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Forord
Da jeg begyndte at forberede denne specialeafhandling, var jeg ikke i tvivl om emnet.
Feltet kunst og erhverv havde min klare interesse. Derimod var jeg usikker på, hvordan jeg
skulle gribe opgaven an. Jeg kendte ikke nogen, der havde praktisk erfaring med et
samarbejde. Det har været fantastisk for mig at møde så mange mennesker, der havde mod
på at fortælle mig om deres erfaringer. Tak til alle der har medvirket og givet mig en større
viden om kunst- og erhvervssamarbejder. Jeg retter især min tak til følgende interviewpersoner. Uden dem var denne undersøgelse aldrig blevet til:
De medvirkende erhvervsfolk: John Thesmer, udviklingsdirektør i Coloplast; Jan List,
direktør for Bjørn & List; Michael Meurs-Gerken, salgsdirektør i buy-aid; Erik Schierning,
salgsdirektør for Dyrup; Helge Fosgaard, prokurist i Danmarks Nationalbank; Jens Hansen,
direktør for Otto Hansen & Co.
De medvirkende kunstnere: Rune Fjord, kunstner i Bosch & Fjord; Helene Ø. Eskildsen,
pressekoordinator i Bosch & Fjord, Mads Storgaard Jensen, forfatter; Kirsten Marie
Andreasen, teaterinstruktør; Jens Rottbøll, konsulent og uddannet som guitarist på Rytmisk
Musikkonservatorium; Morten Ryelund, dirigent for Copenhagen Chamber Orchestra; Jakob
Høgsbro, musiker; Jørgen Rosengaard, billedkunstner; den anonyme kunstner.
Endelig en tak til min vejleder, lektor Mie Femø Nielsen, for værdifulde ideer og
kommentarer samt billedkunstner Karsten Auerbach for udlån af materiale og forsidens
kunstværk Hvem er de andre? III.

Kirsten Porskrog
kirstenporskrog@hotmail.com
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Kapitel 1:

Introduktion
Vi vil ikke bare bruge kunsten for at bruge den,
men fordi det giver mening
(Orla Dahl, Worklife Partners)

Historien om Auerbach og dynerne
Jeg vil indlede med historien om, hvordan virksomheden Quilts of Denmark gik fra at
producere dyner til også at male malerier. Det er en historie, der kom til at føre en hel anden
slutning med sig, end Quilts på forhånd havde forestillet sig. Men lad os her tage historien fra
en start af:1
Arbejdsopgaven stod klar, da Quilts of Denmark besluttede sig for at indlede et
samarbejde med en kunstner: Lederne ønskede at strømline dynevirksomhedens image. De
ville gerne have kunstnerens bud på et design af produkter og emballage. Ligesom de
ønskede, at kunstneren skulle arbejde med den måde, deres dyner blev udstillet på i
butikkerne. Til det formål valgte de billedkunstner Karsten Auerbach.
”Men vores indledende samtaler viste et behov for at gå et skridt dybere,” fortæller
Karsten Auerbach, ”virksomheden havde nemlig været en succes. På kun tre år var den
vokset fra 8 til 45 ansatte. Og alt var gået så hurtigt, at de helt enkelt havde behov for at
stoppe lidt op og selv arbejde med virksomhedens identitet.”
”At gå et skridt dybere” kom i den forbindelse til at betyde, at Karsten Auerbach ikke bare
arbejdede med Quilts design, men også med ”at finde den historie, der skulle være
drivkraften i virksomheden – både ud- og indadtil,” sådan som kunstner og virksomhed i
fællesskab formulerede det.
For at finde frem til en sådan historie blev alle ansatte involveret i Kasten Auerbachs
arbejde: Han udstyrede først samtlige medarbejdere med hver deres pensel, og han flyttede
herefter sit eget atelier midt ud i produktionen. Herfra kunne han se, hvad der skete i
virksomheden – og konkretisere det på sit lærred. Samtidig havde medarbejderne mulighed
for at kommentere på det, der kom frem på lærredet: gå i dialog om det med både Auerbach
og med hinanden.
Hermed var der skabt et arbejdsmiljø, hvor der hang malerier overalt, hvor medarbejderne blev inviteret til malerworkshops, og hvor der sad en arbejdende kunstner midt i
produktionen. Med en sådan oplevelse i ryggen kunne ledelsen gå tilbage til sit

1

Citater og historien stammer fra Auerbachs egne dokumenter, som han venligst har givet mig en kopi af
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udgangspunkt: butikkerne. Og nu finde det helt naturligt, at den kunstneriske identitet, de
efterhånden havde opbygget internt, også skulle formidles udadtil gennem kunstnerisk
udsmykning og events i sengeafdelingen.

Afsæt
Det, jeg selv blev grebet af, da jeg hørte historien, var, hvordan noget så blødt og
uhåndgribeligt som kunst pludselig blev en del af en virksomheds strategiske kommunikation.
Da jeg havde accepteret, hvad der for mig blev en ny realitet, var der endnu et forhold i
historien om Auerbach og dynerne, der fangede min fascination: For nok løste Auerbach
opgaven med at præsentere dynerne. Men derudover formåede han også at arbejde med
både arbejdsmiljø og med virksomhedens selvopfattelse. Disse sidste ting var ikke på
forhånd planlagt af hverken Auerbach eller af Quilts of Denmark. Også Quilts eksport- og
salgschef, Carsten Nielsen, udtrykker en forundring, der ikke synes langt fra min, da han
forklarer, hvordan kunsten var med til at åbne op for ideer, ingen før havde tænkt på:2
I begyndelsen havde vi svært ved at se meningen med kunsten: Flotte
malerier! Og sjovt at male selv! Men hvor skulle det føre hen? Men
resultatet var, at vi fik åbnet øjnene for en anden måde at se virksomheden
på – og åbnet for ideer, vi ikke havde tænkt på før
Afsættet til dette speciale er min fascination af, hvordan et samarbejde med en kunstner
kan udvikle sig til mere end forudset. Historien om Auerbach og Quilts viste os, hvordan et
kunstnersamarbejde også medførte et arbejde med virksomhedens identitet, fordi det var den
bedste vej til at nå en bedre præsentation af dynerne. Men hvad hvis spørgsmålet havde
været et andet? Hvor ville kunstnersamarbejdet så være båret hen?
Historien om Auerbach og dynevirksomheden har også en anden pointe. Da Auerbach
gik ind og arbejdede med Quilts historie, opnåede han nemlig også at ændre på Quilts
arbejdsmiljø: Han hængte malerier op, han inddrog medarbejderne i malerworkshops, og han
forsøgte at starte en dialog op om den fælles arbejdsplads. Igen har jeg ladet mig fascinere
af, at kunsten besidder evnen til at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejderne ses som
virksomhedens vigtigste resurse, og hvor deres trivsel derfor vægtes højt.
Til sidst må jeg tilkendegive, at den indledende historie har været med til at redefinere
min opfattelse af, hvad en kunstner er og kan. Min gamle og stereotype opfattelse af
kunstneren, der sidder alene på sit arbejdsværelse og henter sin inspiration i stearinlysets

2

Auerbachs egne dokumenter
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skær, måtte falde til fordel for en tro på, at netop kunstneren er dygtig til at se og analysere
sine omgivelser og formidle disse indtryk videre – i dette tilfælde til en virksomhed.
Stadig undres jeg over, om kunst og kapitalisme virkelig kan forenes. En typisk forestilling
er jo, at kunst bliver skabt ud fra et indre behov – og ikke ud fra et ønske om den økonomiske
indtjening, som en virksomhed kan tilbyde. Spørgsmålet er her, om man også kunne tænke
sig et opgør med denne forestilling – og om det så stadig ville være kunst?

Tre teser
For at indkredse tilgangen til min undersøgelse af samarbejder mellem en virksomhed og
en kunstner vil afsnittet her præsentere tre teser, som specialet bygger på.
•

Tese I: En kunstner kan tilføre en virksomhed uventet innovation

Som Michael Brammer sagde under sit samarbejde med Volvo, så består den skabende
kraft i verden i det irrationelle: ”Manden, der skabte hjulet, anede ikke, hvad han skulle bruge
det til.” Alligevel fik han – eller en mere rationelt tænkende mand – sat gang i en proces,
ingen havde kunnet forudse, da man stod med det allerførste hjul, forklarer Michael
Brammer.3 Specialet vil holde fast i denne tanke om, at kunst, der ellers umiddelbart kan
synes irrationel, på længere sigt kan føre uforudset innovation med sig.
Også Carsten Nielsens citat (i forrige afsnit) illustrerer, hvordan det, der først syntes at
være flotte malerier og en ”fritime” foran lærredet, faktisk førte nogle ideer med sig om
firmaets selvopfattelse, som ellers ikke ville være overvejet.
Tese I er her, at flere virksomheder går ind i et kunstnersamarbejde med ét mål for øje (fx
PR), men herefter opdager, at samarbejdet bringer mere med sig, end de umiddelbart havde
forventet.

•

Tese II: En kunstner kan tilføre en virksomhed et bedre arbejdsmiljø

Som tidligere påpeget beskriver historien om Auerbach og dynerne, hvordan Auerbach
formåede at gøre Quilts arbejdsmiljø mere levende: Han hængte malerier op, han inviterede
medarbejderne til malerworkshops, og han søgte at indlede en dialog om den fælles
arbejdsplads.
For at man med rette kan tale om et forbedret arbejdsmiljø, må virksomhedens brug af
kunst – med Scheins begreber – løfte sig fra at være ren skueværdi til også at gå ind og
3

Krogholm 2002, interview med Brammer
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ændre på de grundliggende antagelser, der hersker blandt de ansatte.4 Medarbejderne skal
med andre ord have glæde af kunsten og føle, at den lader dem engagere sig i deres
arbejdsplads.
Den tyske avantgardekunstner Joseph Beyers har sagt, at: “ægte kunst ikke skaber
objekter, den skaber sociale samspil.”5 Specialet tilslutter sig en sådan antagelse om, at et
godt kunstværk har evnen til at engagere sit publikum, lade dem gå i dialog om kunstværket
og stille spørgsmål til det, de oplever. En god kunstnerisk proces vil involvere publikum og
måske lade publikum være sammen om det skabende forløb. Tesen er her, at en sådan
involvering af en virksomheds medarbejdere vil skabe et bedre arbejdsmiljø.

•

Tese III: Et virksomhedssamarbejde vil ændre kunstnerens arbejdsgang

Hvor specialets to første teser koncentrerer sig om virksomhedens udbytte af et
kunstnersamarbejde, vil tredje og sidste tese omhandle kunstneren. Når tese I er, at
kunstneren kan tilføre en virksomhed uventet innovation, betyder det, at kunstneren må
levere noget andet og noget mere, end det virksomheden umiddelbart spørger efter. Det er et
højt krav at stille.
Det står også klart, at kunstneren i et virksomhedssamarbejde kommer til at arbejde helt
tæt på sit publikum og formentlig får mulighed for at påvirke sit publikum i højere grad end
normalt: Som den indledende historie beskriver, valgte Karsten Auerbach både at flytte sit
atelier ud til åben beskuelse og at introducere medarbejderne selv til at male.
Kendetegnende for disse tiltag er, at fokus ligger på den kunstneriske proces, frem for på
det færdige produkt, som fx et maleri. Det er en arbejdsproces, der ligger langt fra den
kunstproduktion, vi er vant til: Nemlig kunstneren der skaber sin kunst på sit eget arbejdsværelse eller atelier og først derefter præsenterer produktet for sit publikum. Tese III er, at en
virksomheds høje krav til kunstnerens kreativitet og pædagogik vil få betydning for
kunstnerens arbejdsgang, ligesom den kunstneriske proces vil blive vægtet højt i et
virksomhedssamarbejde.

Problemformulering
Afhandlingen sigter efter at beskrive og analysere samarbejder mellem en kunstner og en
erhvervsvirksomhed. Igennem undersøgelsen vil jeg arbejde ud fra en bred problemformulering, som rummer essensen af min undren:
4
5

Schein 1994. Scheins teori introduceres i kapitel 4
Darsø 2004: 29, min oversættelse
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•

Hvordan og hvorfor anvendes et samarbejde mellem en kunstner og en virksomhed?

For at give problemfeltet et fokus stiller specialet tre uddybende spørgsmål med hver deres
underspørgsmål. Hovedvægten ligger på de to første spørgsmål, mens tredje spørgsmål
hovedsagligt vil blive behandlet i kapitel 10:
•

Hvordan kan kunstnersamarbejdet stimulere en innovationsproces?

-

Hvilke uventede effekter kan et kunstnersamarbejde føre med sig?

•

Hvordan kan et kunstnersamarbejde forbedre en virksomheds arbejdsmiljø?

-

Hvad betyder det, at det er en udefrakommende kunstner, der skal arbejde med
virksomhedens ”indre” historie?

•

Hvad betyder et virksomhedssamarbejde for kunstnerens arbejdsproces?

-

Hvilket fagligt udbytte vil kunstneren opnå ved et virksomhedssamarbejde?
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Kapitel 2:

Baggrund og metode
Kunst følger de formuende
Der var engang, hvor kirken brugte kunst til at forklare de bibelske fortællinger. Hvor
kongen måtte eje et portrætmaleri for at fremstille sig selv som en stærk og magtfuld mand.
Kunst er for de velhavende. Dengang var det kirken og kongen, der sad på pengene. I dag er
den økonomiske magt overdraget til erhvervslivet, og kunsten er flyttet med.
Erhvervslivets mænd behersker nemlig kunsten, som var det nu dem, der var samfundets
konger: De forstår fuldt ud, at kunst kan fremstille dem, som var også de stærke og magtfulde
personer. I det 19. århundrede donerer tobaksfabrikant Heinrich Hirschsprung fx sin
kunstsamling til staten mod at få sit eget museum, mens brygger J. C. Jacobsen opfører
Glyptoteket til sin skulptursamling. Som bekendt er det helt op til i dag stadig populært for det
øverste borgerskab at bygge sin egen kulturinstitution.
At være kunstmæcener kan altså være en måde at fremstille styrke på. Ligesom kirken
engang brugte kunsten til at kommunikere med dens besøgende, bruger enkelte
virksomheder i dag også kunsten til at kommunikere mere komplekse budskaber ud. Det
følgende afsnit vil kort skitsere, hvordan der de sidste år har været en øget interesse for
samarbejder mellem kunst og erhvervsliv.

Sneboldeffekten
Erhvervslivets samarbejde med kunstnere kan ses som en europæisk trend, der
begynder i 1980’ernes Storbritannien. Premierminister Margaret Thatchers regeringer kræver
da, at kunsten skaffer flere af sine egne penge.6 Den britiske organisation Arts & Business
kommer her til sin ret. Den bliver i 1976 etableret af og for forretningsfolk, der er
interesserede i at hente inspiration fra kunstens verden. Arts & Business er i dag Europas
største organisation for integration af kunst og erhverv, men er i dag baseret på offentlig
støtte.7 Det er karakteristisk for Arts & Business, at den arbejder med kunstorganisationer
frem for med individer. Foreningen formidler således kontakt til teatergrupper – og ikke til
individuelle skuespillere og instruktører.
I Danmark er det muligt at trække en historisk linje tilbage til 1960-70’erne. I et interview
til denne afhandling fortæller Dyrups salgsdirektør, Erik Schierning, hvordan Gori skabte
mange af deres farver for over 30 år siden vha. kunstnere. Også Karsten Auerbach fra
6
7

Lenler 2004: 4
Interview med Lisa Ball-Lechgar, Information Manager i Arts & Business, London. Sabroe 2004, Vol. 2: 25f
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specialets indledende historie fortæller, hvordan han har haft skiftende samarbejder med
erhvervslivet gennem de sidste 30 år.
Selve tendensen er dog stadig af nyere dato, og det er først i år 2000, da Kulturministeriet
og Erhvervsministeriet i fællesskab udarbejder den politiske redegørelse Danmarks kreative
potentiale, at initiativerne for alvor tager til. I år 2002 tager de to ministerier initiativ til at starte
både NyXforum og Louiz: NyXforum får til formål at skabe kontakter mellem kunst og
erhvervsliv, mens Louiz skal fremme selvstændige initiativer inden for oplevelsesindustrien.
Fælles for de to organisationer er, at de begge har en praktisk tilgang til kunst- og erhvervssamarbejdet: De skal hjælpe virksomheder i gang, således at Danmark får nogle flere
eksempler på samarbejder.
I modsætning til den britiske organisation Arts & Business formidler NyXforum kontakt til
individuelle kunstnere. NyXforum var mig til stor hjælp, da jeg startede med at lede efter
interviewpersoner til dette projekt. Deres hjemmeside viser nemlig 19 eksempler på
samarbejder mellem kunstnere og virksomheder. Halvdelen af interviewpersonerne i denne
undersøgelse er jeg således kommet i kontakt med via www.nyxforum.dk.
Udover Danmarks kreative potentiale udkommer der i år 2000 også en anden rapport:
Den kreative alliance. Det er disse to rapporter, der foreslår at skabe et forskningskonsortium
for feltet. Learning Lab på Danmarks Pædagogiske Universitet kommer i 2001 til at varetage
den opgave, Lotte Darsø bliver forskningsleder, og det nye konsortium bliver opkaldt efter
rapporten Den kreative alliance.
De ovennævnte politiske udspil kan med lidt god vilje ses som det skub, der skulle til for
at lade snebolden rulle.8 De sidste fem år har Danmark gjort en række tiltag for at integrere
kunst og erhverv: Copenhagen Business School (CBS) opretter endnu et forskningscenter,
og med Ole Fogh Kirkeby i spidsen åbner Center for Kunst & Lederskab i oktober 2003.
Dansk Musiker Forbunds kursuscenter Artlab begynder at udbyde kurser, der skal ruste
musikere og andre kunstnere til en karriere i det private erhvervsliv. Og rundt om i landet
fatter også kommuner og amter interesse for at igangsætte projekter. Roskilde Kommune,
Ålborg Kommune og Vejle Amt er her eksempler på, hvordan der lokalt bliver afsat penge til
at lade kunstnere og virksomheder indgå samarbejder, hvorefter projekterne evalueres, så de
kan inspirere evt. kommende samarbejder.
Roskilde Kommune har i den forbindelse formået at kombinere forskning, erhvervsliv og
kulturinstitutioner. Musicon Valley er her et fint eksempel på, hvordan Roskilde Kommune,
Roskilde Festivalen og Roskilde Universitetscenter er gået sammen om et fælles projekt.
Både RUC og regionens andre uddannelsesinstitutioner har herved fået mulighed for at
8

Sådan som Darsø skriver det i Darsø 2004: 125f
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udbyde flere uddannelser inden for kultur- og oplevelsessektoren, ligesom Musicon Valley er
ved at skabe et nyt forskningscenter for kultur og erhverv.9
Danmark har altså to store forskningsinstitutioner inden for feltet kunst og erhverv med
hver deres tilgang til feltet: CBS fokuserer på samspillet mellem kunst og ledelse.10 Mens
Learning Lab koncentrerer sig om kunstnersamarbejdet som en kilde til organisationers
læring. De følgende afsnit vil ganske kort præsentere nogle hovedpunkter fra begge
institutioners forskning.

Kunst som kommunikativt virkemiddel
Ole Thyssen er professor på CBS’s Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, og han er
således ikke en del af Center for Kunst & Lederskab. Gennem sin forskning i æstetik og
kommunikation når han alligevel frem til en interessant pointe om, hvordan kunstneriske
udtryk kan bruges som led i enhver kommunikation. For Thyssen er æstetikken nemlig altid
på spil: Organisationer må kommunikere for at gøre sig selv synlige, og ”al kommunikation
har en æstetisk dimension, hvad enten organisationen bevidst bruger æstetik eller ej.”11
En organisation kan nemlig ”bruge kunst til at fortælle om sig selv, både fordi værker kan
være smukke, og fordi avanceret kunst giver en signalværdi om en avanceret og smagfuld
organisation.”12 Kunst kan ofte nå forbi den ”støj,” som så meget anden kommunikation aldrig
når igennem. Når et kunstværk således bruges som et kommunikativt virkemiddel, krydses
grænsen for det, Thyssen kalder for ”ren kunst,” og må i stedet karakteriseres som
brugskunst. Brugskunsten gør praktisk brug af de æstetiske virkemidler. Thyssens helt
oplagte eksempler på brugskunst er arkitektur og design, men også reklame, image, retorik
og fortællinger nævnes af Thyssen som æstetiske domæner. Man kunne godt tænke sig, at
titlen Æstetisk ledelse dækker endnu et æstetisk domæne: nemlig ledelse. Det er dog et
emne, Thyssen vælger at lade blive i sin bogs titel frem for at tage det med i indholdet.

Ledelsesbegrebets æstetisering
Savner man et fokus på lederskabet i Thyssens bog Æstetisk ledelse, er det til gengæld
at finde i kollega og professor Ole Fogh Kirkebys bøger Ledelsesfilosofi og Det nye
lederskab. Kirkebys tese er, at der sker en æstetisering af ledelsesbegrebet: Den moderne
ledelsesteori, værdibaseret ledelse, sætter fokus på lederen selv og hans værdier.13
9
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Argumentet er, at lederskabet og kunsten er kommet til at dele en fælles kerne. Der er
sket et skift fra manager til leder: Hvor den tidligere manager kunne slippe af sted med at
fokusere på bundlinjer og maskiner, må lederen i dag lære at se sin omverden og forstå de
mennesker, der omgiver ham. – Netop som kunstneren har tradition for at gøre det. Det er
derfor også vigtigt, at lederen forstår sig på fortællingen, på nærværet og på friheden.14
Undersøgelsen vil vende tilbage til Kirkebys pointe i kapitel 11.
Kirkeby har – som Thyssen – en meget teoretisk tilgang til feltet; forfatternes fælles
filosofiske baggrund skinner igennem i alle tre bøger. Det betyder nogle interessante
betragtninger på ledelsesteorien, dens udvikling og dens brug af metaforer. Således gør
Kirkeby fx rede for, hvordan ledelsestænkningen i dag gør brug af kunstmetaforer, mens det
tidligere har været sportsmetaforer, der har domineret.15 Vægten på ledelsesteorien frem for
på dens praksis efterlader dog nogle spørgsmål. Der er lagt vægt på menneskelige værdier i
det nye lederskab, men hvorfor lige sammenligne dem med kunstnerens værdier? Nok er der
tale om kunstmetaforer, men kunne de bløde værdier ikke være fundet i psykologien eller
pædagogikken? Humaniora har en bred vifte af discipliner, hvis fokus er på de menneskelige
værdier. Nogle praktiske eksempler på, hvordan kunstnere og ledere supplerer hinanden,
ville her have gjort argumentationen mere overbevisende.

Organisationers læring
I modsætning til både Kirkeby og Thyssen er Learning Labs forskning baseret på
praktiske eksempler og interviews med både kunstnere og forretningsfolk, der har erfaring fra
et samarbejde. Learning Lab er et laboratorium for forskning i læring. Et af konsortierne
herunder, Den Kreative Alliance, har med Darsø i spidsen specialiseret sig i at påpege
læringspotentialet i samspillet mellem kunst og erhvervsliv. Fokuset for Learning Labs
forskning er altså læring og innovation.
Som Kirkeby udpeger også Darsø den kunstneriske metafor til at være en oplagt måde
at bruge kunsten på. En god kunstmetafor skal kunne forstås af en bred modtagergruppe,
men samtidig få folk til at stille spørgsmål og indgå i en diskussion om metaforens
brugbarhed. Opnår metaforen herefter at ændre den måde, vi forstår et tema på, er der tale
om læring.
Improvisationsteatret kan ses som en af de første metaforer opdaget af virksomheder,
skriver Darsø og nævner det fynske Dacapo Teater som eksempel. Teatret kan give
virksomhedsledere en fornemmelse for, hvordan de kan improvisere sig frem til nye problem14
15
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løsninger, samtidig med at lederen kan lære noget af den måde teaterinstruktøren giver
feedback på til sine skuespillere. Som metaforen kan også teaterstykket være med til at
skabe debat.16 Undersøgelsen vil vende tilbage til denne pointe i kapitel 8.
En grundliggende pointe hos Darsø er altså, at kunst kan hjælpe os med at fortolke den
virkelighed, den afspejler, lade og se nye vinkler på en problemstilling og stille spørgsmål til
den hverdag vi har på vores arbejdsplads. Til det formål benytter Darsø sig af Otto Scharmes
presencing model. Presencing betyder, forklarer Darsø, at man bliver ét med sit inderste
udspring af potentiale. For at kunne lære må vi nemlig gennemgå en personlig og indre
transcendens: Vi må være parate til at skærpe vores sansning af kunsten, fx et musikstykke,
og derefter må vi blive ét med musikken og lade musikken hjælpe os til at gennemtænke de
værdier og forventninger, vi har til os selv i forhold til vores arbejdsplads. Man kan spørge sig
selv, hvorvidt en virksomheds medarbejderne vil være indstillet på at ”gennemgå en personlig
og indre forandring.” Læring sker bedst ved en oprigtig interesse hos de lærende, men kan
man tvinge sine medarbejdere til at fordybe sig i et stykke musik eller i et kunstværk? Også
denne problemstilling vender vi tilbage til i kapitel 11.

Ståsted
Afhandlingen her læner sig på nogle punkter op ad Learning Labs tilgang til feltet. Læring
er et bredt begreb og kan derfor også ses som en måde, hvorpå virksomheden kan opnå
mere viden om innovation og arbejdsmiljø, sådan som denne undersøgelse spørger til.
Darsøs fokus på transcendens ligger dog udover mit område. Specialet benytter en teoretisk
ramme, der tager afsæt i virksomheden og dens kultur. Dette gælder også for området
læring, hvor bl.a. Peter Senges teori bliver brugt. Udgangspunktet for hans teori er stadig
individet, men koblingen til det organisatoriske plan bliver mere tydelig, end tilfældet er hos fx
Otto Scharmer.17 Samarbejdet med en kunstner bliver således sammenlignet med ansættelsen af enhver anden virksomhedskonsulent eller med andre initiativer til at forbedre
innovation eller arbejdsmiljø. Den teori, der løbende bliver introduceret, tager dels sit afsæt i
organisationskultur, dels i konsulentarbejde.
Afhandlingen vil i hovedtræk beskæftige sig med to overordnede teorier. For det første
Human Relations-skolen, der primært vokser frem i 1960’erne. For det andet organisationsteorier, der er udviklet efter 1970. Vi kan vha. W. Richard Scotts kombinationsmodel kalde
disse teorier for naturlige modeller i åbne systemer.18 Human Relations-teorien vil omfatte
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teoretikere som Elton Mayo og Frederick Herzberg. Mens den nyere teori bygger på arbejde
af bl.a. Edgar H. Schein, Karl E. Weick, Stuart Albert, David Wetten, Donald Schön, Chris
Argyris og Peter Senge.
Endelig er afhandlingens teoretiske ramme præget af en socialkonstruktivistisk forståelse
af, at virkeligheden er opbygget af flere underordnede virkeligheder. Som Peter L. Berger og
Thomas Luckmann skriver i deres bog Den samfundsskabte virkelighed, er der den overordnede hverdagsvirkelighed, men herunder findes der et væld af lukkede betydningsområder. Når vi har en æstetisk oplevelse drejes vores opmærksomhed væk fra hverdagen.19
Denne teori peger tillige på sprogets centrale placering i forhold til, hvordan vi forstår os
selv og vores omverden. Sproget kan omdanne vores oplevelser til objektive og meningsfulde ”typer.” Historier om os selv kan således sætte os i centrum eller være med til at ændre
den måde, vi forstår os selv på.20 På samme måde har også en virksomheds kommunikation
selvfølgelig betydning for, hvordan virksomheden bliver opfattet. Projektet fokuserer her på,
hvordan kunstneren kan få os til at reflektere over de historier og betydninger, der allerede
eksisterer i en organisation. Ligesom vi skal se på, hvordan kunstneren kan være med til at
skabe nye historier under sit virksomhedssamarbejde.

