
Den	  teoretiske	  baggrund	  for	  SenseMaker®	  
	  
Nedenfor	  følger	  lige	  en	  kort	  gennemgang	  af	  de	  væsentligste	  videnskabelige	  og	  teoretiske	  elementer,	  
der	  ligger	  til	  grund	  for	  SenseMaker,	  og	  som	  er	  forklaringen	  på,	  hvorfor	  systemet	  er	  opbygget,	  som	  det	  
er,	  og	  hvorfor	  vi	  laver	  undersøgelserne,	  som	  vi	  gør.	  Det	  er	  klart,	  at	  der	  langt	  fra	  er	  tale	  om	  nogen	  
uddybende	  gennemgang,	  da	  der	  ligger	  en	  hel	  del	  års	  forskning	  bag.	  
	  
	  
Kompleksitetsteorien	  
	  
Kompleksitetsteorien,	  der	  først	  for	  alvor	  er	  blevet	  videnskabeligt	  velfunderet	  inden	  for	  de	  seneste	  20-‐
25	  år,	  viser	  os	  blandt	  andet,	  at	  en	  kompleks	  enhed	  (eks.	  en	  organisation,	  et	  team,	  trafikken)	  ikke	  er	  
summen	  af	  denne	  helheds	  enkeltdele,	  sådan	  som	  man	  ellers	  kan	  sige,	  at	  eksempelvis	  et	  ur	  eller	  et	  fly	  er	  
det.	  Altså	  vi	  kan	  adskille	  uret	  i	  enkeltdele	  og	  samle	  disse	  enkeltdele	  igen	  og	  få	  det	  samme	  ur.	  Det	  kan	  
man	  ikke	  på	  samme	  måde	  med	  et	  komplekst	  system.	  Vi	  kan	  ikke	  bare	  tage	  en	  person	  ud	  af	  et	  team	  og	  
så	  sige,	  at	  så	  har	  vi	  et	  team	  med	  den	  og	  den	  kultur.	  Og	  vi	  kan	  ikke	  bare	  tage	  én	  fortælling	  ud	  af	  vældet	  
af	  organisatoriske	  fortællinger	  og	  så	  sige,	  at	  så	  er	  det	  dét	  her,	  vi	  har.	  Vi	  forstår	  ikke	  komplekse	  
systemer	  ved	  deres	  enkeltheder,	  men	  ved	  hvorledes	  det	  er	  forbundet,	  og	  hvorledes	  denne	  
forbundethed	  så	  at	  sige	  interagerer.	  	  
	  
Det	  betyder	  samtidig,	  at	  når	  vi	  skal	  forstå	  et	  komplekst	  system,	  så	  kan	  vi	  ikke	  forstå	  det	  ved	  at	  se	  på	  
enkeltdele	  eller	  enkeltforbindelser,	  for	  ethvert	  enkeltpunkt	  vil	  være	  påvirket	  af	  så	  meget	  mere	  end	  
blot	  denne	  enkeltforbindelse.	  For	  at	  forstå	  et	  komplekst	  system,	  må	  man	  derfor	  se	  det	  i	  forhold	  til	  de	  
mønstre,	  det	  skaber,	  og	  dette	  er	  grunden	  til,	  at	  vi	  i	  SenseMaker®	  ser	  på	  mønstre	  frem	  for	  på	  
enkeltforbindelser	  eller	  enkelt-‐narrativer.	  Det	  skal	  dog	  siges,	  at	  man	  til	  tider	  også	  kigger	  på	  enkelt-‐
narrativer	  for	  at	  se	  nærmere	  på,	  om	  de	  kan	  indeholde	  et	  potentiale	  til	  at	  skabe	  ændringerne	  i	  det	  
overordnede	  mønster,	  på	  negativ	  eller	  positiv	  vis.	  	  
	  
