Tabel 6-6: Meningskategorier der beskriver meningsskabelse og styring. 

 

6.2.6 Diskussion - Krisens manifestation og organiseringens opløsning 
Det empiriske eksempel ovenfor beskriver en situation, hvor enheden erkender, at 

de er faret vild og ikke kan løse opgaven inden for de opstillede rammer (KK1: 72; 

KK1: 104; KK5:44). I denne erkendelse opleves det, at den oprindelige 

organisering opløses, og der foregår mere individuelle forsøg på at skabe mening, 

som er mindre influerede af forventningerne til rollestrukturens kapaciteter og 

opgavens karakter (tabel 6-5; tabel 6-6). Denne observation står ikke alene i de 

forskellige nedslagspunkter i hændelsesforløbet. Dette fordi enheden tidligere, i 

erkendelsen af at være gået forkert, oplevede en tilsvarende dynamik mellem 

meningsskabelse på det subjektive niveau og rollestruktur på det intersubjektive 

niveau. Dette muliggjorde handling og mening (KK1: 104; KK2: 54; KK2: 76). Ikke 

desto mindre er dette ikke tilfældet i situationens afslutning, som er beskrevet i 



 

192 
 

foregående afsnit, hvor enheden erkender, at de er faret vild og ikke kan løse 

opgaven inden for de opstillede rammer. Forskellen eksisterer i, at der i 

situationen beskrevet ovenfor, ikke (gen)etableres en organisering efter en 

opløsning af den oprindelige rollestruktur, men at der i stedet forekommer et reelt 

kollaps af organisationen og rollestrukturen (KK1: 118; KK5: 84). 

 

Det er tidligere nævnt at krisen i en crisis sensemaking-tradition kan 

konceptualiseres som en kosmologisk episode (cf. kap. 3.2.3). Den kosmologiske 

episode beskriver reelt den situation, hvor enhedens konstituerede individer 

forlader eksisterende forventninger til en situations udfald og dermed befinder sig 

i en ny situation præget af usikkerhed (Sellnow & Seeger, 2013; Simonsen, 2013). 

Ikke desto mindre er meningskollapset ikke den eneste karakteristika ved den 

kosmologiske episode, idet det ikke blot er mening, der forsvinder, men også 

ressourcerne til at genskabe denne mening (Weick, 1993). Tages der 

udgangspunkt i det empiriske eksempel beskrevet på de foregående sider, opleves 

der i situationen et kollaps af mening, da enheden farer vild og må erkende, at 

opgaven ikke kan løses. Endvidere opleves der en opløsning af den oprindelige 

organisering, der tidligere har fungeret som ressource for meningsskabelse (KK5: 

58; KK6: 106). Der kan derfor argumenteres for et sammenligningsgrundlag 

mellem den kosmologiske episode og enhedens oplevelser i situationen beskrevet 

ovenfor. Ikke desto mindre er sammenligningsgrundlaget ikke totalt, idet den 

kosmologiske episode foreskriver, at episodens manifestation har som 

konsekvens, at universet ikke længere anskues som et rationelt ordnet system. 

Eller som det formuleres nedenfor om den kosmologiske episode 

  

”Stated more informally, a cosmology episode feels like vu jàdé-the 
opposite of déjà vu: I've never been here before, l have no idea where I am, 
and I have no idea who can help me.” 

(Weick, 1993: 633) 

 

Selvom følelsen af et vu-jàdé angiveligt vanskeliggør meningsskabelsen, er det, som 

det fremgår af den empiriske beskrivelse i forgående afsnit, ikke en situation uden 

mening, men derimod en situation med mange forskellige meninger (KK5: 58; 
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KK5: 66; KK5: 74). En sådan observation er et eller andet sted selvsagt, idet det 

lysvågne subjekt per definition vil tilskrive erfaringen mening. Den kosmologiske 

episode beskriver således ikke en situation, hvor meningsskabelse suspenderes, 

men derimod den situation, hvor den finitte meningsprovins68, der udgør 

virkeligheden som soldat på Klør Knægt, forlades som sandhed, og andre 

meningsprovinser bringes i spil i forsøget på at tilskrive erfaringen mening 

(Schutz, 1976/2005). Det er således den mening, som organiseringen 

tilvejebringer, der kollapser simultant med ressourcerne til igen at gøre 

organiseringen meningsfuld for dens medlemmer i oplevelsen af en kosmologisk 

episode. Denne rekonceptualisering af den kosmologiske episode som teoretisk 

konstruktion, har som konsekvens, at der i en krisesituation reelt eksisterer 

ressourcer for meningsskabelse distribueret i individernes subjektive 

meningsskabelse, og etableringen af en organisering forankret i disse meninger må 

nødvendigvis være en kommunikativ konstruktion69.  

 

I en naturlig forlængelse af diskussionen af den kosmologiske episode, er det 

initierende spørgsmål givetvis, hvordan en sådan situation kunne være undgået. 

Ifølge Weicks (1993) teoretiseringer om resilient organisering kunne den 

kosmologiske episode være undgået, hvis opløsningen af rollestrukturen på det 

intersubjektive niveau havde ledt til subjektiv meningsskabelse hos enhedens 

medlemmer, og at der som konsekvens heraf etableres en ny og til situationen 

mere passende rollestruktur på det intersubjektive niveau (Weick, 1993).  

  

Dette argument understøttes også af indeværende afhandlings konceptualisering 

af fænomenet resiliens, som det fænomen, der forekommer, når det via 

meningsskabelsesprocesser erkendes, at hidtidige måder at operere på ikke er 

                                                        
68 En finit meningsprovision er et sæt af erfaringer, der kan beskrives en specifik kognitiv stil, der 
besidder en vis konsistens i sig selv, og som er indbyrdes forenelig f.eks. omkring bevidsthed, 
handling, erfaring og kommunikation (Schutz, 1972/2005: 109-114). En finit meningsprovins kan 
således siges at beskrive virkelighedsbilleder (Fast, 2008: 7). 
69 Det, at individet meningsskabelse i den kosmologiske episode ikke suspenderes, er ligeledes 
synligt i Weicks (1993) analyse af Mann Gulch, hvor blandt andet Dodge, Sallee og Rumsey agerede 
ud fra andre og forskellige meningsprovinser. 
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tilstrækkelige i forhold til en manifesteret situation, og der under hensynstagen til 

enhedens grundlæggende struktur, identitet og funktionalitet konstrueres en 

succesfuld alternativ organisering, der ikke umiddelbart har været mulig at 

etablere på forhånd (cf. kap. 4.3). I det empiriske eksempel beskrevet i foregående 

afsnit, erkendes det, at hidtidige måder at operere på ikke er tilstrækkelige (KK3: 

74; KK3: 132; KK4: 126; KK5: 84). Ikke desto mindre er opløsningen af 

rollestrukturen og den subjektive meningsskabelse denne affødt i det empiriske 

eksempel ikke efterfulgt af, at en ny alternativ organisering forhandles på plads 

(KK1: 118; KK5: 84).  

 

Det er tidligere nævnt, at samorientering kan anskues som opnået koordinering, og 

accepteres denne præmis, må en analyse af, hvorvidt de forskellige elementer, der 

udgør en samorientering er til stede i situationen kunne elaborere på, hvorfor 

denne koordinering mod en alternativ organisering ikke finder sted (McPhee & 

Iverson, 2013: 116). Som tidligere nævnt kan samorientering beskrives som 

konstitutionen mellem flere individer og et fælles objekt (cf. kap. 4.3.1). I 

situationen beskrevet i foregående afsnit udgør det fælles objekt terrænet, kortet 

og bestræbelsen på at klarligge, hvor enheden er, relativt til hvor de gerne vil være 

– altså det at de er faret vild. Ikke desto mindre er samorientering ikke blot 

begrænset til enhedens perception af eller relation til forskellige objekter, men 

beskrives derimod af enhedens meningsskabelse i forhold til objekter og i forhold 

til hinanden på én og samme tid. Derfor er det også relevant at tage de relaterede 

forholds kontekst, interaktion og translation i betragtning (Taylor & Van Every, 

2011; McPhee & Iverson, 2013; cf. kap. 4.3.1).  

 

I det empiriske eksempel beskrevet i forgående afsnit, foregår der i erkendelsen af, 

at enheden er faret vild, det der tidligere er kaldt en socialpsykologisk-

samorientering mod den problematik, enheden konfronteres med (cf. kap. 4.3.1). 

Denne samorientering afføder en række emotionelle reaktioner (KK1: 104; KK5), 

og der opleves i situationen som tidligere nævnt forvirring og frustration (KK2: 66; 

KK3: 110; KK5: 44). Denne følelse af forvirring og frustration er givetvis relateret 

til situationens udvikling til dette kritiske punkt, men også det forhold at enheden 
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oplevede det vanskeligt at sætte de forskellige tegn fra omgivelserne i en kontekst 

og dermed finde ud af, hvor de er. Som det formuleres nedenfor: 

  

”Det blev sgu lidt... det blev lidt stresset til sidst fordi så; nåh, nu var vi ved 
det kryds her, men det kunne vi ikke finde på kortet, så kunne vi ikke finde 
nord og... Ja, det kørte bare rundt, fuldstændig i hvert fald.” 

(KK6: 74) 

 

Foruden de forskellige følelser der karakteriserede erkendelsen af den manifeste 

situation, var enheden også bevidst om, at det reelt ikke var muligt at løse opgaven 

inden for den opstillede tidsramme (KK1: 72; KK1: 104; KK3: 94). Enheden kan 

altså siges at operere i en kontekst, der kan beskrives som værende hektisk, 

forankret i et brud med de forventninger, hvormed opgaveløsningen initieres, 

kombineret med det forhold, at konstruktionen af mening og handling efter et 

sådan brud er under et konsekvent tidspres. Interaktionen, der karakteriserede 

situationen, var orienteret mod den problematik, hvormed enheden konfronteres 

(KK1: 110; KK2: 102; KK5: 58; KK5: 74). Ikke desto mindre opleves denne 

interaktion som diskuterende, ustruktureret og uden styring (KK3: 98; KK5: 66; 

KK6: 72). Som det formuleres i ytringen nedenfor: 

  

”Der var også mange gange hvor vi har diskuteret om vi skulle gå hele 
vejen tilbage til GD'en, hvor vi startede. Men det blev sådan; Arh, vi kunne 
også lige prøve at gå tilbage lige til næste kryds, så vidste vi sådan ca. 
hvor vi var og så tog vi den derfra. Så det vi nok skulle have gjort, vi skulle 
bare havde gået hele vejen tilbage til start. Der havde vi jo et 
udgangspunkt at gå ud fra, det kan jeg huske, det blev i hvert fald 
diskuteret et par gange. Om vi ikke bare skulle gå hele vejen tilbage og 
der kan man sige, den der nu var fører, skulle bare have sagt; Så går vi 
hele vejen tilbage, så tager vi den derfra.”  

(KK6: 72) 

 

En diskussion, som den der refereres til i ytringen ovenfor, tenderer ikke 

nødvendigvis mod konsensus, men kan reelt anskues som en nuancering af 

potentielle handlemuligheder forankret i forskellige meninger. Ikke desto mindre 

gør den manglende styring, at diskussionen forbliver en diskussion og ikke danner 

grundlag for handling. Idet der ikke foregår en translation, hvor de sproglige 
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bestræbelser resulterer i handling og mening, foregår der reelt ikke en 

intersubjektiv meningsforhandling, der danner grundlaget for en subjektiv 

konstituering af situationen (Taylor et al., 1999; McPhee & Iverson, 2013). 

Forankret i den manglende translation og derfor samorientering er handling og 

mening vanskeliggjort, hvilket har som konsekvens, at en alternativ organisering 

ikke kan etableres (Weick, 1969; Weick, 1979). 

 

En mulig forklaring på, hvorfor en alternativ organisering ikke blev etableret, kan 

således eksistere i den manglende struktur og styring, der opleves i situationen. 

Det fremgår af interviewprotokollerne, at der i situationen opleves diskussioner 

(KK5: 74). Ikke desto mindre gjorde den manglende struktur og styring, at disse 

diskussioner ikke resulterede i reel handling eller sagt i en mere konstitutiv 

terminologi, blev samtalen ikke tekstliggjort i situationen (Taylor et al., 1996; 

McPhee & Iverson, 2013). Det er selvsagt, at aktivitetskoordinering som en 

situationel og konstitutiv kommunikation, der er rettet mod at løse en situeret 

opgave eller et problem, er forankret i en eller anden form for styring. Denne 

styring og koordinering kan være mere eller mindre hierarkisk og kan være 

placeret ved én leder eller blandt flere individer i en enhed. Uafhængigt af graden 

af hierarki er der dog det faktum, at hvis ikke der er nogen opsamling på de 

forskellige ytringer og meninger, der kommer til kende i en situation, er det 

vanskeligt at argumentere for en reel aktivitetskoordinering. Det er lettere at 

argumentere for en nærmest uendelig diskussion, der sandsynligvis aldrig vil 

resultere i handling, idet teksten, som en diskussion repræsenterer, ikke bliver til 

en konversation og dermed til genstand for videre tekst, mening, handling og 

konversation. Argumentet fremføres i nedenstående ytring: 

  

”Det der så bare skete i den her situation, det var jo bare at alle havde en 
mening om hvor vi var og hvordan vi skulle komme videre, så på den 
måde.. Vi kom ingen steder og der var ikke rigtig nogen styring på. Så på 
den måde, så gik det lidt op i hat og briller.”  

(KK5: 74) 
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I teoretiseringen af relationen mellem subjektiv meningsskabelse og intersubjektiv 

rollestruktur og dennes betydning for en resilient organisering fremhæves 

interaktionen som den mest succesfulde konfiguration til at muliggøre 

organisering med henblik på tilpasning til omskiftelige og tvetydige omgivelser 

(Weick, 1993). Ikke desto mindre illustrerer denne empiriske situation, at det er 

en forudsætning, at denne interaktion er genstand for en translation til handling og 

mening, såfremt aktivitetskoordinering og resiliens er målet.  

 

6.2.7 Opsamling - Klør Knægt situation et 
Den første empiriske situation fra casen Klør Knægt kan anskues som en situation, 

der indeholder elementer af resiliens, indtil en grænse nås, og enheden ikke 

længere kan opretholde funktionalitet og virkemåde som militærenhed og dermed 

konstruere resiliens. Indledningsvist påbegyndes opgaveløsningen med en række a 

prior forventninger til opgaveløsningen og situationens udfoldelse. Dette i en 

sådan grad at situationen enactes til at stemme overens med disse forventninger 

indtil det kritiske punkt, hvor enheden erkender, at foregribelse af situationen har 

resulteret i, at enheden er endt på afveje. I den forbindelse korrigeres den 

indledningsvise plan, og de forskellige aktiviteter koordineres i bestræbelsen på at 

løse opgaven inden for de stillede rammer. Ikke desto mindre erkender enheden i 

umiddelbar forlængelse heraf, at de ikke blot er gået forkert og kan korrigere den 

oprindelige plan, men at de reelt ikke ved, hvor de er, ikke har en plan og ikke kan 

løse opgaven. Dette resulterer i, at enheden oplever en organisatorisk opløsning og 

må anvende den udleverede nødtelefon. Tabel 6-7 nedenfor udgør en forsimplet 

heuristisk afsender-modtager illustration af kommunikationen igennem 

situationen, hvor der observeres eksempler på envejskommunikation, såvel som 

mere komplekse og multivokale kommunikationssituationer i hændelsesforløbets 

forskellige nedslagspunkter.  
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Situation Fase et (tabel 6-1; 
tabel 6-2) 

Fase to (tabel 6-3; Tabel 6-
4) 

Fase tre (tabel 6-5; 
Tabel 6-6) 

Visualisering  

  
 

Kommunikation Envejs-
kommunikation 
fra lederen til 
enheden.  

Polyfonisk; hvor der er 
flere afsendere og 
modtagere af 
kommunikation med 
forskellige budskaber, 
rettet mod et fælles mål 

Kollaps; hvor der er 
flere afsendere og 
modtagere af 
kommunikationen, og 
der er flere 
kommunikations-
sekvenser med 
forskelligt indhold og 
subjektive mål 

Organisation Hierarkisk Distribueret Kollaps 
Tabel 6-7: Illustration af kommunikationen i situationen et fra Klør Knægt. 

 

I hændelsesforløbets begyndelse kan kommunikationen karakteriseres som 

envejs, hvor gruppeføreren og kortføreren udarbejder en plan for 

opgaveløsningen, som enheden relativt ukritisk forventes at kunne forstå og agere 

i forhold til (KK2: 52; KK5: 66). Indledningsvist beskrives således også en situation, 

hvor kommunikationen er forankret i organisationens hierarkiske struktur. I 

erkendelsen af, at enheden er gået forkert, sker der som nævnt et stemningsskifte 

(KK1: 70; KK2: 88; KK3: 106; KK5: 44; KK6: 114) og en aktivering af 

meningsskabelsen blandt enhedens medlemmer (KK2: 94; KK5: 50; KK5: 72). 

Kommunikativt udvikles situationen til en polyfonisk kommunikationssituation. 

Polyfonisme bruges i indeværende afhandling som term for en rig 

kommunikationssituation, hvor der er flere afsendere og modtagere af 

kommunikation og disse kommunikerer på forskellig vis. Således kan der i den 

polyfoniske kommunikationssituation simultant eksistere forskellige former for 

interaktion som eksempelvis envejskommunikation, dialog og så videre. I den 

første empiriske situation fra casen Klør Knægt er den polyfoniske 

kommunikationssituation beskrevet ved en situation, hvor enhedens medlemmer 

fungerer som såvel afsender og modtagere af forskellige budsskaber og 

kommunikation omkring den erfarede problematik; at enheden er gået forkert. Der 
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er således en situation hvor de mange stemmer arbejder i samme retning. 

Kommunikationssituationen kombineret med det forhold, at lederen forsøger at 

distribuere beslutningskompetencen i den polyfoniske situation, beskriver en 

mindre hierarkisk og mere distribueret organisering (KK2: 26).  Slutteligt, hvor 

enheden oplever en opløsning af organisationen og reelt befinder sig i et 

handlingsvakuum, er kommunikationssituationen vanskelig at kategoriseres. Dette 

fordi at alle har en mening (KK5: 66), og der reelt ikke længere er en 

organisatorisk struktur i situationen (KK3: 96; KK5: 74; KK5: 86; KK6: 72). 

Kommunikativt beskrives således en situation, hvor en organisering skal 

konstrueres fra ny.  

 

Det eksempel, den empiriske situation udgør, er generelt interessant, fordi det 

illustrerer meningsskabelsens indflydelse på situationens udfoldelse, men i 

særdeleshed fordi eksemplet også illustrerer kommunikationens relevans for 

fænomenet resiliens. Det empiriske eksempel illustrerer således enactments 

indflydelse på situationens udfoldelse, samt hvordan forventninger influerer på 

meningsskabelsesprocessen (Weick, 1988). Endvidere betoner det empiriske 

eksempel meningskollapset og den kosmologiske episodes indflydelse på 

organiseringen, ligesom Weicks (1993) teoretisering om relationen mellem 

subjektiv meningsskabelse og intersubjektiv rollestruktur i en resilient 

organisering eksemplificeres i det empiriske eksempel.  

 

Kommunikationens relevans for fænomenet resiliens observeres i konsekvensen af 

udeblivelsen af den kommunikative konstitution af mening, der er centralt for 

organisering, og som muliggør handling. Fordi det konstituerende 

kommunikationsflows aktivitetskoordinering ikke fungerer i situationen, hvor 

interaktionen er præget af manglende tillid til enhedens ressourcer og kapaciteter, 

skabes en situation, hvor de essentielle ressourcer for intersubjektiv handling og 

meningsskabelse kollapser på én og samme tid (Weick, 1993; McPhee & Iverson, 

2013). 
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6.3 Situation to: Resiliens under vanskelige omstændigheder 
Den anden situation fra øvelsen Klør Knægt foregår på øvelsens tredje dag; onsdag 

den 6. februar 2013, i et skovområde nær Thisted i tidsrummet 18.00 – 00.30 

(bilag 10). Enheden transporteres i køretøjer mod et beredskabsområde, men der 

modtages en melding om fjendtlig aktivitet i området, hvilket bevirker, at 

køretøjerne af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan fortsætte transporten af 

enhederne. Enheden må derfor foretage en taktisk march igennem det fjendtlige 

område til et nyt og sikkert pickup-point, hvorfra transporten kan fortsætte. Den 

fjendtlige aktivitet i området bevirker, at det sikre pickup-point kun er sikkert i et 

vist tidsrum, hvorfor enheden efter devisen ”når du ikke pickup, kommer du ikke 

med” igen opererer under tidspres (KK5: 76). 

 

I modsætningen til den første situation fra casen Klør Knægt er den narrative 

variation i indeværende situation ikke så markant i de forskellige 

interviewprotokoller. Hændelsesforløbet beskrives ved, at soldaterne aftræder 

køretøjerne og får en ordre om at skulle ud på en taktisk march, hvorefter enheden 

planlægger en rute. Den planlagte rute er grundet forandringer i terrænet ikke 

mulig at udføre, hvorfor enheden må udarbejde en alternativ og fysisk mere 

vanskelig plan. Denne plan føres ud i livet, og enheden når som den første af flere 

enheder pickup-pointet (KK1: 150; KK1:154). 

 

Relateres denne anden situation fra casen Klør Knægt til fænomenet resiliens, er 

det altså en situation, hvor enheden udarbejder en plan med henblik på at løse en 

stillet opgave. Vanskelige omstændigheder manifesteres ved terrænændringer, der 

umuliggør at løse opgaven planmæssigt, hvorfor en alternativ plan må udarbejdes 

og eksekveres under andre forhold. Den alternative plan resulterer i et succesfuldt 

resultat, hvorfor der kan argumenteres for resiliens i situationen, idet enheden 

opnår et positivt resultat på trods af vanskelige omstændigheder (Sutcliff & Vogus, 

2004).    

 

De forskellige meningsudsagn fra protokollerne, som beskriver denne situation, 

har en relativ bias, idet en overvægt af meningsudsagnene tilhører 
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interviewprotokollen for den person, som var gruppefører70 på opgaven (KK5). 

Dermed ikke sagt at situationen ikke beskrives i de andre protokoller, som udgør 

det empiriske materiale. Der konstateres blot en væsentlig større beskrivelses- og 

detaljeringsgrad i gruppeførerens beskrivelse. Denne observation kan 

sandsynligvis tilskrives det forhold, at situation to var en situation med et positivt 

udfald for enheden, hvorfor situationen kan siges at leve op til enhedens 

forventninger. Situationen markeres, i modsætning til den første situation fra case, 

derfor ikke i nævneværdig grad som en anledning for retrospektiv 

meningsskabelse for enheden. Som det formuleres nedenfor om forskellige 

anledninger for meningsskabelse: 

  

“Explicit efforts at sensemaking tend to occur when the current state of 
the world is perceived to be different from the expected state of the world, 
or when there is no obvious way to engage the world. In such 
circumstances, there is a shift from the experience of immersion in 
projects to a sense that the flow of action has become unintelligible in 
some way. To make sense of the disruption, people look first for reasons 
that will enable them to resume the interrupted activity and stay in 
action. These “reasons” are pulled from frameworks such as institutional 
constraints, organizational premises, plans, expectations, acceptable 
justifications, and traditions inherited from predecessors. If resumption of 
the project is problematic, sensemaking is biased either toward 
identifying substitute action or toward further deliberation.” 

(Weick et al., 2005: 409) 

  

Det forhold, at beskrivelses- og detaljeringsgraden er større i 

interviewprotokollen, som tilhører den person som var gruppefører på opgaven, 

kan således tilskrives det forhold, at opgaven qua ledelsesansvaret ikke var ren 

rutine for pågældende på samme vis, som opgaven er for enhedens andre 

individer, og derfor har situationen i større grad været genstand for retrospektiv 

refleksion og meningsskabelse for den person, som var gruppefører i situationen 

(Weick et al., 2005: 415).  

 

                                                        
70 Der var i den anden situation fra casen Klør Knægt, en anden gruppefører end i den første 
situation. I indeværende situation er KK5 gruppefører, mens det var KK2 i den første empiriske 
situation fra casen.  
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6.3.1 Indledende meningsskabelse og organisering - Tillid med forbehold 
Den indledende planlægning beskrives i protokollerne som værende stressende. 

Under den motoriserede transport sover soldaterne, og da lastbilerne stopper 

skaber det en utryghed om den umiddelbare fremtid – hvad skal der til at ske? 

(KK2: 136). Efter opgaven om den taktiske march bliver stillet, er der 

indledningsvis en del forvirring grundet det forhold, at enheden manglede et kort 

over det terræn, hvori enheden befandt sig (KK5: 100). 

 

Efter den lidt kaotiske opstart præget af stress og forvirring (KK2: 136; KK5: 100) 

igangsættes planlægningen af opgaveløsningen. Gruppeføreren udarbejder ruten 

frem til pickupet og gør enheden bevidst om ruten og kommunikerer motiverne 

herfor, som det formuleres nedenfor: 

  

”Jeg havde lavet mig en plan, jeg havde gjort folk bekendt med ruten. 
Hvad vi skulle og hvad mine tanker var og hvorfor vi skulle gå den her vej 
(...) Og det gør vi og det går egentlig meget godt.”  

(KK5: 100) 
 

I enheden eksisterer der således en overordnet bevidsthed omkring planen i træk 

(KK3: 170). Gruppeføreren vurderer den planlagte rute som værende nem at 

eksekvere og vælger derfor selv at påtage sig ansvaret for at styre kortet (KK5: 

100). Orienteringsmæssigt og holdmæssigt vurderes forudsætningerne for at 

realisere planene som værende gode. Som det formuleres nedenfor: 

  

”Man kunne se vejen man gik på, man kunne se hver gang der var en vej 
ned på hver side, fordi der ikke var bælgragende mørkt, som der var det 
om mandagen (situation et). Der var ikke mudret veje eller noget, det var 
sådan helt nyfalden sne man gik på og så kunne man se hvor man var, 
man kunne se folk gå ved siden af sig og sådan noget, og så (...) Jamen 
bare det der med at vi gik og havde det egentlig okay.”  

(KK1: 188) 

 

Situationen beskrives også som en situation, hvor der var tillid til gruppeførerens 

plan og kapacitet i forhold til at eksekvere denne plan (KK1: 152; KK3: 194). 

Gruppeføreren oplever i situationen også en større opmærksomhed blandt 
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enhedens medlemmer i forhold til om situationen udfoldes planmæssigt. Denne 

opmærksomhed manifesteres ved, at der allerede fra starten af stilles spørgsmål til 

planen, planens forudsætninger og den indledningsvise iværksættelse af planen 

(KK5: 142). Samtidig er gruppeføreren, som i situationen også varetager 

kortføreropgaven, også ekstra opmærksom på, om situationen udfoldes 

planmæssigt blandt andet ved at tælle skridt71 (KK5: 100). Som det formuleres af 

den person, som var gruppefører i situationen:  

  

”Situationen, blandt andet lige i starten da vi skulle til at afsted og gå, 
allerede fra bilerne af op til den første vej hvor de sådan: er du sikker på 
det er den rigtige vej? Ja kortet vender mod nord - mod nord er der en vej, 
når vi rammen den vej går vi til højre. Da vi så kom der op, så var der en 
vej der gik lige ud, så siger de sådan; Er det den vej vi skal ind? Nej vi skal 
lige lidt længere hen og så skal vi op. Og folk begyndte at stille spørgsmål 
til om det nu var rigtigt det jeg gjorde også fordi vi selvfølgelig havde 
været ude i den situation før, at vi var gået forkert i forbindelse med noget 
skov, så ville det være rart ikke at gå forkert mere.”  

(KK5: 142) 

 

Foregribelsen af situationen til trod, krydser enheden efter ca. 700 meter en rød 

vej72, hvor der planmæssigt skulle være en hvid vej73 på den anden side. Enheden 

har vanskeligt ved at finde hvid vej, og i forsøget herpå er der bevægelse frem og 

tilbage. Enheden finder den hvide vej skjult af væltede træer og begynder at følge 

vejen blot for at erfare, at vejen ikke er farebar. Dette fordi et stort vandhul har 

dannet sig henover vejen (KK5: 100). Tabel 6-8 nedenfor illustrerer de forskellige 

meningsudsagn fra protokollerne, der beskriver situationens begyndelse. 

 

                                                        
71 Inden for Forsvaret opereres der med skridttal. Et skridttal er den enkelte soldats antal skridt pr. 
100 meter. Orienteringsmæssigt kan skridttal være anvendeligt til at bekræfte, om enheden er på 
rette vej. Hvis det f.eks. fremgår af kortet, at efter 500 meter skal et pejlemærke fremkomme, og det 
ikke fremkommer efter soldaten har talt til sit skridttal fem gange, kan det være en indikation på, at 
situationen ikke udfoldes planmæssigt (KK5: 156).  
72 En rød vej er betegnelsen for en bred vej ofte asfalteret. Som udgangspunkt må enhederne ikke 
færdes i længere tid på røde veje i et fjendtligt miljø, da disse veje ofte patruljeres af fjendtlige 
køretøjer (bilag 10; KK5: 100). 
73 En hvid vej er betegnelsen for en smal vej, ofte grusvej. Hvid vej er ofte udgangspunktet for 
planlægningen af en rute, da det er mindre trafikerede veje i et miljø, hvor soldaterne kan gå i skjul 
(KK5: 100). 
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 Der er tillid til den formelle rollestruktur (KK1: 152). 
 I situationen gjorde sneen det nemmere at orientere sig (KK1: 188). 
 Situationens udgangspunkt var stressende (KK2: 136). 
 Planen kommunikeres kun overordnet (KK3: 170). 
 Der var tillid til den eksisterende rollestruktur (KK3: 194). 
 Situationens planlægningsfase er kaotisk (KK5: 100). 
 Føreren gør holdet bekendt med planen og motiverne for planen 

(KK5: 100). 
 Føreren vælger selv at påtage sig ansvaret for at eksekvere planen 

(KK5: 100). 
 I situationen holdes planen løbende op mod situationens udfoldelse 

(KK5: 100). 
 En begyndende erkendelse af at situationen ikke udfoldes som 

planlagt (KK5: 100). 
 I situationen var der større opmærksomhed på planens udfoldelse 

end i den første situation (KK5: 142). 
Tabel 6-8: Meningskategori der beskriver planlægning og iværksættelse. 

 

6.3.2 Diskussion - Indledende meningsskabelse og organisering 
I lighed med den første situation fra casen Klør Knægt, er denne anden situation 

også karakteriseret ved et udgangspunkt, hvor udarbejdelse af planen er en 

ledelsesopgave (KK5: 100). Endvidere gøres enheden bekendt med den 

udarbejdede plan og der eksisterer i situationen tillid til at den eksisterende 

organisering kan realisere planen samt at forudsætningerne for at gøre dette er 

udmærket (KK1: 152; KK1: 188; KK3: 194; KK5: 100). Indledningsvis er situation 

et og situation to således sammenlignelige på en række områder. Den eneste 

forskel på de to situationer eksisterer i forventningerne til situationens udfoldelse. 

Hvor forventningerne til den første situation fra casen var meget udtalte, er dette 

ikke tilfældet i denne anden situation fra Klør Knægt (KK1: 130; KK2: 54; KK6: 

106). Derimod er der indikationer på at enhedens medlemmer er opmærksomme 

på, at det at gå forkert eller fare vild er en reel mulighed, der gerne må undgås 

(KK5: 142). 

