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Prolog

JULIE:

“’Tis but thy name that is my enemy; –
Thou art thyself though, not a Montague.
What’s Montague? It is nor hand, nor foot,
Nor arm, nor face, nor any other part
Belonging to a man. O, be some other name!
What’s in a name? that which we call a rose,
By any other name would smell as sweet.”
Med disse ord fanger Shakespeares Julie essensen af en central
sprogvidenskabelig problemstilling: Hvorledes er navn og person, udtryk og
indhold, signifiant og signifié, forbundet? Dette forhold synes at være
arbitrært, thi en rose dufter jo lige godt, om vi kalder den rose, tidsel eller
tissemyre. Lyden af et ord er aldrig lig med dets indhold, og et billede er
aldrig, hvad det refererer. Verden trækker vejret, uanset hvad sproget siger,
og uanset hvad billederne viser… ”Ceci n’est pas une pipe”…
Men sproget og dets billeder eksisterer ikke uden for verden, men stammer
fra og refererer først og fremmest til den hverdagsvirkelighed, vi erfarer.
Sproget tilbyder os forståelseshorisonter og tvinger os så at sige ind i dets
mønstre, for vi forstår og oplever verden ved at forstå sprog. Men hvad
betyder da det sproglige udtryk for vor oplevelse af det betegnede? Hvad
gavn har et navn? For Julie kunne udtryk og indhold ej skilles ad, for det var
for hende umuligt at ægte en mand kaldet Romeo Montague. ”O, be some
other name!” En organisation kan vælge at skifte navn, hvis organisationens
kerne og udtryk, dens identitet og image, skal ændres og udvikles. Et aktuelt
eksempel er Dansk Magisterforening, som overvejer at skifte navn for at
finde et udtryk, der favner bredere og moderniserer den stereotype
forestilling om den bebrillede, fløjlsklædte magister, som ordet
magisterforening efter sigende konnoterer. I en organisatorisk kontekst
signalerer navneskift forandring, som når Socialdemokratiet relanceres som
Socialdemokraterne med en ny rød rose, der skal dufte friskere, men som
dog stadig er en rose. Dette navneskift afspejler en tro på, at man ved hjælp
af en udtryksændring og målrettet kommunikation kan styre og påvirke det

1

billede, som opbygges både internt i organisationen og i omverdenen.
En trend inden for ledelsestænkning er netop, at ledelsen skal bestræbe sig
på at skabe og kontrollere de billeder, som organisationen og dens
produkter afgiver (Berg, 2000). Inden for ledelsesteori finder man en
forestilling om, at metaforen er et 'redskab', hvormed ledelsen kan præge
organisationens image og identitet. Men kan metaforen overhovedet bruges
som et strategisk ledelsesredskab? I givet fald, hvilke metaforer skal ledere
da betjene sig af? I denne kandidatafhandling vil jeg sætte fokus på en type
ledelses- og organisationsmetaforer, som synes at have vundet indpas i
nyere managementlitteratur: kunstmetaforen. Det overordnede formål er at
undersøge kunstmetaforers semantik med henblik på at indkredse den
tilgang til ledelse og organisation, disse metaforer afspejler. Titlen,
Skønheden & Maskinen, er valgt, fordi den er appetitvækkende, måske i stil
med titlen på sprogprofessor Erik Hansens klassiske bog om
overfladegrammatik, Dæmonernes Port1. I modsætning til Hansens titel
afspejler Skønheden & Maskinen dog i høj grad også indholdet, da
afhandlingen netop handler om skønheden og maskinen; om to overordnede
paradigmer, som fortæller forskellige historier om organisationslivet. Hvor
maskinen repræsenterer den traditionelle industrielle og 'hårde'
ledelsestænkning, står skønheden for en blødere organisatorisk tilgang, som
afhandlingen vil søge at påvise, repræsenterer en postindustriel tilgang til
ledelse og organisation.
Dramaet er valgt som form for afhandlingens indhold for at illustrere, at
indhold og udtryk hører sammen i en tegnkonstruktion: Når emnet er
kunstmetaforer, skal det også afspejle sig i formen, der iklædt skuespillets
gevandter i sig selv bliver en kunstmetaforisk konstruktion. Som alle andre
metaforer skal denne dramametafor dog ikke fortolkes i bogstavelig forstand,
men den skal via sin overførte betydning vise, at videnskab aldrig er en
objektiv størrelse. Der vil altid være en afsender, der har noget på hjerte; et
par øjne, der ser; ører, der lytter; en krop, der mærker; et termometer i
målebægret; en forfatter og en pen. Ligesom et teaterstykke handler
videnskab om at give et stykke virkelighed form og konstruere mening. Jeg
har dog valgt at holde dramametaforen i kort snor ved at udelade replikker,
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I forordet til Dæmonernes Port skriver Erik Hansen med vanlig humor:
”Titlen, Dæmonernes Port, er udelukkende valgt ud fra det synspunkt at
det kan være betænkelig at en bog har en titel der er lige så kedelig
som bogen selv.”
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regibemærkninger og persongalleri, dels fordi dramaformen som nævnt
anvendes i overført betydning, dels fordi det for ’publikum’ – og formentlig
også for ’manuskriptforfatteren’ selv – ville være noget af en absurd
oplevelse at anskue teoretikere, metaforer, interviewpersoner m.m. som
talende aktører på en scene igennem et næsten 100 sider langt
’manuskript’. Ulempen ved denne dramametafor er, at den er
modsætningsfuld, idet den signalerer ’dette er et stykke fiktion’, hvilket i
sandhed er problematisk, når afhandlingen er skrevet inden for genren
videnskab. Fordelen ved at anvende en sådan konstruktion er imidlertid, at
den gelejder mig op på et videnskabeligt metaplan, hvorfra jeg bedre kan se
min egen rolle i forhold til genstandsfeltet og bedre forstå mine
videnskabelige 'konstruktioner'. Sådanne metarefleksioner er nyttige, især
hvis man som forsker har flere roller. Det har jeg til dels haft under
udarbejdelse af afhandlingen, eftersom jeg, ud over at være den nordiske
filolog, der observerer og studerer et sprogligt fænomen, også har været
tilknyttet forskningskonsortiet Den Kreative Alliance på Learning Lab
Denmark, Danmarks Pædagogiske Universitet. Afhandlingen er dog skrevet
for at møde de krav, som Institut for Nordisk Filologi, Københavns
Universitet, stiller til en kandidatafhandling.
Afhandlingen er bygget op i fem akter:
Første Akt

introducerer genstandsfeltet og præsenterer problemformuleringen samt de
teser, problemformuleringen tager afsæt i. Desuden beskriver jeg her,
hvordan jeg såvel metodisk som teoretisk går til genstandsfeltet.

Anden Akt

fortæller historien om metaforens funktion i sprog, kognition og organisation.
Akten indledes med Aristoteles, men handler først og fremmest om den
kognitive semantik og metaforens rolle i organisationer.

Tredje Akt

leverer en analyse af, hvordan kunsten anvendes som metafor i nyere
.ledelseslitteratur, især vil der blive set nærmere på symfoniorkestret og
jazzbandet.

Fjerde Akt

er afhandlingens længste og består af et casestudie. Her handler det om,
hvordan og hvorfor Bang & Olufsen anvender kunstmetaforer

Femte Akt

diskuterer kunstmetaforikkens semantik på baggrund af analyserne og søger
.at forklare opkomsten af kunstmetaforikken i et større perspektiv.
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Første Akt
Iscenesættelse af Feltet

SCEN E 1

N YE ME TA FORIS K E VINDE
I 1990’erne bebudede fremtidsforskere, at den vestlige verden vil fjerne sig
fra det factsstyrede informationssamfund for at begive sig ind i en ny
tidsalder, hvor følelser, drømme, oplevelser, eventyr og fortællinger vil
indtage det globale marked. Drømmesamfundet, følelsessamfundet og
oplevelsesøkonomien er denne fremtid blevet kaldt, for da vil følelser og
oplevelser blive yderst attraktive værdier og varer (fx Jensen, 2000; Pine &
Gilmore, 1999). Ser man nærmere på erhvervsfolkets visitkort, eller lytter
man til arbejdslivets buzzwords, kunne det tyde på, at fremtids- og
erhvervsforskere har set rigtigt i den sproglige spåkugle, når de har
beskrevet den gryende ’Brand New World’. I hvert fald er titler som brand
manager, kreativ direktør, innovatør, fri agent, historiefortæller og cultural
manager dukket op i de senere år, hvor også ord som innovation,
inspiration, intuition, identitet, storytelling, følelsesmæssig intelligens,
coaching, personlig ledelse, mentorship og bløde værdier har fundet vej til
erhvervslederes vokabularium.
Kaos. Karisma. Kreativitet. Kunst. Kultur. I den populære ledelseslitteratur
synes der også at blæse nye vinde, særlig markant på den metaforiske front.
I de senere årtier er erhvervssproget blevet ramt af en new age-bølge, fx har
brandguruer og virksomhedsprofeter orienteret sig mod magiens og
religiøsitetens verden og messet om corporate religion og brand religion2. En
2

Et eksempel fra den danske managementlitteratur er Jesper Kundes
Corporate Religion (1997). Allerede i 1960’erne finder man ifølge
ledelsesfilosoffen Ole Fogh Kirkeby magiske titler i organisationslitteraturen, fx ”Magic in Business and Industry” og ”Managers and
Magic”, men dette perspektiv får for alvor først betydning i
1980’erne, hvor kulturbegrebet og symbolismen vinder frem i
organisationsteorien. Kirkeby beskriver det som en indførelse af en
æstetisk dimension i ledelsesteorien (Kirkeby, 1998: 99).
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metaforik fra intimsfæren har også vundet indpas i den offentlige sfære, fx
kom flere dot.com-virksomheder i slutningen af 1990’erne til syne som en
stor glad familie eller som en legende arbejdsplads med fokus på
bordfodboldspil og hard fun.
Æstetikkens og kunstens verden er ydermere blevet en yndet metaforisk
inspirationskilde for erhvervslivet i de senere år, hvor en lang række
organisationsteoretikere har studeret og beskrevet æstetiske og
kunstneriske aspekter ved virksomheder3. Interessen for kunst og æstetik
har også sat sit præg på organisationsteoriens metaforik, idet en lang række
teoretikere anvender kunsten som metafor, når de beskriver ledelse og
organisationer, især i den nye økonomi (Stenström, 2000). Af populære
ledelsesbøger kan nævnes Max De Pree (1992): Leadership Jazz, John
Kao: Jamming: The Art & Discipline of Business Creativity (1996) samt
Joseph Pine & James Gilmore (1999): The Experience Economy: Work Is
Theatre & Every Business a Stage (se endvidere citatmosaik, bilag II). Ifølge
organisationsteoretikeren Mary Jo Hatch er det især postmoderne
teoretikere, der tager en kunstmetaforik i brug (Hatch, 1997: 55):
”What metaphors that appeal to postmodernists seem to have in common is
a strong aesthetic dimension, that is, they draw out the artistic aspects of the
organization by comparing it to forms of artistic representation or discovery.”
Men selv om flere organisationsteoretikere og tidsskrifter peger på, at
kunsten er en populær ledelses- og organisationsmetafor, er der ikke
skrevet mange linjer om disse kunstmetaforers væsen, funktion og opkomst.
Det finder jeg besynderligt, da metaforen ellers er et særdeles velbeskrevet
emne i organisationslitteraturen. Det har vakt min undren i en sådan grad, at
disse kunstmetaforer er blevet denne afhandlings genstandsfelt.

3

Antologierne The Aesthetics of Organization (Linstead & Höpfl, 2000)
og Æstetisk kommunikation (Thyssen & Stjernfelt, 2000) sætter fx fokus
på organisationers æstetik og brug af æstetiske virkemidler. Ligeledes
gør ledelsesfilosoffen Ole Thyssen i Æstetisk ledelse (Thyssen, 2003)
og erhvervsforskeren Emma Stenström i Konstiga företag (Stenström,
2000). På grund af en stigende interesse for dette felt har
Handelshøjskolen i København i januar 2003 stiftet et Center for
Lederskab og Kunst med Ole Fogh Kirkeby som initiativtager og leder,
og d. 20.-21. februar 2003 afholdt Handelshøjskolen en konference om
”Den æstetiske organisation”.
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P ROB LE MF O RM ULERI NG
Da afhandlingen har til formål at belyse et mindre kendt sprogligt fænomen,
vil den levere en eksplorativ undersøgelse. Afhandlingen sigter efter at
identificere og analysere hyppigt anvendte kunstmetaforer i ledelsesteori og
-praksis for at indkredse disse ledelsesmetaforers semantik samt diskutere,
hvorfor kunsten anvendes som ledelses- og organisationsmetafor. Igennem
undersøgelsen vil jeg arbejde ud fra en bred problemformulering, som
rummer essensen af min undren:
•

Hvordan og hvorfor anvendes kunsten som ledelses- og
organisationsmetafor?

For at finde fokus i problemfeltet har jeg valgt at have tre uddybende
forskningsspørgsmål som pejlepunkter. Med udgangspunkt i udvalgte
værker og tidsskrifter fra en ledelsesteoretisk kontekst samt en udvalgt
virksomheds strategiske kommunikation vil jeg søge at besvare følgende
spørgsmål:
•

Hvordan fremstiller ledelsessprogets kunstmetaforer ledelse og
organisationer?

•

På hvilke måder og hvorfor anvendes kunsten som metafor i en
industriel virksomheds strategiske kommunikation?

•

Hvilke tanker og værdier repræsenterer denne metaforbrug?

’Ledelsessprog’ skal her betegne et sprog om og for ledelse (fx sprog, der
anvendes i ledelses- og organisationsteori) samt lederes sprogbrug. Med
termen ’kunst’ vil jeg ikke bevæge mig ind på de mange semantiske
forviklinger, der omgærder dette ord, men lægge mig op ad den gængse
ordbogsdefinition: “skabende virksomhed inden for fx musik, litteratur,
malerkunst el. film og produkterne heraf” (Politikens nudansk med
etymologi). ’Kunstmetaforer’ henviser til metaforer, der sammenligner
ledelse og organisation med kunst, dvs. kunstmetaforer skal i afhandlingen
udelukkende forstås som ledelses- og organisationsmetaforer. Det er især
den udøvende kunst, som afhandlingen beskæftiger sig med, dvs. kunst, der
involverer en form for kunstnerisk udøvelse (performance) og et publikum. I
de følgende afsnit vil dette begreb samt problemformuleringens øvrige
centrale begreber blive uddybet.
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T RE TES ER
Afhandlingens problemstilling bygger på tre teser, som jeg i dette afsnit vil
præsentere med henblik på at indkredse min tilgang til genstandsfeltet.
TESE I

I tidens ledelsessprog er der en tendens til at beskrive ledelse og
organisationer ved hjælp af kunstmetaforer.
I moderne ledelseslitteratur finder vi som nævnt talrige eksempler på, at der
drages paralleller mellem kunst, ledelse og virksomheder, fx sammenlignes
erhvervslederen med en kunstner, og organisationen med et
symfoniorkester, et big band eller et teater. Men kan man tale om en
tendens eller om et nyt sprogligt fænomen? I afhandlingen vil jeg udforske
dette spørgsmål ved at se på brug af kunstmetaforer i to forskellige
praksiser: dels i nyere ledelseslitteratur, dels i en industriel virksomheds
strategiske kommunikation. Ud fra det empiriske materiale er hensigten at
påvise, at der i ledelsessprog er en tendens til at beskrive ledelse og
organisationer ved hjælp af en kunstmetaforik, og at denne tendens afspejler
særlige værdier.

TESE I I

Når kunsten anvendes som ledelsesmetafor, fremhæver metaforikken
æstetiske dimensioner af ledelse og organisationer, samtidig med at den
nedtoner og skjuler andre aspekter, fx rationelle og materielle aspekter.
Metaforer postulerer altid ligheder mellem to områder eller begreber og
skaber derved en relation begreberne imellem (Lakoff & Johnson,
1980/2002). Men idet metaforen lader os fokusere på ligheder, kan
metaforen afholde os fra at se på andre mulige aspekter. Det er
afhandlingens anden tese, at ledelsessprogets kunstmetaforer fremhæver
nogle særligt kunstneriske, ofte positive, aspekter ved ledelse og
organisationer ved at overføre sprog og logik fra kunstens verden til
erhvervslivet, fra en traditionelt set æstetisk sfære til en økonomisk sfære.
Derved nedtoner metaforerne andre aspekter såsom økonomi og stabilitet.
Hvis en bureaukratisk organisation fx ’metaforiseres’ som en
teaterforestilling, fjerner det fokus fra bureaukratiets mekaniske rutiner mod
det dramatiske og dynamiske. Denne afhandling vil indkredse og
perspektivere den lighedsbaserede relation, som kunstmetaforikken knytter
mellem kunst og ledelse/organisation.
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Organisationsteoretikeren Gareth Morgan behandler i sin klassiske bog om
organisationsmetaforer, Images of Organization (Morgan, 1986/1998),
metaforens evne til at fremhæve og skjule, bl.a. skriver han i det indledende
kapitel (Morgan, 1998: 9):
”Limited insight is inherent in the nature of metaphor and the theories and
ideas it generates. It helps to explain the swings in management from fad to
fad and why the latest theory is always in the process of giving away to
another. Management theories tend to sell positive insights of a metaphor
while ignoring the limitations and distortions that it creates. These insights
attract. That’s why they develop a following and become the trend of the
day.”
Er kunstmetaforer ”the trend of the day”? Formidler ledelsessprogets
kunstmetaforer ”positive” og ”limited insights”? Eftersom flere
organisationstidsskrifter i de senere år har tematiseret forhold mellem
organisationer og kunst, og eftersom flere teoretikere (fx Stenström, 2000)
har fremhævet, at kunsten er blevet en ledelsesmetafor, mener jeg som
udgangspunkt, at kunstmetaforer er en art dagens trend i ledelsessproget.
Desuden mener jeg, at de her tilbyder et andet syn på ledelse og
samarbejde i organisationer sammenlignet med de organisationsmetaforer,
som Morgan opererer med4. Jeg har også en forestilling om, at mange, der
bruger kunstmetaforer, er tilbøjelige til kun at se kunstneriske dimensioner af
ledelse og organisation og så at sige glemmer, at enhver metafor er en
måde ikke at se verden på. Det er imidlertid forforståelser, jeg ønsker at
afprøve i afhandlingen, hvor jeg søger forklaringer på kunstmetaforernes
indtog og undersøger deres semantiske systematik – hvad de fremhæver og
skjuler – og hvad disse metaforer konnoterer sammenlignet med andre
udbredte metaforer, som præger vor forståelse af ledelse og organisation.
Kunstmetaforer anvendes som et strategisk ledelsesredskab i
virksomhedskommunikation.

TESE I II

Da kunstmetaforer som nævnt lader os se æstetiske aspekter ved ledelse
og organisation, er kunstmetaforer ikke blot neutrale ord, men værdiladede
billeder, der fremstiller ledelse/organisation i et kunstnerisk skær. I den
omfattende litteratur, der findes om metaforer og deres funktion i
4

Morgan har blandt andet beskrevet, hvordan organisationsteorien ofte
fremstiller organisationer, som var de maskiner, biologiske
organismer, politiske systemer, kulturer, hjerner m.m.
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organisationer, fremhæves det ofte, at metaforen er langt mere end en
sproglig størrelse: Den er et 'værktøj' til at forstå, hvordan vi opfatter ledelse
og organisationer og et 'redskab' til at skabe nye måder at arbejde sammen
på (Morgan, 1998), et 'effektivt styremiddel' (Sturmark, 2001/2000), et middel
til at se og forstå essensen af et givent fænomen i organisationer (Hatch,
1997), et 'pejlemærke' for en udviklingsproces og et 'mål, som
organisationen stræber hen imod' (Schultz, 1990). Det er også blevet
påpeget, at metaforen kan fremkalde en ny viden og nye indsigter og derved
være generativ (Schön, 1979/1993). Bagved disse syn på metaforen ligger
en opfattelse af, at metaforen ikke blot repræsenterer en ting i verden, men
at den også præger og påvirker vores måde at se verden på og handle på i
verden. I en organisatorisk kontekst er metaforen derfor et potentielt
ledelsesredskab. I ledelseslitteraturen findes som nævnt en forestilling om,
at man kan styre og påvirke de billeder, som skabes omkring
organisationen, fx skriver erhvervsforskeren John Kao: "The trick for every
leader is to find a motivational metaphor for the organization" (Kao, 1996:
103). Og organisationskonsulent Christer Sturmark følger trop: ”Evnen til at
finde den rigtige metafor for en ny virksomhed er en helt afgørende
betingelse for succes. Man er bare en aktør blandt mange, hvis man ikke har
en ny metafor” (Sturmark, 2001: 21). Men bruger ledere kunstmetaforer som
et bevidst strategisk redskab til at kommunikere og lede med? I givet fald,
hvordan og hvorfor? Ved at udforske kunstmetaforer i en
ledelsesorganisatorisk kontekst vil jeg skitsere og diskutere kunstmetaforers
rolle som ledelsesredskab og som værdiformidlere.

SCEN E 2

TILGANG T IL FE LTET
For at indkredse genstandsfeltet vil jeg undersøge, hvordan ledelse og
organisationer fremstilles ved hjælp af kunsten som metafor i to forskellige
praksisser: nyere ledelseslitteratur (dvs. ledelses- og organisationsteoretisk
kontekst) samt en virksomhed (dvs. casestudie/ organisatorisk kontekst).
Disse to praksisser har jeg valgt med henblik på at bygge en bro mellem
brug af kunstmetaforer i ledelsesteori og -praksis.
LE DE LSES L IT TE RA TUR

For det første vil jeg undersøge, hvorledes nyere ledelseslitteratur anvender
kunsten som metafor for ledelse og organisationer, eksemplificeret ved
konkrete nedslag i udvalgte værker/tidsskrifter om ledelse. Når nu metaforen
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altid fremhæver og skjuler aspekter, er det interessant at afdække, hvilket
syn på ledelse og organisation kunstmetaforer udtrykker, og hvordan de
formidler en – med Morgans ord – ”way of not seeing”. For at afgrænse
genstandsfeltet er mit fokus rettet mod metaforer, der sammenligner
ledelse/organisationer med ’kollektive' kunstarter som musik og teater og
ikke ’individuelle’ kunstarter som maleri, skulptur, keramik m.m. Hvor
førstnævnte retter fokus mod en gruppe (fx orkester, band, teatertrup) og et
immaterielt og dynamisk værk (fx koncert, teaterforestilling), dvs. en
performance, involverer sidstnævnte kunstarter typisk en enkelt kunstner (fx
maler, skulptør) og et materielt værk. Denne afgrænsning har jeg foretaget,
fordi ledelseslitteraturen ofte fremstiller organisationen som et kunstnerisk
5
udøvende ensemble .
CASESTUDIE
For det andet vil jeg undersøge, hvordan kunstmetaforer anvendes som et
sprogligt virkemiddel til at formidle virksomhedsværdier i en udvalgt
virksomheds strategiske kommunikation, og forsøge at forstå og forklare
brugen af disse kunstmetaforer. Dvs. jeg vil aflæse kunstmetaforer som
betydningsoverførende udtryk, der rummer nogle særlige, intenderede
indholdsværdier. Her har jeg valgt et single casestudie som et eksempel, der
kan belyse brugen af kunstmetaforer i en ledelsespraksis. Jeg vil fokusere
på én virksomhed, og ikke flere, for på den fornødne plads at nå dybere ned
i casen. Valget af case er faldet på Bang & Olufsen a/s (herefter B&O), som
er et eksempel på en virksomhed, der agerer på et marked præget af intens
konkurrence og forandringer. I afhandlingens indledende fase, hvor jeg var
på jagt efter cases, fandt jeg frem til, at B&O har anvendt kunstmetaforer på
flere områder, bl.a. i lederudviklingsprogrammet Band Leadership
Programme6, i træningskonceptet Business Theatre, i jobannoncer og på
deres hjemmeside. Da B&O har anvendt kunstmetaforer i såvel den interne
som den eksterne kommunikation, har jeg skønnet, at B&O er en egnet case
til at belyse min problemstilling.

5

6

Se blandt andet rapporten Den kreative alliance, 2000. Ole Fogh
Kirkeby udtrykker også i The Art of Competence, at ledelses- og
organisationsteori i mange år har brugt teatrets begreber (Kirkeby,
2002), og Emma Stenström fremhæver i Konstiga företag, at dirigentmetaforen hyppigt forekommer i ledelseslitteratur (Stenström, 2000).
Dette program omtales i rapporten Den kreative alliance. Advice, 2000:
42.
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Et casestudie sigter efter at lade begreber, beskrivelse og analyse vokse
induktivt frem af den studerede case. Det anser jeg for en styrke i forhold til
denne afhandling, idet en induktiv tilgang er mere åben over for nye
forståelsesmåder og nye teorier end en deduktiv tilgang. Imidlertid kræver
nogle fænomener forståelse og indsigt i begreber, som ikke fremtræder
umiddelbart fænomenologisk for deltagerne i en studeret situation eller for
forskeren (Flyvbjerg, 1988). Her kan det vise sig nødvendigt at inddrage en
mere strukturel og deduktiv tilgang som fx allerede eksisterende studier og
teorier. Hverken ren induktion eller ren deduktion er mulig for at besvare
denne afhandlings problemformulering: Når intentionen er at forstå og
fortolke brugen af kunstmetaforer som et ledelsessprogligt fænomen,
indebærer det en undersøgelse af en sprogbrug. Men for at forstå denne
brug er det nødvendigt at arbejde ud fra et metaforbegreb. Inden jeg går til
casen, må jeg altså overveje spørgsmålet: Hvad er en metafor? Og hvad er
en organisations-/ledelsesmetafor? Her har jeg skønnet, det er relevant at
gribe fat i allerede eksisterende teori om metaforer. Indledningsvis har jeg
derfor studeret metaforbegrebet dels for at nå frem til en dybere forståelse af
metaforen, dels for at indkredse metaforens funktion i organisationer.
Begrebet ’kunstmetafor’ er dog mit eget og udspringer af den tidligere
anførte forestilling om, at kunsten er blevet en populær ledelsesmetafor.
Det sprog, som er genstandsfelt for undersøgelsen af casen, benævner jeg
strategisk sprog, dvs. sprog, der kommer fra ledelsen (fx værdigrundlag,
strategier, konceptpjecer), og sprog, der forekommer i ledelsesaccepterede
udmeldinger (fx præsentationsvideoer, jobannoncer, hjemmeside, forskelligt
markedsorienteret materiale). I undersøgelsen kombinerer jeg forskellige
informationskilder med henblik på at øge undersøgelsens realibilitet og
derved opnå en mere dækkende analyse af genstandsfeltet. I praksis ligger
der imidlertid en begrænsning i, at ledernes brug af kunstmetaforer udgør
feltet, for det bevirker, at jeg anskuer B&O fra et lederniveau. Det kan give
en skævvridning af det overordnede billede af B&O, som jeg måtte danne
mig, idet virkeligheden utvivlsomt ser meget anderledes ud for ingeniører,
produktionsmedarbejdere eller B&O-sælgere og -forhandlere. Men denne
begrænsning er nødvendig, idet mit fokus er rettet mod den semantik, som
ligger i en række lederes konkrete brug af kunstmetaforer. I fjerde akt
præsenterer jeg fremgangsmåden og casestudiets empiriske grundlag
nærmere, men jeg vil i det følgende kort opholde mig ved mit teoretiske
ståsted.
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STÅSTED
Min undersøgelse af kunstmetaforer er konstruktivistisk i den forstand, at jeg
definerer en problemstilling i forhold til en virksomhed, som i og for sig ikke
selv ser en sådan problemstilling. Det er mig, og ikke B&O’s ledelse, der
iagttager et sprogligt fænomen i den strategiske kommunikation og
benævner det kunstmetaforik. Således skaber jeg så at sige mit eget
genstandsfelt og til en vis grad også min egen konstruerede virkelighed.
Metoden og det teoretiske fundament er i høj grad medvirkende til at skabe
denne virkelighed, da mine valg af såvel metode som teori rejser nogle
spørgsmål og udelader andre i afhandlingens konstruerede univers.
Afhandlingens overordnede teoretiske ramme er præget af en
socialkonstruktivistisk forståelseshorisont, som skinner igennem såvel min
sprog- og metaforopfattelse, organisationsforståelse som valg af teori,
metode og problemformulering. Den valgte teori, jeg inddrager i de konkrete
analyser, er dog eklektisk sammensat af forskellige teoriretninger, som ikke
alle hører under viften ’socialkonstruktivisme’, men som jeg har valgt at hive
fat i for at belyse genstandsfeltet fra flere forskellige vinkler.
Socialkonstruktivisme er efterhånden en samlebetegnelse for flere
forskellige humanistiske og samfundsvidenskabelige retninger, og den
rummer et bredt spektrum af fremgangsmåder og modstridende teoretiske
indfaldsvinkler (Järvinen & Bertilsson, 1996). Fælles for dem alle er dog, at
sproget har en central placering i forhold til, hvordan vi konstruerer
virkeligheden. I afhandlingen lægger jeg mig op ad det
socialkonstruktivistiske grundsyn, at virkeligheden er socialt konstrueret i og
gennem sproget, og at virkeligheden skal studeres som meningsskabende
processer. For religionssociologerne Peter Berger og Thomas Luckmann er
sproget samfundets vigtigste tegnsystem, idet vi i høj grad forstår
hverdagens virkelighed ved at forstå sprog (Berger & Luckmann,
1966/2002). Som tegnsystem er sproget objektivt i den forstand, at det
forsyner os med færdiglavede muligheder, som eksisterer forud for det
enkelte menneske, fx syntaks, morfologi, ordforråd, kategorisering. Når
mennesket udtrykker personlige oplevelser via sproget, bliver disse
oplevelser indsat i en generel betydningsorden, der både er objektivt og
subjektivt virkelig. Sproget opbygger ”semantiske betydningszoner” og
”tvinger os” så at sige ind i sine mønstre, som Berger og Luckmann
formulerer det (Berger & Luckmann, 2002: 54). I mit arbejde med
organisationsmetaforer er jeg inspireret af en sådan sprogopfattelse, hvilket
afspejler sig i den valgte problemformulering, der indeholder det tvetydige
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verbum ’fremstiller’, der både kan betyde ’skildre’ og ’fabrikere’/ ’producere’.
Metaforen er en betydningsbærer og en repræsentation af det fænomen, det
betegner. Men det er mere end en substitution, da metaforen også rummer
afsenderens beskrivelse, fortolkninger, værdier og vurdering. På denne vis
skabes der virkeligheder ved hjælp af metaforen og sproget, og der skabes
virkeligheder i sproget. Det skal dog understreges, at jeg – selv om jeg
tildeler sprog og metaforer en stor betydning for menneskets perception af
verden – anerkender, at der findes en virkelighed hinsides sproget, og at
mennesket godt kan percipere denne verden uden sprog. Derfor vil jeg
betegne min tilgang moderat socialkonstruktivistisk.
Hvor jeg er inspireret af socialkonstruktivismen som en overordnet metateori,
er mit mere konkrete sproglige ærinde en form for semiologisk forsøg på at
praktisere sprogforskeren Ferdinand de Saussures semiologiske projekt og
videnskabelige vision om at studere tegnenes liv i det sociale liv7. For hvad
er kunstmetaforer? Som jeg anskuer dem, er de betydningsbærende tegn i
erhvervslivet, og min opgave er at dissekere denne betydning. Min
fascination af tegnenes liv stammer dog først og fremmest fra den
semiologiske strukturalist Roland Barthes, som har videreført Saussures
strukturalistiske tegnbegreb og analyseret hverdagens tegnsystemer for at
afdække kræfter, myter og ideologier, ja betydningsmekanismer, som
påvirker og præger den sociale virkelighed (fx Barthes' Mytologier fra 1954).
Min sprog- og metaforopfattelse er således også inspireret af den
strukturelle semiologis opfattelse af sproget som et system, hvori betydning
opstår via kombination og selektion og et semantisk netværk af forskelle og
ligheder. Denne sprogopfattelse finder jeg forenelig med den
socialkonstruktivistiske sprogopfattelse, som vi fx finder den hos Berger og
Luckmann, idet begge betoner, at vi skaber vor verdensopfattelse i kraft af
betydningsprocesser og -systemer. Og det er sådanne betydningsprocesser,
der er fokus for denne afhandling. Da den strukturelle semiologi ikke har
udviklet en decideret metaforteori, kommer den til kort i forhold til denne
afhandlings metodologiske praksis. I min tilgang til metaforbegrebet har jeg
valgt at tage afsæt i allerede eksisterende metaforteori ved at gribe fat i den
første teoretiker på området, Aristoteles, som i flere henseender danner
grundlag for senere metaforteorier, samt i den kognitive semantiks
metaforteori.