Materialevalg
De empiriske data, der ligger til grund for denne afhandling, kan deles op i interviews,
spørgeskemaer, NyXforums præsentationscd-rom samt skriftligt materiale fra kunstnere og
virksomheder. Størstedelen af den empiriske analyse er dog baseret på de 14 kvalitative
interviews, jeg har foretaget.
Én mulighed for en undersøgelse som denne er at lave interviews med konsulenter og
eksperter inden for området.21 En sådan form for interviews ville skabe et overblik over de
mange forskellige former for samspil, der eksisterer, og kunne udpege nogle fælles
egenskaber allerede i interviewet. Undersøgelsen her har dog ingen ekspertinterviews. Alle
interviews er i stedet kendetegnet ved at være et konkret møde med kunstnere eller
forretningsfolk, der har indgået i en kunst- og erhvervsalliance. Hensigten med disse
interviews er, som Steinar Kvale beskriver det, ”at indhente beskrivelser af den interviewedes
livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener.”22 Formålet
med undersøgelsen er da heller ikke at generalisere omkring samarbejder mellem kunst og
erhverv, men derimod at give et indblik i, hvordan et samarbejde kan se ud.
19
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Seks af de syv interview med erhvervsfolk er lavet med virksomhedens leder. Det er
derfor en svaghed ved undersøgelsen, at den ikke kan give et reelt billede af medarbejdernes
opfattelse af kunstnerprojektet.
Som specialets titel Kunstneren i virksomheden afspejler, er formålet at se på
samarbejder med kunstneren som person – og altså ikke med kunstinstitutioner. Der er dog
ingen tvivl om, at samarbejderne alligevel synes at spænde ganske bredt. Hver virksomhed
har sit eget formål med samarbejdet, ligesom den enkelte kunstner har forskellige
kompetencer at tilbyde i kraft af sin personlighed og sin kunst. Blandt de syv interviewede
kunstnere findes både en teaterinstruktør, en forfatter, musikere og billedkunstnere.
Som nævnt i kapitel 1 er det kendetegnende for samarbejdet mellem kunstner og
virksomhed, at fokus ligger på den kunstneriske proces, frem for på det færdige produkt. Det
vil derfor give mening at tale om de aspekter, der går igen i den kunstneriske proces, uanset
hvor forskellige de endelige kunstneriske produkter måtte synes. Jørgen Rosengaard, der var
virksomhedskunstner for transportvirksomheden Otto Hansen, udtrykker på sin egen fine
måde, hvordan også han ser processen som det vigtigste:
Det er jo ligesom med et billede, ikk. Du kan male, hvad det skal være, men det er jo
måden, du gør det på, der er det interessante (bilag: 96)

Fortællingen om en rejse
Specialet er altså bygget op om flere forskellige konkrete møder med kunst- og
erhvervssamarbejder. Med Kvales metafor kan man sige, at jeg som interviewer har foretaget
en rejse, vandret igennem et landskab, faldet i snak med folk jeg har mødt, og stillet dem
spørgsmål der har fået dem til at fortælle om deres oplevelser.23 Det er historien om den
rejse, som specialet vil fortælle. Bliver vi ved rejsemetaforen, må vi forstå, at rejsen ikke har
kunnet føre hele verden rundt: Der findes andre spændende fortællinger uden for denne
rejserute, ligesom jeg på rejsen også mødte folk, der ikke havde tid eller lyst til at indlede en
samtale. Afhandlingen anerkender her den postmoderne opfattelse af, at de fortællinger, jeg
samler ind under min rejse, bliver skabt i samspil med de spørgsmål, jeg stiller, og den
opmærksomhed fortælleren får. Havde situationen eller intervieweren været en anden, havde
også historierne været anderledes. Den historie, specialet fortæller, er da heller ikke et forsøg
på at fortælle en endelig sandhed, men en rapport om hvordan folkene på min rejserute
oplever samarbejdet mellem en kunstner og en virksomhed. Undersøgelsen kan
karakteriseres som eksplorativ.24
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På samme måde er også afhandlingens analyse en proces, der har været afhængig af
interviewpersonerne og deres fortællinger. Mødet med første interviewperson prægede
spørgsmålene i det næste interview osv. Som Kvale også påpeger, er analysen af de
empiriske data altså en proces, der begynder allerede under udførelsen af interviewene og
fortsætter under arbejdet med gennemlytning af båndene, transskriberingen og gennemlæsning af udskrifterne. Det er således vigtigt at forstå analysen af interviewmaterialet som
en løbende – og ikke isoleret – proces.

Metode
Ligesom hensigten ikke er at nå frem til én sandhed, benytter specialet sig heller ikke af
én metode. For at bibeholde fokus på den enkelte interviewperson benytter specialet sig af
en ad hoc-metode, dvs., at der ikke bruges én standardmetode, men at der i stedet er tale
om et frit samspil af teknikker under analysen. Teknikker der hver især er valgt for at
understøtte interviewpersonernes fortællinger. Jeg håber derved at kunne forstå verden ud
fra interviewpersonernes synspunkt, udfolde meningen i deres oplevelser og afdække deres
livsverden, før jeg giver de videnskabelige forklaringer eller fortolkninger, sådan som Kvale
ser det kendetegnende for det kvalitative forskningsinterview.25
Jeg har i min analyse af interviewene haft fokus på teksternes indhold og forholdt mig til,
hvad interviewpersonerne siger, snarere end hvorfor de siger det. Analysen kan kaldes for en
temaanalyse, hvor der er lagt særlig vægt på mønstre, tendenser, sammenligninger samt
særlige begivenheder. Nogle temaer eksisterer allerede i problemformuleringen: arbejdsmiljø,
innovation og uventede effekter. Andre temaer dukker op under interviewene eller i den
efterfølgende proces, hvor interviewene er transskriberet og udskrifterne gennemlæst.
Metoden er løbende at notere de temaer, der dukker op under arbejdet med interviewene,
herefter kronologisk gennemlæse alle udskrifter for at danne et overblik, markere særligt
interessante afsnit for til sidst at bruge disse afsnit i analysen.
Alle interviews er kvalitative. Med rejsemetaforen i hukommelsen kan man argumentere
for, at kvantitative data heller ikke passer til et projekt som dette: Repræsentationen er
ganske enkelt ikke bred nok. For overskuelighedens skyld er der alligevel medtaget to
kategoriseringer. Som Kvale nævner det, synes kategoriseringen som en oplagt måde at
strukturere de omfattende og komplekse interview.26 Kategoriseringerne gør det desuden
muligt at teste første og anden tese samt besvare et af de overordnede spørgsmål i
problemformuleringen: Hvorfor anvendes et samarbejde mellem en virksomhed og en
25
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kunstner. Den første kategorisering er med til at definere den videre udvikling af afhandlingen
og præsenteres derfor allerede i næste afsnit. Effekterne af denne kategorisering vil blive
gennemgået i kapitel 4-9. Anden kategorisering viser samarbejdet set fra kunstnerens
synsvinkel og præsenteres og gennemgås i kapitel 10.

Positive effekter for virksomheden
Nedenstående figur viser en kategorisering over de positive effekter, undersøgelsens syv
interviewede erhvervsfolk peger på. Afhandlingens første tese ”en kunstner kan tilføre en
virksomhed uventet innovation” bekræftes af tre af de syv adspurgte, ligesom tre af de syv
peger på, at samarbejdet har ført til mere forandringsvillighed hos de ansatte. For fem ud af
syv har kunstnersamarbejdet givet en god følelse af at prøve noget nyt, også selvom det ikke
nødvendigvis har været den direkte vej til innovation.
Positive effekter for virksomhederne
Forandringsvillighed:

3. (ES, JL, JT)

Nye ideer og inspiration:

3. (ES, JH, JT)

Prøve noget nyt:

5. (HF, JH, JL, JT, MM-G)

Energi:

3. (ES, HF, JR)

Implementering af værdier:

3. (ES, JH, JT)

Bedre samarbejde:

6. (HF, JH, JL, JR, JT, MM-G)

Medejerskab:

2. (JL, JT)

PR:

4. (ES, JH, JL, JT)

Marketingevents:

2. (ES, MM-G)

Produktudvikling:

2. (ES, JR)

Ny mødestruktur:

2. (JL, JT)

Sprogligt værktøj:

3. (ES, JH, JT)
1

2

3

4

5

6

7 Antal observationer

Kategoriseringen bygger på interviewene af de syv forretningsfolk: Erik Schierning (ES), Helge
Fosgaard (HF), Jens Hansen (JH), Jan List (JL), Jens Rottbøll (JR), John Thesmer (JT) og Michael
Meurs-Gerken (MM-G). Interviewene er vedlagt som bilag.
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Kategoriseringens topscorer er effekten ”et bedre samarbejde.” Hele seks ud af syv
nævner, at kunstnersamarbejdet har ført til et bedre samarbejde. Heraf nævner tre, at
kunstneren har hjulpet med at implementere virksomhedens værdier, mens to ud af syv
angiver, at de ansatte opnåede en større følelse af medejerskab. Afhandlingens anden tese
”en kunstner kan tilføre en virksomhed et bedre arbejdsmiljø” synes således bekræftet af
størstedelen af de interviewede.
Endelig berører interviewene en lang række af andre temaer. For nogle virksomheder har
virkningen af kunstnersamarbejdet været PR i form af omtale i medierne. Hos andre har
kunstnerne hjulpet med at udvikle nye produkter eller lokaler, nye mødestrukturer eller
sproglige værktøjer. Disse temaer har sammen med det overordnede fokus på arbejdsmiljø
og innovation været med til forme udviklingen af denne afhandling, og de belyses undervejs i
specialet. En gennemgående pointe er, at de forskellige effekter griber ind i hinanden.
Arbejdsmiljøet har fx også betydning for en virksomheds udvikling.
Inden vi når til redegørelsen for ovenstående temaer, vil næste kapitel introducere fem
interviewpersoner og fem eksempler på kunst- og erhvervssamarbejder.
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Kapitel 3:

Eksempler på samspil
Præsentation af fem interviewpersoner
Da interviewene skal analyseres i anden del af dette speciale, er alle 14 interviews
udskrevet så detaljeret som muligt og vedlagt som bilag.27 For at gøre interviewmaterialet
mere overskueligt for læseren har jeg udvalgt fem cases, som kapitlet her beskriver. Disse
samspil er fortrinsvis udvalgt, hvor det har været muligt at interviewe både kunstneren og en
repræsentant fra virksomheden, således at begge perspektiver på samarbejdet belyses.
De samarbejder, hvor det kun har været muligt at interviewe en af parterne, er generelt
ikke præsenteret som en case. Her vil samarbejderne blive introduceret løbende, ligesom
undersøgelsen også vil introducere øvrige personer, jeg er kommet i kontakt med under min
research. Nedenfor findes en præsentation af de fem interviewpersoner, der ikke bliver
nævnt i en case.
Kirsten Marie Andreasen
Sammen med skuespilleren Lai Yde Holgaard blev den tidligere teaterinstruktør Kirsten
Marie Andreasen ansat af Bandholm Maskinfabrik. Opgaven lød på at opbygge motivation og
forandringsvillighed blandt medarbejderne. De to teaterkonsulenter greb opgaven an ved at
samle alle medarbejderne og få dem til både at komme med brok og ideer til, hvordan deres
arbejdsplads kunne udvikle sig. Senere i forløbet arrangerede kunstnerne en oprydnings- og
en oplevelsesdag for alle ansatte. Andreasen fortæller, at det var en stor oplevelse, at se en
gruppe af medarbejdere skifte fra at være meget skeptiske over for kunstnerprojektet til
pludselig at vise engagement, fordi der blev spurgt til deres ønsker. Medarbejdernes
motivation blev styrket, fordi de gennem kunstnersamarbejdet fik indflydelse på deres
arbejdsplads fremtid.
Interviewet kan læses i bilag: 189.
Anonym kunstner
Denne kunstner samarbejdede med en stor dansk kommunikationsvirksomhed. Opgaven
var at visualisere og personliggøre virksomhedens værdier gennem to kunstneriske
workshops: et billedværksted og et musikalsk værksted. Kunstneren blev aldrig informeret
om, hvad virksomheden forventede af samarbejdet. Virksomheden forkastede kunstnerens
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forslag og opsagde herefter kontrakten før tid. Det er virksomheden, der har pålagt
kunstneren at være anonym i denne undersøgelse.
Interviewet kan læses i bilag: 149.
Mads Storgaard Jensen
Filosof og forfatter Mads Storgaard Jensen blev ansat af et konferencecenter på
Djursland, Fuglsøcentret, til at indsamle historier fortalt af medarbejdere og ledelse. Ud fra
det arbejde skrev forfatteren et lille hæfte med historier, som fortæller om konferencecentrets
rummelighed, hjælpsomhed, uhøjtidelighed og ”det andet hjem.” Jensens opgave var tosidig.
Han skulle dels gøre medarbejderne og ledelsen bedre til at fortælle om sig selv, dels skulle
han hjælpe dem med at skabe en vision for centret. Forfatteren tror ikke, at det lykkedes at få
”bolden helt i mål;” dvs., at centret fandt nogle gode historier om sig selv, men det er usikkert,
om historierne i sidste ende får nogle afgørende betydning for, hvordan centret sælger sig
selv. Til gengæld blev centret styrket indadtil: Gennem de historier medarbejderne kunne
fortælle, opbyggede de en fælles forståelse af deres arbejdsplads og dens vision.
Interviewet kan læses i bilag: 180.
Michael Meurs-Gerken
Michael Meurs-Gerken er salgsdirektør og medejer af buy-aid. Hans virksomhed sælger
kontorartikler, hvor en del af indtægten går til humanitære organisationer. Da multikunstneren
Pio Diaz foreslog ham at lade buy-aid stå bag en kunstudstilling, der skulle turnere rundt til
diverse virksomheders kunstklubber, slog han til. Som virksomhedens øvrige produkter
støtter også udstillingen en humanitær organisation, nemlig Børnecancerfonden. Det har
været en ny udfordring for buy-aid at skabe et netværk til både kunstnere og kunstklubber.
Alle virksomhedens ansatte er involveret i projektet. Salgsdirektøren ser derfor projektet som
en form for teambuilding. Han håber på, at kunstnersamarbejdet kan give buy-aid nogle nye
indgangsvinkler til deres daglige arbejde. ”Alt hvad du kan give af ny viden til dine medarbejdere gør jo også, at du får nogle interessante medarbejdere,” fortæller han.
Interviewet kan læses i bilag: 172.
Jan List
Jan List er direktør for reklamebureauet Bjørn & List. Da bureauet skulle flytte til nye
lokaler, fik de hjælp af kunstner og designer Erik Peitersen fra TV2’s program Roomservice.
Peitersen hjalp medarbejderne til at fremstille to vægdekorationer og deres eget
møbeldesign. Medarbejderne opnåede dels at få skærpet deres kreative evner, dels en
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følelse af medejerskab i deres arbejdsplads. Reklamebureauet har desuden brugt
samarbejdet markedsføringsmæssigt. Da Jan List blev interviewet, var han netop ved at
planlægge bureauets næste kunstnersamarbejde. I det næste projekt skal skulptøren Peter
Hesk-Møller hjælpe medarbejderne med at fremstille en bronzeudsmykning til reklamebureauets facade.
Interviewet kan læses i bilag: 160.

Om casene
Sproget i de følgende cases adskiller sig fra resten af afhandlingen ved at være mindre
akademisk og mere fortællende. Hvor jeg har været ude at besøge mine interviewpersoner,
har jeg samtidig gjort brug af de indtryk i min analyse, og casene beskriver derfor også
enkelte sanseindtryk. Holder vi fast i Kvales rejsemetafor lidt endnu, kan casene ses som en
sammenfatning af min egen ”rejseoplevelse” som interviewer.
Hvis ikke andet er anført, er alle citater hentet fra undersøgelsens interviews. For at lette
forståelsen af interviewmaterialet er citater fra bilagsmaterialet forsøgt gengivet som
skriftsprog både i kapitlet her og i resten af specialet. Denne citatteknik anbefales af både
Steinar Kvale og Jan K. Jacobsen.28

28

Kvale 2004: 257f og Jacobsen 1993: 219
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Case 1: Coloplast
Alt virker forudsigeligt normalt. Hvide flag med blåt logo Kort om Coloplast
vejrer i den friske luft over Humlebæk. En rummelig

Det danskejede Coloplast blev
parkeringsplads og en stor hvid bygning byder én grundlagt i 1957 og har siden
da fremstillet hjælpemidler til
velkommen, når man nærmer sig virksomheden Coloplast,
mennesker med et fysisk
der med succes sælger sygeplejeartikler. Først når man handicap. I dag har Coloplast
en førende position på det
når virksomhedens stomidivision, står det klart, at alt
globale marked inden for
måske alligevel ikke er så forudsigeligt endda. Det første, medicinsk udstyr som fx
stomiposer,
proteser
og
der møder én her, er lyden af barneråb, motorvejsstøj og
bandager.
bølgeskvulp. Lydene kommer fra en lydskulptur, og de Coloplast har ca. 6.000 medarbejdere, heraf ca. 2.600 i
skifter hele tiden, så afdelingens medarbejdere hver dag
Danmark. Hovedkontoret ligger
bliver mødt af en ny lyd.
i Humlebæk.
Det er kunstnerduoen Bosch & Fjord, der står bag lydskulpturen. Begge kunstnere har
tidligere udstillet på museer og gallerier, men var enige om, at de gerne ville lave kunst, der
betyder noget for folks hverdag. Det førte dem til en opgave for Økonomi- og Erhvervsministeriet, hvor de udviklede en stor rund tænketank, der skal bryde med vanetænkningen
og sætte gang i brainstormingen.
Ved et tilfælde landede en folder om tænketanken på John Thesmers skrivebord.
Thesmer er udviklingsdirektør i Coloplasts stomidivision, og han havde længe håbet på at
indbygge et ”kreativt rum” i sin afdeling. Det er vigtigt at bryde med vanetænkningen, forklarer
han, ”og det ville jeg godt have, at vores miljø også signalerede.” Han ringede derfor til Bosch
& Fjord for at bestille ”sådan et rum,” men som kunstneren Rune Fjord siger, så kunne
Thesmer selvfølgelig ikke få ”sådan et rum;” Coloplast skulle have deres individuelle løsning,
nemlig Colon.
Colon falder i tre dele: Først og fremmest det nye mødelokale, der falder sammen med
afdelingens tekøkken. Derudover et idégalleri, der er en glasmontre, hvor medarbejdere kan
hænge forslag op til nye produkter osv. Mens sidste del af Colon er det, der bliver kaldt for
kunstkommentarer. Bosch & Fjord har lavet de første fire kunstkommentarer: lydskulpturen,
en stor rød dråbe der hænger ned fra kontorlandskabets loft, dørhåndtag med greb til alle
fem fingre og et langt badeværelsesforhæng lavet af afdelingens egne produkter, stomiposer.
Det specielle ved kunstkommentarerne er dog, at de er båret videre af de ansatte, efter at
Bosch & Fjord slap grebet i efteråret 2003. John Thesmer har samlet divisionen til historielæsning, en lille medarbejdergruppe har tegnet vejstriber i afdelingens indgangsparti, mens
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andre har sat farvede papirhatte op på væggen. Ideen er, at der jævnligt, når man møder på
arbejde, er sket noget nyt, noget der overrasker og måske får én til at tænke i nye baner.

Mødelokale og tekøkken
Eksempel på kunstkommentar
Billederne er downloadet fra www.bosch-fjord.com. Fotograf: Magnesium

Interviewene med John Thesmer og Bosch & Fjord (kunstner Rune Fjord og
pressekoordinator Helene Ø. Eskildsen) kan læses i bilag: 110-145.
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Case 2: Dyrup
”Du skal foretage dig noget meget frækkere og meget Kort om Dyrup
mere vovet, end det I gør!” Sådan lød udmeldingen fra det
Det danske firma Dyrup sælger
reklamebureau, som Erik Schierning kontaktede i 1989. maling og træbeskyttelse til
over
hele
Som salgsdirektør ville han gerne skabe nogle nye byggemarkeder
Europa. De har hovedkontor i
initiativer for malings- og træbeskyttelsesfirmaet Dyrup, og Søborg, men ejer 11 datterselda reklamefolkene foreslog ham et samarbejde med skaber i bl.a. Frankrig, Polen,
Portugal og Tyskland.
billedkunstner Jens Jørgen Thorsen, slog han til. Det blev Den samlede Dyrup koncern
til et 10-årigt samarbejde, hvor Thorsen dels var med til at beskæftiger ca. 1.200 medarbejdere, heraf arbejder ca.
udvikle nye farver, dels deltog i events, hvor han malede 470 i Danmark.
malerier, mens han var i direkte kontakt med sit publikum. ”Vi havde nogle lanceringer, som
virkelig satte os på landkortet,” fortæller Schierning. ”Hvor mange års kunder blev klar over,
at nu sker der altså noget.”
”Opgaven med kunstnerne er jo at vække opmærksomhed,” fastslår Schierning. Det var
Thorsen dygtig til, men Schierning fremhæver også én af Dyrups nuværende kunstnere,
nemlig Marco Evaristti. Og opmærksomhed fik Evaristti i hvert fald, da han i år 2000 puttede
en guldfisk i en blender på Trapholt Museum. Sammen med Dyrup var han igen med til at
skabe pressens interesse, da han i 2004 lagde en rød løber ud over Strøget i København.
Ligesom det isbjerg, som Evaristti malede rødt, har fået plads på Dyrups julekort.
Schierning understreger et særligt forhold, der er vigtigt for Dyrups kunstnersamarbejder:
”Når en kunstner laver noget, som er hans inderste, så skal det ikke plastres til med vores
logoer. Det skal faktisk helst holdes adskilt,” forklarer han. Den holdning betyder, at de
kunstnere, Dyrup har tilknyttet, hver er udstyret med et atelier og en aftale om at mødes med
Schierning én gang om måneden. Hvad, kunstneren vil bruge sit atelier til, er så op til ham
selv. Hvis kunstneren trives bedst uden Dyrups indblanding, er det fint. Ønsker han derimod
at samarbejde med Dyrup om nogle projekter, er han altid velkommen til at kigge forbi: Det
gør Evaristti fx gerne – og ofte flere gange om dagen.
Ved siden af Evaristtis atelier skyder endnu fire fabriksblokke op, som er udset til at
fungere som arbejdsværelser for kunstnere. I den ene blok har billedkunstneren Vibeke
Tøjner atelier. Så er der atelierer for to unge billedkunstnere, der hver har fået et legat på et
års ophold, Joachim von Westen Jørgensen og Katrine Ellebjerg. Det sidste arbejdsværelse
skiller sig ud fra de andre. Her har malingsfirmaet ikke en billedkunstner til at arbejde, men en
musiker, nemlig Morten Ryelund, som er dirigent for Copenhagen Chamber Orchestra. Da
Ryelunds orkester skulle udgive en cd, valgte Dyrup foruden sponsoratet at købe det halve
oplag, nemlig 5000 eksemplarer, der i dag bliver delt ud til forretningsforbindelser og andre
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kontakter. Ryelund selv er godt tilfreds med Dyrups indstilling til kunstnere: ”Vi skal
selvfølgelig ha’ lov at være i fred, ha’ vores arbejdsro,” siger han. For selvom han får al den
arbejdsro, han kan ønske, har samarbejdet dels givet ham mulighed for at producere en cd,
dels givet Dyrup den presseomtale, de søger.

Marco Evaristtis værk "The Line of Fame" udarbejdet i samarbejde med Dyrup
Rød løber ned gennem Strøget d. 11. juni 2004
Billedet er downloadet fra www.dyrup.dk

Interviewene med Erik Schierning og Morten Ryelund kan læses i bilag: 29-56.
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Case 3: Otto Hansen & Co.
Store grå bygninger breder sig ud over Vejles nordlige Kort om Otto Hansen
industrikvarter. En kæmpe parkeringsplads og rækkevis af

Otto Hansen er et transport- og
trucks. Det er et af de første billeder, der møder én, når speditionsfirma grundlagt i
Det
væsentligste
man nærmer sig Otto Hansen, et speditionsfirma, der 1863.
arbejdsområde for Otto Hansen
transporterer gods rundt i både Danmark og resten af er fragt med lastbiler rundt om i
Europa, men firmaet tager sig
Europa.
også af fx logistik, luftfragt og
Skulle man vove sig indenfor, vil man møde enkelte shipping. Otto Hansen ligger i
akademikere og kontorfunktionærer, mens det er truck- Vejle og har i dag 65
medarbejdere.
førere og lagerfolk, der udgør flertallet af virksomhedens
sammensætning. Mange af Otto Hansens medarbejdere har været ansat i op til 30 år. De
kender procedurerne, og der er tjek på, at leveringer kommer frem til tiden. Så skulle ens
besøg være faldet på en lørdag i foråret 2004, ville det syn, man blev mødt af, have syntes
noget uventet: mellemledere og truckførere samlet for at bemale en nøgenmodel.
Bag det projekt står kunstneren Jørgen Rosengaard. Sammen med ledelsen har han
indledt et forløb, der skal få alle medarbejdere til at udvikle et fællesskab og en bedre
kommunikation på tværs af de forskellige faggrupper. ”Uden at det skal gå ud over
kaninerne,” indskyder Jørgen Rosengaard.
Ét trin i projektet var her croquistegningen. Først den ”stille fordybelse,” forklarer
Rosengaard, men derefter ”fik vi jo lov at bemale ham.” ”Det var pissesjovt. Også fordi, at alt
bliver bemalet, undtagen skridtet. Indtil der er sådan en lille forkølet kontordame, der kommer
ude fra venstre med en stor pensel i hånden og ligner en flækket træsko i hovedet.”
Rosengaard mener, at en sådan oplevelse er med til at bryde grænser og sætte nogle ting i
gang – også hos de medarbejdere, som bare er tilskuere til det.
Jens Hansen, som er direktør for virksomheden, erkender, at det ikke var alle, der var lige
glade for at skulle deltage i en workshop med fx en nøgenmodel. ”Nogle syntes, det var vildt
spændende,” fortæller han, mens andre ”var fløjtende ligeglade” med kunstnerens aktiviteter.
Allerede fra start af havde Jens Hansen dog bestemt sig for at give kunstneren frie hænder:
”Vi ved jo godt, hvad, vi selv synes, er godt og ikke godt, men vi skulle jo netop prøve og lære
noget af det,” forklarer han. ”Og så gi’ slip og la’ Jørgen køre det ræs.”
Og Jørgen Rosengaard havde meget på programmet. Der skulle males med fødderne,
der skulle tilberedes mad, og der skulle diskuteres værdier og besvares spørgsmål: ”Hvis du
var Gud, hvordan skulle hvidkål så se ud?” lød et af spørgsmålene fx. Meningen var, at ingen
skulle være bedre end andre til hverken at male, besvare spørgsmål eller til noget andet. Alle
de roller og vaner, der prægede arbejdspladsen, skulle pilles væk.
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Jens Hansen fortæller om en workshop, der gjorde særligt indtryk på ham. ”Når vi
arbejder sammen i vores hverdag, så afleverer vi tit nogle ting til hinanden, som en anden
skal gøre færdig,” forklarer han. ”Og da vi stod derinde og malede, så havde vi malet en hel
masse ting på maleriet, så siger Jørgen, nu skifter I lige plads med sidemanden, ikk.” Så sker
der det, at sidemanden maler ens maleri helt forkert. ”Fordi det var jo ikke lige meningen, at
det skulle være sådan. Men jeg, når jeg maler på min sidemands, så gør jeg faktisk hans
pænere.” ”Og hvis det går igen i vores daglige arbejde, så er der jo ikke noget at sige til, at vi
kommunikerer dårligt.”

