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ABSTRACT 
 

This thesis questions how modern organizations are both managing and being managed by the 

employees through a particular gaze on the Project as a driver that continuously establishes 

and dissolves relations. More specifically, this thesis aims to observe how these relations em-

body a limited temporality and self-protecting individual agenda through asking: 

 
Which organizational and individual communicative possibilities and impossibilities come to live 

through the corporate values and rapidly changing organizational environment in Saxo Bank? 

 

Drawing on a dialogue with sociologists, philosophers and the management literature on or-

ganization, corporate culture and change management, this thesis composes a Deleuzian dia-

gram: Saxo Bank, a Danish investment bank, as a project organization. Curious about the 

tensions and contradictions in a project-based organization, I conducted an empirical study 

based mainly on field observations and interviews. Together, this exposes a cartography of 

organizational perspectives, dynamics and strategies without any fixed coordinates at hand. 

Through adapting a systems theory and Goffmanian perspective it was possible to grasp the 

interactional dynamics and hybrid strategies of Saxo Bank within the Deleuzian diagram. !
!
The thesis concludes that Saxo Bank’s perspective on change and corporate values respective-

ly constitutes an organizational ideal of the rational actor that the employee has to shape him-

self within. This process of shaping involves a specific form of interaction and relating, where 

the organizational relations become a matter of individual “uncommitted continuity”. Both 

employees and organization are caught in a paradox: Obey and be independent! and Build and 

erode boundaries! The paradoxes construct a highly vulnerable and risky organizational envi-

ronment and point to the necessity for Saxo Bank to reflect upon how to create employees, 

who create themselves as “Saxonians”.  
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”OG VERDEN SKÆLVEDE” 
 

Marie: Er der en af værdierne, der betyder noget særligt for dig? 
Informant: Nej… Altså overordnet set vil jeg sige, at jeg synes, at processen at gen-
nemgå og skabe det hele med værdierne, er meget vigtigere, end at vi alle er under-
lagt dem. Dybest set; hvis vi alle kunne leve efter de ti bud, så ville verden jo være 
en lille smule bedre, end den er i dag. Det er et spørgsmål om at opføre sig pænt, 
arbejde hårdt, være anstændig og troværdig og tro på, at sandheden bærer dig 
længst i livet. Og hvis man så i den proces kan minimere, hvad der er af store ord og 
politik og backstabbing, så er det fint. Min rolle [i Saxo Bank] er egentlig rimelig 
impotent over for alt, der er politisk, for jeg har ikke noget med nogen at gøre. Jeg 
rapporterer ikke til nogen, jeg passer stort set mig selv, men for resten af organisa-
tionen er det selvfølgelig rimeligt vigtigt. 

 

Værdier og moral har en særlig position i Saxo Bank, det erfarer jeg hurtigt, da jeg starter min 

indsamling af empiri i februar 2012. Når jeg bevæger mig rundt i bankens hovedsæde i Tu-

borg Havn i Hellerup er bankens værdier allestedsnærværende og trykt på glaspartier på alle 

etager. Men også de medarbejdere og ledere, jeg interviewer, fortæller mig om bankens vær-

dier om end på meget forskellig vis. Nogle kan lide værdierne, andre har ikke noget forhold til 

dem. Jeg erfarer dog også hurtigt, at værdierne har en tæt relation til mentaliteten og arbejdet i 

banken. Tingene går stærkt, og nye projekter bliver hele tiden søsat. På et møde for alle ban-

kens ansatte hører jeg om bankens opkøb af en cypriotisk handelsplatform. En af bankens to 

administrerende direktører fortæller: ”There’s a new kid on the block: Forexchange.com – a 

new part of the Saxo Family”. Imens skåler de cirka 300 medarbejdere, der er tilstede, i 

champagne, mens de nupper lidt kransekage og enten småsludrer med kollegerne eller tjekker 

mails på deres telefon. Det ser ud til at være business-as-usual for dem alle, ingen frygter den 

nye adoptivsøster i familien. En forandring ser ud til at være en fest og ikke noget at begræde. 

Forandring er en aktivitet – en praksis.1 Dette forandringsklima og de gennemsyrende værdier 

vækker min interesse: Går forandringsklimaet og værdierne hånd i hånd, irriterer de hinanden, 

eller gør de måske begge dele på en gang? Hvordan håndterer Saxo Bank som organisation en 

høj grad af foranderlighed, når de samtidig synes at forsøge at skabe en lige så høj grad af 

kontinuitet gennem værdierne? Jeg sætter mig for at undersøge dette højspændte klima og de 

relationer og positioner, der ser ud til både at opstå og blive opløst her. 

