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Review af resiliens og læringsfeltet  

 
I dette review1 af udvalgt forsknings- og praksisrettet litteratur gives et overblik over lærings- og 
resiliensfeltet med målsætningen om at belyse, hvorledes man på individ-, organisations- og 
samfundsniveau kan arbejde med at styrke resiliens og skabe betingelser for læring i kølvandet på 
markante kriser. Indledningsvis udforsker vi resiliens på henholdsvis samfunds-, organisations- og 
individniveau. Hvert af disse niveauer repræsenterer konkrete indsatsniveauer for styrkelse af 
resiliens og forskellige traditioner inden for forskningen. Samtidigt er det vigtigt at være 
opmærksom på, at organisationers evne til at lære på mange måder er en meta-kompetence (eller 
limen der binder det hele sammen) i enhver resiliensbestræbelse. Derfor dedikerer vi den sidste del 
af dette review til et særskilt fokus på forskning i organisationers evne til at agere lærende i, under 
og efter kriser samt til overvejelser over, hvordan man skaber velovervejede læringsdesign.  
 
 

Resiliens på tre niveauer… 

Samfund Organisation Individ 
….med læring som fundament 

 
Det er indledningsvist vigtigt at understrege, at resiliens ikke handler om robusthed, men snarere 
om evnen til at tilpasse sig livsomstændigheder ved at lære kontinuerligt. Man kan være robust og 
helt urokkelig. Resiliens angår evnen til succesfuld tilpasning i en krise eller under andre 
forstyrrelser samtidig med at kritiske funktioner bevares og beskyttes. Denne tilpasning kan ske 
gennem re-design af organisationer, udvidelse af fællesskaber, opmuntring til innovation og 
kreativitet og støtte til mennesker, således at de vil være forberedt på og i stand til at håndtere 
overraskelser og forstyrrelser eller eventuelt fjerne disse, hvis det er muligt (Zolli, 2012). En række 
forhold vil have betydning i den forbindelse. Selve ordet resiliens kommer fra det latinske verbum 
resilire (på engelsk: to rebound). Det handler altså i bund og grund om elasticitet og om ’at kunne 
springe tilbage’. I ingeniørvidenskab er noget resilient, når materialerne undgår at sprænges eller 
at gå i stykker under stressende betingelser eller at returnere til den oprindelige tilstand (Masten, 
2014, p. 9). For samfund, organisationer og individer er resiliens at kunne tilpasse sig eller komme 
sig under potentielt destabiliserende omstændigheder. En af de førende forskere på 
resiliensområdet, Ann S. Masten, definerer resiliens på følgende vis: 
 

The capacity of a dynamic system to adapt succesfully to disturbances that threaten system 
function, viability, or development. (Masten, 2014, p. 10).  

 
I det følgende udfoldes de respektive opmærksomhedspunkter for resiliens på individ, samfunds- 
og organisationsniveau således som disse er fremhævet i forskningslitteratur på området. Vi 

 
1 Vi har udvalgt litteratur ud fra følgende kriterier: 1) Skal efter vores vurdering kunne give perspektiver der vil være 
nyttige for danske offentlige ledere og medarbejdere under og efter Covid19, 2) Kilderne skal være centrale reviews af 
forskning på feltet eller 3) eller være udtryk for ’best practice’/og eller policy anbefalinger. Det betyder, at dette 
review ikke er et forskningsreview i traditionel forstand, men nærmere skal ses som en formidling  af centrale 
budskaber fra resiliens- og læringsfeltet pirmært rettet mod praktikere. 
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indleder med a gennemgå resiliens på individniveau, da det er fra dette perspektiv, at forskningen 
har taget sit primære afsæt.  
 

Resiliens på individniveau 
I det følgende udforsker vi, hvordan man kan forstå resiliens på individniveau. Vi tager specifikt 
afsæt i forskning, der handler om børn og unge. Årsagen hertil er to-foldig: Dels er der megen stærk 
forskning på feltet, og mange af pointerne kan let overføres til voksne. Samtidig har børn og unges 
psykologiske helbred været et tilbagevendende bekymringspunkt i danske debat over det seneste 
år. I vores fremstilling af forskningen på feltet tager vi afsæt i Ann Mastens (2015) bog Ordinary 

Magic - en af feltets mest anerkendte, samlende præsentationer af resiliensforskningen.  
 

Hvornår er man resilient? 
Hvis man skal kunne vurdere, om en person er resilient, er man nødt til at se på to forhold A) Har 
personen været udsat for modgang og noget, der er skadeligt? B) Hvordan klarer personen sig under 
og efter dette? Masten (2014, p 13) formulerer rammende dette således: 
 

…Resiliens bliver udledt fra to typer af evalueringer: En, der handler om selve 

karakteren af den trussel, som personens livsoplevelser rummer (har der være risiko?) 

og en anden om kvaliteten i tilpasning eller personens udvikling (klarer personen sig 

OK?). 

 

Hvis der ikke har været nogen trussel eller risiko endnu, eller hvis man endnu ikke kan se tegn på 
tilpasning eller recovery, så er der ingen observeret resiliens. Når man dykker ned i denne åbenlyse 
erkendelse, så går der ikke lang tid, før man kommer til at diskutere to meget vigtige spørgsmål: 
Hvordan ved man egentligt, om noget udgør en trussel eller risiko? Og hvordan afgør man, om et 

barn klarer sig OK? En meget stor del af resiliensforskningen har handlet om lige præcist disse to 
spørgsmål. Her er hovedkonklusionerne: 
 
 
Hvad er en trussel eller en risiko? 

Resiliensforskningen har i høj grad handlet om at forstå, hvad der udgør trusler mod børns udvikling 
og adaption. Forskningen er rig på studier i, hvordan alt fra krige, naturkatastrofer, overgreb til 
fejlernæring og for tidlig fødsel påvirker børns udvikling. Når man læser på tværs af erfaringerne fra 
de mange studier, tegner der sig ifølge Ann Masten (2014)  sig følgende mønster. 
 

1) Forskningen har fundet en lang række veldokumenterede risikofaktorer, som vi ved giver en 
forøget sandsynlighed for fremtidige livsproblemer – fx lav fødselsvægt, fejlernæring, at 
have meget unge forældre, vold i familien, hårdhændet opdragelse, hjemløshed, 
naturkatastrofer og terrorisme.  Ofte er de forskellige risikofaktorer gensidigt forbundne og 
forstærker hinanden. Eller sagt med andre ord ”risiko avler risiko”.  
 

2) Ofte er risikofaktorer sjældent isolerede eller enkeltstående begivenheder. Tværtimod vil de 
ofte hobe sig op over tid eller forekomme ”i stimer” på samme tid.  Mastens kalder dette 
fænomen for kumulativ risiko. Samtidig er det også en vigtig pointe, at det, der forekommer 
som en risikofaktor for et barn – fx at forældrene bliver skilt – ofte er en markør for en mere 
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kompleks situation udstrakt over tid, der involverer en række trusler og stressende 
livsomstændigheder. Det kan for eksempel være, at forældrene har været i voldsom konflikt 
med hinanden i årevis op til skilsmissen. Det kan også være, at familien efter skilsmissen 
kommer i alvorlige økonomiske problemer, det kan være, at barnet skal skifte skole og 
forholde sig til forældrenes nye kærester etc. 

 

Hvad gør en positiv forskel? 
Ultimativt handler resiliensforskningen om et meget praktisk og nobelt formål: At skubbe til ods 
således, at sandsynligheden for positiv adaption eller udvikling bliver højere hos de personer, der 
har allermest brug for det. Det kalder på, at vi forstår, hvilke faktorer der fremmer det, og hvilke 
adaptive systemer, der er forbundet hermed. Inspireret af Masten (2014) vil vi gerne indlede vore 
introduktion med dette lille tankeeksperiment:  
 

Prøv at tænk på en person, som du mener har udvist resiliens. Overvej, hvad du mener 

har gjort en positiv forskel i personens liv, og hvad der har gjort det muligt for personen 

at overkomme alvorlig modgang.  

 
Vi gætter på, at du vil kunne sætte kryds ved en eller af flere tingene på nedenstående liste (Masten, 
2014, p 148). Listen er Mastens opsummering af resiliensforskningens vigtigste bud på beskyttende 
faktorer, der er forbundet med god eller særdeles god adaption i situationer med høj risiko eller 
modgang. Det er værd at bemærke, at modgang skal forstås ud fra følgende definition: Oplevelser, 

der truer funktion, udvikling eller overlevelse af et individ eller system (Masten, 2014 p 307). Det er 
ikke modgang at skulle cykle til skole i regnvejr mandag morgen.  
 

Resilens faktorer Adaptive systemer 

Effektiv omsorg og kvalitet i forældreskab Tilknytning; Familie 
Tætte relationer med andre kapable voksne Tilknytning; Sociale netværk 
Tætte venner og kærester Tilknytning; Jævnaldrende og familie systemer 
Intelligens og problemløsningsfærdigheder Læring, tankesystemer og 

centralnervesystemet 
Selvkontrol; følelsesmæssig regulering, 
planlægningsevner 

Centralnervesystemets 
selvreguleringssystemer 

Motivation for at lykkes Mestringsmotivation og relaterede 
belønningssystemer 

Self-efficacy2 Mestringsmotivation 
Religion, håb og tro på, at livet har mening Spirituelle og kulturelle trossystemer 
Effektive skoler Uddannelsessystemer 
Gode nabolag; Kollektiv evne til at klare tingene Lokalsamfund 

 
 

Resilens er ordinær hverdagsmagi  

 
2 Begreb som udfra udviklingspsykologen Banduro(1977)  kan forklares således-  tro på egen evne til at organisere 

og udføre de handlinger, som er nødvendige for at mestre fremtidige adfærdsændring 
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Vores kultur er fuld af historier, legender og virkelige fortællinger om unikke individer, der klarer de 
mest vanskelige situationer. Tænk blot på Klodshans, Lisbet Salander fra ’Pigen der legede med 
ilden’, polarforskere, ukuelige vikinger og andre helte. Resultatet er, at vi ofte intuitivt tænker 
resiliens som et personlighedstræk, der er forbehold unikt stærke individer. Det vigtige budskab fra 
forskningen er, at der ikke er belæg for denne antagelse, og at den nærmere er en reproduktion af 
fiktion og vores kulturs helteskikkelser. Skyggesiden ved denne misforståede opfattelse af resiliens 
er en risiko for ”victim-blaming”. Det er din egen skyld – du burde også bare blive noget resilient.  
Det vigtigste budskab, man bør holde fast i, er, at resiliens ikke handler om personlighed eller det 
unikke, men om samspillet mellem en lang række ordinære hverdagsfaktorer. Jo flere af disse 
hverdagsfaktorer fra listen ovenfor, der kan aktiveres, desto bedre sandsynlighed er der for, at en 
person klarer sig godt på trods af modgang.  
 