Maling på nøgenmodel hos Otto Hansen
Fotograf: Henrik Bjerregrav

På den måde mener Jens Hansen, at han selv har fået nogle oplevelser og nogle tanker,
som han kan arbejde videre med. ”Ja, jeg er nok den, der har fået mest ud af det i hele huset
her,” bemærker han. For at opnå en bedre kommunikation medarbejderne imellem kræver jo
også en åbenhed for projektet hos medarbejderne. Den åbenhed har været helt naturlig for
nogle ansatte, mens andre bare ville passe deres sædvanlige arbejde.
Interviewene med Jens Hansen og Jørgen Rosengaard kan læses i bilag: 74-109.
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Case 4: Nationalbanken
Marmor og glas danner facaden ud mod det centrale Kort om Nationalbanken
København. Den store tunge bygning synes uanfægtet af
Danmarks Nationalbank blev
de fortravlede cyklister og havnerundfarter, der omgiver etableret i 1818 for at udstede
den. Et mat vinterlys reflekteres i glasfacaden. National- sedler uafhængigt af staten. I
1918 overtog nationalbanken
banken udstråler autoritet.
trykningen
af
pengesedler.
Sedler
og
mønter
sendes
herfra
Bygningen i sig selv er et kunstværk. Den er tegnet af
ud i landet via pengeinstitutterArne Jacobsen, og der er kælet for udformningen af selv ne.
de mindste detaljer både ude og inde. Samtidig præger Nationalbanken er Danmarks
Centralbank og fører den
bankens kunstklub mødelokaler og kantine med skulpturer danske penge- og valutapolitik.
og malerier fra anerkendte kunstnere. Autoriteten er Nationalbanken ligger i Havnegade i det centrale København
bibeholdt. Det er kunst på eliteplan.
og har i dag omkring 600
Det er ”en meget hierarkisk institution,” jeg arbejder i, ansatte. Arne Jacobsens bygning blev opført i etaper fra
fortæller prokurist Helge Fosgaard: ”Der er livskvalitet ved 1965 til 1978.
at arbejde sig opad. Og det sætter jo albuerne i gang.”
”Nogle tror, at man kan løfte sig op ved at træde på andre. Og det er det, vi skal have til livs.”
Albuemanøvrerne er da også en af grundene til, at banken jævnligt afholder kurser i
teambuilding. Fosgaard fortæller, at han og hans kolleger både har været ude at sejle og
bygget med stolper. Det er svært at se effekten af det enkelte tiltag, men ”jeg kan se, hvad
der er sket over de sidste 10 år,” efter man er begyndt at interessere sig for teambuilding,
fortæller han. ”Der er et bedre arbejdsmiljø nu, og derfor også et bedre samarbejde og bedre
deling af viden.” Han pointerer dog, at det er svært at gøre klart, hvad det er for nogle forhold,
der styrker en arbejdsplads indadtil. For ”når det er overstået, så tænker vi sådan set ikke så
meget på hverken sejlbåde eller noget andet. Men selvfølgelig er der noget, der lejrer sig. Og
dér er det, jeg synes, at Jakobs projekt, det lejrer sig særligt godt,” fortæller han.
Jakob Høgsbro er manden bag det sidste teambuildingskursus, Nationalbanken afholdte.
Han er dirigent og musiker og har de sidste fem år også lavet kurser for erhvervslivet. Inden
han tager ud til en virksomhed, beder han de ansatte fortælle lidt om deres hverdag, som han
så laver en sang over. Nationalbankens regnskabsafdeling fortalte fx, at de ”udbetalte løn og
ordnede fakturaer og tjekkede den sidste nye slankekur. Det var sådan deres dag: Opskrifter
der blev udvekslet,” fortæller Høgsbro. ”Og så lavede jeg en lille kor-ting, som sagde: Vi
udveksler løn og strikkeopskrifter.”
Helge Fosgaard mener dog ikke, at sangen var det centrale. ”Men løftet ved at synge
fælles, det var det, der var spændende, og som fik folk til at komme hinanden ved.”
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”Fællesskabsfølelsen den styrkes,” og ”man lærer at holde ørene åbne, så man får noget ud
af det,” fortæller bankens prokurist.
Helge Fosgaard skildrer også, hvordan både han og hans kolleger mødte Jakob Høgsbro
med følelsen af, ”at det her det går aldrig godt.” Det var nemlig ikke nok med, at de skulle
synge, de skulle også komponere deres egen lille melodi. Alligevel formåede bankmedarbejderne efter de to timer med Jakob at føle, at det med musik ”det var vi faktisk
udmærkede til.” Helge Fosgaard fortæller: ”Og det han lavede med os, det var os, det
drejede sig om. Det var at få balsam på kroppen, at være dem, der blev hjulpet på vej. Hjælp
til selvhjælp, vil jeg kalde det.” ”Altså, få noget teknik på, således at man kan få gjort det, man
ellers ikke ville gøre.”
”Vi er jo en befolkningsgruppe, som normalt er brugere af kunst,” siger Fosgaard, mens
han peger på det maleri, der pryder det mødelokale, han sidder i. ”Fx sådan et billede der,
det syntes jeg, er fantastisk dejligt at se på, og ligesådan kan vi godt lide at høre musik. Så vi
er dem, der har den passive rolle. Nu får vi pludselig lov til at komme med indenfor og være
dem, der poserer. Og det var da skægt!” slutter han.
Interviewene med Helge Fosgaard og Jakob Høgsbro kan læses i bilag: 57-73.

32

Case 5: B&O
”Altså, det der med at være en traditionel kunstner. Det Kort om B&O
har jeg jo gradvist bevæget mig væk fra.” Ordene er Jens

Bang & Olufsen startede som
Rottbølls. Hans case adskiller sig fra de fire foregående radiofirma i 1925. Siden har de
udviklet sig til en af de førende
ved, at hans arbejde for B&O betød, at han ikke længere
virksomheder inden for design
arbejder i det musikmiljø, der var udgangspunktet for hans af kvalitets fjernsyn, musikanlæg og telefoner. Hovedkarriere. Samtidig er hans historie næsten en personifiparten af deres produktion
kation af samspillet mellem kunst og erhverv: Han er foregår i Struer, hvor virksomheden har hovedsæde, og hvor
konservatorieuddannet guitarist, og han var som leder med
størstedelen af B&O’s ansatte
til at opbygge to spillesteder i København: først Banan- arbejder. Derudover sælger
B&O produkter i 40 lande
republikken og siden Vega. De to entreprenørprojekter blev
verden over.
der kigget på hos B&O, som i 1998 tilbød Jens Rottbøll Samarbejdet med Jens Rottbøll
jobbet som direktør for deres Human Ressource (HR) foregik i perioden 1998-2000.
afdeling.
På Rottbølls CV findes også en diplomuddannelse i ledelse. En uddannelse, der har givet
ham en indsigt i, hvordan erhvervslivet tænker og kommunikerer på det strategiske plan. Men
i det daglige er det erfaringerne fra det københavnske kulturliv, han trækker på: ”Det blev ret
hurtigt klart for mig, at der hvor jeg kan gå ind og gøre en forskel for B&O, det er ved at gå
ind og bruge mit kunstneriske tankesæt,” starter Jens Rottbøll med at fortælle. Det bliver til
en lille snak om, hvad det er for nogle kunstneriske resurser, Rottbøll i dag trækker på, når
han arbejder for det private erhvervsliv: ”Der er nogle værktøjer, som jeg bliver ved med at
vende tilbage til,” fortæller den tidligere HR-direktør. ”Det at kunne improvisere og ha’ modet
til det, ikke være bange for det. Det er så vigtigt.” ”Og det kan jeg mærke, det kommer fra
øvelokalet, det kommer fra mange år på scenerne, det kommer fra at have arbejdet så
disciplineret med det. Altså, det gør man jo på konservatoriet. Og du ved, at hvis du skal
improvisere, så skal du kende rammerne for at improvisere.”
Som direktør arbejdede Jens Rottbøll helt konkret med at få B&O’s personale til at
improvisere, når de deltog i et møde. Han fortæller, at han gik med medarbejderne til møder
for helt praktisk at vise dem, ”hvordan man kunne gennemføre et møde, hvis man havde
slutmålet klart, nemlig at bringe den gruppe, der var til stede i rummet, videre i deres proces.
Men at det ikke handlede om at sidde og læse op af sine papirer.” ”På den måde der
lykkedes det mig at gøre dem til sådan mere oprigtige HR-folk, som tør gå ind i dialogen med
de interne kunder,” fortæller Rottbøll.
En anden kunstnerisk kvalitet, som Rottbøll peger på, er kunsten at lytte, sådan som man
gør det, når man skriver sange sammen. Det at høre efter sine kolleger er alt for tit et
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problem i erhvervslivet, vurderer den tidligere HR-direktør: ”Som regel er de for længst holdt
op med at lytte til hinanden. Altså, der kører hierarkier, der kører magtkampe, der kører pisse
territorier af.” Så det med at lytte til hinanden bliver ofte glemt i alt karriereræset. ”Der er de
mange, mange år bagud!” bedømmer Rottbøll erhvervslivet. ”Så når jeg arbejder med
lederroller, så arbejder jeg hele tiden med at lære dem at lytte.”
Vil man gerne have sine ansatte til at lytte efter, hvad man selv har på hjertet, kan det
også være en fordel at overveje sin egen kommunikation en ekstra gang. For Rottbøll betød
det, at han lod et nyt internationalt træningskoncept for B&O-koncernen tage udgangspunkt i
den kunstneriske metafor, Business Theatre. ”Det der er tanken, det er at få dem, der står i
forretningerne til at tænke deres dagligdag som et teaterstykke,” forklarer Rottbøll. ”I min
dialog med sælgerne brugte jeg metaforen. Jeg sagde: Prøv og tænk på, hvad skal der til for,
at folk klapper, når de gå ud af døren?” ”Så der brugte jeg et kunstnerisk billede til at drive et
rent forretningsmæssigt koncept.”
Rottbøll peger på en sidste kompetence, som han bruger igen og igen i det private
erhvervsliv, nemlig det at tænke i koncepter. ”Jeg tror, det kommer også ud af at være i en
gruppe,” fortæller han. ”En gruppe har jo et koncept. Altså min gruppe havde et koncept
omkring det at spille afrikansk musik. Shubidua har et koncept. TV2 har et koncept.” Som
musiker har han mange års erfaring med at sætte både spillesteder og koncerter op og
opfylde de forventninger publikum måtte have. Det er en kvalitet, som bestemt kan overføres
til rollen som HR-direktør i B&O, både når der skal tiltrækkes nye dygtige medarbejdere, og
når virksomhedens koncept skal formidles til de eksisterende.
Interviewet med Jens Rottbøll kan læses i bilag: 3-28.
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Kapitel 4:

Konsulentrollen
One cannot teach a man anything.
One can only enable him to learn from within himself
(Galileo29)

Organisationskultur
Kapitlet her fokuserer på kunstnerens rolle som konsulent. For at forstå den kultur
konsulenten vil møde, vil kapitlet indlede med en kort introduktion til organisationskultur.
Edgar H. Schein er en af grundlæggerne af fagområdet organisationspsykologi og er især
kendt for at analysere organisationskultur på tre niveauer: artefakter, skueværdier og
grundliggende antagelser:
Artefakter

Skueværdier

Grundliggende
antagelser

Peter Mejlby mfl. vælger at gengive ovenstående model af Schein som et isbjerg, hvor kun
artefakterne og skueværdierne rager op over vandet. Imens er de grundliggende antagelser
gjort usynlige af havets overflade.30 En sådan tegning giver mening, fordi det netop er
organisationens artefakter, der er åbenbart synlige. Det kan fx være omgivelser og
påklædning. Organisations skueværdier er i forlængelse heraf værdier, der er gjort synlige i
nedskrevne værdigrundlag. De grundliggende antagelser kan det straks være sværere at se;
det er ubevidste værdier, der tages for givet, og de er derfor også svære at debattere.31
Man kunne argumentere for, at der i Scheins model over de tre kulturniveauer burde
tilføjes en pil fra de grundliggende antagelser til artefakterne. I hvert fald hvis man kan tilslutte
sig denne opgaves påstand om, at ens grundliggende antagelser også har betydning for,
hvordan man klæder sig eller indretter sig.
Schein bygger sin model på en tese om, at kulturer opstår via ledere, der påfører en
gruppe sine egne værdier. Han er dog opmærksom på, at vi alle tilhører forskellige grupper
29
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og derfor påvirkes af flere kulturer på én gang.32 Stadig kan man dog indvende imod Scheins
teori, at næppe alle medarbejdere ville være lige modtagelige over for en direkte påvirkning
fra ledelsens side, ligesom heller ikke alle ledelser i dag har til hensigt at styre
organisationens kultur fra oven. Den traditionelle opfattelse af organisationen som en
maskine, der blot skal programmeres af dens leder, er altså ikke anvendelig på særligt
mange organisationer i et moderne samfund.33
For afhandlingen her er Scheins model interessant, fordi kunstnernes arbejde i de fem
tidligere omtalte cases har haft forbindelse med de synliggjorte værdier eller med udarbejdelsen af disse. Her understreger Schein, at konsulenten også må se de dybereliggende
antagelser, når han er med til at formidle værdier til en virksomheds ansatte. Tænker vi
samtidig på de grundliggende antagelser som den del af isbjerget, der er dækket af vand,
forstår vi, at konsulenten har behov for både tid og kompetence for at finde frem til værdier,
der også matcher medarbejdernes forståelse af organisationen. Næste afsnit vil fokusere på
nogle af de kompetencer, en konsulent vil have brug for.

Konsulentarbejde
Scheins andet store værk Process Consultation kan ses i forlængelse af hans model over
organisationskultur. Schein understeger her, at det at observere en organisation og finde
frem til dens grundliggende antagelser kræver træning. Det er vigtigt at nå ud over den
forestilling, vi i forvejen vil have om en organisation, når vi skal observere virkeligheden:
Ligesom kunstneren må studere karakteristikken af, hvad han vil male, må også konsulenten
bruge tid på at studere klienten, situationen og den respons, han modtager, skriver Schein.34
Når konsulenten har lært virksomheden at kende, kan han vælge at gøre virksomheden
opmærksom på dens grundliggende antagelser for derved at lade den udvikle en bevidsthed
om sig selv. Konsulenten kan desuden bruge sin viden til at finde et fælles sprog med sin
klient; først når et fælles sprog er udviklet, er det muligt for konsulenten at hjælpe. Ifølge
Schein er konsulentens rolle nemlig ikke at løse problemerne, men derimod at hjælpe sin
klient til at hjælpe sig selv, netop som det indledende citat af Galileo udtrykker det.35
Den viden, en konsulent vil opnå om en organisation, har samtidig betydning, når han
skal hjælpe organisationen med at udvikle sig. Det er vigtigt, at medarbejderne føler sig
trygge ved forandringerne. En læringsproces er samtidig en kognitiv redefinition, skriver
Schein: Medarbejderne må udvikle et nyt koncept for, hvad det vil sige at være ansat i deres
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virksomhed. Et sådan kognitivt skift er kun muligt, hvis der samtidig hersker tryghed om det
nye koncept.36
Man kan spørge sig selv, om et fælles sprog altid er nødvendigt for at opnå et godt
konsulentsamarbejde. Som Schein selv nævner, kan man ind imellem lære af folk, der
tænker anderledes end én selv, netop fordi de har en anden tilgang til problemet. Den
problematik er interessant for afhandlingen her. Mange af interviewpersonerne fortæller
nemlig, hvordan de som udgangspunkt oplever to forskellige sprog: virksomhedens sprog og
kunstnerens sprog. Ofte forsøger kunstneren at finde et sprog, som ligner virksomhedens. I
andre tilfælde holder kunstneren dog fast i sine egne udtryksmåder. Det gør ifølge Schein, at
det bliver sværere for konsulenten at få virksomheden til at hjælpe sig selv. Til gengæld
kunne man forestille sig, at det ville inspirere virksomhedens medarbejdere til at tænke i nye
baner.
En sidste ting, der her skal fremhæves ved konsulentteorien, er, hvordan Schein lægger
vægt på processen frem for på det enkelte problem. For ham er det vigtigt, at både konsulent
og klient ikke fokuserer på de enkelte problemer, men i stedet er opmærksomme på, hvordan
tingene gøres. Som nævnt i indledningens tredje tese er det også kendetegnede for kunstog erhvervssamarbejderne, at det er processen frem for produktet, der har betydning.
Scheins konsulentteori er derfor valgt til at belyse de processer, en virksomhed går igennem
med en kunstner.

At studere en virksomhed
I Scheins teori bliver det pointeret, hvor vigtigt det er for konsulenten at studere hver
enkelt organisation, på samme måde som billedkunstneren må studere den situation eller
den genstand, han vil male.37 At skabe billeder, musik og teater giver netop erfaring med at
gengive og fortolke sin omverden, og det er en evne, der er helt grundliggende for
konsulenten. Kirsten Marie Andreasen fortæller i sit interview, hvordan hun som
virksomhedskonsulent bruger de kompetencer, hun i sin tid oparbejdede som teaterinstruktør:
[Når] jeg går ind og møder en virksomhed og lærer den at kende, så bruger jeg
rigtig meget det, man kunne kalde manuskriptlæsning. Alle de ting, man skal vide
for at kunne tage ordene og gøre det til handling (…) Hvad er det egentlig, de
siger? Hvad er det for et budskab, der ligger? Hvad er det for en stemning her er?
Hvad er det for et grundtempo? Ligger det i virkeligheden for højt? Altså, den der
… (bilag: 195f)
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Andreasens spørgsmål: ”Hvad er det egentlig, de siger?” understreger, at det at studere
en organisation også betyder at have ører for, hvad der ikke bliver sagt.38 Som Karsten
Auerbach udtrykker det i den indledende historie, må man som konsulent hele tiden holde øje
med, om der er ”behov for gå et skridt dybere.” Man kan nemlig ikke forvente, at ens klient
fortæller om sine egentlige problemer. Enten fordi klienten ikke selv er bevidst om dem. Eller
fordi det – med Goffmans termer – kan true ens ”face” at fortælle, at man overhovedet har et
problem.39 Selv hvis klienten er åben om sit problem, må man derfor acceptere, at der altid vil
være nogle lag, klient og konsulent ikke kan dele.
Ifølge Schein behøver klienten altså ikke at være bevidst om sine egne behov, når han
spørger konsulenten til råds. På den måde ligger Scheins teori ikke langt fra denne
afhandlings første tese om, at en kunstner kan tilføre en virksomhed uventet innovation:
Kunst er sjældent et direkte svar på en virksomheds behov, men det kan være med til at
sætte gang i en innovationsproces for virksomheden.
Som udtrykt i første tese og med støtte fra Scheins teori føler jeg mig ikke sikker på, at
virksomheden altid skal præcisere, hvad den forventer af et kunstnersamarbejde. I mange
tilfælde vil behovene formentlig stå mere klart i kunstnerens analyse end i et direkte oplæg
fra virksomhedens side.
Karsten Auerbachs samarbejde med Quilts er allerede nævnt som et eksempel på,
hvordan kunstnerens løsning greb bredere om sig end den stillede opgave. Også denne
afhandlings første case, samarbejdet mellem kunstnerduoen Bosch & Fjord og Coloplast, kan
stå som et eksempel på, hvordan kunstnerne formåede at læse virksomhedens behov. Den
allerførste bestilling, Bosch & Fjord modtog fra Coloplasts stomiafdeling var meget simpel:
Coloplast ønskede et nyt rum. Som beskrevet i case 1 blev løsningen dog meget mere end et
rum. Rune Fjord, som er den ene halvdel af kunstnerduoen, fortæller her, hvordan han og
hans kollega fandt frem til, hvad virksomheden egentlig spurgte om:
Det er så fordi, vi også ved, at bag det rum ligger der meget mere end et rum. Der
ligger i det hele taget nogle arbejdsstrukturer, der ligger en organisation, der ligger
nogle processer, som foregår i det her rum, der ligger også nogle sociale og
kulturelle og professionelle ting bag ved det rum. Så i virkeligheden så når de siger,
de spørger om et rum, så spørger de også om det. Og det går vi så ind og snakker
med dem om: ’Hvorfor et rum?’ ’Hvad vil I bruge det til?’ Osv., ikk. Og går ind i den
proces og går i dialog simpelthen. Fordi det er vores grundmateriale (bilag: 141)
Studiet af en organisation og dialogen med dens medarbejdere kan altså meget vel ses som
konsulentens ”grundmateriale,” sådan som Rune Fjord beskriver det. Vi skal vende tilbage til
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de uventede effekter i kapitel 9. Næste afsnit vil pege på, hvordan konsulentens
grundmateriale faktisk også kan have en positiv betydning for virksomheden.

Så man føler sig lidt interessant, i hvert fald
Den tid, som konsulenten må bruge på at studere en virksomhed og gå i dialog med dens
medarbejdere, kan samtidig give et afkast til virksomheden. For hvem vil ikke gerne tages
alvorligt og blive spurgt til råds, når det handler om noget så fundamentalt som ens
arbejdsplads? En af grundlæggerne for Human Relations-teorien Elton Mayo var allerede
opmærksom på det under Hawthorne-undersøgelserne i 1927. Eksperimenterne gik ud på at
observere, hvordan forandrede arbejdsvilkår på the Western Electric Company havde
betydning for produktionen. Samtidig interviewede man jævnligt medarbejderne for at høre
deres syn på forandringerne. Først blev belysningen forbedret, og der blev uddelt gratis
morgenkaffe. Det betød en øget produktion. Mere overraskende var det, at da morgenkaffen
igen blev afskaffet og belysningen forringet, steg produktionen igen. Hvad, der virkelig betød
noget for deltagerne i eksperimentet, var nemlig ikke mængden af kaffe, men derimod den
opmærksomhed, der blev vist dem.40
Der er ikke tvivl om, at der er sket en stor udvikling siden Hawthorne-eksperimenterne; der
er i dag langt større fokus på medbestemmelse, end der var i 1927. Stadig har den lille
historie om Hawthorne en pointe, der giver mening for os i dag. For også i dag kan vi
mennesker nemlig godt lide at have indflydelse og blive værdsat for det arbejde, vi udfører. En
medarbejder fra den maskinfabrik, hvor de to teaterkonsulenter Kirsten Marie Andreasen og
Lai Yde Holgaard arbejdede, fortæller her, hvordan det for ham betød meget, at der var nogle,
der tog hans mening alvorligt:41
De [teaterkonsulenterne] har været åbne og har været til at snakke med, og de har
været interesserede i det, man siger. Det har meget at sige jo, at folk de gider og
høre på én. Så det var egentlig det, vi manglede i hverdagene: at det ikke bare
bliver fejet af bordet, det man siger. Og ligesom der er nogle, der gider og høre på
én. Så man føler sig lidt interessant, i hvert fald
Som medarbejderen fra Bandholm Maskinfabrik beskriver, kan alene følelsen af, at nogle
tager ens synspunkter alvorligt, være afgørende for et arbejdsmiljø. I næste kapitel skal vi
vende tilbage til, hvordan kunst i det hele taget kan være en måde at kommunikere til sine
ansatte, at man værdsætter deres arbejde. Inden da vil vi se på, hvad det betyder, at den
interesse, du som medarbejder møder, ikke kommer fra virksomheden selv, men fra et helt
andet miljø, sådan som kunstnerverdenen er.
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Mødet mellem to kulturer
Når studiet af en organisation ofte synes sværere end som så, skriver Schein, er det fordi,
vi som regel allerede har en forestilling om, hvordan organisationen er.42 Når en kunstner
skal arbejde for erhvervslivet, vil der yderligere være en række fordomme, der spiller ind.
Stort set alle denne undersøgelses interviewpersoner fortæller, hvordan de på forhånd havde
fordomme over for deres samarbejdspartners kultur.43 Sådan som Jens Rottbøll siger det her:
Kunstnere og kulturfolk – inklusiv mig selv – har en masse fordomme. Fuldstændigt!
Det er slet ikke til at holde ud (bilag: 10)
Nogle fordomme viser sig at holde stik, andre gør ikke. Det er dog værd at huske på, at
fordommene findes, når man som her taler om at lade kunstneren studere organisationen.
Som tidligere nævnt understeger Schein, at det er vigtigt at finde et fælles sprog
konsulent og klient imellem. Enkelte af de kunstnere, jeg snakkede med, fortæller da også,
hvordan de forsøger at tale et sprog, der ligner erhvervslivets. Helene Ø. Eskildsen fra
Bosch & Fjord fortæller:
Hvis vi skal ud og præsentere noget, så tager vi jo jakkesæt på, ikk, og optræder i de
der koder, der er for erhvervslivet. Fordi det gør tingene lidt lettere, og det gør folk
trygge. Så der er også en form for performance (bilag: 143)
Som omtalt i case 5 går Jens Rottbøll et skridt videre for at kunne begå sig i det, Eskildsen
her kalder for erhvervslivets ”koder:” Han tager en 2-årig diplomuddannelse i Handel og
Ledelse. Som han siger, så er det ”jo ikke nogen stor uddannelse,” men alligevel er det den,
der giver ham nøglen til ”at kunne snakke i to miljøer.” Rottbøll mener, at uddannelsen var en
forudsætning for, at han fik stillingen som HR-direktør i B&O. At tage den uddannelse,
fortæller han, ”det giver mig et sprog, det giver mig et erhvervssprog.”