 

Min centrale tese for denne afhandling er derfor, at de relationer og positioner, der opstår og 

forgår inden for Saxo Banks kultur og forandringsklima, er indikationer på en ny måde at or-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Jeg anvender gennem hele dette speciale betegnelsen forandring til at tematisere det flygtige, hastige og tempofyldte. 
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ganisere sig på. Saxo Bank ser ud til at organisere sig på en måde, hvor det at være i konstant 

bevægelse og aktivitet er et afgørende succeskriterium – personligt såvel som på kapitalmar-

kedet. Hele bankens forretningsmodel hviler på en konstant online facilitation af kapitaltrans-

aktioner2 bl.a. via bankens prisbelønnede handelsteknologi: SaxoTrader. Den konstante facili-

tation bærer forretningen, men facilitationen betyder også, at midlertidighed er et udpræget 

karakteristika: Enhver transaktion er en kortvarig aktivitet, der, så snart den er gennemført, 

ophører og må erstattes af en efterfølgende transaktion. Men hvordan kan det være, at banken 

lægger så meget energi i sine værdier, når det hele går så stærkt, og det meste er midlertidigt? 

Er værdierne designet til at håndtere denne midlertidighed og forandring? 

Mit ærinde med denne afhandling er hverken deskriptivt eller normativt, men derimod em-

pirisk problematiserende. Jeg bruger afhandlingen til at pege på, hvordan Saxo Bank som 

organisation kan ses som en kritisk anderledes organiseringsform, der præger og er præget af 

vores samtid (Hammershøj 2008). Med denne samtidsdiagnostiske ambition som udgangs-

punkt og motivation præsenterer jeg nu afhandlingens problemformulering, arbejdsspørgsmål 

og nødvendige afgrænsninger. 

 

PROBLEMFORMULERING 
Afhandlingens problemformulering lyder: 

 

For at besvare denne problemformulering arbejder jeg med følgende analytiske spørgsmål: 

i. Hvordan sættes værdier og forandring under pres i banken? 

ii. Hvordan former og formes subjekter og organisation? 

iii. Hvilket rum for ledelse og hvilke indbyggede paradokser sætter kommunikationen for 

organisation og subjekter? 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Saxo Bank beskriver selv sin forretningsmodel som en facilitator-model. Via bankens online handelsplatforme tilby-
der banken likviditet, produkter og ydelser til kunderne (privatpersoner, børsmæglere, andre finansielle institutioner), 
som indhentes fra andre finansielle institutioner (fx de 10+ største internationale banker eller de 45+ største aktiemar-
keder som NASDAQ, NYSE, OMX, LSE mv.). Se Saxo Bank (2012a) for yderligere information om forretningsmo-
dellen eller Andersen, Froholdt & Poulfelt (2010) for en analyse af Saxo Banks forretningsstrategi. 

 

Hvordan muliggør og umuliggør Saxo Banks værdisæt og hastige forandringsklima  

organisationens og dens subjekters kommunikation?  
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Med disse arbejdsspørgsmål som kompas, vil jeg undersøge, hvordan Saxo Bank som organi-

sation faciliterer og fostrer særlige former for kompleks og paradoksal kommunikation, og 

hvordan organisationens medarbejdere navigerer i dette. Jeg fokuserer på kommunikationen 

på tværs af hierarkier og positioner og afgrænser mig på den måde fra at se på andre organisa-

tionsrelevante processer som fx de administrative eller fagspecifikke strategiske processer (fx 

aktiestrategier). Det ligger uden for min probleminteresse at tage normativ stilling til bankens 

værdier, og hvorvidt disse er hensigtsmæssige eller ej. Jeg skærper mit fokus til det empiriske 

og leder her efter en indsigt i organisationens dynamikker. Dermed afskriver jeg mig fra på 

nogen måde at efterprøve eksempelvis forandringsledelseslitteraturens implicitte antagelser på 

mit felt. Jeg ønsker derimod at undersøge rummet for ledelse på trods og på tværs af paradok-

sale kommunikationsformer, og hvordan organisation og medarbejdere former og formes i 

praksis. 

 

LÆSEVEJLEDNING  
Jeg vil her præsentere en kort vejledning til, hvordan de forskellige kapitler skal læses og en 

oversigt over specialets struktur. 

Efter introduktionen til problemfeltet og dets indre spændinger indleder jeg i kapitel et, På 

skuldrene af giganter, en dialog med det brede felt af filosoffer og organisationsteoretikere, 

der har studeret samme teoretiske felt, som jeg bevæger mig ind i. Her ridser jeg relevante 

pointer fra den eksisterende litteratur op og problematiserer dens præmisser og svar set fra 

min teoretiske position og ærinde. Med kapitel et i ryggen er jeg klar til at opstille betingelser 

for mine egne analytiske iagttagelser. 