7

Ferdinand de Saussure står fadder til den strukturalistiske tegnteori,
fremlagt i Cours de linguistique générale i 1916.
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Anden Akt
Metaforens Funktion i Sprog,
Kognition og Organisation

Lige siden Aristoteles’ tid har metaforen været et sprogfilosofisk stridens
æble. Denne videnskabelige fejde skal ikke skitseres her8, men i første
scene giver jeg dog en kort præsentation af metaforens filosofiske
forvandling: fra at være en stilistisk lighedsfigur til at få status som
erkendelses- og tankefigur. I scene 2 anskuer jeg organisationer fra et
kognitivt perspektiv og diskuterer en række organisationsmetaforer, som
dominerer moderne ledelses- og organisationsteori samt den faktiske
opbygning af moderne organisationer.

SCEN E 1

LIGHED , SKØN HED OG K OGNITION
Termen metafor kommer fra det græske metaphorá, der betyder ’ombytning’,
’overføring’, ’transport’. Traditionelt opfattes metaforen som et overført,
billedligt udtryk, der forbinder et konkret realplan med et billedplan på basis
af en semantisk ækvivalens mellem de to planer (også kaldet tenor og
vehikel). Princippet for den indbyrdes relation består af en form for
observeret lighed mellem tenor og vehikel (Møller, 1995). Denne opfattelse
af metaforen som en lighedsfigur stammer fra Aristoteles, der beskriver
metaforen som et af retorikkens centrale sproglige virkemidler og den
vigtigste blandt troperne. For Aristoteles er metaforen en poetisk
omskrivning af hverdagssproget, men den besidder endvidere evnen til at
give indsigt og vise nye sammenhænge. I sit værk om digtekunsten
beskriver Aristoteles eksempelvis, hvordan metaforen livets aften fungerer
som substitution for alderdom: Eftersom livet forholder sig til alderdommen,
som dagen til aften, kan vi kalde alderdommen for livets aften eller – med
Empedokles’ udtryk – livets solnedgang (Aristoteles, 1975, kap. 21: 60). På
8

For en gennemgang af denne fejde se fx Krogh Hansen & Holmgaard (1997)
eller Ortony (1979/1993).
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denne vis kan metaforen lede tanken og følelserne i en bestemt retning, fx
lyder livets solnedgang formentlig mere poetisk end alderdom i de fleste
danske ører, da solnedgang vækker behagelige konnotationer som ro og
hvile. Alderdom derimod konnoterer sygdom og forfald.
Metaforens evne til at forskønne et begreb indebærer også, at den kan
forføre tanken ved at lede modtagerens forståelseshorisont i en særlig
retning og derved fremkalde en særlig stemning. Hvis vi et kort øjeblik
springer fra antikken til Adolf Hitler, Goebel og Nazityskland, møder vi her en
metaforisk kampretorik, der fremstiller jøden som en svulst, der inficerer den
tyske moderkrop – et propagandistisk billede, der er blevet projiceret på
millioner af tyskeres indre billedskærm. Bevæger vi os lidt videre i historien,
finder vi koldkrigsmetaforen 'dominoeffekten', der fandt vej til millioner af
menneskers ordforråd som et konsensusskabende udtryk i en tid præget af
mccarthyisme og kommunistforskrækkelse: Hvis blot ét asiatisk land var
under et kommunistisk regime, ville det ifølge denne kausale metafor
medføre, at de omkringliggende lande også ville falde for kommunismen,
som var de dominobrikker på en lang række.
I Aristoteles’ skrifter lovprises metaforens evne til at give indsigt, da
metaforen gør det muligt at bibringe os viden og kan fremkalde en særlig
virkning. En sådan metaforopfattelse bliver imidlertid ikke båret med over i
den moderne filosofi, hvor metaforen og andre poetiske virkemidler bliver
genstande for foragt og udvises fra parnasset for det seriøse videnskabelige
sprog9. Da søger man ikke længere sammenhænge mellem metafor og
erkendelse, men degraderer metaforen til skønt pynt og lader metaforstudiet
blive en del af stilistikken. Denne nedtoning af, hvad metaforen er og kan,
har holdt stand i sprogvidenskaben et godt stykke ind i det 20. århundrede,
idet man har set metaforer som afvigende sprogbrug, der ikke hørte med til
sprogets kernegrammatik10. I næste afsnit vil jeg med den kognitive
semantik tage afstand til en sådan metaforopfattelse ved at vise, hvorfor
metaforen netop er en del af sprogets kernegrammatik.

9

Filosoffen Thomas Hobbes kalder eksempelvis metaforer for ”ignes
fatui” (lygtemænd) i Leviathan, hvor han plæderer for at bandlyse
metaforbrug fra den videnskabelige diskurs (Larsen, 1992: 145), mens
filosoffen John Locke ser billedsprog som bedragerisk værk (Lakoff &
Johnson, 2002: 214).
10 Metaforens fald og forfald er beskrevet af filosoffen Paul Ricoeur
(1978) i The Rule(s) of Metaphor. Study 2: The decline of rhetoric:
tropology, s. 44-64.
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ME TA FO RE N SO M TA NKE FIG UR
Kognitiv semantik er en sprogteoretisk retning, der undersøger sproget i
lyset af andre mentale og kropslige processer. I et opgør med den
traditionelle dualisme mellem krop og sjæl hævder den kognitive semantik,
at vor kropslige erfaring betinger og motiverer, hvordan ting er
betydningsfulde for os. Betydning er dog også forestillet, idet vi bruger vores
fantasi til at forstå og tale om begreber, der ikke direkte er baseret på vores
erfaring. Her kommer metaforen ind i det kognitive billede, for denne trope
gør det muligt for os at forstå og tale om abstrakte begreber, fænomener,
følelser mv., som vi ikke kan tage og føle på.
En sådan metaforopfattelse blev lanceret af lingvisten George Lakoff og
filosoffen Mark Johnson i den sprogteoretiske nyklassiker Hverdagens
metaforer fra 1980 (oversat til dansk 2002)11. Bogens grundlæggende pointe
er, at metaforen ”lader os forstå og opleve én slags ting ved hjælp af en
anden” (Lakoff & Johnson, 2002: 15) og derfor spiller en central rolle i såvel
dagligsprog, tanke, erkendelse som handling. Da sproget afspejler vores
kognitive system, er sproget en kilde til viden om, hvordan dette system
fungerer. Gennem sproglige analyser af hverdagssproget søger Lakoff og
Johnson at afdække begrebsmetaforer, ud fra hvilke vi lever12.
En måde, hvorpå vi danner metaforiske relationer mellem perception af
omverden og os selv, er gennem spatiale dikotomier som op/ned, ud/ind,
foran/bagved (”orienterede metaforer”). Disse binariteter rumliggør begreber
og forhold metaforisk, eftersom de systematiserer hele begrebsområder.
Ifølge Lakoff og Johnson er op/ned-relationen fx forbundet med en
positiv/negativ-akse samt en mere/mindre-akse. Et par aktuelle eksempler:
’hvor optur’ vs. ’hvor nederen’; ’arbejdsløsheden stiger for humanister’ vs.
11

12

Hverdagens metaforer har i mange henseender grundlagt den store
interesse, metaforen er blevet tildelt af kognitionsforskningen.
Lakoff har siden videreudviklet metaforteorien og appliceret den på
forskellige områder som fx poesi, politik, filosofi og matematik,
bl.a. i Cognitive Semantics (1986), Women, Fire, and Dangerous Things
(1987), More Than Cool Reason. A Field Guide to Poetic Metaphor (1989)
og Philosophy in the Flesh (1999).
Med begrebsmetafor tænkes ikke på et enkelt metaforisk ord eller
udtryk, men på en bagvedliggende metafor, der strukturerer vores
forståelse af et begreb og afspejles i en lang række konventionelle
metaforer. Vendingerne ’du må forsvare dit standpunkt’ eller
’fronterne er trukket op’ henviser fx til den konventionelle
begrebsmetafor DISKUSSION ER KRIG, som i dag er så inkorporeret i
vores sprogbrug, at vi ikke er bevidste om den.
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’antallet af asylansøgere falder i Danmark’. Et andet kognitivt
metaforiserende fænomen i hverdagssproget er, at vi taler om
uhåndgribelige begreber (fx sprog, psyke), som var de afgrænsede entiteter
eller substanser, fx ’de fleste politikeres retorik er tom tale’, ’hun er fuld af
energi’ (”ontologiske metaforer”). Et tredje metaforiserende fænomen er, at
vi overfører begreber og strukturmønstre fra ét sammenhængende
erfaringsområde til et andet område, fx beskrives argumentation som krig,
mennesker som maskiner, livet som et spil, politik som en sport – og
organisationer som kunstarter (”strukturelle metaforer”). Når vi skal forstå
abstrakte fænomener, kan vi ifølge Lakoff og Johnson sammenkæde det
ukendte med mere kendte og velstrukturerede videnområder. Det gør vi ved
at forstå ét aspekt af et begreb ved hjælp af et andet, som når
erhvervslederen beskrives som en filminstruktør eller organisationen som et
jazzband. Det, der skal forstås (fx leder, organisation), hedder i den
kognitive terminologi måldomæne, mens det, der forstås ved hjælp af (fx
filminstruktørrolle, jazzband), betegnes kildedomæne. Disse termer vil jeg
benytte i undersøgelsen, da de på simpel vis indikerer metaforens
betydningsoverførende bevægelse fra kilde- til måldomæne.
Det er vigtigt at bemærke, at de strukturelle metaforer blot overfører nogle af
de betydninger og strukturer, kildedomænet tilbyder, fx retter
begrebsmetaforen DISKUSSION ER KRIG fokus mod kampaspektet, men
ikke mod krigens destruktive og tragiske sider: ’han skyder dine argumenter i
sænk' vs. ’dine argumenter er en slagmark’. Hvor de fleste metaforers
måldomæne er det, der typisk er vanskeligt at forstå, abstrakt eller
uhåndgribeligt, har metaforernes kildedomæner ifølge Lakoff og Johnson
ofte en mere konkret betydning for os. Denne metaforregel kan dog
diskuteres, for i dagligsproget er der mange eksempler på, at metaforens
kildedomæne er mere abstrakt end måldomænet. Man kan fx indvende over
for begrebsmetaforen DISKUSSION ER KRIG, som Lakoff og Johnson ofte
bruger som eksempel i Hverdagens metaforer, at de færreste i dag har en
konkret erfaring med krig, i hvert fald ikke den noget anakronistiske krig,
som Lakoff og Johnsons metaforiske udtryk refererer til (fx ’at tage det tunge
skyts frem’). I dag har trusler om atomvåben og terrorisme givet krige et
ganske andet tragisk og ukendt ansigt, hvilket for mig at se rykker på
indholdssiden af termen krig. De fleste vestlige mennesker oplever ikke
krigen ved selvsyn, men gennem mediernes beskrivelse, ja måske er krige
virtuelle krige i en simulakrernes tid, dvs. ikke-virkelige krige, som sociologen
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Jean Baudrillard provokerende ytrede under Golfkrigen i 199113. Min pointe
er her, at de fleste af os har en mere konkret erfaring med at diskutere end
at føre krig, hvilket så at sige skyder Lakoff og Johnsons metaforregel i
sænk.
ME TA FORIS KE MØNS TRE
Den kognitive metaforteori er et velegnet redskab til at analysere, hvordan
vores forståelse af ledelse og organisation kommer til udtryk i metaforiske
mønstre i sproget. Taler vi fx om lederen som en instruktør, arbejdspladsen
som en scene og medarbejderne som skuespillere, kan metaforteorien være
et middel til at strukturere dette metaforiske mønster, så at det bliver evident,
at udtrykkene har teatret som kildedomæne. Den kognitive semantik gør
desuden opmærksom på, at når metaforen overfører struktur fra
organisation til teater, lader den os samtidig forstå og opleve organisationen
som et teater. Metaforteorien er velegnet til at afdække tanker og ideologier,
der ligger bag konkrete metaforiske udtryk i det sociale liv. Et eksempel
herpå er, at George Lakoff anvendte metaforteorien til at analysere Vestens
retorik under Golfkrigen i 1991. Her fandt han frem til, at krigsdiskursen14 tog
sig ud som en klassisk eventyrfortælling med helte (USA), skurke (Irak,
Saddam Hussein) og stakkels Kuwait, og at en sådan krigsfortælling med
helte-fjende-metaforer fik betydning for Vestens tilslutning af krigen (Lakoff,
1991). Lakoffs analyse viser, at metaforer præger vore tanker og handlinger,
uden at vi er bevidste om det. Desuden er analysen et eksempel på, at
metaforer og deres virkemåde kan afdækkes overalt i det sociale liv, fra
poesi til propaganda – til ledelsesretorik.
Med den kognitive semantik kan man i og for sig analysere en hvilken som
helst metaforisk sprogbrug, men i Hverdagens metaforer er det sprogets
konventionelle metaforer, Lakoff og Johnson retter søgelyset mod, og ikke
innovative metaforer, som man fx ofte møder i poesi15. Herved peger de på
metaforiske bestanddele af sproget, som er så integreret i vores sprogbrug,
at vi ikke er bevidste om dem, men som vi alligevel handler ud fra. Man kan
nu indvende over for de fremstillede konventionelle metaforer, at de ikke
13
14
15

Jean Baudrillard (1991): ”La guerre de Gulfe n’a pas eu lieu”. Paris:
Gallilée.
Diskurs skal her forstås i snæver forstand som en tids- og
samfundsforankret forståelses- eller handlingshorisont.
Se Lakoff & Turner: More Than Cool Reason: A Field Guide to Poetic
Metaphor, University of Chicago Press, 1989, for en fremstilling af
metaforens rolle i poesi.
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afspejler universelle kognitive processer, eftersom hvad der er konventionelt
eller ej, i høj grad afhænger af, hvilken kultur og del af verden man befinder
sig i. Et andet kritikpunkt ved Lakoff og Johnsons metaforopfattelse er, at
den udvisker skellene mellem forskellige troper ved at behandle
personifikation, symbol, synekdoke, metynomi som underkategorier af
metaforbegrebet. I forhold til denne afhandling er det desuden en teoretisk
mangel, at den kognitive semantik primært interesserer sig for sproget som
en kilde til at forstå, hvordan vores begrebsapparat er struktureret. Herved
nedtoner den nemlig en væsentlig pointe, som jeg plæderer for, nemlig at
sproget også er med til at skabe vores forståelse af verden og derved med til
at frembringe vor livsverden. Hvis man kobler en sådan
socialkonstruktivistisk tanke med den kognitive metaforteori, må man slutte,
at metaforer har et stort manipulativt potentiale. Når metaforer altid
fremhæver og dækker over aspekter ved måldomænet, og når metaforer er
en del af dagligsproget, som ofte påvirker og præger vore tanker, uden vi er
bevidste om det, er manipulation så at sige altid til stede. Som Per Højholt
kløgtigt har udtalt: ”Kun en tåbe frygter ikke metaforen, kun idioter tror, de
kan undgå den.” Næste scene skitserer, hvorfor vi ikke kan undgå
metaforen, når vi taler om organisationer.

SCEN E 2

H VER DAGENS ORGANISATIONS M ETAFORER
Som den kognitive semantik har påpeget, kan sprogets metaforiske udtryk
benyttes til at studere, hvordan vi tænker og forstår begreber ved hjælp af
kognitive metaforer. Altså kan de metaforer, der strukturerer vores forståelse
af begrebet organisation, bruges til at undersøge, hvordan vi taler om og
tænker organisationer. Det har Gareth Morgan som nævnt gjort, hvilket
denne scene vil komme nærmere ind på. Først vil jeg imidlertid overveje,
hvad en organisation er beskrevet med hverdagens metaforer.
O RGANIS ATI ONE R I ET KOG NITIV T PE RSP EKTI V
En organisation er et uhåndgribeligt begreb, som er vanskeligt at
kategorisere og klassificere. Er en enmandsvirksomhed, en spejdertrup, en
madklub eller al-Qaida fx en organisation? Hvornår ophører en organisation
med at høre under kategorien organisation? Tilsyneladende er vores
kategorisering af organisationer afhængig af kvantitet og funktion: Den
typiske organisation består af et vist antal mennesker, der arbejder og
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fungerer sammen i en faglig enhed16. Men da organisationer er abstrakte
størrelser, er det nærliggende at ty til metaforer, når vi tænker og taler om
dem. Ja faktisk er det ikke til at komme uden om metaforen, for ordet
organisation er i sig selv en metafor, om end den i dag ikke har en
metaforisk effekt: Organisation er afledt af det græske órganon (’redskab’)
og er beslægtet med ordet érgon (’arbejde’). Her har vi med en uhåndterbar
signifié at gøre, hvorfor vi bruger entitetsmetaforer, når vi skal gruppere,
klassificere og kvantificere den. Selv om en organisation aldrig er en fysisk
eller afgrænset entitet, taler vi om den, som var den afgrænset: Den kan
vokse, blive mindre, reduceres, og en virksomhed kan være lille, mellemstor
eller stor. Vi taler om organisationen, som var den en levende entitet, der fx
kan lære (jf. et af tidens plusudtryk, ’den lærende organisation’), eller en
beholder, der fx er fuld af liv eller tømt for energi. Kort sagt giver vi
organisationer form ved hjælp af ontologiske metaforer17.
Ofte beskriver vi også organisationer med strukturelle metaforer.
Eksempelvis oplevede jeg på et 3-dages lederkursus, at de deltagende
ledere beskrev deres respektive organisationer med vidt forskellige
metaforer såsom et håndboldhold, en myretue, en zoologisk have, et cirkus
med primadonnaer, et tivoli, et teselskab, et vadested, et hav, et forår, en
sejlbåd i kapsejlads, Andeby, et væksthus, en økultur18. Disse metaforer er
strukturelle, idet de overfører betydningsstrukturer fra ét domæne til
kildedomænet (ledernes respektive organisationer). Sådanne metaforer er
udtryk for, at vores forståelse af begrebet organisation ydermere er præget
af vore erfaringer med og oplevelse af at være i en organisation. Lakoff og
Johnson understreger i Hverdagens metaforer, at de mangler viden om
metaforers erfaringsmæssige grundlag, men de ræsonnerer, at erfaringen
altid har betydning for perceptionen af en metafor: ”Faktisk føler vi, at ingen
16

Den gængse betydning af ordet organisation er ”det at få noget til at
fungere planlagt og systematisk, fx en arbejdsopgave el. ledelsen af
en virksomhed” (Politikens nudansk med etymologi fra 2000).
17 Faktisk er det svært at forestille sig en organisation uden at tænke i
formtermer. Det har organisationsteoretikeren Rafael Ramirez vist i
The Beauty of Social Organizations (1991), hvor han finder belæg i
denne påstand ved at se på sprogbrug om ledelse og organisation:
organisationsform, formelle og uformelle organisationsstrukturer,
transformere, informere, formulere etc. (Stenström, 2000: 85).
18 Jeg deltog 2.-4. december 2002 i en 3-dages lederudviklingsworkshop
med titlen Chefen og lederen som instruktør og medspiller i
organisationslivets dramaer – ledelse som et ’Sisyfos-arbejde’ på
konsulentvirksomheden DISPUK for dels at få indsigt i en
organisationskonsulents anvendelse af metaforer i lederuddannelse,
dels at observere ledernes brug af og refleksioner omkring
organisationsmetaforer. Se evt. bilag I.

20

metafor nogensinde kan forstås eller blot blive passende repræsenteret
uafhængigt af dens erfaringsmæssige grundlag” (Lakoff & Johnson, 2002:
30).
O RGANISATI ONSBILLE DE R
Ligesom Aristoteles er vanskelig at komme uden om, når emnet er
metaforer, er Gareth Morgan et vigtigt udgangspunkt, hvis man, som jeg, vil
undersøge en type organisationsmetaforer. Det skyldes, at Morgan for alvor
satte fokus på metaforens funktion i organisationsteori og -praksis med
Images of Organization fra 1986. Heri beskriver han, hvorledes der tegner
sig nogle grundlæggende metaforer i organisationsteorien, fx fremstilles
organisationer ofte som maskiner, organismer, hjerner, psykiske fængsler
eller politiske systemer. Sådanne metaforer former ifølge Morgan vores
forståelse af ledelse og organisation. Morgans metaforfremstilling er
mærkbart inspireret af den kognitive semantik, fx klinger hans
metafordefinition i sin ordlyd vældig lakoff-johnsonsk, men Morgan udelader
at henvise til den kognitive semantik. Til Morgans forsvar skal dog siges, at
hans projekt ikke er sprogvidenskabeligt, men ledelses- og
organisationsteoretisk, eftersom hans primære ærinder er:
•

at påvise, at mange konventionelle forestillinger og teorier om
organisationer og ledelse er baseret på et mindre antal metaforer,
som kan være hæmmende for organisationsudvikling.

•

at vise, hvordan metaforer kan bruges til at analysere og løse
problemer i organisationer samt forbedre ledelse og
organisationsstruktur.

•

at udforske nogle alternative metaforer, der kan skabe nye måder at
forstå og forme organisationer.

En vigtig pointe, som Morgan gentagende gange slår fast, er, at metaforen
ikke blot åbner for en hvilken som helst ny forståelse af organisationen, men
leder vores forståelse i en særlig retning ved at fremstille ”one-sided
insights” og ”distortions” (Morgan, 1998: 5). Som også Lakoff og Johnson
påpeger, vil en metafor altid fremhæve særlige forbindelser mellem mål- og
kildedomæne, samtidig med at den nedtoner og skjuler andre mulige
forbindelser. Betragter vi fx virksomheden som en familie, nedbryder denne
metafor det klassiske skel mellem det private (hjemmet) og det offentlige
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(arbejdet), da metaforen forener arbejde og familieliv i samme billede19. Når
familiemetaforen fremstiller arbejdspladsen som et hjem, retter den
opmærksomheden mod de personlige og uformelle relationer, samtidig med
at den ser bort fra, at virksomheden også er underlagt formelle og kulturelle
kodeks såsom en særlig jargon eller en implicit dress code. Selv om
familiemetaforen overfører betydningsstruktur fra hjem til arbejdsplads og
derved postulerer en relation, er og bliver en virksomhed ikke et hjem,
ligesom den heller ikke er en legeplads, en maskine eller et levende væsen.
Hvor det i arbejdslivet er en ganske normal foreteelse, at en medarbejder
enten siger op eller bliver fyret, så er det heldigvis sjældent, at et
familiemedlem bliver afskediget.
Et vue hen over nutidens kommunikative organisationslandskab vil hurtigt
bringe metaforer fra intimsfæren i syne. I 2002 havde B&O fx på deres
hjemmeside en såkaldt Family Entrance, der hilste brugeren velkommen
med ordene ”We are family” og beskrev, hvordan de forskellige
datterselskaber har ”different goals and ambitions, but all part of the Bang &
Olufsen family” (www.beo.com). Et andet eksempel er
forskningsinstitutionen Learning Lab Denmark, hvis administrerende direktør
har betegnet virksomheden for en familie (se fx ”We are family”,
Universitetsmagasinet Asterisk, nr. 3, februar 2002). Et tredje eksempel er
reklamebureauet Home Sweet Home, der har indrettet bureauet som et
hjem (www.homesweethome.dk)20.
Familiemetaforen er et godt eksempel på, hvordan metaforen er en flertydig,
men også tvetydig størrelse: Selv om metaforen er åben for mange
forskellige tolkninger (fx har hver medarbejder sin egen personlige forståelse
og oplevelse af, hvad en familie og et hjem er), er metaforen også potentielt
forførende, idet den fremhæver visse aspekter (fx fremstilles virksomheden
som et uformelt og behageligt sted at være) og skjuler andre (fx fokuserer
19

Gareth Morgan har, så vidt jeg er orienteret, ikke beskrevet
familiemetaforen, men jeg inddrager den som et eksempel på en
metaforik, der i de senere år har vundet indpas i den organisatoriske
diskurs.
20 I Organizational Communication (1997) skriver
organisationsteoretikerne Eric Eisenberg og H.L. Goodall, Jr., at
familiemetaforen er en udbredt metafor i USA, hvor virksomheder som fx
Disney bruger den til at give et positivt syn af den omsorgsfulde og
støttende virksomhed. Professorerne Niels Åkerstrøm Andersen og Asmund
Born griber fat i en lignende tendens i Kærlighed og omstilling
(2001), hvor de peger på, at der med et kærlighedens sprog og logik er
sket et skifte i, hvorledes forholdet mellem medarbejder og
arbejdsplads bliver opfattet og italesat i den offentlige sektor.
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familiemetaforen ikke på, at virksomheden er en trist familie med en
hierarkisk struktur, hvor lederen er en dominerende, alkoholisk far eller en
voldelig mor). Således formidler familiemetaforen et forenklet verdenssyn –
ligesom alle andre metaforer. En organisationsmetafor, som med sin
menneske- og verdensopfattelse møder og har mødt særlig stor udbredelse,
er maskinmetaforen, som jeg vil opholde mig ved i det følgende for senere at
sammenligne den med kunstmetaforikken.
D E T MEK AN IS KE MEN N ES KE SY N
Med den industrielle revolution og maskinernes indtog i 1800-tallet har
maskinmetaforen vundet indpas som et dominerende billede på den
bureaukratiske organisation. Maskinmetaforen retter fokus mod
organisationens nyttevirkning, produktionens kapacitet, ja mod fabrikationen
af et fysisk produkt. Et mekanistisk arbejdsprincip er fx Henry Fords
samlebånd, hvor medarbejderne har veldefinerede arbejdsfunktioner, som
alle er centreret om at fabrikere et produkt. Arbejdet ses i dette perspektiv
som en del af et større maskineri, hvor råmaterialet kommer ind i den ene
ende, bliver bearbejdet og kommer ud i den anden ende som et færdigt
produkt. Denne mekanistiske fremstilling har haft stor indflydelse på
udviklingen af industrisamfundet, idet forskellige dele af samfundet er blevet
effektiviseret efter maskintankegangens ideal om, at virksomheden skal
fungere som en maskine eller en fabrik, mens arbejderne skal fungere som
udskiftelige tandhjul.
Et eksempel på en sådan organisationsteoretisk tanke leverede sociologen
Max Weber, der udarbejdede en organisationsmodel med den preussiske
hær som forbillede: et hierarkisk, rationelt system, der skal fungere som et
velsmurt maskineri. Inden for organisationsteorien bliver maskinmetaforen
dog typisk kædet sammen med Frederick Winslow Taylor, som i sidste
halvdel af 1800-tallet lancerede sin famøse forestilling om ”Scientific
Management”, hvad der senere fik betegnelsen taylorsystem; et system til
forøgelse af arbejdernes præstation ved minutiøs rationalisering.
Taylorismen/taylorsystem har siden fundet vej til ordbøgerne og står i dag
for hierarkisk opbyggede, bureaukratiske virksomheder, en nøje tilrettelagt
arbejdsdeling og tilsidesættelse af menneskelige hensyn. Den tayloristiske
tankegang er gennemsyret af et mekanisk menneskesyn, eftersom
arbejderen ses som et tandhjul, hvis funktion og arbejdsindsats nøje skal
beskrives ved hjælp af tidsstudier, så at arbejderens indsats kan foreskrives
og derved optimeres.
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I dag møder maskinmetaforen og den tankemåde, den repræsenterer, ofte
kritik i organisatoriske sammenhænge. Det skal dog understreges, at det
mekaniske menneskesyn også findes inden for flere andre sociale systemer,
fx i sportens verden, hvor den menneskelige krop opfattes som en mekanisk
konstruktion, hvis ydeevne til stadighed kan optimeres, måske med hjælp fra
nogle skud doping, så det er mindre trægt at cykle op ad de franske alper.
Inden for lægevidenskaben opfattes mennesket i høj grad også som en
mekanisk konstruktion bestående af anatomiske dele og biologiske
funktioner, og i den kulturelle sfære finder vi talrige eksempler på en
mekanistisk verdensopfattelse og maskinfascination, fx i film som Fritz
Langs kritiske Metropolis, Charlie Chaplins satiriske Moderne Tider og
Terminator–trilogien (Terminator 3 fra 2003 bærer den meget betegnende
undertitel Rise of the Machines); i litterære værker som Jules Vernes’
fremtidshistorier og Johannes V. Jensens maskinforherligende tekst om
verdensudstillingen i 1902 og ikke mindst i fascistisk og nazistisk kunst, fx i
Leni Riefenstahls udskældte Triumph des Willens, hvor skønheden findes i
de ariske menneskekroppes militaristiske konstruktioner.
Med vidensamfundets opkomst og dets nye medier er det også blevet
ganske udbredt at tale om organisationen – og den menneskelige hjerne –
som en maskine, nemlig som en computer, der skal lagre informationer21.
Ifølge Morgan former en rationel, mekanistisk tankemåde stadig vores
grundlæggende forestilling om, hvad en organisation er. I dag er de fleste
nutidige organisationer til en vis grad bureaukratiseret, og vi taler om
organisationer, som var de maskiner med en nyttefunktion og en
produktionskapacitet, hvor vi følgelig forventer, at de skal fungere som
maskiner, der skal smøres, hvis de bliver rustne22.