Resiliensforskningen blev grundlaget på asken fra 2. Verdenskrig som en bestræbelse på at finde 
veje til at hjælpe de mange millioner af børn, havde oplevet krigshandlinger, set hjemmet brænde 
ned, været i koncentrationslejre eller på anden vis oplevet ting som ingen børn bør opleve. En af de 
væsentlige erkendelser, feltets grundlæggere gjorde sig, var, at en overraskende stor andel af disse 
børn klarede sig godt efterfølgende. Talrige studier af børn, der er blevet eksponeret for krig, 
naturkatastrofer og en lang række andre skrækkelige forhold, har siden bekræftet dette fænomen. 
Ligeledes kommer masser af børn videre fra traumatiske begivenheder, bliver gode forældre på 
trods af en barndom med misbrug eller lykkes økonomisk på trods af en fattig barndom. Ann Masten 
betegner derfor meget rammende resiliens som Ordinary Magic.  Resiliens er normen, når barnet 
har eller får adgang til de typiske menneskelige adaptive systemer vi beskriver ovenfor, og når 
modgangen ikke er så voldsom, at barnets egne adaptive systemer kolapser (Masten, 2014). 
 

Børn og unges positive tilpasning og udvikling i kølvandet på modgang er almindeligt 

i alle, undtagen de allermest ekstreme situationer, fordi resiliens hviler på almindelige 

menneskelige adaptive systemer der er karakteristiske for den menneskelige 

organisme, kulturer og samfund (Masten, 2014 p. 286-287). 

 

 
Det er samtidigt også et meget væsentligt budskab, at et fokus på resiliens ikke er det samme som 
at ignorere eller at have en laissez-faire holdning til risici. Tværtimod peger forskningen på 
betydningen af, at der arbejdes aktivt med dels at forebygge risici og samtidig nære, beskytte og 
gendanne de adaptive systemer som vil blive sat mest under pres. I bilag 1) har vi indsat 
inspirationspunkter til handlinger, der kan fremme børn og unges resiliens, men vi vil nu løfte blikket 
og anskue resiliens fra et samfundsmæssigt og organisatorisk perspektiv, ikke mindst i lyset af den 
aktuelle Corona-krise.  
 

Resiliens på samfundsniveau 
Pandemien har været en fremkaldervæske, der tydeliggjort vores samfunds styrker og svagheder 
på nationalt, europæisk såvel som globalt plan. Det har skabt en interesse for resiliens som nu 
opfattes som en nødvendig samfundsmæssig kvalitet. I det følgende udfolder vi, hvorfor resiliens er 
så vigtig og hvordan nogen af verdens førende demokratiske institutioner forsøger at fremme det. 
Vi udforsker de vigtigste grundforståelser af, hvad resiliens er, når vi løfter blikket fra 
udviklingspsykologien og ser ind i en bredere organisatorisk og samfundsmæssig kontekst.  
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Forstå samfundets sårbarhed og behovet for et nyt paradigme 
OECD har gennem de seneste år, og ikke mindst i løbet af Covid19 pandemiens første år, søgt at 
stimulere beslutningstagere, politikere og regeringer i OECD landene til arbejde aktivt med resiliens 
på samfundsniveau (OECD, 2020/ 2019).  Det vigtigste budskab om resiliens fra OECD handler 
interessant nok ikke om resiliens i sig selv, men er derimod en opfordring til et paradigmeskifte i 
måden, hvorpå vi forstår verden. Dette skift handler om en bevægelse fra et mekanistisk 
verdensbillede til et systemisk perspektiv (Linkov et al. 2019). I det følgende udfolder vi, hvad det 
betyder. 
 
Grundidéen i det systemiske perspektiv er følgende: Verden består af en uendelig mængde 
systemer, der er gensidigt forbundne med hinanden og gensidigt påvirker og former hinanden. En 
sådan sammenhængende forståelse af systemer er en bevægelse væk fra at skelne mellem fx 
digitale kredsløb, økosystemer og økonomiske kredsløb som separate sfærer. I stedet betragtes 
disse som gensidigt forbundne med hinanden. Det betyder, at bevægelser i en sfære påvirker og 
skaber effekter i de andre sfærer – ofte på uforudsigelig vis. En mutation i et økosystem i en kinesisk 
provins påvirker og forandrer i løbet af ganske få måneder global økonomi, politik og selve måden, 
hvorpå største dele af verdens befolkning lever deres liv. Systemiske perspektiver er ikke nye, men 
den aktuelle pandemi har aktualiseret en forståelse af den systemiske, globale afhængighed mellem 
organismer. Som Paolo Giordano (2020) beskriver det i sin bog ”Smittens tid”, så er Corona-virus et 
symptom, mens smitten bor i vores økosystem.     
 
I løbet af det seneste århundrede har en væsentlig del af vores velstandsforøgelse været nært 
forbundet med en rivende udvikling i teknologi og produktion. Vores kapacitet for kontinuerligt at 
innovere og udvikle nye produkter og services og producere disse til stadigt faldende 
omkostninger har været en væsentlig kilde til udvikling af verdens samlede velstand. Samtidig har 
vi skabt en markant kompleksitetsforøgelse. Det betyder i et systemisk perspektiv, at antallet af 
forbindelser mellem et uendeligt stort antal forskellige systemer, lige fra økosystemer til globale 
produktionskæder, er blevet kraftigt forøget. Samtidig er hastigheden i bevægelser inden for 
systemer såvel som mellem systemer blevet kraftigt forøget. En konsekvens heraf er, at der i 
interaktionen mellem de forskellige systemer vil opstå ikke-intenderede og uforudsigelige 
fænomener. I systemteorien kaldes dette fænomen for emergens. Disse fænomener kan hurtigt 
sprede sig og skabe forudselige såvel som uforudselige kaskadeeffekter på tværs af systemer. I 
takt med denne kompleksitetsstigning forøges systemiske risici. Linkov et al.´s (2019, p.2) defintion 
er meget rammende:  ”Disse truslers natur er kendetegnet ved at involvere en smitteproce,s der 

spreder individuelle fejl til systemet som en helhed, og hvor disruptioner i et område kan kaskadere 

gennem hele systemet.” Eller sagt med andre ord: En forstyrrelse i et økosystem i en fjern kinesisk 
provins forplanter sig til resten af verden og påvirker politik, økonomi, teknologi og hverdagen for 
milliarder af mennesker.  
 
Konsekvenserne af disse erkendelser er vidtrækkende og kalder ifølge OECD (OECD 2020, Manca et 
al, 2017; Linkov et al 2019) på følgende:  
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1. Vi er nødt til at forstå, at vores moderne samfund bygger på en sårbar forudsætning om at 
en lang række komplekse, forbundne systemer fungerer pålideligt og forudsigeligt både 
individuelt og i interaktionerne mellem disse systemer4. Heri ligger vores samfunds 
væsentligste skøbelighed.  
 

2. Vi har ofte en reduktionistisk forståelse af systemer og fokuser som konsekvens heraf kun 
på et udsnit af et system, fx en afdeling i en organisation, en teknologi eller en bundlinje. 
Inden for det udsnit arbejder vi ofte med lineær optimering og effektivisering ud fra en 
forudsætning om, at i morgen bliver en forlængelse af i går. Det har to hovedtyper af 
negative konsekvenser:  
 

1) Vi står svagt, når der opstår kriser eller fænomener, der ikke passer ind i den lineære 
fremskrivelse, vi har optimeret ud fra. Samtidig øger et snævert fokus sandsynligheden 
for, at vi bliver overrasket af kriser.  
2)  Vi er blinde for, hvorledes vores handlinger påvirker andre systemer, der ligger 
uden for det udsnit, vi fokuserer på. Det øger sandsynligheden for, at vi biddrager til 
at skabe kriser eller andre uforudsete fænomener.  

 
Beslutningstagere på alle niveauer bør således arbejde med at opbygge kapacitet på samfunds-, 
organisations- og individniveau til at imødegå de stigende systemiske risici. Dette arbejde bør starte 
med selve erkendelsen af de øgede systemiske risici samt udfordringerne beskrevet ovenfor og en 
villighed til at gøre denne erkendelse til en del af det grundlæggende paradigme, som man forstår 
verden igennem.   
 
Det lyder måske meget akademisk, men i praksis har vores grundforståelse af, hvad verden er for et 
sted, enorme konsekvenser for, hvordan vi indretter vores samfund, laver strategier for vores 
organisationer og i det hele taget træffer beslutninger. Det er ikke noget, vi tænker over i hverdagen, 
for vores paradigme, eller heurestikker som nobelprismodtageren Kahneman (2011) kalder dem, 
ligger som en usynlig magnetisk pol, der hele tiden giver vores måder at tænke på en særlig retning.  
Det giver for eksempel god mening konstant at optimere driften, så vi ikke har overskudskapacitet 
af ledige hospitalssenge, fjerne lagre af værnemidler og outsource mest mulig produktion til Kina, 
når vi ikke kan forestille os andet end, at i morgen bliver ligesom i går. Et tilsyneladende effektivt 
system kan dog vise sig at være det mest skrøbelige, vi har.  
 