Den analysestrategiske prisme, afhandlingens kapitel to, danner fundamentet for afhand-

lingens analyser. Dette kapitel udgør min strategi til besvarelse af afhandlingens problemfor-

mulering. Her introducerer jeg de analytiske værktøjer, jeg skal bruge for at mobilisere min 

empiri og indfri mit bidrag til den eksisterende litteratur på området.  

Kapitel tre og fire, hhv. Organisatoriske perspektiver og Organisatoriske dynamikker, ud-

folder og behandler første del af afhandlingens empiri. Kapitel tre fremanalyserer to organisa-

toriske perspektiver og viser, hvordan disse skaber forskellige måder at være subjekt i banken 

på. Kapitel fire udfolder disse subjektformer på interaktionsniveau og peger på, hvordan le-

delsesrelationerne folder sig ud i praksis. 
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I kapitel fem, Organisatoriske strategier, diskuterer jeg de tvetydige krav, som både med-

arbejder og organisation møder, og problematiserer de strategier, der drages i anvendelse for 

at håndtere dette. Endelige runder Konklusionen afhandlingen af. 

 

 
 

  

• Indføring i problemfeltet!
• Problemformulering og -afgrænsning!

"Og verden skælvede"!

• Den projektære organisation!
• Kontinuerlig omstilling og forandring!
• Den påsmurte gejst!

På skuldrene af giganter!

• Positionen, distinktionen og ambitionen!
• Kartografien og diagrammet!
• Kniven, gaflen og strygestålet!

Den analysestrategiske prisme!

• Det kollaterale rumudsnit: to organisatoriske perspektiver!
• Det korrelative: subjektiveringsprocesser i jagten på rationalitet!
• Det komplementære rumudsnit: "Building human behavior"!

Organisatoriske perspektiver!

• Subjektiveringsprocesserne i praksis!
• Den selvmodsigende medarbejderrolle!
• Den omfattende lederrolle!

Organisatoriske dynamikker!

• Kommunikative dobbeltbindinger og paradokser!
• Afparadokseringsstrategier!
• Organisatoriske randprodukter!

Organisatoriske strategier!

• Tvetydige krav til medarbejder og organisation!

Konklusion!
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KAPITEL 1 
 

PÅ SKULDRENE AF GIGANTER 
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PÅ SKULDRENE AF GIGANTER 
 

Mange sociologer og filosoffer har under forskellige faner beskæftiget sig med, hvordan or-

ganisationer og enkeltindivider i stigende grad organiserer sig efter den midlertidighed, som 

projektet er karakteriseret ved (Foucault 2009, Deleuze 2004, 2005; Ouchi 1980; Sennett 

1997; Giddens 2002; Beck 2003; Jensen 2009). Denne diskussion af midlertidigheden har 

bl.a. forgrenet sig ud i et omfattende forskningsfelt omkring ledelse af forandringer (Pollitt 

and Bouckaert 2005, Kotter 1995, Lewin 1943, Chia 1999; Conger 2000, Huy 2001, Weick 

2000; Huy & Mintzberg 2003). Forandringer kan så at sige være midlertidighedens yderside – 

forandringer er en indikation på midlertidighed i praksis – og dermed det vi i højere grad end 

midlertidigheden kan se sporene af i vores hverdag. Over for denne diskussion af forandring 

står en omfattende litteratur om værdier og organisationskultur betragtet som et forsøg på at 

stabilisere det foranderlige gennem disciplin og kontrol (Kirkeby 1994, 2009a; March 1991; 

Willmott 1993; Kunda 1995; Casey 1999 m.fl.). Både denne litteratur om kultur og værdier 

og forandringsledelseslitteraturen giver mig vigtige indsigter i forandringer og kultur i organi-

sationer, og på hver sin måde former de midlertidigheden med deres eget sprog. Jeg stiller 

mig nu på skuldrene af disse sociologiske og filosofiske giganter og går i dialog med dem om 

midlertidighedens karakteristika i forhold til projektære anordninger, forandringsledelse og 

værdier. 

Dialogens struktur følger afhandlingens problemformulering og er inddelt i tre temaer: den 

projektære organisation, ledelse af forandringer og endelig værdier som organisationskultur. 

En tilbundsgående gennemgang af den akademiske debat inden for de tre temaer ligger uden 

for rammerne af denne afhandling. Jeg fremhæver alene de centrale argumenter i den akade-

miske debat for hvert tema og skærper min nysgerrighed og tilgang til mit empiriske felt. 