21

Organisationsteoretikeren Martin Kilduff kalder computermetaforen for
en opdateret maskinmetafor i artiklen ”Deconstructing organizations” i
Academy of Management Review, nr. 18, 1993.
22 Ifølge Lakoff og Johnson lever vi i den vestlige kultur efter den
strukturelle metafor ARBEJDE ER EN RESURSE. Det skyldes, at vi forstår
arbejde som en type aktivitet, der kan kvantificeres (fx i tid),
tilskrives en værdi, opfylder et nyttigt formål og kan opbruges, i
takt med at det tjener sit formål. Denne metafor har stor betydning
for de vestlige industrisamfunds arbejdsform, da den fremhæver
centrale aspekter ved arbejde, som vores kultur er indrettet efter
(Lakoff & Johnson, 2002: 80-81).
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LIV , P E RSO NE R O G FI G URE R
Ofte puster vi også liv i organisationer med organismemetaforer, som når vi
taler om, at en virksomhed er i vækst eller er truet. Eksempler på
organismemetaforer i virksomhedssprog er legio, fx omtaler B&O’s
hjemmeside firmaets økonomiske derouter som ”life-threatening crises”;
Dagbladet Børsen bliver solgt med sloganet ”skabt til vækst”, og
konsulentfirmaet Right Kjaer & Kjerulf arbejder med sloganet ”Mennesker i
vækst, virksomheder i vækst” og mantraer som ”Fremtidens virksomhed er
en levende organisme, der flytter sig lidt hver dag” (www.k-k.dk).
En anden populær type ’levende’ metaforer er personifikationer. I de senere
år er det blevet populært at personificere virksomheder med terapeutiske og
antropomorfe vendinger, som når organisationskonsulenter taler om at finde
virksomhedens identitet, arbejde med organisationens ydre ansigt eller
23
kurere dens kriser . Fremstilles organisationen som et kunstnerisk
ensemble, får organisationen også et menneskelig ansigt – i skærende
kontrast til maskineriets tandhjulstankegang. En organisationsmodel, der
ligesom maskinen udelader den menneskelige dimension, er pyramiden,
som karakteriserer den traditionelle hierarkiske organisation med ledelsen i
toppen og de menige medarbejdere i bunden. Denne hierarkiske
organisations modsætning betegnes til tider en spaghetti- eller netværksorganisation med metaforiske udtryk, der begge flytter fokus fra en stringent
opbygning mod en mere løs og forgrenet organisationsstruktur. I de
kunstneriske performancemetaforer finder vi organisationsstrukturer fra den
ene yderlighed til den anden, fx fra det hierarkisk organiserede
symfoniorkester til den improviserende jam session. I de følgende akter vil
jeg analysere og fortolke disse metaforers karakteristika.

23

Det københavnske brandingbureau e-Types indleder fx et hæfte om deres
arbejde med følgende ord: ”Alle virksomheder og institutioner har en
særlig identitet, der udspringer af organisationers visioner, rødder,
personlighed, fortællinger og symboler. Identiteten får virksomheden
til at føle, den eksisterer, at den er et sammenhængende og særligt
væsen med en historie og et eget rum” (e-Types: identitet).
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Tredje Akt
Midt i en Jazztid?

I de senere år har den populære ledelseslitteratur som nævnt leveret en lang
række bidrag til, hvordan ledelse og organisationer kan forklares og forstås
ved hjælp af kunsten som metafor (se citatmosaikken i bilag I). Ser man på
nyere ledelseslitteratur, rummer den fx organisationsmetaforer, hvis
kildedomæne er kunstarter som musik (fx jazz, blues, pop, rock, opera,
klassisk), dans (fx ballet, tango) samt drama og fortællinger (fx teater, film,
litteratur)24. I denne akt ser jeg nærmere på, hvordan disse metaforer
fremstiller ledelse og organisation.

SCENE 1

L E D E L S E S L IT T E R A T U R EN S K U N S T M E T A F OR E R
”Från konsten hämtas inspiration åt det ”nya” ledarskapstänkande En del av
dessa liknelser härstammar från det enkla faktum att man inte vill se
ledarskap som en vetenskap. ’Ledarskap är en konst’ utropar författare efter
författare och tager därmed avstånd från den traditionella synen.”
Ordene stammer fra Emma Stenströms ph.d.-afhandling, Konstiga företag
(Stenström, 2000: 100-101). Heri beskriver hun, hvorledes en æstetisering
og romantisering af erhvervslivet præger ledelsesteorien i den nye økonomi,
og hun påpeger, at visioner ofte udtrykkes ved hjælp af kunstmetaforer.
Ifølge Stenström er det i organisationsstudier blevet mere udbredt at
anvende metoder fra de æstetiske studier, fx tekstanalyse og dramaturgiske
analyser, med henblik på at nå til en dybere forståelse af ledelse og
24

Organisationsteoretikeren Nick Nissley præsenterer i artiklen ”ArtsBased Learning in Management Education” et litteraturstudium samt en
lang række eksempler på, hvordan æstetisk epistemologi, eller ”artsbased learning”, bliver anvendt i ledelseslitteraturen. Eksemplerne
præsenterer han ud fra en typologi bestående af seks overordnede
kategorier: musik, drama, litteratur, visuel kunst, dans og
storytelling (Nissley, 2002).
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organisationskultur. Stenström leverer en række eksempler på
ledelseslitteraturens kunstmetaforer, som jeg her tager afsæt i: Hvor Peter
Drucker sammenligner erhvervslederen med en dirigent af et
symfoniorkester, ser Max De Pree og John Kao ligheder mellem lederen af
et jazzband og lederen af en 'improviserende’ organisation. Peter Vaill
beskriver i Managing as a Performing Art lederen som en teaterregissør,
mens Tom Peters plæderer for, at ledelsens bedste rollemodeller er at finde
i orkestrets og teatrets verden. I The Experience Economy går Joseph Pine
og James Gilmore så langt som at hævde, at teatret ikke er en metafor for
organisationer, da arbejdspladsen i bogstaveligste stand er et teater i
oplevelsesøkonomien (Pine & Gilmore, 1999). Metaforer fra den litterære
verden har også vundet indpas i ledelseslitteraturen, fx sammenligner John
Shotter lederen med en forfatter, mens Lee Bolman og Terrence Deal ser
ligheder mellem lederens og poetens evne til at inspirere via symboler.
Af nyere dansk ledelseslitteratur kan jeg supplere med Ole Fogh Kirkebys
indledende essay i The Art of Competence. Et tværsektorielt udviklings- og
forskningsprojekt fra 2002, hvor Kirkeby sammenligner lederen med
forskellige kunstneriske aktører: skulptøren, musikeren, forfatteren, digteren,
instruktøren. Hans bøger Ledelsesfilosofi (1998) og Organisationslitteratur
(201) rummer også analogier mellem ledelse og kunstarter som musik og
teater (se evt. citatmosaikken, bilag II). I tidsskriftet Ledelse i Dag finder vi
eksempler på musikmetaforer i et temanummer om samspillet mellem musik
og ledelse. Men hvordan skal man forstå disse kunstneriske ledelses- og
organisationsmetaforer? Hvilke syn på ledelse og organisationer udtrykker
de? Det vil jeg undersøge nærmere på de følgende sider, hvor jeg først
sætter fokus på, hvad ledelsesmetaforer med kildedomæne i de udøvende
kunstarter repræsenterer, og dernæst dykker ned i én af de hyppigt
anvendte ledelsesmetaforer: musikken.

SCEN E 2

D ET KUNSTNERISKE ENS EMBLE
I modsætning til maskin- og computermetaforer fjerner kunstmetaforer fokus
fra det standardiserede arbejde og retter opmærksomheden mod det
processuelle værk. Det gør de ved at fremhæve organisationen som et
kunstnerisk ensemble, dvs. et team eller et kollektivt ’vi’: Hvad enten
metaforen fremstiller organisationen som et jazzband, et symfoniorkester, et
swingband eller en teatertrup, drejer det sig om en performance, som en
gruppe mennesker udfører sammen. Det kunstneriske værk er her ikke et
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materielt produkt, som det fx er tilfældet med billedkunst, eftersom værket i
disse kollektive kunstarter er identisk med processen; med udøvelsen af et
kunstnerisk stykke arbejde. Da organisationer ikke er fysiske størrelser, men
består af en gruppe mennesker, der arbejder sammen mod fælles mål og
derved interagerer i en social virkelighed, virker det nærliggende at drage
paralleller mellem organisationer og udøvende kunstarter som teater og
musik frem for plastiske kunstarter som maleri, skulptur, design, installation,
videokunst og collage, hvor skabelsen af værket typisk blot involverer én
kunstner, dvs. et ’jeg’ frem for et ’vi’, samt materiale25. I hvert fald hvis
intentionen er at give organisationen et menneskeligt ansigt. At
’performende’ teater- og musikmetaforer er blevet populære i
ledelseslitteraturen, hænger for mig at se netop sammen med, at metaforer
med kildedomæne i de udøvende kunstarter fremhæver nogle menneskelige
og æstetiske aspekter ved organisatorisk arbejde (se figur 1).

FIGUR 1: ORGANISATIONEN SOM KUNSTNERISK ENSEMBLE
BESKRIVES ORGANISATIONEN
SOM ET KUNSTNERISK
ENSEMBLE, FREMSTILLES
ORGANISATIONEN SOM…
En kunstnerisk performance
Iscenesættelse

25

DET BETYDER…

Metaforen overfører struktur fra en kunstnerisk
sfære til arbejdslivet. Herved rettes fokus mod det
skabende element i arbejdet og mod
iscenesættelsen.

En proces

Det organisatoriske arbejde anskues som en
fortløbende proces, dvs. en fremskriden, som
medfører, at noget ændres eller udvikles.
Fokus på proces frem for produkt. Eller rettere:
Processen er produktet.

En social interaktion
Fællesskab

Arbejdet er en menneskelig aktivitet, der involverer
en gruppe menneskers samspil.
Fokus på den kollektive udøvelse frem for det
individuelle arbejde.

En antropomorf enhed

Organisationen fremstilles som en enhed af
mennesker.

Et eksempel på en ’statisk’ kunstmetafor kan man finde i Mary Jo
Hatchs bog Organization Theory fra 1997. Her beskriver Hatch lederen i
den postmoderne verden som en kunstner og organisationsteorien som en
”collage made from bits of knowledge and understanding brought
together to form a new perspective that has reference to the past”
(Hatch, 1997: 52).
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Er organisationen et orkester, et jazzband, et teater- eller filmhold,
fremstilles lederen typisk som henholdsvis en dirigent, en jazzmusiker eller
instruktør. Sådanne metaforer betoner særlige egenskaber ved lederen:

FIGUR 2: ERHVERVSLEDEREN SOM KUNSTNERISK LEDER
BESKRIVES LEDEREN SOM
EN DIRIGENT, MUSIKER
ELLER INSTRUKTØR,
BETONER DET LEDERENS…

Engagement
Entusiasme
Gehør
Individualitet
Intuition
Karisma
Originalitet
Passion
Personlighed
Visionære evner

Disse værdier og egenskaber står i kontrast til, hvad jeg vil benævne det
traditionelle ledelsessprog: et sprog, som har produktion, planlægning,
strategi, analyse, beregninger, økonomi, kontrol og styring som nøgleord.
Sammenlignet med sådanne rationelle og strukturorienterede ord bliver det
tydeligt, at kunstmetaforerne repræsenterer noget andet. I mine øjne
placerer kunsten som ledelsesmetafor sig i et dikotomisk forhold med
maskinmetaforens rationelle sprog og tankegang. Denne dikotomi vender
jeg tilbage til i femte akt.

SCEN E 3

D ET MUSISKE E N SEMBLE
Musik er i dag en af de kunstneriske inspirationskilder, der hyppigst tages i
brug i ledelsesmæssig sammenhæng. I organisationslitteraturen ser man et
stigende antal studier, der undersøger relationen mellem musik og
organisationer, fx satte tidsskriftet Organization Science i 1998 fokus på
forholdet mellem jazzimprovisation og improvisation i organisationer i
særnummeret ”Jazz as a Metaphor for Organizing in the 21st Century”26.
Men hvori består ligheden mellem erhvervsledere og dirigenter,
jazzmusikere m.m.? Hvordan fremstiller musikmetaforer ledelse og
26

Temaet i Organization Science tager udgangspunkt i et jazz-symposium
afholdt af The Vancouver Academy of Management i 1998.
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organisationsstrukturer? Disse spørgsmål vil jeg kortfattet forsøge at
besvare ved at udforske to frekvente ledelsessproglige musikmetaforer –
symfoniorkestret og jazzbandet – i de to nævnte tematidsskrifter samt i
udvalgte artikler og enkelte bøger fra den populære ledelseslitteratur.
S YM FO NIO R KE ST RET
”Når maestroen går op på podiet og løfter sin taktstok, svarer musikerne i
samklang. En ny bevægelse, og de stopper alle sammen op. Det er billedet
på absolut kontrol – det perfekte symbol på ledelse. Og alligevel er det alt
sammen én stor myte – og en af de mest brugte metaforer om ledelse.”
Sådan skriver organisationsteoretikeren Henry Mintzberg, efter at han en
dag fulgte dirigenten Bramwell Tovey fra Winnipeg Symfoniorkester for at
spore sig ind på den i ledelseslitteraturen ofte anvendte orkestermetafor. På
denne baggrund konkluderer Mintzberg, at orkestermetaforen bygger på
billedet af den karismatiske leder, som har alting under kontrol. Men
samtidig mener han, at dette billede er en myte, der ikke stemmer overens
med virkeligheden, eftersom orkesterlederens kontrol kun er delvis. Hverken
ledere eller dirigenter har fuldkommen kontrol over andre.
Orkestermetaforen fremstiller et æstetisk billede af organisationen, hvor
lederen fremstår som en intuitiv, lyttende og karismatisk figur, og hvor hver
medarbejder beskæftiger sig med, hvad hun eller han musisk brænder for.
Musikerne har veldefinerede opgaver og arbejdsområder (instrument,
noder), mens dirigenten i vid udstrækning har kontrol over temposætningen i
orkestrets musiske udførelse. Hvor det for dirigenten handler om at lytte sig
frem og finde en fælles rytme, skal musikerne finde og følge dirigentens
rytme. Dirigentens opgave er altså at få musikerne til at spille så harmonisk
sammen som muligt. Det er netop dette æstetiske billede af harmoni,
samspil og lidenskabelig ledelse, som orkestermetaforen overfører til
organisationslivet.
Tænker man lidt videre over metaforen, så ser man for sig en leder, der
formår at styre sine medarbejderes tempo med om ikke maskinførerens
hårde hånd så med sin højre hånd og en budgetstok. Overfører vi dette
billede fra kilde- til måldomæne, viser der sig en traditionel og hierarkisk
struktureret organisation med en synlig og dominerende ledelse og nøje
koordinerede arbejdsopgaver. Hver medarbejder har et instrument og en
nøje aftalt position i organisationsstrukturen. Fra et medarbejdersynspunkt
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er dette organisationsbillede med en leder, der kontrollerer hvert et
instruments tone, tempo og rytme, formentlig lidet flatterende, eftersom det
ikke efterlader megen spillerum eller selvstændighed til medarbejderen.
Ligesom industrisamfundets maskinmetafor fremhæver orkestermetaforen
organisationen som en hierarkisk enhed med en synlig og dominerende
ledelse. Det forunderlige ved ledelseslitteraturens orkestermetafor er
imidlertid, at den konnoterer et smukt og harmonisk billede af samspillet
mellem ledelse og organisation – et samspil, der lyder langt kønnere, end
når medarbejderen er et tandhjul i et maskineri og lederen en værkfører.
FIGUR 3: ORGANISATIONEN SOM SYMFONIORKESTER
- gehør

Kildedomæne

dirigent
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J A Z Z B A N DE T
Er måldomænet en innovativ virksomhed med en løs ad hoc-struktur og
selvstyrende grupper, er orkestermetaforen knap så melodiøs. Her kan
jazzbandet til gengæld levere nye toner som inspirationskilde for
ledelseslitteraturen. I forsøget på at beskrive og forklare improvisation,
ledelse og samarbejde i dynamiske organisationer har flere
organisationsteoretikere i de senere år anvendt jazz som metafor (fx Kao,
1996; Barrett, 2000). Men hvad fortæller jazz-metaforen egentlig om
organisationer? Manfred Kets de Vries giver et bud i artiklen "Jazzing Up
Business" fra 1997:
”En metafor for dagens progressive arbejdsplads er det lille jazzorkester/jazz
combo, hvor alle musikerne arbejder sammen om at skabe harmonisk
musik, og hvor alle samtidig har råderum til at improvisere. Enhver af
musikernes kreative evne skal plejes, så de kan spille den bedst mulige
solo, og de mest talentfulde musikere bliver belønnet for deres kunnen og
hårde arbejde. Det er kun under de omstændigheder, at hele gruppen vil yde
sit kollektive bedste.”
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Som metafor for samarbejde formidler jazz et positivt, æstetisk billede af en
balancegang mellem individuel udfoldelse og teamwork; frie rammer og
struktur; kaos og orden; improvisation og musisk harmoni. Som
forståelsesramme for virksomheder sætter jazzmetaforen derfor fokus på
dels medarbejdernes evne til at improvisere og udfolde sine musiske
kompetencer, dels evnen til at lytte og samtidig spille sammen –
egenskaber, som synes at blive stadig vigtigere i moderne organisationer.
Derimod nedtoner jazzmetaforen, at der i enhver virksomhed er en ledelse
med en magtudøvende rolle, og at medarbejdernes arbejdsfunktioner kan
være fastlagte og monotone. Selv om improvisation i et jazzensemble
forudsætter utallige timers øvelse, ligger der, for mig at se, i jazzmetaforen et
romantiseret billede af en jazz-enquete, der jammer sig frem til samklang.

FIGUR 4: ORGANISATIONEN SOM JAZZBAND
jam session:
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jazzmusiker

- improvisation
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Ligesom andre organisationsbilleder leder jazzmetaforen tanken i en
bestemt retning mod en særlig fortolkning. Imidlertid er metaforen på én og
samme tid også flertydig, da den er åben for mange forskellige tolkninger.
Da ethvert menneske har sin egen oplevelse af et jazzband, er fortolkningen
af metaforen afhængig af dels den kontekst, hvori metaforen udtrykkes, dels
den erfaring og oplevelse, som modtageren har i forhold til kildedomænet.
Spiller en medarbejder fx saxofon i et jazzband, har hun eller han formentlig
en anden tilgang til jazzmetaforen sammenlignet med en medarbejder, der
afskyr jazz og i øvrigt associerer kombinationen af en leder og en saxofon
med følgende: nemlig at Bill Clinton yndede at spille på et sådant instrument
for at trække de amerikanske vælgere til sin stemmeurne. Hvis chefen spiller
saxofon ved en festlig lejlighed og omtaler virksomheden som et jazzensemble, kan man forestille sig, at førstnævnte medarbejder vil relatere
sine egne erfaringer med metaforikken, hvorimod sidstnævnte medarbejder
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sandsynligvis vil være skeptisk og måske endda opfatte jazzmetaforen som
et manipulerende ledelsesredskab27.
Her rejser der sig en væsentlig problematik, som berører alle
organisationsmetaforer: Kan en metafor nogensinde appellere til alle, når
den til dels bliver fortolket og forankret i forhold til den enkeltes erfaring med
28
metaforens kildedomæne ? Hvor åben og flertydig er en
organisationsmetafor, når den samtidig styrer modtagerens fortolkning af
måldomænet og formidler et forenklet billede af virkeligheden? Denne
problematik så vi fx i familiemetaforen: Hvis chefen kalder virksomheden for
en familie, er det ikke nødvendigvis et positivt billede for alle medarbejdere,
da det langtfra er alle, der har haft en lykkelig barndom i kernefamiliens
skød. Taler chefen derimod om, at vi er på det gode hold, at vi ikke skal
være på sidelinjen, og at vi skal sparke bolden i mål, for nu at nævne
eksempler på en anden populær ledelsesmetafor – fodboldmetaforen –
vækker dette billede sandsynligvis heller ikke den store gejst og gnist hos
anti-fodboldentusiaster.
Når jazzmetaforen forekommer så hyppigt i ledelseslitteraturen, er det, fordi
mange ser den som et nyttigt og innovativt billede på den dynamiske og
innovative organisation, for hvilken det er nødvendigt at improvisere og være
omstillingsparat i en foranderlig, kompleks verden (for nu at bruge nogle at
de plusord, som typisk ledsager jazzmetaforen). I dansk sammenhæng har
blandt andre organisationsteoretikeren Claus Rerup (Rerup, 1999, bilag I) og
Jens Rottbøll, tidligere HR-direktør for B&O, fremstillet jazzbandet som et
billede på fremtidens organisationsstruktur. Jeg vil i casestudiet komme
nærmere ind på Rottbølls brug af en teatermetaforik i forhold til B&O, men
inddrager ham allerede nu, idet han i en teoretisk sammenhæng har
fremlagt en model over B&O’s organisatoriske strukturer, funderet i

27

28

På LEGOs årsmøde i 1996 visualiserede LEGOs topledelse rent faktisk
jazzmetaforen ved at optræde som et jazzband med den administrerende
direktør, Kjeld Møller Pedersen, i rollen som saxofonist. Ifølge Arie
Y. Lewin var ledelsens intention, som følger: ”The CEO of LEGO used
the occasion to highlight his belief and expectation that
improvisation is an art form that needs to become the hallmark of all
levels of management.” (Organization Science, vol. 9, sep-okt. 98).
Lakoff & Johnson understreger i Hverdagens metaforer, at de mangler
viden om metaforers erfaringsmæssige grundlag, men de ræsonnerer, at
erfaringen altid har betydning for perceptionen af en metafor (Lakoff
& Johnson, 2002).
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musikmetaforer29 (se figur 5). Ifølge Rottbøll kan man se B&O som et big
band, hvor alle spiller efter noder og arbejder ud fra strukturer, rutiner og
fastlagte funktioner. B&O rummer imidlertid flere forskellige
organisationskulturer og -strukturer, og det er ikke alle, der passer ind i
orkester- og big band-metaforen. B&O består eksempelvis også af
afdelinger, hvor der råder en høj grad af selvstændighed. Disse afdelinger
fungerer ifølge Rottbøll som en slags bands, der har egne udtryk og eget
repertoire. I de forskellige afdelinger findes der også mindre arbejdsenheder,
fx projektgrupper, som i deres uformelle og flydende ad hoc-struktur minder
om jazzens jamsessions. Her hersker der ikke rutiner og formelle toner, men
dialog og improvisation. Sådan ser mange virksomheder ud i dag, men i
fremtiden bliver det, ifølge Rottbøll, endnu vigtigere for virksomheder at
kunne omstille sig til forandringer. Det kræver improvisation og en ad hocstruktur som den, vi finder i en jamsession, mener Rottbøll. Men alt bliver
dog ikke ad hoc, for også i fremtidens virksomhed er der brug for struktur,
planlægning og rutiner a la den, der hersker i et big band.

FIGUR 5: FRA BIG BAND TIL JAMSESSION

(Kilde: http://www.polyvalent.se/framtidsfilerna/jazztid.htm)

29

Rottbøll præsenterede modellen ”Fra Big Band til jamsession” til et
arrangement i Nordisk Idé Forum i Göteborg i 2000. I maj 2002
gennemgik jeg modellen med Rottbøll.
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Selv om Rottbøll har udarbejdet modellen med B&O i sigte, kan den
anvendes som en organisationsteoretisk model, eftersom moderne
virksomheder netop bevæger sig fra en stram hierarkisk struktur til en mere
flydende ad hoc-struktur (Helder & Pjetturson, 1999). Griber man fat i big
band-metaforen, henviser dette billede til en struktureret organisation. Skal
organisationen derimod jamme eller for den sags skyld jodle eller rappe,
konnoterer disse metaforer til ganske andre organisationsstrukturer.
Musikmetaforer skærer altså ikke alle organisationer over én kam og
beskriver én type organisationer, for ligesom der er mange forskellige
organisationsstrukturer, er der mange forskellige musiske bands og
ensembler.
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Fjerde Akt
Værdibærende kunstmetaforer
.

– et casestudie af Bang & Olufsen

SCEN E 1

ET MEN INGSFU LD T MØG FA LD
Hvad ligner en B&O-radio? En ”gammeldags lokumsdør”, lød det på
fornærmende vis, da den kulturradikale Poul Henningsen anmeldte
Snedkerlaugudstillingen i København i 1954 og gav radiobranchen tørt på
med følgende kritiske ord (Bang, 2000: 236):
”Rundbuet og tykmavet forlorenhed med sving, svaj og krummelurer, ofte
sammensat af de mest forrykte træsorter behængt med plastic og messing,
så man kan brække sig over at se så megen taktløshed samlet på ét sted.
Den gammeldags lokumsdør i sin mest stupide form er forbilledlig anvendt
som inspirationskilde for tremmeværket i næsten alle højttaleråbninger,
råbende til skyerne om dog at fuldende værket ved at sætte spand og
avispapir ind i kassen, som paradoksalt nok rummer et af vor tids største
tekniske vidundere."
PH’s anmeldelse var ledsaget af flere radioapparater, heriblandt et billede af
B&O’s store stolthed, Grand Prix-radioen. I Struer, hvor B&O har
hovedsæde, tog man PH’s møgfald til sig, og i årene efter oprustede man på
designparameteret. Virksomheden begyndte at anvende eksterne arkitekter
og ”formgivere”, som designerne hed dengang, blandt andet Ib Fabiansen,
David Lewis, Jacob Jensen og Henning Moldenhawer. I 1960 blev der
udarbejdet en bevidst designpolitik, båret af en vision om at skabe originale
produkter, som forener form, funktion og design. Også i kommunikationen fik
piben en anden lyd, idet B&O strategisk begyndte at brande sig på kvalitet
og design og målrettede kommunikationen mod et pengestærkt,
internationalt publikum med sloganet ”For den forbrugerkreds, der diskuterer
smag og kvalitet før prisen”.
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Som Aristoteles har påpeget, beror den rette brug af metaforer på evnen til
at finde ligheder i tingene. Da PH offentligt sammenlignede B&O’s Grand
Prix med en lokumsdør, fik det betydning for B&O’s videre design- og
produktudvikling og for virksomhedens kommunikationsstrategi30. Fjerde akt
er en kvalitativ og eksplorativ undersøgelse af B&O's brug af en type
metaforer, som ikke konnoterer lokum, men snarere besmykker B&O og dets
produkter i dag. I scene 2 fremlægger jeg det empiriske materiale, jeg
inddrager i casestudiet. I scene 3 præsenterer jeg kortfattet virksomheden
B&O og beskriver nogle eksempler, hvor B&O’s HR- og pr-ledelse har
arbejdet med kunst i de senere år, for heri ligger begrundelsen til, hvorfor jeg
har valgt B&O som case. Derefter behandler jeg brugen af litteraturmetaforer
i en præsentationsfilm, der formidler virksomhedens erklærede værdier
(scene 4) for siden at analysere, hvordan HR-ledelsen anvender teatret som
metafor for at formidle virksomhedens vision i træningskonceptet Bang &
Olufsen Business Theatre (scene 5). Endelig vil jeg søge at indkredse
strategiske ændringer i udvalgte lederes brug af kunstneriske
organisationsmetaforer (scene 6). Igennem analysen vil jeg løbende
analysere, hvorledes den behandlede metaforbrug afspejler værdier og
ledelsens forståelse af organisationen som helhed og af organisatoriske
forandringsprocesser.

SCENE 2

MATERIALE
De empiriske data kan deles op i interview, dokumentarmateriale,
elektroniske medier, præsentationsvideoer, observationer og film (se bilag I
for en kildeoversigt). En del af den empiriske analyse er baseret på
kvalitative interview med fem udvalgte ledere (se skema i bilag I). Steiner
Kvale definerer i InterView det kvalitative forskningsinterview som et
interview, der har til formål indhente beskrivelser af den interviewedes
livsverden, så intervieweren kan fortolke betydningen af de beskrevne
fænomener og dermed bedre forstå den interviewedes livsverden (Kvale,
1997: 19).