Resiliens – En samfundsmæssig prioritet 
Hvad bør man så gøre, når hvis man godtager de systemiske risici som præmis? Anbefalingen fra 
OECD (2020), EU (2017, 2020) og andre toneangivne organisationer er, at man udvider policy- og 
styringsværktøjskassen væsentligt og ikke kun forbereder sig på at bruge traditionel risikostyrring. 
Traditionelt set handler arbejdet med ‘risk management’, om at minimere risici og forberede sin 
organisation og sit samfund på en eller flere bestemte, i forvejen kendte risici. De systemiske risici 
kalder på noget andet, fordi de har en helt anden natur end det, man fokuserer på i den traditionelle 
risikostyring. Udfordringen ved systemiske risici er, at de er ‘ukendte’, ekstremt varierede og at det 
enkelte fænomen, der kan ramme os, ofte har en meget lav sandsynlighed for at gøre netop det 

 
4 Linkov et al (2019) 
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samtidig med, at den samlede mængde af risici forøges. Det betyder, at sandsynligheden for, at 
noget vil ramme os, kun går en vej – og det er op.  
 
Det handler IKKE om forberedelse på bestemte risici, men derimod om at stimulere til, at samfundet 
geares til, at markante forstyrrelser og kriser uundgåeligt og kontinuerligt vil ramme os. Målet er at 
fremme opbygning af kapacitet til, at vi kan håndtere det, tilpasse os og sikre, at vi genfinder eller 
genopfinder os selv samtidig med, at samfundets mest kritiske funktioner bevares.  Resiliens som 
begreb og felt handler om lige præcist denne kapacitet. National Academy of Science forståelse af 
resiliens (NAS 2012) er som følger:  
 

Resiliens involverer, hvordan et system planlægger og forbereder sig, modstår og 

absorberer, kommer sig oven på og tilpasser sig til diverse disruptioner og trusler.  

. 

 
Det er en vigtig pointe, at resiliens skal forstås som et systemkarakteristika, der skabes i en dynamisk 
proces, der udspiller sig over tid og rum før, under og efter et givent system, en enhed, en 
organisation eller et samfund bliver udsat for en disruption (Linkov et al 2019). Det kalder på 
investering fremfor brandslukning. En vigtig pointe fra NAS (2012), som også genfindes bredt i 
resiliensfeltet, er, at graden af resiliens er nært forbundet med systemets kapacitet til at minimere 
performancetab under selve disruptionen såvel som kapaciteten for at genskabe og øge 
performance efter.   
 

 
Kilde, OECD (2020), p. 12 

 
Judith Rodin (2015) kalder rammende dette fænomen for resiliens dividenden5: 
 

Opbygning af resiliens skaber to typer af fordele: Det sætter individer, lokalsamfund 

og organisationer i stand til at modstå en disruption mere effektivt, og det sætter dem 

i stand til at forbedre deres nuværende systemer og situationer. Samtidigt sætter det 

dem også i stand til at bygge nye relationer, påtage sig nye bestræbelser og initiativer 

og række ud efter nye muligheder som man måske ikke kunne forestille sig før. Dette 

er resiliens dividenden (Rodin, 2015 p. 316).  

 
5 (indsæt evt. illustration fra Rodin p. 317) 
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Nedenfor giver vi et kort kig ind i to eksempler på, hvordan nogen af verdens største demokratiske 
institutioner forsøger at stimulere til politikdannelse, som fremmer samfundsmæssig resiliens.  
 

 
 
 

 
 
 
I det følgende bevæger vi os fra policyniveauet og giver indblik i ind, hvordan man på konceptuelt 
nivieau ofte anbefaler, at der arbejdes med resiliens for at imødegå systemiske risici.  Resiliensfeltet 
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rummer ikke nogen helt entydige fælles normative modeldannelser for, hvordan dette arbejde skal 
gribes an.  I vores læsning af feltet ser vi dog to typiske indfaldsvinkler:  
 
A) Resiliens som noget der skabes i en proces eller  
B) Resiliens som en funktion af særlige karakteristika. De to tilgange er ikke gensidigt udelukkende 
men nært forbundne.   

 

Procesvinklen - Arbejd med resiliens som en fortløbende proces  
Det er en udbredt anbefaling i resiliensfeltet at forstå opgaven med at skabe resiliens som noget 
der foregår før, under og efter en markant forstyrrelse eller krise. På den ene side er faserne nært 
forbundne og påvirker gensidigt hinanden samtidig med, at hver fase kalder på forskellige indsatser. 
Nedenfor kigger vi ind i to eksempler på, hvad det betyder. Indledningsvis folder vi et perspektiv ud 
fra Judit Rodins, tidligere direktør ved Rockefeller Foundation, og afslutningsvis præsterer vi en 
mere detaljeret og klassisk procesmodel fra OECD.  Rodin (2015) opsummerer resiliensarbejde som 
bestående af: Readiness, Responsiveness & Revitalization.  

 
 
Forudsætningen for resiliens er, at man udvikler det Rodin kalder for Readiness. Det vil sige, at vi 
har et højt kollektivt opmærksomhedsniveau i forhold til forstå, hvad der kan ramme os. Samtidigt 
hermed arbejder vi løbende og bevidst med at udvikle vores styrker og resourcer samt reducerer 
sårbarheder, før krisen rammer. Det kræver ansvarlig ledelse på alle niveauer, der retter sig mod at 
gøre denne opgave til en fælles bestræbelse.  
 
Jo stærkere samarbejde, relationer og tillid på kryds og tværs mellem civilsamfund, virksomheder 
og offentlige organisationer desto bedre rustet er samfundet den dag, krisen indtræffer. Samtidigt 
er det vigtigt, at alle vores kritiske systemer er dimensioneret til at kunne håndtere pludseligt 
opstået stress eller disruption. Tom Frieden, tidligere direktør for USA's ‘Center for Disease 
Control and Prevention’, beskriver dette rammende: Hvis du tror, at du har et nødsystem, som du 

kan tage ned fra hylden eller hive ud af skabet og så bruge det, når der opstår en nødsituation – Så 

glem det. Det kommer ikke til at ske. Det, du har brug for, er hverdagssystemer der kan skaleres op  

Rodin, 2015, p 138). 
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Responsiveness I det øjeblik, hvor krisen rammer, skal vi reagere. Nogle gange passer krisen perfekt 
sammen med det bredskab, som vi har, men oftest vil de systemiske risici falde på kanten af eller 
uden for vores standardberedskab. Det kalder på, at vi skal være fleksible og kreativt i. stand til at 
bringe vores systemer i spil og få en lang række aktører til at arbejde sammen med målet om skabe 
noget, der virker. Det er ofte lettere sagt end gjort, for det kræver tværgående samarbejde og en 
villighed fra de enkelte aktører til at sætte egne dagsordner i baggrunden.  
 
Meget ofte er de systemiske risici også kendetegnet ved, at de udvikler sig undervejs og ikke opfører 
sig, som vi forudsiger. Eller sagt med andre ord: Virus spreder sig hurtigt, muterer, vaccinerne bliver 
forsinkede, og vi bliver ramt af nye bølger. Det kalder, ifølge Rodin (2015), på, vi skal være adaptive. 
Det vil sige have kapacitet for at lære undervejs og tilpasse vores måde at håndtere krisen på i takt 
med, at den udvikler sig.  
 
Når vi hører om katastrofer, kriser og andre markante forstyrrelser og voldsomme overraskelser er 
vores automatreaktion ofte at tænke på at ”det er som noget, som brandmænd, politifolk, læger og 
offentlige myndigheder skal tage sig af”. I et resiliensperspektiv er kvaliteten af myndighedernes 
respons afgørende, men det udgør kun den en side af mønten. Den anden side af mønten udgøres 
af civilsamfundet og den sociale sammenhængskraft. Eller sagt med andre ord: Nogle af de 
udfordringer, vi står overfor, har en kompleksitetsgrad og er så ressorcekrævende, at de umuligt 
kan løses af ”det offentlige” (Bourgon & Dahl, 2018). I det øjeblik bomben går af, elsystemet bryder 
sammen, eller når pandemien skal inddæmmes gennem social og fysisk afstand, er det ikke det 
offentlige, der er nærmest og vigtigst men derimod de tilfældige medborgere på gade, naboerne og 
familien. Jo højere social sammenhængskraft desto højere villighed til at ”udvise samfundssind”, 
gribe ind, yde førstehjælp og hjælpe, når røgen har lagt sig. Det er derfor afgørende, at vi forstår 
betydningen af social sammenhængskraft, tillid og civilsamfundet og målrettet arbejder med at 
mobilisere og aktivere dette. 
 
Sidst, men ikke mindst, handler resiliens ikke kun om at håndtere chok og disruptioner men ligeså 
meget om vores kollektive evne til at lære, tilpasse os og vokse positivt ud af det, der har ramt os. 
Det handler om at bruge krisen som en anledning til revitalisering ved at finde muligheder i det nye 
landskab efter krisen. Eller sagt med andre ord: Det er afgørende, at vi som kollektiv ikke blot 
insisterer på at vende tilbage til status quo, men aktivt forsøger at finde ud af, hvordan vi sammen 
kan bruge det, vi har lært og de forandringer, som krisen har medført til vores fordel.  
 