DEN PROJEKTÆRE ORGANISATION 

Den moderne organisationslitteratur har beskæftiget sig indgående med projektsamfundets 

organiseringsform – ofte benævnt ’postbureaukratiet’ (fx Ouchi 1980; Alvesson & Thompson 

2004, 2005; Kärreman & Alvesson 2004; du Gay & Vikkelsø 2011a). Ifølge litteraturen har 

den postbureaukratiske organisation gjort op med centralisering, det formaliserede hierarki og 

de formaliserede regler og standarder pga. et stigende pres om at kunne håndtere markedets 

eskalerende forandringsklima, hvor teknologien konstant udvikler sig (Alvesson & Thompson 

2004:488f). Antagelsen i den postbureaukratiske debat er ofte, at den bureaukratiske organisa-

tionsform ikke evner at udvikle eller tilpasse sig nye tendenser. Alvesson & Thompson 
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(2004:486) peger imidlertid på, hvordan forskellige former for bureaukratisk organiserings-

form kan fungere side om side. En organisation kan både have agendaer, der sigter mod ’klas-

siske’ bureaukratiske elementer som rationalitet og effektivitet, og på samme tid have postbu-

reaukratiske træk som fx en mere flydende og ad hoc-præget struktur, hvor eksempelvis an-

svar er delegeret ud (ibid.:485f; Ekman 2010). Den postbureaukratiske bølge har bl.a. ført til 

en diskussion af neoliberale styringstendenser som fx inden for new public management 

(Hood 1991; Pollitt 1995; Greve 2002), hvor forsøget på decentralisering og en øget grad af 

frihed for den enkelte afdeling og medarbejder bliver diskuteret som en fordobling af kontrol-

len, fordi organisationen magter de enkelte enheder gennem fx værdier (Jensen 2009:171, 

Fleming & Sturdy 2009). Her kritiserer du Gay & Vikkelsø (2011a) de mange organisations-

studier, der under frigørelsens fane moraliserer organisatorisk kontrol som en ”udnyttelses-

akt”. Kritikken lyder, at mange studier indskriver sig i innovationens hellige navn og kritise-

rer den bureaukratiske organisationsforms hierarkier og formaliseringer, for at nå frem til, at 

postbureaukratiet er en universel løsning, fordi den dømmer den direkte kontrol ude (du Gay 

& Vikkelsø 2011a:2). Kritikken tager udgangspunkt i James Marchs (1991) sondring mellem 

”exploitation” og ”exploration” som en essentiel organisatorisk balance, hvor begge kompo-

nenter hverken kan ignoreres eller privilegeres: For høj en grad af ”exploitation” kan føre til 

manglende organisatorisk fornyelse, mens for lidt kan medføre for lav eksekveringsduelighed 

(March 1991). 

Denne balance mellem fornyelse og eksekvering som en dobbelthed i den postbureaukrati-

ske måde at organisere sig på passer organisationerne i projektsamfundet godt. Projektsam-

fundets organisationer opererer i et uforudsigeligt terræn, hvor det er usikkert, om bureaukra-

tiets mere direkte form for kontrol (sammenlignet med postbureaukratiet) vil virke i praksis. 

Kontrol i projektsamfundets organisationer er derfor ikke nødvendigvis et repressivt discipli-

neringsærinde, hvor den enkelte medarbejder skal underlægges komplet overvågning og ud-

nyttelse. Projektsamfundets kontrol- og magtagenda må have en produktiv karakter – den må 

skabe noget og gøre sig synlig. 

 
”Magten ”producerer det virkelige” snarere end at undertrykke. Ligeledes produce-
rer den sandhed snarere end at ideologisere, abstrahere eller maskere (…) [Under-
trykkelsen eller ideologien] udgør ikke selve kampen mellem kræfterne, de er blot 
den støvsky, der blev hvirvlet op i kampens hede.” (Deleuze 2004:47)  

 

Deleuze’ forståelse af magt som noget produktivt, noget, der driver os fremad, passer godt til 

den projektære organisation, hvor det hele tiden gælder om at komme fremad, og hvor det 

meste derfor er en midlertidighed (Jensen 2009). Denne magtforståelse er dog langt fra ny 
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inden for organisationslitteraturen. Et stort antal studier tager udgangspunkt i den sene Michel 

Foucaults governmentality-begreb (fx Townley 1998, Dean 2002), hvor fokus er rettet mod 

programmer og teknikker (fx bonuskontrakter), der søger at trænge ind i det sociale liv og 

styre det (fx stræbe efter bonus gennem øget performance) (Villadsen 2002:78ff). 