 

Forankret i teorien omkring retrospektiv sensemaking der som en sekvens af 

udvælgelse af tegn fra omgivelserne, meningsforhandling og opretholdelse eller 

ændring af eksisterende meningsstrukturer er afgørende for, hvad der handles på i 

fremtidige situationer, kan der således argumenteres for en ændret 

meningsstruktur i den anden empiriske situation fra casen Klør Knægt (Weick, 
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1969; Weick, 1979). Hvor enhedens forventninger til såvel planen som den 

eksisterende organisering i initieringen af casens første situation indikerer en 

meningsstruktur, hvor det at gå forkert eller fare vild er usandsynligt, eksisterer 

der på øvelsens tredje dag en bevidsthed om, at et sådan scenarium er en mulighed 

(KK5: 142). Som det fremgår af en af protokollerne: 

  

”…men jeg syntes ikke man blev sådan helt vildt kritiseret for at man 
havde gået forkert, altså det er jo shit happens, vi gik også forkert på 
andre tidspunkter af øvelsen.” 

(KK3: 106) 

 

Det er selvsagt vanskeligt at præcisere, hvornår en sådan forandring af 

meningsstrukturer finder sted, idet mening og organisering er en proces over tid. 

Der kan ikke desto mindre argumenteres for, at de nærmest naive forventninger til 

opgavens kompleksitet og organiseringens kapacitet som prægede den første 

empiriske situation var nedtonet markant på øvelsen tredje dag (KK5: 122; KK5: 

142). Således var der i den anden empiriske situation heller ikke nogen 

italesættelse af opgaven som værende nem, til trods for at forudsætningerne 

perciperes som værende gode i forhold til at løse opgaven (KK1: 188). Det at 

hverken opgaven eller planen for at udføre denne italesættes som værende nem 

har selvsagt indflydelse på, hvilke forventninger og med hvilken attitude 

eksekveringen af opgaveløsningen iværksættes (Mead, 1922; Weick, 1988; Weick, 

1993). Som det formuleres nedenfor af gruppeføreren: 

  

“In giving directions, we give the direction to ourselves at the same time 
that we give it to another. We assume also his attitude of response to our 
requests, as an individual to whom the direction has the same 
signification in his conduct that it has to ourselves.” 

(Mead, 1922: 161) 

 

I den første empiriske situation italesættes planen som værende nem at realisere, 

hvilket skabte en forventning om samme (KK6: 66). Det, at en sådan italesættelse 

ikke finder sted i den anden situation, kan potentielt være medforklarende til, at 

der kommunikeres mere omkring situationens udfoldelse i enheden (KK5: 142). Et 



 

206 
 

forbehold som også giver mening, eftersom forandringer i terrænet gjorde, at 

situationen ikke udfoldes planmæssigt, og en anden plan måtte etableres.  

 

6.3.3 Meningsskabelse og organisering - Når realiteter erkendes og resiliens 

finder sted 
Erkendelsen af, at ruten ikke er farbar, resulterer som i den første empiriske 

situation fra casen i en erkendelse af, at situationen ikke udfoldes planmæssigt 

(KK1: 92). Dette resulterer i et stemningsskifte, hvor der opleves irritation og 

frustration (KK4: 174; KK5: 100). Endvidere fungerede erkendelsen af en manifest 

situation som en anledning for meningsskabelse og aktivering af organiseringens 

kapaciteter (KK2: 146; KK5: 100). Som det formuleres nedenfor:  

  

”Ja, der var jeg ikke på som fører og jeg var heller ikke på med kort. Og 
der kan man sige, igen følelse af.. i starten der var man bare lukket. Man 
vidste man skulle gå, fint nok så tog man fat i rygsækken og så begyndte 
man bare at gå. Da vi så gik forkert, så begynder man at slå hjerne til og 
tænke okay, hvad sker der nu? Nu er du nødt til lige at bidrage lidt med 
din tanke, så lige følg med på kortet og find ud af, er alt nu som det skal 
være?”  

(KK2: 146) 

 

I en umiddelbar forlængelse af erkendelsen af, at den oprindelige plan ikke kan 

realiseres, og der er erfaret et stemningsskifte, oplever personen, som var 

gruppefører på opgaven en opløsning af organiseringen (KK5: 104; KK5: 124).  

Som det formuleres nedenfor: 

  

”Da planen ligesom gik i stykker, så var det som om at holdet også bare 
sådan gik i stykker (….) De har ikke rigtig vidst hvad de skulle og jeg 
vidste ikke rigtig hvad vi skulle og på den måde der var det som om at 
holdet, ja sådan lidt gik i smadder og der kom lidt dårlig stemning ind 
over den manglende form for beslutning.” 

(KK5: 124) 

 

Gruppeføreren oplevede denne opløsning af organiseringen som værende 

forankret i et manglende overblik og manglende beslutningskompetence fra egen 

side (KK5: 104; KK5: 124). Opløsningen af organiseringen er ikke en kollektiv 
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opfattelse, og der findes i protokollerne også en opfattelse af situationen som 

værende rimeligt kontrolleret (KK2: 146; KK2: 148). Når gruppeføreren alligevel 

oplever en opløsning af organiseringen, er det fordi at den indledningsvise plan 

ikke kunne realiseres og dermed ikke kunne fungere som redskab for mening og 

organisering af enheden. Som det formuleres af gruppeføreren i situationen: 

  

”Og jeg skal da blankt erkende, jeg mistede da også overblikket, det var 
lige der jeg sådan fandt ud af, at min plan den bare slet ikke hang 
sammen - eller faldt til jorden. Så mistede jeg da overblikket, men jeg 
syntes selv jeg fik det igen.”  

(KK5: 104) 

 

Det fremgår af ovenstående ytring, at gruppeføreren oplevede meningsskabelsen 

vanskeliggjort, idet forventningen om den indledningsvise plan ikke kan indfries. 

Når der så alligevel argumenteres for, at det igen var muligt at få overblik og skabe 

mening i situationen, er dette forankret i, at der i situationen træffes en beslutning 

om et alternativ (KK5: 106). De forskellige meningsudsagn og protokolreferencer, 

som indikerer en erkendelse af situationens manifestation og behovet for en 

efterfølgende konstruktion af mening, er illustreret i tabel 6-9 nedenfor. 

 

Meningskategori Meningsudsagn og protokolreference 
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 Der er i erkendelsen af situationen enighed om behovet for en 
alternativ plan (KK1:92). 

 Erkendelsen af situationens manifestation faciliterer 
meningsskabelse og inddragelse (KK2: 146). 

 Situationen opfattes som kontrolleret, og der er ikke et egentligt 
meningskollaps (KK2: 146). 

 Den instruktive kommunikation er tilstrækkelig til at skabe mening 
(KK2: 148). 

 Da det erkende,s at den oprindelige plan ikke er mulig at føre ud i 
livet, skaber det irritation (KK4: 174). 

 I erkendelse af den nye situation inddrages gruppens forslag (KK5: 
100). 

 Erkendelsen af at den oprindelige plan ikke fungerede resulterede i 
et stemningsskifte (KK5: 100). 
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 Det forhold, at den oprindelige plan ikke kunne realiseres, 
resulterede i et midlertidigt meningskollaps for føreren (KK5: 104). 

 I situationen, hvor den oprindelige plan forlades, opløses 
organiseringen grundet handlingsvakuum (KK5: 124). 

 Da den oprindelig plan må forlades, bryder holdet sammen, men da 
en alternativ plan konstrueres samles holdet igen (KK5: 124). 

Tabel 6-9: Meningskategorier der beskriver erkendelse og organisering. 
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Erkendelsen af en manifesteret situation, hvor den oprindelige plan må forlades, 

resulterede rent ledelsesmæssigt i en vanskeliggørelse af meningsskabelse (tabel 

6-9). Ikke desto mindre afværges en reel opløsning af den eksisterende 

organisering, ved at en alternativ plan etableres. Processen omkring 

konstruktionen af en alternativ plan har karakteristika af en ’trail and error’-

tilgang, idet forskellige initiativer iværksættes, men forlades igen (KK1: 92; KK1: 

164). Gruppeføreren skitserer i situationen de forskellige løsningsscenarier og 

motivet for den valgte løsning over for enheden (KK3: 184; KK5: 104). Som det 

formuleres nedenfor: 

 

”Så jeg vælger så at kigge på kortet og så forklare folk, jamen vi kan enten 
gøre det her, eller det her. Og det var bare lort begge ting, så det var 
sådan.. skal vi rende igennem det her pigtrådshegn på højre side, eller 
skal vi rende igennem det her pigtrådshegn på venstre side.”  

(KK5: 104) 

 

Pigtrådsreferencen i ytringen ovenfor referer til de to scenarier, som enheden 

opererede med; at bevæge sig igennem et skovterræn, der tilstøder vandhullet, 

eller at anvende den røde vej for at nå pickup-pointet. Der er selvsagt fordele og 

ulemper ved begge scenarier. Det er således tidskrævende og med enhedens 

førlighed som indsats at bevæge sig igennem et skovterræn i mørke. Omvendt er 

det med risiko for fjendtlig kontakt at færdes på den røde vej, hvorfor ophold 

herpå skal minimeres. Udgangspunktet gennem hele hændelsesforløbet er stadig 

at nå pickup-pointet, før det ikke længere er der (KK5: 100). Der træffes i den 

empiriske situation en beslutning om et alternativ til at gå igennem vandhullet, da 

det at følge den oprindelige plan ikke længere anskues som det bedste alternativ 

(KK1: 174; KK2: 158). Som det formuleres nedenfor:  

 

”De bliver selvfølgelig orienteret om at, okay fint vi har en.. altså der er en 
sø her vi kan ikke komme igennem her, men vi har fundet en anden rute. 
Og igen, man stiller ikke så mange spørgsmål, bare så længe man ved de 
har styr på det oppe foran, så er man sådan set okay - altså så har man 
det okay med det, så følger man bare med.”  

(KK2: 158) 
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Ovenstående ytring beskriver situationens udfoldelse og enhedens tillid til 

organiseringens kapacitet i forhold til at løse opgaven. Ikke desto mindre er 

beslutningsprocessen omkring en alternativ plan for opgaveløsningen mere 

kompleks, end ytringen indikerer, idet beslutningen er såvel motiveret, 

inddragende og funktionelt forankret. 

 

Ligesom i den første empiriske situation fra casen resulterede erkendelsen af, at 

den planlagte rute ikke kunne realiseres i en aktivering af enhedens medlemmers 

meningsskabelse og involvering (KK2: 146). Denne involvering imødekommes ved, 

at gruppeføreren aktivt forsøger at inddrage enheden i en kvalificering af 

beslutningen. Dette endda i et sådan omfang, at det bliver på bekostning af 

ledelsesopgaven (KK5: 104; KK5: 104). Ikke desto mindre træffes der i situationen 

en beslutning om at færdes på rød-vej til trods for, at der i enheden ikke var 

konsensus omkring, hvilken alternativ plan der var at foretrække (KK5: 108; KK6: 

136).  

 

Valget af ét alternativ blandt flere er forankret i enhedens funktionalitet og den 

alternative plans evne til at indfri målet og løse opgaven (KK5: 104; KK5: 108; KK6: 

138; KK6: 150). Ud fra en vurdering af de forskellige alternativers evne til at løse 

opgaven inden for de givne rammer og med en forsat funktionalitet i enheden, 

anskues det at bevæge sig af rød vej som det eneste reelle alternativ, selvom det 

rent fysisk ville presse enheden (KK1: 92; KK5: 100; KK5: 106; KK6: 144; KK6: 

148). De forskellige meningsudsagn, der beskriver inddragelse af enheden i 

beslutningsprocessen, beslutningens motiv og beslutningens funktionelle 

forankring, er illustreret i tabel 6-10 nedenfor. 

 

Meningskategori Meningsudsagn og protokolreference 
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 Inddragelse af gruppen i beslutningsprocessen var på bekostning af 
den formelle rollestruktur (KK5: 104). 

 I situationen inddrager føreren aktivt gruppen til at kvalificere 
beslutningen (KK5: 104).  

 I situation træffes der en beslutning til trods for den manglende 
enighed (KK6: 136). 
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 Den nemmeste vej blev valgt (KK1:92). 
 Planlægning i forhold til den nye situation er under hensynstagen 

til gruppens funktionelle virke (KK5: 100). 
 Beslutningen medvirkede til at konstruere mening igen (KK5: 106). 
 I situationen var målet motivet for beslutningen (KK6: 138). 
 I situationen anskues den valgte beslutning som det eneste reelle 

alternativ (KK6: 144; KK6: 148). 
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 Det var holdets funktionelle virkemåde, der var rationalet for 
beslutningen (KK5: 104; KK5: 108). 

 Det var holdets funktionalitet, der var grundlaget for den valgte 
beslutning (KK6: 138). 

 Beslutningen om en alternativ plan var forankret i dens evne til at 
indfri målet (KK6: 150). 

Tabel 6-10: Meningskategorier der beskriver beslutningsproces og motiv. 

 

Beslutningen om at færdes på rød vej sætter enheden fysisk under pres. Idet der 

som tidligere nævnt er observeret fjender i området, hvor enheden færdes, er 

bevægelsen på rød vej nødt til at foregå i et hastigt tempo. I eksekveringen af den 

alternative plan går gruppeføreren forrest og viste et godt eksempel og forsøgte at 

bevare overblikket (KK5: 112; KK5: 116). Den alternative plan var mulig at 

nedbryde i forskellige delmål (KK1: 70; KK6: 154; KK6: 156), hvilket samtidig 

gjorde det muligt at have enhedens funktionelle virkemåde in mente og vurdere, 

hvorvidt situationen udfoldes planmæssigt (KK1: 166; KK5: 114; KK5: 122). 

Hvorvidt disse forhold spiller ind på det faktum, at enheden nåede pickup-pointet i 

tide, kan der reelt kun gisnes om. Ikke desto mindre står det klart, at etableringen 

af en alternativ plan for opgaveløsningen var væsentligt for organiseringens 

funktionalitet og virkemåde, efter at den indledningsvise plan viste sig umulig at 

realisere. Som det formuleres af gruppeføreren i nedenstående ytring: 

 

”Ehm, lige der vi kom til den der vandpyt. Så (...) så var det ligesom om at 
holdet sådan brød sammen, men efter vandpytten og efter løbet og vi 
kommer op på vej til pickup, så (...) faktisk også under løbet, så syntes jeg 
faktisk at vi stod lidt mere sammen, fordi nu var der ligesom en plan som 
holdet kunne holde sig til. Da planen ligesom gik i stykker, så var det som 
om at holdet også bare sådan gik i stykker.”  

(KK5: 124) 

  

6.3.4 Diskussion - Meningsskabelse og organisering 
Det empiriske eksempel beskrevet ovenfor beskriver en situation, hvor enheden 

erkender, at den oprindelige plan ikke kan realiseres (KK1: 92). I denne erkendelse 
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oplever gruppeføreren en kortvarig opløsning af den eksisterende organisering 

ledsaget af et stemningsskifte i enheden (KK4: 174; KK5: 100; KK5: 104; KK5: 

124). Ikke desto mindre fungerer erkendelse af situationens realiteter også 

aktiverende for meningsskabelsen blandt enhedens medlemmer (KK2: 146; KK5: 

100).  

 

Det er tidligere nævnt, at en situation, hvor forventningerne til situationens 

udfoldelse ikke indfries, aktualiserer meningsskabelse i forsøget på at forklare 

relationen mellem forventning og erfaring (Schutz 1972/2005; Weick et. al., 2005). 

Erkendelse repræsenterer således en anledning for meningsskabelse, der er 

forankret i en vanskeliggørelse af den kontinuerlige proces mellem udvælgelse, 

meningsforhandling og opretholdelse af meningsstrukturer, der er essentiel for 

organiseringsprocessen (Weick, 1969; Weick, 1979), og førfremtidstænkningen, 

der formulerer forventningerne (Schutz, 1972/2005; Weick, 1979; Clark & Fast, 

2008). Erkendelsen er således situeret i den oplevede erfaring og den aktuelle 

problematik, hvormed enheden konfronteres, og er således en anledning for 

meningsskabelse (Weick et al., 2005).  

 

Ligesom i det første empiriske eksempel opleves der i beskrivelsen af det 

empiriske eksempel ovenfor også en række følelser i umiddelbart forlængelse af 

erkendelsen herunder irritation og frustration (KK4: 174; KK5: 100). I den 

videnskabelige litteratur er sensemaking som teoriapparat tidligere blevet 

kritiseret for at være for kognitivistisk og funktionalistisk forankret ved at 

prioritere rationalitet over følelser og for at prioritere teori over empiri (Mills, 

2003: 72-73; kap. 3.3). Ikke desto mindre teoretiserer nyere litteratur den 

emotionelle indflydelse på meningsskabelse som betydningsfuld for såvel mening 

som organisering (Holt & Cornelissen, 2013; Vogus et al., 2014 Maitlis & 

Christianson, 2014). Dette fordi følelser som eksempelvis frustration foruden at 

fungere som en anledning for meningsskabelse i en kontinuerlig bevidsthedsstrøm 

faciliterer energien til meningsskabelse og kan påvirke såvel de interpersonelle 

relationer som selve meningsskabelsesprocessen (Maitlis et al., 2013). Således 

argumenterer gruppeføreren i det empiriske eksempel ovenfor for, at frustration 
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over den oprindelig plans kollaps resulterede i en ledelsesmæssig inddragelse af 

enhedens forslag samt udarbejdelsen af en alternativ plan for opgaveløsningen, 

der var kollektiv integreret, og som modvirkede en opløsning af organisering (KK5: 

100; KK5: 124).  

 

Emotionelle stadier kan således påvirke meningsskabelses- og 

organiseringsprocessen, og der argumenteres blandt andet inden for HRO-

litteraturen for, at ambivalensen mellem positive og negative emotionelle stadier 

som eksempelvis tvivl og håb kan medvirke til en mere opmærksom organisering. 

Dette fordi ambivalensen mellem positive og negative følelser skaber en 

sensitivitet i forhold til enhedens behov samt en bekymring omkring potentielle 

trusler herimod (Vogus et al., 2014). Når der i de to situationer fra indeværende 

case beskrives emotionelle stadier som eksempelvis frustration (KK1: 104; KK5: 

100; KK6: 106), irritation (KK2: 96; KK5: 44), forvirring (KK2: 96; KK5: 100) og 

tvivl (KK1: 70; KK2: 96; KK6: 70), skal disse ikke anskues som irrationelle 

emotionelle udbrud. Derimod er følelser relevante for meningsskabelse, idet 

følelser er rettet mod et fænomen, som er eller bør være genstand for mening a la 

frustration over, hvorfor planen ikke kan realiseres, tvivl over, hvorfor situationen 

ikke udfoldes planmæssigt, eller irritation over, hvorfor effektueringen af 

organiseringens kapaciteter ikke fungerer. Som det formuleres nedenfor om 

erfaringens genstandsrettethed: 

 

“When I am angry, for example, I don’t experience a sensation or feeling 
inside me, but on the contrary I experience my anger as being directed 
toward, say, a knot in my shoelace that I cannot quickly untie when I am 
in a hurry, or toward an impatient motorist who honks his horn at me 
when I pass the front of his car as the traffic light changes: my anger is 
experienced in being unsuccessful in the activity of my hands or in the 
perilousness of my walking. My experienced anger is tied in with what I 
am doing, whether it be hand-manipulations or body-locomotion; it is 
pervasive of what I am doing in my dealing with the world: experience is 
always already out in the world. Or more accurately, I myself am always 
already involved in the world because I am never locked up in myself. And 
because I find myself always already directed toward and involved in the 
world, my experience of the world activities likewise is at the world.” 

(Colaizzi, 1978: 52) 
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Som det fremgår af citatet ovenfor, er følelser altså en integreret del af subjektets 

erfarede livsverden og influerer således meningsskabelsen på samme vis som 

eksempelvis det tidligere fremførte kognitive rationale; at den tilbagelagte afstand 

taget i betragtning, burde enheden havde været i mål (KK1: 80; KK3; 82; KK5: 50; 

kap. 6.2.3). 

 

Tages der endnu en gang udgangspunkt i den anden empiriske situation fra casen 

Klør Knægt, som er beskrevet i foregående afsnit, oplever enhedens gruppefører 

som nævnt en opløsning af organiseringen i den kognitive og emotionelle 

erkendelse af, at den indledningsvise plan ikke kan realiseres (KK5: 100; KK5: 104; 

KK5: 124). I overensstemmelse med Weicks (1993) teoretisering om resilient 

organisering aktiveres den subjektive meningsdannelse som konsekvens (KK2: 

146). Endvidere fremgår det af beskrivelsen, at der forankret i den intersubjektive 

meningsforhandling konstruereres en alternativ plan, der opretholder 

organiseringens funktionalitet, og at situationen af enhedens medlemmer reelt 

anskues som rimeligt kontrolleret (KK2: 146; KK5: 124; KK6: 136). 

 

En potentiel forklaring på, hvorfor enheden i denne specifikke situation ikke 

oplever en kosmologisk episode, kan potentielt eksistere i, at der i situationen 

forefindes en samorientering og aktivitetskoordinerende kommunikation, der kan 

forklare, hvordan alternativ handling og organisering konstrueres (McPhee & 

Iverson, 2013; cf. kap. 4.3.1). I erkendelsen af at den planlagte plan ikke kan 

realiseres, foregår der en samorientering mod det problem, at terrænet har ændret 

sig, og der er et vandhul, der hvor enheden skal passere (KK1: 92; KK3: 184; KK5: 

100; KK5: 124; KK6: 136). Foruden den umiddelbare samorientering er 

situationen også karakteriseret af en række kontekstuelle forhold, der medvirkede 

til, at en reel opløsning af organisationen ikke finder sted. For det første initieres 

eksekveringen af planen med en mindre entydig forventning om situationens 

udfoldelse, end tilfældet var i den første empiriske situation. Dette fordi der i 

situationen eksistererede en bevidsthed om, at vanskeligheder ved at orientering i 

terrænet er et forhold, enheden nødvendigvis må kalkulere med i opgaveløsningen 
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(KK5: 142). Til trods for en bevidsthed om at det er vanskeligt at orientere i 

terrænet, og at der i situationen opleves irritation (KK4: 174) og frustration (KK5: 

100), var situationen karakteriseret af en fortsat tillid til enhedens rollestruktur og 

til gruppeføreren (KK2: 152; KK3: 194).  Endvidere er det efter et kortvarigt forsøg 

på at passere igennem den tilstødende skov muligt at reducere de forskellige 

alternative scenarier, der kan løse opgaven til et fåtal, som kommunikeres og 

ekspliciteres af gruppeføreren (KK1: 92; KK1: 174; KK5: 104). Der kan derfor i 

forhold til samorienteringen om problematikken argumenteres for, at denne anden 

empiriske situation er karakteriseret af en mindre hektisk kontekst end den første 

empiriske situation fra casen Klør Knægt. Tid er en faktor i begge situationer, men 

hvor enheden i den første situation er faret vild og derfor reelt har et uendelig 

antal handlemuligheder, er enheden i den anden situation bevidste om, hvor de er 

henne, og har på baggrund heraf mulighed for at reducere antallet af alternativer 

(KK2: 174).  

  

I erkendelsen af situationens manifestation oplever gruppeføreren som tidligere 

nævnt en ændret stemning og en forandring af enhedens virkemåde (KK5: 124). 

Dette kombineret med, at gruppeføreren selv havde vanskeligt ved at skabe 

mening, efter at den indledningsvise plan måtte forkastes som middel til at løse 

opgaven, resulterede i en inddragelse af enheden i kvalificeringen af 

beslutningsprocessen (KK5: 104). Idet rollestrukturen til stadighed er intakt 

foregår interaktionen, som udgør denne inddragelse, relativt struktureret, som det 

formuleres nedenfor af gruppeføreren: 

 

”Jamen jeg hører jo på at gruppen er stærkt utilfredse med den beslutning 
jeg lige tager sådan, hu-hej vilde dyr, vi går ind til skovkanten og så følger 
rundt. Det hører jeg selvfølgelig på og så er det jeg tager den vurdering at, 
det er nok meget rigtigt hvad det er de siger. Jeg må jo nok hellere ikke 
miste føringen, men lytte til hvad det er der bliver sagt. Så jeg vælger så at 
kigge på kortet og så forklare folk, jamen vi kan enten gøre det her, eller 
det her.” 

(KK5: 104) 
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Inddragelsen af enhedens medlemmer kan således ikke anskues som en 

diskussion, der er sammenlignelig med den uendelige diskussion, der 

karakteriserede den første situation fra casen, hvor der opleves en opløsning af 

organiseringen og et meningskollapse (cf. KK5: 74; KK6: 72; kap. 6.2.5). Den 

kommunikation der karakteriserer indeværende situation er således 

karakteriseret ved at være mere struktureret, eftersom interaktionen er forankret 

på de præmisser, rollestrukturen dikterer. I situationen har interaktionen derfor 

ikke nødvendigvis til formål at skabe en ensartet opfattelse af situationen, hvori 

enheden er situeret, men derimod at nuancere og kvalificere enhedens forskellige 

handlemuligheder. Dette indikeres også af det forhold, at der blev truffet en 

beslutning om en alternativ plan til trods for, at enkelte af enhedens medlemmer 

mente, at enheden blot kunne passere igennem vandhullet og dermed effektuere 

den oprindelige plan (KK6: 136). Når der så alligevel foregår en samorientering og 

koordinering af aktiviteter mod en alternativ plan for opgaveløsningen, kan dette 

potentielt forklares forankret i, at interaktionen havde en vis struktur. Som det 

formuleres nedenfor: 

 

”Altså det var skide irriterende. Det tog lang tid og det tog meget på 
kræfterne, men det var igen det som... der kan jeg ikke lige huske, jeg tror 
det måske var KK4 der var fører eller sådan noget, hvor man bare sagde; 
godt, vi bliver nødt til at gøre det på den her måde fordi eller så kommer 
vi aldrig frem.”  

(KK6: 138) 

 

Tekst-konversation dialektikken, kan potentiel forklare, hvordan en translation af 

kommunikation kan foregå i en situation, der er karakteriseret ved, at flere 

individer på én og samme tid er afsendere og modtagere af kommunikation om en 

problematik med flere løsningsmuligheder (Taylor et al., 1996; McPhee & Iverson, 

2013; cf kap. 2). 

 

Der kan argumenteres for, at der i erkendelsen af situationen er en interaktion 

omkring situationens manifestation og dennes betydning for opgaveløsningen 

(KK4: 172; KK5: 104 KK5: 124). Denne interaktion, der i konversation-tekst 

dialektikken repræsenterer en tekst, gennemgår en translation, der udmøntes i 



 

216 
 

nogle forskellige alternativer, der kan løse opgaven inden for de opstillede rammer 

– altså en konversation i dialektikkens terminologi (cf. kap. 2.3.2). Dernæst 

initieres en ny interaktion/tekst omkring de forskellige alternativers betydning for 

enhedens funktionalitet, der så igen gennemgår en translation, hvor det valgte 

alternativ reelt anskues som det eneste reelle alternativ, der skal være genstand 

for fremtidig kommunikation (KK1: 164; KK3: 184; KK5: 108; KK6: 138). Det 

forhold, at det valgte alternativ anskues som det eneste reelle alternativ, 

repræsenterer således en ny konversationssituation, som er forankret i foregående 

tekst. Det situationelle dialektiske samspil mellem konversation og tekst, som 

resulterer i en organisering omkring en ny plan, kan således illustreres som i figur 

6-1 nedenfor: 

 

 
Figur 6-1: Tekst-konversation dialektikker i formuleringen af en plan. 

 

Tages der udgangspunkt i det tidspunkt fra situationen, hvor enheden erkender, at 

den oprindelige plan ikke kunne realiseres, er samorientering altså med 

udgangspunkt i denne problematik. Ikke desto mindre observeres der qua de 

forskellige tekst-konversation dialektikker en udvikling i samorienteringen mod 

en kommunikativ koordinering af organiseringen og eksekveringen af en alternativ 

plan, hvilket underbygges af den tidligere fremførte ytring fra gruppeføreren på 

situationen: 

  

Alternativer Problematik Alternativet Funktionalitet 
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”Ehm, lige der vi kom til den der vandpyt. Så (...) så var det ligesom om at 
holdet sådan brød sammen, men efter vandpytten og efter løbet og vi 
kommer op på vej til pickup, så (...) faktisk også under løbet, så syntes jeg 
faktisk at vi stod lidt mere sammen, fordi nu var der ligesom en plan som 
holdet kunne holde sig til. Da planen ligesom gik i stykker, så var det som 
om at holdet også bare sådan gik i stykker.”  

(KK5: 124) 

  

I en naturlig forlængelse af den ovenstående ytring er en refleksion over planens 

betydning for organiseringen relevant. Det fremgår af ytringen, at da den 

indledningsvise plan kasseres, ændres organiseringen negativt, mens etableringen 

af en ny plan havde en positiv indvirkning på organiseringen og dens 

funktionalitet. Tages der endnu engang udgangspunkt i fænomenologen Alfred 

Schutzs (1972/2005) handlingsteori, kan der som tidligere nævnt skelnes mellem 

den igangværende handling, som eksisterer i nutiden og først erfares senere, samt 

den afsluttede handling, som eksisterer i fortiden og erfares i nutiden. En sådan 

fremstilling af handlingen korresponderer ligeledes med teorien om retrospektiv 

sensemaking, der hævder, at handling går forud for mening (Weick, 1969; Weick, 

1979). Ikke desto mindre eksisterer en plan i fremtiden som et endnu uafsluttet 

handlingsprojekt, idet en plan er en foregribelse af forskellige handlinger, som skal 

udføres medhenblik på at indfri en givet målsætning. En plan repræsenterer 

således det, der tidligere er blevet benævnt som førfremtidstænkning, hvor der 

mentalt indtages en position, hvor handlingsprojektet anskues som afsluttet, blot 

for at kunne identificere de forskellige handlinger, der muliggør sådan en ambition 

(Schutz, 1972/2005: 164; Weick, 1979: 198; Clark & Fast, 2008: 126). 

 

I en empirisk situation som repræsenteret ved ytringen ovenfor influerer planen 

altså på organiseringen ved, at der tilskrives mening til forventede handlinger og 

organiseringens kapacitet i forhold til at kunne realisere disse handlinger. Dette 

eksempelvis ud fra devisen om, at det bliver fysisk hårdt at færdes på rød vej, og 

derfor er vi nødt til at stå sammen og være der for hinanden (KK5: 112; KK6: 136). 

Førfremtidstænkningen tilvejebringer således en mental model, der kan være 

anvendelig i forhold meningsskabelse og organiseringen, når denne er 
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vanskeliggjort (KK5: 124). Ikke desto mindre er det interessant, at idet 

førfremtidstænkningen er en projicering af tidligere erfaring og viden ud i en 

fremtidig situation, som endnu ikke er erfaret, vil førfremtidstænkning influere, 

hvordan denne fremtidige situation enactes. Samtidig vil førfremtidstænkningens 

forankring i enhedens tidligere erfaringer og viden nødvendigvis også betyde, at 

responset på den manifeste situation, der nødvendiggør førfremtidstænkningen, i 

et eller andet omfang vil være under hensynstagen til enhedens grundlæggende 

struktur, identitet og funktionalitet (Cunha et al., 2013; cf. kap. 4.3). Sammenholdes 

indeværende afhandlings konceptualisering af fænomenet resiliens således med 

den anden empiriske situation fra casen Klør Knægt, beskriver denne situation 

reelt resiliens. Dette fordi der i situationen eksisterer en erkendelse af, at den 

indledningsvise plan ikke kan realiseres, og forankret i denne erkendelse 

konstrueres der kommunikativt et positivt alternativ, der er central for mening og 

organisering (tabel 6-9; tabel 6-10). Endvidere er denne meningsskabelse under 

hensynstagen til enhedens grundlæggende struktur, identitet og funktionalitet. 