Det	  har	  så	  samtidig	  den	  konsekvens,	  at	  hvis	  vi	  skal	  forsøge	  at	  forstå	  noget	  mere	  i	  dybden,	  så	  må	  vi	  lære	  
at	  se	  verden	  gennem	  øjnene	  på	  dem,	  der	  oplever	  den	  verden,	  vi	  gerne	  vil	  forstå.	  Vi	  skal	  med	  andre	  ord	  
fjerne	  så	  mange	  tolkende	  led	  som	  muligt,	  da	  enhver	  tolkning	  risikerer	  at	  gøre	  vores	  forståelse	  mere	  og	  
mere	  abstrakt	  eller	  bringe	  os	  længere	  fra	  "sandheden,	  altså	  det	  at	  vi	  ser	  verden	  gennem	  en	  linse,	  og	  jo	  
flere	  linser,	  vi	  skal	  se	  den	  igennem,	  jo	  mere	  fordrejet	  kan	  den	  ende	  med	  at	  blive.	  	  ".	  David	  Snowden	  
taler	  selv	  om	  "disimmediation"	  (svært	  oversætteligt,	  men	  i	  princippet	  at	  man	  fjerner	  "mæglingsledet").	  	  
	  
Dette	  er	  baggrunden	  for,	  at	  man	  i	  SenseMaker®	  beder	  folk	  om	  selv	  at	  tolke	  betydningen	  af	  deres	  
observation,	  altså	  hvad	  er	  deres	  egen	  opfattelse	  af,	  hvad	  det	  har	  af	  betydning	  for	  de	  områder,	  vi	  
undersøger	  via	  metoden.	  	  
	  
Hvad	  angår	  teoretikere,	  bygger	  Snowden	  sin	  forståelse	  af	  kompleksitet	  på	  folk	  som:	  Paul	  Cilliers,	  Alicia	  
Juarrero,	  Robert	  Axelrod,	  Max	  Boisot	  og	  Ralph	  Stacey.	  
	  
Narrativ	  teori	  
	  
Der	  findes	  rigtig	  mange	  afarter	  inden	  for	  dette	  teoretiske	  felt,	  men	  den	  teoretiske	  vinkel,	  der	  ligger	  til	  
grund	  for	  SenseMaker®	  er,	  at	  narrativer	  er	  enormt	  drivende	  og	  styrende	  for	  den	  forståelse	  vi	  har	  af	  
noget	  og	  derfor	  den	  adfærd	  vi	  har	  over	  for	  dette	  noget.	  	  
	  
Hvis	  vi	  derfor	  for	  alvor	  skal	  forstår	  komplekse	  områder	  (og	  adfærd	  er	  meget	  ofte	  noget	  yderst	  
komplekst),	  så	  er	  det	  ofte	  langt	  bedre	  at	  lytte	  til	  mikronarrativer	  (eller	  fortællingerne	  ved	  
vandbeholderen,	  ved	  cykelskuret	  eller	  over	  en	  fredagsøl)	  end	  at	  bede	  folk	  rapportere	  direkte,	  hvad	  de	  



ser	  og	  hvad	  de	  mener	  om	  noget.	  Når	  man	  gør	  det,	  begynder	  hjernen	  nemlig	  at	  lede	  efter	  det,	  den	  tror	  
er	  rigtigt	  eller	  forkert	  at	  svare	  -‐	  eller	  den	  dømmer	  for	  meget	  ift.	  om	  den	  tror,	  at	  noget	  er	  relevant	  nok.	  	  
	  
Lidt	  kringlet	  kan	  man	  sige,	  at	  når	  vi	  bare	  fortæller,	  hvad	  vi	  ser,	  uden	  at	  det	  går	  ud	  på	  andet	  end	  det,	  så	  
har	  vi	  det	  med	  at	  scanne	  bredere,	  ligesom	  vi	  ofte	  ender	  med	  at	  fortælle	  mere,	  end	  vi	  egentlig	  ved	  -‐	  
forstået	  på	  den	  måde,	  at	  viden	  i	  en	  fortællerkultur	  ikke	  skal	  forstås	  som	  et	  produkt,	  der	  bare	  sådan	  lige	  
kan	  videregives.	  Med	  andre	  ord,	  så	  anvender	  vi	  som	  oftest	  netop	  narrativer	  til	  at	  fortælle	  om	  de	  ting,	  vi	  
ikke	  helt	  kan	  udtrykke	  på	  sådan	  formel	  måde	  -‐	  altså	  en	  art	  viden,	  der	  ikke	  er	  sat	  på	  formel.	  	  
	  