Resiliensfeltet rummer mange andre procesmodeller, der mere eller mindre følger samme struktur, 
som den Rodin beskriver. Et godt eksempel på en af disse er nedenstående endnu mere detaljerede 
procesmodel, som OECD læner sig op ad.   
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Kilde: Linkov et al (2019), P. 11 
 
Denne models særlige værdi består i, at den giver en systematik før, under og efter kriser og 
katastrofer samt andre markante forstyrrelser af status qou. Samtidig peger den på en række meget 
tydelige ledelsesopgaver, der skal varetages og på elegant vis illustrer modellen også en meget vigtig 
pointe: Ledelsesopgaven udvikler sig i takt med, at krisen udvikler sig. Kunsten består i at sikre den 
rette resiliensledelse på det rette tidspunkt. Det er også en vigtig pointe, at desto stærkere 
sammenhæng, der er mellem indsatserne i de forskellige faser, desto stærkere virker indsatsen. 
 
 

Karakteristika perspektivet – forstå hvad der kendetegner resiliens og frem det. 
 
I dette perspektiv er antagelsen, at resiliens, uanset om det er på samfunds, organisations- eller 
individniveau, er en funktion af en række særlige karakteristika, som kan være udviklet i større eller 
mindre grad (Rodin, 2015). Jo højere grad disse karakteristika er tilstede, desto mere resilient. I det 
følgende giver vi en kort introduktion til denne tænkning eksemplificeret med Rodins model.   
 
Resiliensens fem karakteristika. Denne model trækker, lige som en lang række andre lignende 
modeller, på systemteoretisk arvegods fra det amerikanske interdisciplinære forskningsmiljø, der 
opstod i kølvandet på 2. Verdenskrig og senere kulminerede med Jay Forresters Systems Dynamics 

Group på MIT. Grundbestræbelsen var her på tværs af ingeniørvidenskab, psykologi, biologi, 
statskundskab og en række andre fagfelter at udvikle en inter- og transdiciplinær videnskab rettet 
mod at skabe fælles begrebsapparat, der hjælper os til forstå, forklare og forudsige hvorledes 
systemer opfører - uanset om der er tale om et økosystem, en by, en familie, et kredsløb i en 
computerchip eller et samfund (Sherwood, 2002).  Rodins (2015, p.14) model nedenfor kan derfor 
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også læses som en opsummering af systemteoriens arvesølv. Samtidig skal de generiske – og måske 
lidt underlige begreber – forstås ud fra ambitionen om at skabe et tværfagligt sprog, der hjælper os 
til at tale om resiliens, uanset om det er en organisation, et samfund eller et enkelt individ, vi ser 
på. 
 

Resiliensens fem karakteristika 

Opmærksom Enheden har viden om dens styrker og ressourcer, risici og sårbarheder 
samt de trusler og farer, den står overfor. At være opmærksom 
inkluderer også evnen og villigheden til konstant at vurdere den aktuelle 
situation, tage ny information ind og justere forståelse af situationen i 
realtid. 

Divers Enheden har forskelige kapacitetskilder, så den kan operere succesfuldt 
selv, når nogle af disse kilder til kapacitet bliver udfordret. Der er 
redundans af kapacitet eller ressourcer. Enheden besidder eller kan 
trække på en bred vifte af kapabiliteter, ideer, informationskilder, 
tekniske elementer personer eller grupper.  
 

Integreret  Enheden kan koordinere funktioner og handlinger på tværs af systemer. 
Herunder evnen til at samle forskellige afkoblede idéer og elementer, 
samarbejde på tværs af elementer, udvikle sammenhængende løsninger 
og koordinere handling. Information deles og kommunikationen er 
transparent.  
 

Selvregulerende Enheden kan regulere sig selv på måder, der sætter den i stand til at 
håndtere unormale situationer og disruptioner uden ekstrem dysfunktion 
eller katastrofal kollaps.  
 

Adaptiv Enheden har kapaciteten til at kunne tilpasse sig til skiftende 
omstændigheder ved at udvikle nye planer, udføre nye handlinger eller 
ændre adfærd. Enheden er fleksibel: Den har evnen til at anvende 
eksisterende ressourcer til nye formål og kan bruge eksisterende 
elementer i forskellige roller.  
 

 
De fem karakteristika skal ikke forstås som noget, man enten har eller ikke har, men er noget 
dynamisk, der ifølge Rodin ”… i større eller mindre grad kan udvikles af et hvert individ, samfund 

eller organisation. At være resilient er at være opmærksom, adaptiv, divers, integreret og 

selvregulerende. Disse karakteristika er alle tilstede, i forskellige grader og i forskellige 

manifestationer i alle resiliente enheder.”  (Rodin, 2015, p. 13) 

 
 

Resiliens på organisationsniveau 
I det følgende ser vi indledningsvist på organisatorisk resiliens ud fra en organisationsteoretisk 
vinkel og giver kort eksempler på, hvordan organisationer arbejder med resiliens som en respons 
på COVID 19. Herpå anlægger vi et strategi- og styringsperspektiv med særligt henblik på den 
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offentlige sektor. Fælles for disse tre perspektiver er en høj grad af genklang af idéerne, der er 
beskrevet i det foregående afsnit.  Den simple forklaring er, at de systemteoretiske pointer udgør 
et fælles grundfjeld, som de fleste fagdiscipliner bygger deres fortolkning af resiliens på.  
 

Et kig ind i organisationsvidenskabens bud på resiliens 
Der er mange forskellige indfaldsvinkler, man kan tage, når man vil beskrive organisatorisk resiliens. 
Det er en refleksion af, at resiliens i en organisatorisk kontekst er et nyt felt, og at der ikke findes 
nogen samlet eller entydig skoledannelse på området. Den tidlige forskning hidrører fra enten 
udviklingspsykologien eller ingeniørvidenskab og er først relativt for nylig blevet en egentlig, 
transdisciplinær disciplin i egen. ret (Masten, 2014). I vores fremstilling har vi derfor valgt at læne 
os opad et af de nyere store reviews af organisatorisk resiliens, der samtidigt rummer bestræbelsen 
på at samle de mange forskellige perspektiver i en samlet teoridannelse (Duchek, 2020). 
 
Den første væsentlige konklusion fra Ducheks (2020) review er kort fortalt, at der ikke findes nogen 
entydig definition af resiliens, men at de mange forskellige forståelser af, hvad organisatorisk 
resiliens er, synes at konvergere omkring tre temaer6:  
 

A) En gruppe af forskere forstår resiliens som en organisations evne til at stå igennem modgang 
og/eller evnen til at komme sig efter disruptioner og vende tilbage til en normal tilstand. 

B) Andre forskere ser derimod resiliens som noget adaptivt, der rækker udover organisationens 
evne til at kunne fungere under pres. Her handler resiliens om organisationens kapacitet for 
at absorbere, tilpasse sig og forandre sig sådan, at organisationen matcher skift i 
omgivelserne.  

C) En tredje forskningsgruppering betoner organisationens resiliens som nært forbundet med 
kapacitet for at forudsige, forebygge eller i det hele taget opfange disruptioner i deres opløb.  

 
Duchek (2020, p. 220) perspektiverer sammenfattende de tre positioner således:  Opsummerende 

kan det siges, at op til nu beskriver mange studier resiliens som en defensiv respons (modstand 

og/eller genopretning), men der er i øjeblikket et perspektivskifte i gang. Særligt nyere studier 

udvider deres perspektiver. De beskriver resiliens som en mere offensive respons (adaption) og 

inkluderer det at være forudseende.  

 

 Duchek argumenter herpå, i tråd med perspektiverne fra det foregående afsnit, for en integrativ 
tilgang, krystalliseret i denne definition på organisatorisk resiliens:  
 

Vi definer derfor organisatorisk resiliens som en organisations evne til at forudse 

potentielle trusler, effektivt håndtere ugunstige begivenheder og tilpasse sig til 

betingelser under forandring(Ducheck 2020, p. 220).  

 

Samtidig fremhæver Ducheck (2020, p. 223), at forskningen i organisatorisk resiliens inviterer til, at 
man både forstår organisatorisk resiliens som a) en dynamisk, igangværende proces, der består af 
en række overlappende faser samtidig med, at man også b) forstår resiliens som et mix af 
organisatoriske kapabiliteter og rutiner. Eller sagt med andre ord :  

 
6 I bilag 2 har vi indsat Ducheks (2020) overblik, der giver læseren uddybende referencer og definitioner fra disse tre 
temaer 
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1) For det første er organisatorisk resiliens noget der skabes i en proces før, under og 
efter en uventet krise. Hver fase kalder på forskellige ting. 

2) Det, vi kan rent organisatorisk, og selve den måde som vi arbejder på. har stor 
betydning for resiliens. Organisationer, der ikke har en lærende kultur eller har 
meget rigide systemer og processer  som ikke kan tilpasses til en ny situation, har 
et skrøbeligt udgangspunkt når krisen rammer.  
 

Denne betragtning korresponderer med det bredere resiliensfelts perspektiv på resiliens som både 
en proces og et serie af karakteristika jf. Vores beskrivelse af Rodins (2015) distinktion i det 
foregående afsnit.  Samlet set giver det anledning nedenstående syntesemodel (Duchek, 2019, p 
224) eller om man vil samlet opsummering af forskningen i organisatorisk resiliens. 