Enheden, som det ikke var muligt at karakterisere som resiliente i den første 

empiriske situation fra casen, kan altså karakteriseres som værende resiliente i 

denne anden empiriske situation. 

 

6.3.5 Opsamling - Klør Knægt Situation to 
Den anden empiriske situation fra casen Klør Knægt kan anskues som en situation, 

hvor militærenhedenenheden konstruerer resiliens i forhold til en manifest 

situation. Opgaveløsningen påbegyndes, men i erkendelsen af, at den oprindelige 

plan ikke kan realiseres på grund af ændringer i terrænet, opleves der et 

stemningsskifte og en vanskeliggørelse af meningsskabelse. Via kommunikation 

under såvel samorientering omkring den problematik, hvormed enheden 

konfronteres og kommunikation omkring en alternativ plan for opgaveløsningen, 

genetableres mening og enheden løser den stillede opgave. Tabel 6-11 nedenfor 

udgør en forsimplet heuristisk illustration af kommunikationen igennem 

situationen, hvor der i situationens begyndelse er en dialogisk kommunikation og 

en forholdsvis hierarkisk organisering (KK5: 142), udvikles situationen rent 

kommunikativt til en polyfonisk kommunikationssituation, hvor organiseringen 
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kan kategoriseres som mindre hierarkisk og mere distribueret (KK2: 146; KK5: 

104). 

 

Situation Fase et (tabel 6-8) Fase to (tabel 6-9; tabel 6-10) 
Visualisering  

 

 
Kommunikation Dialogisk kommunikation fra leder 

til enhed og enhed til leder om et 
fælles mål.  

Polyfonisk; hvor der er flere 
afsendere og modtagere af 
kommunikation med forskellige 
budskaber rettet mod et fælles mål 

Organisation Hierarkisk Distribueret 
Tabel 6-11: Illustration af kommunikationen i situationen to fra Klør Knægt. 

 

Det empiriske eksempel, den anden situation fra casen Klør Knægt udgør, er 

interessant af forskellige årsager. For det første beskriver situationen, hvordan 

resiliens som en proces udfoldes i en situation, der vanskeliggør et godt resultat. 

Derudover er eksemplet relevant, fordi det betoner kommunikationens rolle i 

bestræbelsen på at konstruere resiliens. I en situeret situation vil enhedens 

medlemmer indgå i forskellige interaktioner med de forskellige subjekter og 

objekter, som konstituerer situationen. Det er forankret i disse interaktioner med 

livsverdenen, at meningsskabelsen finder sted (cf. kap. 1.1). Når en enhed 

konfronteres med et problem eller en krise, vil det subjektive individ selvsagt 

forsøge at skabe mening i situationen (KK2: 146). Det forhold, at en subjektiv 

meningsskabelse igangsættes i mødet med et problem eller en krise, er positivt, 

idet det muliggør en aktivering af de subjektive og intersubjektive kapaciteter i 

forsøget på at agere i situationen (Weick, 1988; Weick, 1993). Ikke desto mindre er 

enhver reorganisering kommunikativt forankret, idet enhver kollektiv bestræbelse 

på at agere i en krise eller løse en problematik er forankret i en samorientering 

herom og den aktivitetskoordinerende kommunikation, som er konstituerende for 

organiseringen og som muliggør handling (Taylor et al. 1996; Taylor & Van Every, 

2011; McPhee & Iverson, 2013). Situationen her illustrerer væsentligheden af, at 

de forskellige meningsudvekslinger gennemgår en translation, som muliggør 

handling og dermed opretholder organisationen, når resiliens er målet. 
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6.4 Opsamling: Analyse af casen Klør Knægt 
Den foregående analyse af de to empiriske situationer fra casen Klør Knægt har 

illustreret, at resiliens ikke er en karakteristika eller egenskab, en enhed blot 

besidder, men at resiliens derimod konstrueres i en kontinuerlig proces (Sutcliff & 

Vogus, 2004). Dette er synligt i det første empiriske eksempel fra casen, hvor 

enheden, da den går forkert, får skabt mening og aktivering i henhold til en 

manifesteret situation. Ikke desto mindre resulterer den efterfølgende erkendelse 

af, at enheden ikke blot er gået forkert, men reelt er faret vild, i en organisatorisk 

opløsning af rollestrukturen og et kollapse af den tidligere konstruerede resiliens 

(cf. kap. 6.2). 

 

Den anden situation fra casen, som er genstand for en analyse, illustrerer også 

resiliens som en processuel konstruktion. Ligesom i den første situation er 

enheden nødt til at forlade de planmæssige forventninger til situationens 

udfoldelse og konstruerer en alternativ plan under hensynstagen til enhedens 

funktionalitet og virkemåde, hvilket skaber et positivt resultat (cf. kap. 6.3).  

 

Ikke desto mindre er indeværende afhandlings ambition ikke at etablere, hvorvidt 

resiliens er karakteristika ved en enhed eller en processuel konstruktion, men 

derimod at undersøge, hvordan kommunikation bidrager til denne proces.  I den 

forbindelse tilvejebringer casen ligeledes nogle interessante indsigter, dette til 

trods for de kontekstuelle forskelle der er gældende i de to situationer, idet der 

selvsagt er en forskel på at skulle ændre en plan på grund af forandringer i 

terrænet og det at være faret vild.  

 

Tages der indledningsvist udgangspunkt i den første situation fra casen, illustreres 

det heri, hvordan udeblivelsen af en samorientering og en translation af 

interaktionen i det, der kan karakteriseres som en mere og mere kompleks 

kommunikationssituation, gjorde, at den individuelle meningsskabelse ikke 

resulterede i kollektiv handling (tabel 6-7; KK5: 74). Kommunikation er tidligere 

blevet defineret som den kontinuerlige proces, hvor subjekt-subjekt og subjekt-
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objekt interaktion konstruerer, korrigerer eller afvikler mening, som er central for 

organiseringsfænomenet og organisationens eksistens (Ashcraft et al., 2009: 22; cf. 

kap. 2.3.2). Idet der i situationen ikke forekommer en intersubjektiv translation af 

interaktionen og de subjektive meninger, er det selvsagt vanskeligt at konstruere 

mening, hvorpå en organisering kan etableres, og enheden forbliver dermed 

fastlåst i et handlingsvakuum forsaget af, at rollestrukturen opløses, og det tab af 

mening en manglende rollestruktur tilvejebringer. 

 

I det tilfælde, hvor en samorientering mod problematikken finder sted, og der 

foregår en translation af interaktion, har enheden en relativ succes i forhold til at 

indfri målet for deres bestræbelser. Ikke desto mindre er en translation af 

interaktionen mere kompleks end som så, og som det illustreres i den anden 

situation fra casen, kan translationen konceptualiseres som et dialektisk 

sammenspil mellem konversation og tekst – tekst og konversation (Taylor et al., 

1996). Translation er således en kontinuerlig bestræbelse på at udvælge indholdet 

af, hvad der kommunikeres i ytringer, perceptioner, ideer og så videre. Samt at 

gøre disse tekster til genstand for konversation som beskriver repertoiret for 

fremtidig handling, og som er forankret i teksten (Taylor et al., 1996; McPhee & 

Iverson, 2013). Der eksisterer således i tekst-konversation dialektikken en 

udvælgelse af tegn fra omgivelserne såvel som en selektion af alternativer, hvis 

dialektikken relateres til terminologien fra sensemakingteorien (Weick, 1969; 

Weick 1979). Tekst-konversation dialektikkens bidrag til sensemakingteorien 

eksisterer således i teoretisering af relationen mellem udvælgelse og selektion, 

idet denne ikke tidligere er anskuet som en kommunikativt forankret dobbelt 

translation mellem udvælgelse (tekst) og selektion (konversation), men derimod i 

sensemaking teorien er konceptualiseret som en mere direkte relation fra 

udvælgelse til selektion, der kun er påvirket af eksisterende meningsstrukturer (cf. 

figur 3-2). Det kan derfor postuleres, at tekst-konversation dialektikken medvirker 

til at gøre sensemakingteorien mere situationel forankret og samtidig belyser 

kommunikationens betydning for meningsskabelsesprocessen, som er 

fundamentet for resiliens.  Som det illustreres i figur 6-2 nedenfor: 



 

222 
 

 

 
Figur 6-2: Tekst-konversation dialektikken inkorporeret i sensemakingteorien. 

(egen tilvirkning, inspireret af Weick, 1969; Weick, 1979; Weick 1988 og Taylor et al., 1996). 

 

I lighed med enactment processen består tekst-konversation dialektikken af såvel 

en proces (tekst) som et produkt (konversation), som har indflydelse på fremtidig 

handling og mening (Weick, 1988; cf kap. 2.3). Det er således det sted i sekvensen, 

hvor subjekters individuelle meningsskabelse af enactede omgivelser skal 

udvælges som grundlag for intersubjektiv handling og mening, at kommunikation 

aktualiseres. Accepteres denne præmis for kommunikationens prominens, vil det 

ligeledes kvalificere teoretiseringen af en resilient organisering, der tidligere er 

beskrevet som en vekselvirkning mellem to variationer: 1) rollestruktur som 

meningsgivende på det individuelle niveau og 2) mening som strukturgivende på 

det intersubjektive niveau i en krisesituation (Weick, 1993; cf. kap. 3.2.3). Ikke 

desto mindre står det uklart, hvordan balanceringen mellem disse to variationer 

finder sted, og som det fremgår af figur 6-2 ovenfor, er denne kommunikativt 

forankret i tekst-konversation dialektikken, hvor interaktion er genstand for en 

translation til handling (Taylor & Van Every, 2011; McPhee & Iverson, 2013). 

 

Selvom kommunikationens position i forhold til såvel meningsskabelse som 

organisering fremhæves i ovenstående, er det ligeledes relevant at stille 

spørgsmålstegn ved, hvad der karakteriserer den kommunikation, som evner at 

balancere mellem meningsskabelse på det subjektive niveau og rollestruktur på 

det intersubjektive niveau eller vice versa (Weick, 1993). I den forbindelse 

tilvejebringer casen Klør Knægt ligeledes nogle interessante indsigter. Det fremgår 

af den første empiriske situation, hvor enheden i erkendelsen af at være gået 

forkert får konstrueret et alternativ, samt i den anden empiriske situation fra 

casen, hvor den indledningsvise plan må forlades på grund af ændringer i 

Text 

Conversation 

Enactment Selection Retention Envirnment 
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terrænet, at det er en specifik kommunikationssituation der muliggør resiliens i 

casen. Den polyfoniske kommunikationssituations multivokale karakter muliggør 

et dialektisk samspil mellem tekst og konversation, som er essentiel for at kunne 

konstruere, korrigere eller afvikle mening, der er central for organiseringen og 

organisationens fortsatte virke. De forskellige kommunikationsformer, som 

karakteriserer den genstandsrettede polyfoniske kommunikation, muliggør 

meningsskabelse på forskellige niveauer i relation til en givet problematik. Et 

sådan argument underbygges ligeledes i den videnskabelige litteratur om resiliens, 

hvor rig interaktionen om en fælles praksis fremhæves som essentiel for en 

kvalificering af meningsskabelsen på såvel det individuelle niveau som det 

intersubjektive niveau (Weick, 1993; Cunha et al., 2013). Endvidere er polyfonisme 

i forbindelse med indeværende case forbundet med mindre hierarki og mere 

decentralisering af beslutningskompetencer, hvilket ligeledes fremhæves som 

essentielle karakteristika for den organisatoriske struktur, hvor resiliens er målet 

(Somers, 2009; Cunha et al., 2013).  

 

Indeværende kapitel har, forankret i to empiriske situationer, anskueliggjort, at 

kommunikation er essentielt i bestræbelsen på at konstruere resiliens. I den 

forbindelse fremhæves kommunikationen som værende selve fundamentet for 

aktivitetskoordinering og organisering i en situation, hvor den oprindelige 

organisation er under pres. Afhandlingens næste kapitel vil forsætte med at 

nuancere kommunikationens kontribution til fænomenet ved at analysere to 

anderledes situationer fra casen Gendarmturen.  
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7 Analyse: Gendarmturen (GT) 
Analysen af de to forgående situationer fra den taktiske øvelse Klør Knægt 

illustrerede, hvordan relativt simple opgaver forankret i enhedens kommunikation 

med hinanden og med omgivelsers kan resultere i en organisatorisk krisesituation, 

der nødvendiggør resiliens. Gendarmturen er som tidlige nævnt anderledes 

indrettet, og qua denne indretning, har casen mulighed for at nuancere 

kommunikationens karakteristika i opgaver, hvor det ikke har været muligt at 

planlægge opgaveløsningen på forhånd (cf. kap. 5.2.1; kap. 5.2.2). Analysen af 

casen Gendarmturen er ligesom casen Klør Knægt organiseret omkring to 

situationer fra den fem dage lange øvelse. Begge situationer finder sted på pres-

delen i øvelsens to sidste dage (kap. 5.2.2). Det empiriske materiale består foruden 

observationer ogretrospektive kvalitative interviews ligeledes af optagelser af 

opgaveløsningerne i de tilfælde, hvor det har været muligt. Analysen er udført efter 

forskrifterne beskrevet i kapitel fem (cf. kap. 5.4), og indeværende kapitel er 

tekststrukturelt indrettet på samme måde som forgående kapitel, således at der 

indledes med en beskrivelse af konteksten og situationens handlingsforløb. 

Dernæst følger en empirisk beskrivelse af et nedslagspunkt i situationens 

handlingsforløb. Denne beskrivelse er forankret i de forskellige ytringer, 

meningsudsagn og de etablerede meningskategorier – altså i interviewene. Efter 

den empiriske beskrivelse diskuteres de forskellige meningskategorier, der 

aktualiseres i beskrivelsen med eksisterende teori i det næstkommende afsnit. 

Dette med henblik på at forklare hver enkelt meningskategori inddraget i den 

empiriske beskrivelse. Denne variation mellem empirisk beskrivelse af et 

nedslagspunkt og efterfølgende diskussion forløber gennem hele situationen, før 

der til sidst foretages en opsamling på den empiriske situation som helhed (cf. kap. 

6).  

 

Den første situation fra Gendarmturen, som analyseres, er enhedens 

opgaveløsning på en feltforhindringsbane. Det særligt interessante ved denne 

situation er, at enheden ikke på forhånd har mulighed for at planlægge, hvordan 

opgaven skal løses. Opgaveløsningen iværksættes således uden nogen plan for, 
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hvordan enheden skal håndtere feltforhindringsbanens forskellige forhindringer. 

Alligevel opstår der i situationen en oplevelse af en plan blandt enhedens 

medlemmer, og enheden har succes med opgaveløsning og med at konstruere 

resiliens.    

 

Den anden situation, som er genstand for en analyse, foregår ved øvelsens 

afslutning, hvor enhedens medlemmer er fysisk og mentalt presset. Den 

individuelle oplevelse af pres i situationen vanskeliggør opretholdelse af 

organiseringen, og enheden opløses. Den anden situation fra Gendarmturen er 

således en situation, hvor enheden ikke kan karakteriseres som værende resilient.  

 

Til trods for at der hverken opereres med organisatoriske kriser eller 

kosmologiske episoder i de empiriske eksempler fra Gendarmturen, er casen 

anvendelig i forhold til at skabe viden om fænomenet resiliens. Dette fordi de vidt 

forskellige og ukendte poster, der varierer fra eksempelvis at gå igennem en 

feltforhindringsbane til det at løse en gåde eller transportere en såret, fungerer 

som anledning for meningsskabelse og organisering (bilag: 38). Forankret i denne 

momentane meningsskabelse omkring en opgave, der er ukendt indtil 

opgaveløsningen iværksættes, organiserer enheden sig hastigt med henblik på at 

opnå et positivt resultat. Dette under hensynstagen til enhedens funktionalitet, 

virkemåde og identitet som en militærenhed bestående af otte sergentelever, som 

er mentalt og fysisk presset af øvelsens intensitet. 

 

Afslutningsvis for kapitlet fortages en kort opsamling på de forskellige indsigter, 

de to situationer fra casen Gendarmturen har tilvejebragt omkring fænomenet 

resiliens, førend de forskellige indsigter fra de to cases diskuteres i forhold til 

hinanden i afhandlingens kapitel otte. 

 

7.1 Situation et: Improvisation i kommunikation 
Den første situation fra casen foregår torsdag den 29. august 2013 på 

Gendarmstien nær Kobbels skov langs Flensborgbugt omkring kl. 19.00. Enheden 

har på dette tidspunkt været i felten i fire dage og har tilbagelagt ca. 30 km af 
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Gendarmstien med fuld oppakning74. Før enheden ankommer, er enheden gået 

forkert, hvilket har udfordret enheden og skabt en begyndende splittelse heri 

(GT2: 90; GT4: 94). Enheden ankommer til post fire, som er en 

feltforhindringsbane, der har til formål at sætte fokus på samarbejde og ledelse 

(bilag: 24; bilag 38). 

 

Opgaven på feltforhindringsbanen består i al sin enkelthed i, at enheden skal 

transportere et hjul over og under nogle forskellige naturlige forhindringer (f.eks. 

et væltet træ, op og ned af en skrænt osv.) uden at hjulet rører jorden. 

Feltforhindringsbanen er afgrænset med markeringsstrimmel ved siderne, og det 

er således ikke muligt at gå uden om en forhindring. Ligeledes er der ved hver 

forhindring en farvemarkering, som tilkendegiver, om hjulet skal over eller under 

en givet forhindring. Opgaveløsningen er på tid og må maksimum tage 15 minutter, 

så enheden operer under tidspres. Dette tidspres skal anskues i kombination med 

den hektiske kontekst, hvori enheden opererer, hvor blandt andet sprængninger 

finder sted (bilag 38). Der eksisterer en narrativ kohærens på tværs af 

interviewprotokollerne omkring det overordnede hændelsesforløb ved posten i de 

forskellige interviewprotokoller. Enheden ankommer til posten og placeres i et 

venteområde uden yderligere informationer om opgavens indhold (GT7: 98). 

Gruppeføreren isoleres fra enheden af øvelsesledelsen og informeres om opgaven 

samt præmisserne for at løse denne. Dernæst viderebringer gruppeføreren disse 

informationer til enheden, mens enheden iføres det påkrævede sikkerhedsudstyr. 

Slutteligt iværksættes opgaveløsningen uden yderligere planlægning (GT4: 113).  

 

Som det blev nævnt i metodologien er valget af situationer, som de kvalitative 

interviews tager udgangspunkt i, ikke valgt på baggrund af observationerne. 

Inspireret af critical incident technique er de forskellige situationer valgt af den 

interviewede i interviewsituationen (cf. kap. 5.3.3). Syv af enhedens otte 

medlemmer har fremhævet opgaveløsningen ved post fire som værende den 

                                                        
74 En fuld oppakning er typisk en rygsæk med 20 – 25 kg, samt diverse fællesmateriel som 
eksempelvis radio 361 (stor radio), mindre radioer, sygehjælper taske, ammunition og båre.   
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opgaveløsning, hvor enhedens efter medlemmernes egen mening var mest 

velfungerende i den spontane og momentane opgaveløsning, som karakteriserer 

Gendarmturens forskellige poster (cf. GT 1; GT 2; GT 3; GT 4; GT 5; GT 7; GT 8).  

 

Relateres opgaveløsningen ved post fire til fænomenet resiliens, som dette 

konceptualiseres i indeværende afhandling, medvirker den empiriske situation fra 

Gendarmturen således til, at anskueliggøre kommunikationens betydning i den 

spontane og situerede organising, der effektueres af en fysisk og mentalt presset 

enhed, der skal løse en ikke anticiperet opgave – altså selve den situerede 

(re)organisering i forhold til en manifest situation (cf. kap. 4.3).   

 

7.1.1 Afsæt for indledende meningsskabelse og organisering - 

Anerkendelsens effekt 
Enheden ankommer til post fire via et skovstykke efter at have været gået forkert 

på strækningen mod posten (GT3: 120). Her mødes de af øvelsesledelsen, der ved 

denne post er de samme befalingsmænd og officerer, der er tilknyttet enhedens 

daglige virke på kasernen, og som har ansvar for deres uddannelse (GT2: 136; GT7: 

98; GT7: 106). Øvelsesledelsen informerer enheden om, at de er de først ankomne 

til denne post, og at de har overhalet fire andre enheder75. Som det formuleres af 

en af enhedens soldater om ankomsten til posten: 

 

”Det er vores feltforhindringsbane der, der helt klart er vores højdepunkt. 
Hvor det er den bedste post på vores tur, fordi det går rigtig godt. Vi 
kommer ind som den første gruppe derhenne og vi får nogle gode tilråb af 
lærerne og humøret er højt.”  

(GT2: 126) 
 

Øvelsesledelsens anerkendelse af enhedens indsats har i situationen en positiv 

indflydelse på stemning og humøret i enheden (GT1: 168; GT2: 136; GT3: 120; 

GT7: 98 GT7: 106). Den positive stemning manifesteres i enheden ved, at der 

                                                        
75 Enhederne er fra øvelsens begyndelse sendt afsted tidsforskudt.  
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oparbejdes en fornyet energi og engagement i forhold til den forestående 

opgaveløsning (GT3: 134). Som det formuleres nedenfor: 

 

”Der vil jeg sige, der var der en rigtig god gnist i gruppen, altså vi var 
gode til at sige... hjælpe hinanden med at: ”Skal jeg hjælpe med at tage din 
basis af?” og folk de var gode til: ”Nu skal vi bare hurtigt videre” og folk 
var gode til at komme med hinandens hjelme og hjælpe hinanden med at 
få udrustningen på. Ehm, igen det sparer helt vildt meget tid at man 
hjælper hinanden på den måde, og det var fordi det går så godt som det 
gør. Så har folk overskud til at gøre som de gør. Når det går godt, det 
giver bare mere energi, fremfor hvis du føler du har tabt noget på jorden... 
jamen... og du føler måske du har tabt det flere gange… jamen så har du 
snart ikke lyst til at samle det op til sidst. Men den situation der, hvor vi 
får alt det ros der og vi lige pludselig finder ud af at vi er de forreste, det 
giver så meget.” 

(GT3: 120) 

 

Efter enheden er ankommet og placeret i et venteområdet, kaldes gruppeføreren 

over til øvelsesledelsen, som er placeret lidt derfra. Her informeres om opgavens 

indhold samt præmisserne for opgaveløsningen. Endvidere betones det, at der er 

en tidsbegrænsning for opgaveløsningen på 15 minutter, og denne tid startes med 

det samme. Gruppeføreren tilslutter sig hastigt enheden og videregiver 

informationerne omkring opgaven og præmisserne for opgaveløsningen, mens 

enheden anlægger det sikkerhedsudstyr, som er påkrævet for opgaveløsningen 

(GT4: 113). Dernæst iværksættes opgaveløsningen uden yderligere planlægning i 

forhold til, hvordan enheden skal reagere i mødet med de forskellige forhindringer 

på feltforhindringsbanen. Som det formuleres nedenfor: 

 

”Vi får at vide fra starten af, jeres tid er i gang så er det bare af sted. Man 
får at vide at jeres tid er i gang, før man... så er det bare i gang. Og den 
her opgave, man følte ikke rigtigt, altså vi fik jo et dæk og så fik vi at vide, 
at den skulle bare rundt og op over forhindringerne. Der er måske ikke så 
meget at planlægge. I og med vi ikke rigtigt vidste hvad vi skulle over, så 
det er bare med at komme af sted og så tager man derude og løser 
problemerne som det kommer.”  

(GT3: 122) 
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Øvelsesledelsens anerkendelse af enhedens hidtidige indsats kombineret med den 

affødte positive stemning gør, at enheden har en oplevelse af at være forberedt på 

opgaven. En opgave der i tillæg vurderes at have en passende karakter til 

enhedens kapaciteter og temperament. Dette til trods for at enheden endnu ikke 

ved, hvordan feltforhindringsbanen er indrettet, eller har en plan for hvordan den 

skal løses (GT1: 152). 

 

Tabel 7-1 nedenfor illustrerer de forskellige meningsudsagn og 

protokolreferencer, der beskriver enhedens oplevelse af afsættet for 

opgaveløsningen. Endvidere illustrerer tabellen anerkendelsens indvirkning på 

enhedens virkemåde forud for opgaveløsningen. Meningskategorierne beskriver 

altså forhold, som præger enheden på tidspunktet, inden opgaveløsningen på 

feltforhindringsbanen iværksættes. 

  

Meningskategori Meningsudsagn og protokolreference 

A
fs

æ
t 

fo
r 

o
p

ga
v

el
ø

sn
in

g
 

 Anerkendelse og opmuntring fra øvelsesledelsen giver enheden en 
oplevelse af at have momentum (GT2: 136). 

 Planlægning i forhold til opgaveløsningen var ikke en mulighed (GT3: 
122). 

 Føreren giver enheden den samme information om opgaven, som 
han selv har modtaget (GT4: 113). 

 Forud for opgaveløsningen får enheden ros og anerkendelse (GT7: 
98). 
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 Opgaven tilgås med en positiv attitude (GT1: 152). 
 Ved iværksættelsen af opgaveløsningen er stemningen god og 

humøret højt (GT2: 126). 
 Afsæt for opgaveløsningen er positiv (GT3: 120). 
 Den positive stemning forud for opgaven bliver stillet influerer på, 

hvordan opgaven tilgås (GT3: 134). 
 Der eksisterer overskud og god stemning i enheden, hvilket kommer 

til udtryk ved at enhedens medlemmer hjælper hinanden (GT3: 120). 
 Opgaven tilgås med høj moral og stolthed (GT7: 98). 
 Enheden ville bevise noget over for befalingsmændene (GT7: 98). 
 Opmuntringen forud for opgaveløsningen, beskrives som et forhold, 

der havde betydning for enhedens præstation (GT7: 106). 
Tabel 7-1: Meningskategorier der beskriver anerkendelse og effekt. 

 

7.1.2 Diskussion - Afsæt for indledende meningsskabelse og organisering  
Øvelsesledelsens anerkendelse af enhedens hidtidige indsats kan selvsagt influere 

enhedens meningsskabelse og organisering på forskellig vis. Før enheden 

ankommer til posten, var de som tidligere nævnt gået forkert, hvilket ligesom i 
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casen Klør Knægt affødte et stemningsskifte præget af irritation, og hvilket har 

forstyrret den eksisterende organisering (GT1: 62; GT3: 94). Som det formuleres af 

kortføreren om dér, hvor enheden går forkert på vej mod posten: 

 

”Det lagde jeg i hvert fald mærke til at ved mig selv da vi gik forkert der 
oppe, så... i stedet for måske at være den der tog styringen, okay hvor var 
vi henne? Var vi gået forkert? Så var jeg måske sådan lidt… så var jeg 
måske sådan lidt... Så vil jeg lige kikke på kortet en ekstra gang okay er vi 
gået forkert? Og var måske lidt mere tilbageholdende og der var det så en 
anden en der lige... der tog det og så; vi gør sådan her, vi gør sådan her. 
Og der skal man måske som fører hvis man laver en fejl - ikke være 
tilbageholdende, men stadigvæk kunne sige... være den der siger vi gør 
sådan her, vi gør sådan her og ikke lade andre overtage den rolle ” 

(GT2: 90) 

  

Forstyrrelsen af den eksisterende organisering er reelt forankret i en ændring af 

den eksisterende rollestruktur. Et sådan skifte mellem varetagelsen af forskellige 

roller i en rollestruktur er forankret i det forhold, at subjektet perciperer sig selv, 

som subjektet antager andre perciperer det, og varetager den rolle, hvori det 

positioneres (Mead, 1934/2005). Tages der udgangspunkt i ytringen ovenfor, 

eksisterer der i en rollestruktur, som inkluderer en kortfører, en forventning om, 

at denne varetager navigationsopgaven. I det tilfælde denne ikke varetages 

fyldestgørende, vil enheden percipere rollen som uopfyldt, og som en naturlig 

konsekvens heraf vil rollen tilskrives en anden.  

 

Det har en positiv indvirkning, at enheden ved ankomst til posten informeres om, 

at de er den første enhed ved posten, og at de har overhalet fire andre enheder. 

Dette fordi enheden dermed erfarer, at deres ”omvej” ikke har haft nogen 

konsekvens for enhedens virke og ambitioner for øvelsen (GT3: 120). En sådan 

erfaring kan således bekræfte enheden i, at enhedens eksisterende virkemåde og 

organisering er tilstrækkelig i forhold til at indfri ambitionen om at fuldende 

øvelsen med det bedste resultat. Formuleret i en anden terminologi kan 

anerkendelsen fra øvelsesledelsen, således forstærke de antagelser og 

forventninger, der allerede influerer på enhedens meningsskabelse omkring den 
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eksisterende organiserings kapacitet, i forhold til at løse de forskellige opgaver 

Gendarmturen består af (Weick, 1988). 

 

Endvidere anerkendes og roses enheden af de befalingsmænd og officerer, der 

varetager deres uddannelsesforløb på kasernen (GT2: 136; GT7: 98; GT7: 106). 

Idet disse udgør en specifik Anden - i modsætning til en generaliseret Anden. For 

enhedens medlemmer er det plausibelt at antage, at det ikke blot er enhedens 

forventninger til egen virkemåde og funktionalitet, der påvirker meningsskabelsen 

i situationen (Mead: 1934/2005). Forankret i øvelsesledelsens anerkendelse og ros 

af enhedens hidtidige indsats er det plausibelt at antage, at der i enheden 

eksisterer en forventning om øvelsesledelsens forventninger til enheden – en 

forventning om at enheden skal bibeholde det momentum, der er oparbejdet og 

fortsat være forrest. Den intersubjektive anerkendelse af enhedens præstation, der 

eksisterer forud for at de ankommer til posten, opfylder således kriterierne for at 

udgøre en forpligtigende handling. Dette fordi anerkendelsen som en 

kommunikativ manifestation i det intersubjektive rum er synlig, permanent og 

forankret i et viljebestemt initiativ fra en specifik Anden (Weick, 1993). Enheden 

kan således siges at være forpligtiget til fortsat at fremstille sig som værende 

dygtige over for øvelsesledelsen (Goffman, 1956/1990). Som det formuleres af én 

af enhedens medlemmer i nedenstående ytring: 

 

”Så kommer vi ned til opgaven som er en forhindringsbane på stranden, 
hvor vi skal løfte et dæk op og under nogle træer der ligger på stranden 
og så videre. Og vi kommer der ned og stormer bare af sted, fordi vi 
tænker nu skal vi vise vores lærer hvordan det skal gøres.”  