Det er i høj grad sociale teknologier som disse, der interesserer mig i denne afhandling, 

men når jeg har valgt at sætte Deleuze i spil frem for Foucault, er det fordi, at Deleuze for mig 

at se tilbyder en større empirisk åbenhed, end Foucault gør. Jeg ønsker at opnå en kritisk di-

stance til min case og undgå governmentality-studiernes tendens til at genbeskrive studieob-

jekternes normative udgangspunkter (jf. kritik fra O’Malley 2006; Dean 2002; Hardt & Negri 

2003). For at udfolde det empiriske potentiale i Saxo Bank har jeg brug for et blik for midler-

tidigheden som socialteknologi i projektsamfundets organisationer (jf. Jensen 2009, Deleuze 

2004 og Kirkeby 2009b). Derfor vil jeg nu fremhæve fire forhold ved projektsamfundet; tid, 

aktivitet, forbindelse og dimensioner,3 der tjener som vigtige begreber i min senere analyse af 

Saxo Bank som projektær organisation.  

 

TID 

Skal vi forstå forandringsklimaet i Saxo Bank som en projektær praksis, må vi have blik for 

tid. Forandring er en tilstand, der varer ved over tid, og vi kan ikke undgå at blive skabt i for-

andringen, ligesom vi heller ikke kan blive lukket ude fra forandringen (Jensen 2009:162; 

Kirkeby 2009a:115). Forandring er et fundament af momenter af tid: Projektsamfundets fun-

dament er ad hoc (Jensen 2009:169), og derfor er opfattelsen af tid bundet op på det enkelte 

projekt. Det betyder, at alt er midlertidigt, og at det bliver nødvendigt at kunne leve med en 

høj grad af kontingens (ibid.:168). Det gælder om at kunne knytte an til det tilfældige og 

springe med på toget, når det kommer forbi. Situationen her-og-nu står kontinuerligt i fokus, 

selv når formålet er permanens (som fx at bevare sin ansættelse). Sagt på en anden måde er 

midlertidigheden tidens karakteristikum. 

 

AKTIVITET 

Hvor midlertidigheden er projektorganisationens fundament, er aktiviteten dens puls. Lige-

som en dynamolygte er projektet defineret ved aktivitet: Hører aktiviteten op, stopper projek-

tet også med at fungere som projekt (Jensen 2009:151). Derfor er aktivitet projektets primære 

(og ofte eneste) inklusionskriterium: Er du aktiv i projektets regi, deltager du i projektet – er 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Disse fire forhold ved projektsamfundet vurderer jeg som de mest centrale for afhandlingens problemfokus. Se Jen-
sen (2009) for en fuld beskrivelse af alle projektsamfundets forhold og karakteristika.  
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du ikke aktiv, er du meldt ud. Aktiviteten organiserer det forhåndenværende og kobler og ar-

rangerer de forskellige elementer i projektet for at skabe en funktionssammenhæng 

(ibid.:158). Projektet bringer HR, en regnskabsmedarbejder og en ekstern konsulent sammen 

for en stund med det formål at udvikle fx en ny lønudbetalingsproces. 

Den uophørlige aktivitet på tværs af projekter er den projektære organisations eneste gen-

tagelsesakt. Det er ikke en gentagelse af det samme projekt, men en konstant omstilling fra 

projekt til projekt. En projektær organisation oplever ikke denne puls som en konstant omstil-

ling, som tilfældet ville være for en disciplinær organisation, der blev tvunget ud i en projekti-

ficering (Jensen 2009:161). Omstillingen og den konstante bevægelse er projektorganisatio-

nens comfort zone, og den står ikke til diskussion. Men omstillingen kræver, at medarbejdere 

passerer mellem projekter, fordi projekterne er midlertidige. Det gør passagen til en social 

teknologi ved projektorganisationens aktivitet, og passagen er en integreret del af projektet 

som styringsform (ibid.:170f). Passagen bliver strukturerende for medarbejdernes aktivitet i 

projekter, fordi den enkelte medarbejder via sin aktivitet skal sandsynliggøre en passage til 

næste projekt, når det aktuelle er forbi. Omvendt kan projektet også lokke med sandsynliggø-

relse af post-projektær aktivitet ved deltagelse i netop det aktuelle projekt (”Hvis du deltager i 

dette projekt, så kan du sandsynligvis komme med på det spændende projekt, vi har til for-

året”) (ibid.; Boltanski & Chiapello 2005:169ff). Derfor skal aktiviteten i projekter også altid 

være synlig, så medarbejderen let kvalificerer sig til endnu et projekt. Passagens problematik 

bliver dermed også et spørgsmål om selvkontrol; det gælder om at holde fokus og sætte sit 

aftryk for at blive valgt til senere hen. Men at være passabel er også et spørgsmål om at have 

forbindelserne i orden. 