Forventninger til kunstneren
Både Bosch & Fjord og Jens Rottbøll bruger altså erhvervslivets koder for at gøre
virksomhederne trygge ved samarbejdet og for selv at blive taget alvorligt. Som Rottbøll
udtrykker det, er der dog ikke tvivl om, at B&O, som han arbejdede for, også havde en
forventning om at få et indblik i nogle andre sprogkoder end deres egne. Som case 5
nævner, fortæller Rottbøll, at: ”Det blev ret hurtigt klart for mig, at der hvor jeg kan gå ind og
gøre en forskel for B&O, det er ved at gå ind og bruge mit kunstneriske tankesæt.” Der, hvor
kunstneren for alvor skiller sig ud i forhold til så mange andre konsulenter, er altså stadig ved
at have en anderledes tilgang til tingene – og derfor et anderledes sprog. Jørgen Rosengaard
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fortæller, at han ser det som sin opgave, ”at få åbnet øjnene for, at der er andre muligheder
end dem, der er givet på forhånd.”44
Også en af Dyrups tilknyttede kunstnere dirigenten Morten Ryelund beskriver, hvordan
han mener, han tilfører noget til malingsfirmaet netop i kraft af sin kunstneriske tankegang.
Berger og Luckmann forklarer, hvordan det at være en del af en ”musikalsk virkelighed”
kræver ”en langt inderligere fordybelse” end erhvervsvirkeligheden.45 Det er denne
fordybelse, som, Ryelund mener, kan være udbytterig for en virksomhed som Dyrup. I sit
interview fortæller han:
Konkret har direktøren derude også sagt: ’Det, vi laver, er jo egentlig bare at flytte
penge fra den ene stak til den anden’ (…) Hvor så kommer jeg med det der
[musikken]. Det er blod, og det er lidenskab, og det er noget, jeg virkelig vil af en hel
anden motivation end penge eller et eller andet (bilag: 54)
Fra Dyrups side er der da heller ikke noget krav om at finde et fælles sprog. Salgsdirektør,
Erik Schierning, taler faktisk med begejstring om de ”vildbasser,” som han kalder nogle af
kunstnerne. ”Vi kan godt bruge en person, som kan stå og se på os og sige: ’Hvorfor gør I
det?’. Altså, som er grænseoverskridende, som måske kan hjælpe os over i den anden grøft,”
fortæller Schierning (bilag: 39). Også salgsdirektør i buy-aid, Michael Meurs-Gerken, lægger
vægt på, at hans samarbejde med diverse kunstnere har tilført hans virksomhed et kreativt
tankesæt: ”Jeg kan jo godt lide, at de er underlige på nogle punkter,” fortæller han. ”Jamen,
nogle gange så er det sundt at få sådan et eller andet skud, der kommer fra en anden vinkel,
end det man er vant til” (bilag: 177).
Ud fra de interviews, som er foretaget til undersøgelsen her, er der altså ikke grund til at
tro, at virksomhedens ledere forventer et fælles sprog mellem dem selv og kunstneren. Det
”gør tingene lidt lettere,” som Eskildsen nævner det. Man må dog stadig være opmærksom på
erhvervsfolkenes forventning til, at et møde med en kunstner også betyder nye ideer og
anderledes måder at tænke på. For mange var dét netop grunden til, at de valgte et
samarbejde med en kunstner – og ikke med en almindelig konsulent. Snarere end at tale om
at finde et fælles sprog, sådan som Schein gør det, kunne man derfor tale om, at det er vigtigt
for kunstneren at kunne rejse frem og tilbage mellem sine egne og virksomhedens ”koder.” At
kunstnere skal ”kunne snakke i to miljøer,” sådan som Rottbøll beskriver det. Det lyder som
en større opgave at skulle springe mellem to miljøers koder, men faktisk ligner opgaven den
mange kunstnere kender fra deres optrædener eller udstillinger. Også her skal et stykke
arbejde præsenteres for en målgruppe med et anderledes sprog end kunstnerens eget.
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Hvad betyder det, at kunstneren kommer udefra?
Et af problemformuleringens underpunkter spørger til den problematik, at det er en
udefrakommende kunstner, der skal arbejde med virksomhedens indre historie. Så længe
man ikke selv er en del af en virksomhed, vil man aldrig opnå et kendskab til alle nuancer,
skriver Schein.46 Dertil kommer spørgsmålet om autoritet og forudsætninger. Da nogle af
medarbejderne hos transportvirksomheden Otto Hansen ikke ville bruge deres tid på de
kunstneriske projekter, havde kunstneren ikke baggrunden for at tage hånd om problemet.
Som virksomhedens direktør, Jens Hansen, fortæller, kræver et sådan problem et kendskab
til mange flere nuancer, end man kan nå at danne sig som konsulent: ”Han [kunstneren] har
ingen forudsætninger. Gå ind og diktere eller gøre eller argumentere. Det har han ikke,”
erklærer Jens Hansen. ”Så det skulle han slet ikke involveres i. Det må jeg have styr på i min
butik. Og det fik vi også fint, ikk” (bilag: 87).
Som Schein skriver, kan det på den anden side være svært at se sin egen virksomhedskultur, fordi vi simpelthen tager den for givet.47 Her er det, at man som udefrakommende har
adgang til noget information, som virksomhedens medarbejdere ikke selv ser. Den tidligere
teaterinstruktør Kirsten Marie Andreasen tydeliggør på sin egen ironiske måde, hvordan den
udefrakommende konsulent kan indtage en tilgang til en problemstilling anderledes end
virksomhedens egen:
Det er så dejligt nemt at være klarsynet på andres liv, ikk. Hvor kan vi dog være
kloge! Og det kan godt være lidt svært at se klart ved vores eget, ikk. Og med
respekt for det vil jeg sige, så tror jeg, det er jo også derfor, instruktøren blev
opfundet (bilag: 196)
Med til at danne sig et overblik hører endnu en ting, nemlig det at kunne løfte sig op over
interne problemer og grundliggende antagelser. Andreasen fortsætter her:
Og der er også en frihed i at kunne komme ind og kunne stille spørgsmål: ’Hvorfor
gør I det?’ Altså, der er mange ting, jeg ikke ved blandt smedene (…) Og jeg ved
heller ikke på forhånd, at de to … Altså, han har hugget hans kæreste … Altså jeg
ved ingenting. Og derfor så tror jeg, det at være nysgerrig, åbne øjne, barnet [det er
vigtigt] (bilag: 196f)
Som Andreasen beskriver, er en af fordelene ved at komme udefra, at konsulenten kan stille
spørgsmål til selv de mest rodfaste opfattelser og på den måde se tingene fra en ny vinkel.
Det giver mulighed for at lede efter både problemer og løsninger andre steder, end der hvor
virksomheden selv kigger.
Musikeren Jakob Høgsbro, der bl.a. har arbejdet for Nationalbanken (case 4), peger på
endnu en fordel, han ser ved at komme udefra. I hans arbejde drejer det sig ikke om at danne
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et overblik over virksomheden, men snarere om at frembringe en god energi medarbejderne
imellem:
Jeg har det, der hedder udebane-fordele. Når man er ude i noget nyt, der er det klart
nemmere at formidle større energi og få det hele med med det sammen. Altså, når
man har været i sådan et fast kor, så kan det godt være lidt svært at få – altså der i
marts måned – at få den samme energi (…) Og det er også det, der er det gode ved
det her teambuilding. Man kommer der med et brag og siger: ’Nu skal vi gøre det
her!’ ’Og det skal vi så,’ siger de så alle sammen. Stort set alle sammen (bilag: 69)
Høgsbro peger her på, hvordan det ofte er mennesker, vi ikke har mødt før, der flytter os.
Nationalbankens ansatte havde ingen erfaring med at synge sammen, sådan som Høgsbro
fik dem til. Den energi, der opstod, var derfor unik. Donald A. Schön beskriver i forlængelse
heraf, hvordan det er det enestående, der lader os reflektere over vores handlinger.48 Vi skal
vende tilbage hertil i kapitel 8.
At komme udefra og være med til at arbejde med virksomhedens historie medfører altså
både fordele og ulemper. Den udefrakommende konsulent har ikke mulighed for at kende alle
nuancer. Han kan derfor ikke gå ind i enkelte problemstillinger. Fordelen ved konsulentens
manglende kendskab til detaljer er til gengæld, at han vil have nemmere ved at danne sig et
overblik. Konsulenten kan således stille de ”dumme spørgsmål” og anskue tingene fra en ny
vinkel. Ligesom konsulenten kan bruge den energi, der opstår, når vi prøver nye ting eller
møder et nyt menneske. Den energi er vigtig, når en virksomhed gennemfører en
forandringsproces. Hvis konsulenten formår at lade virksomheden selv arbejde med sin
historie, kan det derfor ses som en fordel, at konsulenten ikke er en integreret del af
virksomheden.
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Kapitel 5:

Udsmykning
Hvorfor forvente at folk opfører sig originalt – hvis de omgiver sig med reproduktioner
(Lars-Ole Hedegaard, konsulent49)

Omgivelser
Kapitlet her tager sit afsæt i ovenstående citat af Lars-Ole Hedegaard, der rådgiver Dyrup
og andre virksomheder om kunstnersamarbejder. Citatet er valgt, fordi det så fint udtrykker to
af dette kapitels grundholdninger: først og fremmest at vores omgivelser påvirker den måde,
vi opfører os på. Dernæst siger det indledende citat noget om en ledelses forventninger til
sine medarbejdere. Ledelsen kan bruge en arbejdsplads omgivelser til at formidle
forventninger og værdier.
Kapitlet tager altså udgangspunkt i organisationens ydre arbejdsmiljø, det som Schein
kalder for organisationens artefakter. Vi skal se på, hvordan vores omgivelser kan være et
redskab for ledelsen, når den vil formidle sine forventninger, anerkendelser og værdier til
medarbejderne. Vores omgivelser kan her ses som rammen for specialets fokus på
innovation og arbejdsmiljø. Når vi taler om organisationers strukturer og læring, må vi også
tænke på det miljø, der skaber rammerne for organisationen, sådan som Argyris og Schön
forklarer det.50 Også i forhold til arbejdsmiljø giver det mening at snakke om omgivelserne
som rammen: Kapitlet vil her vise, hvordan vores omgivelser kan være med til at skabe
motivationsfaktorer som ansvar, indflydelse, udvikling og anerkendelse. Næste afsnit vil
derfor give en kort introduktion til, hvad der forstås ved en motivationsfaktor.

Motivationsfaktorer
I

1960’erne

skelnede

arbejdspsykologen

Frederick Herzberg mellem vedligeholdelses- og
motivationsfaktorer.

Ifølge

Herzberg

medvirker

vedligeholdelsesfaktorer som løn og arbejdsvilkår til
at fjerne medarbejderes utilfredshed, men de kan
ikke i sig selv skabe tilfredshed eller motivation. Det
kan kun motivationsfaktorer, som fx et meningsfyldt
arbejde, anerkendelse og udvikling på jobbet.51
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Herzbergs motivationsfaktorer
-

-

Præstation
Meningsfyldt arbejde
Ansvar
Indflydelse
Udvikling
Mulighed for at avancere
Anerkendelse
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I dag synes det sværere at skelne mellem Herzbergs to faktorer. Stadig kan Herzberg
dog hjælpe os med at forklare, hvorfor vi både kan være tilfredse og utilfredse i et job:
Måske får vi mange udfordringer, som tilfredsstiller vores personlige behov for realisering.
Alligevel kan der være dele af jobbet, vi er utilfredse med: Lønnen er dårlig, eller computeren
er langsom. I et sådan tilfælde er kun motivationsfaktorerne opfyldt – ikke vedligeholdelsesfaktorerne.

Nye mødelokaler skaber nye mødestrukturer
Specialets første case om Coloplasts stomidivision er et godt eksempel på, hvordan de
fysiske rammer har indflydelse på den måde, vi tænker og kommunikerer på – og dermed
også på virksomhedens udvikling.52 Udviklingsdirektør John Thesmer fortæller i sit interview,
hvordan han sammen med kunstnerduoen Bosch & Fjord var med til at udvikle et miljø i
Coloplasts stomidivision, der opfordrer til kreativ tænkning:
Stomiprodukter det er sådan noget med klæber og poser. Og hvor mange
forskellige måder kan man gøre det på efterhånden? Så derfor er det vigtigt at
bryde den vanetænkning i det hele taget – også i hverdagen. Og det ville jeg godt
have, at vores miljø også signalerede: Alt er tilladt her. Og det er ikke bare
acceptabelt, men nærmest forventeligt, at man tænker anderledes (bilag: 112)
Arbejdsmiljøet bliver således brugt som et talerør for ledelsen til at formidle en af afdelingens
værdier: nytænkning. På den måde lægger afdelingen sig også fint op ad den del af
Coloplasts mission, der lyder: ”Vores virksomhedskultur tiltrækker og udvikler mennesker, der
trives i et aktivt miljø, hvor personligt engagement er afgørende.”53
For Thesmers afdeling kom det nye arbejdsmiljø også til at betyde nye arbejdsvaner. Ikke
blot er møderummet lavet i sit eget særegne design. Kunstnerne slog også møderum og
tekøkken sammen. Det betyder, at de møder, der afholdes i det nye rum, er åbne: Det er helt
legitimt at stikke hovedet ind, lave sig en kop kaffe og blande sig i det møde, der er i gang.
Thesmer fortæller, hvordan han havde et møde med to tyske forretningsfolk, der som
regel holder meget formelle møder: Coloplast på den ene side af bordet, ”de eksterne på den
anden side.” ”Men fordi det var her” i det nye mødelokale, forklarer Thesmer, ”så blev det et
helt, helt andet møde: Meget hurtigere kom vi til at tale om kernen, og meget hurtigere blev alt
det formelle lagt til side. Så derfor blev det et møde, som også var sjovt. Hvor vi fik snakket
tættere på, end vi ellers ville have gjort” (bilag: 116).
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Intimt mødelokale i Momentum
Billedet er downloadet fra www.bosch-fjord.com
Fotograf: Elsje van Ree

Netop det at skabe forskellige møderum alt efter hvilket møde, der skal afholdes, er et af
Bosch & Fjords specialer. Det Nordsjællandske idéhus Momentum bliver brugt til kurser og
konferencer. Bosch & Fjord har her skabt en række forskellige mødelokaler, så man kan
vælge rum, alt efter hvilket møde man vil holde.54 Det ovenstående fotografi viser et billede af
ét af lokalerne, nemlig det intime mødelokale. Kunstnerparrets pressekoordinator, Helene
Eskildsen, fortæller i sit interview om dette lokale:
Det er et mødelokale, hvor gulvet er hævet, så du bliver nødt til at kravle ind. Bare det!
(…) Man kan ikke rigtigt stå derinde, så man er tvunget til at sætte sig ned her og sidde
meget tæt og faktisk skulle holde møde. Det gør noget ved det her møde. – Det bliver
et anderledes møde, fordi man skal forholde sig til sin krop. Altså, i stedet for at sidde
foran et bord, hvor man faktisk bliver skåret af. Så her der er kroppen meget mere
inddraget, og det betyder også, at innovation opstår, fordi der er nogle andre
betingelser her (bilag: 130)
Som Eskildsen fortæller, så kan vores omgivelser påvirke os på flere måder. Rummet kan
betyde, at vi føler os tættere på dem, vi holder møde med. Det kan opfordre til fortrolighed.
Ligesom det kan inddrage kroppen i mødet. Ifølge Eskildsen kan det være en måde at skabe
innovation på – eller i hvert fald at formidle, at innovation er velkommen.

Kunst udtrykker værdier
Som kunstnerne bag Coloplasts nye møderum nævner, kan kunsten også ses som en
måde at fortælle sine ansatte, at man værdsætter deres arbejde. Således ligger brugen af
54
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kunst ikke langt fra én af Herzbergs motivationsfaktorer: anerkendelsen.55 Det er en
motivation, som også Eskildsen fra Bosch & Fjord nævner i sit interview: ”Folk kan jo også
godt lide, at der bliver gjort noget ud af dem,” fortæller hun. ”Det er jo også et signal fra en
ledelse om, at vi vil godt investere i jer, vi vil gerne bruge nogle penge på at indrette jeres
arbejdsplads” (bilag: 134).
Det at bruge kunst til at skabe en virksomheds fysiske rammer er ifølge Eskildsen også
en måde at stræbe efter den ideelle arbejdsplads og imødekomme sine ansattes ellers
utopiske ønsker. ”Med kunst er det nogle gange muligt at få noget, der er ideelt,” fortæller
hun, ”man kan faktisk sætte målene temmelig højt”: ”Der er mulighed for at sige: ’Jeg kunne
godt tænke mig at ligge ned på min arbejdsplads.’ På en eller anden måde så kan [de to
kunstnere] Rune og Rosan få det tænkt ind i konceptet.” For kunstnere som fx Bosch & Fjord
gælder det nemlig om at finde frem til medarbejdernes ønsker og derefter tænke disse
ønsker ind i arbejdspladsens udformning (bilag: 127). Eller sagt med Scheins termer: Det
gælder om at finde frem til de grundliggende antagelser, så de kan afspejles i artefakterne.
Netop det at bruge ønsker konstruktivt er også en af pointerne for professor John Kao,
der i sin bog Jamming skriver om virksomheders kreativitet og innovation. Ønsker
”mobiliserer vores passion,” skriver Kao, og forstår vi at give vores ønsker til kende, får vi sat
fokus på de potentialer, vores arbejdsplads indeholder.56

Medejerskab
Hos Coloplast bruger ledelsen altså kunsten til at formidle værdien nytænkning ud til
stomiafdelingens ansatte. Kikker vi nærmere på stomidivisionens nye kunst, finder vi dog
mindst to andre værdier, der udgør en del af kunstkonceptet: individualitet og personlig
tilknytning til arbejdspladsen. ”Det er forskelligheden, der giver styrken,” forklarer Thesmer
(bilag: 114), og det er en indstilling, der afspejles i de stole, Bosch & Fjord har skabt: Ligesom
stomiposerne skal passe så godt som muligt til den enkelte bruger, er også møderummets
stole tilpasset den enkelte medarbejder: Hver medarbejder har nemlig indvilget i at lægge
bagdel til afstøbningen af deres eget personlige stolesæde.
Den personlige tilknytning til arbejdspladsen, som Coloplast udtrykker gennem de
individuelt formede stole, var også af stor betydning for det lille sydsjællandske reklamebureau Bjørn & List, da det skulle indrette sine nye lokaler. Med hjælp fra kunstneren Erik
Peitersen gik de derfor selv i gang med at designe og fremstille vægdekorationer og skranker
til deres nye kontorlandskab. Bjørn & Lists direktør, Jan List, beskriver i sit interview, hvordan
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hans ansatte ”gik og glædede sig som små børn til at flytte ind” i lokalerne, fordi de selv
havde været med til at sætte præg på deres nye arbejdsplads (bilag: 166). At lade
medarbejderne selv udsmykke deres arbejdsplads er altså en måde at tilbyde dem indflydelse
på.57 – Eller, med Jans Lists ord, en måde hvorpå hans ansatte opnåede ”medejerskab i
stedet” (bilag: 161).
For reklamebureauet Bjørn & List betød de arbejdsdage, der var afsat til projektet, dog
også noget for de enkelte medarbejdere: ”Deres farve- og formlære blev udfordret på en hel
anden måde” end i det daglige arbejde med reklamer, fortæller direktøren (bilag: 162). På den
måde var det også muligt at udvikle sider af medarbejderne, som den typiske arbejdsdag ikke
giver plads til. Ifølge Herzberg er det absolut en sund udvikling at lade medarbejdere udfolde
kreative talenter. Alle nye indsigter fremmer den ”mentale sundhed” og dermed også de
arbejdsmæssige præstationer.58

Motivationsfaktorer indarbejdet i de fysiske rammer
Som tidligere nævnt er det ikke længere nødvendigt at forstå opdelingen mellem
motivations- og vedligeholdelsesfaktorer så skarpt, som den måske fremstod, da Herzberg
skrev sin teori for snart 40 år siden. Både Coloplast og Bjørn & List er eksempler på, hvordan
de fysiske rammer er med til at skabe nogle af de faktorer, som Herzberg og hans
efterkommere ser som motiverende for medarbejderen. Direktørerne fra både Coloplast og
Bjørn & List fortæller således, hvordan de nye omgivelser har udviklet en mere uformel
mødestruktur: Hos begge virksomheder giver de nye omgivelser mulighed for at holde åbne
møder. Ligesom John Thesmer beskriver, hvordan deres nye mødelokale ligefrem har
bevirket, at nogle møder bliver sjovere og når hurtigere ind til essensen af dagens dagsorden
(bilag: 115f, 162). Endelig fortæller begge direktører, hvordan de har brugt kunsten til at
formidle værdierne: nytænkning og medejerskab.59
Hvad, der måske er mest spændende set med Herzbergs briller, er, hvordan virksomhedernes nye kunstneriske rammer opfordrer den enkelte medarbejder til en personlig
udvikling, der måske ikke har en direkte nytteværdi for det daglige arbejde, men som med
Herzbergs udtryk fremmer den mentale sundhed. Specialets første case beskriver, hvordan
kunstnerne Bosch & Fjord indarbejdede nogle kunstkommentarer i deres udformning af
Coloplasts nye lokaler, som medarbejderne selv har fortsat: En gruppe medarbejdere sørger
løbende for små kunstneriske overraskelser (vejstriber i indgangspartiet, en selvlavet skulptur
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i mødelokalet osv.). Hos Bjørn & List er der på udsmykningsdagene lagt op til, at
medarbejderne udvikler nye sider hos sig selv, som ikke har en direkte nytte for det job, de
udfører, men som sikrer en stadig personlig udvikling, sådan som Herzberg ser det
nødvendigt for enhver arbejdsmæssig præstation.
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Kapitel 6:

Arbejdsmiljø og sociale bånd
Mennesker skaber deres miljøer, som disse miljøer skaber dem
(Karl E. Weick, organisationspsykolog60)

Mennesker skaber miljø
Afhandlingen her tager udgangspunkt i tesen om, at en kunstner kan tilføre en
virksomhed et bedre arbejdsmiljø. Ud fra afhandlingens socialkonstruktivistiske forståelse
giver det dog ikke mening at tale om et arbejdsmiljø uden først og fremmest at se på de
mennesker, der udgør miljøet. Som organisationspsykologen Karl E. Weick udtrykker det i
ovenfornævnte citat, er det medarbejderne selv, der er med til at skabe deres arbejdsklima:
En betydelig del af et arbejdsmiljø består af de tanker og samtaler, som medarbejderne har
om arbejdsmiljøet, heriblandt aftaler, forventninger, rygter og erindringer.61
Vi så i sidste kapitel, hvordan en arbejdsplads design og udsmykning kan involvere de
ansatte på en meget konkret måde. Kapitlet her vil bygge videre på ideen om medarbejderinddragelsen. Dog vil fokus ligge på forholdet mellem organisationens ansatte. Vi skal se
eksempler på, hvordan kunstnersamarbejder har fremmet fællesskabsfølelsen, skabt flere
kontakter internt i en virksomhed og udviklet et mere ligeværdigt sprog mellem leder og
ansat. Til sidst gengiver kapitlet, hvordan Weick bruger orkestret som en metafor for organisationen.

Fællesskabsfølelse
Det kan undre, at Herzberg ikke koncentrerer sig mere om kvaliteten af det sociale
samvær mellem kolleger. Det har han imidlertid ladet andre om. Igen udgør Hawthorneundersøgelserne et klassisk eksempel. Denne gang ved at vise, at de sociale bånd, der
opstår mellem medarbejdere, har stor betydning for deres motivation. Ifølge Mayo må vores
sociale tilhørsforhold ses som et af menneskets mest basale behov.62 At styrke de sociale
bånd kolleger imellem kan altså både ses som en motivationsfaktor og som en måde at
imødekomme ønsket om et bedre arbejdsmiljø.
Hos Nationalbanken har man en lang tradition for at indbyde til fælles arrangementer,
som har til formål at styrke det sociale miljø. Som case 4 beskriver, er det musiker Jakob
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Høgsbros, der stod for sidste workshop. Helge Fosgaard fra Nationalbanken fortæller her om
Høgsbros kursus:
… Han fik folk til at opleve sangglæden – næsten som man bruger det i kirken, når
menigheden synger sammen. Eller på højskolerne, hvor man mærker fællesskabet
ved at synge danske sange. Det virkede utroligt stimulerende for gruppen. Og jeg
troede jo ikke, at det var muligt, når man tænker på, at en institution som vores … Vi
er jo nogle stivstikkere (bilag: 58)
Ifølge Fosgaard er sangen altså et enestående medie til at skabe en fællesskabsfølelse.
Kunst har nemlig mulighed for at formidle en harmoni på en måde, som intet andet medie
magter.
Endelig kan man sige, at kunsten giver mulighed for at skabe nogle situationer sammen:
”Jakob har et skabende element, som i hvert fald fængede i vores gruppe,” fortæller
Fosgaard (bilag: 59). Sangen blev nok hjulpet frem af Høgsbro, men i sidste ende blev den
skabt af Fosgaard og hans kolleger, og den er dermed e udtryk for, hvordan gruppen
formåede at skabe – hvad man med Berger og Luckmanns ord kan kalde – ”en fælles
verden,” en fornemmelse for den virkelighed, de deler med kollegerne.63

Løse koblinger
Hvor Nationalbanken valgte at afholde workshops for at styrke sammenholdet i den
enkelte afdeling, var formålet anderledes hos Otto Hansen. I dette samarbejde var det nemlig
af stor vigtighed at få åbnet op for de barrierer, der ellers kan opstå mellem de forskellige
faggrupper på transportvirksomheden. Som beskrevet i case 3 afholdt Jørgen Rosengaard
en række events, der havde til formål at ryste medarbejderne ud af de vante rutiner.
Øvelsen, hvor medarbejderne måtte stoppe med at male deres eget maleri og i stedet
overtage sidemandens, er et godt eksempel på, hvordan vi ikke altid tillader os selv at se de
muligheder, der ligger i et samarbejde. Alle deltagere blev her gjort opmærksomme på, at
andres arbejde også er en hjælp til en selv – ligesom ens eget arbejde er betydningsfuldt for
kollegerne.
Rosengaard havde dog endnu en pointe med workshoppen: nemlig at det sagtens kan
være receptionisten, der færdiggør direktørens maleri. En af hovedtankerne bag Rosengaards projekt er, at de, som ikke havde noget med hinanden at gøre til daglig, skulle prøve
at være fælles om et projekt (bilag: 92). Male sammen, lave et måltid mad til hinanden eller
diskutere virksomhedens værdier sammen.
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Douglas Orton og Karl Weick forklarer os, hvorfor det er vigtigt, at skabe forbindelser på
tværs af faggrupper i en virksomhed. Ifølge Orton og Weick er det nemlig de løse koblinger,
der fremmer vores kreativitet. Hvor vores nærmeste kolleger er med til at styrke vores egne
opfattelser, kan mødet med andre afdelinger inspirere os til at tænke i nye baner. Det kan
ikke blot være forfriskende for den enkelte medarbejder – men også for en virksomhed der
ønsker at udvikle sig.64

Kunst som et ligeværdigt sprog
For Otto Hansen betød en oplevelse, som den hvor der skulle males videre på
sidemandens maleri, at hele virksomheden fik en fælles oplevelse at referere tilbage til. Otto
Hansens direktør, Jens Hansen, fortæller, hvordan han samler på hændelser som denne:
Og så bruger jeg det fra tid til anden, når jeg synes, der er knas et sted, og siger
’Hør engang.’ Så ud fra det, så bruger jeg jo mange af tingene, som skete [under
kunstnersamarbejdet] til at prøve at få os til at forstå, at vi skal altså samarbejde
(bilag: 81f)
Jens Hansen bruger her kunsten til at fortælle sine ansatte, at hans virksomhed værdsætter
et godt samarbejde. Det er en kommunikationsform, der ikke ligger langt fra John Thesmers
valg af kunst som en måde at formidle Coloplasts ønske om at bryde med vanetænkningen
(som beskrevet i kapitel 5). Hvis kunstneren formår at række ud til samtlige ansatte, er der
her mulighed for at skabe en kommunikation, hvor medarbejderne ikke tvinges ind i ledelsens
sprogbrug.65 Otto Hansens kunstneriske workshops giver en mulighed for nye roller og derfor
også nye kommunikationsplatforme. Kunsten skaber da et ligeværdigt sprog og en fælles
referenceramme mellem ledelse og medarbejdere.
Kunst kan altså være med til at bryde et meget ledelsesfunderet sprog og skabe en ny
kommunikationsplatform, der tager udgangspunkt i oplevelser, hvor medarbejdere og ledere
optræder jævnbyrdigt. Uddannelsesforsker Donald A. Schön forklarer os, hvorfor en sådan
kommunikation kan være mere effektiv end den almindelige besked. – Hvorfor Jens Hansen
foretrækker at fortælle om Rosengaards workshop frem for at manifestere, at godt
samarbejde betaler sig. Ifølge Schön ved de bedste professionelle nemlig langt mere, end de
kan sætte ord på; de er i besiddelse af en ”tavs viden,” som ikke er tilegnet under
uddannelsen, men via erfaringer. Hvis vi skal nærme os denne viden, må vi se udover
lærebøgerne og fokusere på vores handlinger og på det, som Schön kalder for de
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”kunstneriske, intuitive processer.” Ved at knytte en handling til en besked er det altså muligt
at appellere til den tavse viden.66