(GT7: 98) 

 

Tiltroen til, at eksisterende måder at operere og organisere på er tilstrækkeligt til 

at opnå et succesfuldt resultat og enhedens forpligtigelse til at opretholde et 

momentum, kan således tilskrives den anerkendelse enheden modtager forud for, 

at enheden iværksætter opgaveløsningen (GT2: 136; GT3: 134; GT7: 106). Det er 

således sandsynligt, at såvel en styrkelse af eksisterende antagelser og 

forventninger omkring enhedens kapacitet kombineret med en forpligtigelse til at 
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opnå et positiv resultat finder sted ved posten og er genstand for enhedens 

meningsskabelse i situationen (Mead, 1934/2005; Goffman, 1956/1990; Weick, 

1993). Dette forklarer også, hvorfor en plan for opgaveløsningen som anledning 

eller objekt for meningsskabelse var mindre nødvendig, og manglen heraf ikke 

repræsenterer et problem i den givne situation (GT3: 122).  

 

Slutteligt er det væsentlig at have in mente, at enhedens oplevelse af at blive 

anerkendt og rost for den hidtidige indsats skabte en positiv stemning, der 

påvirkede enhedens moral og indstilling til opgaven (GT2: 126; GT3:120; GT7: 98). 

Følelsers indflydelse på meningsskabelsesprocessen er som tidligere nævnt et 

underbelyst tema i den videnskabelige litteratur om meningsskabelse (cf. kap. 6.2; 

Holt & Cornelissen, 2013; Maitlis et al., 2013; Vogus et al., 2014). Alligevel 

eksisterer der indikationer på, at positive følelser i en enhed danner præcedens for 

tolkningen af nye fremtidige situationer samt større kvalitet og intersubjektivitet i 

meningsskabelsen om, hvordan en fremtidig og ny problemstilling skal håndteres 

(Maitlis & Christianson, 2014: 99). 

 

Enheden iværksætter opgaveløsningen forankret i anerkendelsen fra 

øvelsesledelsen, og de effekter denne afføder for enhedens 

meningsskabelsesproces i forhold til en relativ spontant og momentan 

opgaveløsning, der ikke har været mulig at anticipere på forhånd, og som er 

karakteriseret ved et fysisk, mentalt og tidsmæssigt pres. 

 

7.1.3 Opgaveløsningen - Situeret planlægning og organisering 
I hektiske omgivelser med sprængladninger, der detonerer omkring dem og under 

tidspres, påbegynder enheden som tidligere nævnt opgaveløsningen uden 

yderligere plan for, hvordan denne skal foregå (GT3: 122; GT3: 132). Der 

eksisterer nogle retningslinjer for, hvordan feltforhindringsbanen skal gennemgås, 

illustreret ved markeringer, men disse retningslinjer er ikke tilstrækkelige til, at 

enheden kan forme et mentalt billede af opgavens omfang, eller hvordan enheden 

skal løse denne (GT1: 156). Det er således i det situerede møde med de første par 

forhindringer, at en plan for, hvordan hjulet transporteres over eller under 
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forhindringen, bliver udarbejdet (GT1: 156; GT2: 130: GT3: 124). Denne første 

plan kommer til at influere på hvordan enheden møder de fremtidige 

forhindringer på feltforhindringsbanen. Som det formuleres af den person, som var 

holdfører på opgaven: 

  

”Nej jeg tror egentlig bare at i løbet af de første par forhindringer, der 
fandt man bare lynhurtig frem til det. Jeg tror bare det faldt lidt naturlig 
ind at det var sådan man skulle gøre. Vi skulle bare sørge for, at det dæk 
her, ikke ramte jorden. Ehm så det gav jo meget god mening at man 
havde nogle til at tage i mod og nogen der ligesom kunne.. der lå på 
jorden, som man kunne ja... ikke trille det hen over, men som ligesom 
kunne sørger for at det ikke ramte jorden der nede, bare føre det under 
den her træstamme og så nogle der gav det til de to personer og det 
gjorde vi egentlig lige fra starten af og det fungerede jo bare, så det holdt 
vi bare fast i.”  

(GT4: 117) 

 

Der eksisterer således ingen formaliseret plan ved igangsættelsen af 

opgaveløsningen, men i enhedens interaktion med omgivelserne og med hinanden 

skabes en intersubjektiv oplevelse af en plan og organisering, for aktuel og 

fremtidig handling ved banens forhindringer (GT4: 113; GT4: 121; GT7: 100). Ikke 

desto mindre er det ikke en plan, der ekspliciteres og aftales i interaktionen 

omkring opgaveløsningen, men som derimod udledes af de forskellige handlinger 

og mindre interaktionssekvenser, som karakteriserer den situerede praksis (tabel 

7-1; GT1: 160). Således beskrives det i de forskellige interviewprotokoller, 

hvordan enhedens medlemmer nærmest per automatik fandt en naturlig rytme og 

selvstændigt formåede at træffe de korrekte beslutninger i forhold til at håndtere 

mødet med de forskellige forhindringer (GT4: 113; GT7: 100). Der kan således 

argumenteres for, at en plan i situationen ikke blot emergerer, men reelt 

improviseres i udførelsen. Dette såfremt improvisation forstås som bevidste 

aktiviteter, der er genstandsrettede, spontane og nye, og som indebærer oprettelse 

af en praksis for noget, mens det bliver udført (Weick, 1998: 554). Den 

improviserede plan resulterer i et naturligt flow i opgaveløsningen. Som 

gruppeføreren formulerer det nedenfor: 
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”Jeg tror bare det var det, at vi fandt det system der virkede og der var 
bare et naturligt flow i det og... Jah, når det går godt og gutterne de får 
det at vide, så giver det os bare et boost og man får sådan en følelse af at 
det bare kører og det gjorde det også og jeg tror egentlig bare det også 
var den man kørte på. Det her med man bare fandt et system der 
fungerede og så er det bare det man følger.” 

(GT4: 121) 

 

Denne intersubjektive oplevelse af flow, og at enhedens medlemmer selvstændigt 

koordinerer og træffer beslutninger, der understøtter og harmonerer med 

kollektive handlinger, er som nævnt forankret i enhedens kommunikation med 

omgivelserne og hinanden i mødet med forhindringerne (GT1: 156; GT1: 160; GT2: 

130; GT4: 133). Tages der udgangspunkt i den kommunikation, hvoraf en 

intersubjektiv oplevelse af en plan for handling etableres, er denne karakteriseret 

ved forskellige forhold. Således beskrives det i interviewprotokollerne, at 

kommunikationen i opgaveløsningen karakteriseres som værende god (GT3: 130; 

GT7: 102). Som det formuleres i nedenstående ytring om oplevelsen af 

sammenhængen i handlinger og kommunikationen:  

  

”Og kommunikationen er super god og vi hopper over træerne og under 
træerne og der kører en god stafet, hvor alting bare glider afsted på den 
her forhindringsbane. Vi råber hinanden med og folk... opmuntrer 
hinanden og råber hold kæft hvor det går godt og fortsæt tempoet 
drenge... og bliver sådan... råber hinanden... snakker super godt sammen.” 

(GT7: 98) 

  

Foruden et positivt kommunikationsklima er kommunikationen i situationen 

ligeledes karakteriseret ved at være meget fokuseret på praksis og på 

opgaveløsningen (GT2: 126; GT3: 128; GT4: 126; GT5: 164). Dette endda i et sådan 

omfang, at kommunikation, som vurderes at være irrelevant eller unødvendig for 

den umiddelbare praksis, ligeledes er fokuseret på og centreret om selve opgaven 

(GT3: 126; GT3: 130). Slutteligt er kommunikationen karakteriseret ved at være 

stedet for koordinering af aktiviteter og dermed stedet, hvor en intersubjektiv plan 

for opgaveløsning og organisering finder sted (GT1: 116; GT1: 152; GT4: 113: GT4: 

119; GT7: 98). Som det formuleres nedenfor:  
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”Det er faktisk alle folk der tager del i opgaveløsningen der. Det er sådan... 
Føreren der, er også rigtig godt med og også foran det meste af tiden, 
men det er alle folk der er med til at sige: ”Hey pas på ikke at få din fod ud 
over der”, eller: ”Hold fast her vi skal bare fremad - to mand frem”. Det er 
ligesom om at alle folk bare engagerer sig meget i opgaven der og er 
motiveret for den.” 

(GT2: 128) 

 

Foruden oplevelsen af kommunikationen som værende god, fokuseret og som 

rummet, hvori koordineringen af aktiviteter fandt sted, nævnes det ligeledes, at 

der i situationen er meget kommunikation, samt at den er karakteriseret ved 

instruktiv envejskommuikation (GT3: 126: GT4: 126; GT5: 164; GT7: 102). 

Endvidere fremhæves det, at gruppeføreren i situationen anerkendte og roste 

enhedens initiativ og indsats (GT4: 119). De forskellige meningskategorier og 

meningsudsagn, der tilkendegiver kommunikationen og planens tilblivelse heri, er 

illustreret i tabel 7-2 nedenfor. 
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 Oplevelsen af flow i kommunikationen er relateret til koordineringen 
af aktiviteter (GT1: 116). 

 Der var i opgaveløsningens iværksættelse én, som førte ordet og 
uddelegerede opgaverne (GT1: 152). 

 Der kommunikeres om opgaveløsningen i situationen (GT2: 126). 
 Der kommunikeres udelukkede om opgaveløsningen og 

koordineringen af de fælles aktiviteter, der skal til for at løse denne 
(GT2: 128). 

 Kommunikationen centreres omkring opgaveløsningen (GT2: 136). 
 Der blev i opgaveløsningen kommunikeret meget (GT3: 126). 
 Kommunikationen centreredes om opgaveløsningen, men der var 

også irrelevant kommunikation (GT3: 128). 
 Den irrelevante kommunikation centreredes ligeledes om 

opgaveløsningen (GT3: 130). 
 Kommunikationen karakteriseres i opgaveløsningen som værende 

god (GT3: 130). 
 Der udvikles et system for opgaveløsning in situ, som er nem at 

supplere med aktivitetskoordinerende kommunikation (GT4: 113). 
 Kommunikationen var omkring selve opgaveløsningen (GT5: 164). 
 Gruppeførerens kommunikation var primært koordinering af 

aktiviteter med henblik på handling (GT4: 119). 
 Der opleves et flow i kommunikationen, der er positiv for 

koordinering og moralen (GT7: 98). 
 Kommunikation beskrives som god, men uden at indholdet står klart. 

Når kommunikationen er god, så tænker man ikke over den (GT7: 
102). 
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 Der var i højere grad sat rammer for opgaveløsningen end en 
decideret plan (GT1: 156). 

 Eftersom opgaveløsningen iværksættes opleves det, at der er en plan 
for handling (GT1: 156). 

 Planen emergerede i den situerede kommunikation omkring 
handling (GT1: 160). 

 Planen for opgaveløsningen udvikles i mødet med forhindringerne 
(GT2: 130). 

 Planlægningen kan karakteriseres som en trail-and-error tilgang 
(GT3: 124). 

 Der udvikles et systemet for opgaveløsning in situ, som er nemt at 
supplere med aktivitetskoordinerende kommunikation (GT4: 113). 

 Der opleves i situationen et godt flow fra kommunikation til handling 
(GT4: 113). 

 Planen blev udarbejdet i opgaveløsningen og de rammer, der blev 
stillet herfor (GT4: 117). 

 Der opleves i situationen en følelse af flow (GT4: 121). 
 Der var ingen planlægning før opgaveløsningen, men en plan blev 

konstrueret in situ (GT7: 100). 
Tabel 7-2: Meningskategorier der beskriver planens situering i praksis. 

 

Foruden oplevelsen af kommunikationen som værende god gør det forhold, at 

enheden ikke er fastsat på en plan eller organisering for opgaveløsning, at 

beslutningskompetencen i situationen opleves som værende distribueret til hele 

enheden.  

 

Det fremgår således af interviewprotokollerne, at gruppeføreren trak sig for at 

danne overblik, men ellers lod enheden selvstændigt koordinere aktiviteter og 

handlinger og ellers supplerede ved kommunikativt at holde fokus på opgave og 

koordinere aktiviteter i de tilfælde, hvor overblikket var til hjælp for den 

umiddelbare praksis (GT2: 140; GT2: 142; GT144; GT4: 119). Der eksisterer 

således ikke en oplevelse af stærk styring fra gruppeføreren i situationen, men 

derimod en oplevelse af, at alle enhedens medlemmer kommunikerede om, 

hvordan forhindringerne løses, og at det var den af enhedens medlemmer, som 

havde det umiddelbare overblik, som traf de umiddelbare beslutninger (GT1: 170; 

GT2: 138; GT3: 136; GT7: 104; GT7: 116). Som det formuleres i nedenstående 

ytring formuleret af et af enhedens medlemmer: 
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”Jeg kan ikke huske hvordan de blev truffet. Jeg kan bare huske de blev 
truffet og jeg kan huske vi skulle op af en stejl skrænt på et tidspunkt. 
Sådan en sandklippe med et reb og der var det den første der kom frem, 
der sagde:” Okay stil dig op på den der! Du kan stille dig på den der”. Og 
så gjorde man bare det, fordi han var den første der var der henne og se 
hvordan situationen så ud og så var det bare sådan vi gjorde det (…) Det 
var sådan meget hurtige beslutninger og den der lige havde, ja... 
indblikket det gode overblik på det tidspunkt, det var ligesom ham der 
kaldte situationen.”  

(GT7: 104) 

 

Distributionen af beslutningskompetence til enheden foregår dog ikke på 

bekostning af enhedens oplevelse af sammenhæng i kommunikationen eller i de 

forskellige beslutninger og handlinger, denne affødte (GT1: 114; GT2: 138: GT8: 

46). De forskellige meningskategorier, som karakteriserer beslutningsprocessen 

og enhedens organisering i opgaveløsningen, er illustreret i tabel 7-3 nedenfor: 
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 Der opleves i den aktive opgaveløsning og handling et flow i 
kommunikationen (GT1: 114). 

 I situationen var beslutningskompetencen distribueret ud i enheden 
(GT1: 170). 

 Ligesom planen udvikles i situationen, træffes beslutningerne 
distribueret, som situationen udfoldes (GT2: 138). 

 Der var ikke en oplevelse af, at gruppeføreren styrede 
opgaveløsningen, men derimod, at holdet koordinerede aktiviteter 
(GT3: 136). 

 I opgaveløsning trak gruppeføreren sig tilbage for at få overblik og 
kunne koordinere enhedens handlinger (GT4: 119). 

 Beslutningerne blev truffet af den, som havde overblik i situationen 
(GT7: 104). 

 Beslutningen var i situationen distribueret (GT7: 116). 

O
p

le
v

el
se

n
 a

f 
af

 d
et

 
o

rg
an

is
at

o
ri

sk
e 

h
ie

ra
rk

i 
 

 Der var i situationen en oplevelse af føring som en aktivitet, der 
sikrede fokus på opgaveløsningen (GT2: 140). 

 Der var i situationen en oplevelse af, at gruppeføreren havde 
overblik og understøttede opgaveløsningen ved at koordinere 
aktiviteter (GT2: 142). 

 Der var i situationen en oplevelse af, at gruppeføreren understøttede 
opgaveløsningen ved at koordinere og optimere aktiviteter (GT2: 
144). 

 Der var ikke en oplevelse af, at gruppeføreren styrede 
opgaveløsningen, men derimod at holdet koordinerede aktiviteter 
(GT3: 136). 

 I opgaveløsning trak gruppeføreren sig tilbage for at få overblik og 
kunne koordinere enhedens handlinger (GT4: 119). 

Tabel 7-3: Meningskategorier, der beskriver beslutninger og organisering. 
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Det er selvsagt vanskeligt at vurdere, hvorvidt det forhold, at enheden ikke på 

forhånd havde mulighed for at planlægge opgaveløsningen og organisere med 

henblik herpå, kan forklare den distribuerede beslutningskompetence og den 

relativt flade hierarkiske organisering, eller om forklaringen eksisterer i det 

stemningsmæssige udgangspunkt. Ikke desto mindre fremgår det af 

interviewprotokollerne, at den positive stemning, hvormed opgaveløsningen 

initieres, bibeholdes gennem opgaveløsningen. Som det formuleres i nedenstående 

ytring:  

 

”Jamen, vi er... vi er foran der. Vi har fået masser af gode tilråb fra 
lærerne, fået lidt ros fra dem, der måske bare plejer at hakke os oven i 
tuden - og man flyver lidt oven på det. Kommunikationen er rigtig god 
lige her, hvor det bare er i opgaveløsningen. Det er sådan det... mest at 
humøret er højt tror jeg - når man kaster sig ud i sådan en opgave der. 
Der er sgu meget gå på altså...”  

(GT2: 136) 

 

Enheden løser opgaven uden yderligere viden om, hvordan deres resultat er 

relativt til de andre enheder på øvelsen. Alligevel løses opgaven med en oplevelse 

af at have et vist momentum fra denne opgaveløsning. Et momentum der også 

påvirker enhedens videre færden mod den næste post på øvelsen (GT 1: 168; GT7: 

98). 

 

7.1.4 Diskussion - Opgaveløsningen 
Tages der indledningsvist udgangspunkt i det forhold, at enheden forud for 

opgaveløsningen ”ikke kunne sætte et billede på hvad vi egentlig skulle” (GT1: 156), 

kan opgaveløsningen anskues som en anledning for meningsskabelse (Weick et al., 

2005). Den meningsskabelse og organisering, der fordres kan ligesom tidligere, 

forstås ud fra sensemakingteorien. Devisen er således, at enheden foretager en 

udvælgelse af genstande i omgivelserne, som udgør en forhindring for transport af 

hjulet. Efterfulgt af denne udvælgelse finder en selektion sted i forhold til, hvordan 

der handles herpå for til slut at integrere dette handlingsmønster i måden, hvorpå 

der handles i fremtidige møder med forhindringer (Weick, 1969; Weick, 1979). 
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Eller som sekvensens forskellige processer manifesteres i den tidligere ytring 

fremført af gruppeføreren: 

  

”Vi skulle bare sørge for, at det dæk her, ikke ramte jorden. Ehm, så det 
gav jo meget god mening at man havde nogle til at tage i mod og nogen 
der ligesom kunne.. der lå på jorden, som man kunne ja... ikke trille det 
hen over, men som ligesom kunne sørge for at det ikke ramte jorden 
dernede, bare føre det under den her træstamme og så nogle der gav det 
til de to personer og det gjorde vi egentlig lige fra starten af og det 
fungerede jo bare, så det holdt vi bare fast i.” 

(GT3: 117) 
 

Udvælgelsen manifesteres i ytringens indledning, hvor ”Vi skulle bare sørge for, at 

det dæk her, ikke ramte jorden” referer til enhedens udvælgelse af tegn fra 

omgivelserne, der skal være genstand for meningsskabelse og beskriver reelt 

enhedens enactment af omgivelserne. Dette mens selektionen observeres i 

ytringens midte, hvor ”Ehm så det gav jo meget god mening at man havde nogle til 

at tage i mod og nogen der ligesom kunne.. der lå på jorden, som man kunne ja... ikke 

trille det hen over, men som ligesom kunne sørge for at det ikke ramte jorden 

dernede, bare føre det under den her træstamme og så nogle der gav det til de to 

personer…”, refererer til enhedens selektion af en handling fra et repertoire af 

muligheder for, hvordan forhindringen kunne håndteres. Slutteligt refererer ”… og 

det gjorde vi egentlig lige fra starten af og det fungerede jo bare, så det holdt vi bare 

fast i” til enhedens inkorporering af denne måde at håndtere forhindringerne på i 

enhedens eksisterende meningsstrukturer og dermed måden at organisere i 

opgaveløsningen (Tsoukas, 2013; cf. kap. 3.2). 

 

Til trods for sensemakingteoriens forklaringskraft er det særligt interessante ikke 

alene, hvordan meningsskabelse finder sted i situationen, men derimod hvordan 

selektionen af den handlingsmodel, hvor enheden hele tiden havde to individer 

foran forhindringer, to individer i forhindringerne og to individer på den anden 

side af forhindringerne, blev udvalgt i det repertoire af muligheder, der eksisterede 

for opgaveløsningen (GT4: 117). Godt nok er den valgte løsning til dels et produkt 

af enhedens enactment af situationen, men en væsentlig del af årsagen til, at det 
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også fremadrettet blev denne model for opgaveløsning, eksisterer selvsagt også i 

bevægelsen fra enactment til selektion. Denne bevægelse er det tidligere 

argumenteret for at kunne konceptualiseres via tekst-konversation dialektikken 

(kap. 6.4). 

 

Teorien om retrospektiv sensemaking beskriver bevægelsen fra enactment til 

selektion som en envejs relation fra enactment til selektion (Weick, 1969; Weick, 

1979; cf. kap. 3.2.2).  En applikation af tekst-konversation dialektikken til at 

konceptualisere denne relation kan ikke alene forklare, hvordan selektionen forgår 

som et dialektisk samspil mellem tekst og konversation, men danner qua 

konversationens karakteristika også et naturligt afsæt for en efterfølgende 

indlejring i eller forandring af enhedens eksisterende meningsstrukturer og 

organisering. En transskription af enhedens kommunikation i den aktuelle 

opgaveløsning ved post fire er illustreret nedenfor og kan med fordel anvendes til 

at uddybe, hvordan forholdet mellem udvælgelse og selektion kan forstås som 

tekst-konversation dialektik. Interaktionen nedenfor foregår som tidligere nævnt i 

en hektisk kontekst med sprængninger, og enheden opererer under et fysisk og 

tidmæssigt pres. 

 

Ref. Nr.  Tidskode Indhold 
74 3:32,4 - 3:35,4 GT4: ”Hvad så drenge?” 

75 3:35,4 - 3:39,3 GT3: ”Sig nu... Sig til hvis det er I skal bruge hjælp” 

76 3:39,0 - 3:43,2 GT5: ”Rød? Rød betyder hvad??” 

77 3:43,2 - 3:44,4 GT4: ”Over!” 
GT3: ”Over!” 

78 3:44,4 - 3:46,3 Oversergent: ”10 sekunders straf” (baggrund) 

79 3:46,3 - 3:47,5 GT5: ”Skal vi, må vi?” 

80 3:47,5 - 3:49,8 GT1: ”Vi skal også over? Vi skal også over?” 
GT4: ”Vi skal også over!” 

81 3:49,8 - 3:51,2 GT5: “Go, Go, Go, Go” 

82 3:51,2 - 3:51,9 GT4: ”Op GT7!” 

83 3:51,9 - 3:53,5 GT5: ”Nej vent lige, få nogle igennem først.” 

84 3:53,5 - 3:57,6 GT2: ”Læg en op på den så den ikke kan røre.” 

85 3:57,6 - 3:58,3 GT1: ”Skal jeg ikke tage den igen?” 

86 3:58,3 - 3:59,5 GT2: ”Læg en op på den så den ikke kan røre...” 
GT1: ”Skal jeg ikke tage den igen?” 

87 3:59,5 - 4:02,9 GT4: ”I må ikke komme ud, i må ikke komme ud fra det der markerings 
strimmel!” 

88 4:02,9 - 4:03,2 GT2: ”Nej” 

89 4:03,2 - 4:09,1 GT1: ”Pas på!” 
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90 4:09,1 - 4:11,4 Oversergent: ”30 sekunders straf” (baggrund) 

91 4:11,4 - 4:11,6 GT5: ”For fanden gutter!” 

92 4:11,6 - 4:13,4 GT3: ”Vi kan ikke… ” 

93 4:13,3 - 4:13,9 GT4: ”Kom ned!” 

94 4:13,9 - 4:16,1 GT5: ”Nej, men der var nogle der sagde I havde det. Der var ikke nogle der havde 
det!” 

95 4:16,1 - 4:17,7 GT8: ”Der var ikke nogle der sagde de havde den!” 

96 4:17,6 - 4:19,3 GT2: ”En af jer tag fat!” 

97 4:19,3 - 4:19,8 GT1: ”Fortsæt!” 

98 4:19,8 - 4:20,7 GT5: ”En af jer her!” 

99 4:20,6 - 4:24,5 GT1: ”Over hernede...” 

100 4:24,5 - 4:25,8 GT1: ”Alle mand over!” 

101 4:25,7 - 4:27,3 GT4: ”Og I ikke kommer ud for markeringsstrimlen!” 

102 4:27,3 - 4:28,8 GT1: ”Alle mand over!” 

103 4:28,8 - 4:32,7 GT4: ”Pas på dine fødder der” (at de ikke kommer udover markeringsstrimlen) 
104 4:32,7 - 4:39,2 GT5: ”Kom nu, kom nu (sprængning i baggrunden)... Har du det?” 

Tabel 7-4: Enhedens interaktion i mødet med den første forhindring (Bilag 23). 

 

Ovenstående interaktion er en transskription af enhedens interaktion i mødet med 

den første forhindring, hjulet skal transporteres over. Som det fremgår af 

interaktionen, har denne karakter af det, der i tekst-konversationsdialektikkens 

terminologi kan kategoriseres som en tekst (Taylor et al., 1996; McPhee & Iverson, 

2013). Tekst består som tidligere nævnt af indholdet af, hvad der kommunikeres i 

form af perceptioner, ideer, og ytringer. Interaktionen ovenfor kan, anskuet som en 

tekst, siges at bestå af alle førnævnte indholdstyper. Således er ytringen: ”Nej vent 

lige, få nogle igennem først” (tabel 7-4: 83) en ide eller en ytring, der relaterer sig til 

foregående ytringer og er anderledes end andre ytringer. Interaktionssekvensen 

ovenfor repræsenterer således en tekst, hvor perceptioner som eksempelvis 

betydningen af rød (tabel 7-4: 76-77) såvel som ytringer (tabel 7-4: 75; tabel 7-4: 

85), ideer (tabel 7-4: 83 - 84), spørgsmål (tabel 7-4: 80) og anvisninger (tabel 7-4: 

89; tabel 7-4: 96) er indholdet af kommunikationen. Det interessante er dog, 

hvordan denne tekst nærmest per automatik gennemgår en translation fra tekst til 

konversation og dermed får fremtidig betydning for enhedens virkemåde (GT1: 

156; GT2: 130; GT3:124; GT4: 117). 

 

Det forhold, at opgaven repræsenterede en post på en øvelse og derfor er en 

relativt veldefineret opgave, om end det var vanskeligt at danne et mentalt billede 

af, hvordan opgaven skulle løses (GT1: 156), kombineret med det forhold, at 
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interaktionen er fokuseret på praksis og har udgangspunkt i opgaveløsningen 

(GT2: 126; GT3: 128; GT4: 126; GT5: 164), indikerer en vis grad af samorientering i 

enheden (McPhee & Iverson, 2013). Ikke desto mindre forklarer disse to forhold 

ikke alene, hvordan eksempelvis ”Nej vent lige, få nogle igennem først” (tabel 7-4: 

83) translateres til en praksis, der dikterer, at enheden i mødet med fremtidige 

forhindringer håndterer disse på samme måde og dermed skaber oplevelsen af, at 

en plan for opgaveløsningen er til stede. En forklaring herpå må nødvendigvis 

eksistere i den intersubjektive forståelse, som samorienteringen og interaktionen i 

kombination tilvejebringer situationen. 

 

Der kan som tidligere nævnt skelnes mellem den igangværende handling, hvis 

resultatet er ukendt og eksisterer i fremtiden, samt den afsluttende handling, hvis 

udfald eksisterer i fortiden og derfor vurderes retrospektivt. Den igangværende 

handling kan siges at være motiveret af et for-at-motiv, mens den afsluttende 

handling kan siges at være motiveret af et fordi-motiv (Schutz: 1972/2005; kap. 

3.2.2). Når der i mødet med den første forhindring kommunikeres ”Nej vent lige, få 

nogle igennem først” (tabel 7-4: 83), er motivet herfor altså, at der skal nogle 

personer igennem, for-at der er nogle til at tage imod hjulet på den anden siden. 

Når denne praksis således bliver almengyldig for enheden i det fremtidige møde 

med forhindringer i denne specifikke opgaveløsning, er dette forankret i, at for-at 

motivet for ytringen bliver til enhedens fordi-motiv, og der dermed opstår en 

intersubjektiv forståelse af en plan for enhedens handlinger. Det giver altså mening 

at få nogen igennem, fordi der så er nogen til at tage imod på den anden side af 

forhindringen (GT4: 113; GT4: 121; GT7: 100). Dermed kan en relativ kort og 

simpel ytring i en tekst være genstand for en translation til konversation og til 

handling, som influerer på enhedens fremadrettede organisering i 

opgaveløsningen (McPhee & Iverson, 2013). 

 

Kommunikationen er i den empiriske beskrivelse af situationen gengivet som 

værende stedet for aktivitetskoordinering og dermed stedet hvor en plan skabes 

(GT1: 116; GT1: 152; GT4: 113: GT4: 119; GT7: 98). Samtidig beskrives 

kommunikationen i situationen som værende meget instruerende og envejs (GT3: 
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126: GT4: 126; GT5: 164; GT7: 102). Umiddelbart kan disse forhold virke 

modsætningsfyldte, og kombineret med den distribuerede beslutningsproces kan 

der umiddelbart opstå associationer til, hvad der kan karakteriseres som en 

hektisk og kaotisk situation, hvor alle enhedens medlemmer forsøger at 

kommunikere og instruere, hvordan opgaven skal løses. Når dette ikke er tilfældet, 

og enheden alligevel kan skabe mening og handle på baggrund af en ytring som 

”Nej vent lige, få nogle igennem først” (tabel 7-4: 83), eksisterer forklaringen 

således i den intersubjektive samorientering og det forhold, at en sådan 

kommunikativ ytring er tilstrækkelig for enhedens medlemmer til at forstå motivet 

for ytringen for dernæst at organisere og koordinere aktiviteter på baggrund heraf 

(Schutz, 1972/2005; Nielsen, 2012). Formuleret i andre termer er den eneste 

nødvendige kommunikation i situationen altså den kommunikation, der muliggør 

handling og som konsekvens heraf mening. 

 

7.1.5 Opsamling - Gendarmturen situation et 
Den første empiriske situation fra Gendarmturen kan anskues som en situation, 

hvori enheden relativt spontant og momentant skal løse en opgave under 

forudsætninger, som umuliggør prospektiv planlægning i forhold til, hvordan 

opgaveløsningen skal foregå (GT3: 122). Der skal med andre ord altså 

improviseres en plan for opgaveløsningen, hvor improvisation forstås som 

udførelse og planlægning på én og samme tid. Opgaveløsningen iværksættes under 

en sådan forudsætning (GT1: 156). Sideløbende med initieringen af 

feltforhindringsbanens første par forhindringer etableres en oplevelse af en plan 

for enhedens organisering i kommunikationen om den situerede praksis. Denne 

plan influerer på enhedens organisering i mødet med aktuelle forhindringer såvel 

som enhedens møde med fremtidige forhindringer – altså en plan for 

opgaveløsningen generelt (GT1: 156; GT2: 130: GT3: 124). Denne plans 

formulering er som nævnt situeret i enhedens interaktion med omgivelse og med 

hinanden, men selve planen er ikke genstand for en egentlig interaktion herom.  