 
(Kilde: Duchek, 2019, p 224) 

 
Modelles første dimension handler om at være forudseende ved at på den ene side at kunne 
opfange signaler, der indikerer, at en alvorlig trusel er på vej samtidig med, man hele tiden er 
forberedt og klar til at handle. Det at være forudseende er forudsætningen for en effektiv respons, 
når de kritiske situationer indtræder. Samtidigt er det en præmis, at man ikke kan forebygge eller 
forhindre mange kritiske situationer. Det er derfor afgørende, at organisationen er I stand til at cope 

eller håndtere det, der rammer uventet.  Det kræver for det første, at man i organisationen er i 
stand til at acceptere, at der rent faktisk er en krise. Hvis man ikke kan erkende, at man står over for 
et alvorligt problem, kan man ikke løse det. Dernæst at organisationen er i stand til at udvikle og 
implementere løsninger. Disruptioner og kriser kalder også på, at organisationen er adaptiv. Det 
handler om, at organisationen tilpasses og forandres så den matcher en ny virkelighed. Det fordrer, 
at man i organisationen kollektivt er i stand til at skabe refleksion og læring, der udvider 
organisationens kapacitet til at agere i den nye situation såvel som fremtidige kriser. Læring kan 
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samtidig øge vores vidensbase og dermed kapacitet til at være mere forudseende og endnu bedre i 
stand til at håndtere den næste krise. Ducheck fremhæver, at succes i hver fase altid rummer 
interaktion mellem en kognitiv såvel som adfærdsmæssig dimension. Adfærdsmæssigt kræver hver 
fase handling fx improvisation, eksperimenter og implementering af ny viden. Samtidig er kognitive 
processer som meningsskabelse, kritisk refleksion og omtanke nødvendige.  Uden den ene giver den 
anden ikke effekt.  
 
Det er en væsentlig pointe fra Duchek , at de tre faser hver især trækker på en række 
organisatoriske kapabiliteter .  Vi forstår her kapabiliteter som kombinationenen af tilgængelige 
ressourcer (det vi kan trække på) og evnen til at bringe ressourcerne i spil (hvad vi er i stand til at 
gøre med det, vi kan trække på).  I praksis betyder det, at organisationer ofte vil have vidt 
forskellige udgangspunkter for resiliens.  I det følgende ser vi med afsæt i Duchek på nogle af de 
mest centrale kapabilitete,r og vi undersøger,  hvad de betyder for resiliens.  
 
Den viden, som organisationen besidder, er af afgørende betydning for resiliens. Jo bredere og jo 
højere grad af diversitet, der er i vidensgrundlaget, desto bedre vil organisationen kunne opfange 
signaler, der er forvarsler på en disruption. Ligeledes vil kapaciteten for at eksperimentere og 
udvikle nye løsninger forøges af den simple årsag, at man har et bredt repertoire at trække på. Sidst 
men ikke mindst forøges kapaciteten til at lære af den aktuelle krise, fordi man i forvejen har 
tradition for at integrere ny og måske anderledes viden. Organisationen med den meget stærke 
monofaglige kultur uden tradition for at værdsætte samt samarbejde med andre og anderledes 
fagligheder har et meget snævert vindue til verden.  Det betyder, at signaler på at en krise er under 
opsejling ofte ikke bliver opfanget, fordi signalerne falder uden for det, som organisationen er ’tunet 
ind’ på.  Når krisen har ramt, vil organisationens løsningsmodel i udgangspunktet ofte være ”mere 
af det samme”  - vi forsøger at håndtere en ny situation med at gøre det, vi er gode til i forvejen. 
Det kan give god mening i en ”almindelige krise”, men kan også udgøre en risiko, når det er de 
systemiske risicis, der rammer. Deres natur er lige præcis, at de ikke passer ind i vores standarder.  
Ofte lyder mantraet ”af skade bliver man klog”, men det gælder kun, hvis man rent faktisk er i stand 
til at skabe læring. Her står  organisationen med det smalle vidensgrundlag svagt af den simple 
årsag, at man ofte ikke har tradition for at arbejde med læring og i udgangspunktet foretrækker at 
”lære mere af det samme”.  
 
Når den kritiske situation indtræffer, er organisationen afhængig af at have tilgængelige ressourcer. 

Jo højere grad af redundans eller overskudskapacitet desto bedre vil organisationen kunne håndtere 
krisen. Ligeledes vil der ofte på samme vis være en sammenhæng mellem ressourcer og den 
organisatoriske forudseenhed. Organisationer, der er meget ressourcemæssigt pressede, vil ofte 
ikke have overskud til at investere i at være forudseende og vil desværre ej heller besidde 
ressourcerne til at kunne tilpasse organisationen til en ny virkelighed.  I copingfasen spiller sociale 

ressourcer en væsentlig rolle. Organisationer med en høj grad af social kapital og en fælles vision 
har en markant fordel. Man holder sammen i krisen, hjælper hinanden og kan handle hurtigere, 
fordi man stoler på kollegaerne og har et dybere formål, der giver retning. Det er ingen selvfølge at 
der reelt skabes læring, refleksion og forandring i den adaptive fase. Om det sker, afhænger især af 
to forbundne forhold: For det første om ”dem der har magten og ansvar” reelt ønsker det og aktivt 
gør en indsats for, at det kommer til at ske. Dernæst, om der er en organisationsstruktur og kultur, 
der gør det muligt at lave forandringer. En væsentlig pointe er her, at organisationer, hvor magt er 
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baseret på ekspertise og erfaring frem for hierarkiske positioner er mere resiliente. Ligeledes har en 
decentral struktur, selv-organisering og fælles beslutningsprocesser en positiv effekt.  
 
 

Organisatoriske resiliensmodeller som respons på Covid-19 
I løbet af den nuværende krise er der fremkommet en række mere specifikke procesmodeller til 
organisationer, der langt henad vejen er en Covid-19 kontekstualisering af indsigterne fra 
resiliensfeltet.  På tværs af disse modeller er målet at hjælpe organisationer med at forholde sig til 
Covid-19 med målet om at styrke organisationens position i ”The new normal.” Nedenfor viser vi 
som et eksempel uddrag fra Deloittes publikation Covid19: Workforce strategies for Post-COVID 

recovery. Præmissen for disse modeller formuleres rammende således af Deloitte (2020, p.4):  Det 

er vigtigt at erkende, at genopretningen ikke bliver statisk. Den har ikke en specifik dato. Det er 

usandsynligt at Covid-19 stopper på en specifik dato på grund af mangel på tilgængelige 

behandlingsmetoder og usikkerheder og timing af en vaccine. Mange organisationer planlægger 

derfor efter multiple scenarier og tidshorisonter, mens de skifter fra krisehåndtering til genopretning 

 

 
 
 

 
 
 
Deloitte, 2020,  p. 4 + p 9 (egen sammenstilling af to modeller) 
 
Hjertet i modellerne ovenfor, såvel som en række af de andre mest gængse modeller, er man i en 
struktureret proces arbejder med at:  
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1) Skabe en erkendelse af, at situationen vi står i er ny og ikke har nogen fast bagkant.  
2) Fremme læring og kalibrere struktur og processer på alle niveauer.  
3) Hjælpe organisationen til at trives i ”den nye normal”.   
 

Et offentligt strategi- og styringsperspektiv på resiliens  
Offentlig værdiskabelse, og de samfundsmæssige kvaliteter demokratiet ønsker fremmet, fordrer 
en målrettet indsats med at regulere og styre offentlige organisationer, således deres bidrag i højest 
mulig grad korresponderer med de tilsigtede værdier (Moore 1995 2013).  Hvis resiliens er en 
kvalitet, der skal fremmes i den offentlige sektor, og hvis den offentlige sektor skal stimulere til 
resiliens på individ og samfundsniveau, kræver det styring. Samtidig er det også en væsentlig pointe, 
at resiliens kun er en blandt flere grundkvaliteter der både skal mestres og fremmes af den offentlige 
sektor. For at kunne belyse det flytter vi os det følgende fra organisationsteori til statskundskab. Vi 
tager specifikt afsæt i teorien: Den nye syntese.   
 
I 2006 indledte Jocelyne Bourgon (Bougon 2011) et nu næsten 15-årigt forskningsprojekt, der har 
involveret over 200 topledere, politikere og forskere fra bl.a. Australien, Canada, Holland, England, 
Brasilien, Singapore og New Zealand.  Efterfølgende blev de internationale erfaringer udforsket i en 
dansk kontekst (Bourgon & Dahl, 2017). Forskningsspørgsmålet var stort, men enkelt: 

• Hvordan leder vi den offentlige sektor, således vi fortsat kan levere samme eller bedre 

velfærd i en tid med færre ressourcer, stigende krav og øget kompleksitet? 

 

Målet er at udvikle en strategisk styringsmodel, der med afsæt i internationale og nationale 
perspektiver giver topledere og deres politikere tydelige og måske nye muligheder for at træffe 
strategiske valg og sætte retning. Nedenfor præsenteres kortfattet de væsentligste konklusioner fra 
projektet  

Deltagerne identificerede indledningsvist to velkendte fokusområder som værende uomgængelige: 

• Styr på tingene – Compliance: Det første, som deltagerne pegede på, var, at ledere og 
politikere i den offentlige sektor har en klassisk, men afgørende opgave i at sikre fortsat 
mestring af de klassiske embedsmandsdyder, regel og procesoverholdelse og legalitet. Tillid 
mellem borgere og myndigheder er dybt afhængig heraf. Samfundets kapacitet for at kunne 
håndtere en krise er dybt afhængig af, at borgerne rent faktisk tror på det, som 
myndighederne siger – og at myndighederne tror på, at borgerne frivilligt, uden kontrol og 
tvang, følger anvisninger.  
 

• Mere for mindre – Performance: Dernæst pegede deltagerne på det afgørende i at have et 
kontinuerligt fokus på at optimere og effektivisere måden, hvorpå den offentlige sektor 
indfrier de politiske ambitioner. I en krisesituation vil en effektivt drevet stat og offentlige 
organisationer, der har styr på budgetterne og deres måltal, have en fordel. Samtidig kan et 
ensidigt fokus på løbende optimering op mod for ensidige og snævre mål erodere andre 
væsentlige kapaciteter og dermed udgøre en svaghed.  