Basuner, dæmp jer
Også Jakob Høgsbro giver et eksempel på, hvordan hans musik var med til at skabe et
sprogligt billede. Hans teambuildingskursus lærte nemlig de ansatte i A-kassen FTF-A noget
om god mødestil. Høgsbro fortæller her om afdelingslederen:
Nu behøvede hun blot at sige ’basuner dæmp jer lige lidt.’ Altså det der med,
træd lige tilbage og lyt til de andre. Det er det, der sker, når en stor violingruppe,
et symfoniorkester, skal spille præcist sammen, så sørger de for at spille lidt
svagere, så de næsten ikke kan høre sig selv, men til gengæld kan høre alle de
andre, og så kan de ikke undgå at spille fuldstændigt rent, fuldstændigt
sammenhængende. Og kunne man ikke lære meget af det, når man sidder der
rundt om et bord og diskuterer, mange mennesker: Alle skal lige sige deres
mening, skønt den er sagt (bilag: 70)
Igen danner den fælles oplevelse, som musikken gav FTF-A medarbejderne, altså base for
en ny måde at kommunikere på.
Som tidligere beskrevet har Høgsbro også afholdt flere af sine workshops for
Nationalbankens forskellige afdelinger. I små grupper skulle de ansatte synge en sang, der
var specielt lavet til dem. Som Helge Fosgaard udtrykker det i case 4, var det dog ikke
sangen i sig selv, der ”var det centrale,” men derimod det ”at få folk til at synge sangen. Få
det løft, som det giver at synge i kor.” ”Løftet ved at synge fælles, det var det, der var
spændende, og som fik folk til at komme hinanden ved,” forklarer Fosgaard, og ”man lærer at
holde ørene åbne, så man får noget ud af det” (bilag: 61, 62).
For Høgsbro vil særligt sidste forklaring om, at ”man lærer at holde ørene åbne,”
formentlig blive modtaget med en vis tilfredshed. ”Det er det, jeg prøver at formidle videre: at
lytte til hinanden,” forklarer han. Ikke blot med øret, men også med intuitionen, således at en
gruppe kolleger opbygger en ”fornemmelse” for hinanden. Høgsbro forklarer, hvor vigtigt det
er for musikken, at den enkelte sanger eller musiker lytter til de andre og fornemmer deres
tone, således at der kan skabes en samklang. Det samme, mener han, gælder for
erhvervslivets samarbejder og møder (bilag: 71). Det er nødvendigt at lytte og fornemme,
hvor ens kolleger står for at skabe en god diskussion, et godt samarbejde og dermed også de
gode ideer.67
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Orkestret – en metafor for organisationen
Weick bruger et eksempel, som ligner Jakob Høgsbros, til at forklare, hvorfor et arbejdsmiljø ikke blot er noget en organisations medlemmer vil reagere på, men dybest set er noget,
medarbejderne selv skaber. Weicks udgangspunkt er et jazzorkester, som, han mener, udgør
et perfekt eksempel for en lille organisation. Det, der er vigtigt for orkestret, er sjældent det
stykke musik, de får udleveret, men derimod deres måde at spille det på, ”the play-through,”
som Weick kalder det. Når orkestret først er startet med at spille, er der ingen vej tilbage.
Hvis én musikant begår en fejltagelse, må de andre derfor gøre en ekstra indsats for at
opveje eller indarbejde fejltagelsen. Det er hele tiden vigtigt at lytte til de andres spil og
fornemme de ændringer, der sker i musikken, for dermed også at ændre sit eget spil: En
ændring ét sted har også betydning for resten af orkestret.
Efter et sammenspil er det normalt, at der er skabt en fælles antagelse hos de forskellige
bandmedlemmer, fx en vis enighed om hvordan de spiller musikken bedst. Den fælles
oplevelse, som koncerten har været, er derved med til at styrke senere samspil.68
Hvis vi overfører Weicks metafor på organisationen, står det klart, at et arbejdsmiljø ikke
kan forbedres uden at medtænke organisationens medlemmer fra først til sidst. Det er
musikerne, der udgør orkestret. Eller sagt med socialkonstruktivistiske termer: Orkestret
eksisterer først og fremmest i musikernes bevidsthed. På samme måde vil det være
virksomhedens ansatte, der skaber et arbejdsmiljø. De oplevelser, de ansatte har sammen,
er her med til at skabe fælles antagelser hos dem og i sidste ende også et bedre
arbejdsmiljø. Skal et kunstnersamarbejde forbedre et arbejdsmiljø er det derfor også vigtigt,
at kunstneren formår at inddrage medarbejderne så meget som muligt og give dem nogle
fælles oplevelser at stå sammen om. Kunst er en ”stemningsbærer,” fortæller direktøren fra
reklamebureauet Bjørn & List, Jan List (bilag: 165), og det er den stemning, der skal
opbygges af medarbejderne, for således at skabe et godt arbejdsmiljø.
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Kapitel 7:

Organisationens image og identitet
Man plejer at sige, at man bliver, hvad man spiser.
På lignende vis kan man sige, at man er, hvad man fortæller
(Mads Storgaard Jensen, forfatter69)

Intern og ekstern kommunikation
Sidste kapitel fokuserer på forholdet medarbejdere imellem og igen på deres forhold til
ledelsen, altså virksomhedens interne kommunikation. Kapitlet her er skrevet ud fra en
overbevisning om, at den interne kommunikation altid må ses i sammenhæng med
organisationens eksterne kommunikation.70 Som Jane Dutton og Jannet Dukerich påpeger,
har en virksomheds image stor betydning for de ansattes velbefindende. Vores arbejdsplads
image er med til at tegne vor egen persons image, hvordan vores omverden opfatter os, og vi
er derfor også stærkt personligt motiverede for at skabe et positivt image for den virksomhed,
vi arbejder for.71 Det overordnede fokus i undersøgelsen er stadig den interne kommunikation, men vil vi forsøge at finde frem til, hvilke faktorer der skaber et bedre arbejdsmiljø, er vi
derfor også nødt til at medtænke virksomhedens image, det billede samfundet har af virksomheden.
Mie Femø Nielsen peger på, at en organisations image

Image

ikke er noget, en virksomhed selv kan skabe: Image er en
term

for,

hvordan

virksomheden

bliver

opfattet

af

tredjemand. Derimod kan virksomheden arbejde med sin
profil og identitet, hvor profil kan forstås som virksomhedens bevidste selvfremstilling, mens identitet indtil videre

Profil

Identitet

kan forstås som opfattelsen af ”hvem vi er.” Ideelt foregår
der en vekselvirkning mellem image, profil og identitet, dvs., at virksomhedens identitet har
betydning for profilen og imaget – og omvendt. Nielsens model, som her er gengivet i
ovenstående figur, har sin styrke i sin enkelthed. Det betyder dog, at ikke alle faktorer har
fået en plads i figuren. Kultur og omverden er således ikke en del af figuren, selvom begge
selvfølgelig har indflydelse på trekanten: Kultur kan være en del af identiteten,72 og
virksomheden vil formentlig forsøge at skabe en profil, der matcher omverdenens
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efterspørgsel.73 Nielsen løser selv det problem i sin senere artikel ved at indsætte trekanten i
en kontekst af både kulturelle og identitetsskabende aspekter.74 Til brug i denne
undersøgelse er det dog nok at se figuren som et udtryk for, at image, profil og identitet
påvirker hinanden gensidigt.
Indledningens historie om Auerbach og dynerne er et udmærket eksempel på, hvordan
virksomheden Quilt tog udgangspunkt i sit image, men endte op med at ændre sin identitet.
Kapitlet her vil uddybe, hvordan et kunstnersamarbejde med udgangspunkt ét sted i
trekanten også har betydning for trekantens øvrige hjørner. Inden vi ser nærmere på
sammenspillet i de enkelte cases, kan det dog synes nyttigt at skitsere, hvad der forstås ved
en organisations identitet og image.

Organisationers image og identitet
Begrebet organisationers identitet blev første gang taget op af Stuart Albert og David
Wetten. De definerede organisationers identitet som afhængig af tre faktorer: essensen af
organisationen, organisationens kontinuitet over tid, og endelig som et spørgsmål om
hvordan organisationen adskiller sig fra andre organisationer. Kendetegnende for Albert og
Wetten er, at de ser identitet som en fast vedvarende kerne, der fungerer som en platform for
organisationens handlinger. En stærk identitet kan være med til at skabe en fællesskabsfølelse og tryghed hos medarbejderne samt sikre, at alle handler ud fra den samme
kerneopfattelse.75
Med et postmoderne perspektiv er det straks sværere at tale om en vedvarende kerne,
som hele organisationen kan samles om, idet hvert medlem af organisationen vil have sin
egen forståelse af identiteten. Ifølge Hatch og Schultz kan vi anskue organisationens identitet
ud fra samme vinkel, som vi anvender i sidste kapitel til at se på arbejdsmiljøet, nemlig som
socialt konstrueret. Identitet er en social proces; den opstår og opretholdes i individets
vedvarende samspil med andre. Ideelt skabes identiteten i et samspil mellem interne og
eksterne meninger om organisationen. Trekantfiguren belyser, hvordan profil og image har
betydning for identiteten og omvendt. Medlemmer af organisationen spejler sig i andres
forståelser af organisationen og bruger disse spejlinger i deres refleksion over, hvem de selv
er.76 Den profil, en virksomhed tegner af sig selv, kan således også forstås som et mål for
medarbejderne. Hvis profilen eller imaget afviger fra identiteten, kan det lade medarbejderne
stræbe efter at ændre identiteten, så den passer til profilen.
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Omvendt kan identiteten bruges markedsføringsmæssigt, når organisationen tegner sin
profil. Modsat produkter er identiteten ikke nem at efterligne for andre virksomheder. Hvis to
produkter ellers er ens, kan virksomhedens identitet derfor være den faktor, som forbrugeren
vælger efter i sidste ende.

Koncepter
En organisations identitet er en af de faktorer, der hjælper med at gøre en organisation
meningsfuld. Da identiteten hele tiden konstrueres i det sociale samspil, er det dog vigtigt
fortsat at være bevidst om at skabe mening til denne selvforståelse. Weick kalder denne
proces for sensemaking.77 Samtidig er det vigtigt at holde fast i, at selv en kompleks identitet
må udtrykkes enkelt. Den skal tale til alle.78
For flere af de interviewede kunstnere er netop konceptet af stor betydning. For
virksomheden er det en måde at skabe et enkelt udtryk for identiteten, men for kunstneren er
det her, den kunstneriske stolthed ligger. Bosch & Fjords Helene Eskildsen forklarer om
kunstnerduoen, at ”de giver ikke køb på deres koncept, og de forsvarer det til sidste ende og
vil hellere lukke ned og pakke sammen, end og give køb på hvad de kunstnerisk vil have”
(bilag: 139).
For Jens Rottbøll er netop ”hele forståelsen af, at man kan styre en forandring eller en
udvikling ved at skabe et koncept,” en kompetence, som han bruger igen og igen i sit arbejde
for erhvervslivet. Som Rottbøll forklarer det i case 5, er det at tænke i koncepter en egenskab,
der er helt grundliggende for de fleste musikere:
En gruppe har jo et koncept. Min gruppe havde et koncept om det at spille afrikansk
musik. Shubidua har et koncept. TV2 har et koncept. Altså, forestil dig Steffen Brandt
kommer ind til sine musikere og så siger: ’Ved I hvad, jeg har fundet et rigtigt sjovt
gammelt rocknummer med Deep Purple, som jeg synes, vi skal spille i TV2’ (…) Det
spørgsmål er utænkeligt. Det, der er interessant, det er, hvorfor det er utænkeligt. Det
er fordi, at de har en meget klar fornemmelse af, hvad der er muligt inden for
rammerne af TV2-brandet eller -konceptet (bilag: 21)
Som Rottbøll forklarer det i sit interview, er det en helt grundliggende kunstnerisk disciplin,
at man forstår at tænke sin profil ind i et enkelt koncept. Publikum har en forventning til
musikken og til musikerens sceneoptræden, og det er den forventning, som den gode musiker
forstår at leve op til. – Også selvom det betyder, at fx Steffen Brandt må give afkald på mange
gode Deep Purple-numre. Samme regler gælder, når en virksomhed vil sælge et produkt.
Rottbøll fortæller, hvordan han oplevede, at en B&O-forretning under en salgsdemonstration
af et musikoplæg spillede titelsangen fra tegnefilmen Løvernes Konge. ”Det er meget skægt,
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men det er bare ikke i orden!” erklærer Rottbøll. Efter den oplevelse tog han derfor fat på at
udarbejde et musikkoncept, der beskrev, hvilken oplevelse musikken skal give, når et produkt
vises frem (bilag: 21f).
Rottbølls historie skildrer meget fint, hvordan det var nødvendigt at gøre B&O’s butikspersonale mere bevidste om det koncept eller den profil, der ligger til grund for B&O. Det
handler ikke kun om at vælge musik, der lyder godt, men om at vælge musik der matcher
B&O’s profil. Vil man sikre, at ens medarbejdere træffer et kvalificeret valg, er det altså vigtigt,
at de har en klar opfattelse af identiteten bag.

Virksomheden som kunstværk
Netop kunsten har i flere af afhandlingens cases været et redskab til at gøre
medarbejderne mere bevidste om deres arbejdsplads identitet – lade dem føle stolthed ved
at være en del af denne identitet. Coloplasts John Thesmer fortæller i sit interview, hvordan
kunstnernes projekt var med til at sætte stomiafdelingens produkter i et nyt lys, sådan at de
næsten fremstod som kunst:
Da [kunstnerne] de lavede den første præsentation, da havde de sådan et bord som
det her [et glasbord], bare en mindre model, hvor de så lagde nogle produkter og så
satte lidt lys på. Altså, så bliver det nærmest til kunst, når det er i de rette omgivelser.
Så det var ideen, at vi skulle være lidt stolte af de her prototyper (bilag: 113)
Som nævnt i case 4 tager også musiker Jakob Høgsbro udgangspunkt i den enkelte
virksomhed for at skrive en sang om netop den. Den effekt, det giver at synge og lytte til en
sang om sig selv, fremstod for Høgsbro særlig tydeligt, da han afholdt en workshop for Røde
Kors. Som Høgsbro siger, så har Røde Kors ”jo en skøn vision,” som han lavede en hymnisk
kanon over. At synge den sang gjorde medarbejderne ”helt rørte,” fortæller Høgsbro:
Jeg spiste med dem til frokosten [efter sangen]. Og de var meget sådan bare stille, og
der var én af dem, der sagde: ’Gud ja. Det er jo det, vi laver hver dag. Det er det, vi er
her for.’ Hvor de jo sikkert går op i alt muligt andet kontorarbejde, og tal de skal få til at
gå op og samarbejdsting. Men: ’Det vi laver, det vi er i verden for!’ Og det fik de sat ind
igen ved at synge for sig selv, og det gav dem en ny viden. I hvert fald for nogle. Og
det, synes jeg da, er kæmpestort (bilag: 68f)
Igen fastslog kunsten altså den identitet, Røde Kors har. De historier, kunsten fortæller om en
arbejdsplads, sætter medarbejderne i centrum. Abstrakte værdier konkretiseres og bliver –
med Berger & Luckmanns ord – til meningsfulde typer.79
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Historier der skaber mening
Også Fuglsøcentrets kunstnerprojekt kan ses som en form for sensemaking eller selvforståelse, ikke ved at lave et koncept, men ved at finde frem til og analysere de historier, der
blev fortalt i centret. Forfatter Mads Storgaard Jensen indgik et samarbejde med Fuglsøcentret for at hjælpe konferencecentrets ansatte til at blive bedre til at fortælle om sig selv.
Jensen lagde øre til en række fortællinger fra de ansatte, nogle fortællinger om kolleger og
kursister, andre om de arrangementer Fuglsøcentret lægger hus til. Mens de ansattes
opgave var at fortælle, var Jensens opgave at udvælge, analysere og senere nedskrive
historierne i et lille hæfte. ”Jeg var igennem en proces, hvor jeg forsøgte at finde ud af, hvad
betyder de her historier for dem?” forklarer forfatteren i sit interview (bilag: 185f). For Jensen
som for forfatteren bag Storytelling in Organizations, Yiannis Gabriel, er fortolkningen af
historierne nemlig en af de vigtigste faser i historiefortællingen.80 Det er fortolkningen, der
gør, at historierne kan bruges til at skabe mening. Som nedenstående historie viser, har
Jensen derfor tilføjet et par linjer til mange af historierne for derved at sætte Fuglsøcentrets
værdier i perspektiv til historien. Sproget bliver her et redskab til at objektivere centrets
værdier.

OM RUMMELIGHED 1
Engang arbejdede der en mand her på stedet. Ikke alene var han viljefast, han var
også svær at imponere. En dag gik man rundt på Fuglsøcentret og ventede, fordi
den daværende miljøminister skulle ankomme for at deltage i et arrangement. Og
endelig viser ministerens bil sig, og én iler ind i receptionen. ”Ministeren kommer!
Ministeren kommer!” hvortil vor mand med høj og klar røst svarede: ”Her
behandler vi folk ens!”
Fuglsøcentret er et sted, hvor vi gør en dyd ud af at rumme alt fra kurser for
erhvervslivets topledelse til idrætsstævner for puslinge. At behandle folk ens
betyder at give dem den samme høje service
Eksempel på en af Mads Storgaard Jensens historier om Fuglsøcentret
(Venligst udlånt af forfatteren)

Fortællingerne var egentlig tænkt som en information til kunder og kursister, som et led i
centrets profil.81 Jensen fortæller dog, hvordan historierne i første omgang var med til at
”styrke virksomheden indadtil, idet alle medarbejderne begyndte at opbygge en fælles
forståelse af deres virksomhed gennem de historier, de kunne fortælle” (bilag: 208).
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Jensens arbejde læner sig op af Albert og Wettens teori om identiteten som en fast kerne,
der har rødder tilbage gennem tiderne. Som forfatteren fortæller det i sit interview, tager
historierne udgangspunkt i fortiden, for derved at finde frem til en fælles bevidsthed om hvem
Fuglsøcentret er:
Det vi begyndte at gøre, det var jo faktisk, at vi begyndte at snakke om fortid, om hvad
de havde oplevet (…) Og det at fortælle historier om, hvordan der havde været
tidligere, har jo givet dem en utrolig fælles bevidsthed om, hvad det er for et sted, de
kommer fra. Hvad det er for nogle værdier [de har], og hvad de egentlig står for. Og
det er meget sjovt: Vi har aldrig sådan konkret sagt, at nu skal vi definere nogle
værdier. De værdier er indirekte blevet defineret af de fortællinger, de har fortalt om
sig selv og det sted (bilag: 182)
For Fuglsøcentret var historiefortællingen altså en god måde at styrke identiteten og
fællesskabsfølelse på. Jensen fortæller dog, ”at mht. det mål, der hedder, at de skulle blive
bedre til at fortælle om sig selv, at der lykkedes det ikke” (bilag: 184). Med tanke på ImageIdentitet-Profil-trekanten kan man sige, at det måske var nødvendigt at styrke identiteten,
inden den kunne formidles som profil. En anden fortolkning er, at den meget indadvendte
forståelse af identiteten gør det svært at bruge identiteten i profilen. Som Hatch og Schultz
argumenterer for, bør identiteten opstå i et samspil mellem både interne og eksterne
medlemmer. Kursisternes fortællinger om Fuglsøcentret ville fx have givet historiehæftet en
anden vinkel. Profilen ville da ikke blot støtte sig op af centrets identitet, men også af dets
image.

Medieomtale
Både Jensens historiefortælling og de andre kunstnersamarbejder, der indtil nu er brugt
som eksempler, har alle det til fælles, at de vil styrke virksomheden indadtil, den interne
kommunikation. Som tidligere nævnt kan en virksomheds identitet dog sagtens bruges som
et element i profilen. Direktøren for reklamebureauet Bjørn & List, Jan List, fortæller fx,
hvordan hans samarbejde med kunstneren Erik Peitersen om at indrette virksomhedens nye
lokaler fik ”meget betydning udadtil:”
Der er mange af vores kunder, som har set på det [de nye lokaler], og som har syntes,
det har været utroligt spændende. Det har været et udtryk for nytænkning osv., at man
laver sådan nogle projekter. Det er virkelig noget, der er blevet bemærket, altså på en
positiv måde. Man kan sige, vi bruger det markedsføringsmæssigt. Ikke sådan at vi
render og bralrer op med det, men vi fortæller jo lidt om, hvordan og hvorledes tingene
blev til, og det er jo naturligt, at vi er nødt til at fortælle en historie om det, fordi folk de
spørger jo, hvad det er for noget, vi har på væggene (bilag: 164)
For flere andre virksomheder har kunstnersamarbejdet betydet omtale i medierne. NyXforum
beskriver de samarbejder, de selv har været med til at formidle, på deres hjemmeside, fx
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Bjørn & List, Fuglsøcentret og Otto Hansen, men også radioprogrammer og aviser har været
interesseret i samarbejderne. For Otto Hansen betød samarbejdet med Jørgen Rosengaard
en interesse fra både kunder og forskellige medier: Filmkompagniet kom og filmede, SID
Lokalradio optog en udsendelse, det japanske Peng Magazine havde en reporter ude, og
Børsen brugte en hel bagside på historien.
Også for Coloplasts stomiafdeling betød samarbejdet med Bosch & Fjord artikler i
Weekendavisen, BKF-bladet og Børsen. Dermed blev der skabt en interesse hos andre
virksomheder og studerende, der ofte henvender sig for at se de nye lokaler. John Thesmer
fortæller i sit interview:
Det her rum har jo fået virkelig meget – hele projektet men specielt rummet – [har fået]
rigtig meget omtale. Så man kan sige, de penge, der er puttet i, dem har vi altså fået
tilbage (…) Og det har været med til at give Coloplast en lidt anden profil, tror jeg
(bilag: 122)
Som Thesmer nævner i citatet, står det klart, at omtalen har stor betydning for virksomhedens
image – og dermed også det ”spejl,” som virksomhedens ansatte ser sig selv i ifølge Dutton
og Durkerich.82 At blive omtalt i flere medier som en innovativ virksomhed skaber naturligvis
nogle forventninger fra omverdenen og dermed også en forestilling hos medarbejderne selv
om, hvordan de lever op til disse forventninger. Sidste del af dette kapitel giver et eksempel
på, hvordan Dyrup er gået den anden vej og har benyttet deres image til at skabe en stærkere
identitet hos deres ansatte – igen vha. kunstnere.

Levende kommunikation
Som salgsdirektør for Dyrup indgår Erik Schierning i en stor del af arbejdet med virksomhedens profil. Han fortæller i sit interview, at det er et arbejde, der har ændret sig drastisk i
løbet af de sidste 10 år:
Dengang der kørte vi meget på tv-reklamer, for de virkede jo. De virker ikke mere!
Fordi vi har ikke penge nok til, at vi kan komme igennem al den støj, som forbrugerne i
dag har inde i hovedet, og dvs., vi prøver så på alt muligt andet (bilag: 32)
Citatet afspejler, hvad også George Cheney og Lars Thøger Christensen skriver i deres
fælles artikel ”Organizational Identity”: nemlig, at det i dag ”kun er de indirekte og mere
usædvanlige budskaber, der er i stand til at tiltrække sig opmærksomhed” hos forbrugeren.83
Sidste afsnit viser, hvordan arbejdet med indre værdier hos flere virksomheder også bliver til
en historie, der kan bruges i den eksterne kommunikation, ofte med et indirekte budskab om
hvad virksomheden står for. Dyrups tilgang til kunstnersamarbejderne er netop at udnytte den
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evne, kunstnerne har til at skabe nogle indirekte og ofte usædvanlige budskaber. Kunstnerne
har en evne til at ”arbejde med det underbevidste,” fortæller Schierning. ”Dvs., at du har et
menneske, som forstår at udtrykke sig igennem billeder med noget, som du måske ikke går
og tænker så meget over” (bilag: 30).
Som Niels Lyngsø argumenterer for i sin artikel ”Kunst og kommunikation,” er det
problematisk at se kunst som kommunikation i traditionel forstand. Kunstværket er ikke en
rebus, der skal løses, for at modtageren kan nå frem til kunstnerens endelige budskab. Kunst
indeholder derimod et lag af betydninger, som kan fortolkes forskelligt fra modtager til
modtager. Mere direkte kommunikation, herunder reklamer, indeholder derimod kun ét
entydigt budskab. Hertil hører også, at kunstværket kun eksisterer for den æstetisk indstillede
modtager: Det kræver mere af sin modtager, end det simple budskab forlanger af sin
modtager.84
Reklamer udvikler sig jo hele tiden, nogle reklamer i så høj grad, at de i dag ligner
kunstværket. På den måde bliver det sværere og sværere at trække det skel mellem reklamer
og kunst, som Lyngsø beskriver. I denne sammenhæng er pointen om, at kunstværket
forlanger mere af sin modtager, dog spændende. Fortolkningen er afhængig af modtageren,
og det er netop i fortolkningen, at modtagerens underbevidsthed inddrages, at det er muligt at
udforme et indirekte budskab.
Da Erik Schierning bliver spurgt om, hvad, han tror, der har gjort kunstnersamarbejderne
til en succes, svarer han:
Det, tror jeg primært, er, at du får mulighed for at gøre tingene levende. Sådan når du
går efter det inspirerende og det æstetiske, at du så igennem kunstnerne kan gøre det
mere levende – og gøre det mere til en a-ha-oplevelse, gøre det mere interessant. Det
tror jeg, det er det vigtigste (bilag: 45)
At kræve en fortolkning, sådan som kunst gør, kan læses som en måde at inddrage sin
modtager på. Det er i inddragelsen, at vi har mulighed for at skabe levende kommunikation.

Kunstsponsorater
Dyrup søger at tegne deres profil gennem sponsorering af en række kunstnere (se case
2). Det er disse kunstnersponsorater og legater, der er midlet til de indirekte budskaber, som
Cheney og Christensen anser for nødvendige, hvis en virksomhed skal ”tiltrække sig
opmærksomhed.” Samtidig bruger Dyrup af og til sponsoreringen til at komme i kontakt med
organisationer, de ellers ikke har nogen relation til (bilag: 33).

84

Lyngsø 2000

62

Som udgangspunkt forventer malingsvirksomheden ikke noget af de kunstnere, som de
sponsorerer. ”Hvorfor skulle vi blande os i deres kunst?” spørger Erik Schierning. ”Altså, hvis
de gerne vil lave noget sammen med os, så er det op til dem. Men modsat, så ved de, at vi er
her.” Når Schierning fortæller, skinner det dog igennem, at han bestemt nyder, hvis et
kunstnersponsorat udvikler sig til mere og giver mulighed for at skabe omtale i medierne.
Kunstnerne giver os ”muligheden for at skabe noget, vi kalder marketingevents, altså nogle
begivenheder, som måske kan skabe en speciel profil for os,” forklarer salgsdirektøren (bilag:
30).
Schierning fortæller med særlig begejstring om et sponsorat af en stor arkitektkonference
på Axelborg i København. 250 arkitekter fra hele verden var her samlet for at diskutere,
hvordan byer bedst henvender sig til de gående. For rigtigt at få fokus på de gående kom
kunstneren Marco Evaristti med den ide at lægge en rød løber hele vejen ned ad Strøget og
op til rådhuset, hvor arkitekterne var samlet til frokost. ”Jeg havde kun fået dem til at sige: Nu
skal I lige lægge mærke til, hvad vores sponsor har gjort,” fortæller Schierning. Så det gjorde
stort indtryk på arkitekterne, da de kom ud fra frokosten og så den 1,6 km lange løber spredt
ud foran dem. ”De syntes, det var fantastisk. Så havde jeg så selv fået placeret Dyrup oppe i
deres hoved,” siger salgsdirektøren stolt (bilag: 33f).
Ved at bruge Evaristtis ide fik Dyrup ikke blot henvendt sig til deltagerne på konferencen,
men også til de mange gående på Strøget. Pressemeddelelser sikrede endvidere, at
budskabet nåede ud til medierne. Det er tidligere beskrevet, hvordan en organisations
medlemmer spejler sig i andres opfattelse af organisationen. Ofte er netop medarbejderne da
også de mest interesserede modtagere af de budskaber, en virksomhed sender ud. Når
Dyrup som i ovenstående eksempel bruger kunstnere i deres markedsføring, er det også en
måde at lade medarbejderne vide, at det er en del af Dyrup at være kreativ og bruge kunsten
konstruktivt.
Schierning fortæller, hvordan de marketingevents, han står bag, har smittet af på resten af
koncernen, således at flere af de andre afdelinger nu også lader sig inspirere af, at de har
kunstnere til at arbejde i deres virksomhed. Der er arrangeret et kursus i farvelære for alle
medarbejdere, og produktchefen arrangerede Colour Camp 2004, en turne rundt i Danmark
med 20 kunstakademistuderende. Den turne og flere andre aktiviteter ”er lavet helt
uafhængigt af mig,” erklærer Schierning. ”Så det der er så lykkeligt nu, det er, at nogle af de
unge mennesker, de er begyndt selv at træde i karakter” (bilag: 34f).
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Kapitel 8:

Læring og innovation
Hvis vi ved siden af det naturlige sprog anvender kunsten som et medium for vores
tanker, får vi et større spektrum af udtryksmuligheder og dermed større muligheder for
nuanceret vidensformidling og kommunikation. Vi får, helt enkelt, flere ’tankeformer’
(Åsa Söderling, kulturkonsulent85)

Læring
Med udgangspunkt i ovenstående citat skal dette kapitel vise, hvordan et kunstnersamarbejde kan være med til at skabe nye udtryksmuligheder. Allerede kapitel 6 giver en ide
om, hvordan kunsten kan skabe et sprog, der ligger hinsides ledelsens og således synes
mere ligeværdigt for medarbejderne. Argumentet i dette kapitel er, at nye udtryksmuligheder
også skaber et fundament for ny læring i organisationer, og at nye udtryk samtidig åbner for
ideer. Specialets indledende historie om Auerbach og Quilts kan igen bruges til at illustrere,
hvordan samarbejdet med Auerbach fik dynevirksomheden til at se sig selv på en anden
måde, og åbnet for ideer de ikke havde tænkt på før, jf. indledningens citat af eksport- og
salgschef, Carsten Nielsen.
Peter Senge er en af de førende teoretikere bag udtrykket ”den lærende organisation.” I
sin bog The Fifth Discipline argumenterer han for, at mennesket er født til at lære: Som det
lille barn har vi alle en iboende nysgerrighed og glæde ved at lære, og det er dette
menneskesyn, der ligger til grund for den lærende organisation. Senge forklarer, hvordan
vores vilje til at lære styrkes, når vi arbejder i grupper.
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Igen er der altså grund til at

fremhæve, hvor vigtig fællesskabsfølelsen er i en organisation. Ifølge de to japanere Ikujiro
Nonaka og Hirotaka Takeuchi må også sidste kapitels fokus på image og identitet
medtænkes i enhver form for læring. Læring må ”oversættes,” så den passer til firmaets
identitet og image, skriver de.87

Refleksion-i-handling
Kapitel 6 introducerer Schöns teori om, hvordan vi ved mere, end vi selv er klar over. I
ifølge Schön kan vi nå frem til denne tavse viden, hvis vi lærer at reflektere over og i vores
handlinger. Refleksion-i-handling vil typisk forekomme, når vi improviserer, overraskes over
en situation, og når vi behandler hver situation, som var den unik.88 Refleksioner kan også
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tage form af det, som Schön kalder for se-som eller som en generativ metafor: at man
overfører sin viden fra ét eksempel til et andet, selvom eksemplerne normalt opfattes
forskelligt. Schön beskriver fx, hvordan en forskergruppe fik udviklet en bedre type
malerpensel, efter de begyndte at se på penslen, som var den en pumpe. Via pumpemetaforen opfattede forskerne penslen på en ny måde, og de kunne derfor også udtænke et
nyt koncept for malerpenslen.89
Man kan indvende, at det kræver en vis akademisk viden at reflektere over egne
handlinger. Ligesom det formentlig er den sprogligt stærke praktiker, der vil have nemmest
ved at udvikle en generativ metafor. Det er derfor et spørgsmål, om Schön ligefrem vender
”tingene på hovedet,” sådan som han selv beskriver sin teori i forhold til den positivistiske
praksisepistemologi.90 Han formår dog at bygge et væsentligt element oven på tidligere
teorier ved også at fokusere på intuitive tanker og fornemmelser. Når Schöns teori er valgt til
dette speciale, er det ud fra vurderingen af, at denne teori belyser de aspekter, som også er
kendetegnende for kunsten: Ligesom refleksion over praksis er vigtig for Schön, er det vigtigt
for kunstneren at lade sit publikum reflektere. Og ligesom Schön mener, at intuition og
fornemmelse kan være kilden til ny viden, er disse værdier grundliggende for kunstneren.