Derimod er oplevelsen af en plan forankret i den intersubjektive samorientering, 

der karakteriserer enhedens kommunikation i den aktuelle opgaveløsning, og som 

muliggør organisering (Schutz, 1972/2005; Taylor, 2006). 
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Kommunikationen, hvoraf en plan tager form, er i situationen karakteriseret ved 

flere forskellige forhold. Kommunikationen er fokuseret på praksis og 

opgaveløsning (GT2: 126; GT3: 128; GT4: 126; GT5: 164), samt at det er i 

kommunikationen, at aktiviteter koordineres, og hvor oplevelsen af en plan 

etableres (GT1: 116; GT1: 152; GT4: 113: GT4: 119; GT7: 98). Som det fremgår af 

interviewprotokollerne såvel som transskriptionen af kommunikationen i 

situationen, har kommunikationen karakter af, at alle enhedens medlemmer er 

afsendere og modtagere af kommunikation omkring en fælles problematik. 

Endvidere fremgår det, at kommunikationen generelt er instruktiv eller 

koordinerende og i høj grad har dialogisk karakter (GT3: 126: GT4: 126; GT5: 164; 

GT7: 102). Ligesom i analysen af casen Klør Knægt kan der derfor argumenteres 

for en polyfonisk kommunikationssituation som udgangspunktet for fremtidig 

handling. Et sådan argument understøttes også af den distribuerede 

beslutningskompetence, der karakteriserer situationen (tabel 7-3). I den 

forbindelse forstås polyfonisme ikke blot som det faktum, at der er flere stemmer, 

men at disse stemmer arbejder i samme retning mod en tiltagende intersubjektiv 

forståelse. En forsimplet illustration af kommunikationen i opgaveløsningen er 

illustreret i tabel 7-5 nedenfor.  

 

Situation (tabel 7-2; tabel 7-3) 
Visualisering  

 
 

Kommunikation Polyfonisk; hvor der er flere afsendere og 
modtagere af kommunikation med 
forskellige budskaber rettet mod et fælles 
mål, og som har tiltagende intersubjektiv 
forståelse som konsekvens.  

Organisation Distribueret 
Tabel 7-5: Illustration af kommunikationen i situation et Gendarmturen. 
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Som det fremgår af tabel 7-5 er kommunikationen karakteriseret som polyfonisk, 

og enhedens kommunikation kan gennem hele opgaveløsningen karakteriseres 

sådan. I kommunikationen omkring et fælles objekt som eksempelvis håndtering af 

en forhindring bevirker den polyfoniske kommunikation, at enheden i større grad 

opnår en oplevelse af, at der er en plan for, hvordan opgaveløsningen skal foregå, 

hvilket er tilkendegivet ved spiralen i illustrationens baggrund. Denne forståelse 

finder sted til trods for det faktum, at ekspliciteringsgraden omkring en sådan plan 

er ikke eksisterende. Derimod er oplevelsen af en plan forankret i det forhold, at 

det i situationen er muligt at samorientere og skabe en intersubjektiv forståelse, 

hvor konsekvensen er, at den relativt instruerende envejskommunikation er 

tilstrækkelig for meningsskabelse omkring enhedens virke (Schutz, 1972/2005; 

Nielsen, 2012). 

 

I analyse af de to situationer fra casen Klør Knægt fremhæves den polyfoniske 

kommunikationssituation ligeledes som en essentiel arena for handling og 

organisering i situationer, hvor meningsskabelse er udfordret (cf. kap. 6.2.7; kap. 

6.3.5). Den empiriske situation beskrevet og analyseret ovenfor er interessant, 

fordi den elaborerer på såvel den proces som det produkt, den polyfoniske 

kommunikationssituation tilvejebringer. Dette ved at illustrere, hvordan 

polyfonisme i en situation, hvor organiseringen er vanskeliggjort, kan lede til 

oplevelse af en plan og en efterfølgende organisering forankret heri (McPhee & 

Iverson, 2013).  

 

7.2 Situation to: Fysisk og mental opløsning 
Den næste situation fra Gendarmturen foregår fredag den 30. august 2013 i 

tidsrummet mellem klokken 00.00 og 05.00 på den ca. 5.5 kilometer strækning 

mellem Sønderborg Kaserne og Mosen (øvelsesterræn). Forud for den aktuelle 

situation har enheden gået ca. 56 kilometer og netop løst en post på Sønderborg 

Kaserne og skal foretage en march mod en ny destination; et ODO76  (bilag 38). 

                                                        
76 Betegnelsen for et overdagningsområde, hvor soldater opbygger fysisk og mentale kræfter (GT4: 
87). 
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Enheden er ved opgaveløsningens iværksættelse ikke bevidste om, at den næste 

destination, de ankommer til, reelt markerer afslutningen for øvelsen, men der 

gisnes herom. Ikke desto mindre havde enkelte af enhedens medlemmer forventet, 

at øvelsens afslutning var ved kasernen, hvorfor marchen repræsenterer en ikke 

uvæsentlig fysisk og mental opgave for enkelte af enhedens medlemmer (GT2: 

110). 

 

Der eksisterer narrativ kohærens omkring hændelsesforløbet. Gruppeføreren får 

udleveret kortet, hvorpå ruten for marchen er indtegnet. Dernæst får han at vide, 

at enheden skal forlade kasernens område hurtigst muligt. Enhedens medlemmer 

har på dette tidspunkt mentalt indstillet sig på, at øvelsen ville slutte ved 

Sønderborg Kaserne, og agerer modvilligt på gruppeførerens instrukser om at 

forlade kasernens område (GT5: 126) Enheden mobiliseres og forlader kasernens 

område under tidspres via kasernes nordport (GT7: 72). Efter at have forladt 

kasernens område holder enheden et hvil, hvor gruppeføreren orienterer om 

opgaven såvel som planen for opgaveløsningen (GT4: 76; GT5: 126). Det mentale 

og fysiske pres, der influerer på enheden, vanskeliggør dog effektueringen af 

planen, og den må korrigeres under hensynstagen til enhedens funktionalitet ved 

at inkorporere flere pauser og et nedsat tempo (GT4: 80; GT5:126; GT8: 61).  Dette 

forhold til trods sker der en fysisk og mental opløsning af enheden (GT1: 136; GT7: 

80), og selvom enhedens ankomst til ODO opleves som en forløsning (GT5: 128), 

kan opgaveløsningen ikke karakteriseres som en succes (GT8: 50).  

 

Relateres denne anden empiriske situation fra Gendarmturen til fænomenet 

resiliens, opereres der altså med en situation, hvor forskellige forhold i enheden og 

omgivelser vanskeliggør et godt resultat (Sutcliff & Vogus, 2004). Som konsekvens 

heraf opløses enheden som organisatorisk konstruktion, og der kan ikke 

argumenteres for, at enheden opnår resiliens i situationen. Indeværende situation 

er således anvendelig til at betone, hvad det er for nogle forhold, som vanskeliggør 

konstrueringen af resiliens i situationen. 
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7.2.1 Forventningsbruddet - Fysiske og mentale barrierer 
Det fremgår af interviewprotokollerne, at enheden reelt forventer, at øvelsen 

stoppede ved kasernen (GT5: 126; GT7: 72). Det, at posten ved kasernen ikke 

markerede afslutningen for Gendarmturen, repræsenterer såvel en mental og 

fysisk barriere for enhedens medlemmer. Som det formuleres nedenfor af en af 

enhedens medlemmer omkring det mentale og fysiske pres, der opleves i 

situationen: 

 

”Jeg tror også at det der holdte humøret en lille smule oppe var det der 
med at have indblik på målet. Altså det der kasernen, vi skal bare tilbage 
til kasernen og da vi så fik at vide det ikke var der. Det er ligesom folk 
havde rationeret deres kræfter til kasernen, både mentalt og fysiske 
kræfter, det var ligesom det de havde gemt til og brugt af, og nu har man 
lige brugt de allersidste kræfter og så fik vi at vide vi skulle fortsætte og så 
føler folk ikke de har noget som helst at give af. Det var… det var slemt.”  

(GT7: 114) 

 

Det mentale pres, enheden oplever i erkendelsen af, at øvelsen fortsætter, 

manifesteres i enheden som en pludselig oplevelse af udmattelse, ugidelighed og 

mangel på overskud (GT2: 110; GT7: 72; GT7: 114). Som det formuleres i 

nedenstående ytring: 

 

”Og lige da vi kommer ind på kasernen der, der er der mange der er... Der 
er der nogle stykker der er rimelig færdige, de skulle ikke gå længere – 
oveni hovedet der skulle de ikke gå længere hvert fald. Og da vi så får at 
vide hvor vi skal hen. Det slår nogle som en hammer hvert fald, det slår os 
lidt hårdt og vi kommer ikke så hurtigt ud af kasernen”  

(GT2: 110) 

 

Opgaveløsningen er som tidligere nævnt allerede fra begyndelsen, hvor enheden 

skal forlade kasernens område, vanskeliggjort, og der eksisterer en modstand mod 

den forestående og endnu udefinerede opgave, enheden er blevet stillet (GT5: 126; 

GT7: 72; GT7: 88). Ikke desto mindre mobiliseres enheden til at forlade kasernen, 

og ude foran kasernens nordport bringes enheden til hvil, således en videre 

indføring i opgavens indhold og planen for opgaveløsningen kan finde sted (GT5: 

126). Moralen og stemningen beskrives på dette tidspunkt som værende lav (GT2: 
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110; GT7: 110; GT7: 112), og det eneste, som motiverer enheden, er forventningen 

om, at den aktuelle opgave sandsynligvis er den opgave, der afslutter øvelsen (GT1: 

130). Særligt på dette tidspunkt manifesterer det fysiske pres, som enheden har 

fungeret under på hele øvelsen, sig. Det fysiske pres manifesteres som en oplevelse 

af manglende energi og opgivelse i forhold til den forestående opgaves fysiske del, 

samt som en manglende fysisk tilstedeværelse qua det forhold, at enhedens 

medlemmer ved hvilet simpelthen falder i søvn (GT1: 130; GT3: 76: GT7: 74; GT7: 

88). Tabel 7-6 nedenfor illustrerer de forskellige meningsudsagn og menings-

kategorier, som beskriver enhedens oplevelse af fysisk og mentalt pres: 

 

Meningskategori Meningsudsagn og protokolreference 
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 Idet forventningen om, at øvelsen var færdig, ikke indfries, fungerer 
opgaven som en psykologisk barriere for enheden (GT2: 110). 

 Den manglende eksplicitering af opgaven skaber utryghed i forhold 
til, hvad der skal ske (GT7: 72). 

 De brudte forventninger repræsenterede en psykologisk barriere 
(GT7: 72). 

 Da opgaven bryder med enhedens forventninger, resulterede det i 
manglende engagement samt opgivelse (GT7: 72). 

 Der rettes vrede mod øvelsesledelsen over opgaven (GT7: 76). 
 Uvished er et forhold, som påvirker enheden (GT7: 88). 
 Enheden er fysisk og psykisk nedkæmpet i situationen (GT7, 88). 
 Den manglende indfrielse af forventningen om at være færdig 

pressede enhed fysisk og mentalt (GT7: 114). 
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 Det fysiske pres nedkæmpede enheden i situationen (GT1: 130). 
 Det fysiske pres var i situationen fremtrædende (GT4: 76). 
 Enheden var ved denne opgave fysisk nedkæmpet (GT7: 72). 
 Det fysiske pres var på dette tidspunkt så overvældende, at nogle 

reelt overvejede at give op (GT7: 74). 
 Enheden er fysisk og psykisk nedkæmpet i situationen (GT7, 88). 
 Den manglende indfrielse af forventningen om at være færdig 

pressede enheden fysisk og mentalt (GT7: 114). 
Tabel 7-6: Meningskategorier, som beskriver mentalt og fysisk pres. 

 

Udgangspunktet for iværksættelsen af opgaveløsningen er således en ekstremt 

fysisk og mentalt presset enhed, som rent geografisk er placeret på en kræte77 

uden for kasernens nordport (GT7: 72). Dette er et vanskeligt afsæt for 

opgaveløsning, hvilket også formuleres af den person, som var gruppefører på 

situationen: 

                                                        
77 En vold, skrænt eller bakke. 
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”Allerede der, der tænkte jeg - det kommer ikke til at ske. Folk er sindssygt 
presset og går som jeg ved ikke hvad, handicappet eller hvad man nu skal 
sige”  

(GT5: 126) 

 

De fysiske og mentale udfordringer til trods forklarer gruppeføreren opgaven og 

anskueliggør, at enheden skal marchere ca. syv – ni kilometer78. Endvidere 

forsøger gruppeføreren at samle enheden og gøre enheden bevidst om ruten, som 

enheden skulle følge. Ikke desto mindre oplever gruppeføreren, at enheden ikke er 

interesseret i at blive indført i ruten, og at de af enhedens medlemmer, der ikke 

allerede sover, anskuer den forestående opgave som uoverkommelig (GT5: 126). 

 

7.2.2 Diskussion - Forventningsbruddet 
Det fremgår af den empiriske beskrivelse ovenfor, at enheden oplever et 

forventningsbrud, der influerer på meningsskabelsen. Enhedens meningsskabelse 

har gennem de sidste ca. 56 kilometers færden på Gendarmstien været influeret af 

en førfremtidstænkning om, at øvelsen ville slutte ved Sønderborg Kaserne (GT5: 

126; GT7: 72). Dette endda til trods for at enhedens medlemmer er bevidste om, at 

det i Forsvaret er en yndet psykologisk presteknik at vende soldaterne omkring 

kasernen (hjemmet) for dernæst at sende dem ud på nye opgaver (GT4: 76).  

 

Førfremtidstænkning kan som en foregribelse af en endnu ikke manifesteret 

situation medvirke til at motivere enheden til at fortsætte og har potentielt 

muliggjort, at enheden har kunnet håndtere det fysiske og mentale pres, som 

enheden har fungeret under på hele øvelsen, men førfremtidstænkningen var kun 

orienteret mod ankomsten til Sønderborg Kaserne (Schutz, 1972/2005; Weick, 

1979; Clark & Fast, 2008). Idet enhedens forventninger om 

førfremtidstænkningens forløsning ikke indfries ved ankomsten til Sønderborg 

Kaserne, opleves der givetvis et brud mellem det forventede og det erfarede, 

                                                        
78 Den reelle distance er ca. fem kilometer, men enheden fungerer under en overbevisning om, at de 
skal væsentlig længere, end de i virkeligheden skal.  
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hvilket kan forklare, hvorfor den ikke anticiperede opgave rammer nogle af 

enhedens medlemmer som en hammer (GT2: 110). Endvidere danner en sådan 

diskrepans mellem det forventede og det erfarede som tidligere nævnt en 

anledning for meningsskabelse (Weick et. al., 2005). 

 

Det initierende spørgsmål må derfor være, hvilke ressourcer enhedens 

medlemmer har til rådighed for meningsskabelsesprocessen i en situation, hvor 

førfremtidstænkningen reelt er indfriet, men hvor den forventede forløsning 

udebliver. Et umiddelbart svar vil være erfaringen, navnligt det at enheden reelt 

ikke ved, hvor stor en belastning den vil blive udsat for, eller hvordan øvelsen er 

sammensat rent opgave-, pres-, eller længdemæssigt. Den umiddelbare erfaring 

kan således karakteriseres som uvished, som det også formuleres af én af 

enhedens medlemmer nedenfor: 

  

”Altså for det første, så er det uvisheden, vi aner... på det tidspunkt, håber 
vi jo lidt på vi er færdige og så får vi alligevel at vide at vi skal gå videre 
og vi aner ikke hvor lang tid den her øvelse skal foregå.” 

(GT7: 88) 

 

Det forhold, at den umiddelbare erfaring i situationen er mere fremtrædende for 

meningsskabelse end tidligere, kan være medforklarende til, at det fysiske og 

mentale pres bliver centralt for erfaringen i situationen (tabel 7-6). Erfaringen er 

en essentiel bestanddel af meningsskabelse, og selvom nogle af enhedens 

medlemmer efter egen overbevisning havde gennemført øvelsen ved ankomst til 

kasernen og ikke skulle fortsætte (GT2: 110), svarede en sådan overbevisning ikke 

med den umiddelbare erfaring, og en fornægtelse af denne erfaring ville ikke 

ændre det faktum, at øvelsen ikke var slut (Colaizzi, 1978). Den manglende 

indfrielse af forventninger afføder, som det også illustreres i de tidligere empiriske 

situationer, en følelsesmæssig reaktion. Som en af enhedens medlemmer 

formulerer det omkring stemningen i enheden: 
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”Det var lige 80 procent den bare dykkede da vi kom ud af den 
bagudgang, der var altså... der var hele følelsesregistret igennem, folk blev 
sure og irriteret og trætte og ugidelige og dovne og... altså... det var bare 
helt ekstremt så meget humøret dykkede… ”  

(GT7, 112) 

 

Det er tidligere nævnt, at emotionelle stadier kan influere på 

meningsskabelsesprocessen. Den manglende forløsning i indfrielsen af 

førfremtidstænkningen (GT2: 110) kombineret med det oplevede pres og 

uvisheden om, hvornår presset vil aftage og øvelsen slutte (GT7: 88), har i 

situationen en indvirkning på, hvor enhedens medlemmer befinder sig rent 

følelsesmæssigt, da enheden forlader kasernes område (GT7: 112). Negative eller 

positive følelser kan som tidligere nævnt influere hvordan mening tilskrives 

fremtidige situationer, hvilket også kan være tilfældet i den aktuelle situation, hvor 

enheden efter at have forladt kasernen og blevet bragt til hvil for at modtage 

indføring i opgave og planen for at løse denne er overvældet af manglende energi 

og opgivelse i forhold til den forstående opgave (Vogus et al., 2014; Maitlis & 

Christianson, 2014). 

 

Udgangspunktet for opgaveløsningen er i situationen således ikke positiv. Der 

eksisterer en dårlig stemning i enheden, ligesom enheden er mentalt og fysisk 

udfordret. Disse forhold har givetvis indflydelse på det ledelses- og 

kommunikationsrum, som eksisterer som afsæt for en iværksættelse af 

opgaveløsningen. Det må nødvendigvis antages, at det er vanskeligt at 

samorientere enheden mod opgaveløsningen i en situation, hvor modtagerne af 

kommunikationen er på forskellige emotionelle stadier, som varierer fra irritation 

til ugidelighed, mens andre reelt sover (GT1: 130; GT3: 76: GT7: 88; GT7: 112). 

Som det formuleres nedenfor af gruppeføreren om vanskelighederne ved at samle 

og samorientere enheden omkring den forestående opgave: 

  

”Så det var bare en lang skubbetur hele vejen uden for kasernen og derfra 
der skulle folk have en pause, så vi holder ti - tolv minutters pause lige 
uden foran porten, fordi folk de var helt færdige. Jeg prøvede på at samle 
op og sagde: "Prøv nu lige og hør, nu skal i lige se hvordan ruten er fordi 
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vi skal ud og gå en lille tur nu her. Jeg ved ikke helt præcist hvor lang den 
er, men det skal vi nok klare". Prøvede at motivere en lille smule, men folk 
gad ikke rigtig samles for at se ruten, det var de pisse ligeglade med, de vil 
bare have en pause, så skulle de nok gå en lille smule bagefter.”  

(GT5: 126) 

 

Efter endt hvil iværksættes marchen mod det, der forventes at være øvelsens 

sidste geografiske position, og hvor enheden skal overnatte og genopbygge fysisk 

og mental energi. 

 

7.2.3 Enhedens individualisering - Kollektivt kollaps 
Efter et hvil på ca. et kvarters tid uden for kasernes nordport iværksætter enheden 

opgaveløsningen (GT8: 59). Planen for opgaveløsning tager udgangspunkt i 

enhedens funktionalitet efter devisen om, at alle mand skal med hjem. Derfor 

planlægges det at foretage marchen i et lavt tempo og med mange planlagte 

hvileperioder på ruten (GT2:110; GT8: 59). Til trods for at planen tager hensyn til 

det fysiske og mentale pres, der influerer på enhedens funktionalitet, effektueres 

planen ikke af enheden i situationen. Som det formuleres i nedenstående ytring: 

  

”Han (gruppeføreren) prøvede at lave en plan, men den kunne ikke.. Altså, 
den blev ikke overholdt, vi havde sådan nogle fikspunkter - altså nu.. 
henne ved skovkanten der holder vi den næste pause, men lige pludselig 
der var der en der bare tænkte: ”Jeg skal have en pause nu, nu kan jeg ikke 
mere” og så satte han sig ned: ”Jamen fint, så holder vi pausen her”. Så går 
planen jo i vasken, så ja der blev lavet en plan, men fordi at folk de var så 
trætte og udmattede og så videre, jamen så blev den ikke overholdt 
ordenligt og det gjorde det jo heller ikke ligefrem nemmere.”  

(GT4: 78) 

 

Som det fremgår af ytringen ovenfor, udfordrer enhedens fysiske udmattelse 

realiseringen af den indledningsvise plan. Som konsekvens heraf forsøger 

gruppeføreren at tilpasse planen til enhedens funktionelle niveau (GT4: 80; GT8: 

61). Ikke desto mindre aftager enhedens oplevelse af pres ikke, hvilket 

vanskeliggør at holde samling på enheden. Som det formuleres nedenfor: 
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”Der hvor vi så begynder at blive presset, det er på vej derud. Folk bliver 
sådan lidt... folk vil gerne gå i deres eget tempo og holde pauser sådan når 
de har lyst... holde mange pauser der ude og det er svært for føreren at 
holde sammen på folk, fordi folk de bliver meget egoistiske der.”  

(GT2: 110) 

 

Der opleves i situationen således en udvikling mod en fysisk opløsning af enheden, 

idet enhedens enkelte individer ikke rettede ind efter de aftalte fikspunkter for 

hvil, men derimod agerede ud fra subjektive præferencer (GT2: 110; GT4: 78). En 

sådan udvikling repræsenterer en ledelsesmæssig udfordring for den person, som 

er gruppefører (GT4: 76; GT4: 78). Indledningsvist havde gruppeføreren anlagt en 

pædagogisk ledelsestilgang, hvor gruppeføreren forsøgte at appellere til enhedens 

logik eksempelvis ved at betone, at det ikke giver mening at sove ved et to 

minutters hvil, da det øger træthedsfølelsen, men qua det fysiske pres blev 

ledelsesstilen konverteret til en mere instruktiv og autoritativ tilgang (GT5: 134; 

GT5: 142). Som det formuleres i nedenstående ytring fra en af soldaterne: 

  

”Det var... der havde vi den ene mand, altså gruppeføreren der havde lidt 
energi tilbage og han gik og sparkede os og hev os og sagde nej du gør 
ikke, og... altså det var stort set ham ene mand der hev os afsted... (…) men 
det var sådan en mand, der piskede os frem og sagde: Prøv nu og hør, nu 
rejser vi os op, så går vi og så håber vi det er derude vi får lov til at sove 
natten over.”  

(GT7: 76) 
 

Der eksisterer i enheden en erkendelse af, at enheden er presset og derfor en 

forståelse for gruppeførerens tilgang til ledelsesopgaven. Ikke desto mindre 

resulterede den anlagte ledelsesstil, kombineret med det pres enhedens 

medlemmer oplever, i en polarisering mellem enhed og gruppefører (GT5: 146). 

Dermed ikke sagt at enhedens medlemmer ikke oplevede en tilstedeværelse af 

ledelsesfunktionen, idet det af interviewprotokollerne fremgår, at det i situationen 

var gruppeføreren, der traf beslutningerne, viste overskud og ”motiverede” 

enheden i modgang (GT4: 76; GT4: 87; GT7: 116; GT7: 128). De forskellige 

meningsudsagn, der beskriver enhedens planlægning og ledelse i situationen, er 

illustreret i tabel 7-7 nedenfor. 
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Meningskategori Meningsudsagn og protokolreference 
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 Planen var at løse opgaven under hensynstagen til enhedens 
funktionalitet og virkemåde (GT2: 110). 

 Opgaveløsningen iværksættes under hensynstagen til enhedens 
funktionalitet, men det fysiske pres og den egoisme, dette 
foranlediger, gør, at enheden opløses (GT2: 110). 

 Førerens plan kunne ikke realiseres og blev tilpasset til det muliges 
kunst (GT4: 78). 

 Den indledningsvise plan korrigeres undervejs (GT4: 80). 
 Forankret i det pres enheden var udsat for, planlagde gruppeføreren 

at være meget instruktiv i sin ledelsesstil (GT5: 134). 
 Der var ikke en oplevelse af, at der var en plan for opgaveløsningen 

(GT7: 78). 
 Der var en plan for opgaveløsningen (GT8: 55). 
 Det forsøges i situationen at tage hensyn til enhedens funktionalitet 

(GT8: 59). 
 Planen virkede for så vidt, men den blev bare ikke effektiviseret som 

enhed (GT8: 59). 
 Planen tilpasses således, at den understøtter enhedens funktionalitet 

og virkemåde (GT8: 61). 
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 Spredningen i holdet repræsenterede en stor ledelsesopgave (GT4: 
76). 

 Situationens omstændigheder og enhedens funktionalitet taget i 
betragtning, traf føreren beslutninger i situationen (GT4: 87). 

 Den fysiske udmattelse vanskeliggjorde det at praktisere ledelse 
(GT5: 142). 

 I situationen følte gruppeføreren sig alene om opgaveløsningen 
(GT5: 144). 

 I opgaveløsningen opleves en polarisering mellem enhed og 
gruppefører (GT5: 146). 

 Forankret i det pres enheden var udsat for, planlagde gruppeføreren 
at være meget instruktiv i sin ledelsesstil (GT5: 134). 

 Gruppeføreren var en dynamo for, at enheden ikke gav op og kom i 
gang med opgaveløsningen (GT7: 76). 

 Forankret i det fysiske pres var kommunikationen i situationen 
vanskeliggjort (GT4: 76). 

 Gruppeføreren piskede enheden videre (GT7: 76). 
 Det var en ren fører - følger situation, hvor alle beslutninger træffes 

af føreren (GT7: 94; GT7: 96). 
 Der var i situationen en oplevelse af ledelse og styring (GT7: 116). 

Tabel 7-7: Meningskategorier der beskriver planlægning og ledelse. 

 

Selvom der eksisterede en oplevelse af ledelse i situationen, forholder det sig 

anderledes med oplevelsen af organiseringen. Enheden er som tidligere nævnt 

fysisk opdelt i mindre grupper eller enkelte personer, som fungerede på baggrund 

af egne præferencer. Gruppeføreren forsøgte at få samling på enhedens 

medlemmer. Som det formuleres af gruppeføreren nedenfor: 

 



 

255 
 

”Man blev nødt til sådan at sige: ”Prøv nu lige at høre her, der går nogle 
bagved som ikke kan gå lige så hurtigt som dig oppe foran, så du bliver 
nødt til at vente på ham omme bagved”. Alle de ting som normalt gav 
mening, når man gik i et sollys og man var frisk, det gav ikke rigtig 
mening der længere. Altså det her det var nogle andre spilleregler man 
spillede efter, det var bare survival-of-the-fittest, det gjaldt bare om at 
komme fremad.” 

(GT5: 132) 

 

Ovenstående ytring, fremført af gruppeføreren i situationen, er reelt meget 

sigende, fordi der i situationen er en stor grad af individualisme på bekostning af 

det kollektive. Individualismen tilskrives i situationen, det store fysiske og mentale 

pres enhedens medlemmer fungerer under (GT1: 150; GT2: 110; GT5: 132; GT7: 

78; GT8: 50). Det at enhedens medlemmer kun tænker på sig selv (GT7: 78), 

tænker indad (GT1: 144; GT1; 150), bliver meget egoistiske (GT2: 110; GT2: 116; 

GT8: 50) og ignorerer gruppeføreren (GT8: 65) beskriver en udvikling, der finder 

sted i løbet af opgaveløsningen, parallelt med den fysiske opløsning af enheden 

(GT5: 134). Som det formuleres omkring individualismen nedenfor: 

 

”Ehm fordi at gruppeførerrollen røg egentlig bare ud af vinduet, fordi folk 
var så presset at de blev egoister og de tænkte egentlig kun på sig selv. Og 
det var for eksempel sådan nogle som GT8 og GT6, der selvom de har fået 
at vide, nu får de lige to minutters hvil til at ligge her, så blev de bare 
liggende selvom de fik at vide gentagne gange, at nu skulle de rejse sig op 
og gå videre, så ignorerede de bare gruppeføreren.”  

(GT8: 50) 

  

Der eksisterer i situationen altså en oplevelse af ledelse og styring (GT4: 76; GT4: 

87; GT7: 116; GT7: 128). Ikke desto mindre undergraves denne funktion af den 

individualisme og egoisme, som er foranlediget af det mentale og fysiske pres, der 

påvirkede enheden i situationen (GT2: 110; GT8: 50). De forskellige 

meningsudsagn, der tilkendegiver en individualisering i situationen, er fremført i 

tabel 7-8. 
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 Enheden er presset på forskellige niveauer og agerer derefter i 

situationen (GT1: 142). 
 I situationen er organiseringen ikke meningsgivende for enhedens 

medlemmer, og meningsskabelse foregår mere individuelt (GT1: 
144). 

 Beslutningerne træffes ud fra individuelle præferencer (GT1: 148). 
 Det oplevede pres resulterer i en vis grad af egoisme (GT1: 150). 
 Opgaveløsningen iværksættes under hensynstagen til enhedens 

funktionalitet, men det fysiske pres og den egoisme, dette 
foranlediger, gør, at enheden opløses (GT2: 110). 

 I den pressede situation har individet sig selv nærmest, hvilket 
påvirker den intersubjektive organisering (GT2: 110). 

 Presset påvirker enhedens medlemmer på forskellige niveauer, 
hvilket vanskeliggør kollektiv handling (GT2: 116). 

 I situationen var enhedens medlemmer ligeglade med hinanden 
(GT5: 132). 

 I situationen var det survial-of-the-fittest (GT5: 132). 
 Det er den psykologiske barriere opgaven repræsenterer, som 

resulterer i at enhedens medlemmer bliver egocentriske (GT5: 148). 
 Enheden var opløst, og enhver havde sig selv nærmest (GT7: 78). 
 Presset i situationen fjernede opmærksomhed fra det kollektive mod 

det individuelle og egoistiske (GT7: 92). 
 Rollestruktur opløses, når enhedens medlemmer agerer egoistisk 

(GT8: 50). 
 Pressets individuelle karakter repræsenterer et problem i forhold til 

kollektivet (GT8: 65). 
Tabel 7-8: Meningskategorier der beskriver individualisering i situationen. 

 

Det er selvsagt, at en så udpræget grad af individualisme som den individualisme, 

der karakteriserer enheden i situationen, har en opløsende effekt på enhedens 

organisering og rollestruktur. Ikke desto mindre er den organisatoriske opløsning i 

situationen evident på forskellige niveauer. For det første observeres der i 

situationen en rent fysisk opløsning af enheden, idet der forekommer en rumlig 

udstrækning af enhedens medlemmers geografiske position i forhold til hinanden. 

Dette ved at en gruppering dannede bagtrop, mens en anden gruppering dannede 

fortrop, og resten af enhedens medlemmer befandt sig derimellem (GT1: 134; GT2: 

110; GT4: 91; GT5: 126; GT5: 134; GT7: 80). Som det formuleres nedenfor: 

 

”Gruppeføreren kunne næsten ikke holde styr på os, det var sådan en 
harmonikaeffekt. Vi har været en kilometer fra målet derude før han 
ligesom fik samlet os, der var... det var hver mand tænker på sig selv, der 
var ikke nogen gruppestruktur overhovedet. Hver mand gik det tempo 
han kunne og tænkte kun på, hvordan han selv satte den ene fod foran 
den anden.”  