30

Betydningen af PH’s kritik bliver bl.a. fremhævet af Jens Bang (Bang,
2000: 326-27) og i DR2’s tv-dokumentar-program om B&O, ”Fra Baggård
til Big Business: Verdens Pæneste Lyd”, sendt på DR2 17. november
2002.
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Jeg har foretaget fire interview med henblik på at:
•

Indhente viden om, hvordan og hvorfor kunstmetaforer anvendes til
at formidle værdier i B&O’s strategiske kommunikation.

•

Få indsigt i, om eller i hvilket omfang brugen af kunstmetaforer er
bevidst.

•

Analysere, hvordan kunstmetaforerne fremstiller ledelse og
organisation, og hvordan de udtrykker virksomhedsværdier.

•

Fortolke og forstå værdier og tankemåder, der ligger bag brugen af
kunstmetaforer.

Fælles for de fem interviewpersoner er, at de alle er eller har været i ledende
stillinger i enten personale-/HR- eller i pr-afdelingen i B&O i Struer, dvs. de
har alle arbejdet med at udvikle og formidle virksomhedens værdier, kultur,
identitet og image. Derved har jeg skønnet, at de kan bidrage med centrale
informationer om virksomhedens strategiske kommunikation og metaforbrug.
Ved at interviewe KS, JR og PK31 har jeg fået viden om strategier i
virksomhedens udvikling over en længere periode samt forskellige syn på
denne udvikling, da de tre ledere er eller har været ledere for B&O’s
personaleafdeling. Lederen af International Training og Human Resource
Development, TAH, har jeg interviewet for at få information om
træningskonceptet Bang & Olufsen Business Theatre, som han har
udarbejdet og er ansvarlig for. Via VAF, pr- og informationschef har jeg fået
indsigt i brug af organisationsmetaforer i virksomhedens interne og eksterne
kommunikation32.
Da mit fokus er at undersøge, hvordan og hvorfor lederne anvender kunsten
som ledelses- og organisationsmetafor, sigter jeg især efter at fortolke
betydningen af de beskrevne fænomener (jf. Kvale). Et centralt problem ved
at interviewe personer i ledende stillinger er, at det kan være vanskeligt at få
lov til at styre samtalen, og typisk er ledere interesseret i at give et godt
indtryk af både deres personlige arbejde og af virksomheden (Andersen,
31

I afhandlingen anvender jeg ledernes initialer i stedet for deres
navne. Se kildeoversigt, bilag I, for ledernes navne.
32 Interviewene med TAH (Int3) samt PK og VAF (Int4) er vedlagt som bilag
i deres fulde længde (bilag III). Eftersom jeg interviewede KS og JR i
afhandlingens indledende fase, er disse primært informantinterview,
hvorfor jeg har valgt ikke at vedlægge dem som bilag.
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1990). For intervieweren kan det være en vanskelig forskerposition dels at
styre samtalen, dels at vurdere, om ledernes (ofte positive) udsagn stemmer
overens med, hvad de egentlig mener, og hvordan virkeligheden reelt tager
sig ud, dvs. om udsagnene er troværdige. Denne fejlkilde har jeg forsøgt at
reducere ved at interviewe forskellige ledere om samme emne for derved at
kunne krydstjekke udsagnenes berigtigelse.
I undersøgelsen inddrager jeg løbende forskellige tekster, der bygger på en
kunstnerisk metaforbrug. Jeg tager afsæt i præsentationsfilmen De bærende
værdier, der beskriver B&O’s arbejde med at finde og formulere
virksomhedens kerneværdier i de sene 1990’ere. Jeg indleder med dette
værdisæt, da værdierne også har betydning for de andre analyserede
tekster. Når jeg i scene 5 ser nærmere på træningskonceptet Bang &
Olufsen Business Theatre, inddrager jeg en pjece, som præsenterer dette
koncept (se bilag IV). I scene 6 analyserer jeg en jobannonce, som er
bygget op omkring en orkestermetafor. De nævnte tekster vil jeg undersøge
nærmere, men jeg vil også løbende inddrage andre kilder, fx elektroniske
medier, egne observationer fra virksomhedsbesøg, litteratur om B&O og
tekster produceret af B&O, fx personaleblade, kompetencemappe og
produktmagasin. Sådanne kilder anvender jeg for at nå til en bedre
forståelse af de anvendte kunstmetaforers betydning.

SCENE 3

K UN S T E N S O M M ET A F O R ?
Tre virksomheder har oplevet, at Museum of Modern Art i New York har vist
en særudstilling af virksomhedens produkter. B&O er én af dem.
“Kunsten siver gennem designet ind i de mennesker, der danner kulturen, og
gennem deres arbejde skaber de udviklingen både i produkterne og i
kulturen. Og på den måde kan kunsten, hvis der er lydhørhed, få en
afgørende rolle for en virksomheds eksistens og udvikling.”
Udsagnet er Jens Bangs, søn af den ene af B&O’s to grundlæggere, Peter
Bang33. I anledning af virksomhedens 75-års-fødselsdag udgav Jens Bang i
2000 et omfattende værk om B&O og dets produkter, B&O. Fra vision til
legende. Heri beskriver han virksomhedens historie: Fra de to ingeniører
Peter Bang og Svend Olufsen stiftede en lille radiofabrik i Quistrup i
33

Citatet stammer fra artiklen ”Kunst, design og industrielle produkter”
i Ledelse i Dag (Bang, J. & Hegedahl, P. (2002: 224-227).
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Vestjylland i 1925, til B&O blev en stor industriel koncern med produktion af
forbrugerelektronik som det dominerende forretningsområde. I 2003 har
B&O 2.800 ansatte i hovedkvarteret på Peter Bangs Vej i Struer, retailforretninger i 14 lande og en markedsandel på 1-2 procent i verden og 20-25
procent af hjemmemarkedet34 (www.bang-olufsen.com).
Gennem det meste af virksomhedens historie har B&O koncentreret sig om
udstyr til lyd- og billedgengivelse i hjemmet. I dag har koncernen fem
hovedproduktområder: audio, video, højttalere, av-systemer og link rumsystemer. Siden B&O’s tilblivelse har virksomheden haft som erklæret mål at
skabe produkter, der forener funktion og æstetik; et mål, der især tog fart
efter PH’s føromtalte møgfald. Anskuer man i dag et B&O-produkt med
semiotiske øjne, fremstår produktet som et betydningsbærende tegn
bestående af et indhold og et udtryk; af funktion og design. Hvor der er et
funktionelt krav til produktets kvalitetsmæssige indhold, er der et æstetisk
krav til udtrykket. At B&O har haft succes med at kommunikere produkterne
ud til omverden som sådanne tegn, viser de mange designpriser, som
virksomheden har modtaget (se fx Bang, 2002: 586-587 for en liste over
priser). I 2002 blev B&O-produktet BeoVision 5 fx nomineret til Dansk
Design Pris ”for sit enkle og kompromisløse design, hvor optimal teknologisk
ydeevne står i et harmonisk forhold til et æstetisk velafbalanceret udtryk.”
(http://www.ddc.dk/ddd2002/dknominer.html)

Når B&O sigter efter at fabrikere varer med en kunstnerisk merværdi
inkorporeret i produktet, kan det ikke ligge fjernt at hente inspiration i
kunstens verden, når virksomhedens produkter og image skal brandes. Man
kan desuden tænke sig, at designværdien afspejler sig i virksomhedens
værdier, kultur og identitet. Det var ud fra sådanne forestillinger, at jeg i
projektets indledende fase valgte at undersøge B&O’s
ledelseskommunikation nærmere for at få af- eller bekræftet, om kunsten og
dens metaforer bliver anvendt i en kommunikativ eller organisationsmæssig
sammenhæng. På baggrund af et litteraturstudium samt interview med KS
og JR kunne jeg konkludere, at B&O’s ledelse inddrager kunstmetaforer på
en række kommunikative områder, blandt andre orkester- og
teatermetaforer. Men selv om B&O er en populær case inden for
virksomhedsforskning – også når det drejer sig om studiet af kunstens og
34

I halvårsregnskabet 1. juni–30. november steg B&O’s omsætning med 61
millioner kr. til 2.058 millioner kr. Det svarer til en vækst på 3%
sammenlignet med første halvår 2001-2002 (”Halvårsmeddelelse for
halvår 2002/03”, Struer d. 15. januar 2003. http://www.bangolufsen.com/graphics/bogo/Reports/BO_0204_F.pdf).
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æstetikkens betydning for organisationer35 – er der ikke foretaget en
undersøgelse af B&O’s kunstmetaforik. Dette område vil jeg udforske ved at
gå til casen med følgende spørgsmål:
•

Hvordan og hvorfor anvender B&O’s ledelse kunsten som metafor i
den strategiske kommunikation?

•

Hvilke værdier og forestillinger ligger der bag denne metaforbrug?

På baggrund af mit indledende arbejde kunne jeg tidligt i afhandlingens
forløb konstatere, at en kunstmetaforik typisk ikke er opstået som et bevidst
valg eller har været defineret som et strategisk anliggende fra ledelsens
side. Snarere er kunstmetaforerne kommet til syne i forbindelse med, at
B&O’s ledelse har arbejdet med kunstnere, har brugt kunsten som
inspirationskilde eller har arbejdet bevidst med æstetiske virkemidler. Fx er
en kunstner blevet inddraget i formuleringen af virksomhedens
kerneværdier, og nogle af B&O’s produkter er blevet præsenteret for
pressen på et kunstmuseum. Da der er en relation mellem metaforbrug og
anvendelsen af kunst/æstetik som virkemiddel, vil jeg kort præsentere en
række områder, hvor B&O har inddraget kunst i kommunikation og
organisationsudvikling. For at danne et overblik har jeg inddelt de forskellige
initiativer i tre overordnede felter: organisationsudvikling, markedsføring og
design-/produktudvikling36.

35

Eksempelvis inddrager Ole Thyssen B&O’s nonverbale æstetiske
kommunikation i sin seneste bog, Æstetisk ledelse. Om organisationer
og brugskunst (Thyssen, 2003). Her undersøger han blandt andet
betydningen af æstetik, design, retorik og narrativitet for ledelse og
organisationer. I rapporten Den kreative alliance, udarbejdet af
Advice Analyse i 2000, indgår B&O også som et case-eksempel på
samspillet mellem kultur- og erhvervsliv.
36
Denne opdeling stammer fra en model i den kultur- og
erhvervspolitiske redegørelse Danmarks kreative potentiale fra 2000.
Den er et resultat af et samarbejde mellem Kultur- og
Erhvervsministeriet og indeholder en omfattende analyse af de
kulturelle erhvervs betydning og samspillet mellem kultur- og
erhvervsliv – to felter, som traditionelt har været adskilt, men som
redegørelsen spår, vil nærme sig hinanden i de kommende år.
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I. ORGANISATIONSUDVIKLING
Værdier

I 1997 inddrog B&O’s direktion kunstneren Per Arnoldi og filosoffen Mogens
Stiller Kjärgaard i en såkaldt Kulturgruppes arbejde med at finde og formulere
B&O’s ”bærende værdier”. Arnoldi og Kjärgaard forklarer denne proces i
præsentationsvideofilmen De bærende værdier. Videofilmen fortæller
historien om, hvordan Kulturgruppen genfandt værdierne, og hvordan
værdierne repræsenterer virksomhedens produkter, kultur og identitet. I
filmen understreger Kjärgaard, at Kulturgruppens arbejde ikke skal ses som
en strategi, men da videofilmens målgruppe er B&O’s ansatte, er filmen ikke
desto mindre et strategisk middel til at formidle virksomhedens
værdigrundlag. Jeg vil senere redegøre for værdierne og analysere nogle
litteraturmetaforer, som kommer til udtryk i filmen.

Gården

I slutningen af 1990’erne lod B&O en ny hovedbygning opføre i Struer, tegnet
af arkitekten Jan Søndergaard og KHR Arkitekter37. Gården lyder dens navn
med reference til den trelængede gård i Quistrup, hvor virksomheden i hin tid
blev til, og med konnotationer knyttet til en landlig diskurs. Kantinen henviser
til en hjemlig diskurs, da den kaldes Spisestuen. Uden for bygningen går får
og græsser på de omkringliggende marker. Gården har også kælenavnet
Akvariet, hvilket hentyder til, at bygningen i høj grad består af glas. De
mange glasflader giver en illusion om transparens, og de søger at nedbryde
skellet mellem ude og inde; mellem natur og kultur. Arkitektur er, som sprog,
et semiologisk system, idet arkitektur i sig bærer betydning. Aflæser man
bygningens nonverbale sprog, signalerer bygningen værdier som åbenhed,
gennemsigtighed, kontinuitet og dynamik mellem kultur og natur. At
bygningen bærer en intenderet betydning, understreger Per Arnoldi også i De
bærende værdier, hvor han påpeger, at bygningen er en fysisk manifestation
af virksomhedens fortælling og grundlæggende værdier38.

Band Leadership

I slutningen af 1990’erne udarbejdede B&O’s HR-afdeling
lederudviklingsprogrammet Band Leadership Programme. Det centrale tema
var at lære ledere at åbne sig over for nye kreative idéer og input på samme
37

Bygningen er beskrevet i et særnummer af tidsskriftet Arkitektur DK 6,
1999. Ole Thyssen beskriver også bygningens æstetik i Æstetisk ledelse
(Thyssen, 2003).
38 I redegørelsen Den kreative alliance påpeges det, at kunst og
arkitektur kan ”stemme sindet”, og B&O’s foyer nævnes som eksempel:
”Med arkitektur fornemmes det, når man sammenligner virkningen af at
træde ind i Peters-kirken med fornemmelsen af at træde ind i en
moderne virksomheds foyer, fx B&O’s i Struer. Og kunst er måske, som
Klee mente, en tavs musik” (In: Den kreative alliance, 2000: 23).
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måde som musikanter i et band med henblik på at styrke ledernes lytte- og
improvisationsevne. Programmet eksisterer ikke længere, hvorfor jeg valgt
ikke at undersøge denne musikmetaforik nærmere.
YTP

Young Talent Programme var i 1990'erne navnet på et to-årigt
lederudviklingsprogram på B&O, udviklet af organisationsudvikler KS. Målet
med YTP var at uddanne B&O's kommende ledere ved at kvalificere dem
menneskeligt. Programmet skulle hjælpe unge lederaspiranter, som B&O
håndplukkede fra virksomhedens afdelinger, til at få selvindsigt for
derigennem at skabe selverkendende ledere. Der var altså tale om en slags
dannelsesproces. Programmet blev betegnet som en 'learning journey for
young management talents', og ud over filosofiundervisning m.m. blev
aspiranterne sendt til Auschwitz. I udviklingen af YTP hentede KS inspiration
i musikkens verden, fx skulle lederaspiranterne se opførelsen af Mozarts
Requiem, der skulle give dem en oplevelse for sanserne og refleksioner
omkring, hvordan det at styre et orkester kan overføres til det at styre en
organisation. Programmet eksisterer ikke længere.

Business Theatre

Business Theatre er navnet på et koncept bag et sælgertræningsprogram,
som blev udviklet i 2000 med henblik på at ændre sælgeres og forhandleres
indstilling til salgssituationen. Kort fortalt sigter konceptet efter at lære
sælgere og forhandlere at sætte oplevelsen i centrum, så både kunde og
sælger får en positiv og æstetisk oplevelse af at være i en B&O-butik. I
Business Theatre-konceptet fremstår butikken som et teater, hvori
fortællingen om B&O’s produkter udspilles. Jeg undersøger senere, hvilke
overvejelser der ligger bag denne teatermetaforik, og hvordan den
repræsenterer en ny forretningsstrategi.
II. DESIGN- OG PRODUKTUDVIKLING
Design er et vigtigt konkurrenceparameter for virksomheder. I dag er det i
stigende grad nødvendigt at skabe produkter, der adskiller sig fra
konkurrenternes, hvis man som virksomhed skal overleve på markedet. Da
design kan bruges til at markere forskelle og kommunikere et budskab, er
design en metode til at skabe opmærksomhed omkring produkterne og
dermed også virksomheden (Danmarks kreative potentiale, 2000).

Idéland

Design er som nævnt en hovedingrediens på B&O, der med den øgede
konkurrence stræber efter at skille sig ud fra mængden via produkterne,
samtidig med at produkterne skal kunne passe ind i et hjem m.m. og tale
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samme sprog som andre B&O-produkter (fx markedsføres højttalerne
Beolab 8000 med teksten ”Stay out & blend in”). Et krav til de forskellige
B&O-produkter er, at de skal klæde hinanden. På B&O er den kreative del af
produktudviklingen i høj grad overladt til designerne og konceptmagerne i
Idéland, som udklækker idéer til nye produkter og afprøver kreative tanker.
Designerne og konceptmagerne arbejder her som en slags kunstnere, der i
høj grad selv må bestemme, hvilke idéer de vil eksperimentere med (80% af
designernes tid bruges på egne idéer). Det sker i designprocessens første
fase, som med en anden metafor hedder Skyen (in: Core Competences,
2002: 3).
Maleri-tv

B&O’s plasmafjernsyn, BeoVision 5, er et eksempel på, at B&O’s
topdesigner, David Lewis, har brugt et kunstværk som forbillede og
inspirationskilde, da han arbejdede med at udvikle et nyt fjernsyn til B&O.
B&O’s Årsrapport 2001-2002 (www.bang-olufsen.com) indleder med at
fortælle historien om, hvordan David Lewis fik idéen til plasmafjernsynet, en
dag han passerede forbi et kunstgalleri og så, at nogle billeder endnu ikke
var hængt op, mens andre prydede væggen. BeoVision 5 befinder sig derfor
i en smal ramme, ligesom et maleri, og 'billedet' kan både hænges op på en
væg eller stå på gulvet som de malerier, Lewis så i kunstgalleriet. Den
oprindelige idé med at hænge et bredformat-tv op på væggen fandt Lewis ud
af, stammer fra science fiction-filmen Fahrenheit 451. I udviklingen af tv’et er
klassiske billedteknikker taget i brug (Årsrapport 2001-2002: 3):
”Rammen, som skal samle både lyden og billedet til en kompleks oplevelse,
minder om en passepartoutramme om et maleri.
Passepartoutet bygger på århundreders viden om, hvordan man fokuserer
det menneskelige øje på billedet og samtidig minimerer forstyrrelser fra
omgivelserne. Rammen om BeoVision giver ro og tillader øjet at fokusere
på samme vis, som når man betragter et billede på et galleri.”
III. MARKEDSFØRING

Storytelling
Beotime 2k

Der er to veje til B&O’s historiefortællende tidsmaskine, Beotime 2k: Klikker
man enten på ”Vision & Legend” på www.beo.com eller på ”History” på
www.bang-olufsen.com, havner man ind i en virtuel tidsmaskine, der fører
den besøgende igennem historien fra 1920’erne til i dag. Med musik, billeder
og referencer til verdenshistoriske, heriblandt film- og litteraturhistoriske,
begivenheder sættes virksomhedens beretning ind i et større historisk forløb,
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idet B&O’s historie knyttes an til, hvad der skete i de forskellige årtier, fx
1920’ernes begejstring for jazz og Charleston, Wall Street-krakket,
Josephine Baker og bananskørtet, Mickey Mouses debut på lærredet…
1930’ernes depression i USA, filmens Greta Garbo, Marlene Dietrich og
Charlie Chaplin, Aldous Huxley som årtiets forfatter… 1940’ernes Anden
Verdenskrig, Ingrid Bergman og Humphrey Bogart i Casablanca… og så
fremdeles til 1990’ernes krige i Golfen og på Balkan og internettets
udbredelse. Beotime 2k er et eksempel på storytelling: hvordan narrative
midler kan bruges til at opbygge fortællinger omkring en virksomheds
identitet og image. Jeg har her placeret Beotime 2k under området
’markedsføring’, da den er at finde på B&O’s corporate site – virksomhedens
ydre ansigt – men det skal dog påpeges, at skellet mellem intern og ekstern
kommunikation er flydende, når det angår internettet, fx læser B&O’s ansatte
formentlig også virksomhedens corporate site.
Produktlancering
på kunstmuseer

B&O har flere gange arbejdet med at forankre produkterne i en kunstnerisk
kontekst, bl.a. ved at bruge kunstmuseer som ramme for presse-events
(eventmarkedsføring)39. Ifølge Per Arnoldi var det rent faktisk lanceringen af
et nyt produkt på Bauhaus-museet, Museum of Design, i Berlin, der var årsag
til, at B&O iværksatte arbejdet med at finde B&O’s bærende værdier. Disse
værdier vil jeg belyse i næste scene.

SCEN E 4

B & O’S B Æ RENDE VÆRDIE R
I starten af 1997 gav den daværende administrerende direktør, Anders
Knutsen, en lille udvalgt gruppe, ”Kulturgruppen”, den opgave at formulere
B&O’s "bærende værdier"40. Det hed sig, at værdierne skulle findes og
formuleres for at tegne virksomhedens profil indadtil. Efter et halvt års
39

Eventmarkedsføring er en ny pr-form, der går ud på at skabe kulturelle
begivenheder omkring virksomheden og dens produkter. Rundt om
begivenhederne skabes der en ramme med relationer til selve
anledningen, produktet og virksomheden (Danmarks kreative potentiale).
40 Anders Knutsen gav gruppen ”til opgave at identificere bærende værdier
i Bang & Olufsen. Gruppens arbejdsform er ikke underlagt nogen krav
eller restriktioner. Gruppen anmodes om, om muligt, at foreligge et
foreløbigt resultat ultimo juni 1997” (citeret fra Mogens Stiller
Kjärgaard i De bærende værdier). ”Kulturgruppen”, som den blev kaldt,
bestod af to eksterne medlemmer: kunstneren Per Arnoldi og filosoffen
Mogens Stiller Kjärgaard samt tre interne folk: HR-direktør Keld Skov,
kommunikationskonsulent Helle Knutsen og marketing-direktør Finn
Andersen.
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arbejde kunne Kulturgruppen præsentere et tredelt værdisæt, som de havde
”genfundet” i B&O:
Syntesen

Evnen til at arbejde i et konfliktfyldt miljø for at opnå bedst mulige resultater.
Modet til konstant at udfordre os selv med løsninger, der næsten er umulige,
og som overrasker og glæder, når det lykkes.

Det
Excellente

Det excellente i alt, hvad vi gør. Ned til mindste detalje. Omhyggelighed.
Omtanke. Det at gøre tingene ordentligt.

Poesien

Poesien og dialogen, der er indbygget i produktet, og som gør det muligt at
fortolke det. At få sine egne personlige oplevelser med produktet og
virksomheden. Dialogen mellem B&O og kunden om de værdier, vi deler.
Disse værdiord springer i øjnene ved at henvise til poetiske og filosofiske
domæner, der må siges at befinde sig et pænt stykke væk fra erhvervslivets
verden. For hvordan skal man tolke, at en litterær genrebetegnelse er en
værdi i en industriel virksomhed? Hvordan kan et abstrakt filosofi-begreb
som Syntese være en virksomhedsværdi? Og hvad betyder det excellente –
er det en omskrivning af perfektionisme? Ud over de tre værdiers vanskelige
karakter er værdierne særprægede, fordi de ikke direkte henviser til
menneskelige egenskaber (fx ærlighed, omsorg), men til teoretiske termer,
som umiddelbart forudsætter en vis klassisk dannelse af modtageren, for at
denne er i stand til at afkode termerne. Til sammenligning finder man i en
værdibaseret virksomhed som Novo Nordisk værdier, som eksplicit knytter
sig til menneskelige egenskaber, blandt andre ’ansvar’, ’åbenhed’, ’ærlighed’
og ’ambitiøs’ (www.novo.dk). Sådanne ord kan man meget vel høre chefen
bruge i en peptalk til sine medarbejdere, men noget utraditionelt virker det,
hvis chefen tager poesi i sin mund som et værdiord, medmindre chefen da
er en forlagsdirektør e.l. Faktisk blev Poesi formuleret som en værdi, fordi
Kulturgruppen netop så B&O’s produkter som digteriske værker, skabt af en
poetisk sjæl, og B&O som et forlag. Denne metaforik vil jeg se nærmere på i
næste afsnit, hvor jeg opholder mig ved en tekst, som uddyber værdiernes
betydning, nemlig præsentationsfilmen De bærende værdier fra 1997.
Denne film bliver vist til B&O’s medarbejdere og interesserede og efterfølges
typisk med en samtale med en repræsentant, dvs. intentionen er ikke blot at
informere om værdierne, men at klargøre dem og dermed skabe
forståelse41.

41

Jeg har lånt et eksemplar af B&O til analyse.
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P OET ISK E ME TAFO RE R
De bærende værdier består af to dele: I første del fortæller Per Arnoldi om
de overvejelser, der lå bag arbejdet med at finde B&O’s kerneværdier, alt
imens han sidder på en interimistisk skammel i B&O’s nye hovedkontor,
Gården, som på filmens produktionstidspunkt står tomt, men er ved at være
indflytningsklart. Anden del foregår i et mødelokale, hvor Mogens Stiller
Kjärgaard præsenterer og forklarer betydningen af de tre værdiord for
ledelsen.
Arnoldi tager brug af en metaforik forankret i sproget, idet han beskriver
B&O som en virksomhed, der via sine produkter henvender sig til andre
gennem et sprog. Ifølge Arnoldi er den helt grundlæggende værdi i B&Okulturen ”evnen til at fastholde og udholde den vedvarende dialog mellem
virksomheden og omverdenen om B&O’s vision”. Ethvert produkt, der
forlader B&O’s fabrik, bærer ifølge Arnoldi på en fortælling og en intention
om at ”ville meddele” noget. Her opstår der en litterær metaforik, for Arnoldi
fremstiller nu følgende analogi: Produktet ”taler” henvendelsens sprog,
ligesom et digterisk værk, der forlader et forlag, da et sådant værk også
bærer på en historie og implicit rummer et ønske om at ville meddele noget
til andre mennesker. På samme måde som digteren kommer i dialog med
læseren om digtet, forsøger B&O at komme i dialog med omverdenen
igennem produkterne. Ligesom det digteriske værk er B&O-produktet også
underlagt krav, fortæller Arnoldi: Det skal være en bærer af originalitet,
udstråling og identitet. Produkterne bærer i sig værdien poesi, fordi der er
”en poetisk sjæl, der forsøger at skabe et originalt værk her i Struer”.
I Arnoldis fremstilling er B&O ”en agent, et forlag, en promoter, der forener
poesi med funktion” og distribuerer digteres (dvs. designeres) værker (dvs.
B&O-produkter) videre til læsere (dvs. købere). Ved at anvende litteraturen
og forlagsbranchen som kildedomæne kan Arnoldi omtale B&O’s produkter
som poetiske værker og B&O som et forlag, der henvender sig til andre
mennesker. I figur 6 (side 48) har jeg opstillet metaforikkens aktører i et
skema.
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FIGUR 6: B&O SOM ET FORLAG
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Per Arnoldis anvendelse af metaforer fra litteraturens verden kongruerer
med, hvad KS har meddelt mig i et telefonisk interview. Under denne
samtale fortalte KS, at metaforer fra bogens verden og fra forlagsbranchen
var en måde for Kulturgruppen at anskue B&O, fx talte gruppen om, at de
måtte ”læse” og ”tolke” B&O for at finde værdierne i virksomhedskulturen. En
bærende metafor for Kulturgruppens arbejde blev således tekst/værkmetaforen: B&O er en litterær tekst og arbejdet med at finde de
bærende værdier er som at læse og fortolke denne tekst (figur 7).