Kunst der får os til at stille spørgsmål
Senge påpeger, at refleksion foregår bedst i samspil med andre. Når først én forsker
spørger til penselmetaforen, sætter det en tankerække i gang hos hele forskergruppen, for nu
at holde fast i Schöns eksempel. Igen er vi altså tilbage til kapitel 6’s argument om, hvor
vigtigt et godt kollegaforhold er. Konsulentens rolle er her at hjælpe virksomhedens
medarbejdere til at reflektere over deres egne handlinger.
Refleksion handler nemlig om at stille spørgsmål til sine egne arbejdsprocesseer. Hvad
skal der til for, at mit arbejde bliver godt, og hvad er det modsat, der gør mit arbejde mindre
godt? Kunne det gøres anderledes? Eller som Schein spørger: Hvorfor er vi samlet til det her
møde. Hvad er vores mål?91
Sådanne spørgsmål er det vigtigt for en kunstner som Jørgen Rosengaard at få stillet,
sådan som han gør det under sit samarbejde med Otto Hansen. God kunst er kendetegnet
ved at stille spørgsmålstegn til sin omverden, og det er de spørgsmål virksomheden kan
bruge i sin selvrefleksion. De følgende afsnit giver et eksempel på, hvordan teatret er brugt
som led i den proces, som Schön kalder for refleksion-i-handling.
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Virkeligheden i kopi
En af Senges mærkesager er, at værdifuld læring tager udgangspunkt i helheden. Det er
vitalt, at vi lærer at se hele vores organisation og dens placering i samfundet – og ikke bare
fokuserer på vores egen funktion i organisationen. Til det formål er det udbytterigt at se sin
egen situation i det, Senge kalder for en mikroverden – en slags legeplads, hvor vi har lov til
at øve strategier og ideer, inden de udfoldes i virkelighedens verden. En mikroverden kan
tage form af en event, en workshop, et spil eller lignende.92 Ideen bag en mikroverden er, at
en kopi af virkeligheden hjælper os med at se vores hverdag på nye måder. Den belyser,
hvordan fremtiden kan udforme sig, og den illuminerer skjulte antagelser og nye muligheder
for læring. Det væsentlige ved mikroverdenen er, at den komprimerer både tid og rum: en
event eller et spil kan belyse konsekvenser, der ellers ville stække sig over flere år eller til
andre afdelinger af virksomheden. Tilmed er det i mikroverdenen muligt at tage rollen som
”kunde,” som ”stakeholder” osv., og derfor muligt at få et indblik i, hvad en beslutning vil
betyde for andre dele af ens organisation.
Sidste kapitel giver eksempler på, hvordan design, sange og historier udgør medier,
hvorigennem vi kan se os selv på en ny måde eller styrke bevidstheden om vores identitet.
Lotte Darsø giver i sin bog Artful Creation et eksempel på, hvordan det fynske Dacapo Teater
har hjulpet hjemmeplejen til at skabe et skuespil over de problemer, hjemmehjælperne møder
i deres hverdag. Formålet var, at hjemmeplejerne skulle genkende deres egne problemer,
diskutere dem og sammen få ideer til at løse problemerne. Teatret kunne fremkalde følelser
og reaktioner, der lignede dagligdagens. Efter stykket var det yderligere muligt at få sine
kollegers reaktioner på det, de havde set. Nogle ville måske have handlet anderledes end en
selv.
Det at få illustreret problemerne i realistiske interaktioner på scenen giver et bedre
overblik over problemstillingens kompleksitet, skriver Darsø.93 Det elegante ved at bruge
teatret som udgangspunkt for en diskussion er, at scenen skaber den distance, det kræver
for at reflektere over en situation. Når skuespillerne overtager vores rolle, tilføjer det en ekstra
dimension: Vi er taget ud af vores subjektive verden og kan se problemstillingerne fra flere
vinkler, sådan som Darsø skriver det.
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Nye vinkler på virkeligheden
Teatret giver altså en glimrende mulighed for at skabe overblik over komplekse
problemstillinger. Vha. teatret kan vi se, hvordan andre forstår vores rolle på arbejdspladsen.
Afhandlingen her vil argumentere for, at andre kunstarter på lignende måde kan hjælpe os
med at se en situation fra andres synsvinkel.
I forbindelse med en artikel om kunst og erhverv, jeg fik udgivet på hjemmesiden
Kommunikationsforum, fik jeg en henvendelse fra Søren Nøhr.94 Søren Nøhr arbejdede i
begyndelsen af 1990’erne for Novo Nordisk med menneskeligt væksthormon, der bl.a.
modvirker dværgvækst. Det var helt grundliggende for hans arbejde, at patienten blev
medtænkt i hele arbejdsprocessen, at Nøhr og hans kolleger forstod at se verden fra
patientens synsvinkel. Nøhr skriver i sin e-mail, hvordan det blev en kunstner, der banede
vejen for den forståelse:
Vi ønskede som komplement til de nødvendige videnskabelige oplysninger at komme
op med noget mere indlevet end sædvanligt – ikke mindst fordi en del af NNs [Novo
Nordisks] 'pakke' var en viden om, at patienten skulle indgå i behandling ikke blot som
objekt men som en del af selve processen (…) Vi allierede os med den århusianske
multikunstner Mikael Witte, sammen med hvem vi udviklede et udstillingskoncept, der
bestod af en dagligstue, hvor alt inventar var i dobbelt størrelse, stole, trappetrin,
kommoder, borde osv. (bilag: 221)
I Nøhrs eksempel var kunstneren altså med til at udvikle et miljø, der var tilpasset
målgruppens livsverden, for derved at fremme virksomhedens forståelse for patienten. I dette
tilfælde var gruppen dværge. Hos Lego har man tilsvarende en legestue for voksne, der
fremstiller legetøj for børn.95 Pointen er, at kunstneren er vant til at indleve sig i sin omverden
og formidle sine indtryk videre gennem sine værker. Det er den evne, der betyder, at kunsten
giver os adgang til miljøer, der ellers er forbeholdt andre grupper end os selv. For
erhvervslivet giver det en bedre forståelse af de målgrupper, et produkt henvender sig til.

Improvisation
Kapitel 6 forklarer, hvordan Weick bruger jazzorkestret som en metafor for organisationen.
Igennem det sidste årti har Weicks jazzorkestermetafor fået en renæssance hos teoretikere
som John Kao, Frank Barrett og Mary Jo Hatch.96 I modsætning til Weick inddrager disse
teoretikere også musikerens evne til at jamme, dvs. til at improvisere sig frem til nye
musikstykker. Hatch begrunder valget af netop jazzmusikken ved, at strukturen i jazz altid er
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dynamisk: Som musiker lytter man til de andres musik, giver plads til deres udspil og lader
derefter sit eget spil svare igen på det, man hører.97
Som tidligere beskrevet arbejder Jakob Høgsbro med at træne erhvervslivets ansatte i at
opbygge den evne til at lytte, som kendetegner den gode musiker. Som musiker kender han
en række redskaber til at improvisere (bilag: 72). I sine workshops hjælper Høgsbro derfor
samtidig folk med at improvisere sig frem til deres egen melodi. Nationalbankens Helge
Fosgaard fortæller i sit interview:
[Jakob Høgsbro] påstod, at vi lavede vores egen melodi. Det gjorde vi vel også. Så
gav han os et par strofer, vi kunne stå og brumme videre på. Og til alles
overraskelse, så var det måske ikke så kønt at høre på, men det var ikke så
forfærdeligt, som man skulle tro (bilag: 64)
Fosgaard fremstiller improvisationen som en kilde til at prøve noget nyt – og som en følelse af
at opdage ukendte evner. Derfra og til også at improvisere i erhvervslivet er der dog langt.
I sammenligningen mellem en organisation og et jazzorkester er det derfor vigtigt at holde
fast i, at musikalsk improvisation ikke altid kan overføres direkte til jobbet i fx en bank. Hvis
metaforen skal give mening for den enkelte medarbejder, kræver det et længerevarende
samarbejde, hvor kunstneren giver konkrete eksempler på, hvornår og hvordan improvisationen kan udnyttes af erhvervslivet. De følgende afsnit giver to eksempler på, hvordan
improvisation er brugt som et redskab i to forskellige kunst- og erhvervsalliancer.

Idebord
Alle ledere ved, at mange af de bedste ideer aldrig bliver til virkelighed. Sådan skriver
Peter Senge. At få en god ide er nemlig én ting, forklarer Senge, men om ideen kan udføres
afhænger fuldstændig af vores egen ”mentale model.” Mentale modeller er egentlig Chris
Argyris’ term for de generaliseringer, vi foretager – og udtrykket kan sammenlignes med
Scheins grundliggende antagelser. Mentale modeller kan defineres som de antagelser,
generaliseringer eller forestillinger, som influerer på, hvordan vi forstår verden, og hvordan vi
handler i forhold til den. Senges pointe er, at disse modeller også begrænser os fra at udføre
nye ideer. Selvom en virksomhed ønsker at udvikle sig, kan gamle traditioner og antagelser
stå i vejen for nye tiltag.98
Teaterinstruktør Kirsten Marie Andreasen kan nikke genkendende til Senges pointe. I
hendes erhvervssamarbejde var opgaven at opdyrke mere motivation og forandringsvillighed
hos Bandholm Maskinfabriks ansatte. Selvom både ledelse og medarbejdere var enige om,
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at der skulle ske noget nyt, var de nemlig ”bundet i nogle stærke traditioner,” fortæller hun, og
det gjorde forandringsprocessen besværlig. For at hjælpe en udvikling på vej var det derfor
vigtigt at tænke i nye baner og åbne op for ideer, der ikke lå i forlængelse af fabrikkens
traditioner. Andreasen fortæller i sit interview, hvordan hun løste den opgave vha. Disneymodellen:
Det Disney gjorde, når han lavede en film, det var, han startede op med at sige, nu går
vi til et idebord. Man må ikke mene noget. Vi skal have alle de ideer, du overhovedet
kan komme i tanke om. Væk med censuren og bare … alt! Og så sprøjtede de ud. Så
snart der var nogle, der begyndte at tvivle, så var det ud og gå: væk. Det handlede
kun om … [at samle ideer]. Når der så var samlet et hav af ideer, så begyndte de at
sige: Hvilke kan vi så lide? Og så endte de måske med 20 eller 30 ideer, og så gik de
hjem og undersøgte dem og legede med dem, og først til allersidst sagde de, hvad så
med realiteten? Men den vej: at starte med drømmen, men med sikkerhed for, at det
ville være realistisk, den brugte vi (bilag: 195)
Den model, som Andreasen beskriver, er et fint eksempel på, hvordan kunstneren tvinger
medarbejderne til at bryde traditioner og vaner: Det handler om at komme med ideer uden at
tage hensyn til de begrænsninger, de grundliggende antagelser stiller. God kunst kræver en
ny indfaldsvinkel eller en ny ide, og det er derfor vigtigt for kunstneren at udfordre egne
mentale modeller. Det er denne egenskab, virksomheden kan bruge, når den arbejder med
forandringsvillighed. At være i stand til at løfte sig op over sine egne mentale modeller giver
nemlig det bedste grundlag for improvisation.

Improvisation ved mødebordet
For musikeren Jens Rottbøll blev improvisation en meget konkret del af det arbejde, han
udførte som HR-direktør for B&O. I den kultur, der var i B&O, var det vigtigt, at folk ikke
brugte al deres energi på at forberede et møde, men i stedet fokuserede på de processer,
der skete under mødet. Rottbøll forklarer, hvordan det som musiker er særdeles vigtigt at
være i stand til at lytte til sine bandmedlemmer: ”Du kan ikke skrive et godt nummer – altså i
samarbejde med nogle andre – hvis ikke dem, der sidder sammen omkring nummeret, forstår
at lytte til hinanden,” fortæller han. ”Jeg skal sådan kunne mærke, det betyder noget for dig
det her. Jeg skal kunne leve mig ind i det, hvis jeg skal give en ordentlig indspilning. Det der
det er virksomhederne bare dårlige til” (bilag: 13).
Rottbølls job som HR-direktør bestod i at overføre den improvisations- og indfølingsevne,
han kendte fra musikernes verden, til B&O’s mødestrategier. Det var vigtigt for ham at vise
B&O’s medarbejdere, hvordan det var muligt at ”gennemføre et møde, hvis man havde
modet til at improvisere, hvis man havde slutmålet klart, nemlig ønsket om, at bringe den
gruppe, der var til stede i rummet, videre i deres proces.” ”Men at det ikke handlede om at
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sidde og være bedst muligt forberedt. Og det ikke handlede om at sidde og læse op af sine
papirer.” For at opnå en konkret ”mesterlære” tog Rottbøll med til flere af sine medarbejderes
møder:
Det er derfor, jeg kalder det mesterlære. Fordi så går vi to sammen over. Og så lytter
jeg fem minutter på, hvad det er, det handler om, og så går jeg ind og går i gang med
at tage om roden og skabe en proces mod resultatet. Det er altså meget nemmere at
se i praksis, end at sidde og forklare hvordan det skal gøres. Og det er gennem hele
denne praksis, at de her folk de er begyndt at få modet til at gøre det (bilag: 19f)
Ovenstående citat af Rottbøll ligger ikke langt fra Schöns teori om, at ”viden ligger i vores
handlinger.” Som Schön skriver, er det ikke altid nok at få forklaret, hvordan vi udvikler fx en
mødestrategi eller evnen til at improvisere. Det er også et spørgsmål om at følge sin intuition
og det spil, der er i situationen.99

Business Theatre100
Som kapitlets indledende citat af den svenske kulturkonsulent Åsa Söderling beskriver,
kan kunsten være med til at skabe et større spektrum af udtryksmuligheder og tankeformer.
Kapitel 6 gav et eksempel på, hvordan det at knytte en handling til en besked kan fremme
kommunikationen. Schöns teori blev da brugt til at pege på den tavse viden. Schön beskriver
tillige, hvordan metaforer kan bruges som en løftestang, når vi vil tænke over vores
handlinger, mens vi handler. Schön fremstiller den generative metafor som et redskab, der
kan skabe flere tankeformer.101
Ligesom Jens Rottbøll hjalp B&O’s medarbejdere til at udvikle evnen til at improvisere,
stod Rottbøll også bag en ny metafor, som B&O brugte på et sælgerkursus, nemlig
metaforen Business Theatre. ”Grunden til at det var en fordel for os at bruge metaforen, det
var simpelthen rent kommunikationsmæssigt. Den er let at kommunikere til mange lande,” og
kan bruges ”når man skal kommunikere bredt ned igennem organisationen,” forklarer
Rottbøll. ”Jeg tror, illustrativt var den meget, meget vigtig. For hvis man bare havde kaldt det
B&O Product Training 1999 et eller andet, så har den ikke forandringens perspektiv i sig”
(bilag: 15). Det er det overraskende, der får os til at reflektere over vores handlinger, og her
innovationen opstår. Brugen af kunstmetaforen understregede dette.
Tanken bag metaforen Business Theatre er, ”at få dem, der står i forretningerne til at
tænke deres dagligdag som et teater. I det øjeblik du går ind ad døren, så er det et
teaterstykke: Der er nogle roller, der er noget publikum, som kommer for at få en god
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oplevelse (…) [og] der er noget teknik, der skal fungere bag ved scenen,” fortæller Rottbøll.
Det er nøjagtigt, hvad Schön kalder for en generativ metafor. Vha. metaforen bliver det muligt
for B&O’s medarbejdere at se salgssituationen med nye øjne. Metaforen kan hele tiden
udfoldes og bruges til at diskutere sælgerens arbejde. I sit interview fortæller den tidligere
HR-direktør:
[Metaforen] gør nemlig, at jeg kan gå ind ad døren til forretningen og stille
spørgsmålet: ’Hvad skal der til for, at folk klapper, når de går ud ad døren?’ Og så kan
en sælger sige: Jamen, det gør de, hvis jeg er i stand til at vise, hvordan mit produkt
virker i praksis. Så kan jeg sådan direkte gå hen til dem og sige: ’Jamen, det, tror jeg
ikke, er nok. Jeg har aldrig købt et produkt, fordi jeg i salgssituationen fik at vide, hvor
den røde ledning skal sidde, og hvor den grønne ledning skal sidde. Det er aldrig det,
der har gjort det. Det er noget helt andet, der har gjort det. Hvad tror du, det er, jeg
køber?’ Så bliver det dialog. Så bruger du metaforen til at drive en interessant dialog
(bilag:16)
Metaforen skaber altså et nyt grundlag for at diskutere salgssituationen, sådan som også
Schön påpeger det. Også Senges teori om, at det er vigtigt at medtænke hele systemet, får
relevans her. Som Rottbøll forklarer, så åbnede Business Theatre metaforen nemlig op for at
se salgssituationen fra en ny vinkel. Ligesom publikum er afgørende for teatret, er køber
afgørende for sælgeren:
Hele det der metaforbillede det gav en hel anden diskussion om, jamen, hvis vi skal
skabe den oplevelse for dig, så skal vi træne det herovre. Og pludselig så blev
produkttræningen, som jo er vigtig, det blev bare en lille brik i et program, som skulle
tage højde for, hvordan skal folk trænes for at give dig en god oplevelse, når du går
ind i forretningen (bilag: 15)
Man kan altså sige, at den gode metafor lægger op til diskussion. Den bør få folk til at
stille spørgsmål til det, de arbejder med. Kan medarbejdertræningen fx anskues fra en ny
vinkel? Metaforen gør det muligt for B&O at se sider af træningsprogrammet, der ikke havde
syntes synlige før. Eller som Nonaka og Takeuchi udtrykker det: Metaforen hjælper os med at
udtrykke, hvad vi ved, men endnu ikke kan sige.102 Det elegante ved metaforen er her, at
man ikke nødvendigvis behøver at vide, hvad det er, man spørger efter, før man bruger
metaforen. Kapitel 4 beskriver, hvordan konsulenten ofte kan stå i samme situation: Ingen
ved helt konkret, hvad der bliver spurgt efter, dog forventes der en eller anden form for
innovation. Mikroverdenen, improvisationen og metaforen kan her ses som de redskaber, der
får os til at reflektere over vores egen situation og dermed også stimulere en innovationsproces.
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Kapitel 9:

Uventede effekter
Prøv engang at se det brugbare i det kaos
(Jørgen Rosengaard, billedkunstner og konsulent103)

Kaos skaber viden
Når ovenstående citat er valgt til at indlede kapitlet her, er det fordi, det berører to
centrale pointer i Rosengaards interview. Det beskriver, hvordan vi kan lære at se vores
omgivelser med andre øjne: at det umiddelbart rodede eller forvirrende kan bruges i en
konstruktiv sammenhæng, hvis først vi lærer at se det i det rigtige perspektiv. Samtidig
fortæller Rosengaard, hvordan vi kan skærpe vores opmærksomhed på vores egen situation
ved at sætte trygheden på prøve. Han argumenterer for, at man ind imellem med vilje må
prøve at ”bryde det genkendelige, trygheden.” ”Prøve at gøre noget andet – bare for at gøre
noget andet. Altså bare det kunne være lidt spændende,” siger han. ”Det kunne være en god
mulighed for at se, om der kunne ligge noget nyt materiale.” ”Kunst handler om at give
tilfældet chancen,” skriver filosoffen K.E. Løgstrup, og det er den chance, som også
erhvervslivet kan have glæde af.104
Det er dog ikke, at ”lige så snart vi har gjort et eller andet, så skal vi videre og prøve
noget nyt. Det er jo ikke på den måde,” tilføjer Rosengaard. ”Man skal jo undersøge det nye”
(bilag: 99f). Forstår man at undersøge kaoset, se det brugbare i det, er man godt i gang med
at tilegne sig ny viden. Kaos skaber nemlig viden. Eller som Nonaka og Takeuchi udtrykker
det: ”Knowledge is born out of chaos.”105
Når Rosengaard maler et maleri, går han igennem en proces, hvor han maler en lang
række af malerier, inden han er i stand til at fange det rigtige kunstneriske udtryk (bilag: 103).
Metoden ligner Kirsten Marie Andreasens idebord, som blev beskrevet i sidste kapitel. For
både Andreasen og Rosengaard gælder det, at deres kunstneriske proces er gentagende:
De forsøger at udforske alle muligheder, inden de til sidst vælger en. På modsat vis er
erhvervslivets processer ofte lineære: En virksomhed kender sit mål, og det er det mål, den
går efter.
Argumentet er her, at også erhvervslivet kan have glæde af at tænke i gentagende
processer, når de søger innovation. Vi skal se i cirkler snarere end i linjer, sådan som også

103

Bilag: 99
Her citeret fra Kirkeby 2004 B: 2
105
Nonaka og Takeuchi 1995
104

72

Senge nævner det.106 Det er ikke sikkert, hvad udfaldet er, eller om der er et udfald, men det
finder vi kun ud af ved at prøve. Eller som Weick citerer G. Bateson for at sige: ”An explorer
can never know what he is exploring until it has been explored.”107

Produktudvikling hos Dyrup
Weick og Rosengaard er nævnt for at understøtte specialets første tese om, at et
kunstnersamarbejde kan tilføre en virksomhed uforudset innovation. Dyrups kunstnersamarbejder er særligt illustrative, fordi virksomheden på forhånd ikke stiller nogen krav til
kunstneren. Selvfølgelig er flere af projekterne sat i gang ved, at Schierning har fortalt, hvad
han kunne ønske sig. ”Det er briefingen,” siger Schierning. Han fortæller fx kunstneren, at
han kunne tænke sig et mere inspirerende farvekort. Hvis han siger, ”jeg savner sådan noget.
Så griber de det, og så kommer det tilbage, og så starter processen” (bilag: 44). Det er en
proces, du ikke altid kan forudse, og netop heri ligger det innovative.
”Det der er afgørende med en kunstner, det er, at de giver meget mere, end du beder om
– og faktisk også end du betaler for,” sammenfatter Schierning (bilag: 44). Som tidligere
nævnt betyder den erkendelse, at Dyrup er gået fra at bruge kunstnere ikke blot til at udvikle
farver, men også til markedsføring og til inspiration for medarbejderne. Således lever
virksomheden op til visionen: ”Vi beriger og inspirerer dit liv” (bilag: 42).
Blandt Dyrups mange kunstnerhistorier gemmer der sig endnu en anekdote, som er
interessant i forhold til spørgsmålet om uventet innovation.108 Lars-Ole Hedegaard, der
arbejder som konsulent for bl.a. Dyrup, fortæller, hvordan en af Dyrups kunstnere ville male
et helt rum hvidt. Ikke bare skulle vægge, loft og gulv males, men også den stol, der stod
henne i hjørnet, askebægeret i vindueskarmen osv. Alt skulle være hvidt. Dyrups teknikere
måtte dog ryste på hovedet: Det kunne simpelthen ikke lade sig gøre at male alt. Først skulle
der grundes, renses og vaskes af.
Den absurde ide om det hvide rum indprentede sig dog hos den lille gruppe af teknikere.
Én tekniker foreslog at blande to produkter, en anden ville tilsætte et tredje produkt, og
pludselig stod de med en maling, der faktisk levede op til det absurde krav, kunstneren havde
stillet. En produktudvikling blev altså svaret på kunstnerens spørgsmål.
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Kunstkommentarer hos Coloplast
Stomidivisionen på Coloplast er tidligere nævnt som et eksempel på, hvordan
kunstnersamarbejdet var med til at forbedre arbejdsmiljøets fysiske rammer (case 1 og
kapitel 5). Argumentet var da, at vores omgivelser har indflydelse på den måde, vi tænker og
handler og dermed også på virksomhedens udvikling. Ideen bag Coloplasts kunstnersamarbejde var at skabe et rum, der inspirerer til at tænke anderledes. Som udviklingsdirektør John Thesmer fortæller, så blev projektet ”også til mere end et rum.” ”Rummet det er
selvfølgelig kernen i det her miljø, men der er så to andre elementer,” fortæller han:
idegalleriet og kunstkommentarerne (bilag: 112).
Som kapitel 5 beskriver, indledte kunstnerne Bosch & Fjord med at lave de første
kunstkommentarer: bl.a. en lydskulptur og en stor rød dråbe, der hænger ned fra loftet. Det
spændende ved kunstkommentarerne er dog, at det er medarbejderne selv, der nu har
ansvaret for at videreføre dem. ”Vi bygger jo selv videre på det, og i dag er det vores,”
fortæller Thesmer, mens han viser de forskellige kunstkommentarer frem, som medarbejderne har lavet: bl.a. en papmache-pingvin, vejstriber på gulvet og en ny kaffepunchknap på
kaffemaskinen (bilag: 115). Thesmer fortæller i sit interview, hvad kunstkommentarerne har
betydet for hans arbejdsplads:
Jeg synes, hos medarbejderne så har vi fået løst noget energi og også noget leg.
Ikke hos alle. Altså, der er jo nok, der er stadig nogle, der synes, fx vejstriberne er
måske noget pjat. Men alligevel det, at man bare har fået tanken … Jamen, dem, der
har lavet dem, de har hygget sig og grinet, da de har lavet det. Det, synes jeg, er fint.
Og andre så bliver overraskede: ’Hvad er nu det?’ Man skal ikke bruge det til så
meget. Det er mere det der med at studse og ligesom skulle: ’Hvad var det?’ Altså,
jeg tror, det er med til at holde hjernen i gang (bilag: 116)
For Coloplast var de uventede effekter bag kunstnersamarbejdet altså ikke blot
medieomtalen, idegalleriet og kunstkommentarerne, men også den medarbejderinddragelse,
energi og leg kunstkommentarerne medførte. Tænker vi tilbage på kapitlets indledende citat
af Rosengaard om det brugbare i kaoset, kan det næsten synes som om, Coloplast havde til
hensigt at skabe kaos! Eller i hvert fald at skabe mere leg, sådan som Senge nævner det som
vitalt for den lærende organisation.109 Kunstkommentarerne blev her en konkret måde, hvorpå
stomidivisionens ansatte måtte tænke og handle anderledes.