(GT7: 78) 
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Foruden at repræsentere en væsentlig udfordring for den person, som er 

gruppefører i situationen (GT2: 110; GT4: 76; GT4: 90; GT7: 80), afstedkommer 

denne fysiske opløsning i kombinationen med den presforanledigede 

individualisme også en opløsning af enhedens organisering som idemæssigt 

konstruktion (GT2: 116; GT8: 63). Som det formuleres nedenfor:  

 

”Det er at der er forskel i gruppen, på hvor presset folk er og man er 
måske... Nogle er måske ikke så psykisk presset men vil måske gerne være 
færdige med det her og føler - okay vi kan måske godt gå hurtigere, vi skal 
bare... de her kilometer de skal bare ædes og så er der højst sandsynligt 
den sidste post derude, så kan vi blive færdige. Så bliver man måske lidt 
egoistisk og bliver lidt irriteret på de andre.”  

(GT2: 116) 

 

Således opleves en situation, hvor enheden er fysisk fragmenteret, og 

rollestrukturen er undergravet af den individualisme, som karakteriserer enheden 

i situationen. Endvidere opleves der internt i enheden eksempelvis irritation og 

vrede mod enhedens andre individer (GT4: 76), og der eksisterer i situationen ikke 

en oplevelse af at være en militærenhed (GT1: 136; GT1: 144; GT7: 80). Som det 

formuleres af en af soldaterne nedenfor: 

 

”Og gruppeføreren han blev selvfølgelig mere og mere frustreret over at 
det her... hvad skal man sige... seksmandsgruppevirke, med gruppefører og 
fem andre mand det gik i vasken - Det var han selvfølgelig meget 
frustreret over, men der på det tidspunkt, der kunne han ikke gøre så 
meget ved det, fordi han vidste godt at folk var så pressede på det her 
tidspunkt at folk de ikke ville lytte efter, lige meget hvor meget han råbte 
og svinede dem til. Så det var egentligt bare at tage det som det komme 
og så lade folk gøre tingene i deres eget tempo, fordi at hvis han bare 
skynder på dem og kører dem videre, kører dem endnu hårdere så bliver 
de bare endnu mere trætte og umedgørlige.”  

(GT8: 50) 
 

Som det fremgår af citatet ovenfor, eksisterer der i situationen ikke en oplevelse af 

at være en funktionel militærenhed, men derimod enkelte individer, der tidsligt og 

rumligt er lokaliseret samme sted. Denne oplevelse tilskrives det oplevende pres 
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og det manglende overskud, hvilket afføder vanskeligheder i forhold til at 

opretholde organiseringen som fysisk og idemæssig konstruktion (GT4: 76; GT1: 

136: GT1: 144). Af nedenstående ytring fremgår det, at enhedens identitet som 

soldater er udfordret i situationen: 

 

”Altså der hvor vi kom derud... altså der var vi ikke længere soldater, der 
bar vi bare rundt på nogle våben. Vi fungerede ikke som gruppe 
overhovedet.” 

(GT7: 80) 

 

Som det fremgår af de ovenstående ytringer, er enheden i situationen altså ikke 

blot udfordret af en fysisk optrævling af enheden, men samtidig også påvirket af, at 

selve ideen om at være en del af organiseringen er under afvikling. Endvidere 

tilkendegiver den ovenstående ytring, at det stadie, hvorpå enhedens medlemmer 

befinder sig ved situationens afslutning, gør begrebet identitet relevant. Derved 

aktualiseres det forskningsfelt, der argumenterer for, at identitet er centralt for 

organisationsfænomenet. Ikke desto mindre eksisterer dette felt uden for 

indeværende afhandlings ambition79. De forskellige meningskategorier og 

meningsudsagn, som betoner den fysiske og idemæssige opløsning af enheden, er 

illustreret i tabel 7-9 nedenfor: 
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  Enheden var fysisk spredt, og der var ingen snak (GT1: 134). 

 I den pressede situation har individet sig selv nærmest, hvilket 
påvirker den intersubjektive organisering (GT2: 110). 

 Spredningen i holdet repræsenterede en stor ledelsesopgave (GT4: 
76). 

 I situationen forsøger føreren at holde fysisk og mental samling på 
den splittede enhed (GT4: 91). 

 Enheden var delvist opløst, og dens individer kørte deres eget spil 
(GT5: 126). 

 Der var i situationen også en fysisk opløsning af enheden (GT5: 134). 
 Enheden var fysisk spredt (GT7: 78). 
 Enheden var opløst, og der var ikke disciplin til kollektiv handling 

eller orientering (GT7: 80). 

                                                        
79 I teorien om meningsskabelse aktualiseres identitet også som relevant for meningsskabelse, fordi 
individers identitetsopfattelsen i en given kontekst influerer på, hvordan situationer tolkes, og 
hvordan der handles (Weick, 1995; Weick et al., 2005). Identitet er altså indirekte en del af 
afhandlingen via anvendelsen af sensemakingteorien. 
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 Organisatorisk var enheden opløst (GT1: 136). 
 I situationen er organiseringen ikke meningsgivende for enhedens 

medlemmer, og meningsskabelse foregår mere individuelt (GT1: 
144). 

 Spredningen i holdet repræsenterede en stor ledelsesopgave (GT4: 
76). 

 Spredning påvirkede enhedens stemning og funktionalitet (GT4: 76). 
 Det fysiske pres ledte til en organisatorisk opløsning (GT4: 76). 
 I situationen forsøger føreren at holde fysisk og mental samling på 

den splittede enhed (GT4: 91). 
 Funktionalitet og identitet er i situationen nedbrudt (GT7: 80). 
 Opløsningen af rollestrukturer førte til frustration og et 

organisatorisk handlingsvakuum (GT8: 50). 
 Rollestruktur opløses, når enhedens medlemmer agerer egoistisk 

(GT8: 50). 
Tabel 7-9: Meningskategorier der beskriver opløsning af organiseringen. 

 

Den interne kommunikation mellem enhedens medlemmer beskrives i situationen 

som stort set ikke eksisterende (GT1: 134; GT1: 164; GT2: 124; GT4: 85; GT7: 90; 

GT7: 116). Foruden en mindre grad af interpersonel kommunikation i de to 

tomandsgrupperinger, som dannede henholdsvis for- og bagtrop (GT2: 148; GT8: 

63), var det primært gruppeføreren, som i situationen forsøgte at holde samling på 

enheden ved at give instrukser (GT1: 130; GT7: 130; GT8: 69). Som det formuleres 

i nedenstående: 

  

”Ja der var det. Det var rigtig en lang tur, så der var ikke... det var bare 
meget langsom gang og mange pauser. Ikke noget snak og folk gik måske 
endda meget forskudt fra hinanden i gruppen”  

(GT1: 134) 

 

Til trods for at den retrospektive vurdering fra enhedens medlemmer er, at 

gruppeføreren i situationen gjorde det helt rigtig for at få enheden igennem ved at 

være instruktiv og autoritær i ledelsesstilen (GT2: 124; GT4: 85; GT8: 69), 

efterspørges der retrospektivt mere kommunikation fra enheden, særligt 

kommunikation der fungerede samlende for enheden kollektiv (GT1: 130; GT1: 

184; GT2: 120; GT2: 122). 

 

Efter en march på 5.5 kilometer på ca. fem timer (sic) ankommer enheden til ODO. 

En bestræbelse hvis resultat skaber stor glæde i enheden (GT2: 128), men hvor 
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processen og enhedens funktionalitet og virkemåde beskrives som: ” Der gik det 

bare helt... der gik det bare helt i kage-røv ” (GT8: 50). 

 

7.2.4 Diskussion - Enhedens individualisering 
Det empiriske eksempel ovenfor beskriver en situation, hvor en enhed iværksætter 

en opgaveløsning under hensynstagen til enhedens funktionalitet og virkemåde. 

Ikke desto mindre viser planen for opgaveløsningen sig at være for ambitiøs for 

den pressede enhed og må korrigeres (GT2: 110). Til trods for det i situationen 

forsøges at tilgodese det pres som enheden fungerer under, opleves der i 

situationen en fysisk og mental opløsning af organiseringen (GT5: 134; GT7: 80). 

Denne opløsning af organiseringen er forankret i en udpræget grad af 

individualisering i situationen (GT1: 148). 

 

Tages der udgangspunkt i den indledningsvise planlægning af opgaveløsningen, 

kan den relateret til afhandlingens forståelse af fænomenet resiliens siges delvist 

at være efter formlens forskrifter. Således foregår den indledningsvise planlægning 

og den organisering den foranlediger under hensynstagen til enhedens 

funktionalitet, virkemåde og identitet (Holling, 1973; Walker et al., 2004). Det 

forsøges således i situationen at tilgodese det forhold, at enheden er fysisk og 

mentalt presset, hvorfor der prøves at tage hensyn hertil ved at regulere intensitet 

via tempo og antal hvileperioder for derved at holde samling på enheden (GT1: 

134; GT2: 110). Ikke desto mindre er en regulering af intensiteten ikke 

tilstrækkeligt til at opretholde funktionaliteten som en militærenhed, da enhedens 

medlemmer afviger fra den indledningsvise plan (GT2: 110).  Som det formuleres 

nedenfor: 

  

”Så vil jeg hellere tage det lange træk. Altså det... der tror jeg, det er der 
den bliver splittet. Så er der en der skal holde pause, så sørger 
gruppeføreren måske for at se på den enkelte se på hans behov - så holder 
vi pause. Men det var det der gjorde vi blev så spredte, fordi så var der 
nogle der egentlig bare fortsatte.”  

(GT1: 142) 
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I interviewprotokollerne tilskrives afvigelsen fra planen et differentieret erfaret 

pres blandt enhedens medlemmer (GT1: 142; GT2: 116; GT8: 63). Den subjektive 

forskel i oplevelsen af pres illustreres eksempelvis i, at enkelte oplever et mentalt 

pres og derfor gerne vil øge hastigheden for at blive færdige (GT2: 116), mens 

andre fungerer under et massivt fysisk pres, hvor de er nødt til at koncentrere sig 

om den simple opgave at flytte benene og bevæge sig fremad (GT2: 124; GT8: 78). 

Den subjektive oplevelse af pres repræsenterer således en erfaringsmæssig 

diskrepans, der afføder emotionelle reaktioner som eksempelvis irritation på 

andre af enhedens medlemmer (GT2: 116; GT8: 63). I et sådan tilfælde, hvor det 

erfarede pres opleves som differentieret, forekommer der således en tvetydig 

tolkning af situationen, idet forskellige subjektive tegn er fremtrædende for 

erfaringen. Dette forhold repræsenterer en udfordring for organiseringen, idet 

selve motivet for social organisering som tidligere nævnt er at reducere 

tvetydighed (Weick, 1969; kap. 3.2.1). Den individualisering, som forekommer 

blandt enhedens medlemmer i situationen, kan således forklares som værende 

forankret i den subjektive erfaring samt oplevelsen af, at organiseringen som 

genstand for meningsskabelse har mistet sin værdi qua organiseringens 

manglende evne til at reducere tvetydighed (Weick, 1969).  

 

Foruden den subjektivt differentierede oplevelse af pres i situationen, og 

tvetydigheden denne foranlediger, er det ligeledes relevant at have in mente, at 

samorienteringen mod opgaven forud for iværksættelsen var stort set ikke 

eksisterende.  Gruppeføreren tog indledningsvist initiativ hertil, men oplevede ikke 

succes hermed. Som det fremgår af den tidligere fremførte ytring, formuleret af 

gruppeføreren: 

  

”Jeg prøvede på at samle op og sagde: "Prøve nu lige og hør, nu skal i lige 
se hvordan ruten er, fordi vi skal ud og gå en lille tur nu her. Jeg ved ikke 
helt præcist hvor lang den er, men det skal vi nok klare". Prøvede at 
motivere en lille smule, men folk gad ikke rigtig samles for at se ruten, det 
var de pisse ligeglade med, de vil bare have en pause så skulle de nok gå 
en lille smule bagefter”.  

(GT5: 126) 
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Sammenholdes den manglende orientering mod selve opgaven med en kontekst, 

hvor der opleves fysisk og/eller mentalt pres fra omgivelserne samt tvetydighed i 

den interne organisering, vil disse forhold unægtelig stille store krav til 

interaktionen og translationen, førend en samorientering mod opgaven kan finde 

sted (McPhee & Iverson, 2013; cf. kap. 4.3.1). Ikke desto mindre er den empiriske 

situation som tidligere nævnt karakteriseret ved manglende interaktion (GT1: 134; 

GT1: 144). Den eneste kommunikation, som finder sted i situationen, er en 

instruktiv monolog fra gruppeføreren (GT4: 76; GT4: 91; GT4: 85; GT5: 142; GT7: 

90), hvilket er en social praksis, som afviger fra enhedens tidligere virkemåde på 

øvelsen, hvor der var meget dialogisk interaktion internt i enheden (GT2: 124; 

GT4: 85; GT5: 126). Hvorvidt den fysiske opløsning af enheden foranlediger den 

manglende interaktion, eller om det er den manglende interaktion, som 

foranlediger den fysiske opløsning af enheden, er en relation, som er vanskelig at 

determinere. Ikke desto mindre er det vanskeligt at forestille sig en organisering 

og koordinering af aktiviteter mod en fælles opgave og problem i en situation, hvor 

enheden ikke interagerer (Weick, 1993; Taylor et al., 1996; McPhee & Iverson, 

2013). Som det netop tidligere er fremført, er interaktion den konfiguration, som 

mest succesfuldt muliggør organisering med henblik på tilpasning til hastigt 

omskiftelige og tvetydige omgivelser (Weick, 1993; cf. kap. 4.3). 

 

I den empiriske situation beskrevet i det ovenfor er interaktionen som tidligere 

nævnt stort set ikke eksisterende, og den primære kommunikation er 

gruppeførerens monolog til enheden i form af instrukser (GT4: 76; GT4: 91; GT4: 

85; GT5: 142; GT7: 90). Ikke desto mindre fungerer gruppeførerens 

kommunikation i situationen ikke meningsgivende for enhedens medlemmer, idet 

organiseringen som tidligere nævnt opløses, og der ved ankomst til ODO ikke 

eksisterer en oplevelse blandt enhedens medlemmer om at være en militærenhed, 

men derimod enkelte individer som bærer våben (GT1: 136; GT1: 144; GT7: 80). 

Det forhold, at enheden stiller spørgsmålstegn ved deres identitet som soldater, 

tilkendegiver organiseringens opløsning. Idet der i situationen opereres med 

uklarhed i forhold til, hvornår øvelsen vil bringes til afslutning, og der samtidig 

eksisterer en differentieret oplevelse af pres, er alle de udløsende forhold tilstede 
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for en ledelsesmæssig initiering af meningsskabelse på enhedens vegne. Samtidig 

er gruppeføreren i situationen den, som har mest overskud og overblik i 

situationen, hvorfor denne qua sin ”ekspert status” har en unik mulighed for at 

påvirke fortolkningen af situationen (GT1: 144; GT4: 76; GT7: 80; GT7: 116). 

Således er både udløserne og katalysator for en initiering af sensegiving fra 

gruppeføreren tilstede i situationen (Maitlis & Lawrence, 2007). Gruppeføreren 

forsøgte i situationen at holde samling på enheden, hvilket forsøgtes ved at give 

korte og klare instrukser (GT5: 134). Dette kunne dog ikke afværge en opløsning af 

organiseringen (GT1: 136; GT7: 80). Det er derfor plausibelt at antage, at denne 

kommunikation ikke har fungeret meningsskabende for enhedens medlemmer. 

Dette til trods for at oversimplificering ifølge sensemaking teorien kan være en 

strategi i forhold til at influere meningsskabelse (Weick, 1995: 28-29; Mills, 2003: 

63). Hvorvidt, kommunikationens manglende evne til at fungere meningsskabende 

i situationen skal tilskrives kommunikationens form eller det fysiske pres, som 

enhedens medlemmer fungerer under, er vanskelig at afgøre. Uafhængigt af om det 

skyldes afsenderen eller modtagerne af kommunikationen, fremstår det dog 

relativt klart, at kommunikationen i situationen ikke fungerer tilsigtet.  

 

Således udgør den empiriske beskrivelse oven for et eksempel på, at selvom 

forudsætningerne for, at gruppeføreren kan influere meningsskabelsen hos 

enheden, er til stede og appliceres, overskygger disse forudsætninger ikke 

individernes subjektive erfaring. Sensegiving som konceptuel idé er derfor ikke 

nødvendigvis anvendelig i situationer, hvor organisering er under opløsning, og 

hvor den individuelle erfaring er fremtrædende for meningsskabelse. Dette forhold 

kan potentielt også forklare de vanskeligheder, der eksisterer for gruppeføreren i 

forhold til at samorientere mod det forstående.  

 

7.2.5 Opsamling - Gendarmtur situation to 
Den anden empiriske situation fra Gendarmturen beskriver en situation, hvor en 

fysisk og mentalt presset enhed i mødet med en forestående opgave udfordres som 

organisering. Gruppeføreren udarbejder en plan for, hvordan opgaven skal gribes 

an, og forsøger uden succes at inddrage enheden heri. Dernæst iværksættes 
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opgaveløsningen, men i processen med at løse opgave opløses enheden fysisk og 

idemæssigt og stopper reelt med at fungere som en militærenhed. En tilstand som 

også beskriver den opløste enhed ved ankomst til ODO. Tabel 7-10 nedenfor udgør 

en forsimplet heuristisk afsender-modtager illustration af kommunikationen ved 

planlægning og initiering af opgaveløsningen samt ved eksekveringen af 

opgaveløsningen.  

 

Situation Fase et (tabel 7-6) Fase to (tabel -7-7; tabel 7-8; tabel 7-9) 
Visualisering  

  
Kommunikation Envejskommunikation fra 

leder til enhed. Forsøg på 
at inddrage enheden i 
planlægning, men uden 
succes. 

Opløsning, hvor den primære 
kommunikation er gruppeføreren, som 
forsøger at holde samling på enheden 
ved at instruere.  

Organisation Hierarkisk Kollaps 

 

Som det fremgår af visualiseringen i tabellen, er kommunikationen indledningsvist 

envejskommunikation fra gruppeføreren til enheden. Dette til trods for at han 

forsøger at inddrage enheden i planen for opgaveløsningen. Det forhold, at 

gruppeførerens kommunikation i situationen får karakter af at være 

retningsbestemte og en monolog i stedet for en dialog, kan ikke umiddelbart 

tilskrives gruppeførerens præferencer, men er i større grad et udtryk for, at det i 

situationen er vanskeligt at definere, hvem der er modtagere af kommunikation 

qua det forhold, at enhedens medlemmer rent emotionelt og erfaringsmæssigt er 

forskellige steder, og endnu andre sover. Denne monologform fortsætter, som 

situationen udvikler sig, og indtager en mere instruktiv karakter, efter at 

opløsningen af enheden påbegyndes, og karakteriserer dernæst opgaveløsningen 

frem til øvelsens afslutning ved ODO.  

 

  

Tabel 7-10: Illustration af kommunikationen i situation to Gendarmturen. 
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7.3 Opsamling: Analyse af Gendarmturen 
Gendarmturen adskiller sig fra casen Klør Knægt, idet sidstnævnte er bygget op 

omkring et taktisk scenarie, hvorimod førstenævnte har en mindre kompleks 

kontekstuel karakter (cf. kap. 5.2). Ikke desto mindre har analysen af de to 

situationer fra Gendarmturen medvirket til at nuancere kommunikationens rolle i 

forhold til at konstruere resiliens. I den første situation som analyseres ved at 

illustrere, hvordan der skabes orden i kaos, når en tekst gennemgår en translation 

til en konversation, og kommunikation dermed skaber grundlag for aktuel og 

fremtidig handlig, organisering og adfærd. Den anden situation fra casen, som 

analyseres, illustrerer i modsætning til den første situation konsekvenserne af en 

mangelfuld samorientering og kommunikation i forhold til konstrueringen af 

resiliens som en intersubjektiv processuel bestræbelse. 

 

Ligesom i casen Klør Knægt fremhæves den polyfoniske kommunikation i den 

første situation fra Gendarmturen, som det kommunikative fundament, der 

muliggør en samorientering og translation af interaktionen til handling og mening. 

Dette er centralt for organiseringens fortsatte virke og funktionalitet. Det fremgår 

endvidere af denne første situation, at graden af samorientering og 

intersubjektivitet influerer på translationen fra tekst til konversation. I enhedens 

opgaveløsning på feltforhindringsbanen, hvor der er en høj grad af samorientering 

mod opgaven, foregår translationen fra tekst til en konversation relativt 

uproblematisk. Dette til trods for at translationen har store konsekvenser for 

enhedens fremadrettede organisering og adfærd i opgaveløsningen. Det forhold, at 

perceptioner, ideer og ytringer, som konstituerer tekst i situationen, relativt let 

gennemgår en translation fra blot at være perception, ide eller ytring til handlinger 

forankret i førnævnte, skaber i situationen en oplevelse af, at der er en plan for 

opgaveløsningen, selvom det ikke var tilfældet i den pågældende situation. Det kan 

dermed postuleres, at der i kommunikationen improviseres en plan, idet 

planlægning og udførelse foregår på én og samme tid (Weick, 1998: 554).  

 

Den anden situation fra Gendarmturen står i kontrast til den første situation fra 

casen. Der eksisterer således ingen samorientering og intersubjektivitet i 
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situationen, ligesom kommunikationen i situationen ikke er genstand for en 

translation, som opretholder eller skaber en (re)organisering eller en plan for 

opgaveløsningen. Derimod opleves der i situationen, at enhedens medlemmer 

forlader den eksisterende organisering for at skabe mening og agere ud fra 

individuelle præferencer. En tilstand som er gældende for resten af 

opgaveløsningen. Denne individualisering kan tænkes at være en kombination af 

det fysiske pres, der opleves i situationen, og den kommunikation, der er tilstede i 

situationen.  

 

Tages der udgangspunkt i de to situationer fra Gendarmturen, indikereres det 

således heri, at samorienteringen og intersubjektivitet er essentielt for 

(re)organiseringen i forhold til opgaveløsning under forudsætninger, der 

vanskeliggør et godt resultat. Dette synliggøres i den første empiriske situation, 

hvor samorienteringen og intersubjektiviteten muliggør en translation af tekst til 

handling, og dette skaber en oplevelse af en plan for opgaveløsningen blandt 

enhedens medlemmer. Til trods for at det er vanskeligt at determinere, om det er 

den manglende samorientering, som resulterer i manglende kommunikation eller 

vice versa, er det i den anden empiriske situation synligt, at fraværet af 

samorientering om den forestående opgave bidrager til en opløsning af den 

organisatoriske konstruktion. Fraværet betoner altså samorienteringens relevans 

for den kontinuerlige proces med at konstruere resiliens. 

 

Såvel i den første som i den anden empiriske situation fra Gendarmturen er 

kommunikationen meget envejs og adfærdskorrigerende, alligevel fungerede 

kommunikationen nærmest upåklageligt i den første situation, mens den ikke 

fungerede i den anden situation. Foruden konteksten kan en mulig forklaring på 

denne forskel eksistere i det forhold, at der i den første situation fandt en 

samorientering sted, og derfor var kommunikationen til trods for dens format 

tilstrækkelig til at fungere meningsskabende i situationen. I den anden empiriske 

situation, hvor en samorientering ikke fandt sted, er det muligt, at det samme 

format ikke er tilstrækkeligt til at fungere meningsskabende for enhedens 
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konstituenter, hvorfor enhedens medlemmer valgte at forblive i 

individualiseringen.  

 

Ydermere er et væsentligt bidrag fra begge empiriske situationer fremhævet af den 

subjektive erfarings indflydelse på meningsskabelsen. Såfremt resiliens 

konceptualiseres som i indeværende afhandling som værende et fænomen 

relateret til meningsskabelse, må den umiddelbare individuelle erfaring 

nødvendigvis tages i betragtning, idet denne åbenlyst influerer på mening og som 

konsekvens heraf også på organisering og handling. Dette er synligt i den første 

situation, hvor selve oplevelsen af, at en plan for opgaveløsningen eksisterede, var 

forankret i de subjektive erfaringer, enhedens medlemmer fik ved de første par 

forhindringer. Samtidig illustrerer den anden situation, hvordan forskel i 

subjektivt erfaret pres blandt enhedens medlemmer skaber en splid i enheden, 

som medvirker til en opløsning af enheden som organisering. 

 

Eftersom de to cases hermed er analyseret og diskuteret enkeltvis, vil 

næstkommende afsnit diskutere de forskellige indsigter, de to cases bestående af 

fire empiriske situationer tilvejebringer omkring fænomenet resiliens. Næste 

kapitel har altså til formål at dekontekstualisere de forskellige indsigter fra den 

enkelte case med udgangspunkt i at kunne forklare fænomenet resiliens 

kommunikative essens.  
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8 Diskussion: Når empiriske indsigter 

sammenholdes 
De to forgående kapitler har analyseret og diskuteret fire forskellige empiriske 

situationer fra to forskellige cases. Indeværende kapitel har til formål at diskutere 

de forskellige indsigter, som de fire forskellige situationer har tilvejebragt omkring 

fænomenet resiliens og kommunikationens rolle heri. Idet de to forgående kapitler 

kvantitativt er af et vist omfang og rent kvalitativt er af en vis dybde, er det 

hensigtsmæssigt med en kort opsummering af de fire empiriske situationer:  

 Situation et fra casen Klør Knægt er en situation, hvor den fulgte 

militærenhed skal på en taktisk march mod et pickup-point. Opgaven 

iværksættes med en forventning om, at planen for opgaveløsningen vil 

være nem at realisere. Ikke desto mindre går enheden forkert og må 

efter et forsøg på at korrigere fejlen erkende, at enheden ikke blot er 

gået forkert, men reelt er faret vild. I denne erkendelse oplever 

enheden et meningskollaps simultant med, at organiseringen opløses. 

Enheden har i situationen ikke succes med at (gen)etablere en 

organisering og er derfor ikke resiliente i situationen (kap. 6.2). 

 Situation to fra casen Klør Knægt er en situation, hvor den samme 

militærenhed skal på en taktisk march mod et pickup-point. Enheden 

udarbejder en plan for opgaveløsningen, men undervejs må enheden 

erkende, at planen ikke kan realiseres på grund af forandringer i 

terrænet. Enheden må derfor korrigere under hensynstagen til 

enhedens funktionalitet og virkemåde og har i situationen succes 

hermed. Situation to kan således karakteriseres som en situation, hvor 

enheden har succes med at konstruere resiliens (kap. 6.3).  

 Situation et fra casen Gendarmturen er en situation, hvor den fulgte 

enhed skal igennem en feltforhindringsbane. Enheden har i 

situationen ingen idé om banens indretning, eller hvilke forhindringer 

banen består af, hvorfor det ikke er muligt at planlægge i forhold til 

opgaveløsningen. Enheden iværksætter opgaveløsningen, og i den 
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situerede kommunikation omkring opgaveløsningen improviseres en 

plan, der gør, at enheden har succes til trods for de vanskelige 

omstændigheder for opgaveløsning. Dermed udgør situationen et 

tilfælde, hvor enheden konstruere resiliens (kap. 7.1). 

 Situation to fra casen Gendarmturen er en situation, hvor den fulgte 

enhed skal foretage en march mod et ODO. Enheden er på dette 

tidspunkt ekstremt fysisk udfordret, ligesom den er mentalt udfordret 

qua et forventningsbrud. Undervejs på marchen opløses enheden 

fysisk og som idemæssig konstruktion, og det er en opløst enhed, som 

ankommer til ODO. Situation to fra Gendarmturen er altså en 

situation, hvor enheden ikke har succes med at konstruere resiliens 

under vanskelige omstændigheder (kap. 7.2).  

 

Forankret i de forskellige indsigter, som de fire forskellige empiriske situationer 

tilvejebringer omkring fænomenet resiliens og kommunikationens roller heri, 

indledes indeværende kapitel med en diskussion af kommunikationens rolle i 

forhold til at konstruere resiliens. I den forbindelse bringes afhandlingens 

inspiration fra communication constitute organization-princippet i spil, og der 

argumenteres for kommunikation som en mulighedsbetingelse for organisering og 

resiliens (cf. kap 3.2). 

 

Efterfulgt af en diskussion af kommunikation som mulighedsbetingelse for 

organisering og resiliens diskuteres kommunikationens mere operationelle bidrag 

i forhold til at konstruere resiliens. Det vil sige, hvordan kommunikationen 

medvirker til meningsskabelse og organisering i en situeret praksis. Idet alle fire 

empiriske situationer beskriver et hændelsesforløb, som strækker sig fra en 

begyndelse til en slutning, er det valgt at strukturere diskussionen af 

kommunikationens betydning på det operationelle niveau herefter. Således 

indledes der med en diskussion af, hvordan kommunikation i 

opgaveløsningsbegyndelse kan medvirke til, at en enhed proaktivt har de bedste 

forudsætninger for at imødegå vanskelige omstændigheder ved, at der rettes 

opmærksomhed på enhedens antagelser og forventninger, som influerer aktuel 
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meningsskabelsen. Udgangspunktet for denne diskussion er altså at betone, 

hvordan kommunikation kan medvirke til, at tegn fra omgivelserne, som er 

væsentlige for meningsskabelse, adresseres. Dette for at enheden kan organisere i 

forhold til, hvordan en givet situation udvikler sig (Weick, 1988) 80.  

  

I forlængelse heraf diskuteres de forskellige indsigter, som de fire empiriske 

situationer tilvejebringer. Dette med særlig fokus på kommunikationens bidrag i 

forhold til at konstruere resiliens reaktivt, efter en situation har manifesteret sig. 

Udgangspunktet for denne diskussion er altså at undersøge kommunikationens 

bidrag til konstruktionen af resiliens i de situationer, hvor organiseringen er under 

opløsning/er opløst, og der skal (gen)etableres en organisering. 

 

Denne struktur for indeværende kapitel er valgt alene for at strukturere kapitlets 

forskellige diskussioner og under bevidsthed om, at distinktionen mellem proaktiv 

og reaktiv resiliens i praksis er vanskelig at lave, idet proaktiv og reaktiv resiliens 

gensidigt betinger hinanden (cf. kap. 4.3). De forskellige diskussioner vil løbende 

blive relateret til afhandlingens teoriapparat i form af en konstitutionel forståelse 

af kommunikation (CCO), crisis sensemaking-traditionen og afhandlingens 

konceptualisering af fænomenet resiliens. 

 

8.1 Kommunikation: Mulighedsbetingelse for resiliens 
I indeværende afhandling er kommunikation defineret som en kontinuerlig 

dynamisk interaktiv proces, hvor symbolsk betydning gensidigt forhandles mod en 

konstruktion, korrigering eller afvikling af mening, som er central for organisering 

og organisationens eksistens (Ashcraft et al., 2009: 22; cf. kap. 2.3.2;). Implicit i en 

sådan forståelse af kommunikation eksisterer også en forståelse af kommunikation 

som mulighedsbetingelse for forskellige organisatoriske fænomener. Herunder 

også resiliens som et organisatorisk fænomen (cf. kap 2.3). 