 
Svigt på disse parametre skaber skrøbelighed og mistillid til offentlige myndigheder – tænk blot på 
SKAT og udbytteskandalen eller Mink sagens betydning. Samtidig tegnede deltagerne også et billede 
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af, at fokus på Perfomance og Compliance ikke var nok. Den offentlige organisation, der kun 
arbejder med Compliance og Performance, vil ganske enkelt over tid have et for snævret strategisk 
manøvrerum til at håndtere komplekse udfordringer. Samtidig vil det være afgørende at flytte fokus 
fra snævre afdelings- eller organisatoriske mål og i stedet sikre, at der også fokuseres på at bidrage 
til brede samfundsresultater samtidig med, at selve indsatsen også skal styrke civilsamfundet. 
Deltagerne pegede her på to strategiske handlemuligheder, som de offentlige topledere og deres 
politikere kan navigere i: 
 

• Innovation af velfærd sammen med andre – Emergens: Det rummer to dimensioner. For 
det første pegede deltagerne på det afgørende i, at den offentlige sektor udvikler 
platforme og rum for, at civilsamfundet kan blive medproducenter af velfærd. Mange af 
de udfordringer vi står overfor, overskrider hvad den offentlige sektor kan løse alene. 
Styringsmæssigt er det store spørgsmål her: Hvordan gør vi andre til producenter eller 
medproducenter af velfærd? Eller levere det, som vi gør – måske blot på en anden måde? 
I en krise handler det om at forstå at mobilisere, engagere og sammen med 
civilsamfundet finde løsninger. Hvis man som offentlig sektor er vant til at monopolisere 
problemer er det svært. Ligeledes pegede deltagerne i forskningsprojektet på, at det blev 
centralt at styrke den offentlige sektors evne til bredt at inddrage flere forskellige parter 
i samskabelse af offentlig policy og strategi. I en krise handler det om den offentlige 
sektors kapacitet til at inddrage og lytte på de mange aktører som en krise påvirker. 
Endvidere pegede deltagerne på det afgørende i fortsat stræben efter innovation samt 
at øge vores evne til at opdage og succesfuldt anvende nye løsninger og teknologier, der 
ofte vil være udviklet uden for den offentlige sektor.  
 

• Modstandskraft og robusthed – Resiliens: På tværs af de deltagende lande tegnede der sig 
et billede af, at fortsat velfærd i de forskellige samfund i stigende grad blev afhængigt af 
samfundets evne til at lære at tilpasse sig nye situationer og håndtere kriser, katastrofer og 
uforudsete samfundsmæssige bevægelser. Det væsentlige spørgsmål til topledere og 
politikere er her: Hvordan kan vi styrke samfundets evne til selv at håndtere og komme godt 

igennem markante kriser og udfordringer? Hvordan styrker vi samfundets evne til at tilpasse 

sig forandringer? Hvordan opbygger vi vores egen organisations kapacitet for levere i kriser 

og tilpasse sig forandringer? . I den danske del af undersøgelsen blev det således hurtigt 
tydeligt, at resiliens til dels har været et psykologisk begreb eller et byplanlægningsbegreb, 
der “har levet sit eget liv” hos de fagprofessionelle uden kobling til den bredere strategiske 
dagsorden eller policy- dagsorden for de offentlige organisationer. Det betyder, at 
resiliensperspektivet mange steder har været fraværende i politikernes og topledernes 
styringsmodeller så vel som i de processer, hvor der skabes politik.  
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Bougon 2017, p.12 

De vigtigste budskaber til offentlige organisationer der vil arbejde med at styrke resiliens 

Moderne offentlige organisationer skal kunne mestre alle de fire domæner samtidigt for 
fremadrettet at være i stand til at både at levere velfærd og samtidigt håndtere komplekse 
samfundsmæssige udfordringer. Manglende balance eller fravær af fokus på et eller flere af 
fokusområderne producerer skrøbelighed. Den store udfordring består i, at de fleste 
styringsmodeller for offentlige organisationer i Danmark såvel som udlandet primært retter sig mod 
compliance og performance.  

På ledelsesplan beskriver den nye syntese nogle af de krav, som allerede er uomgængelige for de 
fleste danske offentlige ledere: Du skal sikre compliance i din organisation, og du skal mestre 

udvikling af din organisations performance. Det uomgængelige i disse grundkrav understreges af, at 
de fleste vil kunne nævne en eller flere danske offentlige ledere, der over de seneste år har mistet 
jobbet ved at fejle på netop et af disse grundkrav. Emergens og Resiliens som grundkrav har derimod 
fyldt langt mindre for de fleste offentlige ledere – og få kan pege på ledere, der er blevet fyret på 
grund af manglende innovation, samskabelse eller resiliensopbygning. Dette betyder ikke, at 
emergens og resiliens er uvæsentlige, men at disse fokusområder måske indtil nu ikke for alvor har 
været en afgørende del af det strategiske rum. Ligeledes indikerer det, at den nuværende 
generation af danske politikere, som de offentlige topledere spiller sammen med, heller ikke har 
været vant til at stille krav herom. 
 
Som nævnt i dette reviews indledning, så er det at kunne lære effektivt og godt på mange måder 
limen, der binder evnen til at være resilient sammen. Vi vil derfor afslutte dette review med en 
refleksion over de væsentligste indsigter fra forskningen på dette område.  
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Læring i organisationer under krise 

 
Det viser sig ofte vanskeligt for organisationer at lære under, med og af en krise og dette vil derfor 
også udfordre organisationers resiliens. Det gælder på både samfunds-, organisations- og individ 
niveau. Forskning i organisatorisk læring har i særlig grad interesseret sig for dette.  
 
Som beskrevet af Smith & Elliott i artiklen Exploring the Barriers to Learning from Crisis fra 
tidsskriftet Management Learning i 2007, så er der ”en stigende mængde forskning, der pepger på, 
at organisationer er resistente overfor at lære i og af kriser” (p. 519). Man tror, at læring automatisk 
følger af en krise, men det er ingenlunde tilfældet. Meget tyder på, at vi simpelthen forveksler 
erfaring og oplevelse med det at lære (Skovmand & Tanggaard, 2020). At drage en erfaring om, at 
verden er forandret, er ikke det samme som at have lært noget af det. Læring implicerer helt 
grundlæggende adfærdsforandringer på både individ samfunds- og organisationsniveau, ikke 
nødvendigvis simultant, men med fordel koordineret. Vi har lært, når vi kan, ved og forstår mere 
end før krisen.   
 
Kriselæring – hvad ved vi? 

Forskning i barrierer for at lære under en krise viser (Smith & Elliott, 2007), at den intense aktivitet 
og forvirring i kølvandet på en krise har afgørende betydning for, hvordan organisationen håndterer 
effektiv læring efter krisen. Elmholdt & Tanggaard (2020) har beskrevet, hvordan vi i den nuværende 
pandemiske krise med fordel kan se tilbage på krisehåndteringen i forbindelse med tidligere kriser, 
og de påpeger, at de organisationer, der under finanskrisen i 2008 ”primært brugte 

styringsorienterede ledelsesgreb – såsom at trimme organisationen, reducere omkostningerne og 

centrere kommunikationsveje og beslutningsprocesser –stod stærkt i de første faser af krisen.” Det 
var dog ikke nødvendigvis disse organisationer, der kom stærkest ud af krisen (Wooton og James, 
2008). Problemet er, at den store vægt på kontrol betyder, at organisationen bliver afhængig af 
lederen. Det mindsker risikovillighed, mod og kreativitet, som i sidste ende vil bringe organisationen 
styrket ud af krisen. Man risikerer, at medarbejdere holder igen med at dele viden og vigtige 
indsigter, fordi de bliver bange for de personlige konsekvenser af dette. Ledelsen kan dermed miste 
den følelsesmæssige kontakt til resten af organisationen. For at forstå denne dynamik og risiko, skal 
vi indkredse, hvad organisatorisk læring består af.  
 
Kort om læring i organisationer – definition og centrale konklusioner 

 
”Lærende organisationer er steder, hvor mennesker kontinuerligt udvikler deres kapacitet til 
at kunne løse de problemer, de ønsker at løse, hvor der drages omsorg for nye og udvidede 
former for tænkning, hvor kollektive håb og drømme sættes fri, og hvor de involverede hele 
tiden nysgerrigt forholder sig til, hvordan de lærer” (Frit efter Senge, 1990, p. 1).  

 
Peter Senges bog The Fifth Discipline sætter for alvor forskningen i læreprocesser i organisationer 
og lærende organisationer i gang sammen med et specialnummer af Organization Science fra 1991. 
Der har inden da været sporadiske bestræbelser på at skrive om læring i organisationer, men det er 
i løbet af 1990’erne, i takt med teknologiske og globale forandringer, at det for alvor går op for 
ledere, organisationsfolk, politikere og forskere, at organisationers evne til at lære er fuldstændig 
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afgørende for deres evne til at være resiliente og i stand til at flytte sig i takt med de forandringer, 
organisationer er midt i.  
 
Der skelnes ofte mellem normative og deskriptive tilgange til organisatorisk læring, hvor 
førstnævnte direkte beskriver, hvad der skal til for at en organisation lærer (fx at organisationen er 
dygtig til at dele viden, skabe viden, få teams til at lære, forstå at det at lære og at få andre til at 
lære er en leders vigtigste opgave etc.) og så forskningstilgange, hvor man konstaterer, at 
organisationer lærer, men at de også mislykkes med det, fx ved at få vaner, der forhindrer læring 
eller ved ikke at være i stand til at stimulere den adfærd, der er forbundet med at lære (Romme & 
Dillen, 1997). Betegnelsen organisatorisk læring stammer direkte fra individuel læring (som vi også 
så det med resiliensbegrebet ovenfor, der har flyttet sig fra et udviklingspsykologisk til et mere 
systemisk perspektiv), og det viser sig også i den måde, man bruger betegnelsen på. Der er derfor 
en stor diskussion i forskningslitteraturen om, hvem der egentlig lærer, altså hvem er aktøren, når 
vi taler og skriver om organisatorisk læring? Det er selvklart ofte individer, der observeres (fx ledere 
og medarbejdere), men det er selvklart, at organisationens læreprocesser involverer mere end 
individernes læring, fordi rutiner, vaner, ritualer, traditioner, It-systemer og anden infrastruktur kan 
bidrage til at kultivere og opbevare viden og eksempler på læring, som rækker ud over individ-
niveau. Det at være del af et team kan løfte kapaciteten til at lære, mens det modsatte også finder 
sted. Altså står det klart, at en organisations evne til at lære ikke står og falder med den individuelle 
kapacitet til dette, om end den er kraftigt påvirket af dette. Disse centrale forhold vil stadig være 
gældende under en krise, men hvad er de vigtigste pointer fra forskningen, når vi sætter fokus på 
at lære under en krise?   
 