 

FORBINDELSE 

Passagekompetence er både en kompetence til at håndtere projektsamfundets kontingenspro-

blematik og den åbne horisont af muligheder, dette afføder, og samtidig en social kompeten-

ce, dvs. en evne til at indgå i relationer med kolleger (Jensen 2009:174). Endelig er der en 

tredje facet; det handler også om timing og opportunisme. Den, der kan forvalte sine forbin-

delser bedst muligt, øger sandsynligheden for selv at blive valgt til i næste projekt (ibid.). 

Derfor er forbindelser afgørende i projektære organisationer (ibid.:175ff; Boltanski & 

Chiapello 2005). Det gælder om at blive valgt til og på den måde passere til næste projekt. I 

denne sammenhæng er udnyttelse efterstræbelsesværdigt, fordi udnyttelsen skaber en forbin-

delse, som man potentielt selv kan udnytte senere hen (Jensen 2009:176). Det er med andre 

ord værd at blive brugt som instrument af andre, idet man ved at agere instrument får etableret 
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i det mindste en relation til den, man agerer instrument for. En manglende udnyttelse betyder, 

at man kan brænde på som mælk i en gryde og derpå blive kasseret. Forbindelserne skaber 

altså sin egen økonomi, fordi den enkelte må økonomisere med sine relationer for at sikre det 

højst mulige afkast af eget engagement (ibid.). 

Forbindelsen går hånd i hånd med engagementet, fordi forbindelsen kan ophøre, hvis en-

gagementet ikke kommunikeres autentisk (Ekman 2010; Andersen 2011). Forbindelsens par-

ter skal have en idé om, at forbindelsen er oprigtig: ”Blinkede hun, da hun sagde, hun godt 

ville være med i det nye projekt?” spørger Andersen (2011:41) og peger på, hvordan både 

passionen og legen præger sociale forbindelser i den moderne kapitalisme. Når medarbejderen 

skal vise engagement ved at tage initiativ, melder spørgsmålet sig, om engagementet er oprig-

tigt. Medarbejderne opfordres paradoksalt til ”oprigtigt” at være autentiske, hvilket per defini-

tion må umuliggøre autencitet og oprigtighed. På den måde bliver autenciteten nemt til en 

professionel uoprigtighed (ibid.). Men graden af autenciteten i projektets forbindelser er ud-

fordret af midlertidigheden; kan du til fulde være dig selv i en projekt, der slutter om to må-

neder? Kan du nå at mærke dine kolleger i farten, eller vil du helst være fri? Midlertidigheden 

udfordrer både autenciteten og forbindelserne, og derfor vælger projektorganisationens med-

arbejdere ofte at bruge kondom: Forbindelser indgås og griber ind i den enkelte medarbejders 

liv, men fordi de bærer kondom, behøver forbindelsen ikke at få konsekvenser (Jensen 2010, 

2009:97). Selvom du efterlader noget hos den anden, kan du let passere til næste projekt, og 

forbindelser bliver dermed også uforpligtende. Det uforpligtende er også et karakteristikum 

ved det fjerde forhold ved projektsamfundet, som jeg nu vil fremhæve: projektsamfundets 

dimensioner. 

 

DIMENSIONER 

Projektet kan foregå på tværs af rum og ’rummer’ i sig selv: Det er projektets aktivitet og af-

ledte funktioner, der skaber rum (Jensen 2009:152). Derfor skal projektsamfundets arkitektur 

kunne kapere projekternes forskellige aktiviteter, og arkitekturen må på den måde være ufor-

pligtende: Tingene skal kunne flyttes rundt, kobles på og forandres. Al tings flytbarhed bliver 

central, så aktiviteten kan forme rummene (ibid.:289). De eneste tre forhold, der forpligter 

projektets byggeri er (i) tyngdeloven, (ii) et behov for ”riller”, hvori organisationens medar-

bejdere kan gøre deres midlertidige ophold inden næste passage, og (iii) lukninger, der kan 

omslutte et projekt, fx vægge af glas. Her kommer vi frem til en gren af den akademiske debat 

om glas som distributør, destruktør og facilitator af moderne organisationers simultane skrø-

belighed og storhed (Gabriel 2005; Ashcraft 2008; Clegg & Baumeler 2010). Det skal forstås 
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på den måde, at glas kan iagttages som en dobbelt kontrolinstans, hvor alle kan se hinanden 

og samtidig se, at alle kan se hinanden. Arkitekturen og glasset i særdeleshed faciliterer denne 

kontrolform, men samtidig gør glassets transparens det muligt at iagttage projektets aktivitet. 

Jeg vil komme tilbage til det ”rillede” og til glasset i kapitlet Den analysestrategiske prisme 

og i analysen af ”det komplementære rum”. 