                                                        
80 Forstås krisen som bestående af en før, under og efter krise-fase, behandles reelt kun to faser i 
afhandlingens empiri. Henholdsvis før krise-fasen og under krise-fasen. Det er selvsagt, at resiliens 
også er relateret til efter krise-fasen, eksempelvis kan læring være et aktuelt tema. Afhandlingens 
empiri inkluderer dog ikke denne fase eller dimension af fænomenet.  
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Det at fremstille kommunikation som mulighedsbetingelse for organisation og 

organisatoriske fænomener implicerer to forskellige ting. Det kan på den ene side 

implicere, at kommunikation er en nødvendighed for, at organisatoriske 

fænomener kan manifesteres, og det kan på den anden side implicere, at 

kommunikation er nødvendigt og tilstrækkeligt for samme. En sådan distinktion er 

relevant at have in mente, når termen mulighedsbetingelse anvendes, idet der 

refereres til to vidt forskellige konstitutionelle modeller.  

 

I den første konstitutionelle model, hvor kommunikation anskues som en 

nødvendighed, eksisterer kommunikationens konstituering af resiliens i, hvad 

kommunikationen gør i forhold til at konstruere resiliens. Eksemplificeret ved 

situation et fra Gendarmturen kan der således argumenteres for, at 

kommunikation i situationen medvirker til at skabe en intersubjektiv oplevelse af 

en plan for, hvordan de forskellige forhindringer håndteres, til trods for en sådan 

plan i situationen ikke formelt eksisterer. I samme situation er kommunikation en 

nødvendighed for koordinering af de forskellige aktiviteter, som iværksættes i 

mødet med en forhindring (cf. kap. 7.1.3). Det kan altså postuleres, at enhedens 

succes under vanskelige omstændigheder i hvert fald delvist er forankret i 

kommunikation på forskellige niveauer. Denne kommunikation foregår samtidig i 

en situeret kontekst, der nødvendigvis også influerer på den måde, hvorpå mening 

udvikles, korrigeres eller afvikles. En kontekst som inkluderer de forskellige 

forhindringer og som har en indvirkning på kommmunikationen (cf. kap. 2.3.3). 

 

Det initierende spørgsmål er selvsagt, om det er kommunikationen alene, som i 

situationen gør, at enheden har succes under vanskelige omstændigheder. Altså 

om kommunikation er en nødvendighed og samtidig er tilstrækkeligt til at 

konstruere resiliens. Tages der endnu en gang udgangspunkt i afhandlingens 

empiriske materiale, kan det postuleres, at kommunikation er en nødvendighed, 

men ikke altid tilstrækkeligt til at konstruere resiliens. Således illustrerer situation 

to fra Gendarmturen, hvordan gruppeføreren uden succes kommunikativt forsøgte 

at koordinere aktiviteter og påvirke meningsskabelsen blandt enhedens ekstremt 
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fysiske og mentalt udfordrede medlemmer (cf. kap. 7.2). Der beskrives altså en 

situation, hvor andre (fysiske) forhold end kommunikation alene har en 

indvirkning på enhedens funktionalitet og virkemåde (cf. kap. 2.3.3).  

 

Relateres denne skelnen mellem kommunikation som nødvendig samt 

kommunikation som nødvendigt og tilstrækkeligt til forskningslitteraturen 

omkring kommunikationens konstituering af organisation, påpeges et empirisk og 

teoretisk underbelyst aspekt af CCO-litteraturen. Indledningsvist har CCO-

litteraturen i en etableringsperiode centreret sig omkring at undersøge og forklare, 

hvordan kommunikation konstituerer organisation, mens en kvalificering i forhold 

til at forklare undtagelser eller variationer endnu er forblevet uadresseret. 

Eksempelvis empiriske og teoretisk forskning som adresserer:  

 Under hvilket forhold kommunikation er nødvendig og tilstrækkelig.  

 Under hvilket forhold kommunikation er nødvendig, men ikke 

tilstrækkelig. 

 Under hvilke forhold kommunikationens konstituering af 

organisationen udebliver.  

 

Resiliens defineres som tidligere nævnt som det fænomen, der forekommer, når 

det via meningsskabelsesprocesser erkendes, at hidtidige måder at operere på ikke 

er tilstrækkelige i forhold til en manifesteret situation, og der under hensynstagen 

til enhedens grundlæggende struktur, identitet og funktionalitet, konstrueres en 

succesfuld alternativ organisering, som ikke umiddelbart har været muligt at 

etablere på forhånd (kap. 4.3). De empiriske situationer analyseret i indeværende 

afhandling indikerer, at i den situation, hvor en organisering er udfordret af 

vanskelige omstændigheder, og et behov for resiliens aktualiseres, kontribuerer 

kommunikation på forskellige niveau. Kommunikation kan, som det illustreres i 

situation et fra Gendarmturen og situation to fra Klør Knægt, anskues som en 

mulighedsbetingelse for resiliens ved at være stedet for meningsskabelse og 

organisering. Denne præmis for meningsskabelse og organisering er synlig i den 

tidligere rekonceptualisering af Weicks (1988: 307) velkendte sensemaking-

sætning til ”How can I know what I think…” som afsender ”… until I see what I say” 
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som modtager, hvoraf det fremgår, at kommunikation er en proces, som inkluderer 

såvel enactment, selection og rentention processen af meningsskabelsessekvensen 

(Tsoukas, 2013: 53; cf. kap. 3.2). Enhver meningsskabelse og organisering i 

livsverden er altså forankret i kommunikation og de mulighedsbetingelse denne 

tilvejebringer. 

 

8.2 Kommunikation som variabel: Det operationelle niveau 
Foruden at fungere som mulighedsbetingelse for meningsskabelse og organisering 

kan kommunikation samtidig siges at have en væsentlig betydning på et 

operationelt niveau som et variabel eller redskab af betydning for, hvordan 

organiseringen konfigureres i en situeret situation. Således fremgår det af analysen 

af de to cases, at kommunikation på et operationelt niveau er relevant for 

militærenhedernes resiliens både proaktivt og reaktivt. I det tilfælde, der refereres 

til kommunikationens betydning for enhedernes proaktive resiliens nedenfor, 

tages der altså udgangspunkt i arbejdet med at anskueliggøre de forskellige 

handlemuligheder, den organisatoriske konstruktion har i mødet med en situation 

under udfoldelse. I det tilfælde, der refereres til reaktiv resiliens, er 

udgangspunktet derimod kommunikationens bidrag i de situationer, hvor 

situationen er manifesteret og har en indvirkning på den organisatoriske 

konstruktion (cf. kap. 4.3). Kommunikationens bidrag til den proaktive og reaktive 

resiliens vil være omdrejningspunktet for de næste par afsnit:   

 

8.2.1 Proaktiv resiliens - Antagelser, forventninger og førfremtidstænkning 
Tages der indledningsvist udgangspunkt i, hvordan de to forskellige enheder i de 

fire empiriske situationer initierer opgaveløsningerne, fremstår det klart, at 

førfremtidsforankrede antagelser og forventninger har en indflydelse på 

enhedernes meningsskabelse og som konsekvens heraf deres resiliens. Antagelser 

og forventninger kan influere en enheds resiliens på forskellig vis. Er antagelser og 

forventninger styrende for meningsskabelsen, risikerer enheden at operere 

forankret i rutiner og kan dermed blive afkoblet fra omgivelserne (Cunha et al., 

2013). En sådan afkobling gør enheden mere udsat for pludselige meningstab og 

kan have som konsekvens, at tegn fra omgivelserne ikke adresseres, førend de er 
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eskalereret og repræsenterer en organisatorisk krise for enheden (Weick, 1988: 

308). Således illustrerer eksempelvis situation et fra casen Klør Knægt (kap. 6.2), 

hvordan forventningerne om den forestående opgave som værende nem, 

kombineret med en antagelse om, at enhedens ledelse har styr på, hvordan 

opgaven løses, resulterede i en ekstrem tillid til enhedens eksisterende virkemåde 

(KK2: 102; KK6: 96). Det fremgår af forskningslitteraturen, at såvel ekstrem tillid 

som ekstrem forsigtighed kan have en negativ indvirkning på en organisations 

virkemåde under tvetydighed, fordi ekstreme tilstande tenderer at mindske 

sensitiviteten i forhold til de forskellige tegn fra omgivelserne, som skal fungere 

som genstand for meningsskabelse (Weick, 1993: 635). En sådan indvirkning var 

ligeledes synlig i situation et fra Klør Knægt, hvor den ekstreme tillid resulterer i 

en passivitet blandt enhedens medlemmer, som relativt ukritisk fulgte 

gruppeføreren og kortføreren, der udgør militærenhedens ledelse. Ikke desto 

mindre begås der fejl undervejs, og disse fejl bliver ikke korrigeret, eftersom de 

forskellige tegn på, at enheden er på afveje, tilskrives eksterne omstændigheder 

(kap. 6.2.1). Forankret i det forhold at enhedens medlemmer er passiviseret af en 

ekstrem tillid, samt at tegn, som indikerer at enheden er på afveje forbliver 

uadresseret, er det et eller andet sted forståeligt - måske endda forventeligt, at 

enheden kunne fare vild og i sidste ende opleve en kosmologisk episode.  

 

Situation et fra Klør Knægt er ikke den eneste empiriske situation, hvor antagelser 

eller forventninger påvirker enhedens virkemåde. I situation to fra Gendarmturen 

(cf. kap. 7.2.1) har nogle af enhedens medlemmer en forventning om, at øvelsen vil 

stoppe ved kasernen, og har derfor rationeret deres mentale og fysiske kræfter 

efter et sådan mål (GT7: 114). Denne forventnings manglende indfrielse resulterer 

i situationen i fysiske og mentale barrier, som repræsenterer en markant 

udfordring for enhedens fortsatte virke (kap. 7.2.1). I sidste instans resulterer de 

fysiske og mentale barrierer i, at enheden fysisk og idemæssigt opløses som 

militærenhed (GT7:80). Idet resiliens tidligere er defineret som det fænomen, der 

forekommer, når det via meningsskabelsesprocesser erkendes, at hidtidige måder 

at operere på ikke er tilstrækkelige i forhold til en manifesteret situation, er det 

selvsagt problematisk, når antagelser og forventninger influerer enhedens 
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meningsskabelsesproces og erkendelsesevne i en negativ forstand (cf. kap 4.3). De 

to situationer ovenfor eksemplificerer på fornem vis, hvordan en sådan negativ 

influens på meningsskabelsen kan resultere i en opløsning af enheden. 

 

Antagelser og forventninger er en bestanddel af førfremtidstænkningen. Det 

forhold at enhedens medlemmer bevidst eller ubevidst projicerer tidligere 

erfaringer ud i en fremtidig situation, er en uigenkaldelig præmis for 

meningsskabelsesprocessen, når en forestående opgave skal operationaliseres 

(Schutz, 1972/2005: 164; Weick, 1979: 198; Clark & Fast, 2008: 126). Ikke desto 

mindre er det væsentligt at have in mente, at når tidligere erfaringer projiceres ud 

i en fremtidig situation, er der en række antagelser om verdens beskaffenhed, der 

er knyttet hertil. Disse antagelser former forventninger og influerer måden, hvorpå 

en enhed tilgår en forestående opgave (Weick, 1988). Kategoriseringen af 

rammerne for en opgaveløsning som værende gode eller planen for en 

opgaveløsning som værende nem er altså en vurdering, som finder sted relativt til 

tidligere erfaringer og viden. En rute, der vurderes som værende nem, vurderes 

således ud fra en antagelse om, at navigation og orientering er relativt 

uproblematiske aktiviteter, hvilket det potentiel også har været i de tidligere 

situationer, som projiceres ud i fremtiden. Alligevel behøver en sådan antagelse, 

som refererer til en tidligere situation, ikke at være almen gyldig for al fremtid. 

 

Idet meningsskabelsesprocessen er og altid vil være influeret af bevidste eller 

ubevidste antagelser om verdens beskaffenhed og forventninger til fremtiden, som 

har betydning for, hvordan en praksis tilgås og forstås, er det med hensyn til 

organisering og resiliens relevant proaktivt at rette opmærksomhed herpå, for at 

praktisere kriseledelse (Weick, 1988: 308). I en Gadamersk (1960/2004) filosofisk 

hermeneutisk forstand kan det postuleres, at det kun er ved at tydeliggøre og rette 

opmærksomhed på de forskellige antagelser og forventninger81, som er tilknyttet 

                                                        
81 I Hans-Georg Gadamers filosofiske hermeneutik anvendes begreberne forforståelse og fordomme 
(Clark & Fast, 2008: 107-112). Selvom der er variationsforskelle mellem begreberne forforståelse 
og forventninger samt fordomme og antagelser, er begreberne sammenligelige, og det er for at 
undgå begrebsforvirring valgt at anvende begreberne antagelser og forventninger . 
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handlinger og meninger, at det er muligt at vurdere, hvorvidt disse er 

hensigtsmæssige for den umiddelbare praksis, hvori en enhed er situeret (Clark & 

Fast, 2008: 107-112). Som det fremgår af situation to fra casen Klør Knægt kan 

kommunikation medvirke til at blotlægge antagelser og forventninger, som præger 

den umiddelbare praksis og dermed øge sensitiviteten i forhold til en situations 

”realiteter”. Således medvirker det forhold, at enhedens medlemmer i den 

pågældende situation stiller spørgsmålstegn ved, om enheden er på rette vej, til at 

gruppeføreren i situationen bliver mere opmærksom på opfang i terrænet, som 

indikerer, hvorvidt enheden er på rette vej, og til at der anvendes skridttal i 

forhold til at vurdere den tilbagelagte distance (kap. 6.3.1). Det, at enhedens 

medlemmer i situationen stiller spørgsmål ved, om de er på rette vej, medvirkede 

til at øge enhedens sensitivitet i situationen og er netop forankret i tidligere 

erfaringer blandt andet erfaringer fra situation et fra samme case (KK5: 142).  

 

En proaktiv oparbejdelse af organisatorisk resiliens kan således siges ikke 

udelukkende at handle om at forvente det uventede, men i ligeså høj grad at være 

opmærksom på og italesætte det antagelige og det forventelige. Et sådan skifte i 

fokus fra fremtid til nutid markerer et brud med mainstream opfattelsen af 

kriseledelsesopgaven og kan anskues som et bidrag fra afhandlingens empiriske 

studie, som samtidig er i tråd med afhandlingens inspiration fra og indskrivning i 

crisis sensemaking-traditionen (Maitlis & Sonenshein, 2010).  

 

Dialogisk kommunikation 

De situationer, hvori antagelser og forventninger aktualiseres som betydningsfuld 

for enhedernes meningsskabelse, organisering og resiliens, indikerer, at en 

ambition om at rette opmærksomhed på disse vanskeliggøres, når opgaveløsning 

initieres med envejskommunikation fra gruppeføreren til enhed (cf. kap. 6.2.7; kap. 

7.2.5). Derimod udfordres de antagelser og forventninger, hvormed 

opgaveløsningen initieres, i kommunikationssituationer, som indeholder 

dialogiske elementer som eksempelvis gensidighed, åbenhed og tillid. Et eksempel 

herpå er situation to fra casen Klør Knægt, hvor enheden har succes med at 

konstruere resiliens til trods for vanskelige omstændigheder (kap. 6.3). En sådan 
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enkeltstående observation er selvsagt ikke tilstrækkelig til at postulere, at dialog 

har en blotlægning af antagelser og forventninger som naturlig konsekvens. Ikke 

desto mindre eksisterer der i den førnævnte filosofiske hermeneutik et argument 

for en sådan mulighed. 

 

Det filosofiske argument er, at subjektet altid er situeret i en social, ideologisk og 

fysisk position, som udgør en forståelseshorisont i forhold til forskellige 

fænomener i livsverden (Schutz, 1972/2005). En sådan forståelseshorisont 

inkluderer nødvendigvis også antagelser og forventninger om tingenes tilstand 

(Gadamer, 1960/2004). I den dialogiske kommunikation muliggør dialogen en 

sammensmeltning af forskellige horisonter mod en intersubjektiv forståelse 

(Schutz, 1972/2005: 242-243). Ikke desto mindre er den intersubjektive forståelse 

blot en dimension af den tidligere fremførte analogi om en 

horisontsammensmeltning (cf. kap. 5.3.2). Forsøget på at stille ind på og forstå den 

andens horisont og de perspektiver, hvorfra et givet udsagn oprinder, er samtidig 

en selvrefleksiv proces (Clark & Fast, 2008: 112). I bevægelsen mod den andens 

horisont muliggøres samtidig en anskueliggørelse og blotlægning af egen horisont 

samt de forskellige bevidste eller ubevidste antagelser og forventninger, som 

præger denne. Som det formuleres nedenfor af den hermeneutiske filosof Hans-

Georg Gadamer: 

 

“Conversation is a process of coming to an understanding. Thus it belongs 
to every true conversation that each person opens himself to the other, 
truly accepts his point of view as valid and transposes himself into the 
other to such an extent that he understands not the particular individual 
but what he says. What is to be grasped is the substantive rightness of his 
opinion, so that we can be at one with each other on the subject. Thus we 
do not relate the other's opinion to him but to our own opinions and 
views.” 

(Gadamer, 1960/2004: 387) 
  

En sådan blotlægning af egne antagelser og forventninger om en aktuel 

problematik er, som det fremgår af de empiriske situationer, relevant for 

oparbejdelse af resiliens. Ved at rette opmærksomhed på antagelser og 

forventninger, som influerer på meningsskabelse, kan det sikres, at organisering 
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foregår i forhold til den umiddelbare erfaring af en manifest situation og ikke 

foregår i forhold til en forestilling om samme. Et eksempel på en sådan 

selvrefleksiv proces observeres blandt andet i situation to fra case Klør Knægt. Da 

enheden erkender, at den oprindelige plan ikke kan realiseres, idet et vandhul har 

dannet sig over den vej, der skulle benyttes, tager gruppeføreren en hurtig 

beslutning om at bevæge sig igennem det skovterræn, som støder op til vandhullet 

(cf. kap. 6.3.3). I den efterfølgende polyfoniske kommunikationssituation er der en 

dialog om beslutningen, og forankret i den intersubjektive forståelse dialogen 

fordrer, bliver gruppeføreren bevidst om, at beslutningen måske ikke er 

velovervejet og potentielt sætter enhedens førlighed i fare. Som gruppeføreren 

formulerer det om processen: 

 

”Jamen jeg hører jo på at gruppen er stærkt utilfredse med den beslutning 
jeg lige tager sådan, hu-hej vilde dyr, vi går ind til skovkanten og så følger 
rundt. Det hører jeg selvfølgelig på og så er det jeg tager den vurdering at, 
det er nok meget rigtigt hvad det er de siger. Jeg må jo nok hellere, ikke 
miste føringen, men lytte til hvad det er der bliver sagt. Så jeg vælger så at 
kigge på kortet og så forklare folk, jamen vi kan enten gøre det her, eller 
det her.” 

(KK5: 104) 
 

Foruden at illustrere den selvrefleksive proces som dialogen i den polyfoniske 

kommunikationssituation fordrer for gruppeføreren i situationen, er ovenstående 

citat et godt eksempel på, hvordan antagelser og forventninger kan influere hele 

enheden og ikke blot det enkelte individ. Havde der ikke været en dialog i 

situationen, havde gruppeføreren potentielt iværksat beslutningen, hvilket kunne 

have haft stor betydning for enhedens førlighed og dens evne til at indfri målet – 

altså dens resiliens. Der er i afhandlingens empiriske materiale ingen belæg for at 

postulere, at gruppeføreren havde en antagelse om, at det ville være let at bevæge 

sig igennem skovterrænet, eller at han havde en forventning om, at enheden kunne 

klare det inden for et specifikt tidsrum. Det eneste, der er belæg for at hævde, er, at 

forskellige antagelser og forventninger til praksis har været i spil i gruppeførerens 

tolkning af situationen, og at disse manifesteres i den efterfølgende formulering af 

en hastig beslutning (Gadamer, 1960/2004).  
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Respektfuld interaktion som dialog? 

Det foregående afsnits diskussion af dialog som et udgangspunkt for proaktivt at 

oparbejde resiliens ved at blotlægge antagelser og forventninger, som influerer 

den måde hvorpå en praksis tilgås, er relevant at relatere til eksisterende 

teoretisering af resiliens. I de eksisterende teoretiseringer af fænomenet resiliens 

fremhæves respektfuld interaktion som den kommunikative ressource for resiliens 

(Weick, 1993: 632; Weick & Sutcliff, 2007: 3). Respektfuld interaktion beskrives i 

den forbindelse som interaktion, som er karakteriseret ved tillid, ærlighed og 

selvrespekt. Tillid således at der eksisterer en gensidig villighed til at basere 

overbevisning og handling på andres beretninger, ærlighed således andre kan 

basere deres overbevisninger og handling på en beretning og selvrespekt således 

egne overbevisninger og perceptioner ikke forlades, men forsøges integreret med 

andres overbevisninger og perceptioner82. Er kommunikationen karakteriseret 

ved disse forhold er argumentet, at ansigt-til-ansigts interaktion er den 

konfiguration, der bedst kan tilpasse en organisering til forandrelige og vanskelige 

omgivelser (Weick, 1993: 643; cf. kap 3.2.3). 

 

Forankret i de forhold, som karakteriserer respektfuld interaktion, kan der 

argumenteres for, at der er tale om en mere kompleks konfiguration end begrebet 

interaktion alene kan rumme. Interaktion forstås typisk som en gensidig 

påvirkning mellem to eller flere interagerende, men såfremt karakteristika for 

respektfuld interaktion skal kunne opfyldes, indikereres samtidig en intersubjektiv 

relation af en vis karakter. Trods variationer i ordvalg kan der argumenteres for, at 

respektfuld interaktion reelt beskriver det Martin Buber (1923/1937: 11) 

beskriver som en Jeg – Du relation. En relation karakteriseret ved gensidighed, 

engagement og åbenhed i forhold til en anden. En interaktiv relation der i en 

kommunikationsterminologi er karakteriseret som dialog (Kent & Taylor, 2002).  

                                                        
82 Weicks (1993) teoretisering af respektfuld interaktion citerer direkte Campbells (1990) 
teoretisering af social vidensdeling som et opbrud med konformitetstankegangen inden for 
socialpsykologi (f.eks. at individet nærmest per definition tilpasser sig til gruppenormer, 
holdninger eller perception). Derimod argumenteres der for, at tillid, ærlighed og selvrespekt 
muliggør det sociale liv. 
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Det kan således postuleres, at Weick (1993: 641ff) med respektfuld interaktion 

aktualiserede kommunikationens opus operatum i forhold til at konstruere 

organisatorisk resiliens i en krisesituation. Dette dels ved at betone at ansigt-til-

ansigt interaktion forankret i tillid, ærlighed og selvrespekt muliggør tilpasning i 

forandrelige og vanskelige omgivelser. Samtidig kan det argumenteres for, at 

kvalificeringen af respektfuld interaktion som dialog medvirker til at forklare 

kommunikationens modus operandi i forhold til samme. Eksempelvis ved at 

betone kommunikationen som en (selv)refleksiv meningsskabelsesproces som 

muliggør en blotlægning af antagelser og forventninger, som influerer 

organiseringen og dermed muligheden for at konstruere resiliens. 

 

8.2.2 Reaktiv resiliens - Samorientering via kontekst, interaktion og translation 
Kommunikation kan altså via eksempelvis dialog proaktivt medvirke til at rette 

opmærksomhed på antagelser og forventninger, som er af betydning for, om 

meningsskabelse foregår i forhold til den umiddelbare erfarede situation eller 

forestillingen om samme. Ikke desto mindre illustrerer de forskellige indsigter fra 

de fire empiriske situationer, at det ikke kun er i relief til en blotlægning af 

antagelser og forventninger, at kommunikation kan bidrage til fænomenet 

resiliens. Reaktivt er kommunikation ligeledes af relevans for konstrueringen af 

resiliens, idet kommunikation medvirker til at samorientere enheden mod noget 

selektivt specifikt i en manifesteret situation. Således fremgår det af analysen af de 

to cases, at i de to situationer, hvor militærenhederne har succes med at 

konstruere resiliens, foregår der en samorientering mod den forestående opgave 

eller problematik (kap. 6.3; kap. 7.1). Omvendt foregår der ikke en fuldstændig 

samorientering i de situationer, hvor enhederne ikke har succes med at konstruere 

resiliens, og der opleves en opløsning af organiseringen (kap. 6.2; kap. 7.2).  

 

En mulig forklaring på samorienteringens relevans for opretholdelsen af en 

organisation i vanskelige omstændigheder kan potentielt forklares i kombination 

med kommunikationsflowet aktivitetskoordinering (McPhee & Zaug, 2000; 

McPhee & Iverson, 2009; cf. kap. 2.3.3). I det tilfælde en samorientering mod en 
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opgave eller en problematik finder sted, muliggøres den aktivitetskoordinerende 

kommunikation som eksempelvis operationalisering af en plan i forskellige 

delelementer, koordinering af aktiviteter og handlinger, eller ansvars- og 

opgavefordeling mellem en enheds medlemmer. Samorientering og 

aktivitetskoordinering kan dermed siges at muliggøre organisering i en situeret 

situation, hvor en problematik eller opgave er manifesteret (McPhee & Iverson, 

2013). Hvis en organisation er forankret i samorientering og 

aktivitetskoordinering kommunikation, må tilsvarende nødvendigvis være 

gældende for fænomenet resiliens.  

 

Samorientering er som tidligere nævnt en kommunikativ bestræbelse, som 

inkluderer forholdene kontekst, interaktion og translation (kap. 4.3.1). I analysen 

af samorienteringen i de to situationer, hvor en total samorientering ikke fandt 

sted, fremgår det i situation et fra casen Klør Knægt, at en translation af interaktion 

til handling ikke fandt sted. De mange meninger og ytringer i forhold til, hvordan 

enheden skulle handle i oplevelsen af en kosmologisk episode, var ikke genstand 

for en translation til handling. Derfor forblev situationen en diskussion uden 

struktur. En diskussion som bibeholdte enheden i det handlingsvakuum, hvori den 

befandt sig (kap. 6.2.6). 

 

Den anden situation, hvor der opleves en organisatorisk opløsning, er som 

tidligere nævnt situation to fra casen Gendarmturen (kap. 7.2). I denne situation 

gør oplevelsen af et individuelt og differentieret pres, at enheden gradvist fysisk 

opløses og efterfølgende opløses som idemæssig konstruktion. Det er således en 

situation, hvor der stort set ikke eksisterer kommunikation mellem enhedens 

individer (GT1: 134; GT1: 164; GT2: 124; GT4: 85; GT7: 90; GT7: 116). Den eneste 

kommunikation, som fandt sted, var gruppeførerens forsøg på at holde (fysisk) 

samling på enheden ved at give instrukser (GT4: 76; GT4: 91; GT4: 85; GT5: 142; 

GT7: 90). Dette til trods fungerede gruppeførerens kommunikation ikke 

meningsskabende for enhedens individer, og enheden opløstes. Der kan altså 

argumenteres for, at gruppeførerens kommunikation i situationen ikke kunne 

translateres til meningsfulde handlinger blandt enhedens medlemmer.  
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Der kan eksistere forskellige forklaringer på, hvorfor gruppeførerens 

kommunikation i situationen ikke kunne translateres til meningsfuld handling. 

Således kunne en del af forklaringen potentielt eksistere i, at det fysiske og mentale 

pres, enhedens medlemmer i situationen fungerer under, gør dem mindre 

modtagelige for gruppeførerens ytringer. I givet fald vil situationen således udgøre 

et eksempel, hvor kommunikation måske er en mulighedsbetingelse for, men ikke 

tilstrækkelig til at konstruere resiliens (kap. 8.1). En anden forklaring kunne 

potentielt eksistere i ytringens karakter. 

 

Translation af interaktion forankret i plausibilitet? 

Hvad, der gør, at nogle ytringer kan translateres til handling relativt til andre 

ytringer, er vanskeligt at determinere. Det er således vanskeligt at afgøre, hvorfor 

ytringen ”… skal vi gå tilbage til skrænten og starte forfra…” fra situation et fra 

casen Klør Knægt ikke blev translateret til handling. Samtidig er det vanskeligt at 

afgøre, hvorfor ytringen ”Nej vent lige, få nogle igennem først” i situation et fra 

casen Gendarmturen var genstand for en translation. Som det fremgår i analysen af 

den første situation fra Gendarmturen, kunne en mulig forklaring eksistere i 

graden af samorientering forud for translationen, altså hvorvidt en intersubjektiv 

forståelse af kontekst og interaktion er til stede (kap. 7.1.2). En anden og relateret 

forklaring kan potentielt eksistere i ytringens plausibilitet i forhold til den 

kontekstuelle situation, hvori den ytres.  

 

Den første situation fra casen Klør Knægt er en situation, hvor enheden er faret 

vild og reelt ikke har nogen idé om, hvor de er henne. Det er tænkeligt, at en ytring, 

som muliggør en afklaring heraf, ville være lettere at translatere til handling, og ”… 

skal vi gå tilbage til skrænten og starte forfra…” ikke opfylder et sådan kriterium. I 

situationen er enheden som nævnt faret vild og har vidt forskellige opfattelser af, 

hvor på kortet enheden befinder sig. Det vanskeliggør at gå tilbage, eftersom en 

sådan handling forudsætter en viden om, hvor enheden befinder sig. Der kan 

derfor argumenteres for en manglende plausibilitet i ytringen forstået på den 

måde, at hvis der handles i overensstemmelse med ytringen, vil handling ikke løse 
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den problematik, enheden står overfor. Omvendt er situation et fra casen 

Gendarmturen en situation, hvor der er en relativ ensartet opfattelse af den 

kontekst, hvori enheden opererer, og den opgave, der skal løses – en 

feltforhindringsbane hvor et hjul skal over og under forskellige forhindringer. Der 

kan derfor argumenteres for en grad af samorientering, der gør ytringen plausibel, 

forstået på den måde, at det er plausibelt, at den handling, ytringen ”Nej vent lige, 

få nogle igennem først” fordrer, vil kunne løse opgaven, fordi det giver god mening, 

at der skal nogle personer igennem forhindringen, for at der er nogle til at tage 

imod hjulet på den anden siden af forhindringen.  

 

Plausibilitet antages i den videnskabelige litteratur som værende essentielt i 

forhold til meningsskabelse (cf. Isabelle, 1990; Weick, 1995; Mills, 2003; Sutcliff & 

Weick, 2008). Der argumenteres endvidere for plausibilitet over nødagtighed, når 

formålet er handling, koordinering og styring i en situeret situation (Weick et al., 

2005: 411). Det er således tænkeligt, at plausibilitet er relevant for hvilken ytring i 

en interaktion, der kan være genstand for en translation til handling. Dermed 

postuleres ikke, at plausibilitet er det eneste kriterium for en succesfuld 

translation, og det er tænkeligt, at der eksisterer andre forhold, som har en 

betydning for, hvorvidt det er muligt at translatere en meningsytring til handling.  

    

8.3 Opsamling: Den kommunikative essens af organisatorisk 

resiliens 
I afhandlingens teoretiske del blev resiliens defineret som det fænomen, der 

forekommer, når det via meningsskabelsesprocesser erkendes, at hidtidige måder 

at operere på ikke er tilstrækkelige i forhold til en manifesteret situation, og der 

under hensynstagen til enhedens grundlæggende struktur, identitet og 

funktionalitet, konstrueres en succesfuld alternativ organisering, som ikke 

umiddelbart har været muligt at etablere på forhånd (kap 4.3). Denne teoretiske 

forankrede definition har sin berettigelse, og det kan postuleres, at afhandlingens 

empiriske studie har medvirket til at højne definitionens kvalitet og berettigelse. 
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Forankret i de to foregående kapitlers analyse og indeværende kapitels diskussion 

er det muligt at elaborere på kommunikationsbidrag til fænomenet resiliens. 