FIGUR 7: B&O SOM ET LITTERÆRT VÆRK
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Denne litterære metaforik viser ikke organisationen som en fast og objektiv
størrelse, men som et konstrueret værk. Selv om dette værk har en
afsender, kan det læses og tolkes på mangfoldig vis via de symboler,
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metaforer mv., der findes i ’teksten’. Kulturgruppen er netop kommet frem til
de tre bærende værdier ved at læse og fortolke ’B&O-teksten’ og værdiernes
bærere, B&O’s produkter. Værdierne handler om, hvad virksomheden som
helhed stræber efter, nemlig at skabe originale produkter med et poetisk
udtryk. Hvor Syntese-værdien henviser til, at B&O ikke må gå på kompromis
med form og funktion, men skal stræbe efter at skabe den ypperste forening
– Det Excellente – uanset om det fører til uenighed og dyre mandetimer, er
Poesi et resultat af denne syntese. Poesien er den merbetydning, der er
inkorporeret i produktet, og som ifølge Arnoldi kan læses som B&O’s
budskab til omverdenen: Hvis det tekniske hverdagsobjekt bliver smukkere,
bliver hverdagen også smukkere og måske endda bedre.
Når Mogens Stiller Kjärgaard forklarer Poesi-værdien i De bærende værdier,
tager han brug af et modbillede, idet han sammenligner B&O’s produkter
med produkter fra virksomhedens værste konkurrenter: japanske
industrivirksomheder. Stiller Kjärgaard opstiller følgende regnestykke: B&Oprodukt minus japansk produkt = poesi. Idéen er her, at hvis man trækker
den tekniske kvalitet, der er i et japansk produkt, fra et B&O-anlæg, får man
en poetisk merværdi, der adskiller de to produkter fra hinanden. Mogens
Stiller Kjärgaard udtaler, at produkterne er ”metaforer eller billeder af B&O’s
grundlæggende værdier”, dvs. B&O’s værdier er blevet formuleret med øje
for produkternes værdier. Dette kan muligvis forklare, hvorfor værdierne ikke
beskriver menneskelige egenskaber, men mere abstrakte betegnelser.
Eftersom Kulturgruppen ser B&O’s tre værdier i produkterne og i kulturen,
der omgærder denne produktion, er produkterne så at sige fysiske
manifestationer af værdierne. Men selv om hverken produkter eller værdier
har liv i sig i bogstavelig forstand, besjæles de, fx staves værdiernes
begyndelsesbogstaver med versaler (’Det Excellente’), produkterne bærer i
sig betydning ved at 'tale' et symbolsk sprog, og de interviewede ledere taler
i det hele taget om produkterne som besjælede størrelser (se fx Int3:7: "Det
er dem, man skal til få til live op" og Int4: 30: "Et eller andet sted tror jeg, de
er meget levende for os").
S YMBO LS KE VÆ R DI E R
Når Kulturgruppen tilskriver B&O’s kultur og produkter værdier og anvender
en litteraturmetafor, afspejler det en symbolistisk forståelse af ledelse og
organisation: Er B&O et værk eller en tekst, er den en symbolsk og flertydig
konstruktion. Symbolismen – i organisationsteorien også kaldet det
symbolsk-interpretative paradigme (Hatch, 1997) – vandt som retning indpas
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i organisationsstudier i 1980’erne, hvor kultur blev et centralt begreb. Der
findes mange symbolistiske grene, men som udgangspunkt bygger
symbolismen på den socialkonstruktivistiske tanke, at mennesket er en aktiv
skaber af den sociale virkelighed. Denne virkelighed forstår vi via sproget,
for, som Peter Berger og Thomas Luckmann udtrykker det, er symbolik og
symbolsk sprog med til at opretholde og skabe hverdagens virkelighed
(Berger & Luckmann, 2002). I det symbolske perspektiv er kultur det
fortolkningsmønster, der binder organisationens medlemmer sammen og
skaber et fælles sprog, mens organisation er et menneskeligt system, der
udtrykker komplekse mønstre af symbolske handlinger (Schultz, 1990). Eller:
Organisationen er en litterær tekst bestående af symbolske tegn (Putnam et
al., 1996: 386. Min fremhævning):
“The organisation is a complex collection of representations that define a
symbolic milieu; it is a novel or a literary text that organization members
inscribe as they construct their reality.”
Da kultur og symbolske værdier har betydning for, hvordan en organisations
medlemmer tolker organisationen, og hvordan de så at sige konstruerer den
organisatoriske hverdag, er der kommet stigende fokus på, hvordan
organisationer i praksis skal forholde sig til disse begreber. Det har medført,
at kultur er blevet et særdeles opportunt ord i ledelses- og
organisationsteorien. I de sidste to årtier har mange organisationsteoretikere
beskrevet kulturbegrebet som en ny slags organisationsmetafor, deriblandt
Gareth Morgan, som betoner, at kulturmetaforen retter fokus mod
organisationens værdier og forestillinger: “Shared values, shared beliefs,
shared meanings, shared understanding, and shared sense making are all
different ways of describing culture” (Morgan, 1998: 132).
A T LE DE ME D VÆ RDI E R
Anskuer man lederen med det symbolske paradigmes briller, fremstår
lederen som en slags historiefortæller, der via ord, symboler, værdier og
fortællinger er et ikon eller symbol for virksomhedens ståsted – og ikke som
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fx en maskinfører, der styrer industrisamfundets mekaniske organisation42.
Hvor maskinmetaforen repræsenterer en direkte, kontrolleret ledelsesform,
udtrykker kulturmetaforen en indirekte, mindre synlig ledelsesform, men
kulturmetaforen er væsentlig mere abstrakt end maskinen, idet ordet kultur
rummer mange forskellige betydninger.
Dannelsen af B&O’s Kulturgruppe kan ses som et resultat af en symbolistisk
ledelsestankegang. Dels er gruppen nedsat af ledelsen til at identificere et
fælles værdisæt ud af B&O-kulturen, dels bærer gruppen navnet ’Kultur’,
hvilket indikerer intentionen bag gruppens eksistens: at fremme
virksomhedens kultur ved at skabe en fælles forståelsesramme på baggrund
af fælles værdier. Værdibaseret ledelse er en indirekte ledelsesform, der
handler om at få en gruppe mennesker til at arbejde sammen mod et fælles
mål uden eksplicit pres og udøvelse af magt. Fra ledelsens synspunkt er
målet at definere, kommunikere og skabe de rammer, som medarbejdere
skal arbejde inden for med henblik på at frisætte potentialer og talenter hos
medarbejderne, i stedet for at medarbejderne mærker lederens varme ånde i
nakken. Værdibaseret ledelse kan ses som en bevægelse væk fra den
klassiske kontrollerende ledelse hen imod en ledelsesform, der tilsigter at
give medarbejderne større frihed og større ansvar. Men ofte er den
værdibaserede ledelse præget af topstyring, hvilket B&O-eksemplet da også
viser, idet beslutningen om at formulere de bærende værdier og
kommunikationen af dem foregår top-down.
En vanskelig hindring ved den værdibaserede ledelse består i at
kommunikere og operationalisere værdierne, så de bliver alment
accepterede antagelser, som organisationens medlemmer støtter op
omkring, og ikke blot skueværdier, der ser flotte ud på papiret. Da fokus i
denne afhandling ikke er at undersøge, hvorvidt ledelsens kommunikerede
metaforer, værdier, symboler m.v. forplanter sig ud i organisationen og bliver
til grundlæggende antagelser, vil jeg afholde mig fra at gå længere ned i
denne problematik, om end den bestemt er en undersøgelse værdig. Men
for at forstå de efterfølgende scener er det dog nødvendigt kort at opridse de
tre B&O-værdiers videre livsforløb, hvilket også berører reception: Siden
42

Mary Jo Hatch opstiller i Organization Theory et skema over de
dominerende metaforer i fire organisationsteoretiske retninger/
perspektiver: Hvor det klassiske perspektiv er domineret af
maskinmetaforen, er moderne organisationsteori præget af
organismemetaforen, mens det symbolsk-interpretative perspektiv har
kulturen som den centrale metafor, og postmodernismen har collagen
Hatch, 1997).
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værdigrundlaget blev formuleret, har ledelsen haft problemer med at
kommunikere værdierne ud til medarbejderne, især har Poesi voldt
vanskeligheder. Ifølge KS reagerede medarbejderne i begyndelsen meget
forskelligt på de formulerede værdiord. Hans fornemmelse er, at hvor 1/3 af
medarbejderne fik en aha-oplevelse a la ”det er jo B&O!”, syntes 1/3 af
medarbejderne, at ”det var noget fis”, mens den sidste tredjedel var slet
forvirrede og ikke rigtig kunne forholde sig til ledelsens tale om værdier.
Afhandlingens øvrige interview peger også på, at det har været en vanskelig
opgave for ledelsen at formidle værdierne. I dag hedder B&O’s
administrerende direktør ikke Anders Knutsen, men Torben Ballegaard
Sørensen. Værdierne har været igennem en tankerevision og er ifølge TAH
blevet til fire værdiord: ’Excellence’, ’Syntese’, ’Originalitet’ og ’Udfordring’
(Int3: 25). Poesi er således forsvundet som et erklæret værdiord i den
interne kommunikation, men hos datterselskabet Bang & Olufsen Telecom
finder man stadig de tre værdier, suppleret med den mere gængse værdi
’Dialog’, der hidrører fra Poesi-værdien (http://www.telecom.bangolufsen.com/default.asp?id=32). Syntese og excellence er stadig at finde,
både internt og eksternt, fx markedsfører B&O i 2003 deres plasmafjernsyn,
BeoVision 5, med ordene ”Excellence & simplicity rediscovered”.

SCEN E 5

B U SIN ESS TH EATRE
Bang & Olufsen Business Theatre. Med denne metafor blev et nyt
træningskoncept lanceret i 2000, udviklet af TAH, director for B&Oafdelingen International Training og Human Resource Development, og JR,
tidligere human resource-direktør for B&O. I dag er TAH ansvarlig for
konceptet. JR forlod B&O i 2000 og var kun involveret i at idéudvikle
Business Theatre. Teatermetaforikken vil jeg udforske nærmere i denne
scene, hvor jeg fortæller baggrunden for konceptet, analyserer metaforikken
og søger at afdække, hvad metaforikken repræsenterer43.
B E HOV F OR NY T T RÆ NI N G SKO N CEPT
I 2000 fik JR og TAH til opgave at skabe et nyt, internationalt
træningskoncept for sælgere og forhandlere i B&O-forretninger. Problemet
med det træningsprogram, som B&O dengang tilbød sælgere og forhandlere
43

Analysen af Bang & Olufsen Business Theatre er primært baseret på Int2
og Int3 samt pjecen Bang & Olufsen Business Theatre (se bilag III og
IV).
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rundt om i verden, var, ifølge JR og TAH, at det ikke harmonerede med
B&O’s overordnede vision: Hvor B&O stilede efter ”at skabe oplevelser, som
overrasker”, lærte B&O’s sælgere og forhandlere primært en teknisk viden
om produkterne, men derimod ikke at knytte B&O’s værdier og visioner til
produkterne eller til salgssituationen. Desuden oplevede B&O en stor
gennemstrømning af sælgere, hvorfor et af målene var at skabe en
meningsfuld og interessant hverdag for sælgerne. Der var således ikke
strategisk sammenhæng mellem B&O’s vision, de konkrete træningsprogrammer, som virksomheden tilbød, og sælgernes hverdag i butikkerne.
Da B&O har en uafhængig butiksstruktur, er det ikke obligatorisk, at de, der
sælger B&O-produkter, skal igennem et træningsforløb, men de har
mulighed for det. B&O tilbyder træningsprogrammer til sælgere, forhandlere
og Retail Development Managers for at skabe de bedst mulige rammer om
salgssituationen og derved optimere salget. Programmerne er således, med
TAH’s ord, ”et værktøj” til at forbedre salgssituationen, og det har en stor
betydning for B&O, som hvert år er i berøring med 4.000 sælgere.
Kort fortalt var JR og TAH’s intention at skabe et koncept, der kunne lære
B&O’s sælgere at have visionen som et mål i hverdagen: at fortælle
produktets historie og derved formidle en oplevelse videre til kunden. Set fra
virksomhedens side var intentionen med træningskonceptet, at det skulle
være – med JR’s ord – ”den vigtigste driver i B&O’s organiske vækst, dvs.
der var ekstremt fokus på det, så det var ikke bare småjusteringer. Det var
simpelt hen nytænkning” (Int2). TAH beskriver, at konceptet skulle være et
paradigmeskift i den måde, hvorpå træning blev opfattet i organisationen.
F RA B UTIK TI L TE ATE R
Idéen med at se B&O-butikken som et teater og sælgerens arbejde som en
performance dukkede op, da JR og TAH i 2000 satte kunden i centrum af
salgssituationen og reflekterede over, hvad der får en kunde til at gå ind i en
B&O-butik. Deres svar lød: en god oplevelse.
”Det skal simpelt hen være sådan, at når man går ind i sådan en forretning,
så føler man sig rigtig velkommen, altså man er forventningsfuld, lidt ligesom
at gå i teatret. Det skal være sådan, at når man er færdig med sælgeren, så
skal man have lyst til at klappe. Man skal have den der fornemmelse af, at
man er blevet fulfilled. Det er jo, dybest set, som et teater.” (JR, Int2)
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Ifølge de to ledere blev ideen om teatret hurtigt udklækket, da de først var
begyndt at se paralleller mellem butiks- og teaterverdenen. For JR blev
teatret det billede, ”som gjorde, at vi kunne have en forståelse af, hvad det
egentlig var, vi ville nå med det her. Det var at skabe den oplevelse” (Int2).
For TAH blev teatermetaforen en måde at få oplevelsestankegangen ind i
konceptet (Int3: 16):
“Man kan sige, at de mennesker, der kommer ind i vores butik, skal egentlig
have en oplevelse. Og det var faktisk det, der var udgangspunktet for
diskussionen af teatermetaforen. I mit hoved. Fordi det næste det kom jo så,
når vi diskuterede: Hvis vi nu lader som om, hvis vi antager, bare hypotetisk,
at det er en scene eller et teater, hvor man skal få en god oplevelse, hvad er
der så af ingredienser?”
Ifølge TAH opstod der i diskussionen om, hvordan teatermetaforen skulle
forstås i forhold til sælgeren, et nyt billede på sælgerens rolle. Når HRafdelingen fx omtalte teatermetaforikken for andre afdelinger i
organisationen og spurgte, ’hvem spiller hvilke roller’, var den umiddelbare
fortolkning, at kunden er publikum, sælgeren er skuespiller, og produkter/
butik mv. er rekvisitter/ scene. Men den rolleopfattelse, der er funderet i HRafdelingens Business Theatre-koncept, er, at sælgeren er instruktør, og
produkterne er skuespillere. Kunden, dvs. publikum, har ikke bevæget sig
ind i en B&O-butik for at opleve sælgeren, men for at se produkterne i
aktion. Derfor er produkterne ikke blot døde rekvisitter på scenen, men
centrale aktører med en historie, der skal fortælles. Instruktørens job bliver
således at iscenesætte disse væsners historie. At mange umiddelbart
tildeler sælgeren rollen som skuespiller, når de præsenteres for
teatertankegangen, er for TAH en pointe i sig selv, idet hans intention med
Business Theatre netop var at fremmane en diskussion omkring sælgerens
rolle og få vendt op og ned på den gængse tankegang. Den metaforiske
overførsel fra teater til butik har jeg skitseret i figur 8.
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FIGUR 8: BUSINESS THEATRE
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Dette er ”ingredienserne”, de centrale aktører, men man kan snildt strække
metaforen og overveje, hvem der har teaterverdenens andre roller: Er JR og
TAH fx manuskriptforfattere? Ved at sætte skub i sådanne tanker tvinger
teatermetaforen så at sige én til at gøre sig nogle overvejelser om, hvordan
B&O-butikken er teateragtig, og hvordan den ikke er det. Metaforen giver
således anledning til at anskue eksisterende roller og forhold på ny, i lyset af
dramaets domæne.
TE LLI NG, SE LLI NG, RETA I LI NG
Efter JR og TAH først var kommet på de to ord Business Theatre, gik det
hurtigt med at udfolde idéen til et decideret koncept, baseret på ligheder
mellem teater og butik/salg. JR og TAH udarbejdede fx en pjece, hvor
konceptidéen er visualiseret som et teater med et fundament (”Better
business support”), tre bærende søjler (”Telling, Selling, Retailing”) og et tag
(”Incentives”) (se bilag IV). Om de tre søjler fortælles det:
TE LL ING

At fortælle historien, dvs. at afkode værdisættet i visionen og relatere det til
ens personlige arbejde.

SELLING

At sælge produkterne og tilegne sig viden om salgsteknik m.m.

RE TA IL ING

A t indrette butikken til et spændende rum med resonans og oplevelse. 4-6
gange om året skal vision merchandise – ”scenekulisserne” – skiftes ud.
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Også pjecens forside illustrerer teatret, for her er en oplyst B&O-butik afbildet
udefra, som var den et teater: Et par set bagfra – en blond kvinde i lys frakke
og en mand med grå stænk i håret og iført mørk frakke – står uden for det
oplyste rum. Dette velklædte par (og med mandens hår taget i betragtning:
midaldrende) er formentlig et glimrende eksempel på typiske B&O-købere.
Parret kigger op på 'navnet’ på den ’forestilling’, de er på vej ind for at se. Man
fornemmer, at deres næste handling vil være at tage et skridt hen imod
’teatrets’ indgang. Med versaler står der skrevet ”BANG & OLUFSEN” hen
over ’teatrets’ front, og billedets betydning forankres af teksten ”Busines
Theatre”, som er placeret under billedet, mens sætningen ”Performing
Exciting Sales” står oven over billedet. Selv om disse ord leder tolkningen i en
bestemt retning og altså reducerer billedets polysemiske status, er der
imidlertid en tvetydighed i ordlyden, for måske er der i virkeligheden tale om
en biograf? Hvor ’theatre’ betyder teater, er et ’movie theatre’ en biograf.
At man både kan tolke ordlyden ”Bang & Olufsen Business Theatre” som et
teater og en biograf, gik op for mig, da VAF, pr- og informationschef for
B&O, under et interview (Int4) kort henviste til Business Theatre, som om det
var en biografmetafor. VAF henviste nemlig til, at jeg tidligere havde snakket
om "theatre- og biografoplevelsen". Jeg forstod først ikke, hvad hun henviste
til, men kom så i tanke om, at jeg inden interviewets begyndelse faktisk
havde nævnt Business Theatre. Og theatre kan som sagt også betyde
biograf. I interviewene med JR og TAH figurerer ordet biograf ikke, hvilket
tyder på, at Business Theatre oprindelig er tænkt ud fra en teatermetafor –
og ikke en biograf. Trods denne inkongruens og polysemi i ’theatre’ er det
dog nogenlunde de samme roller, de to kunstneriske domæner opererer
med: instruktør, manuskripforfatter, skuespillere, rekvisitter, publikum…
Derfor kan man ud fra begge metaforer forstå rollebesætningen i
træningskonceptet. Men da B&O producerer fjernsyn og rent faktisk
markedsfører fjernsynet BeoVision Avant som ”en hjemmebiograf”44, synes
biografmetaforen at have en mere direkte forbindelse til måldomænet end
teatermetaforen. B&O’s storytelling-tidsmaskine, Beotime 2k, henviser fx
heller ikke til teaterverdenen, men i hvert årti fra 1920 til 1990 fremhæves
klassiske eksempler fra filmens verden.

44

På B&O’s hjemmeside kan man fx læse, at BeoVision Avant giver en
‘ægte’ filmoplevelse: “There was a time when watching a movie on TV
was a poor imitation of the real thing. Not anymore. BeoVision Avant
brings the movies directly into your living room and allow yourself to
immerse in a sound and picture experience without getting lost in the
technology behind it” (www.beo.com).
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A T SÆ LGE E R AT P ER F O RME
I Business Theatre-pjecen er teatermetaforikken ikke trukket særlig skarpt
op, men performancetankegangen er tydelig, fx er konceptidéen formuleret
således:
”The change is from ”product only” to Business. Business training means
integrating issues such as retail profit, shop performance, brand promise and
vision & values into the training obligation.
The idea of the Business Theatre is simple:
Exciting sales is exciting performances.”
Ligesom theatre er ordet performance tvetydigt, da det i teksten både kan
referere til en forestilling (fx at optræde/ fremføre et kunstnerisk værk) og til
en præstation eller ydeevne (fx at udføre et stykke arbejde). Men uanset om
man tolker performance på den ene eller anden måde, står oplevelsen og
’det spændende’ (’exciting’) centralt. At skabe et spændende rum og en
oplevelse omkring produkterne er, hvad sælgere og forhandlere skal lære.
Når B&O-sælgere går igennem et træningsforløb, følger de blandt andet et
selling skills-kursus, hvor de gennem øvelser og rollespil trænes i at vække
produkterne til live uden brug af ord. Hensigten er, at sælgerne skal hive
krop og koncept ind i salgssituationen, så performancetankegangen kan slå
rødder som en slags grundlæggende antagelser, ud fra hvilke sælgerne
handler. For TAH er styrken ved Business Theatre, ”når det bare bliver en
rodfæstet del af et tankesæt omkring udviklingen af nye ting; at det er sådan,
man gør, og det er sådan, man tænker på det” (Int3: 19). Et interessant
projekt ville være at undersøge, om performance- og oplevelsestankegangen vitterlig bevæger sig fra HR-ledelsens intenderede niveau ud i
organisationen; om sælgere og forhandlere fra Struer til Seattle og
Singapore rent faktisk ser sig selv som iscenesættere af en særlig scene,
hvor spotlight skal rettes mod produkterne. Imidlertid har jeg måttet udelade
et sådant projekt for at afgrænse genstandsfeltet.
Ifølge TAH er der ikke længere behov for at sælge konceptet internt, da
oplevelsestanken er blevet en ”naturlig del af tankegangen alle steder,
indirekte” (Int3: 19). TAH’s målgruppe er naturligvis først og fremmest
medarbejdere i HR-afdelingen, sælgere og forhandlere samt de trænere, der
underviser sælgere og forhandlere, men på baggrund af VAF’s tolkning af
theatre som en biograf må man imidlertid konkludere, at konceptualiseringen
af teatermetaforikken ikke er ”en naturlig del af tankegangen”, i hvert fald
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ikke på lederniveau eller i pr-afdelingen. Desuden er der en slående
inkongruens i metaforbrugen i pjecen: Hvor den overordnede metafor er
æstetikken (dramaet), er de tre ’søjler’ præget af andre typer metaforer. I
søjlen ’Telling’ fremstår sælgeren fx ikke som en kunstnerisk instruktør, men
snarere som en forfører, der som en anden James Bond kan overtale med
sine ord, for sælgeren skal være ”intellectually dressed to kill in every
conversation”. ”Being able to convince or re-assure in all confrontations –
positive as negative – will result in better sales.” I søjlen ’Selling’ handler det
godt nok om ”the Art of Selling”, men ideen er dog at opbygge ”a hard core
selling competence”. I søjlen ’Retailing’ sker der et skift fra teater- til maskinmetafor, for her er målet, at forhandlerne skal forvandle butikken til en
”Selling Machine”. Teatermetaforen kan derfor betragtes som et middel –
eller et ”værktøj”, som TAH benævner det – til at nå målet: at skabe en
sælgende maskine. Mere om denne metaforiske inkongruens følger i femte
akt.
I S CE NE SATT E OP LEVE LS E R
Når JR og TAH ønsker at lave B&O-butikken til et oplevelsens rum og
sælgerne til fortællende instruktører, er det ikke tilfældigt, for i dag er der
som nævnt stadig større fokus på produkters immaterielle værdi. Ifølge TAH
er man på B&O meget bevidst om, at andre virksomheder i stigende grad
forsøger at komme ind på markedet med oplevelser, design og bløde
værdier stoppet i bagagen. Det har ellers været et felt, hvor B&O i mange år
har adskilt sig fra andre radio- og tv-virksomheder m.m. Men her mener
TAH, at Business Theatre-konceptet kan bidrage til at gøre en forskel,
eftersom det kan vise sig at blive et ”differentieringsparameter” og en
”nøglefaktor” (Int3: 21):
”Den næste ting, der sker – det er jeg slet ikke i tvivl om – det er, at på fem-ti
års sigt der vil personalets kvalitet som facilitatorer af den her scene og
oplevelsestankegang være et differentieringsparameter, den ikke er i dag.
Hvis vi er dygtige, så har vi om fem år et niveau, som de andre ikke kan nå.
Og vi har en mulighed for at gøre det, fordi de andre, vores konkurrenter i
hvert fald inden for radio- og videoindustrien, simpelt hen grundlæggende er
for store til at kunne få det fælles løft. De har nogle andre fokusområder. De
kan ikke altid tillade sig at gå kvalitetsvejen, simpelthen, på de fronter, som
vi kan. Så hvis vi er i stand til at føre den her ud i livet, så bliver
menneskerne og deres selvforståelse af, hvad rollen er, simpelt hen, hvad
opgaven er, det bliver en nøglefaktor på fem års sigt.”
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Som tidligere nævnt har flere erhvervsøkonomer, ledelsesfilosoffer,
fremtidsforskere m.fl. i de senere år fremhævet ligheder mellem erhvervslivet
og teaterverdenen. I det postindustrielle samfund bliver det nemlig stadig
vigtigere for virksomheder også at fortælle en historie og give kunden en
oplevelse med i købet (Jensen, 2000; Pine & Gilmore, 1999). Fortællinger,
drømme og oplevelser er blevet dyre ord i erhvervslivet, men hvordan
kommunikerer man som ledelsesteoretiker og fremtidsforsker en sådan
forandring? At trække paralleller til teaterverdenen synes at være et oplagt
sprogligt virkemiddel, da man her har en verden, hvor fortællingen, dramaet,
iscenesættelsen, begivenheden og oplevelsen er i højsædet.
I 1999 lød titlen på en populær managementbog The Experience Economy:
Work is Theatre & Every Business a Stage. Her beskriver Joseph Pine og
James Gilmore, hvordan vi er på vej ind i en tid, hvor forbrugere i stigende
grad vil betale for oplevelser, og virksomheder må øve sig i at iscenesætte
disse oplevelser. De virksomheder, der er bedst til at iscenesætte og give
forbrugerne en oplevelse, vinder det nye spil, mener de to erhvervsforskere,
som plæderer for, at arbejde i bogstavelig forstand er teater45. Derfor må nye
organisationsforståelser indtage de skrå brædder (Pine & Gilmore, 1999:
forord og 106-107):
“This new economy also demands new models for work. At every level in
any company, workers need to understand that in the Experience Economy
every business is a stage, and therefore work is theatre (…) In the emerging
Experience Economy, any work observed directly by a customer must be
recognized as an act of theatre (…) In the Experience Economy, businesses
must figure out how to make work, whether performed on stage or off, more
engaging.”
Forholdet mellem organisation og drama har i en snes år været et
genkomment tema i organisationslitteraturen, især med inspiration fra
sociologen Erving Goffmans mikrosociologiske studier af menneskelig
interaktion. I Vore rollespil i hverdagen fra 1959 påviser Goffman, hvordan
menneskets sociale adfærd kan forstås ved hjælp af iscenesættelse og
teatrets metaforik. Goffman bruger teatret som en nøglemetafor til at
45

Selv om Pine og Gilmore påpeger, at de i bogstavelig forstand
betragter arbejde som et teater mv., beskriver de på udtryksplanet
denne analogi som en sammenligning, fx med forbinderleddet ”as”, og på
indholdssiden anvender de teatret som metaforisk kildedomæne til at
forstå oplevelsesøkonomiens virksomheder.
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beskrive, hvordan enhver situation kræver sit repertoire af roller for at skabe
mening og social sammenhæng. Enhver social situation kræver udøvelse af
bestemte roller. Hvor visse typer af adfærd kan bruges i én situation, vil
samme adfærd udgøre et normbrud i en anden sammenhæng. Goffman
skelner mellem adfærd på frontstage og backstage. Når en ekspedient fx
står i en B&O-butik og skal demonstrere musikanlægget BeoSound 9000, er
han frontstage. Sælgeren skal optræde i rollen som høflig og kompetent
ekspedient over for kunden, men går han på toilettet eller ud i baglokalet, er
han backstage, dvs. så kan han godt fravriste sig den imødekommende
sælgerrolle. Baglokalet er et slags øvelokale, hvor sælgeren kan ryge en
cigaret, drikke en kop kaffe eller rede sit hår, hvilket ikke er en passende
adfærd frontstage, dvs. i butikken. Er der andre mennesker i baglokalet, fx
andre sælgere eller teknikere, er baglokalet samtidig frontstage, for nu skal
sælgeren ikke opføre sig som en ekspedient, men i rollen som en jovial
kollega; et medlem af arbejdsfællesskabet46. Forholdet mellem frontstage og
backstage er altså relativt: Den sociale realitet består af et netværk af
sociale situationer, der på forskellig vis indgår som henholdsvis frontstage
og backstage for hinanden.
Mange har videreført Goffmans teorier om social interaktion til
organisationsstudier, bl.a. organisationsteoretikeren Iain Mangham, der i
flere bøger har en dramaturgisk tilgang til organisationer47. I 1990’erne er
temaet bl.a. blevet behandlet af tidsskriftet Studies in Cultures,
Organizations and Societies, som i særnummeret “Organizations and
Theatre: Play and Performance in the Round” (1996) søger at finde nye
retninger for, hvad organisationer og teatret kan lære af hinanden. Senest i
2002 har tidsskriftet Organization Studies efterspurgt papers til et
særnummer om ”Theatre and Organizations”48.
B&O’s Business Theatre kan ses i forlængelse af Goffmans teori, da
konceptet netop spiller på, at mennesket har roller i den sociale virkelighed
og er med til at skabe denne virkelighed. I modsætning til Goffmans
46

Goffman illustrerer back- og frontstage-relationen med, hvordan en
tjener agerer i en restaurant, men en B&O-sælger kan efter min mening
også tjene som eksempel.
47 Se fx Mangham, I.L: Power and Performance in Organizations (1986),
Mangham, I.L. & Overington, M.A. (1983): “Performance and rehearsal:
Social order and organizational life”. In: Symbolic Interaction, 5
eller Mangham, I.L. & Overington, M.A. (1987): Organizations as
Theatre: A social psychology of dramatic appearances.
48
Organization Studies’ hjemmeside informerer om dette tema:

http://www.degruyter.de/journals/os/270_1798_DEU_h.htm
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eksempel har sælgeren (hos Goffman: tjeneren) rollen som instruktør i
Business Theatre, dvs. sælgeren er iscenesætter (som jo typisk er en
person backstage, der først træder ind på scenen, når tæppet går ned).
Sælgerne er altså ikke den, der rent faktisk spiller en given rolle frontstage.
Selv om sælgeren er instruktør, kan man dog indvende, at han også er
frontstage i salgssituationen, fx er der krav til ’instruktørens’ kostume, som er
underlagt en dresscode. Det kan synes noget modsætningsfuldt, hvilket da
også afspejler sig ved, at mange umiddelbart tildeler sælgeren skuespillerrollen, når de præsenteres for Business Theatre-tankegangen. Og det kan
også synes kontradiktorisk, at B&O-butikken i et og samme koncept
fremstilles som et ”Theatre” og en ”Selling Machine” for forhandlerne. Men
måske er de to metafortyper ikke uforenelige? Denne diskussion vender jeg
tilbage til i femte akt, men inden da vil jeg se nærmere på en anden slags
kunstmetafor: musikken som organisationsmetafor.