 

Denne debat om moderne organisationer og deres måde at organisere sig på har lært mig op i 

projektsamfundets sprog, hvor tid, aktivitet, forbindelser og dimensioner spiller en central 

rolle, og hvor den liberale drøm om individets frie bevægelighed udspiller sig i praksis. Mo-

ney never sleeps – og det samme kan siges at være tilfældet for kravet om omstilling: Det dør 

aldrig hen, og det fungerer som underliggende konstant for projektsamfundet. Jeg vil nu dyk-

ke ned i litteraturen om forandringsledelse for at diskutere, hvordan vi kan iagttage omstil-

lingspresset som et udtryk for forandring. 

KONTINUERLIG OMSTILLING OG FORANDRING 

Bevægelse og forandring har de seneste årtier været genstand for stor debat i organisations-

forskningen. Litteraturen tematiserer ofte forandring i abstrakte og generiske vendinger. Det 

gør det vanskeligt at destillere forandringens specifikke implikationer i en organisation (du 

Gay & Vikkelsø 2011b). Med få undtagelser argumenterer mange for, at forandringer kan 

beskrives som en proces eller et forehavende med en start, en transitionsfase og en afslutning 

(fx Pollitt and Bouckaert 2005, Kotter 1995, Lewin 1943, Conger 2000, Huy 2001). En gen-

nemgående forudantagelse er, at forandringer er dynamiske og kan ændre karakter i løbet af et 

livsforløb: Forandringer gennemlever faser, der kræver specifikke interventioner, og de kan 

ledes og styres i en særlig retning. 

Strukturen for min dialog med forandringsteoretikerne følger to spørgsmål, jeg gerne vil 

drøfte med dem: (i) Hvordan kan vi forstå forandring som en genstand og som en proces? Det 

vil sige forandring som en ting, vi kan tage og føle på og lede direkte i den retning, vi ønsker, 

hvad enten den er fikseret eller emergerende. (ii) Hvordan kan vi forstå forandring som et 

vilkår? Konkret forstået som den præmis, vi anlægger, for at forstå organisation. Disse to 

spørgsmål må jeg have besvaret for at kunne bestemme mit blik for forandringer i Saxo Bank 

som projektær organisation. 
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FORANDRING SOM FIKSERET ELLER EMERGERENDE GENSTAND 

Kurt Lewin beskrives ofte som the founding father af forandringsledelse (fx Burnes 2004). 

Lewin tematiserer forandring i faser. For at forberede sig på en forandring må en organisation 

nedbryde sin selvtilfredshed og selvretfærdighed med status quo (Burnes 2004:985).4 Når 

selve forandringen er gennemført, må organisationen derefter stabiliseres igen for at undgå 

’tilbagefald’ til situationen før forandringen (ibid.:985ff).5 Projektsamfundet ville ikke kunne 

forstå dette syn på forandring. Kravet om omstilling og forandring kan i projektsamfundet 

ikke meningsfuldt inddeles i faser, og forandring kan derfor ikke forstås som en genstand at 

lede på i projektsamfundet. 

Hos den del af litteraturen, der forstår forandring som en emergerende og bottom up-

proces (fx Weick 2000, Shaw 1997, Huy & Mintzberg 2003), vil projektorganisationen bedre 

kunne følge argumenterne. I denne del af litteraturen forstås forandringer som processer, der 

emergerer i sig selv og ikke lader sig indfange og kategorisere i planlagte faser (Weick 

2000:237). For Karl Weick (2000:230) og Huy & Mintzberg (2003:79) er forandring en rejse 

snarere end en destination, og det betyder, at forandring bliver et modbegreb til kontinuitet –  

en rytme. Denne processuelle forståelse af forandring stemmer godt overens med projektsam-

fundets midlertidighed og det heraf affødte krav om at være passagekompetent. Den projektæ-

re organisation kan forstå forandring som en proces, men kun hvis processen får ontologisk 

status og bliver vilkåret for organisationen. 

 

FORANDRING SOM ET VILKÅR 

Mens Lewin, Weick, Huy & Mintzberg m.fl. byder på væsentlige indsigter i konceptualise-

ringen af forandringer og dets sprog, mangler de blikket for forandringen som et vilkår. Ole 

Fogh Kirkebys (2009a) begreb om begivenheden som ren skeen beskriver, hvordan begiven-

heden ’består’ som autentisk fænomen ved at finde sted som det ikke-andet (non-aliud). Har 

forandring i Saxo Bank karakter af begivenhed som en art absolut immanens, rækker det ud 

over tid og rum og er ren skeen – et eksistensmodus, der ikke adskiller ude fra inde (Kirkeby 