Vigtigste pointer om at lære i, gennem og under en krise 

Hvis man zoomer ind på det at lære i, gennem og med en krise, så er det meget relevant at tage fat 
på den klassiske og paradigmatiske skelnen mellem enkeltløkke- og dobbeltløkkelæring efter Argyris 
& Schön (1987).  
 
Dobbeltløkkelæring (double loop læring) er især nødvendigt under en krise, hvor normale praksisser 
bliver udfordret og opbrudt. Enkeltløkkelæring (single-loop læring) er det, vi engagerer os i, når vi 
vedligeholder og udvider de daglige rutiner. Det kan fx være, når vi lærer at holde møder på andre 
måder, som vi har gjort under den nuværende krise med onlinemøder. At holde møder på andre 
måder er dog ikke en ændring af praksisser, der for alvor har karakter af dobbeltløkkelæring, fordi 
denne involverer en mere radikal transformation af vores værdier og adfærdsmønstre.  
 
Et eksempel på dobbelt-løkke læring er, når og hvis Region Midt bruger den nuværende pandemiske 
krise til helt grundlæggende at genoverveje sin position og egen rolle i sundhedsvæsenet eller hele 
sundhedsvæsenets rolle som sådan. Måske er den nuværende krise et såkaldt Kodak-øjeblik. Det vil 
sige et øjeblik, hvor man for at undgå at ende som virksomhederne Kodak eller Nokia, der som 
vidensintensive virksomheder ikke så, at verden forandrede sig radikalt omkring dem, og som derfor 
ikke formåede at overleve den digitale transformation i verden med Smartphones indtog. Forskellen 
på enkeltløkke og dobbeltløkke læring kan opsummeres som her (frit efter Romme og Dillen, 1997, 
p. 70): 
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Tabel 1 

 

Enkeltløkkelæring Dobbeltløkkelæring 

Baseret på ændring af rutiner og vaner inden 
for den eksisterende struktur 

Ikke-rutine. Ændrer strukturer og procedurer 

Problemløsningskapcitetsændring Kompleks kontekst og ændrer komplekse 
mentale mønstre 

Adfærdsændringer Udvikling af ny kultur, nye rytmer og nye 
fortællinger 

 
Der findes en række cases, der viser, hvad kriser betyder for organisationers læring. Hutchins (1991) 
viser i sin case om at navigere et skib under en krise opstået på havet, at den organisatoriske læring 
bestod i en sekvens af direkte, lokale tilpasninger. Noget af det vigtigste i den forbindelse er den 
meningsskabelsesproces, som opstår og som får stor betydning for de fortællinger, der opstår om 
krisen. Forskning viser, at det er svært at etablere ét krisenarrativ, da der ofte vil være multiple 
perspektiver på krisens betydning. Man vil også lede efter ofre og syndebukke på et individuelt 
niveau, hvilket vil hæmme organisationens potentiale for fælles erfaringsindsamling og kollektiv 
lære. Uheldig mediedækning og styring fra fx regeringers side kan også skabe et ’push back’, hvor 
de indsigter, organisationen har opnået kan forsvinde. Normalt vil kriselæring handle om at 
oparbejde kapacitet til at håndtere en nuværende krise og til at stå bedre rustet i en eventuel anden 
krise, men man ser også, at krisehåndtering i sig selv skaber en ny krise i organisationen, der så skal 
håndteres. Et eksempel under den nuværende pandemiske krise kunne være udfordringer med 
tilbud om indkøb af testkapacitet eller problemer med de indkøbte værnemidler. Krisehåndteringen 
skaber en ny krise, selvom meningen var at optimere krisehåndteringen gennem bedre test og bedre 
værnemidler. Lad os udpege de væsentlige hindringer for læring i, med og af kriser på henholdsvis 
individ, gruppe og organisationsniveau: 
   
Individniveau 

Det er ikke unormalt, at en krise fører til udpegning af syndebukke på forskellige tidspunkter af 
krisens forløb. Man vil også kunne se eksempler på angstreaktioner og psykologisk kontrol, 
hvorigennem magthavere kan forsøge at styre krisen eller skabe bestemte fortolkninger af krisens 
dominerende narrativer. Rollebegrænsninger vil kunne forhindre læring. Det kan ske, hvis man 
forsøger at inddrage læring fra andre organisationer, der har andre muligheder og definitioner af 
roller fx eller hvis en person, der kan, ikke får ansvar. En krise kan også medføre benægelse af 
realiteterne og give anledning til modstand mod evidens, hvilket ikke fremmer læringskapaciteten.  
I et forsøg på at håndtere kriser vil man også kunne se både organisationer og individer arbejde med 
de små og veldefinerede problemer frem for at tage fat i dem, der er svære at få hold på. Det kan 
være et resultat af kognitiv indsnævring og fiksering. Inden for sundhedsvæsenet vil et mere alment 
eksempel være, når man opdeler enheder og discipliner i en stadig mere specialiseret sektor på 
bekostning af mulighederne for at arbejde sammen på tværs og tænke mere holistisk. 
Specialseringen kan være nødvendig for at sikre højeste ekspertise, men den vil samtidig kunne 
forsnævre perspektivet, hvilket især kan udgøre et problem i krisehåndtering, hvor der, som 
resiliensforskningen også påpeger det,  vil være størst sandsynlighed for at klare krisen, når flere 
aspekter eller faktorer samvirker. Specialisering og mere holistiske tilgange må sandsynligvis 
balancere i en krise for at kunne sikre den bedst mulige håndtering af denne.   
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Gruppeniveau 

På gruppeniveau vil man også se eksempler på barrierer for læring.  En oplagt barriere er den 
såkaldte gruppetænkning. Denne er beskrevet i forskningen som et begreb for det forhold, at en 
gruppe, en afdeling eller sågar en hel organisation lukker sig om sig selv og måske ligefrem 
ignorancer kritik eller alternative synspunkter (hvis man for eksempel ikke lytter tilstrækkeligt til 
kritik eller vigtig viden fremført af en ansat, der ved, at noget er ved at gå galt). Man vil under en 
krise også kunne se eksempler på opportunistisk læring (hvor man for eksempel laver et 
projektteam, der fungerer helt uafhængigt af den øvrige organisation, eller hvor man satser på, at 
få individers intelligens vil redde hele organisationen. Andre barrierer for at lære kan angå ’Dem og 
os tænkning’, hvilket kan medføre manglende teamsamarbejde og vidensdeling. Mesterlære og 
peer-to-peer læring er ifølge forskningen er den mest effektive form for videnscirkulation der findes 
(Lave & Wenger, 1991).Det gælder i fredstid såvel som i krisetid, men under en krise tyder noget på, 
at netop denne vidensdeling kan risikere at gå tabt, hvis der opstår gruppetænkning i pressede 
situationer, eller hvis en del af organisationen lukker sig om sig selv.  
 

Organisationsniveau 

PÅ organisationsniveau kan barrierer for læring angå flere forskellige forhold, ikke mindst de 
forhold, som vi har nævnt ovenfor i afsnittene om resiliens. Manglende kriseparathed, 
forudseenhed og manglende balancering mellem krav til for eksempel offentlig styring i balancerne 
mellem emergens og compliance. For at tilføje et par aspekter, der også mere. Alment omhandler 
organisationers kapacitet til at lære kan nævnes manglende begrebsliggørelse. Det vil sige, at man 
lærer, men uden at give læringen form i kraft af begreber og forståelsesindsatser og den tabes 
derfor, når konteksten ændrer sig. En organisation kan have talrige læringsmuligheder, men tabe 
disse, hvis man blot fortsætter procedurer som sædvanligt, hvis man ikke udsætter disse for kritik 
og udfordring, og hvis man ikke iværksætter ’hvad nu hvis tænkning?’. Det er derfor vigtigt at 
iværksætte scenarietænkning, som er dybere, mere involverende og mere kritisk end de scenarier, 
der ofte produceres hurtigt i kølvandet på en krise. Shell involverede sig i en sådan dyb planlægning 
og kritisk tænkning, da de i kølvandet på Brent Spar oliekrisen engagerede sig med en miljøaktivist 
i bestyrelsen, således at alternative tilgange hele tiden blev drøftet på strategisk niveau (Smith & 
Elliott, 1997, p. 525). En oplevelse af nødvendighed (sense of urgency) er her afgørende for at sikre 
motivationen til at engagere sig i fortsat læring i forbindelse med kriser. Når man ikke er i krise, så 
kan man derfor med fordele skabe ’ambiguity by design’ og altså tvinge organisationen til at 
overveje alternative, inddrage mulig kritik og worst-case scenarier. Det handler især om at øve sig 
på at tænke og handle under krise og kende egne reaktionsmåder. Enhver krise repræsenterer en 
mulighed for at tænke det utænkelige, at udfordre eksisterende antagelser og praksisser, men også 
at påpege begrænsningerne i den form for læring, som organisationen hidtil har været 
karakteriseret af. Kommunikationsproblemer – fx overdreven brug af tekniske termer og fagjargon. 
Andre barrierer for læring angår manglende evne til at iværksætte de organisatoriske procedurer, 
der skal til for at ændre måden at lære på. Et eksempel på dette er kurser, der flyttes over på Zoom, 
men de ændrer ikke indhold eller er ikke konstrueret for alvor i lyset af krisens erfaringer. I forhold 
til sidstnævnte vil vi kort til sidst introducere til et par modeller for, hvordan man generelt og.ikke 
mindst under kriser kan tilrettelægge og designe med henblik på læring.   
 