Uventede følelser
Afhandlingen har gennemgået en række forskellige events foretaget af kunstnere. Jakob
Høgsbro udbød teambuildingskurser for bl.a. Nationalbanken, Coloplasts kunstnergruppe
109

Senge 99: 315

74

arrangerede en dag, hvor der skulle laves aftryk af hver medarbejders bagdel til de nye stole,
Rosengaard fik Otto Hansens ansatte til at male med både hænder og fødder osv. Fælles for
alle disse events er, at de fremkalder følelser! Det kan være – og er ment som – en positiv
effekt, men som Dutton og Dukerick nævner det, kan det også være problematisk i en
arbejdsmæssig sammenhæng.110 Vi er måske ikke vant til at håndtere følelser blandt vores
kolleger, og det er en diskussion, hvorvidt man som arbejdsgiver overhovedet kan forlange
det af sine ansatte.111 I sit interview uddyber Jørgen Rosengaard Dutton og Dukericks pointe
ved at fortælle, hvordan hans events har været med til at sætte fokus på, hvor den enkelte
medarbejder står i forhold til den samlede arbejdsplads:
Det er vel også noget med, at når man er igennem sådan et forløb som medarbejder,
ansat eller direktør – eller hvad man nu er – så får man altså øje på sig selv og sin
position. Altså dvs. den indre koordinat. Hvor er jeg i forhold til det andet? Eller de
andre? Og den kan nogle gange være lidt svær at sluge (bilag: 95)
Netop fokuset på den enkelte person blev en af de effekter, som kom uventet for
virksomheden Otto Hansen. Selvom virksomhedens direktør, Jens Hansen, kender sine
medarbejdere godt, blev Rosengaards events alligevel en øjenåbner for, at vi alle trækker
vores grænser forskelligt. Jens Hansen fortæller i sit interview om to events, der virkede
særligt provokerende for nogle af hans ansatte. Den ene event lod medarbejderne lege med
ler. I den anden event skulle de male med fødderne. Jens Hansen fortæller her:
På et tidspunkt skulle vi male med fødderne. Så fik vi en pensel ned mellem
tæerne. Hvor svært kan det være, ikk. Det var helt galt! Jeg fik efterfølgende en
lang mail, hvor der blev udtalt stor kritik af projektet og måden at gøre det på, og at
de var tvunget til det, og at jeg skulle tage hensyn til, at folk havde forskellige
tærskler osv. Og hvor jeg var meget forbavset, fordi det kom fra den kant, man slet
ikke havde forventet.
Det viser jo bare, hvor meget vi kender hinanden, ikk. Selvom vi går op og ned ad
hinanden hver dag, så har vi alle sammen nogle små hemmeligheder. Og nogle
har altså nogle grænser for, hvad man kan gøre i – nu siger jeg – i offentligt regi.
Det var ikke offentlig regi. Vi stod jo to mand om hver sit bord og malede med
pensler, og så stod vi bare i strømpesokker, og det var bare for meget [for én af
medarbejderne].
(…) Havde jeg vist det med denne her medarbejder med skoene, så havde jeg
sagt: ’Ved du hvad, smut du hjem. Jeg kan se, at det her kan du slet ikke holde til.
Og vi skal ikke ødelægge noget eller nogen’. Det havde jeg bare ikke i min vildeste
fantasi forestillet mig, det kunne være et problem (bilag: 84)
Jens Hansens historie kan forhåbentlig minde os om, at selv grundigt forberedte events
kan aktivere følelser, virksomheden eller kunstneren ikke er forberedte på. Det kan være én,
der ikke har lyst til at tage skoene af, men det kan også være en, der ikke har lyst til at være
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med i fællesskabet eller ”synes, det er i det hele taget åndssvagt, alt hvad der har med
kunstnere at gøre,” sådan som Hansen udtrykker det (bilag: 85).
Musikeren Jakob Høgsbro fortæller i den sammenhæng, at det kan være svært som
kunstner at håndtere en sådan situation. Dels er han ofte fuldt beskæftiget med at føre
eventen igennem for resten af medarbejderne, dels har han ikke baggrunden for at hjælpe
personen:
Der er nogle gange, jeg oplever, at der er nogle, der bare ikke vil være med. Og det
er så værre i mindre grupper, hvis der er en 12-20 eller sådan noget, så lægger man
jo tydeligere mærke til det, og det præger det hele. Der bliver det nogle gange sådan:
Hvad skal jeg gøre? Skal jeg gå hen til vedkommende og sige: ’Hvorfor vil du ikke
være med? Vil du ikke være med til at bidrage til det her? Vil du ikke være med til, at
I har det godt sammen?’ Men det tør jeg ikke. Og det har jeg heller ikke baggrunden
for. For hvis man gør det, så skal man ligesom kunne gribe personen igen (bilag: 73)
Som Jens Hansen også nævner det, har kunstneren altså ikke forudsætningerne for at
arbejde med de følelser og problemer, en event kan sætte i gang (se kapitel 4). Her må
virksomhedslederen eller en erhvervspsykolog være parat til at spørge ind til, hvad det er,
der sker hos den enkelte medarbejder. Når man tilskynder forandring, er det altså vigtigt at
gøre sig klart, at forandringen kan fremkalde reaktioner, der må følges op på.
Endelig er det vigtigt at acceptere, at forandring også indebærer omveje og forhindringer.
Mens erhvervslivet opfatter fejl og misforståelser som en kæp i hjulet, er de ofte den effekt,
der får kunstneres hjul til at spinde. Som nævnt laver Rosengaard gerne et utal af malerier,
før han kan laver det helt rigtige. På lignende måde satte han nogle events i gang hos
virksomheden Otto Hansen, som for nogle virkede meningsløse, og som førte uønskede
følelser og forhindringer med sig. Man kan dog sige, at hvis vi for alvor vil se forandringen
som en proces og ikke et produkt, sådan som dette speciale argumenterer for, må vi også
forvente, at den proces ikke altid fører den direkte vej.
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Kapitel 10:

Kunstneren
Hvis man kunne bruge sig selv på en anden måde end bare at være kunstner på en
piedestal, så ville det egentlig være interessant for mig
(Mads Storgaard Jensen, forfatter112)

Positive effekter for kunstneren
Som Rob Austin og Lee Devin skriver i deres bog Artful Making, så må et godt
samarbejde bidrage til, at begge parter udvikler nye ideer.113 Afhandlingen her fokuserer først
og fremmest på den ene part: virksomheden. Det fokus lader desværre nogle spørgsmål
omkring kunstnerens udbytte stå ubesvaret hen. Kapitlet her vil fremdrage nogle af de
effekter, som de interviewede kunstnere selv peger på. Ligesom vi skal se på, hvordan
samarbejdet påvirker kunstnerens arbejdsproces. Mads Storgaard Jensens citat er valgt som
indledning til kapitlet, fordi hans ord meget fint sammenfatter nogle af de holdninger, de
interviewede kunstnere giver til kende. Kapitlet vil belyse, hvordan samarbejdet med en
virksomhed har betydet en lettere adgang til samfundsdebatten og en personlig udvikling for
flere kunstnere. Samtidig har erhvervssamarbejdet været en ny måde for kunstneren at nå sit
publikum på. Interviewene giver en klar ide om en gruppe af kunstnere, der aldrig har haft et
ønske om at bestige en piedestal, men som derimod arbejder for, at deres kunst gør en
forskel for deres publikum.
Kapitel 2 viser en kategorisering af de positive effekter, som undersøgelsens
forretningsfolk peger på. På samme måde er det muligt at opliste de fordele, som kunstnerne
nævner i deres interviews, sådan som det er gjort i figuren på næste side. Som i kapitel 2 er
kategoriseringen medtaget for at lette overblikket.114 Igen står det dog klart, at et skema ikke
fortæller meget om de mennesker, der indgår i undersøgelsen. Dels er undersøgelsen
foretaget på grundlag af kun syv interviewpersoner, og den kan dermed ikke ses som
repræsentativ. Dels er emnerne taget uopfordret op af interviewpersonerne, og det er derfor
også sandsynligt, at mange kunne tilslutte sig flere punkter, end de her har gjort. Resten af
kapitlet har til hensigt at kompensere herfor ved at uddybe de enkelte effekter.

112

Bilag: 181
Austin og Devin 2003: 169
114
Som foreslået af Kvale. Kvale 2004: 195f
113

77

Positive effekter for kunstneren
Økonomisk støtte

.

(2).((JH, MR)

Anerkendelse

(1).((MR)

Udbredelse af kunsten
Indflydelse/omsætte ideer

(3).((B&F, JH, MR)
.

(2).((B&F, JR)

Udfordring/personlig udvikl. .

(5).((AK, JH, JR, KMA, MSJ)

Inspiration
Netværk

(3).((B&F, JR, MSJ)
(1).((MR)
1

2

3

4

5

6

7 Antal observationer

Kategoriseringen bygger på interviewene af de syv kunstnere: anonym kunstner (AK), Bosch & Fjord
(B&F), Jakob Høgsbro (JH), Jørgen Rosengaard (JR), Kirsten Marie Andreasen (KMA), Mads
Storgaard Jensen (MSJ) og Morten Ryelund (MR).

Økonomisk og administrativ støtte
Figurens første kategori virker umiddelbar: økonomisk støtte. For en kunstner som
dirigenten Morten Ryelund er det denne kategori, der er afgørende. Dyrup sponsorerer hans
orkester og stiller tillige faciliteter, administrativ støtte og lokaler til rådighed. Ryelund fortæller
i sit interview, hvordan det at have et orkester kan være et økonomisk og administrativt slid,
der sluger tiden fra den kunstneriske udfoldelse. Vi havde ”ingen fast støtte nogen steder fra,”
fortæller dirigenten. ”Det er jo enormt belastende.” Ryelund forklarer også, at han havde ”rigtig
meget med det administrative at gøre, og det bliver man drænet godt af” (bilag: 52). På den
måde har det været en lettelse for Ryelund at blive aflastet med det økonomiske og
administrative arbejde.
I sit interview peger dirigenten desuden på, hvordan erhvervssamarbejdet hjælper ham
med at udvikle en forståelse for, hvordan han kan sælge sin musik:
Man tænker i produkter i erhvervslivet. Vi [i orkestret] taler hele tiden i projekter, ikk.
Og en koncert er ikke noget produkt, men hvis man tænker en koncert som et
produkt, så er der nogle ting, som bliver meget nemmere at forstå. Så bliver det
meget nemmere at sige: ’Jamen, hvorfor? Den der [koncert] fik vi da ikke solgt godt
nok’ (…) Der synes jeg godt, man kunne lære noget! (Bilag: 55)
Ryelunds kommentar er interessant, fordi den understøtter specialets tredje tese om, at
kunstnerens arbejdsgang vil ændres, men med modsat fortegn: Hvor min tese er, at
kunstneren i et erhvervssamarbejde må tilegne sig et større fokus på processen, argumenterer
Ryelund for, at kunstneren kan lære noget fra erhvervslivets fokus på produkter. Kunst er ikke
et produkt, siger han, men hvis kunstneren kan lære blot ind imellem at se sin kunst, som var
det et produkt, vil han samtidig have lettere ved at tilegne sig erhvervslivets viden om
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markedsføring. Schöns se-som-proces, som den er introduceret i kapitel 8, kommer her til sin
ret igen. Her er det blot kunstneren, der lærer at se sin kunst med nye øjne.115

Udbredelsen af kunsten
Som Ryelund fortæller i sit interview, så fører den økonomiske støtte, han får fra Dyrup, i
hvert fald fire ekstra effekter med sig: nemlig netværk, administrativ hjælp, udbredelse af
kunsten og kunstnerisk anerkendelse. Forbindelsen til de andre kunstnere tilknyttet Dyrup
betyder, at Ryelunds orkester kunne give en koncert i forbindelse med en udstilling af
kunstneren Marco Evaristti. Ligesom de 5000 cd’er, Dyrup købte, betyder, at orkestrets musik
dels når bredere ud, dels får en kunstnerisk ”blåstempling,” som Ryelund kalder det (bilag:
49f). Ryelund håber desuden, at samarbejdet kan give adgang til flere målgrupper. Han
fortæller her, at:
[Samarbejdet] gør, at musikken virkelig når bredere ud: Det kunne være noget med
unge. Det kunne være … Ja, forskellige andre målgrupper. Og jeg mener, vi har
noget i min verden, har nogle kvaliteter, som mange flere kunne få udbytte af (bilag:
49)
Således illustrerer Ryelund, hvordan det ikke blot er virksomheden, der kan bruge kunsten
som led i markedsføringen. Bevægelsen går også den anden retning: Kunstneren kan bruge
virksomheden i sin markedsføring af kunsten. Også Dyrups Erik Schierning bekræfter,
hvordan kunstnersamarbejderne markedsfører ikke blot Dyrup, men også kunstnerne selv.
Schierning fortæller, at når Marco Evaristti ”han skal sælge en liter maling,” så er det også
”billetter i pressen” for ham (bilag: 36).
En anden kunstner, der nævner udbredelsen af kunsten som en positiv effekt af
virksomhedssamarbejderne, er Jakob Høgsbro. Han skildrer, hvordan det for ham er et
incitament, at han igennem samarbejderne kan påvirke mennesker, der ellers ikke har noget
forhold til musik. I sit interview fortæller han om sin motivation til at starte et teambuildingskursus:
Jeg havde det sådan, at hvis bare en af de her ’teambuildede,’ som vi jo kalder det,
hvis én af dem fik lyst til at gå ind i noget musik derefter, gå ud og få et personligt
forhold til, hvad musik er, levende musik er. – Ikke bare en cd nede fra Brugsen, som
de har set på TV2 eller et eller andet. – Men ud og høre noget musik, og fik et forhold
til det. Det var en ting. At jeg gerne ville give folk et personligt forhold til musik (bilag:
67)
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Som Høgsbro gør klart, er hans kurser altså ikke bare med til at markedsføre hans musik, de
er også med til at påvirke de mennesker, han møder, i en musikalsk retning. Næste afsnit vil
uddybe denne effekt.

Indflydelse
Som figuren viser, så nævner to ud af syv kunstnere indflydelsen og muligheden for at
omsætte ideer, som en positiv effekt ved virksomhedssamarbejdet. For Jørgen Rosengaard er
indflydelsen et af de afgørende punkter for at arbejde i erhvervslivet. Han fortæller her,
hvordan han startede som virksomhedskonsulent:
Jeg skrev sådan et helt koncept, der hedder ’Når hjernen lader kroppen arbejde.’ Og
så tænkte jeg, hvem pokker er de sværeste at få fat i omkring det der. Og så tænkte
jeg, det måtte være Finansforbundet, og så sendte jeg det til dem (bilag: 91)
Som Rosengaard fortæller, så var en del af udfordringen at få en indflydelse i en institution,
der ellers ikke har kontakt til hans verden. Han er en mand med mange ideer og holdninger til
sin omverden, og samarbejdet med først Finansforbundet og senere Otto Hansen er for ham
”en kærkommen mulighed” for at få sine ideer ”totalomsat, altså helt ud! Ud i det private og alt
det her,” forklarer han (bilag: 91).
Den socialkonstruktivistiske teori om, at kunstens virkelighed må opfattes som et lukket
betydningsområde underordnet hverdagsvirkeligheden, kan her hjælpe os med at forstå det
skel, der er mellem en kunstner som Rosengaard og fx Finansforbundet. Som nævnt i kapitel
2 beskriver Berger og Luckmann, hvordan traditionel kunst drejer vores opmærksomhed væk
fra hverdagens virkelighed. Kunstnere lever dog ”også i hverdagens virkelighed. Og et af
deres største problemer er da også at få skabt en sameksistens mellem denne virkelighed, og
den virkelighedsenklave de har vovet sig ind i,” skriver Berger og Luckmann.116 På den måde
kan erhvervssamarbejderne ses som kunstnerens måde at overskride det skel, der er mellem
kunstens og virkelighedens verden. At deltage i et virksomhedssamarbejde er dels en måde,
hvorpå kunstneren opnår sameksistens med den omgivende verden, dels en måde at få
indflydelse på den verden, han også er en del af. At leve i et samfund betyder ”at deltage i
dets dialektik,” skriver Berger og Luckmann. Enhver god kunst vil tage stilling til det omgivende
samfund. Igennem arbejdet med en virksomhed sikrer kunstneren sig yderligere, at ”hverdagsvirkeligheden” også tager stilling til kunsten.
Kunstnerparret Bosch & Fjord er et andet godt eksempel på, hvordan indflydelsen var den
egentlige motivation for at arbejde for det private erhvervsliv. Som Rune Fjord fortæller, så var
det en frustration for kunstnerduoen, at kunsten spillede så lille en rolle i samfundet. ”Vi ville
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deltage i samfundsdebatten,” fortæller han, og erhvervssamarbejderne er ”måden at gøre det
på for os” (bilag: 140). Både Rune Fjord og hans kollega Rosan Bosch startede deres karriere
med at lave kunstudstillinger, men som Fjord fortæller i sit interview, så manglede der noget
efter en sådan udstilling:
Det, syntes vi ikke, var optimalt at få et klap på skulderen og ’hvad så?’ Og så vide, at
udstillingen den betød ikke noget. Ikke rigtigt. Det der med at man godt kunne tage ud
og se den og måske er blevet underholdt. Måske har man fået en erkendelse eller
noget andet. Men her der er det jo en bevægelse, som betyder noget for mange hver
dag (bilag: 145)
På den måde kan erhvervssamarbejderne altså ses som en måde at opnå indflydelse på, ikke
blot i en institution, der ellers ligger meget langt væk fra den kunstneriske verden, men også i
den generelle samfundsdebat.

Hvad med den kunstneriske frihed?
Specialets tredje tese er, at kunstneren må ændre sin arbejdsgang. Som Coloplasts John
Thesmer nævner i sit interview, havde han da også en helt klar forventning om den type kunst,
han skulle bruge til sin virksomhed. Thesmer fortæller om kunsten, ”at når det bliver lavet i en
virksomhed, så er det noget, som folk skal være i [i] de her otte timer om dagen, ikk. Så der er
grænser for, hvor frastødende eller provokerende det kan være” (bilag: 112). På den måde
betyder et erhvervssamarbejde, at kunstneren aldrig vil få frihed til at skabe visse typer af
kunst.
I modsætning hertil forklarer Austin og Devin i deres bog Artful Making, at det er helt
grundliggende for kunsten, at den ikke kan gå på kompromis.117 Spørgsmålet er, om et kunstog erhvervssamarbejde indeholder en indbygget modsætning.
Jeg mødte Coloplasts tilknyttede kunstnere Bosch & Fjord med en forestilling om, at det
kunne være en barriere for dem at skulle imødekomme virksomhedens forventninger. Helene
Eskildsen fra Bosch & Fjord fik dog afkræftet den ide. Hun argumenterer for, at kunstnere altid
har ladet sig inspirere af deres omgivelser, og at det netop er den inspiration, der skaber den
bedste kunst:
Der er jo mange, der skælder denne her form for kunst, og dem der arbejder med
kunst på denne her måde, [ud, for] at de giver køb på deres kunstneriske frihed osv.
ved at gå ud i virksomheder. Men man kan sige, at det ligesom er at tænke ind i
konceptet. At det er en del af konceptet, at man går i dialog. Det er der også mange
andre kunstnere, der gør, der går i dialog med deres lokalsamfund og skaber et projekt
for dem der (bilag: 139)
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Bosch & Fjord slår dog fast, at der er en grænse for, hvor langt de vil gå. Som nævnt i kapitel
7 forklarer Eskildsen om Bosch & Fjord, at kunstnerne ”ikke giver køb på deres koncept, og de
forsvarer det til sidste ende og vil hellere lukke ned og pakke sammen end at give køb på,
hvad de kunstnerisk vil have” (bilag: 139). Også Jørgen Rosengaard tilslutter sig den holdning:
”For mange kompromisser, så står jeg af,” fortæller han. ”Så er tiden ikke moden” (bilag: 106).
Der er her en ganske tynd linje mellem inspiration og kompromis. Selvfølgelig må man
være villig til at lade sig inspirere af sin samarbejdspartner, synes flere af de interviewede
kunstnerne at sige. Inspirationen er en del af konceptet. Tre af de syv nævner endda
inspirationen som en positiv effekt af samarbejdet. Inspirationen skal blot gå begge veje. Det
er jo netop kunstens funktion at inspirere sin modtager, og denne funktion må ikke
overskygges af kunstens egen inspiration fra omverdenen.

Personlig udvikling
Som kapitlets indledende figur viser, peger fem af de syv interviewede kunstnere på
udfordringen og på den personlige udvikling som en positiv effekt af samarbejdet. Nogle af
dem fortsætter med at være kunstnere i traditionel forstand ved siden af erhvervssamarbejdet,
mens andre bevidst søger et karriereskift. Teaterinstruktør Kirsten Marie Andreasen fortæller i
sit interview, hvordan erhvervssamarbejdet for hende var en del af en personlig udvikling, hvor
hun fik mulighed for at arbejde med processer frem for resultater. På den måde blev
virksomhedssamarbejderne altså også en måde, hvorpå den tidligere teaterinstruktør fik
mulighed for at ændre sin arbejdsproces. Som tese tre forudsiger, flyttede fokus sig fra
produktet til processen:
På et tidspunkt var jeg nødt til at erkende, at jeg på en eller anden måde var færdig
med at lave teaterforestillinger, som jeg havde gjort det, siden jeg var 17. Altså jeg
havde virkelig lavet forestillinger (…) Jeg vendte jo tilbage og lavede forestillinger, og
så manglede der noget, som jeg forsøgte at kompensere for ved at knokle. Og det
var egentlig først, da jeg så havde sådan en forestilling for fulde huse, gode
anmeldelser og alt det der, og det stadigvæk ikke … Det var ikke fantastisk på sådan
en måde. Så tænkte jeg, at det måske var på tide at overveje situationen sådan i helt
bund og grund. Og det jeg kom frem til, det var, at på mange måder så var jeg mere
interesseret i processerne end i forestillingerne (…) Fokus havde flyttet sig fra selve
resultatet, kan man sige, hen til de arbejdsprocesser, der ligger i ’vi skal nok nå
resultatet’ (bilag: 192)
Hvor Andreasens samarbejde med virksomheder blev et karriereskift, er det for kunstneren
Jørgen Rosengaard derimod noget, der kører sideløbende med hans billedkunst. For ham er
det netop variationen, der er udbytterig:
Jeg synes, det er ret fedt at kunne have nogle perioder i værkstedet, hvor det er
meget indadvendt, og hvor jeg trænger ind bag et hjørne, ikk. Og så er der de her
udadvendte ting, og det har jeg det egentlig meget fint med (bilag: 101)
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Han fortæller, hvordan erhvervssamarbejderne på deres egen måde er med til at styrke hans
kunstneriske faglighed: ”Det skærper jo sanserne,” fortæller han om virksomhedssamarbejderne. ”Man bliver holdt i ilden, ikk” (bilag 101).

Kunstnerens arbejdsproces
Sidste afsnits fokus på kunstnerens personlige udvikling giver os samtidig en ide om,
hvordan et virksomhedssamarbejde ændrer kunstnerens arbejdsproces. Rosengaard fortæller,
hvordan arbejdet for virksomheder er en langt mere udadvendt arbejdsproces, end den han
kender fra sit værksted. Ligesom citatet af Kirsten Marie Andreasen skildrer, hvordan den
tidligere teaterinstruktør oplever et større fokus på processen end på selve resultatet, når hun
arbejder med en virksomhed.
Også forfatter Mads Storgaard Jensen nævner både udadvendtheden og fokuset på
processen, da han bliver spurgt om, hvordan hans arbejde for konferencecentret Fuglsøcentret adskiller sig fra arbejdet som traditionel forfatter:
Som forfatter, så sidder jeg jo mutters alene. Og i det her tilfælde har jeg jo
simpelthen … Der var man jo nødt til at tænke lidt mere over, altså, hvad er det, jeg
som forfatter gør, som gør, at jeg kan skrive? Og hvordan kan jeg formidle det til
nogle, som overhovedet ikke ved, hvad det vil sige at være forfatter? Hvordan kan
jeg bruge det at være forfatter som et redskab? Fordi jeg har jo ikke, altså, hvis jeg
skal sætte mig ned og skrive, så har jeg jo ikke brug for inspiration, jeg har jo bare
noget træning og noget erfaring. Det er ikke svært for mig at skrive eller fortælle, men
for andre mennesker kan det jo være en kæmpe opgave. Og der må jeg jo pludselig
til at bevidstgøre mig selv om, hvad er det egentlig? Og hvordan er det, det foregår,
når jeg er inspireret og har lyst til at fortælle et eller andet? Og der har jeg simpelthen
været nødt til at tænke meget mere over, hvordan foregår det, når man er forfatter?
Fordi det har jeg egentlig ikke været bevidst om, jeg har jo bare skrevet (…) Det er
en helt anden opgave end at skrive. Det er noget helt andet. Det er jo et pædagogisk
arbejde, der ligger foran én (bilag: 185)
Som Mads Storgaard Jensen beskriver, har arbejdet for Fuglsøcentret i høj grad været en
pædagogisk opgave, som har krævet en forståelse for de mennesker, han arbejdede
sammen med. Forfatteren nævner herunder en ændring i sin måde at arbejde på: Han var
nødt til at tænke over den proces, han går igennem, når han skriver. Således kom
samarbejdet til at betyde for Jensen, hvad Schön opfordrer til i sin bog Den reflekterende
praktiker, nemlig at reflektere over de handlinger vi håndterer til daglig for derved at udvikle
vores færdigheder.118
Citatet af Jensen beskriver dog endnu en faktor: Ikke alene måtte forfatteren tænke over
sine arbejdsprocesser, han var også tvunget til at videreformidle sine refleksioner til et
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publikum, der ikke nødvendigvis havde nogle erfaringer med at skrive. Som Berger og
Luckmann forklarer det, kan alene det at sætte ord på sine handlinger betyde en
objektivering af vores udsagn. Når forfatteren forklarer sine arbejdsprocesser bliver de
samtidig sat ind i ikke blot kunstnerens virkelighedsenklave, men også i ”hverdagsvirkeligheden.”119 Jens Rottbøll supplerer denne tankegang ved at fortælle, hvordan det er
altafgørende for kunstneren at kunne sætte ord på sine kvalifikationer, når et samarbejde
indledes. ”Hvis man vil ind i det her, så skal man igennem en proces med at kunne sætte ord
på, hvad det er, man kan,” forklarer han. Virksomheden må vide, hvad det er, den køber.
Vi er her tilbage til Austin og Devins argument om, at et godt samarbejde må bidrage til,
at begge parter udvikler nye ideer.120 For en kunstner, der opnår en større bevidsthed om
sine arbejdsprocesser, har ifølge Schön også muligheden for at skabe bedre kunst. Ligesom
en kunstner, der formår at videreformidle sin kunst, erhverver sig muligheden for at deltage
aktivt i samfundsdebatten.
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Kapitel 11:

Diskussion og perspektivering
Uafhængig kunst
Under udarbejdelsen af dette projekt har der meldt sig en række spørgsmål, som synes
naturlige at diskutere inden næste afsnits endelige konklusion. Som nævnt i sidste kapitel
kræver et virksomhedssamarbejde, at kunstneren ændrer sin arbejdsproces. Denne ændring
betyder, at nogle kunstnere ikke er interesserede i et samarbejde, ligesom det ikke er alle
kunstnere, der er egnede til det. Billedkunstner Jørgen Rosengaard siger fx: ”Jeg snakker jo
med flere kolleger, som overhovedet ikke kan det. Eller som ikke kan, eller som ikke vil”
(bilag: 107). Et virksomhedssamarbejde handler dels om at have lyst til at ændre på sine
arbejdsprocesser, dels om at være villig til at arbejde med sine fordomme.
Sidste kapitel beskriver, hvordan dirigenten Morten Ryelund modtager økonomisk støtte
fra Dyrup. Som Ryelund fortæller i sit interview, kan der komme en dag, hvor sponsoratet
bliver en nødvendighed:
Det er vigtigt for mig, at der er nogle, der ikke kan undvære, det vi laver. Fordi det er
det, der er vores fremtidsmuligheder (…) Så er man nødt til at skabe synlighed. Vi er
nødt til at sælge varen. Det er det, [Dyrup] de også er med til. Og hvis vi kan bruge
hinanden til det på en eller anden måde, så er det genialt (bilag: 52)
Ryelunds synspunkt kan virke udfordrende for et samfund som det danske, der har en lang
tradition for statsstøttet kunst. Er kunsten i dag virkelig i en situation, hvor de er ”nødt til at
sælge varen”? Umiddelbart kan det i hvert fald lyde som en kontrast til Dyrups filosofi om, at
deres tilknyttede kunstnere skal have deres fulde frihed. I forbindelse med Ryelunds
synspunkt vil afhandlingen derfor argumentere for, at der er meget kunst, der bestemt ikke
egner sig til erhvervssamarbejder, og at det stadig er lige vigtigt at støtte denne kunst, så den
er fuldstændig uafhængig. Det er den eneste måde, hvorpå den kunstneriske frihed kan
sikres fuldt ud. Som Ryelund nævner det, så er det genialt at bruge hinanden. Det må bare
ikke blive en økonomisk nødvendighed.