 

Resiliens som et organisatorisk fænomen er forankret i kommunikation. Dette 

fordi kommunikation er såvel en mulighedsbetingelse for samt en variabel af 

betydning for, hvorvidt resiliens kan konstrueres i en situeret situation. Tages der 

en minutiøs gennemgang af definitionen fremført ovenfor, er kommunikation 

således mulighedsbetingelse for såvel meningsskabelsesprocessen, som 

erkendelse og organisering i forhold til en given fysisk og social kontekst. 

Kommunikation beskriver som tidligere nævnt den kontinuerlige situerede proces, 

hvor subjekt-subjekt og subjekt-objekt interaktion konstruerer, korrigerer eller 

afvikler mening, som er central for organisering og organisationens eksistens 

(Ashcraft et al., 2009: 22; cf. kap. 2.3.3). Det er således i kommunikationen, at den 

meningsskabelse, hvorpå organiseringen foregår, finder sted. Endvidere har 

afhandlingens empiriske studie illustreret, hvordan kommunikation på det 

operationelle niveau har indflydelse på erkendelsen af en situation. Dette såvel i 

forhold til at afdække antagelser og forventninger, som influerer erkendelsesevne i 

forhold til en given situation (Gadamer, 1960/2004; kap 8.2), som evnen til at 

samorintere organisering mod et givet aspekt af en situation (Taylor & Van Every, 

2011; McPhee & Iverson, 2013).  

 

I den givne situation, hvor en organisering er samorienteret mod en givet mening 

og handling i en fysisk og social situeret situation, muliggøres den 

aktivitetskoordinerende kommunikation, som er konstituerende for 

organisationen (McPhee & Zaug, 2000; McPhee & Iverson, 2013). Idet 

kommunikation er såvel mulighedsbetingelsen for organisatorisk resiliens som et 

variabel eller redskab af betydning for konstrueringen af resiliens på et 

operationelt plan, kan det inspireret af kommunikationsforskerne James R. Taylor 

og Elizabeth J. Van Every (2000) altså argumenteres for, at kommunikation ikke 

blot er ”Site and Surface” for organisation, men også for resiliens. 
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9 Konklusion: Resultater og implikationer 
Indeværende afhandling blev indledt med en overordnet ambition om at bidrage 

til forskningen i organisatorisk resiliens. Denne ambition er i afhandlingen forsøgt 

imødekommet ved at udforske fænomenet såvel teoretisk som empirisk. Denne 

konklusion vil først kort opsummere afhandlingens teoretiske del og betone det 

videnskabelige bidrag, denne del tilvejebringer forskningen i organisatorisk 

resiliens. Dernæst foretages en kort opsummering af afhandlingen empiriske 

studie, og de indsigter studiet tilvejebringer, ligesom det videnskabelige bidrag af 

det empiriske studie fremhæves. Efterfølgende vil afhandlingens 

forskningsspørgsmål besvares, og det vil fremgå, hvordan kommunikation bidrager 

til den kontinuerlige proces med at skabe resiliens i en krisesituation? I en 

umiddelbar forlængelse heraf vil afhandlingens besvarelse perspektiveres i 

relation til det bredere forskningsfelt og i forhold til praksis.  

 

9.1 Del et: Afhandlingens teoretiske del 
I afhandlingens teoretiske udforskning er fænomenet resiliens sat i en 

kommunikationsramme repræsenteret ved forskningstraditionen organizational 

communication generelt og communication constitute organization-princippet i 

særdeleshed. Det fremgår eksplicit af princippets prædikat, at kommunikation 

anskues som værende konstitutionel for såvel organisationen som organisatoriske 

fænomener - herunder resiliens (kap. 2). I den forbindelse præsenteres i 

afhandlingen to forskellige og konkurrerende teoriskoler indenfor CCO-

forskningen, henholdsvis Montreal-skolen og Four Flows-modellen (cf. Taylor et 

al., 1996; McPhee & Zaug, 2000). De to skolers forskellighed til trods er der i 

afhandlingen argumenteret for, at den makroorientrede Four Flows-model og 

Montreal-skolens mikroorienterede dialektiske udgangspunkt kan supplere og 

styrke hinanden (Bisel, 2010; McPhee & Iverson, 2013). Denne konvergeren er 

særligt synlig i forhold til kommunikationsflowet kaldet aktivitetskoordinering, 

hvor Montreal-skolens begrebsapparat omhandlende samorintering og tekst-

konversationsdialektik er særligt anvendelig (McPhee & Iverson, 2013; kap. 2.3; 

kap. 4.3.1). Inspireret af CCO-princippet generelt defineres kommunikation i 
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afhandlingen som den kontinuerlige dynamiske interaktive proces, hvor symbolsk 

betydning gensidigt forhandles mod en konstruktion, korrigerering eller afvikling 

af mening, som er central for organiseringsfænomenet og organisationens 

eksistens (Ashcraft et al., 2009: 22; kap. 2.3). 

 

Forankret i en sådan forståelse af kommunikation og organisationens eksistens 

indskrives afhandlingen i en crisis sensemaking-tradition. I en sådan tradition 

anskues krisen grundlæggende som værende et menneskeligt produkt, som er 

forankret i fejl og/eller uhensigtsmæssige meningsskabelsesprocesser og 

handlinger (Weick, 1988; Maitlis & Sonenshein, 2010; kap. 3.2). Kriseledelse og 

krisekommunikation beskriver i den forbindelse den kontinuerlige aktivitet med at 

kvalificere de organisatoriske meningsskabelsesprocesser, med henblik på at 

undgå at ende i en krisesituation, eller ved at muliggøre hensigtsmæssige 

handlinger i en manifest krisesituation (cf. Weick, 1988; Weick, 1993).  Den 

organisatoriske krise blev i den forbindelse defineret som en kosmologisk episode. 

Den kosmologiske episode beskriver den kritiske situation, hvor mening kollapser 

simultant med, at de organisatoriske ressourcer til at genetablere en sådan mening 

forsvinder (Weick, 1993: 633). Sammenholdt med afhandlingens definition af 

kommunikation repræsenterer den kosmologiske episode altså en forståelse af 

krisen som grundlæggende værende af en kommunikativ karakter (kap. 3.2).  

 

I forlængelse af afklaringen af afhandlingens forståelse af kommunikation og 

organisation samt afhandlingens forståelse af kriseledelse og krisekommunikation 

introduceres fænomenet resiliens.  I den forbindelse har afhandlingen for det 

første forklaret fænomenets oprindelse i biologien og dets introduktion til 

samfundsvidenskaberne via risikoforskning (Wildavsky, 1988; Weick & Sutcliff, 

2007; kap. 4.1). Ydermere er der i afhandlingen foretaget en systematisk oversigt 

over de forskellige konceptualiseringer af resiliens, som præger 

forskningslitteraturen. I den forbindelse argumenteres der for to forskellige 

forskningstraditioner; en forskningstradition, hvor resiliens anskues som en 

feature ved en eller flere aktører eller et system, samt en forskningstradition, hvor 

resiliens anskues som en funktion af forskellige processer. Kombineret med en 
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opdeling på aktørniveau og systemniveau anvendes de to forskningstraditioner til 

at tilvejebringe en typologi over fire forskellige konceptualiseringer af fænomenet, 

som præger forskning i resiliens. Disse navngives henholdsvis karaktertræk, 

relationel, latent og design (Simonsen, 2013; cf. kap. 4.2.3). Selve ideen med at 

tilkendegive de forskellige konceptualiseringer af resiliens er at synliggøre de 

forskellige forståelser af fænomenets beskaffenhed og dermed synliggøre resiliens 

som et organisatorisk fænomen, som er muligt aktivt at konstruere i 

organisationer (kap. 4.2). Forankret i en sådan præmis for resiliens’ beskaffenhed 

defineres resiliens med udgangspunkt i afhandlingens teoretiske fundament som 

det fænomen, som forekommer, når det via meningsskabelsesprocesser erkendes, 

at hidtidige måder at operere på ikke er tilstrækkelige i forhold til en manifesteret 

situation, og der under hensynstagen til enhedens grundlæggende struktur, 

identitet og funktionalitet konstrueres en succesfuld alternativ organisering, som 

ikke umiddelbart har været muligt at etablere på forhånd (kap. 4.3). 

 

Som det fremgår ovenfor foretages der i afhandlingens teoretiske indskrivning 

altså en gradvis specificering af kommunikationens relevans i relation til 

fænomenet resiliens. Dette ved først at argumentere for organisationen som en 

kommunikativ bestræbelse. Herunder en specificering af kriseledelse og 

krisekommunikation som en situeret kommunikativ aktivitet, som har til formål at 

kvalificere mening og handling i forbindelse med en krise. Slutteligt er der 

argumenteret for resiliens som den aktivitetskoordinerende kommunikation, som 

foruden at kvalificere mening i forhold til en aktuel situation muliggør 

samorintering og organiseret handling i relation til samme (McPhee & Zaug, 2000; 

McPhee & Iverson, 2013). 

 

9.1.1 Det videnskabelige bidrag - Afhandlingens teoretiske del 
Afhandlingens teoretiske del kan siges at udgøre et selvstændigt bidrag til 

forskningen i organisatorisk resiliens. Dels ved at der er foretaget en systematisk 

kortlægning af de forskellige forståelser af fænomenet, som anvendes inden for 

forskningen i resiliens. Endvidere ved at der forankret i denne kortlægning 

foretaget en teoretisk kvalificering af kommunikationens rolle i forhold til den 
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kontinuerlige proces med at konstruere organisatorisk resiliens. Dette ved at 

udpege den aktivitetskoordinerende kommunikation, som er konstituerende for 

mening og organisation, som værende central og essentiel for den kontinuerlige 

proces med at skabe resiliens. Slutteligt medvirker afhandlingens teoretiske del til 

at kvalificere, hvordan en dybdegående empirisk undersøgelse af fænomenet i en 

bestemt organisatorisk, ledelsesmæssig og kommunikativ kontekst kan fortages på 

et kvalificeret og systematisk grundlag.  

 

9.2 Del to: Afhandlingens empiriske del 
Afhandlingens empiriske udforskning af fænomenet resiliens tager udgangspunkt i 

et multipelt casestudie af to cases fra Forsvaret navngivet Klør Knægt og 

Gendarmturen (kap. 5.1; kap. 5.2). Via kvalitative metodologier har det empiriske 

studie tilvejebragt systematiske livsverdensbeskrivelser af situationer, hvor 

fænomenet resiliens har været aktuelt for enhedernes individer (kap. 5.3). Det 

empiriske materiale har dernæst været genstand for en fænomenologisk analyse 

med henblik på at forstå og forklare meningsskabelsesprocessen blandt enhedens 

medlemmer og dermed afdække meningskategorier af betydning for afhandlingens 

forskningsspørgsmål (kap. 5.4). 

 

I casen Klør Knægt analyseres to forskellige, men dog sammenlignelige situation, 

hvis udfald var vidt forskellige (kap. 6.2; kap 6.3). I situation et havde enheden ikke 

succes med at konstruere resiliens, mens enheden i situation to havde succes med 

det. I analyse af de to situationer, som udgør casene, fremgår det tydeligt, at 

antagelser og forventninger influerer meningsskabelsen og dermed en enheds 

resiliens. Opererer enheden under påvirkning af antagelser eller forventninger, 

som der ikke umiddelbart eksisterer bevidsthed omkring, vanskeliggør det 

enhedens evne til at erkende en situations ”realiteter” og organisering i forhold 

hertil.  

 

Foruden en betoning af antagelser og forventningers indvirkning på enhedens 

resiliens argumenteres der i casen Klør Knægt ligeledes for en rekonceptualisering 

af den kosmologiske episode. Enheden oplever på et tidspunkt en kosmologisk 
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episode, men i modsætning til den teoretiske definition af denne, beskrives 

empirisk en situation med mange subjektive meninger, som vanskeliggør handling 

på et intersubjektivt niveau (kap. 6.2.5). De subjektive meningers tilstedeværelse i 

situationen betoner samorienteringen relevans for konstruktionen af mening, 

organisering og resiliens. Sammenholdt med situation to fra casen, hvor enheden 

har succes med at konstruere resiliens, fremgår det af analysen, at selve 

translationsdelen af samorienteringen er et kritisk aspekt, som kan gøre en forskel. 

En sådan observation implicerer, at kommunikation er pladsen, hvor en 

intersubjektiv konstruktion, korrigering, eller afvikling af mening finder sted. Det 

vil altså sige, at det er i kommunikationen, at det afgøres om en organisering i 

mødet med en manifesteret situation, reorganiserer og konstruerer resiliens, eller 

om organiseringen opløses, og enhedens medlemmer bliver overladt til sig selv 

(kap. 6.4).  

 

I den anden empiriske case kaldet Gendarmturen illustrerer analysen af de to 

situationer ligeledes kommunikationens prominens i konstruktionen af resiliens. I 

den første situationen ved at illustrere, hvordan den intersubjektive oplevelse af 

en plan, som der kan fungere som genstand for mening og organisering, 

improviseres i kommunikationen, da enheden skal løse en feltforhindringsbane 

(kap. 7.1). Den anden situation fra casen illustrerede antagelsers og forventningers 

influens på meningsskabelsen og resiliens, ligesom situationen anskueliggjorde det 

forhold, at selve enhedens forfatning har betydning for, hvorvidt det er muligt at 

konstruere resiliens. Det empiriske studies anden case supplerer således de 

indledningsvise tendenser fra den første case, men særligt situation to fra casen 

fungerer også som en reminder om, at selvom kommunikation er væsentlig og 

nødvendig, er kommunikation ikke altid tilstrækkeligt (kap. 7.2; kap. 8.1).  

 

9.2.1 Det videnskabelige bidrag - Afhandlingens empiriske studie 
Det videnskabelige bidrag af afhandlingen empiriske studie er forskelligartet. For 

det første udgør studiet en dybdegående empirisk analyse af resiliens i en bestemt 

organisatorisk, ledelsesmæssig og kommunikativt livsverdenskontekst. I den 

henseende kan det empiriske studie anskues som et bidrag til etableringen af 
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empirisk forskningen i resiliens generelt. Derudover har afhandlingens empiriske 

studie medvirket til teoriudvikling ved blandt andet at rekonceptualisere den 

kosmologiske episode og ved at betone kommunikationen som det balancerende 

element mellem det subjektive niveau og intersubjektive niveau i meningsskabelse 

og organisering. Det empiriske studie kan dermed siges på en og samme tid, at 

supplere og adressere den kritik blandt andet Jean H. Mills (2003) har rettet mod 

sensemakingteorien for at være for kognitivistisk forankret ved at argumentere 

for, at relationen mellem udvælgelses af tegn fra omgivelserne (enactment) og 

selektionsprocessen med fordel kan forstås som et dialektisk samspil mellem tekst 

og konversation (Taylor et al., 1996; kap. 6.3). Slutteligt udgør det empiriske studie 

et bidrag til forskningen i resiliens ved eksplicit at undersøge kommunikationens 

rolle i forhold til at konstruere fænomenet. En optik der ikke tidligere er lagt på 

empirisk undersøgelse af resiliens. 

 

9.3 Forskningsspørgsmålet: Et svar på forskellige niveauer 
De forgående afsnit har beskrevet afhandlingens teoretiske og empiriske dele samt 

anskueliggjort de bidrag, disse dele hver især tilvejebringer forskningen i resiliens. 

De to foregående afsnit kan dermed siges at adressere afhandlingens overordnede 

ambition om at bidrage til resiliensforskningen. Ikke desto mindre er afhandlingen 

udformet med udgangspunkt i ét specifikt forskningsspørgsmål, som selvsagt også 

skal besvares. I afhandlingens indledning blev følgende forskningsspørgsmål 

fremført: Hvordan bidrager kommunikation til den kontinuerlige proces med at 

skabe resiliens i en krisesituation? Som det fremgår af de forgående par kapitler, er 

en besvarelse af et sådan spørgsmål nødt til at foregå på to forskellige niveauer, 

som her navngives et transaktionelt niveau og et interaktionelt niveau. 

Kommunikationen bidrager til den kontinuerlige proces med at konstruere 

resiliens på et transaktionelt niveau ved at være selve det medie, der muliggør 

konstruktionen af et kontekstuelt ”rationelt” univers, hvori såvel tolkning af en 

situation som handlinger i forhold til samme forstås som meningsfulde. I den 

forbindelse udgør kommunikation en væsentlig, men ikke altid tilstrækkelig 

mulighedsbetingelse for den kontinuerlige proces med at konstruere resiliens 

(kap. 8.1).  
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I forhold til det interaktionelle niveau fungerer kommunikationen som et variabel 

eller redskab af betydning på et operationelt niveau. Hvor kommunikation som 

medie på et transaktionelt niveau muliggør konstruktionen af et kontekstuelt 

”rationelt” univers, medvirker kommunikation på et interaktionelt niveau til at 

muliggøre opbygningen af et sådan univers i det tilfælde, hvor det er nedbrudt, 

under opløsning eller udfordret. Det er således kommunikation på et interaktionelt 

niveau, som medvirker til at konstruere, korrigere eller afvikle eksisterende 

meningsstrukturere i det tilfælde, hvor det ”rationelle” univers erfares tvetydigt 

og/eller komplekst (cf. kap. 8). Dette eksempelvis ved at muliggøre en blotlægning 

af antagelser og forventninger, der gør organiseringen sårbar over pludselige chok 

fra omgivelserne, eller ved at samorientere en organisering mod en erfaret 

manifesteret problematik for dermed at muliggøre organisering og koordinering af 

aktiviteter i forhold til at imødegå denne (kap. 8.2).  

 

Kommunikationens bidrag til den kontinuerlige proces med at skabe resiliens har 

således en dualistisk karakter som mulighedsbetingelse for resiliens og som et 

funktionelt variabel eller redskab til at opnå samme.  

 

9.4 Perspektivering: Konklusionens implikationer 
Det er selvsagt også relevant at perspektivere de forskellige teoretiske og 

empiriske bidrag og indsigter tilvejebragt i forbindelse med besvarelsen af 

forskningsspørgsmålet til det eksisterende forskningsfelt og til praksis.  Tages der 

indledningsvist udgangspunkt i afhandlingens afsæt i organizational 

communication og det dertilhørende CCO-princip, er der i afhandlingen 

argumenteret for, at kommunikation indtager en prominent position i 

organiseringsprocessen og organisationens eksistens. Alligevel fremgår det af 

såvel de empiriske eksempler som af afhandlingens konklusion, at selvom 

kommunikation er en mulighedsbetingelse for organisation og resiliens, er 

kommunikation ikke altid tilstrækkelig. En sådan observation rejser selvsagt et 

teoretisk og empirisk spørgsmål om kommunikationens mulighedsbegrænsning i 

forhold til at konstituere organisation. Herunder i hvilke situationer 
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kommunikation ikke er tilstrækkelig til at konstituere organisation, samt hvilke 

materielle og immaterielle forhold der skal være opfyldt, førend kommunikation er 

nødvendigt og tilstrækkeligt til at konstituere organisation (cf. kap. 8.1). 

 

I relation til crisis sensemaking-traditionen og det teoriapparat der appliceres heri, 

har en sådan observation ligeledes implikationer. De empiriske situationer, som 

har været genstand for en analyse i indeværende afhandling, illustrerer, at 

kommunikation er en nødvendighed for meningsskabelse og organisering i en 

under krise-fase, såfremt resiliens er ambitionen. Et argument Weick (1993) 

ligeledes fremfører i forbindelse med analysen af den kosmologiske episode i 

Mann Gulch, hvor det observeres: 

 

“It is striking how little communication occurred during the three and a 
half hours of this episode. (…) The minimal communication is potentially 
important because of the growing evidence (e.g., Eisenhardt, 1993: 132) 
that nonstop talk, both vocal and nonverbal, is a crucial source of 
coordination in complex systems that are susceptible to catastrophic 
disasters.” 

(Weick, 1993: 143) 

 

Selvom indeværende afhandlings resultater understøtter ideen om en kvantitativ 

nødvendighed af kommunikation, for at der kan organiseres i en under krise-fase, 

indikerer afhandlingens resultater samtidig, at det ikke alene er et spørgsmål om 

kvantiteten. Således beskrives kommunikationens kvantitative tilstedeværelse i 

den første situation fra casen Klør Knægt, hvor enheden oplever en kosmologisk 

episode (kap. 6.2.5). Til trods for kommunikationens tilstedeværelse forbliver 

enheden i situationen opløst, hvilket kan indikere, at det ikke udelukkende er et 

spørgsmål om kvantiteten af kommunikation, men ligeledes et spørgsmål om 

hvorvidt kommunikationen kan translateres til meningsfuld handling, der kan 

organiseres omkring. Dermed rejses endnu engang spørgsmålet om 

kommunikationens mulighedsbegrænsninger i forhold til at fungere 

konstituerende for organisationen. I den henseende er det nødvendigt teoretisk og 

empirisk at kvalificere, hvad der karakteriserer den kommunikation, der 

medvirker til at skabe mening i en krisesituation, og under hvilke forhold 
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kommunikation kan løse en sådan opgave. I afhandlingen fremhæves plausibilitet 

som en mulig forklaring, men der er behov for yderligere forskning for at kunne 

belyse og kvalificere dette spørgsmål. I den forbindelse anskues den eksisterende 

teoretisering af sensegiving i organisationer som interessant, og en empirisk 

undersøgelse af, om præmisserne for sensegiving også er gældende i 

krisesituationer, ville kunne medvirke til at kvalificere et sådan spørgsmål (cf. 

Maitlis & Lawrence, 2007). 

 

I forhold til at perspektivere afhandlingens resultater til praksis indikerer 

afhandlingens resultater et behov for kommunikation i en krisesituation. 

Kommunikation er som tidligere nævnt på et transaktionelt niveau selve mediet til 

at konstruere et kontekstuel ”rationelt” univers, som muliggør forståelse af en 

givet situation og handling i forhold til samme. Dermed betones ligeledes 

relevansen af at opretholde kommunikationen i en krisesituation for derved at 

kunne agere i forhold til den komplekse situation, der er under udfoldelse. En 

sådan opretholdelse af kommunikation kan være et spørgsmål om at have 

varierende kommunikationskanaler til rådighed, men kan ligeledes være et 

spørgsmål om at sikre et kommunikationsklima, hvor kommunikationen går på 

tværs af det organisatoriske hierarki. Slutteligt er det i det tilfælde, hvor et sådan 

kontekstuelt ”rationelt” univers er nedbrudt, og organiseringen er opløst, relevant 

at have såvel kontekst, interaktion og translation in mente, når organiseringen 

kommunikativt skal (gen)etableres, og der skal ageres resilient i forhold til 

kaotiske omgivelser. Dette fordi:  

 En forståelse af selve krisen eksisterer i den kontekst, hvori enheden 

oplever et kollaps af mening eller struktur (Weick, 1993: 634).  

 Samtidig er interaktion som et variabel eller et redskab den 

konfiguration, som er mest anvendelig i forhold til at (gen)etablere et 

”rationelt” univers og dermed respondere på omskiftelige omgivelser 

(Weick, 1993: 651; Taylor, 2006: 147). 

 Og slutteligt er kontekst og interaktion kun af relevans, hvis den 

forståelse, der oparbejdes herigennem, translateres til mening og 

handling (McPhee & Iverson, 2013: 115ff). 
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Summa summarum handler organisatorisk resiliens altså om at fokusere på 

organiseringens evne til at skabe mening på såvel det subjektive som det 

intersubjektive niveau. Kommunikation er i den forbindelse essentielt og anskues 

organiseringen som et sted, hvor mening skabes på forskellige niveauer, er 

kriseledelse og krisekommunikations fornemste opgave, såfremt ambitionen er 

resiliens, at understøtte og kvalificere meningsskabelse. Dette kan eksempelvis 

være ved at blotlægge de antagelser og forventninger, som influerer på 

organiseringens meningsskabelsesproces, samt at muliggøre en translation af 

meninger til koordineret handling. Ikke desto mindre er det relevant at have in 

mente, at resiliens omhandler organisationens reaktive håndtering af en 

manifesteret situeret situation og derfor indtager position som et sikkerhedsnet i 

de tilfælde, hvor den oprindelige plan fejler. Resiliens skal altså anskues som et 

supplement til anticipation (cf. kap. 4.1.1). 
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Resumé 
En betydelig del af forskningen indenfor kriseledelse og krisekommunikation er 

forankret i en normativ tradition. I en sådan tradition er ambitionen typisk at 

forudse potentielle krisescenarier, for derved at opstille forskellige kriseplaner og 

strategier til at imødekomme disse scenarier. I en erkendelse af begrænsningerne i 

en sådan tilgang, og vanskelighederne i at forudse alle potentielle fremtidige kriser 

i en kompleks og kontinuerligt forandrelig verden, er begrebet resiliens ved at 

vinde indpas i krisestudier. 

 

Resiliens, den organisatoriske evne til at håndtere, modstå eller gennemleve 

forstyrrelser og chok fra omgivelserne, har inden for krisestudier opnået en 

tiltagende interesse og aktualitet. Det debatteres flittigt i den videnskabelige 

litteratur, hvorvidt organisatoriske kriser bedst håndteres proaktivt ved at 

planlægge i forhold til potentielle kriser, eller hvorvidt der skal arbejdes med 

organisationens reaktive evner i forhold til den situation, hvor krisen har 

manifesteret sig. Denne diskussion er ikke blevet mindre aktuel i en globaliseret 

verden, hvor mængden af kriser kun ser ud til at tiltage. Ikke desto mindre tages 

resiliens ofte for givet i den videnskabelige litteratur, som et indlejret distinkt 

karakteristika ved organisationen, som kan aktiveres og anvendes når det er 

nødvendigt uden yderligere refleksion over, hvordan resiliens blev en del af 

organisationen til at begynde med. Indeværende afhandling har en overordnet 

ambition om at bidrage til forskning i resiliens. Dette bidrag sker ved at 

tilvejebringe en systematisk oversigt over aktuel forskning i resiliens og de 

forskellige forståelser af fænomenet som eksisterer heri. Endvidere har 

afhandlingen til formål empirisk at undersøge og besvare: hvordan kommunikation 

bidrager til den kontinuerlige proces med at skabe resiliens i en krisesituation? 

 

Til dette formål anlægges en fænomenologisk erkendelsesoptik, hvormed der 

muliggøres en beskrivelse og forklaring af fænomenet resiliens, som det 

manifesteres i den organisatoriske livsverden.  
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Afhandlingen består af to dele, henholdsvis en teoretisk del og en empirisk del. I 

den teoretiske udforskning af fænomenet, hentes der inspiration fra 

kommunikationsfeltet organizational communication og communication constitute 

organization-princippet i forhold til at begrebsliggøre kommunikation og 

organisation. Kommunikation forstås i afhandlingen som en interaktiv proces, hvor 

symbolsk betydning gensidigt forhandles mod en konstruktion, korrektion eller 

afvikling af mening, der er central for organiseringsfænomenet og organisationens 

eksistens. 

 

Forankret i en sådan forståelse af kommunikation og organisationens eksistens 

indskrives afhandlingen i en crisis sensemaking-tradition. Kriseledelse og 

krisekommunikation beskriver i den forbindelse den kontinuerlige aktivitet med at 

kvalificere de organisatoriske meningsskabelsesprocesser med henblik på at 

undgå at ende i en krisesituation, eller ved at muliggøre hensigtsmæssige 

handlinger i en manifesteret krisesituation. Organisatorisk krise forstås i en sådan 

tradition, som den situation hvor en organisering opløses, fordi dens individers 

mening kollapser, simultant med at de organisatoriske ressourcer til at 

genetablere en sådan mening forsvinder.  

 

I forlængelse af afklaringen af afhandlingens forståelse af kommunikation og 

organisation samt afhandlingens forståelse af kriseledelse og krisekommunikation, 

introduceres fænomenet resiliens. I den forbindelse redegøres der for fænomenets 

oprindelse i biologien og dets introduktion til samfundsvidenskaberne via 

risikoforskningen. Ydermere er der i afhandlingen foretaget en systematisk 

oversigt over de forskellige forståelser af resiliens, som præger 

forskningslitteraturen. I den forbindelse argumenteres der for to forskellige 

forskningstraditioner; en forskningstradition, hvor resiliens anskues som en 

feature ved en eller flere aktører eller et system samt en forskningstradition, hvor 

resiliens anskues som en funktion af forskellige processer. De to 

forskningstraditioner kombineres med en opdeling på aktørniveau og 

systemniveau og tilvejebringer dermed en typologi over fire forskellige forståelser 



 

317 
 

af fænomenet, som præger forskning i resiliens. Disse fire forståelser navngives 

karaktertræk, relationel, latent og design.  

 

Forankret i afhandlingens teoretiske inspiration og systematiseringen af de 

forskellige forståelser af resiliens, udledes en definition af resiliens. I afhandlingen 

defineres organisatorisk resiliens som det fænomen, der forekommer, når det via 

meningsskabelsesprocesser erkendes, at hidtidige måder at operere på, ikke er 

tilstrækkelige i forhold til en manifesteret situation og der under hensynstagen til 

enhedens grundlæggende struktur, identitet og funktionalitet, konstrueres en 

succesfuld alternativ organisering, som ikke umiddelbart har været muligt at 

etablere på forhånd. 

 

Ovenstående definition af resiliens og de indsigter afhandlingens teoretiske del 

ellers har tilvejebragt, anvendes dernæst som grundlag for en empirisk 

udforskning af fænomenet resiliens i afhandlingens anden del. Afhandlingens 

empiriske del er forankret i et multipelt casestudie af to forskellige cases fra 

Forsvaret, hvor militærenheder træner mod at opbygge en høj grad af pålidelighed 

i organisering og drift. Via observationsstudier og kvalitative forskningsinterview 

har det empiriske studie tilvejebragt systematiske livsverdensbeskrivelser af 

situationer, hvor fænomenet resiliens har været aktuelt for enhedernes individer. 

Der er i forbindelse med det empiriske studie udført i alt 13 kvalitative 

forskningsinterviews og foretaget i alt 20 dokumenteret observationer. Det 

empiriske materiale har dernæst været genstand for en fænomenologisk analyse 

med henblik på at forstå og forklare meningsskabelsesprocessen blandt enhedens 

medlemmer og dermed afdække meningskategorier af betydning for afhandlingens 

forskningsspørgsmål. 

 

Forankret i afhandlingens forskellige dele, konkluderes det at kommunikation har 

en essentiel rolle i den kontinuerlige proces med at konstruere resiliens i en 

krisesituation. Dette ved, på et transaktionelt niveau, at være selve det medie, som 

muliggør konstruktionen af et kontekstuelt ”rationelt” univers, hvori såvel tolkning 

af en situation som handlinger i forhold til samme, forstås som meningsfulde. I den 
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forbindelse udgør kommunikation altså en væsentlig, men ikke altid tilstrækkelig 

mulighedsbetingelse for den kontinuerlige proces med at konstruere resiliens. 

Ydermere bidrager kommunikation på et interaktionelt niveau, ved at fungere som 

et variabel eller redskab af betydning på et operationelt niveau, ved at muliggøre 

opbygningen af et sådant ”rationelt” univers i det tilfælde hvor det er nedbrudt, 

under opløsning eller udfordret. 
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