SCEN E 6

FRA SPOR T TI L SKØNNE TONER
Ligger der en bevidst proces bag metaforbrugen i B&O’s strategiske
kommunikation, eller opstår metaforerne ’af sig selv’? På baggrund af især
interview med B&O’s HR-direktør og pr- og kommunikationschef vil jeg søge
svar på dette spørgsmål49. Indledningsvis vil jeg påvise, at en bevidst
ændring har fundet sted i brugen af organisationsmetaforer i den strategiske
kommunikation, idet de interviewede ledere tager afstand fra metaforer fra
sportens verden. Dernæst vil jeg analysere, hvordan og hvorfor ledelsen i
dag anvender visse kunstmetaforer som et middel til at formidle værdier,
bl.a. metaforer fra musikkens verden, og diskutere, hvorvidt metaforikken
fungerer som et ledelsesredskab.
B REAK P OI NT OG S PO RTS UDTRYK
Break Point 93 er navnet på en vigtig strategiplan i B&O’s historie. Ordet er
hentet fra tennisverdenen, tallet henviser til år 1993. I starten af 1990’erne
befandt B&O sig på fallittens rand efter nogle år med underskud.
Omverdenen var godt på vej til at tage afsked med den forgældede
virksomhed, da den nyansatte administrerende direktør, Anders Knutsen, og
hans gruppe af unge ledere præsenterede den økonomiske plan Break Point
93. Planens overordnede formål var, med Jens Bangs organismemetafor:
”B&O’s genfødsel gennem et ’back to basics’-program med fokus på flid,
49

Scenen bygger først og fremmest på Int4, men jeg inddrager også
tekster og egne observationer.
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nøjsomhed og vision” (Bang, 2000: 559). Break Point 93 indebar store
økonomiske omstruktureringer, bl.a. blev cirka 700 medarbejdere fyret,
mange af de ansattes frynsegoder blev taget fra dem, medarbejderne blev
flyttet rundt mellem afdelingerne, og B&O blev med ét ændret fra en
masseproducerende til en ordreproducerende virksomhed (Bang, 2000).
Break Point er et tennisudtryk, der betegner det øjeblik, hvor det bliver
afgjort, om den ene eller den anden spiller vinder. Udtrykket bygger på en
forestilling om, at der er to dystende parter – og at der altid kun er én vinder.
Ved at anvende udtrykket Break Point kunne B&O’s ledelse forenkle og
formidle budskabet om, at den økonomiske omstrukturering var altafgørende
for virksomhedens fortsatte eksistens. I bogen Break-Point, der handler om
Anders Knutsen og B&O, benytter organisationsskribenten Per Thygesen
Poulsen sportsmetaforen som et sprogligt virkemiddel, fx når han beskriver,
hvordan Anders Knutsen præsenterer den strategiske plan (Thygesen
Poulsen, 1997: 8):
”Da Anders Knutsen går på banen, er Bang & Olufsen allerede to sæt
bagud. Men han er en fighter, som giver modstanderne kamp til stregen. Og
nu har han mulighed for at vende spillet. Tirsdag den 1. juni 1993 skal han
have BREAK-POINT”.
Og man kan næsten ikke få armene ned igen efter endt læsning af denne
tennismatch, som Thygesen Poulsen rapporterer om i sin bog, for sørme om
ikke Knutsen & co. formår at få BREAK POINT!
Når vi skal beskrive abstrakte begreber og komplicerede processer, tager vi,
som nævnt, ofte brug af vore bedre kendte videndomæner, så vi via
metaforen kan overføre struktur fra det kendte kildedomæne til det ukendte
måldomæne (Lakoff & Johnson, 2002). Ifølge Thygesen Poulsen var det
nærliggende for B&O’s ledelse at anvende en analogi til tennis, eftersom
Knutsen og hans ledergruppe næsten dagligt spillede tennis inden kontortid
(Thygesen Poulsen, 1997: 13). Som titel på en kompleks forandringsproces
fremhæver tennismetaforen nødvendigheden i at vinde – om det så må føre
til nedskæringer og ekstra mandetimer – for ellers taber B&O. Enten-eller.
Og manden, der skal slå de afgørende slag, er den karismatiske
administrerende direktør, dvs. fokus rettes mod Knutsen. Denne metafor,
med afsæt i begrebsmetaforen LIVET ER ET SPIL, skjuler dog ’spillets’
kompleksitet og omfattende konsekvenser, fordi – al respekt for tennis – der
er stor forskel på at vinde en tenniskamp og at implementere en
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virksomhedsstrategi, der blandt andet indebærer fyringer af 700
medarbejdere.
Metaforer med kildedomæne i sportens verden, fx tennis, fodbold og
boksning, er i de seneste årtier blevet et ofte anvendt sprogligt virkemiddel,
både i erhvervssproget og i journalistikken50. Men når én type metaforer
bliver brugt meget, mister metaforikken sin effekt og bliver til denotative
udtryk. Det er tilfældet med en lang række dagligdags ord, der har
mennesket som kildedomæne, fx salathoved, bordben, nåleøje og
flaskehals. Sådanne antropomorfe metaforer frembringer ikke en spænding
mellem de to domæner, de sammenfører; de skaber ikke en lighedsrelation
og fremkalder ikke mentale billeder, for metaforerne er døde. Ordet coach,
som i løbet af 1990’erne er blevet et populært ord på virksomhedsdansk, er
for mig at se ved at lide sådan en krank skæbne, da det er godt på vej til at
blive en død metafor. Coach har rødder i sportens verden, hvor en coach
arbejder med idrætsudøvernes mentale indstilling gennem dialog. Overført til
virksomhedssprog betegner en coach en personlig rådgiver, der metodisk
udvikler virksomhedens menneskelige ressourcer.
K VA LMEG R Æ NSE
Selv om ordet coach også bliver brugt af B&O’s ledelse i dag (jf. Int4: 33),
tager såvel PK og VAF afstand fra sportsmetaforer i B&O’s strategiske
kommunikation. For PK handler det dels om, at sportsmetaforer er blevet
brugt så meget, både i B&O og i den politiske retorik, at de har nået et
mæthedsniveau eller en ”kvalmegrænse” (Int4: 33), dels at sportsmetaforer
indsnævrer virkeligheden (Int4: 33):
”Hvis du hele tiden betragter livet som en sport, som et game, som et spil
med to hold på hver sin side, som skal kæmpe mod hinanden, så har du
reduceret din virkelighed, din ontologi, i ekstrem grad. Og det er B&O
simpelt hen for kompliceret til. Og vi er for nuancerede til at hoppe ind i de
der metaforer, og så at vi passer der. Der kan være et enkelt seminar, eller
der kan være en enkelt opgave, et task, som måske godt kan passe dertil.
Men som organisation og som virksomhed og som liv er vi simpelt hen for
50

Et eksempel på en sportsmetaforik leverede DR og TV 2 op til
Folketingsvalget i november 2001, hvor de to tv-stationer beskrev
valget som en boksekamp mellem Anders Fogh Rasmussen og Poul Nyrup
Rasmussen. DR’s TV-avisen visualiserede blandt andet denne metaforik
op til valgaftenen ved at placere de to politikere i en tegnet
boksering.
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nuancerede. Det er også noget med at sige: Jeg nægter simpelt hen at være
en del af et enkelt billede, som metaforen eller de der analogier til sporten
derved vil komme til at danne for os eller sætte som ramme.”
Ved sit fravalg mener PK at undgå den forenkling, der ligger i
sportsmetaforikkens inddeling af verden i to dystende hold (Int4: 34):
”Når jeg har været imod, så er det, fordi jeg synes simpelt hen, det er for
enkelt. Og der er en masse spørgsmål, som aldrig bliver stillet: ’Okay, hvis vi
lige kommer til at kigge rundt om bordet, okay vi er et hold spillere, og vi
kæmper om et eller andet, vi skal nå’, ja så er det meget enklere, men så
falder alle nuancerne bort.”
Disse citater afspejler, at PK er opmærksom på sin brug af
organisationsmetaforer, men han understreger, at organisationsmetaforer
ikke er noget, B&O bevidst forsøger at konstruere: Det er ikke et resultat af
”en proces, som udkrystalliserer de metaforer bevidst” (Int4: 29); det er ”ikke
nogen bevidst proces. Det er et biprodukt” (Int4: 29). Ligesom PK giver VAF
udtryk for, at hun tænker over de organisationsmetaforer, der bruges i den
strategiske kommunikation, fx vil hun ikke bruge sportsmetaforen som
organisationsmetafor. Det begrunder hun med, at sportsmetaforen har
mistet sin værdi og er blevet en kliché, der ikke længere fremkalder ”et
billede på nethinden” (Int4: 31).
Når en ’bærende’ metaforik har mistet sin effekt, enten fordi den er ved at
blive et denotativt udtryk, eller fordi den ikke længere stemmer overens med
den organisatoriske virkelighed, kan ledelsen ty til andre metaforer. Gareth
Morgan beskriver dette som 'kunsten at bruge metaforer', der går ud på at
finde ”fresh ways of seeing, understanding, and shaping situations that we
want to organize and manage” (Morgan, 1998: 6). I næste afsnit vil jeg
opholde mig ved en type kunstmetaforer, som B&O’s ledelse har benyttet sig
af i de senere år.
M USI SK E T O NE R
Som organisationsmetaforer har både PK og VAF anvendt musikmetaforer i
den strategiske kommunikation, både internt og eksternt, med den
begrundelse, at en musisk metaforik udspringer af den virkelighed, B&O
befinder sig i. Men ligesom de distancerer sig fra sportsmetaforikken, tager
de afstand fra at ’instrumentalisere’ brugen af musikmetaforer. I Int4
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understreger de to ledere gentagende gange, at ledelsen ikke skal eller kan
konstruere metaforer, for ligesom med de bærende værdier er idéen at
opdage eller finde virksomhedens organisationsmetaforer – ikke opfinde.
Tanken er her, at metaforikken skal have en relation til en ”B&O’sk”
virkelighed, hvilket musikken har, eftersom B&O fremstiller audio-produkter.
Relationen til musikken afspejler sig også i hovedbygningen, Gården, for her
står et flygel i lobbyen og tager imod den besøgende eller ansatte. Som jeg
har oplevet, besidder bygningen en intenderet symbolsk værdi, der skal
forankre produkter, design og kultur i en musisk sfære. En journalist
beskriver førstegangsindtrykket med følgende klavermetafor: ”Allerede når
man træder ind i B&O’s reception, fornemmer man, at her hviler en bestemt
ånd. Hele hallen ligner et af virksomhedens produkter i måden, rummet er
tegnet på. Her har arkitekten spillet på hele arkitekturens klaviatur”
(Søndagsavisen, 13. okt. 2002).
EKSTERNT

Analogier til musikkens verden finder vi også i den eksterne kommunikation.
PK er fx ansvarlig for en jobannonce, bragt i Berlingske Tidende i maj 2002,
hvor B&O søgte en retail-direktør med følgende vendinger:
”Vi har slået tonen an til en talentfuld topdirigent, der ikke kan modstå
udfordringen i at være med til at orkestrere Bang & Olufsen’s fremtid.
Lyt til dit indre og find takterne på www.bang-olufsen.com/vip”
Denne orkestermetafor postulerer en lighed mellem en retaildirektør og en
topdirigent og fremstiller derved implicit B&O som et musisk ensemble, der
skal orkestreres. Som omtalt i tredje akt er orkesterdirigenten et billede på
den karismatiske leder, der styrer organisationen på synlig og struktureret
vis, ligesom den klassiske leder af en traditionel, hierarkisk struktureret
organisation. Annoncens indledende sætning giver indtryk af, at
retaildirektøren får en afgørende betydning for virksomheden og dens
fremtidige udvikling, idet sætningen bygger på et billede af dirigenten, der
evner at orkestrere, dvs. er dygtig til at styre andre. Dette billede ændrer sig
dog i annoncens anden sætning, som indledes med en sprogbrug fra en
spirituel/terapeutisk diskurs: ”Lyt til dit indre (…)”. Herved flyttes fokus fra det
kontrollerende til det følende; fra det dirigerende og styrende til det lyttende
og personlige.
Via ganske få ord fremhæver jobannoncen, at den kommende retaildirektør
både skal besidde klassiske lederevner (synlig ledelse, kontrol, magt) og
være en intuitiv, ’musikalsk’ leder (gehør, evnen til at lytte til andre og til sig
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selv). Desuden tager metaforikken afsæt i virksomhedens produkter og
selvforståelse. Med sin knaphed og gennemførte metaforik er annoncen
utraditionel og har således større chance for at fange avislæserens knappe
opmærksomhed. Teksten tenderer imidlertid mod det platte, fx er sætningen
”lyt til dit indre” på kanten af at være en kliché på en populærpsykoterapeutisk diskurs.
INTERNT

I den interne kommunikation anvender B&O’s ledelse også musikmetaforer.
Det sker bl.a., når forskellige datterselskaber rundt omkring i verden samles i
Struer. Når de mange datterselskaber geografisk befinder sig langt væk fra
hinanden, mener PK, at det at sammenligne B&O med et orkester kan være
et velegnet samlende billede, der kan ”give folk en paraply at komme ind
under”, fremme ”fællesspillet” og følelsen af, at ”vi er sammen om det her”
(Int4: 32). Sammenlignet med PK’s udtalelser om sportsmetaforikken ser PK
tydeligvis orkestermetaforen som et mere nuanceret og åbent billede.
På ét punkt er sportsmetaforer mere reducerende: Hvor analogier til tennis,
boksning, fodbold m.m. fremstiller organisationen som et ’os’, der spiller mod
et ’dem’, som ’vi’ skal vinde over, og skaber et eksplicit modsætningsbillede,
sætter orkestermetaforen fokus på det ’os’ – det samspil – der skabes i det
organisatoriske samspil. Med den strukturalistiske modsætningstankegang i
baghovedet kan man imidlertid indvende, at ethvert ’os’ implicerer et ikke-os
– et ’dem’ – eftersom et ord først får dets betydning i kraft af kontrære og
kontradiktoriske modsætninger, fx er B&O "ikke-japansk", da produkterne,
ifølge Kulturgruppen og De bærende værdier, rummer en poetisk værdi,
man ikke finder i japanske konkurrenters produkter. Modsætningstankegangen er relevant for studier af organisatorisk identitet og image, da
modbilleder har en afgørende betydning for en virksomheds selvforståelse,
som ofte bygger på, hvordan virksomheden ser sig selv i forhold til
konkurrenterne51. I orkestermetaforen er der dog ikke fysisk nærkamp
mellem ’os’ og ’dem’, hvorfor ’dem’ i første omgang er en venlig og central
størrelse, nemlig det klappende og betalende publikum.
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Jeg har fundet rygdækning for denne påstand i et informantinterview,
jeg foretog i afhandlingens indledende fase, hvor jeg interviewede
Søren Skafte Overgaard, partner i design- og identitetsbureauet eTypes (se bilag I). Formålet med dette interview var at få indblik i
metaforens funktion i konsulentvirksomheders arbejde med at finde og
formidle organisationers identitet. Ifølge Skafte Overgaard er
modbilleder et væsentligt redskab til at fremme en virksomheds
selvforståelse og en metode, e-Types benytter sig af i deres arbejde
med at finde identitet for virksomheder.
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S Y NTES EN S O M A RN ESTE D
Når det er vigtigt for PK og VAF ikke at kommunikere i en to-farvet os versus
dem-retorik, men derimod at have mange farver på paletten, hænger det
ifølge de to ledere sammen med B&O’s værdi Syntese, som de ser som
arnestedet for de bærende metaforer. Fx udtaler PK (Int4: ):
”Syntesen, det er virkelig dér, hvor vi som hus får de ting til at gå op i en
højere enhed. Og det kræver nogle slåskampe, og det kræver blod og sved
og tårer (…) Dér tror jeg, man har sådan arnestedet for det, der så bliver
sådan nogle bærende metaforer.”
VAF understreger også, at det er i diskussionerne, at de nye metaforer
opstår, men hun forbinder i højere grad end PK de anvendte metaforer med
produkterne og de diskussioner, der opstår, når nye produkter udvikles i
Idéland. Et eksempel på, hvordan en kunstmetafor har fundet vej fra
produktudvikling til B&O’s strategiske kommunikation, er en malerimetafor,
som blev sprogliggjort med B&O’s plasmafjernsyn, BeoVision 5 (se evt.
”Maleri-tv’et” s. 44 for en beskrivelse af BeoVision 5). VAF forklarer, at
designerens idé om, at plasmafjernsynet ”skulle være et billede indrammet til
at hænge op på væggen” (Int4: 28.), fungerede som en rød tråd, da pr- og
kommunikationsafdelingen skulle kommunikere produktet ud til omverdenen
(Int4: 28):
”Så selvfølgelig bliver plasmafjernsynet lanceret på Louisiana, og det var
hele billedet, galleri-ideen, der lå bag, også i kommunikationen af det, hvor
man sådan ganske enkelt fortalte, hvordan havde vi fået ideen, og hvad
havde vi så gjort, og hvad var der kommet ud af det. Det var sådan set det
meget simple at gøre. Og helt enkelt. Og det giver jo så en masse metaforer
i den verden, som helt automatisk er der, og som alle kan forholde sig til og
forstå.”
At den strategiske kommunikation tager udgangspunkt i den oprindelige
produktidé, viser sig også i B&O’s Årsrapport 2001-2002, som indledes med
at berette om, hvordan BeoVision 5 blev til. For VAF er B&O’s bærende
metaforer nogle vigtige sproglige størrelser, der dukker op i diskussionerne,
idet de kan generere mening (Int4: 32):
”Man sidder i en eller anden proces, ’hvad gør vi her’, og så lige pludselig så
er der én, der siger noget. Smak. Og man får alle sammen et billede ind på
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nethinden. Det er sådan, det er. Det er den sammenhæng, vi ser det i. Og
så lige pludselig, kloink, så retter vi alle ind til højre, og så marcherer vi i
samme retning. Men indtil da er det kaos, og ingen kan finde ud af det. Der
er ingen, der kan finde ud af at stille sig op og sige ’nu skal I bare… for nu er
det bare nu’. ’Gu er det ej, vi er ikke enige, og vi har ikke det der billede, der
gør, at vi bare kan gå dén vej, vel?”
VAF’s forklaring af, hvordan nye metaforer opstår omkring
produktudviklingen, minder om MIT professor Donald Schöns beskrivelse af
generative metaforer. I artiklen “Generative metaphor: A perspective on
problem-setting in social policy” (Schön, 1979/1993) argumenterer Schön
for, at metaforer kan skabe nye forståelsesrammer, og at de spiller en aktiv,
skabende og kreativ rolle i vores kognition. Schön har fx observeret, at en
forskergruppe har produktudviklet en bedre type malerbørster, efter at en af
forskerne formulerede en ny metafor for malerbørsten: ”You know, a
paintbrush is kind of a pump!” (Schön, 1993: 140). Da malerbørsten med
disse ord blev benævnt som en pumpe, bragte det en ny forståelse med sig,
for via pumpe-metaforen så forskerne malerbørsten på en ny måde, hvilket
gjorde, at de kunne udtænke et nyt koncept for malerbørsten. Dette er, hvad
Schön kalder en generativ metafor: en ny måde at se verden på, ”SEEINGAS”, og en proces, som involverer en ”carrying over of frames or
perspectives from one domain of experience to another”52 (Schön, 1993:
137).
Læser man ovenstående VAF-citat i dette lys, kan metaforens generative
funktion ses som en slags konsensusskabende vejviser eller som en fælles
retning for de implicerede. Også teatermetaforen i Business Theatre havde i
sit udgangspunkt en generativ effekt, eftersom metaforen fik JR og TAH til at
betragte salgssituationen med nye øjne, så de fik en slags aha-oplevelse.
JR siger fx: ”Det, som den metafor gjorde med os, det er at sige ’Yes!’. Nu er
vi i stand til at kunne kommunikere det her. Nu er vi i stand til enkelt at
forklare det” (Int2).
Ligesom TAH sigter efter, at Business Theatre-konceptet skal blive ”en
rodfæstet del af et tankesæt”, som sælgere, forhandlere m.m. agerer ud fra,
52

Schöns definition minder i sin ordlyd om dels den tidligere nævnte
lakoff-johnsonske metafordefinition (”understanding one domain in
terms of another”) (Lakoff & Johnson, 1980), dels filosoffen Ludwig
Wittgensteins sprogforståelse. ’Seeing-as’ er et begreb hentet fra
Wittgenstein, fx skriver han om metaforen i Filosofiske undersøgelser:
“Every instance of metaphor making is an instance of seeing-as”.
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uden at de nødvendigvis skal omtale butikken som et teater etc., er det
centrale for PK og VAF ikke, at medarbejderne kan opremse de erklærede
værdier, men snarere at de bærende metaforer og værdier bliver ”indlejret i
os, tavst. Som en tavs viden eller som praksisform” (Int4: 29)53. Som jeg
læser det, kan ”tavs viden” tolkes som den Scheinske betegnelse
grundlæggende antagelser (Schein, 1994). Ifølge organisationsteoretikeren
Edgar H. Schein kan en virksomheds kultur afdækkes på tre forskellige
niveauer: Hvor artefakter er en virksomheds synlige organisatoriske
strukturer og processer, fx fysiske omgivelser, påklædning, sprog, myter og
historier, befinder skueværdier sig på det bevidste niveau som mere
eksplicitte tegn, fx erklærede virksomhedsværdier, visioner og
reklameslogans. De grundlæggende antagelser er derimod mere ubevidste
og rodfæstede tankesæt, ud fra hvilke virksomhedens medlemmer handler.
Med den kognitive semantik in mente kan man dog indvende, at klynger af
organisationsmetaforer, det være sig maskin-, organisme- og
kunstmetaforer, ikke udelukkende kan betragtes som artefakter, da de er
54
kognitive begrebsmetaforer, der har betydning for, hvordan vi handler .
Som Lakoff og Johnson har påpeget, er begrebsmetaforer ikke blot
sproglige størrelser, men konventionelle tankefigurer, som vi lever med. Og
som Morgan har vist, ledes vi ud fra en række veletablerede
organisationsmetaforer.
Når PK, TAH og VAF beskriver metaforer som ”tavs viden” (PK), ”en
rodfæstet del af et tankesæt” (TAH), en fælles forståelse, der giver folk ”en
paraply at komme ind under” (PK) og skaber enighed, ”og så marcherer vi i
samme retning” (VAF), afspejler det, at disse ledere ikke ser de 'bærende'
organisationsmetaforer som stilistisk pynt på kommunikationens overflade,
men som noget dybereliggende, tavst og rodfæstet, ja grundlæggende
antagelser. I forhold til genstandsfeltet rejser der sig spørgsmålet om,
hvorvidt de anvendte kunstmetaforer vitterlig er bærende metaforer, altså
grundlæggende antagelser, og ikke blot skueværdier. Denne problemstilling
53

54

En af de første til at beskrive tavs viden er den japanske professor
Ikujiro Nonaka, som skelner mellem to former for viden: tavs og
eksplicit viden. Hvor eksplicit viden kan artikuleres gennem sprog, er
tavs viden færdigheder, overbevisninger og know-how, som ikke direkte
kan udtrykkes med ord, men som er indlejret i rutiner og i
organisationskulturen. De to vidensformer komplementerer hinanden, for
det er ifølge Nonaka i samspillet mellem tavs og eksplicit viden, at
videnskabelse finder sted (se fx ”A Dynamic Theory of Knowledge
Creation”, Organization Science, vol. 5, nr. 1, s. 14-37, 1994).
Schein placerer sprog på artefakt-niveauet, men pointerer da også, at
de tre kulturniveauer ikke er skarpt afgrænsede, idet niveauerne
påvirker hinanden (Schein, 1994).
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vil jeg imidlertid afholde mig fra at gå ned i, da jeg som sagt har fravalgt at
inddrage medarbejderperspektiver. I følgende scene vil jeg dog kortfattet
argumentere for, at de analyserede kunstmetaforer er værdibærende
semantiske størrelser i B&O’s strategiske kommunikation.

SCEN E 7

K UNSTMETAFORER I KOMMUNIKATIONE N
Ved at undersøge B&O’s brug af kunstneriske metaforer i forskellige
sammenhænge har jeg kunnet påpege, at B&O inddrager kunsten som
metafor i den strategiske kommunikation. Bl.a. har følgende kunstarter været
en inspirationskilde:
•
•
•
•
•

Musik (jobannoncer, Band Leadership Programme, Young Talent
Programme)
Litteratur (formidling af værdisæt, poesiværdi)
Teater (Business Theatre)
Film/biograf (B&O-tv som en ’hjemmebiograf’ og en ’theatre’oplevelse, Beotime 2k-forestilling)
Billedkunst (’maleri-tv’, lancering af produkter på kunstmuseer)

Flere af metaforerne er dukket op i forbindelse med formidling af
virksomhedsværdier, fx fremstilles Poesi-værdien ved hjælp af en litterær
metaforik i De bærende værdier; teatermetaforen i Business Theatre er en
måde at formidle B&O’s vision om at skabe oplevelser, der overrasker; og
historien om, hvordan ’maleri-tv’et’ blev til, beskriver fjernsynets kunstneriske
designværdi og implicit også B&O’s bærende værdier.
Kunstmetaforer anvendes altså i den strategiske kommunikation, hvor de
som kommunikativt middel kaster et æstetisk lys over ledelse og
organisation og formidler særlige værdier. Om de anvendes som et bevidst
strategisk ledelsesredskab, er straks vanskeligere at besvare. Interviewene
peger på, at lederne ikke opfatter metaforen som en bevidst strategisk
størrelse, der kan operationaliseres, eftersom de bærende metaforers
opkomst ikke kan planlægges og på sin vis er uforudsigelig. Et fælles
synspunkt for de interviewede ledere er netop, at metaforerne hverken kan
eller skal konstrueres som noget udefrakommende, men at de skal vokse ud
af den organisatoriske virkelighed. KS fortæller fx, at det var naturligt for
ham at hive fat i kunstneriske og kulturelle ord og sanseoplevelser i sit
arbejde med at udvikle organisationen, både internt og eksternt, og
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begrunder det med, at B&O som organisation er knyttet til design og æstetik.
Ifølge KS hentede han i begyndelsen inspiration fra forskellige kunstneriske
områder per intuition, men senere blev han mere bevidst om denne
inspirationskilde, bl.a. da han udviklede lederudviklingsprogrammet Young
Talent Programme. Ifølge JR opstår metaforer som fx Business Theatre og
Band Leadership på baggrund af, at der i organisationen er krav om nogle
forandringsprocesser, som kræver nye måder at anskue det bestående på.
Og det fører nye metaforer med sig. JR og TAH begyndte fx ikke med at
definere Business Theatre og tale om metaforer, men metaforikken
manifesterede sig, efter at lederne havde gjort sig nogle tanker om den
konkrete forandringsproces. PK og VAF understreger nødvendigheden i at
se på, hvordan tingene reelt tager sig ud, og beskrive dem derefter frem for
at tilstræbe at konstruere metaforer.
Umiddelbart kunne det altså tyde på, at de interviewede lederes holdning til
metaforen strider imod min oprindelige tese om, at kunstmetaforer anvendes
som et strategisk ledelsesredskab (tese III), for lederne fortæller, at de
værdibærende organisationsmetaforer ikke skabes, opfindes eller
operationaliseres som strategiske ledelsesværktøjer. Jeg vil nu alligevel
hævde, at kunstmetaforerne anvendes som sådanne værktøjer, da lederne
selvsagt har en intention med at anvende kunsten som metafor, og fx ikke
krigs- eller sportsmetaforer, men der er formentlig ikke er tale om en
bevidstgjort strategi. Ligesom de bærende værdier kan de bærende
metaforer findes i den organisatoriske virkelighed, og når metaforerne er
blevet sprogliggjort, kan de også anvendes i den strategiske kommunikation.
Når først en metafor er blevet italesat, som Business Theatre eller maleritv’et fx blev det, har billedet bevæget sig fra en ubevidst analogi til en udsagt
metafor. Denne kan anvendes som et virkemiddel i den strategiske
kommunikation og som et organisatorisk udviklingsredskab, hvilket både
HR- og pr-afdelingen som påpeget har benyttet sig af. Således bliver
metaforen et strategisk ledelsesredskab, der kan hjælpe ledelsen med at
italesætte og forankre nye tænkemåder.
Ole Fogh Kirkeby udtrykker et synspunkt, der kan minde om de fem B&Olederes udtalelser om dels metaforens position i forhold til strategiske
overvejelser, dels metaforens forhold til virkeligheden, når han i et
metaforisk sprog beskriver kunstens rolle som metafor (Kirkeby, 2002):
”Alle disse kunstarter synes hver især at have deres intime forhold til
metaforen. Men metaforen er ikke et universalmiddel. Den går sine egne
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veje, og kan hurtigt størkne som en overstrategisk skorpe over
organisationens levende kød. Metaforen skal holdes i live. Den må
udspringe af den lidenskabelige praksis’ eget blod.”
Når B&O anvender kunsten som metafor, tegner det en æstetisk aura
omkring denne industrielle virksomhed og dets produkter. Men man kan ikke
male alle slags organisatoriske billeder, for billedet skal passe til
virksomheden. Som Per Arnoldi understregede på en konference om Den
æstetiske organisation55, handler det om at finde, ikke at opfinde eller hitte
på:
”Jeg søger ikke, jeg finder. Æstetisk kommunikation er ikke makeup. Det, vi
arbejder med, er jo ikke at give ting form, men at give ting mening. Og
mening får det jo først - ikke når det får succes og bliver solgt i store oplag,
men mening får det, når det har forfinet en eksisterende form.”

55

Konferencen blev afholdt på Handelshøjskolen i København, 20.-21.
februar, 2003.
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Femte Akt
Fra Tørre Tal til Skøn Tale

Efter at have set på brugen af kunstmetaforer i henholdsvis nyere
ledelseslitteratur og i en organisatorisk praksis vil jeg diskutere og
perspektivere den overordnede problemstilling, afhandlingen indledningsvis
rejste: Hvordan og hvorfor anvendes kunsten som ledelses- og
organisationsmetafor? Da de tidligere akter især har koncentreret sig om
’hvordan’, vil ’hvorfor’ blive behandlet i denne stykkets sidste akt. Her bygger
jeg videre på de forrige akters analyser i forsøget på at forstå
kunstmetaforikken som et ledelsessprogligt fænomen. Hensigten er at
forklare kunstmetaforikken som kognitive domæner, der lader os forstå og
opleve ledelse og organisation i et kunstnerisk skær. Den tilgang, som
kunstmetaforikken udtrykker, vil jeg påvise, er en postindustriel tilgang til
ledelse og organisation, som indskriver sig i det senmoderne paradigme.
Denne vil jeg sammenstille med det rationalistiske paradigme, som
kendetegner industrialismens tid, og redegøre for, hvorledes
kunstmetaforikken distancerer sig fra industrialismens maskinmetaforik.
Mine hvorfor-forklaringer befinder sig således på et teoretisk niveau, men jeg
vil relatere disse teoretiske overvejelser til de analyserede praksisser.