En igangsætter – Ikke en problemløser
Ligesom det ikke er al kunst, der egner sig til et erhvervssamarbejde, er det heller ikke
alle virksomheder, der vil have glæde af en kunstner. Lotte Darsø understreger i sin bog
Artful Creation, at kun velfungerende organisationer bør indlede et samarbejde.121 Den
tidligere kaospilot Charlotte Rosenborg tilslutter sig det synspunkt. Hun anvender i dag sine
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kunstneriske kompetencer hos en lang række af virksomheder. I et spørgeskema til denne
undersøgelse fortæller hun, hvorfor organisationer med problemer bør vente med et
kunstnersamarbejde, til problemet er løst. Rosenborg bliver spurgt om, hvilke negative
effekter et samarbejde kan medføre, og hun svarer:
Modstand. At det der normalt er frustrerende og et problem i organisationen
kanaliseres over på kunstnerne/facilitatorerne og dermed løses udfordringerne
egentlig ikke. Problemet er blot flyttet ud af organisationen.....for en kort stund!
Det kan typisk være en organisation hvor kommunikationen er sløret. Der er ingen
klare forretningsgange hvilket opbygger mistillid og frustration. Derfor prøver man at
lappe med en ”sjov” dag.
Så den enkelte bliver stadig ikke hørt men tværtimod sendt ud i et så uoverskueligt
land som den kreative proces kan være. Og derfor får det den modsatte effekt
nemlig at det blot understøtter den usikkerhed der allerede er (bilag: 204)
Nok er der altså et behov for nytænkning og innovation i erhvervslivet, men som Rosenborg
forklarer, må man ikke underkende det behov for tryghed, der også eksisterer blandt en
virksomheds medarbejdere. Hvis en virksomhed står i en situation, hvor der er opbygget
mistillid og frustration, er det nødvendigt at få løst disse problemer, inden der tænkes i
innovation. Ligesom trygheden er helt grundliggende i en proces, hvor virksomheden ønsker
at lære.122 Kunstnersamarbejdet må ses som en igangsætter af nye processer – ikke som en
problemløser. Hvis vi vender tilbage til Herzbergs teori om hhv. vedligeholdelses- og
motivationsfaktorer (præsenteret i kapitel 5), kan man sige, at de nye motivationsfaktorer,
kunsten kan være med til at skabe, ikke kan kompensere for manglende vedligeholdelsesfaktorer.123
John Thesmer fra Coloplast uddyber denne pointe ved at beskrive, hvordan ethvert
projekt må tilpasses den enkelte virksomhed. Ligesom Senge skriver det, mener Thesmer, at
eksempler ikke nødvendigvis skal efterlignes, men snarere ses som eksperimenter, vi andre
kan lære af.124 Hvad der er en succes i én virksomhed, kan nemlig godt gå hen og blive en
fiasko i en anden virksomhed. Thesmer fortæller:
Der kommer en del virksomheder herud og har set det [Bosch & Fjords projekt]. Og
så det jeg siger, det er, jeg synes ikke, de skal gå hjem og kopiere det her. Det
kommer lidt an på, hvordan er arbejdsmiljøet, hvad er kulturen, holdningen til
forskellige ting i den, hvor man er. Fordi hvis det er en virksomhed, hvor man kan
sige, [den er] nærmest gammeldags styret, og de går meget op i regler og ting og
sager, og lad os sige, at arbejdsmiljøet måske ikke er det bedste, og klimaet er
dårligt, der er konflikter og en masse politik, der kører. Så hvis man lavede det her,
så er jeg helt sikker på, at det ville blive en fiasko af rang. Jeg er helt sikker på,
medarbejderne de ville sige, det er spild af penge at bruge så meget på det. Det ville
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have været bedre at give os 1000 kr. mere i løn frem for det her elendige … Altså,
det tror jeg (bilag: 120)
Kapitel 4 beskriver, hvor vigtigt det er for kunstneren at være opmærksom på de behov, den
enkelte virksomhed har. Som Thesmer fremstiller, er det naturligvis også ledelsens opgave at
vurdere de aktuelle behov, inden et kunstnersamarbejde indledes.

Skal alle være med?
Som nævnt i kapitel 8 fremhæver Senge, hvor vigtigt det er, at en organisation forstår sig
selv som en helhed: i den lærende organisation må alle være indstillet på at lære.125 Også
Bosch & Fjord argumenterer for, at alle medarbejdere skal inddrages i en innovationsproces:
Hvis bare én medarbejder nægter at deltage, kan det nemlig ødelægge hele processen.
Helene Ø. Eskildsen siger i sit interview:
Det hjælper ikke, at alle går på udviklingskurser, og alle sidder i det her innovative
rum, som Bosch & Fjord har lavet, hvis der sidder én medarbejder udenfor. Den
[medarbejder] ødelægger det hele, ikk, og ingen ting kan udvikle sig, hvis laveste
fællesnævner sidder der og ikke vil lave noget. Så synes jeg godt, man kan … Det
er jo sådan noget, vi lægger op til, du kan diskutere det og sige: ’Du skal! Basta!’
(Bilag: 134)
Også hos Otto Hansen var virksomhed og kunstner enige om, at kunstnerprojektet skulle
være for alle. De ville gerne sikre, at alle havde mulighed for at lære, ligesom de ville undgå
grupperinger medarbejderne imellem. Som kapitel 9 er inde på, indebar beslutningen om at
inddrage alle medarbejderne dog også problemer: Nogle medarbejdere var ikke
interesserede; de syntes, projektet var spild af tid. Mens andre fik det psykisk dårligt under en
workshop. Som direktøren, Jens Hansen, tidligere er citeret for at sige, ”så har vi alle sammen
nogle små hemmeligheder, og nogle har altså en grænse for, hvad man kan gøre (…)” Det er
her vigtigt at være opmærksom på den enkelte medarbejders grænse. I interviewet
opsummerer Hansen, at man som leder altid må være forberedt på, at nye projekter ikke altid
mødes med entusiasme alene:
Man skal bare være forberedt på, at man vil møde noget modstand og møde nogle
situationer, som man skal tackle. Hvordan vil du tackle det? [Når den ansatte siger:]
’Det der det gider jeg ikke. Det vil jeg ikke bruge min fritid på.’ Hvad er det så lige, du
siger som leder? Hvad siger du så? [Lederen:] ’Det skal du!’ [Medarbejderen:] ’Nå.
Det vil jeg ikke! Det står ikke i mine ansættelsespapirer’ (bilag: 87)
Ændringer indebærer altså modstand.126 Selvom det teoretisk set kan være rigtigt at
inddrage alle medarbejdere, illustrerer Hansens eksempel, hvordan det ind imellem er en ide
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at gøre projekterne frivillige. Det kan være nødvendigt at presse sine medarbejdere, hvis man
ønsker innovation eller ændringer i arbejdsmiljøet, men tvang fører sjældent gode resultater
med sig.

De fortiede effekter
Hele ideen om at skabe samarbejder mellem erhvervslivet og kunstnere er herhjemme så
ny, at det for regeringen og organisationer som NyXforum og Learning Lab er vigtigt at kunne
fremvise nogle mønsterhistorier, der kan inspirere og overbevise andre organisationer om, at
et kunstnersamarbejde er givtigt. Virksomhederne er naturligvis nødt til at tænke på deres
markedsføring, og de har derfor sjældent nogen grund til at fortælle om alliancen, medmindre
den er en succes. Det betyder, at der, som en anonym kunstner udtrykker i sit interview,
opstår ”den ene solstrålehistorie efter den anden” (bilag: 150). Der er brug for solstrålehistorierne! Det er dem, der inspirerer os til at indgå nye samarbejder. Samtidig kan det
synes problematisk, hvis de samarbejder, der ikke nødvendigvis er en stor succes forsøges
beskrevet, som var de udelukkende positive. Hvis de negative effekter forties, er det umuligt
at lære af dem. Det er jo netop erfaringen og refleksionen over den, vi lærer af.127
Ovennævnte kunstner er anonym af hensyn til den virksomhed, han arbejdede for.
Samarbejdet gik aldrig, som nogle af parterne havde håbet på, og virksomheden har derfor
intet ønske om, at historien skal komme ud. ”Vores problemer har simpelthen været så
markante, så det har vi ikke kunnet løbe uden om,” fortæller kunstneren (bilag: 150). Kort
fortalt lød opgaven på at implementere virksomhedens værdier blandt medarbejderne. Det er
selv sagt en opgave, der kan gribes an på mange forskellige måder, og kunstneren manglede
her en bedre præcisering fra virksomheden af, hvad de forventede af samarbejdet. Han
forklarer selv, hvordan han og virksomheden snakkede hvert sit sprog (bilag: 154).
I en e-mail oplister kunstneren en række områder, der kunne forbedres. Han foreslår en
bedre mødedisciplin og en bedre briefing fra begge parter. Ligesom han gør det klart, at det
for ham havde været en fordel at starte projektet i HR-afdelingen, inden projektet kom til at
omfatte hele virksomheden (bilag: 147). Selvom de problemer og løsningsforslag, kunstneren
kommer med, er møntet på det pågældende samarbejde, er det klart, at hans oplevelse også
kan have relevans for andre samarbejder. Som beskrevet tidligere i dette kapitel medførte
Otto Hansens samarbejde både positive og mindre positive oplevelser. Det kan derfor synes
overraskende, at NyXforum præsenterer begge samarbejder, som var de udelukkende
positive.128 Det er nødvendigt at præsentere nogle gode vellykkede samarbejder.
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Afhandlingen her argumenterer dog for, at også de negative effekter, nogle virksomheder
måtte opleve, kan være interessante for en fortsat læringsproces. NyXforums formål er ifølge
dem selv, at ”opbygge et videncenter og et eksperimentarium.”129 Vælger man at foretage
eksperimenter, skal der også være plads til omveje og misforståelser, og til at disse kan
præsenteres for andre. NyXforum har bestemt opbygget et videncenter. Ved at iværksætte
en række samarbejder, har de fået en bred indsigt i, hvorfor og hvordan et samarbejde kan
være givtigt. Deres hjemmeside og deres publikationer præsenterer denne viden flot med en
række konkrete eksempler. Stadig kunne man godt forestille sig denne viden udbygget med
eksempler på tidligere problemer og forslag til løsninger. En sådan viden kunne bygge på
anonyme oplevelser. Den ville give et mere nuanceret billede af samarbejderne og dermed
hjælpe en fortsat læring på vej inden for feltet.

Det nye lederskab
Overskriften til dette afsnit er hentet fra Kirkebys bog af samme navn. Det er da også
fristende at se virksomheders brug af kunst som et billede på en ny ledelsesform. Endelig har
et lederskab med vægt på bløde værdier fundet vej frem til managementlitteraturen. Lederen
må i dag se sin omverden og forstå de mennesker, der omgiver ham, sådan som kunstneren
har tradition for, skriver Kirkeby.130 Afhandlingen her belyser på lignende måde, hvordan
kunst kan bruges til at styrke en virksomheds arbejdsmiljø og innovation. Jeg er dog ikke enig
i, at kunstnersamarbejder også fører til en ny ledelsesform.
Som Berger og Luckmann beskriver, så vil A typisk kopiere det fra B, som også er
relevant for A selv.131 På samme måde må vi forstå, at en virksomhed altid vil forsøge at tage
det fra sin omverden, som kan styrke virksomheden i forhold til sit marked. Igennem en
årrække har erhvervslivet således lånt udtryk fra sportsverdenen. Ligesom vi i dag kan se
eksempler på virksomheder, der bevæger sig ind holdningsmarkedet osv. Det, man hele
tiden må huske, er altså, at forretningsverdenen altid har været på udkig efter nye måder at
udvikle sig på. ”Virksomhederne, de leder efter måder at innovere på og måder at blive mere
effektive på,” forklarer Rottbøll. ”og hvis man kan blive mere effektiv, fordi man begynder at
snakke performance, coaching, teamspirit osv.,” så gør virksomhederne det. At bruge
kunstnere ”betyder bare, at der er kommet en ekstra mulighed. Der er kommet en ny vare på
hylden,” slutter Rottbøll (bilag: 18).
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Afhandlingen vil argumentere for, at hvis vi for alvor vil snakke om et nyt lederskab, er der
brug for et nyt design af organisationens opbygning. Kunstneren kan nok gå ind og påvirke et
arbejdsmiljø, men han kan ikke ændre på strukturer og ledelse. Jan List fra reklamebureauet
Bjørn & List forklarer, hvordan kunsten ikke kan gøre op med fx topstyring. Han siger i sit
interview: ”Jeg har svært ved at forestille mig, at det skulle komme nedefra i mange
virksomheder, et ønske om at blive mere involveret i kunsten” (bilag: 179). Som citatet
udtrykker, er kunsten et redskab til at nå en ledelses ønske om et bedre arbejdsmiljø – og
kun meget sjældent et ønske fra medarbejderne selv.
Kunsten skal ses som en løftestang for at nå virksomhedernes mål om øget innovation,
bedre arbejdsmiljø og PR. At lade sig inspirere af andre verdner end sin egen vil selvfølgelig
altid føre en udvikling med sig. Vi må blot huske, at det endnu er virksomheden, der
bestemmer, hvilke aspekter den vil udnytte, og hvilke der stadig tilhører kunstens verden.

Perspektivering
Det er ikke denne undersøgelses formål at komme med et svar på, hvilken fremtid
erhvervslivets brug af kunstnere går i møde. Det er et dog et spørgsmål, flere af
interviewpersonerne tager op til overvejelse, og samtidig et spørgsmål jeg selv finder
interessant. Er det blot et modefænomen inden for ledelseslitteraturen? Eller er det muligt, at
feltet vil vokse og få en blivende betydning for virksomheders læring og arbejdsmiljø?
Kunst- og erhvervssamarbejder har rødder 30 år tilbage, men kun de sidste fem år er der
kommet rigtig fokus på det. Som billedkunstner Karsten Auerbach udtrykker det, er det altså
stadig muligt, at samarbejderne går hen og ender som endnu en modebølge blandt
erhvervsledere.132 Hvis det bliver tilfældet, vil det ikke give mening at beskrive et egentlig felt
inden for kunst og erhverv. Snarere vil der være tale om erhvervslivets stadige søgen efter
nye metoder til at nå deres mål, og de fleste virksomheder vil da også hurtigt bevæge sig
videre i deres søgen.
Det er også en mulighed, at samarbejderne bliver nedprioriteret fra politisk side, før de
rigtigt når at etablere sig. I Danmark er kunst- og erhvervssamarbejder stadig så nye, at
eksperimenterne kræver både offentligt tilskud og en forskning på området, sådan som det i
dag sker gennem organisationer som Learing Lab og NyXforum. Hvis regeringen beslutter at
stoppe støtten til disse organisationer, vil det blive et brat stop for den udvikling, der lige nu er
i gang. Som uddybet tidligere i dette kapitel vil det tillige være givtigt, hvis forskningen
fokuserer ikke blot på de positive effekter, men også på de problematikker nogle samarbejder
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vil føre med sig. Det vil dels give et mere ærligt billede, dels hjælpe kommende samarbejder
til at håndtere lignende problemer.
Hvis der i tiden fremover bliver plads til flere eksperimenter og forskning i samarbejdernes
potentialer, er det muligt at tænke sig en udvikling af et egentlig felt mellem kunst og erhverv.
Man kunne forestille sig, at flere virksomheder ville benytte kunstnere i arbejdet med at
udvikle og markedsføre sig. Ligesom man kunne tænke sig, at kunstnerverdenen ville benytte
sig mere af erhvervslivets markedsføringsmæssige og administrative kompetencer.
Interviewene i denne undersøgelse har vist, hvordan en række kunstnere og erhvervsfolk
formår at begå sig i begge miljøer: De tager kvaliteterne fra både kunsten og erhvervslivet til
sig og lader dem supplere hinanden. Forhåbentlig er det en udvikling, som mange flere
kunstnere og virksomheder vil følge. Det er den eneste måde, vi kan finde ud af, hvad
samarbejderne kan tilføre for både kunst- og erhvervsliv.
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Kapitel 12:

Konklusion
Problemformuleringen ”Hvordan og hvorfor anvendes et samarbejde mellem en kunstner
og virksomhed?” må besvares ud fra to synsvinkler: virksomhedens og kunstnerens. Her skal
der først redegøres for virksomhedens synsvinkel, derefter kunstnerens. Fokus ligger på
virksomheden.
Overordnet kan man sige, at virksomheden vælger at starte et kunstnersamarbejde for at
opnå et bedre arbejdsmiljø, øget innovation eller som led i en markedsføringsstrategi. Som
undersøgelsen argumenterer for, må disse forhold ses i sammenhæng. Motivet for at vælge
en kunstner er typisk inspirationen: at virksomheden får mulighed for at se sin situation med
nye øjne og selv udvikle et kreativt tankesæt. Undersøgelsen konkluderer derfor, at det ikke
er nødvendigt at finde et fælles sprog kunstner og virksomhed imellem. Snarere må
kunstneren være i stand til at snakke i to miljøer.
Der er yderligere to motiver, som kendetegner den virksomhed, der indgår et samarbejde:
Enkelte virksomheder søger en god oplevelse, medarbejderne kan have sammen. Andre
søger hjælp til at skabe virksomhedens profil.
Det er ikke muligt for en udefrakommende kunstner at gå ind i de enkelte problemer, en
virksomhed måtte have. Kunstnerens manglende kendskab til detaljer kan dog også ses som
en fordel: Den udefrakommende kunstner har nemmere ved at danne sig et overblik.
Kunstnere kan således se tingene i et nyt perspektiv, ligesom de kan udnytte den energi, der
opstår, når virksomheden prøver nye ting.
Specialets første tese ”En kunstner kan tilføre uventet innovation” bekræftes af flere af de
interviewede erhvervsfolk. Der peges på to aspekter, der kan være med til at stimulere
innovationen. Først og fremmest kan kunstneren åbne for selvrefleksive processer. Dernæst
har kunst evnen til at rive os ud af vores rutine. Den kan minde os om, at vi gerne må tænke
anderledes. Det viser sig, at nye ideer udkrystalliserer sig, når der gives plads til kaos.
Ligesom det er her, mange af samarbejdets uventede effekter udspiller sig. De uventede
effekter i denne undersøgelse er: produktudvikling, medarbejderinddragelse, nye mødestrukturer, medieomtale og en øget bevidsthed om virksomhedsidentiteten. Som en af de
interviewede virksomhedsledere udtrykker det, så er det en kvalitet ved kunstnersamarbejdet,
at kunstnerne giver meget mere, end de bliver bedt om.
Også anden tese ”En kunstner kan tilføre et bedre arbejdsmiljø” bekræftes af
undersøgelsens empiri og teori. De kunstneriske workshops kan skabe fællesskabsfølelse og
danne grundlag for et bedre samarbejde. Kunsten kan ligeledes styrke medarbejdernes
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bevidsthed om virksomhedens identitet. Endelig kan kunsten skabe et mere ligeværdigt
sprog og dermed kommunikere på tværs af organisationsstrukturer. Projektet understreger,
at et arbejdsmiljø skabes af de mennesker, som arbejder der. Skal et kunstnersamarbejde
forbedre et arbejdsmiljø er det derfor vigtigt, at kunstneren formår at inddrage medarbejderne
så meget som muligt og give dem nogle fælles oplevelser at stå sammen om.
Både når kunstneren arbejder for at skabe et bedre arbejdsmiljø og for at stimulere en
innovation, gælder det, at kunstens kommunikative kompetencer udnyttes. Kunsten giver et
større spektrum af udtryksmuligheder. Ligesom den kan konkretisere abstrakte værdier. Vha.
design, kunstmetaforer og kunstneriske oplevelser er det muligt at skabe en kommunikationsplatform, der tager udgangspunkt i sin modtager. Kunsten appellerer til sin modtagers tavse
viden. Det betyder, at beskeder og værdier kan kommunikeres bredt ned gennem en
organisation. Gennem kunsten er medarbejderen nemlig selv med til at formulere værdier –
frem for at modtage dem som en besked fra ledelsen.
I den eksterne kommunikation giver kunsten mulighed for at skabe nye, usædvanlige
budskaber. Samarbejderne giver ofte medieomtale i sig selv og dermed mulighed for at
styrke virksomhedens image og PR. Kunstneriske marketingevents kan samtidig anvendes
som led i en bevidst markedsføringsstrategi. Kunsten inddrager sin modtager i et omfang,
som kun få reklamer formår, og den skaber dermed en mere levende kommunikation.
Endelig kan kunstnerens evne til at fortolke og gengive et miljø anvendes af virksomheden til
at få et indblik i sin modtagergruppes livsverden.
Afhandlingen beskriver, at en forandring skal ses som en proces – ikke som et produkt. Vi
må forvente, at processen ikke altid fører den direkte vej. Der skal være plads til
forhindringer. Undersøgelsen må her konkludere, at kunstnersamarbejder kan medføre tre
forskellige problemer. For det første kan der være situationer, hvor kunst og erhverv ikke kan
forenes. Hvor virksomheden ikke kan nå til enighed med kunstneren om, hvordan projektet
skal forløbe. For det andet peges der på, hvordan et kunstnersamarbejde kan forværre en
allerede eksisterende usikkerhed blandt de ansatte. Kunst må ses som en igangsætter og
ikke som en problemløser. Hvis der allerede eksisterer utryghed blandt medarbejderne, kan
et kunstnerprojekt være med til at forstærke denne situation. Det tredje og sidste problem,
afhandlingen tager op, er, hvordan events kan fremkalde følelser, der kan være vanskelige at
håndtere for både ledelse og kunstnere. Medarbejdere er forskellige, og nogle når sine
grænser før andre. Specialet understreger derfor, at det sjældent er nogen god ide at tvinge
sine medarbejdere til at deltage i kunstneriske projekter.
Sidste del af undersøgelsen ser samarbejderne fra kunstnernes synsvinkel. Enkelte
kunstneres motivation for at gå ind i et samarbejde ligner virksomhedens: Også kunstneren
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udnytter de markedsføringsmuligheder, projekterne giver. Andre kunstnere peger på den
udfordring, der ligger i at arbejde for erhvervslivet. Enkelte kunstnere nævner, at samarbejdet
for dem er en måde, hvorpå de kan deltage i samfundsdebatten – og påvirke det erhvervsliv,
der ellers ikke har nogen forbindelse til kunstnerens verden.
Specialets tredje tese ”Et virksomhedssamarbejde vil ændre kunstnerens arbejdsgang”
bekræftes, men med det forbehold at nogle kunstnere fastholder deres almindelige kunst ved
siden af samarbejdet. Erhvervssamarbejdet kan da inspirere dem, men det ændrer ikke
denne kunstneriske arbejdsgang. Når kunstnerne indgår et erhvervssamarbejde, gælder det,
at de møder et mere udadvendt job: Kunstneren skal være parat til at analysere
virksomheden, reflektere over sine egne arbejdsprocesser og tilmed videreformidle sine
refleksioner. Mange kunstnere oplever tillige, at fokus flytter sig fra produkt til proces.
Videreformidles refleksionerne og kunsten, opnår kunstneren til gengæld muligheden for at
deltage aktivt i samfundsdebatten. Ligesom den kunstner, der opnår en større bevidsthed om
sine arbejdsprocesser, får muligheden for at skabe en mere tankevækkende kunst.
Kunsten kan ikke erstatte, men vil supplere virksomhedens arbejdsprocesser. Undersøgelsen konkluderer, at kunsten rummer både menneskelige og økonomiske værdier, som
erhvervslivet kan trække på. Hvis dette potentiale skal udnyttes, er det nødvendigt at
fastholde de sidste fem års fokus på området. Der er brug for vedvarende forskning i positive
såvel som negative effekter. Ligesom en økonomisk støtte er nødvendig, hvis kunsten skal
udvikle en blivende betydning for virksomheders innovation og arbejdsmiljø.
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English Summary
TITLE

The Artist in the Company
An examination of the cooperation between artists and companies
with a focus on innovation and the work environment

KEYWORDS

Arts & Business, Organisational Communication, Management,
Art.

RESEARCH QUESTION Why and how is a cooperation used between an artist and a
company?
This question is divided into tree aspects; focus is on the first two
aspects:
° How can a cooperation stimulate an innovation process?
° How can a cooperation improve a company’s work environment?
° How does the cooperation influence the artist’s work process?
CASE STUDIES

The empirical data is drawn from qualitative interviews with 7
artists and 7 business people who are involved in the field of arts
and business on a daily basis. The thesis outlines 5 cases:
Case 1: Coloplast
The artist group Bosch & Fjord has developed a new artistic
meeting room in Coloplast, a health care product company. As a
part of the art concept the employees are encouraged to create
their own art.
Case 2: Dyrup
The painting company sponsors several artists to create a brand
as a company that “inspires you.” Some of the artists create
marketing events for the company.
Case 3: Otto Hansen & Co.
The artist Jørgen Rosengaard makes provocative art workshops
for the freight company, encouraging better teamwork among the
employees.
Case 4: Danmarks Nationalbank (National Bank of Denmark)
As a part of the bank’s team building courses the musician Jakob
Høgsbro teaches the employees to sing in a choir.
Case 5: B&O
The hi-fi design company employs the musician Jens Rottbøll as
their HR Manager. Rottbøll has developed the art metaphor
Business Theatre for B&O’s sales training program.

THEORY

The project involves two main theories: The Human Relation
theory, based on Elton Mayo and Frederick Herzberg. And a more
modern organisation theory, based on Edgar H. Schein, Karl E.
Weick, Donald Schön, Chris Argyris and Peter Senge.

95

Finally, Peter L. Berger and Thomas Luckmann’s Social
Constructive Theory is used to emphasise how language influence
our perception of reality.
RESEARCH OUTPUT

Companies use an artistic cooperation as part of their marketing
strategy, to stimulate an innovative process or to improve their
work environment. As a consultant it is important for the artist to
encourage employees to reflect on their work situation. This can
be done through improvisation and through “micro worlds:” events
or workshops where different views on a particularly situation can
be investigated.
One of the strengths of art is its ability to create new expressions,
such as metaphors and messages associated with an artistic
experience. Art has the ability to create a language based on a
common experience, rather than on the manager’s language
usage.
Art can empower a workplace’s identity. Stories about the
organisation, told as songs, tales or pieces of art, can build up a
team spirit. Art decorations can be a method for the management
to communicate values and emphasize appreciation to their
employees. If the employees get involved in the creation of
decorations the art can also develop a more personal commitment
to the workplace.
Some companies use an artistic collaboration to gain media
publicity. However, this motivator applies to the artist too. From the
artist’s point of view two other motivations are mentioned: The
challenge and the ability to influence society. The artist in business
collaborations must be prepared to reflect on his work process and
even promote this reflection to the employees. Some artists find
that focus is moved from the product to the process: in a
cooperation the picture itself is not as relevant as the painting
process. If the artist succeeds in promoting and reflecting on his
art, he will obtain both the possibility of making thought provoking
art and the chance of an active involvement in society.
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