Principper for læringsdesign i lyset af kriser 
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Læringsforskning, og især den del af læringsforskningen, der omhandler transfer, det vil sige 
overførsel af viden fra kontekst til kontekst, har vist, at dette er vanskeligere, end man måske lige 
tror (Tanggaard, 2006). Vi ved dog, at jo mere lighed, der er mellem den situation, hvor man lærer 
i, og den situation, hvor man skal anvende denne viden, jo større er sandsynligheden for transfer. 
Derfor vil kurser eller værksteder, der simulerer den praksis, der måske undervises med henblik 
på, kunne øge graden af transfer til denne situation. Noget viden er så alment, at det lader sig 
flytte. Det gælder for eksempel for den viden, som man formidler i et auditorium. Denne udgør 
dog ikke hovedparten af den viden, der skal til for at agere som en kompetent praktiker i en anden 
kontekst end forelæsningssituationen. Vi ved tilmed også, at vi er mest tilbøjelige til at tage viden, 
kunnen og erfaringer med os, når denne eller disse opleves som meningsfuld og relevant i forhold 
til de opgaver, vi har og forventer at få i fremtiden (Tanggaard & Juelsbo, 2015). Transfer af viden 
på en effektiv måder handler derfor også om identitet og dermed om, hvorvidt den enkelte 
forventer at kunne bruge og få værdi af den viden, som formidles eller mere aktivt tilegnes.   
Det er klart, at en krise kan udfordre mennesker på, hvad der opleves som meningsfuldt og 
relevant. Derfor vil en krise også udfordre vores evne til og de konkrete betingelser for transfer.   
 
Afslutningsvist vil vi afsæt i Brinkerhoff & Apking (2001/2019) såvel som den bredere forskning i 
effekt af kursus og uddannelsesaktiviteter i en organisatorisk kontekst fremhæve nedenstående 
fem designprincipper. De fem principper opsummerer forhold vi ved øger sandsynsligheden for 
effekt af kursus og læringsaktiviteter i en organisatorisk kontekst.  
 
 

   
 
Generelle pointer 

Samlet set viser forskning i organisationers evne til at lære under kriser hen til vigtigheden i at gå 
fra passiv til aktiv læring, hvor man aktivt og direkte forudser og reagerer på krisesituationer og 
scenarier i et perspeltiv, der handler om at lære. Det vil således være vigtigt at få overvejelser 
angående beredskab for læring op på højeste strategiske niveau i organisationen. Det er ligeledes 



 25 

vigtigt at fokusere på de humane aspekter af organisationens modstandsdygtighed og ikke kun de 
tekniske forhold. På både gruppe- og organisationsniveau er den psykologiske tryghed helt 
afgørende (og denne opleves på gruppeniveau). Psykologisk tryghed er troen på, at arbejdsmiljøet 
er så sikkert, at den enkelte tør løbe interpersonelle risici, som fx at påpege, at chefen tager fejl 
eller, at der er noget galt et sted i organisationen. Organisationer præget af psykologisk sikkerhed 
har et langt bedre miljø for læring, for vidensdeling og for kreativitet og innovation, end hvis 
organisationen ikke er karakteriseret af denne sikkerhed. I en organisation præget af psykologisk 
sikkerhed, siger folk deres mening, der bliver kastet lys over uhensigtsmæssigheder, og man deler 
fejl eller utilsigtede hændelser. Under en krise er det altafgørende, at man opretholder denne 
oplevelse af psykologisk sikkerhed (Edmonton, 2020, p. 14-15).  
 
 

Konklusion  
At lære i og igennem kriser er afgørende for at styrke resiliens. Resiliens handler ikke om at være 
mere robust end andre, men om at styrke organisationers, individers og samfunds evne og kapacitet 
til at reagere elastisk, agilt og smart på markante forstyrrelser, kriser og forandringer samtidig med 
at kritiske funktioner beskyttes og bevares. Det handler om at forudse, at man ikke kan forudsige 
alt. Det handler om at opbygge kapacitet på en mangefacetteret måde, hvor organisationen bliver 
tilpasningsdygtig selv i situationer under stort pres. Det er dyrt, men det er dyrere at lade være. 
Grundlæggende set handler resiliens om at være lærende, men samtidig også om at indse, at man 
kan meget mere, end man tror, hvis der er tilstrækkeligt med styrkende ressourcer rundt om den 
enkelte.   
 
Lige nu læner en lang række af verdens største demokratiske organisationer – fx OECD og EU sig ind 
i resiliensfeltet. De bruger indsigter herfra til at forsøge på at styrke samfund, organisationer og 
individers kapacitet til at trives i en verden der ikke er helt så forudsigelig som vi troede den var.  
Den måske vigtigste indsigt herfra er at den dominerende lineære reduktionistiske forståelse af 
verden på den ene side har hjulpet os til at optimere og skabe velstand, men samtidig også har 
produceret skrøbelighed og øget sandsynligheden for nye kriser. De mest udfordrende af disse, 
kaldet systemiske risici, opstår uforudset i interaktionen mellem systemer og spreder sig som en 
kaskadeeffekt til en lang række andre forbundne systemer.  Eller sagt med andre ord: En forstyrrelse 
i et økosystem i en fjern kinesisk provins forplanter sig til resten af verden og påvirker politik, 
økonomi, teknologi og hverdagen for milliarder af mennesker. Det kalder på et nyt 
styringsparadigme, hvor resiliens er en væsentlig kvalitet der skal fremmes på alle niveauer.  
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Bilag 1 - Inspiration til handling 
En væsentlig opgave består på nationalt såvel som lokalt niveau i at stimulere til at der bliver dannet 
policy såvel som praksis hos myndigheder og fagprofessionelle der fremmer børn og unges resiliens.  
Masten (2015) har til det formål udviklet følgende generiske anbefalinger som vi gengiver nedenfor. 
Målet er ikke at sige hvad man skal gøre, men derimod at give en inspiratiorisk ramme at generere 
løsninger udfra.   
 

 
Vores opsummering og illustration af Mastens (2015)  anbefalinger 

 

Mission: Sæt positive mål. Traditionel set har mange indsatser handlet om undgå et negativt 
resultat, fx sygdom eller forebygge problemer. Den nyere resiliensforskning peger på betydningen 
af at disse reformuleres til positive mål. Dels er disse mål mere motiverende, men samtidig er 
erfaringen også at fx et mål om fravær af sygdom ikke giver samme resultater som hvis målet er 
sundhed og livsglæde.  
 
Modeller: Inkluder styrker, ressourcer, positive resultater og adaptive processer.  Det er væsentligt 
at der udvikles letanvendelige modeller der kan guide praksis. Disse skal stimulere til at der arbejdes 
med både forebyggelse såvel som tilførsel af ressourcer og genopbygning af de adaptive systemer. 
Et eksempel på en sådan model (Masten, 2015 p. 267) er gengivet nedenfor.  
 

 
 
Måling: Vurder styrker, ressourcer, positive resultater og adaptive processer. I forskningen såvel 
som praksis er der et stærkt og bredt metodisk repetoire til at måle problemer, symptomer og 
risikofaktorer. Mange kliniske mål fokuserer ligeledes primært på symptomer og mangler. Populært 
sagt er vi rigtigt gode til at se på den tomme halvdel af glasset, men metoder til at forstå den fulde 
halvdel af glasset fylder mindre. Hermed risikerer man at overse betydningen af de beskyttende 
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faktorer såvel som adaptive processer. Venskab, engagement i civilsamfundet, godt naboskab og 
familierelationer er vigtige at måle på.  
 
Metoder: Reducer eller mitiger risiko, boost resourcer og adaptiv kapacitet. Mobiliser de adaptive 

systemer.  Effektive interventioner har tre indfaldsvinkler. For det første er det centralt at stimulere 
til at der investeres i forebyggelse såvel som aktiv indgriben. Masten (2015, p. 270) skriver 
rammende: Det giver ikke meget mening at bygge en skole i en krigszone uden at tjeckke om der er 

landminer…Vi kan  ej heller forvente at børn der sulter kan koncentrer sig selv om de har vidunderlige 

skolelærere. Dernæst skal der fokuseres på at tilføre ressourcer eller skaffe adgang til ressourcer for 
børnene. Det kan være simple fornødenheder som vand og mad. I andre kontekster hjælp til at følge 
med rent fagligt i skolen eller en øget kvalitet i de tilbud som barnet har adgang til. Sidst men ikke 
mindst er det afgørende styrke, mobilisere eller gendanne de adaptive systemer. Det er helt 
afgørende at have et blik for hvilke adaptive systemer der er de væsentligste i en given situation og 
fokusere på dem.  
 
Multiple systemer: Overvej muligheder på multiple niveauer med ekspertise fra multiple 

discipliner. Resiliens er i sin natur et multifaciliteret fænomen der skabes og formes i interaktionen 
mellem mange forskellige niveauer og systemer. Det enkelte menneskes liv er ligeledes forankret i 
mange forskellige systemer på individ, familie, lokalsamfund og samfundsniveau der interagere med 
hinanden. Arbejdet med resiliensfremme er derfor i sin natur tværfagligt og kalder på at der 
aktiveres mange forskellige former for viden. Hvis man blot arbejder med et snævert monofagligt 
perspektiv risikerer man at lave simplistiske interventioner der kun fokuserer på et system eller 
niveau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
’ 
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Bilag 2 
Nedenfor gengiver vi Duchecks (2020 p, 218) overblik over tre centrale teamaer inden for 
organisatorisk resiliens 
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