SCEN E 1

K ØNN E KONSTRUK TION ER
Som de forrige akter har vist, er kunstmetaforer en slags dagens trend i
ledelseslitteraturen, side om side med fx sports-, krigs- og
organismemetaforer. I modsætning til de konventionelle
organisationsmetaforer, som vi ikke længere studser over, er den
analyserede kunstmetaforik stadig levende, idet den til dels har en
metaforisk effekt: Når udtryk som orkestrere, jamme, finde rytmen og
business theatre optræder i ledelsessprog, er udtrykkene til en vis grad
forbundet med kildedomænet. Dvs. de er ikke blevet konventionelle klichéer,
men de skaber formentlig heller ikke samme overraskende metaforiske
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effekt, som hvis chefen talte om den rappende organisation, den
freestylende medarbejder og poetry slam-arbejde.
Den analyserede kunstmetaforik tager primært afsæt i et klassisk
kunstbegreb, idet inspirationen hentes fra kunstarter som klassisk musik,
maleri, poesi og drama. De eneste nyere kunstarter, som afhandlingen har
set på, er jazz og film, der efterhånden har en del år på bagen. Kognitivt set
er der altså langt til video-, installations- og lydkunsten, knækprosaen,
improteatret og hiphoppen. I den analyserede kunstmetaforik møder vi
implicit myten om den skabende kunstner som et ganske særligt, visionært
væsen, der skaber originale værker, og kunsten som det skønne56. De
billeder, metaforerne maler, er positive, forenklende billeder af, hvad det vil
sige at lede en virksomhed, og de fremstiller den kunstneriske leder som en
person, der er kaldet og drevet af passion. Et eksempel er B&O’s
jobannonce, som beskriver den kommende retaildirektør som en topdirigent.
Denne metafor fremkalder et romantisk billede af den karismatiske leder, der
er lyttende, har gehør og skal få det bedste frem i sine ’musikere’. Her har vi
altså en metafor fra de øvre lag af den klassiske finkultur. Men
dirigentbilledet betoner som nævnt også traditionelle lederegenskaber som
styring og koordinering af et hierarkisk system, hvor medarbejderne udfører
et styret stykke arbejde. Dvs. i dirigent-metaforen får den autoritære
ledelsesform et kunstnerisk ansigt, der legitimerer et konventionelt
magtforhold. Etymologisk set er der intet forunderligt ved det: ’Dirigere’
betyder ’styre, bestemme’, men de negative konnotationer, der i
erhvervslivet er forbundet med ordet styring mv., synes at være forsvundet i
ordet dirigere og afløst af det skønnes berettigelse.
En idealiseret, positiv forestilling viser sig også i jazzmetaforen, fx når
LEGOs topledelse iscenesætter sig selv som et jazzband med direktøren
som saxofonist for at vise, at improvisation er et nøgleord for ledelsen57.
Visualiseringen af jazzmetaforen har en signalværdi, dvs. en symbolsk
værdi, der forenkler kompleksiteten i det abstrakte begreb improvisation.
Imidlertid er improvisation blot én side af sagen, for øvelse gør mester:
Jazzimprovisation forudsætter for professionelle jazzudøvere øvelse og atter
56

Som filosofisk begreb har skønhed/ det skønne lange rødder tilbage i
historien, men det skønne skal i denne sammenhæng forstås ud fra den
romantiske skønhedsopfattelse: Skønhed formidler mellem sanserne og
ideernes land, da den kan anskueliggøre ideerne for mennesket som
sansende væsen. I det skønne forenes sanserne og fornuften, som ellers
er et modsætningspar i den vestlige kultur.
57
Organization Science, vol. 9, sep.-okt. 1998.
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øvelse. Jazzband-metaforen associerer implicit også en særlig livsstil med
natklubber, whisky, cigaretter, men det er næppe denne stereotype
forestilling af jazz, som ledelsen vil fremmane.
Med den kognitive metaforteoris opdeling af mål- og kildedomæne kan man
benævne de frekvente kunstmetaforer således: LEDELSE ER EN
UDØVENDE KUNST, ORGANISATIONEN ER ET KUNSTNERISK
ENSEMBLE, MARKEDET ER EN SCENE, ARBEJDE ER PERFORMANCE,
ARBEJDE ER SKUESPIL. Som betydningsbærere tillader disse metaforer
os at forstå og opleve et fænomen (ledelse, organisation) ved hjælp af et
andet (kunst, performance). Det så vi fx i Business Theatre-konceptet: Da to
HR-ledere anskuede B&O’s butikker som teatre og italesatte analogien med
vendingen ”Business Theatre”, genererede det en lang række metaforiske
udtryk med teatret som kildedomæne og en overvejelser omkring, på hvilke
måder en B&O-butik er et teater, og hvordan rollerne kan fordeles.
Metaforikken gav de to ledere en forståelse af, hvad deres intention og mål
var, og dermed klarhed over, hvordan de skulle gribe konceptet an.
Når Per Arnoldi beskriver B&O-produktet som et poetisk værk, genererer det
også en lang række metaforer, såsom at B&O er et forlag, kunden en læser
osv. Denne metaforbrug afspejler Arnoldi og Kulturgruppens symbolistiske
tilgang til B&O og til arbejdet med at finde B&O’s bærende værdier. Når
David Lewis udformer et plasmafjernsyn med inspiration fra maleriet,
forplanter denne værk-tankegang sig til virksomhedens strategiske
kommunikation, fx kan man som nævnt læse historien om plasmafjernsynet
på virksomhedens corporate site og i Årsberetning 2001-2002, hvor
produkthistorien/malerimetaforen er et retorisk middel til at fortælle og
forklare B&O’s værdier, kultur og identitet.
Sådanne metaforer substituerer ikke blot det betegnede fænomen, som den
klassiske metaforteori ellers vil hævde, for metaforerne afspejler
navngivernes forståelseshorisont og har formentlig også en virkning på den
konkrete udformning af den sociale virkelighed. Som Lakoff og Johnson
påpeger, kan metaforer skabe virkeligheder, især sociale virkeligheder, og
de kan fungere som vejvisere i forbindelse med fremtidige handlinger (Lakoff
& Johnson, 2002: 177). Frem for kosmetisk krydderi på retorikkens overflade
er kunstmetaforikken tegn, der både repræsenterer det betegnede fænomen
og afspejler navngiverens beskrivelse, fortolkning og vurdering af det
betegnede. At kunstmetaforikken ikke er en arbitrær signifiant, viser sig også
i de andre omtalte metaforer, fx Pine og Gilmores fremstilling af erhvervslivet
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som et teater, Rottbølls organisationsmodel ’Fra Big Band til jamsession’ og
B&O’s fremstilling af en retaildirektør som en topdirigent. Metaforerne er her
udtryk for, at nogen har set et fænomen, en ting eller et begreb i lyset af
henholdsvis teatret, billedkunsten, litteraturen og musikken og ikke i lyset af
fx maskinen eller familien. Set i et kognitivt perspektiv bevæger de
analyserede kunstmetaforer sig således ud over udtrykkets domæne og ind
på et kognitivt felt, eftersom de har med tænkning, handling og ikke mindst
erfaring at gøre.
E RFA RI NGE NS MØ NSTE R
De analyserede kunstmetaforer bygger på erfaring, selektion og en subjektiv
fortolkning af virkeligheden. Som filosoffen Friedrich Nietzsche har påpeget,
gives der ikke kendsgerninger, kun interpretationer, da menneskets
fortolkende virksomhed er et grundvilkår for dets omgang med verden. Men
samtidig med at mennesket fortolker og forstår verden, skaber det også
denne verden og danner sig selv. For hvad er sandhed? En tropologisk
substitution: ”Ein bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien,
Anthropomorphismen…”58. For den tidlige Nietzsche er ordet og metaforen
snarere et symbol end et arbitrært tegn, for de er forbundet med noget, som
ikke er sprog: sanserne. Nietzsches fremstilling af forholdet mellem sprog og
virkelighed kan minde om den kognitive semantiks betoning af metaforens
tætte relationer til menneskets fysiske placering i verden og dets oplevelse
af den (Hansen & Holmgaard, 1997). Ifølge Lakoff og Johnson er der
samspil mellem oplevelse af den sociale og fysiske virkelighed, fx skriver de
(Lakoff & Johnson, 2002: 167):
”Ikke overraskende påvirker den sociale virkelighed der er defineret af en
kultur, dens opfattelse af fysisk virkelighed. Det der er virkeligt for et individ
som medlem af en kultur, er et produkt både af hans sociale virkelighed og
af den måde den former hans oplevelse af den fysiske verden på. Fordi en
stor del af vores sociale virkelighed forstås ved hjælp af metaforer, og fordi
vores opfattelse af den fysiske verden er delvis metaforisk, spiller metaforer
en meget væsentlig rolle når vi skal afgøre hvad der er virkeligt for os.”
Appliceres den kognitive teori på kunstmetaforikken, betones det, at
metaforikken ikke blot er i sproget, men er forankret i menneskets kollektive
erfaringshorisont som kognitive domæner. Når en række mennesker, fra
58

Nietzsche i Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne fra
1873.
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forskellige egne og kulturer og med forskellige livsverdener, finder ligheder
mellem kunst og ledelse/organisation, synes kunstmetaforikken at bevæge
sig fra det individuelle mod det kollektive, i og med at det danner et
diskursivt, kollektivt erfaringsmønster. Dette er et betydningsbærende
mønster: et semiologisk og mytisk ornament, som besmykker vore
forestillinger om ledelse og organisation.
U F O R U DS IGE LI G HE DE NS KØ N NE B I LLE DE
Kunstmetaforikkens skønne og følelsesmæssige islæt kan virke
appellerende i en tid, hvor en lang række bløde værdier som intuition og
passion efterspørges i erhvervslivet. Emma Stenström formulerer
kunstmetaforernes tiltrækningskraft således (Stenström, 2000: 108):
”Att liknas vid en konstnär är säkerligen fantasistimulerande och lockande
för många företagsledare och vad kan bringa in mer färg och känsla än
konsten? Konst- och konstnärsmetaforerna visar på ett uppmärksammande
av de oförutsägbara och oförklarbara, av de individuella och de irrationella
sidorna av ledarskapet.”
Ifølge Stenström tilbyder kunsten lokkende ledelsesmetaforer i et
erhvervsliv, som i høj grad handler om rationalitet og tal på bundlinjen, og
som i stigende grad må forholde sig til, at organisationer ikke er målbare og
forudsigelige størrelser. Uforudsigelighed synes at blive en stadig mere
presserende faktor for erhvervslivet, bl.a. fordi medarbejdernes præstationer
i større udstrækning er situationsbestemt i dag, hvorfor lederen ikke har
kontrol over, hvad der sker i selve situationen. Derfor må lederen uddelegere
fremgangsmåder og opgaver, hvis finalitet han/hun i bund og grund ikke har
kontrol over eller kendskab til. Det kræver en indirekte ledelsesform, som fx
at lede via værdier og symboler (Kirkeby, 1998). Denne udvikling skyldes
ikke mindst, at vi i dag ser et stigende antal veluddannede medarbejdere,
som hellere vil udfordres og udfolde sig frem for at beordres, styres og
kigges over skulderen. De vil formentlig snarere være medspillere i en
lærende organisation frem for tandhjul i et maskineri. En anden væsentlig
forklaring er, at virksomheder i stigende grad må forholde sig til globale
markedsmekanismer, som er vanskelige, hvis ikke umulige, at forudse; ikke
mindst i en verden, hvor it-boblen pludselig brister, og hvor to tvillingetårnes
fald fører til en hærskare af virksomheders forfald. En på mange måder
uforudsigelig terrorhandling rettes mod USA, og usikkerhed og økonomisk
afmatning spreder sig som ringe i vandet. Kontrol og planlægning synes at
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være vanskelige begreber i denne samtid, som trækkes af modpolerne kaos
og uforudsigelighed. I kunsten finder ledelsesteorien en verden, hvor kaos
og uforudsigelighed er en del af den skabende proces, og hvor
modsætninger som kaos og struktur kan mødes. Og i kunstmetaforen finder
ledelsesteorien værdier, symboler og et perspektiv på ledelse og
organisation, som på sin vis forklarer, at der ud af kaos netop kan fødes en
dansende stjerne.
MA SKI NE N FÅ R MO DSP I L
Uforudsigelighedens organisationsmetafor, kunsten, har sit modstykke i
forudsigelighedens metafor, som på mange måder er den traditionelle
forståelse af ledelse og organisation: maskinen. Med det industrielle
samfunds indtog kom maskinmetaforen som nævnt til syne som en måde at
fremstille den maskinelt-administrative del af ledelse, og den udviklede sig
efterhånden til et konventionelt tankesystem. Forudsigelighed, kontrol,
styring og standardisering var og er nøgleord i den rationelle
ledelsestænkning, fx i det traditionelle, mekanistiske taylorsystem, der
standardiserer menneskers handlinger, så de nemt kan erstattes.
’McDonaldisering’ er for mig at se en af vor tids organisatoriske
manifestationer af en sådan tænkemåde. En Mc-medarbejder har så og så
mange sekunder til enten at snitte fritter, fabrikere en Big Mac eller betjene
kunden. Bagsiden ved denne standardiserede arbejdsform er evident: Den
mekaniske konstruktion fører til monotoni og kedsomhed. Sådanne job har
også fået en tilsvarende lavprestigebetegnelse, ’McJobs’. Forfatteren
Douglas Coupland definerer i sin samtidsroman Generation X fra 1991
denne type job som:
”A low-pay, low-prestige, low-dignity, low-benefit, no-future job in the service
sector. Frequently considered a satisfying career choice by people who have
never held one.”
McJobs kan næppe tilfredsstille karrieredrømmen for de stadig flere
veluddannede i de vestlige vidensamfund, som søger udfordring og
personlig udvikling på arbejdspladsen. Og efterhånden som maskinerne har
overtaget mange af de traditionelle arbejdsfunktioner, som vi fx finder i film
som Metropolis og Gode tider, er der heller ikke i samme omfang brug for
samlebånds- og tandhjulsjob i det postindustrielle samfund. I dette samfund
er andre organisationsstrukturer og andre forestillinger om et godt job, god
ledelse, gode virksomheder mv. dukket op, og der er også kommet en større
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interesse for virksomheders bløde dimensioner (Berg, 2000). Derfor må
ledelsesteorien finde på nye måder at opbygge organisationer på, og
ledelsessproget må tage nye ord og billeder i brug for at give ledelse og
organisationer nye sproglige beklædninger.
Denne tendens til at anvende andre ord og metaforiske rollemodeller ser vi
som nævnt i ledelseslitteraturen, hvor teoretikere og praktikere bl.a.
anvender familiemetaforer og religiøse og æstetiske metaforer for at omtolke
virksomheden. Og vi genfinder den i en organisatorisk praksis som B&O’s
Business Theatre-koncept og Band Leadership Programme. De analyserede
kunstmetaforer tildeler organisationen et antropomorft, kønt ansigt:
Organisationen er ikke en død, materiel ting, men opstår og består i kraft af
den sociale interaktion mellem en gruppe kunstneriske mennesker. Og disse
kunstnere spiller ikke blot for hinanden, men også for andre, da metaforikken
implicerer performance for et publikum.

SCEN E 2

SKØNH EDEN OG MA SK INEN
Ser vi på, hvilke værdier den analyserede kunstmetaforik repræsenterer,
markerer den en bevægelse væk fra industrisamfundets maskinelle
tankegang hen imod en postindustriel kunstnertankegang: fra fornuften til
følelserne/det sanselige; fra det rationelle system til det kreative fællesskab;
fra det forudsigelige til det uforudsigelige; fra stabiliteten til det dynamiske;
fra det analyserbare til det intuitive, fra struktur til proces… Denne dikotomi
har jeg opstillet i figur 10 (side 81), som er et forsøg på at afbilde, hvordan
maskin- og kunstnertankegangen kan anskues som hinandens
modsætninger, hvis man undersøger, hvad de to metafortyper henholdsvis
udtrykker. For hvad den ene metaforik betoner, synes den anden at nedtone
og omvendt. Figuren bygger på min fremstilling af det mekaniske
menneskesyn i anden akt og analyserne af de kunstneriske
performancemetaforer i tredje og fjerde akt (dvs. figuren udelader
Kulturgruppens litteraturmetaforik samt maleri-tv’et). Jeg knytter det
rationalistiske paradigme til maskinmetaforen (jf. Hatch, 1997; Morgan
1998), mens kunstmetaforerne (teater, film, jazz, orkester) relateres til det
senmoderne paradigme. Herved implicerer figuren, at der er sket en
bevægelse, eller et skifte, i vores opfattelse af ledelse og organisation, i og
med at samfundet har udviklet sig fra et industrielt til et senmoderne,
postindustrielt samfund: Fra et samfund, hvor arbejderen tænkes som en
robot eller et tandhjul i det rationelle maskineri, til at medarbejderen ses som
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en medspiller og en performer med kompetencer, som lederen skal sætte i
tale for at få det kreative fællesskab til at gå op i en højere enhed.
Det skal dog påpeges, at figur 10 ikke viser, hvordan ledelse og organisation
rent faktisk tager sig ud i den sociale virkelighed, men den påpeger, hvordan
der i teorien og i sproget er en tendens til at beskrive dem. I figuren
repræsenterer maskin- og kunstmetaforen derfor ikke sociale domæner,
men kognitive domæner. Desuden skal det understreges, at figuren er en
forsimplet, teoretisk typologi over værdier og forestillinger, som synes at
høre hjemme under de forskellige paradigmers favn, men i praksis lader de
to metafortyper sig ikke afgrænse af sådanne to kasser. Maskinmetaforikken
er fx ikke forbeholdt industrisamfundet, men lever som nævnt i bedste
velgående i dag. Og kunst-/performancemetaforikken har formentlig også
eksisteret som begrebsmetafor, længe før industrisamfundet så dagens lys,
fx var William Shakespeare tidlig til at fastslå, at LIVET ER ET TEATER. Det
nye er imidlertid, at ledelsesteorien har taget kunstmetaforen til sig og
italesætter værdier og forestillinger, der har vundet almen udbredelse i det
postindustrielle samfund, ved hjælp af kunsten som metafor. Derfor skal
figur 10 vise en bevægelse, fra at maskinen var ledelsesteoriens ideal, til at
den udøvende kunst er en rollemodel i ledelses- og organisationsteoriens
fremstilling af ledelse/organisation. Eftersom denne kunstnermetaforik går
fint i spænd med nutidens medarbejdersyn og oplevelsestankegang, har
kunstmetaforikken formentlig også vundet indpas i virksomheders
værdikommunikation, som vi fx har set hos B&O.
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FIGUR 10: SKØNHEDEN OG MASKINEN
METAFOR

ORGANISATION

PRODUKT/
FUNKTION/ MÅL

MASKINMETAFORIK BETONER…

KUNST/-PERFORMANCEMETAFORIK
BETONER…

Organisationen som et rationelt system

Organisationen som et kreativt fællesskab

Virksomheden som en fabrik/ mekanisk
apparatur

Virksomheden som et kunstnerisk
ensemble

Maskine
Effektivitet
At producere

Antropomorf enhed
Kreativitet
At skabe

Præcision

Gehør

Det materielle – behov
Kapital

Det immaterielle – ’kald’
Skønhed, æstetik

ORGANISERINGSPRINCIP

Kausal

Kompleksitet

ARBEJDSFORM

Samlebånd

Social interaktion

Mekanisering som drivkraft
(’tandhjulstankegang)

Passion som drivkraft
(at være ’kaldet’)

Strategi, mission, resultat
Objektivitet

Drømme, vision, værdier
Subjektivitet

MENNESKESYN

LEDELSE

Stabilitet, monotoni, forudsigelighed

Dynamik, forløb, uforudsigelighed

Standardisering, kontrol, styring
Det kalkulerbare, kontrollerbare,
entydige

Improvisation, gehør og intuition
Det uberegnelige, intuitive, flertydige

Mekanistisk menneskesyn:
Medarbejderen som objekt/tandhjul
Fornuft – Analytisk formående
Hjernen

Holistisk menneskesyn:
Medarbejderen som subjekt/ aktør/
medspiller
Følelse – Følelsesmæssig intelligens
Det sanselige/ æstetiske

Lederen som værkfører
”Apollon”

Lederen som kunstner
”Dionysos”

PERSPEKTIV

Struktur

Proces

TANKEGANG

Industriel tankegang:
Det maskinelle og rationelle
Ingeniørtankegang

Postindustriel tankegang:
Oplevelse, underholdning, drømme,
følelser
Kunstnertankegang

SAMFUNDSTYPE

Industrielt

Postindustrielt

PARADIGME

Rationalistisk

Senmoderne

APPELFORM

Logos

Patos
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Figuren afslutter med de retoriske begreber logos og patos, som ikke er
hinandens modsætninger, men som er to forskellige appelformer. Jeg har
stillet dem over for hinanden for at markere, at de to begrebsmetaforer
lægger sig op ad to forskellige argumentationstyper: Hvor maskinmetaforen
især udtrykker en rationel tænkemåde, dvs. logos, spiller kunsmetaforen i
højere grad på følelser og stemninger, altså patos. Imidlertid skal det
understreges, at de retoriske figurer etos, patos og logos er bundet til
formidlingssituationen, hvorfor brug af kunstmetaforer ikke i sig selv fører til
stærk patosappel. I forhold til logos, som karakteriserer industrilogikken,
synes både etos og patos at have fået en større betydning i dag, hvor man
dels taler om tillid og troværdighed og søger at styrke disse begreber ved
hjælp af bl.a. etiske regnskaber og corporate social responsibility, dels
fremhæver man betydningen af at have et følelsesmæssigt personligt
engagement til arbejdspladsen samt passion og personlige kompetencer
med på arbejde. Det er lige præcis det personlige engagement, B&O’s
Business Theatre-koncept sigter efter at fremme hos sælgerne, for i stedet
for at være en ekspedient, der langer produkter over disken, skal sælgeren
finde mening i at fortælle historier og skabe oplevelser for kunden. Men som
påpeget er konceptets mål ej skøn tale, men tal, da konceptet skal forvandle
butikken til en ”Selling Machine”, dvs. et rationelt system. I praksis er
’modsætningsparret’ kunst og industri ikke uforenelige, men som figuren
søger at vise, eksisterer der i vores forestillinger en dikotomi mellem de to
begrebslige domæner.

SCENE 3

TAL + TALE
At finde takten, fordele rollerne, have flere strenge at spille på, lytte til
tonerne, ryge ud af tangenten, spille en rolle, spille uden noder, spille i
samme takt, sætte i scene, sætte tonen, jamme, orkestrere, performe,
improvisere, jamsession, kadence, klangbund, rytme, samklang, setting,
symfoni, resonans, gehør. Alle er de ord og udtryk, jeg i de senere år har
bemærket i ledelsessproget. At være på det gode hold, på samme
banehalvdel, give bolden op, ligge lige til højrebenet, vinde kampen, tabe,
teambuilding, coach, mentor, managementguru, erhvervsprofet, corporate
religion, refleksion, indre ro, identitet, supervision er ord og vendinger, som
henviser til tre andre sproglige tendenser: at sports-/kamp-sproget, det
religiøse sprog og terapimarkedets sprog alle har fundet vej til
ledelsesretorik. Hvorfor? En forklaring er, at vores måde at organisere på er
under forandring, i hvert fald er vores forestillinger om og italesættelser af
ledelse, organisation og arbejdsliv i opbrud. Eftersom sproget afspejler og
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påvirker vores måde at forstå og opleve den sociale virkelighed, forandrer
den måde, hvorpå vi italesætter virkeligheden, sig også, når denne
virkelighed tager sig anderledes ud. Det finurlige ved sproget og dets billeder
er, at vi med sproget kan konstruere symbolske forestillinger og samtidig
også nedbryde symboler, så de forekommer som objektive størrelser i
sproget (Berger & Luckmann, 2002: 56), fx som konventionelle metaforer. I
1800-tallet tonede maskinfascinationen frem og blev en begrebsmetafor,
men som vi har set er mange andre ledelses- og organisationsmetaforer
kommet til, fx organisme- og familiemetaforer. Nogle konventionelle
metaforer forgår, mens andre opstår59.
Ifølge Rolf Jensen vil den urgamle organisationsstruktur stammen rejse sig i
vores sprog, idet den egner sig som billede på drømmesamfundets måde at
organisere sig på: En stamme er en social enhed med fælles værdier og
regler, hvis medlemmer jager i fællesskab og deler byttet efter bestemte
regler (Jensen, 2000). I menneskets historie er stammen den sociale
struktur, som har været almindelig i længst tid, men den blev dog afløst af
landbrugssamfundets familiebrug og industrisamfundets mekaniserede
fabrikker. Nu er vi ifølge Jensen på vej tilbage til stammestrukturen, til dels
med andre værdinormer. I modsætning til maskin- og organismemetaforen
betoner Jensens stammebillede den sociale struktur, men den har nogle
uheldige konnotationer, som dårligt kan parres med nutidens arbejdsliv. Er
en organisation en stamme, er kvinderne ’hjemme’ sammen med børn og
kødgryder, mens mændene er ’ude’ og jage vildt.
Sammenlignet med stammemetaforen tager kunstmetaforikken sig meget
anderledes ud, for den betoner kultur og det skabende, ikke natur og det
primitive. I det analyserede ledelsessprog symboliserer kunstmetaforerne en
higen efter det skønne, det immaterielle og den sociale interaktion i
erhvervslivet, og de understreger nødvendigheden i samspil og performance
på erhvervslivets scene. Eftersom disse metaforer fokuserer på kunstneriske
dimensioner, er de et middel til ikke at se økonomiske og rationelle aspekter
ved ledelse og organisation. På denne vis repræsenterer kunstmetaforikken
det kønne og skønne ansigt, der vender sig væk fra maskinen for at vise
organisationen som et antropomorft, kunstnerisk netværk. Herved opbygger
59

Ifølge Lakoff og Johnson hænger kulturelle forandringer bl.a. sammen
med, at nye metaforer opstår. Fx skriver de: ”Meget kulturel
forandring udspringer af indførelsen af nye metaforiske begreber og
tabet af gamle. Fx skyldes vestliggørelsen af kulturer over hele
verden delvis indførelsen af metaforen TID ER PENGE i disse kulturer”
(Lakoff & Johnson, 2002: 166).
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ledelsessprogets kunstmetaforer en mytologi omkring, hvordan vi i nuet kan
betragte ledelse og organisation, og hvad der er værdiskabende. Denne
mytologi er et semiologisk mønster, vævet af metaforer, der pryder og
præger vore forestillinger om ledelse og organisation og retorisk set
forvandler tørre tal til skøn tale.