NOTE:	  I	  Semco-‐undersøgelsen	  	  anvender	  vi	  meget	  bevidst	  ikke	  ordet	  "narrativ"	  eller	  "fortælling".	  
Vores	  erfaring	  er,	  at	  i	  meget	  drifts-‐	  og	  specialistorienteret	  kultur	  kan	  de	  ord	  virke	  enten	  for	  
akademiske	  eller	  give	  folk	  den	  opfattelse,	  at	  de	  nu	  skal	  til	  at	  skrive	  lange	  beretninger.	  Vi	  anvender	  
derfor	  ord	  som	  "situation"	  eller	  "observation"	  i	  stedet.	  	  
	  
Hvad	  angår	  teoretikere,	  bygger	  Snowden	  på	  folk	  som:	  Yannis	  Gabriel,	  Barbara	  Czarniawska	  -‐	  og	  så	  er	  det	  
også	  det	  felt,	  hvor	  Snowden	  generelt	  anses	  for	  selv	  at	  have	  bidraget	  mest	  og	  for	  at	  være	  én	  af	  de	  
fremmeste	  på	  feltet.	  
	  
	  
Kognitiv	  psykologi,	  distribueret	  sensemaking	  
	  
Også	  her	  er	  der	  mange	  forskellige	  retninger	  og	  tilgange	  samt	  undersøgelsesfelter,	  ligesom	  flere	  dele	  
hænger	  tæt	  sammen	  med	  det	  narrative	  aspekt.	  Det	  væsentligste	  element	  er	  dog	  nok	  det,	  at	  man	  ved	  
netop	  at	  bede	  folk	  om	  selv	  at	  tolke	  betydningen	  af	  deres	  narrativ	  (eller	  observation)	  ved	  at	  holde	  den	  
op	  imod	  eksempelvis	  tre	  forskellige	  (men	  ikke	  værdiladede)	  udsagn	  i	  en	  triade,	  ja,	  så	  placerer	  man	  så	  
at	  sige	  et	  større	  pres	  på	  hjernen	  til	  at	  forstå	  og	  dermed	  udtrykke	  så	  endnu	  mere	  afklaret,	  end	  hvis	  der	  
var	  tale	  om	  et	  spørgeskema,	  hvor	  vi	  har	  en	  række	  tal	  eller	  ord.	  Her	  kan	  vi	  have	  en	  klar	  tendens	  til	  at	  
svare	  med	  automatpiloten	  sat	  på.	  Dette	  element	  styrkes	  af,	  at	  jeg	  jo	  så	  at	  sige	  selv	  "ejer"	  observationen	  
-‐	  det	  vil	  sige,	  at	  den	  potentielt	  set	  betyder	  noget	  for	  mig,	  hvorfor	  jeg	  bliver	  mere	  ægte	  i	  min	  besvarelse.	  	  
	  
Bemærk	  også	  det	  kognitive	  element,	  vi	  har	  nævnt	  under	  "Narrativ	  teori",	  det	  med	  at	  spørge	  meget	  
bredt	  og	  appellere	  til	  folks	  fortællerlyst	  frem	  for	  deres	  "svarelyst".	  Det	  er	  grunden	  til,	  at	  det	  
indledende	  spørgsmål	  er	  meget	  bredt	  og	  egentlig	  ret	  vagt	  formuleret	  frem	  for	  at	  være	  et	  meget	  direkte	  
spørgsmål.	  Rent	  kognitivt	  sker	  der	  det,	  at	  i	  det	  første	  tilfælde	  åbner	  hjernen	  sig	  mere	  op	  og	  dermed	  
scanner	  den	  bredere	  (den	  ser	  simpelthen	  mere),	  mens	  den	  i	  det	  sidste	  tilfælde	  snævrer	  sig	  ind	  i	  jagten	  
på	  det	  rigtige	  eller	  helt	  relevante.	  
	  
I	  selve	  afrapporteringen	  er	  det	  kognitive	  aspekt	  også	  meget	  fremtrædende.	  Rent	  kognitivt	  oplever	  vi	  
nemlig	  typisk	  noget	  stærkere	  og	  klarere,	  når	  det	  præsenteres	  for	  os	  visuelt	  -‐	  og	  som	  nævnt,	  så	  består	  
en	  afrapportering	  typisk	  af	  de	  mest	  interessante	  mønstre,	  der	  er	  dukket	  op	  i	  undersøgelsen.	  	  
	  
Hvad	  angår	  teoretikere,	  bygger	  Snowden	  på	  folk	  som:	  Edwin	  Hutchins,	  Gary	  Klein,	  Karl	  Weick	  og	  Walter	  
J.	  Freeman	  
	  	  