SCEN E 4

A FSLUTN IN G
I undersøgelsen har jeg søgt at besvare min problemformulering ved at
behandle to forhold. For det første har jeg studeret gennemgående
kunstmetaforer i nyere ledelseslitteratur og i en virksomhed, især med fokus
på metaforer med kollektive kunstarter som kildeområde. Herved har jeg haft
mulighed for at afprøve mine tre teser. På baggrund af det empiriske
materiale har jeg kunnet påvise, at kunsten anvendes som ledelses- og
organisationsmetafor (tese 1), bl.a. af organisationsteoretikere som John
Kao, Manfred Kets de Vries, Ole Fogh Kirkeby, Henry Mintzberg, Joseph
Pine & James Gilmore, Max De Pree og Claus Rerup. Som det også fremgår
af de bøger og tidsskrifter, der tematiserer relationen mellem ledelse,
organisation og kunst, er der i moderne ledelsestænkning en tendens til at
beskrive æstetiske aspekter ved ledelse og organisation og anvende
kunsten som metafor (se kildeliste og citatmosaik, bilag I og II). Når
kunstmetaforer er en slags ”trend of the day”, afspejler det en interesse for
æstetiske, immaterielle værdier og for andre typer metaforer, der kan
forklare arbejdslivet og dets strukturer i dag. At Handelshøjskolen i
København har stiftet et Center for Kunst og Lederskab i januar 2003 (jf.
note 3), er et aktuelt eksempel på, at der er en gryende interesse for
organisationers æstetiske og kunstneriske aspekter. Desto større denne
interesse bliver, desto vigtigere er det at være opmærksom på og kritisk over
for, hvordan denne interesse dukker op i sproget og dets billeder. For som
jeg har søgt at påvise, spiller metaforer en stor rolle for, hvordan vi forstår
den sociale virkelighed og handler i den.
Empirien viser, at kunstmetaforikken fremstiller ledelse og organisationer i et
kunstnerisk lys, der potentielt set er manipulerende, fordi den valgte
metaforik fjerner fokus fra andre aspekter ved kilde- og målområde (tese 2).
Beskrives B&O-butikken fx som et teater, understreger det æstetikken og
designværdien forbundet med B&O, samtidig med at metaforen sætter fokus
på rollespil og den fælles oplevelse, der opstår i mødet mellem sælger og
kunde. Derimod fortæller teatermetaforen ikke den økonomiske historie om,
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at det også for et teater handler om at sælge billetter, hvilket
maskinmetaforen udsiger, jf. vendingen ’Selling Machine’. På baggrund af
casestudiet kan jeg konkludere, at kunstmetaforer anvendes som et
strategisk middel i kommunikationen (tese 3). Som udgangspunkt er
kunstmetaforerne dog ikke opstået eller blevet anvendt som et bevidst
strategisk ledelsesredskab, men efterhånden som de er dukket op og har
genereret mening, er de blevet brugt strategisk i kommunikationen, fx i en
jobannonce (dirigentmetafor), i årsberetningen 2001-2002 (maleri/værkmetafor), i formidlingen af et nyt træningskoncept (teatermetafor) og
som et modstykke til sportsmetaforikken (bl.a. musikmetaforer). Da
kunstmetaforikken anvendes som et strategisk middel i B&O’s
kommunikation, og da disse metaforer formidler særlige værdier og
tankemåder, er de et potentielt forførende ledelsesredskab. Som
inkongruensen i metaforbrugen omkring Business Theatre peger på, er det
imidlertid i praksis vanskeligt at styre organisationsmetaforer, for metaforer
rummer flertydighed og dermed også muligheden for forskellige
fortolkninger.
Det andet forhold, jeg har søgt at afdække, er kunstmetaforikkens semantik.
Ved at relatere den analyserede metaforik til tidens ledelses- og
organisationstænkning har jeg søgt at placere metaforikken i en diskursiv
sammenhæng for derved at forklare, hvorledes metaforerne er
betydningsbærende tegn. Jeg har ikke haft intention om at foretage en
udtømmende metaforanalyse, idet undersøgelsen er selektiv og kvalitativ.
Den prætenderer ikke at give et billede af samtlige lederes og
ledelsesteoretikeres brug af kunstmetaforer, af kvantiteten af kunstmetaforer
i de analyserede tekster eller af 'effekten' af denne metaforbrug.
Undersøgelsens fokus har derimod været rettet mod kunstmetaforerne som
betydningsbærende beskrivere af den sociale virkelighed. Empirien viser, at
de værdier, som kunstmetaforikken udtrykker, i flere henseender står i
opposition til industrialismens maskinelle syn på arbejde og organisation,
idet de lægger vægt på det sanselige, det flertydige, den sociale interaktion
og andre værdier og forestillinger, som kendetegner postindustriel ledelsesog organisationstænkning.
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Epilog

Falder snakken på organisationer, kan vi ikke komme uden om metaforen, da
ordet i sig selv er en metafor (jf. etym.: ’redskab’). I sproget fremstiller vi
organisationer som afgrænsede størrelser (entitets-metaforer) og ved hjælp af
andre videnområder (strukturelle metaforer såsom maskin-, organisme-,
krigs-, sportsmetaforer). Kunstmetaforerne i denne afhandling er strukturelle
metaforer, der som en semantisk kæde er med til at fortælle en myte om
ledelse og organisationsliv i den postindustrielle epoke. Denne myte er først
og fremmest en forestillet verden, idet den snarere repræsenterer kognitive
domæner end den sociale virkelighed. Men som det er blevet fremhævet, er
forestilling, sprog og social virkelighed tæt forbundne. Hvor stor en rolle den
kunstmetaforiske myte om ledelse og organisation har i virkelighedens
verden, er en interessant problemstilling, som imidlertid ikke ligger inden for
denne afhandlings ramme at besvare. Men spændende ville det være at lave
en receptionsanalyse, fx kunne man undersøge, hvordan sælgere og
forhandlere, der går gennem et Business Theatre-træningsforløb, ser
butikken og deres egen funktion og sammenligne det med ledelsens intention.
Et andet interessant projekt er at undersøge, hvad effekten af
kunstmetaforernes manipulative implikationer er, fx hvordan og hvorfor
organisationsmetaforer formår at fortælle én historie frem for en anden. Når
familiemetaforen anvendes som organisationsmetafor, udgør kildeområdet fx
typisk den glade kernefamilie og ikke skilsmissefamilien, selv om statistikker
peger på, at skilsmissefamilien er en særdeles udbredt familiestruktur i
Danmark. Pointen er her, at vores kategorisering af verden ikke nødvendigvis
hænger sammen med, hvordan verden reelt ser ud. Men hvordan bringer
metaforen særlige konnotationer med sig? Hvordan kan det være, at
metaforen fremhæver nogle forbindelser mellem kilde- og målområde, selv
om mange andre er mulige? Når krigsmetaforikken anvendes, er det fx
kampaspektet – det dystende øjeblik mellem to parter – der kommer til syne
og ikke krigens tragiske konsekvenser såsom slagmarker og flygtningelejre.
Hvordan forankrer metaforen betydning? Det er metaforens gåde, som lærde
længe har drøftet og er kommet tættere på, men endnu ikke har løst. Ikke
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desto mindre er vi med den kognitive semantik og de mange metaforanalyser,
denne har avlet, kommet nogle skridt nærmere på, hvad der er metaforens
funktion i sprog og kognition. Da metaforen har vist sig at have betydning for,
hvordan vi forstår og handler, også i organisationer, er det vigtigt, at vi er
opmærksomme på de metaforer, som præger vor sprogbrug. For metaforerne
tvinger os ind i deres skjulte mønstre, uanset om metaforen er mekanisk som
en robot eller skøn som en symfoni.
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B I LA G I I : C IT A T M OSA I K
K UNS T, LEDE LS E OG O RGANI SA TI ON
[1938]
”Ännu mer ängrar jag att jag misslyckats med att fånga känslan i organisationen, den dramatiska och
estetiska känsla som överstiger framställningens möjlighet, den som kommer främst av den intima,
vanliga, intresserade erfarenheten. Det är uppenbart att många saknar intresse för organisationens
vetenskap eftersom de glömmer bort dess konst och därmed inte uppfattar dess signifikanta element.
De förlorar symfonins struktur, kompositionens konst och verkställandets färdigheter, da de inte kan
höra dess toner.”
Chester Barnard
The Functions of the Executive
(Citeret fra Stenström, 2000: 97)

[1997]
”Other metaphors that have enjoyed popularity among organization theorists include text, discourse,
art, jazz, and drama.”
Mary Jo Hatch
(Organization Theory: 52)

[1998]
”Ledelse er ikke en teknisk disciplin. Ledelse er en kunstart som forudsætter personlige egenskaber
som kreativitet, nysgerrighed, entusiasme og ikke mindst evnen til at lytte til de stemmer i og uden for
organisationen. (…)
Når der bliver kaldt på ledelse, kan det være gavnligt at have en værktøjskasse ved hånden. En maler
har formodentlig altid gode farver og velegnede pensler, som kan tages i brug, når inspirationen eller
nødvendigheden kræver handling. Sådan tror vi også, det er med
kunsten at lede en organisation.”
Ulla & Flemming Andersen
(Forord, Lederens udviklingsværktøj)

[1999]
“Aesthetic understanding of organizational life (…) is an epistemological metaphor which
problematizes the rational and analytical analysis of organizations.”
Antonio Strati
(Organizations and Aesthetics: 7)

[2000]
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”Konst- och konstnärsmetaforerna i lederskapslitteraturen verkar doch stå för mer. De använda
metaforerna visar på ett uppmärksammande av de oförutsägbara och oförklarbara, av de individuella
och de irrationella sidorna av ledarskapet.”
Emma Stenström
(Konstiga företag: 108)

”I tidens ledelseslitteratur er der en gryende erkendelse af, at nøglen til erhvervslivets forandrings- og
udviklingsevne skal findes i kunst- og kulturlivets kreative processer og kompetencer.”
Advice Analyse
(Den kreative alliance: 34)

”I ledelseslitteraturen støder man ofte på metaforer, som sammenligner virksomheden med
kunstneriske ensembler – enten fra musikkens eller teatrets verden.
Der skrives managementbestsellere om behovet for at ”jamme” i forretningslivet i jagten på kreativitet
og innovation i virksomhederne.”
Advice Analyse
(Den kreative alliance: 41)

[2002]
”Kunsten er i dag blevet mere end en fascinerende ramme for organisationen, ja, mere end en
inspirationskilde, den er blevet en nødvendighed. Det skyldes, at kunstneren gør erfaringer, der
artikulerer og foregriber essensen af det forhold, ledere og medarbejdere har til deres egen praksis.”
Ole Fogh Kirkeby
(Prolog, The Art of Competence: 3)

“…faktum är att konstvärlden och företagsvärlden närmer sig varandra. I takt med att utseende och
upplevelser blit allt viktigare i samhället, ökar konstens inflytande över affärsverksamheter. Tydligast
är det kanske när man talar om design, varumärken och identitetsbyggande. Här flyter de två
världarna nästen samman.”
Jonas Gustafsson
(entré nr. 2, 2002: 8)
M USI K, LE DE LSE OG ORGA NISA TI ON
[1964]
”[Lederen] er som en symfoniorkesterdirigent, der gør sit bedste for at fastholde melodisk og
velklingende opførelse… mens orkestermedlemmerne har forskellige personlige problemer,
scenefunktionærerne flytter på nodestativerne, for meget varme og for meget kulde på skift skaber
problemer for tilhørerne og med instrumenterne, og koncertens sponsor insisterer på nogle urimelige
ændringer i programmet.”
Leonard R. Sayles
( Managerial Behavior: Administration in Complex Organizations: 162)

[1989]
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"Den potentielle vigtighed af jazz som en prototype for organisering er, at man i jazz, som i
organisationer, kommer langt med en lille smule struktur. Jazzimprovisation starter med og får sin
retning afstukket af melodien og vender nu og da tilbage til melodien, men melodien bliver
undskyldningen for at generere ny erfaring, som kun kan glimtes svagt i forvejen."
Karl Weick
( Organizational Improvisation: 20 years of Organizing: 243
Citeret fra Rerup, 1999)

[1992]
”Et jazzband er et eksempel på tjenende lederskab.
Lederen i jazzbandet har den pragtfulde mulighed for at få de øvrige musikere til at
udfolde sig optimalt. Andre kan lære af meget af jazzbandet, fordi jazz, ligesom ledelse, kombinerer
fremtidens uforudsigelighed med den enkelte musikers individuelle egenskaber.”
Max De Pree
(Leadership Jazz)

[1994]
“Efterhånden som nye former for stillinger og arbejdsformer bliver stadig tydeligere, er det indlysende,
at bolden nu er spillet over til den enkelte – den ligger ikke hos det offentlige, uddannelsessektoren,
fagforeningerne eller erhvervslivet. Denne udfordring om selvstændighed lover godt for fremtiden. Den
peger frem mod en ny verden, hvor ansættelsen er konsistent med de værdier, der i århundreder har
bevist deres berettigelse.
Det vil føre til mere selvstændige ansatte, et team af entrepreneurer, der hviler sikkert i sig selv og
som – på samme måde som medlemmerne af et jazz band – er kreative, entusiastiske, fleksible og
øvede. Det kan meget vel vise sig at være det bedste
– ikke blot for de enkelte, men for hele landet.”
Hermann Smith
(Workplace Jazz. Business Quarterly, vol. 59, nr. 1)

[1996]
“Jamming reflects those moments in which organizing magically comes together,
as in the ‘flow and zone’ of street basketball or a serendipitous encounter of guitarists.
As the metaphor of performance suggests, jamming and improvisation treat
communication and organizations as co-constructing each other.
Communication produces organizations while organizations produce communication.”
Putnam, Phillips & Chapman
(Metaphors of Communication and Organization)

[1997]
”En metafor for dagens progressive arbejdsplads er det lille jazzorkester/jazz combo, hvor alle
musikerne arbejder sammen om at skabe harmonisk musik – og hvor alle samtidig har råderum til at
improvisere. Enhver af musikernes kreative evne skal plejes, så de kan spille den bedst mulige solo,
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og de mest talentfulde musikere bliver belønnet for deres kunnen og hårde arbejde. Det er kun under
de omstændigheder,
at hele gruppen vil yde sit kollektive bedste.”
Manfred Kets de Vries
(Jazzing Up Business
Chief Executive, marts 97)

”Today's global marketplace - turbulent, "spacey", and endlessly demanding of the new, the
experimental, the faster, the better, and the cheaper - is not a concert-hall environment. There´s no
time for business managers to look for solutions in the archives of corporate sheet music. Today's
highly competitive business world puts a premium on the skill of improvisation. All the world's a jazz
club. This is an era, In short, that calls for the inspiration of art."
John Kao
(Jamming: 35)

"When Kolind joined Oticon in 1987, the proud old company was wedded to paper (…) Kolind ignored
the constricting old sheet music and trumpeted the advent of corporate jamming."
John Kao
(Jamming: 78)

”Et orkester er en yderst følsom organisation.
Der skal være balance mellem de enkelte grupper. Der kræves enighed om,
hvilke repertoirer der skal satses på. […]
På mange områder kan der drages paralleller mellem
vilkårene for et universitetsfakultet og et orkester. Det er resultaterne, der tæller –
forskningsresultaterne – opførelserne af værkerne. ”
Mogens Hørder
(Forskningsledelse ved et universitetsfakultet – det gælder om at være musikalsk
In: Den vanskelige balance – en bog om forskningsledelse)

[1998]
“The mechanistic, bureaucratic model for organizing (…) is no longer adequate. Managers will face
more rather than less interactive complexity and uncertainty. This suggests that the jazz improvisation
is a useful metaphor for understanding organizations interested in learning and innovation. To be
innovative, managers – like jazz musicians – must interpret vague cues, face instructured tasks,
process incomplete knowledge, and yet they must take action anyway. Managers, like jazz players,
need to engage in dialogue and negotiation, the creation of shared spaces for decision making based
on expertise rather than hierarchical position.”
Frank J. Barrett
(Organization Science, vol. 9, nr. 620)

“If you look at the list of characteristics that are associated with the 21st century organization,
you find concepts like flexible, adaptable, responsive to the environment, loose boundaries, minimal
hierarchy. When you look at the list for a second, if you’re interested un jazz, you recognize that all of
those ideaus could as easily be associated with a jazz band as a 21st century organization.”
Mary Jo Hatch
Organization Science, vol. 9, nr. 5: 557)
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“Another aspect of 21st century organization that resonates with the
jazz metaphor is the idea of loose boundaries. Many jazz bands are formed for
the sake of performing a single job (called a gig). After their gig, the band
disbands as musicians recombine into other bands for gigs.”
Mary Jo Hatch
(Organization Science, vol. 9, nr. 5: 567)

“The 1996 annual report of the LEGO Corporation featured the top management decked out as a jazz
ensemble with the CEO, Kjeld Møller Pedersen, playing the saxophone. The CEO of LEGO used the
occasion to highlight his belief and expectation that improvisation is an art form that needs to become
the hallmark of all levels of management.”
Arie Y. Lewin
(Organization Science, vol. 9, nr. 5: 539)

“Consider other musical metaphors: Does not the orchestral form mimic the plan-organize-control
mode of big bureaucracies and the rock-and-roll band evince the pulse, and some of the nuance,
found in high performing work teams?”
Philip H. Mirvis
(Organization Science, vol. 9, nr. 5: 539)

“Managers can learn from jazz music, because a jazz band is kind of like a corporation.”
Ken Peplowski
(Organization Science, vol. 9, nr. 5: 560)

[1999]
”Det er almindeligt antaget, at der kun findes én slags gruppe – lad os kalde den ”Jazz Combo” – og at
den passer til enhver type opgave. Faktisk er der mindst seks – ja, måske 12 – meget forskellige slags
grupper, hver med deres eget anvendelsesområde, hver med deres egne begrænsninger og
vanskeligheder, og hver med behovet for forskellige ledelsesformer. Denne gruppe, der er så populær
i øjeblikket, ”Jazz Combo-strukturen, er velsagtens den vanskeligste, den, der er sværest at få til at
fungere, og den, der har de mest omfattende begrænsninger. Medmindre vi hurtigt finder frem til, hvad
en given gruppe egner sig til, og hvad en given gruppe ikke egner sig til, bliver grupper om ganske få
år forkastet som værende ”bare endnu en modedille”. Og alligevel er grupper vigtige.”
Peter Drucker
(Drucker om ledelse – udfordringer i det 21. århundrede)

”Når maestroen går op på podiet og løfter sin taktstok, svarer musikerne i samklang.
En ny bevægelse, og de stopper alle sammen op. Det er billedet på absolut kontrol – det perfekte
symbol på ledelse. Og alligevel er det alt sammen én stor myte.”
Henry Mintzberg
(Det lukkede lederskab, Ledelse i Dag, nr. 34,)

”Som metafor skaber jazzimprovisation et nyttigt og innovativt billede af den måde,
hvorpå organisationer løser flertydige, komplekse problemstillinger. Dertil kommer,
at hvis man ser organisationsmæssig handling som en dynamisk konfiguration,
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som en balance imellem udnyttelse og udforskning, giver det et fint billede af den
dynamiske og improviserende organisation, som jeg vil hævde, er fremtidens
organisation i et samfund præget af kontinuerlig forandring.”
Claus Rerup
(Jazzimprovisation og USA’s femte rejse til månen, Ledelse i Dag, nr. 34)

”Musikkens verden kan på mange måder tjene som metafor
til forståelse af forretning og ledelse. Musikken skal høres og musikken skal udøves.”
Rolf Engsig
(Come on Barbie!, Ledelse i Dag, nr. 34)

”InnoCafé 2: Nov. 1999 Flemming Olsens Swingband: 'The Swinging Organization'
- Et swingband anvendes som metafor for, hvorledes samarbejde kan fungere
– og ikke fungere.”
Lotte Darsø & Finn Kollerup
(Innovations Caféer)

”Ledere og medarbejdere i en virksomhed skal samarbejde på lige fod og være i stand til
at følge hinanden, uden at det er nødvendigt at give ordrer. Akkurat som det foregår i
et orkester, hvor dirigenten først og fremmest er nødvendig som inspirator og coach.
Det drejer sig ikke om, at en leder skal sige – følg mig! Det drejer sig om,
at de skal følges ad og hjælpe hinanden med at nå de bedste resultater.”
Hans Erik Deckert
(Lederen skal holde takten, Ledelse i Dag)

[2000]
”Jazz bands, in short, embody many of the characteristics of post-industrial, post-bureaucratic
organizing that complexity theorists extol. Jazz bands have minimal hierarchy, decision-making is
dispersed, they are designed to maximize flexibility, responsiveness, innovation and fast processing of
information. It is a form of social organization that produces order with little or no blueprint, organized
from the bottom up: individuals have personal freedom to take initiative and operate on their own
authority (their musical imaginations), guided by the constraints of the task, the conventions of practice
and the enactments of other players”… ”For now, with the jazz metaphor playing in the background,
one can only pose a question: what would our organizations look like if managers and executives were
encouraged to recapture a poetic wisdom, to be suspicious of comfortable routines, to create
provocative learning relationships, to see appreciation and affirmative engagement as a core task and
to value wonder over suspicion, surrender over defensiveness and listening and attunement over selfpromotion?”
Frank J. Barrett
(Jazz Improvisation as a Self-organizing System. In: The Aestheics of Organiation: 229-230; 244)

”Just dirigentmetaforen är en av de vanligast förekommende i lederskapslitteraturen. Staffan Furusten,
1995, säger att den symboliserar både det traditionella, klassiska sättet att leda och det det ”nya”,
populära. I den traditionella tolkningen handlar det om att dirigenten kontrollerar hela orkestern,
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medan det i den moderna tolkningen handlar om att dirigenten inte lägger sig i den individuella
spelstilarna, men får alla att spela samma stycke.”
Emma Stenström
(Konstiga företag: 250)

[2001]
”Jazzen vokste frem i USA i slutten av det 19. århundre. (…) I det 21. århundre vil den fortsette å øve
innflytelse, ikke bare på kunst, men også på samfunnsliv og organisasjonsliv. Den er – nesten uansett
fag eller samfunnsområde – det foretrukne eksempel og den foretrukne metafor for alt som har med
improvisasjon å gjøre. Det lille jazzbandet har også mye å fortelle om samspill og om rytmikk og
bevegelse. Jazzens hovedbudskap kan stå som direkte motstykke til den pompøsitet og rigorøsitet
som preger europeiske organisasjoner og byråkratier som har vokst frem i det som kalles den
moderne epoken. Idet moderniteten gradvis viker plass for postmoderniteten, er det også i jazzen vi
finner konstruktive motstykker til postmodernistenes ”dekonstruktivistiske” filosofiske prosjekt.”
Harald Knudsen
(Sirenene. Jazz og ledelse)

[2002]
”Musikkens verden kan på mange måder tjene som metafor til forståelse af forretning og ledelse, hvor
det er samspillet, det handler om. Musikken skal høres, og musikken skal udøves, og det er vigtigt at
spille sammen, så tonerne ikke klinger falsk.”
Anne Skare Nielsen
(Metaforens magt, Kommunikationsforum.dk, 1. maj)

”Vi har slået tonen an til en talentfuld topdirigent, der ikke kan modstå
udfordringen i at være med til at orkestrere Bang & Olufsen’s fremtid.”
(Jobannonce fra B&O, Berlingske Tidende, maj)

”Maestro
Mogens Lykketoft har forsøgt at orkestrere to socialdemokratiske formandsskift. Ved det tredje er
partiets dirigent låst.”
(Weekendavisen 13.-19. sep. 02)

”Denne evne til at “walk the talk”, der er musikkens væsen, til at tale til de ægte
og renere følelser i os, er også uundværlig for det samspil,
der er mellem medarbejdere i en organisation.
Musikkens selvfølgelighed, dens lethed, kan blive et billede på fællesskabet i organisationen, netop
når det føles som en engagerende selvfølge. Det tekniske, værktøjet , talentet og færdighederne bliver
usynlige, når de underordnes idealet om den perfekte produktion.
I den forstand kan vi lære af musikeren, at god ledelse gemmer sig i sin udførelse.
På samme måde finder den gode leder sig selv i det, han gør.”
Ole Fogh Kirkeby
(Prolog, The Art of Competence: 4)

“Jazz Impact connects the corporate world with the world of jazz.
Jazz improvisation and the corporate business model have more in common than you may realize.
Jazz uses a system that enables collaborative improvisation to thrive –
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the very same skills that many corporations rely on for success. Innovative response
to change is what business in the 21st century demands.
By transposing the jazz metaphor onto the dynamics of the corporate environment,
Jazz Impact plants the seed for developing innovative response to change
(www.jazz-impact.com)

“Jazz Impact’s founder (and bassist) Michael Gold believes that jazz and business have always had
more in common than one might think, and he is proving that jazz can be used to teach people to be
more flexible and innovative in their business. (…)”
“Jazz is the only modern art form that has reached beyond itself in defining a system of collaborative
improvisation.” (…) “Jazz is the sound of people negotiating change. It’s an international language for
fusing design, manufacturing, and implementation into one multifaceted process. The tools jazz
musician use embody a tradition based on the principles of alignment, self-initiative, experimentation,
and cross-functional understanding –
principles that have become imperatives for business in the 21st century. (…)
“Jazz Impact uses the jazz ensemble as a metaphorical corporate entity, applying the roles within the
ensemble to those within a high-performance company.”
Steven S. Davidson
(All that Jazz. Interview med Michael Gold,
grundlægger af Jazz Impact, The Leigh Advisor)

TE A TE R, L E DE LSE OG O RG A NIS ATIO N
[1959]
”I denne forbindelse kan man f.eks. tenke på noe så spesielt som en teaterforestilling. Det krever store
evner, lang øvelse og psykologiske forusetninger for å bli en god skuespiller. Men det må ikke få oss
til å glemme et annet forhold – at nesten hvem som helst i en håndvending kan lære et manus godt
nok til å gi et nådigt publikum en viss fornemmelse av virkelighet i det som oppføres for dem. Og det
kan se ut som dette er tilfellet fordi vanlig sosialt samkvem i seg selv er bygget opp på samme måte
som en scene, ved utveksling av dramatisk oppblåste handlinger, mothandlinger og avsluttende
replikker Når et manus kommer uøvede skuespillere i hende, kan også de gi det liv, fordi livet selv
fremføres som et drama. Verden er selvsagt ikke et teater, men det er ikke så lett å påpeke på
nøyaktig hvilke måter den ikke er det.”
Erving Goffman
(Vore rollespil i hverdagen. Norsk 1992: 65)

[1998]
”Analogien mellem teatertruppens opførelse af skuespillet og virksomhedens produktion af varer og
tjenester holder stadigvæk, også selv om den indvending lurer, at teatrets formål er underholdning,
mens det kun gælder dele af erhvervslivet. Dog er der næppe nogen synderlig forskel i intensitet og
ubøjelighed på det fodslag og den korpsånd, som Disney-koncernen kræver af sine medarbejdere, og
så den, som teatertruppen fordrer af sine medlemmer. ”
Ole Fogh Kirkeby
(Ledelsesfilosofi: 179)
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[1999]
”På teatret er scenografen den, der har ansvaret, når scenen skal fyldes ud.
Det er hans eller hendes valg af rekvisitter, farver, stilart mv., der bestemmer, hvordan vi som
publikum/modtagere oplever et teaterstykke. Det er scenografen, der bestemmer, hvad vi skal se på
scenen – og ikke mindst, hvor vores opmærksomhed skal ledes hen.
Men det er også scenografens ansvar at vælge stil, farver, rekvisitter mv.,
der passer til budskabet i det stykke der skal spilles.
Når en virksomhed skal kommunikere, står den med samme ansvar og samme opgave som
scenografen. Så er det nemlig virksomheden, der skal producere den kommunikative scenografi. Så
er det virksomhedens valg af kommunikative/sproglige rekvisitter, stil, farve mv., der bestemmer,
hvordan modtagerne oplever en meddelelse. Og som scenografen er det vigtigt at vælge stil, farve,
rekvisitter (fx ordvalg, sætninger, grafik etc.), der passer til det emne in casu virksomheden, der skal
kommunikere/-s.”
Jørn Helder
(Virksomhedskommunikation)

“At every level in any company, workers need to understand that in the Experience Economy every
business is a stage, and therefore work is theatre.”
Joseph Pine & Gilmore
(The Experience Economy )

[2000]
”I teater-metaforen er frontliniemedarbejderne at betragte som skuespillere på en scene – jf. typisk
service-virksomheder, hvor medarbejderne netop indtager en ”rolle” i betjeningen af publikum – fx som
buschauffører, frisører, malere, massører, advokater, gademusikanter, ekspedienter mv. I
virksomhedens rekruttering foregår castingen til de enkelte roller. Driftslederen er skuespillets
instruktør. Manuskriptforfatterne udgøres af alle mellemledere og konsulenter m.fl., som er med til at
udforme virksomhedens indre processer i form af kvalitetsstyringsprogrammer,
organisationsudvikling mv.”
Advice Analyse
(Den kreative alliance: 42-43)

”Enligt dem är, som sagt var, företag i den nya ekonomin ett slags teatrar. Allt kan iscesättas,
planeras, dramatiseras, regisseras och spelas upp inför potentiella kunder. Av största vikt bliver
aspekter såsom ordningsföljden och rytmen.”
Emma Stenström
(Konstiga företag: 89)

”Vi bruger metaforer – maskine eller computer – når vi skal beskrive virksomheden. Vi skaber mening
ved at henvise til noget andet, der er kendt. Det skaber billeder i vores hoved. (…) Myter, eventyr, film,
romaner og personer kan bruges som metafor-historier. Forudsat, det er historier, der er kendt af alle
og forudsat, at de har et emotionelt indhold, der skaber forståelse og mening. (…) En mere åben
metafor-historie er teatret. Den er åben, fordi den ikke indeholder en bestemt pointe. Historien skal
først skabes - rammen skal udfyldes. Vi har et manuskript (vedtægter og navn), en instruktør, nogle
rollehavere, en teatersal og nogle rekvisitter. Mest af alt drejer det sig imidlertid om at have publikum.
Daler t ilskuerantallet så er det måske tid at skifte repertoire eller få en nye instruktør.”

103

Rolf Jensen
(Hvilket eventyr er din virksomhed? www.cifs.dk)

”Världen är en scen. Vi spelar alla roller – såväl företag som människor. Men istället för ett
konventionellt kostymdrama har vi nu fått en konstant, improviserad teater utan manus. Regissören
har stuckit, den ursprungliga pjäsen dragits in och manuset saknas. Publiken väller upp på scenen där
de gör skådespelarna sällskap och kräver att få huvudrollerna. Gränserna flyter ihop. Alle roller är
vakanta. De gamla reglerna gäller inte längre – den onda och den goda är en och samma person. Det
är bara att ta för sig.”
Kjell A. Nordstrøm & Jonas Ridderstråle
(Funky Business)

[2002]
”Chefen og lederen som instruktør og medspiller i organisationslivets dramaer
– ledelse som et ’Sisyfos-arbejde’”
Titel på workshop på DISPUK
2.-4. december 2002

”Lederen er en digter, der skriver organisationens kort med sine handlingers spor.
Netop øjeblikket som tema er jo teatrets indfaldsvinkel mere end nogen anden kunstarts.
På scenen fastfryses øjeblikket til begivenhed. Spillerummet for det at handle gøres
plastisk gennem et plot, gennem roller, gennem kulisser,
alle momenter, der er led i illusionen om den fuldkomne iscenesættelse.
Ledelsestænkning har i mange år brugt teatrets begreber, men meget tyder på,
at iscenesættelsens store metaforik er død. Ikke blot har teatret gennem eksperimentel overskridelse
af tidens og rummets enhed, af vores vante virkelighedsopfattelse,
og af inddelingen mellem scene og tilskuere, ophævet illusionen om at fastfryse begivenheden, men
også illusionen om forfatternes og instruktørens autoriserede
rettigheder til at fastlægge stykkets mening.”
Ole Fogh Kirkeby
(Prolog, The Art of Competence)

“De fleste større virksomheder har udarbejdet visioner og strategier. Ofte er de imidlertid kun saglige
og fornuftige opstillinger af mål og midler. De er for tit ikke egnet til at fremkalde et kald hos
medarbejderne. Her kommer historien ind i billedet, fordi den i modsætning til strategiplanen
appellerer til følelserne. Vi kan ikke undvære strategiplanen, men den bør ikke stå alene, der skal
være balance mellem appellen til hjernen og til hjertet. Her ligger den næste udfordring for moderne
ledelse. Den skal både være direktør og instruktør. Virksomheden bliver derved både en virksomhed i
traditionel forstand - med organisationsdiagram og årsregnskab - men den bliver tillige et drama, hvor
der opføres et spændende stykke. Hvor rollerne er fordelt. Begge opfattelser af en virksomheds liv er
rigtig, den er begge dele, men dramaet har alt for længe ikke været synliggjort. Det er nødvendigt for
at skabe motivation og vækst.”
Rolf Jensen
(What’s next http://www.dreamcompany.dk/text_whatsnext.html)
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