2009a:106). Min pointe er her, at forandring i projektsamfundet skal studeres som ontologi, 

ikke som objekt eller emergens. Robert Chia (1999) beskriver, hvordan forandring i organisa-

tioner må forstås som en ontologisk præmis – som et rhizom: 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Edgar Schein har senere uddybet Lewins model ved at pege på, at en brændende platform er nødvendig, før foran-
dring vil ske (Burnes 2004:984). 
5 Lewins model er ofte kritiseret for at have et misforstået syn på stabilitet og forandring og for ikke at være brugbar på 
større, radikale forandringer. Bernhard Burnes (2004) forsvarer Lewin og tilbageviser kritikken ved at pege på, hvor-
dan mindre forandringer kan vise sig radikale over tid (ibid.:992ff), ligesom Burnes også afviser, at Lewin alene tema-
tiserer forandring som en genstand, der kan ledes fra toppen af en organisation.!
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”A rhizome as a subterranean stem is absolutely different from roots and radicles… 
The rhizome… assumes very diverse forms, from ramified surface extension in all 
directions to concretion into bulbs and tuers. The rhizome includes the best and the 
worst.” (Deleuze i Chia 1999:222) 

 
Med hjælp fra Deleuze beskriver Chia, hvordan den rhizome forandring forgrener sig i øst og 

vest og hele tiden udspringer af knaster rundt omkring. Rhizomet er bevægelse i en uendelig 

tilblivelses- og forandringsproces (Deleuze 2005:29; Chia 1999:223). Med Deleuze og Chia 

får jeg blik for forandringen som antigenealogisk. Det er ikke muligt at ’spore’ ophavet for 

forandringen og trække linære tråde tilbage i tiden (Deleuze 2005:27). Her får jeg et blik, der 

kan se den konstante omstilling. I sig selv er dette fokus på omstilling ikke selv i omstilling i 

Saxo Bank, det er derimod konstant. Saxo Bank er derfor i sig selv et relativt stabilt rhizom, 

om end forbindelserne inden for dette rhizom må karakteriseres som evigt forgrenende (mere 

herom i det analysestrategiske kapitel). Med denne nuancering af forandringsbegrebet har jeg 

nu et afsæt for at analysere, hvordan medarbejdere og ledere Saxo Bank navigerer i forandrin-

ger i praksis. 

 

Et spørgsmål har rejst sig hos mig efter denne debat: Hvad får organisationen til at hænge 

sammen, når alt er omskifteligt og både opportunisme og autencitet er i spil? Anders Fogh 

Jensen (2009:147) har et bud: ”Regnearkets gitre må påsmøres gejst”. Den projektære organi-

sation har brug for en organisatorisk metafortælling til at håndtere sit hastige forandringskli-

ma. Kulturen bliver vigtig i projektsamfundet; det bliver en art kompensation for manglende 

ydre rammer og medarbejdernes diskontinuerte tilstedeværelse. Derfor vil jeg nu gøre mig 

klar til den tredje og sidste dialog og diskutere med modernitetens kulturteoretikere, hvordan 

moderne organisationer bringer værdier i spil i sin kultur for at holde sammen på den omskif-

telige organisation. 

DEN PÅSMURTE GEJST 

I projektsamfundet er tempoet og udskiftningsraten høj, og det betyder, at værdier og kultur 

bliver stadigt vigtigere (Jensen 2009:148). Regnearkets gitre har brug for en fortælling om 

egen effektivitet og performativitet for ikke at blive hæmmende for den konstante passage 

mellem projekter (jf. Lyotard 1979). Gennem værdier må medarbejderen opøve en tilstrække-

lig grad af selvbevidsthed til hele tiden at blive noget nyt – et nyt projekt (Jensen 2009:146). 

Jeg vil derfor nu spørge organisationskulturens sociologer, hvordan en postbureaukratisk 

(projektær) organisation tematiserer og bringer værdier i spil som en komponent i kulturen. 
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Dialogen følger en struktur, der forstår værdier (i) som en internalisering og disciplinering af 

medarbejdernes intimsfære og (ii) som en mulighedsmaskine. 

 

VÆRDIER SOM EN INTERNALISERING OG DISCIPLINERING 

Organisationsforskere har længe interesseret sig for kultur i organisationer, og flere peger på, 

hvordan kultur og værdier får en kontrolfunktion i organisationen, fordi værdierne koloniserer 

medarbejdernes selv (fx Willmott 1993, Kunda 1995, Casey 1999, Fleming & Sturdy 2009). 

Organisationen bemægtiger sig medarbejderens sjæl og sind (Kunda 1995:228f; Willmott 

1993:516; Casey 1999:159), og det sætter medarbejderne i et paradoks, hvor autencitet er 

både krævet og mistænksomt: vær dig selv, men ”we’ll be watching you”. Kultur bliver en 

normerende kontrolinstans, der tvinger medarbejderne til at leve med denne altomfattende 

ideologi eller religion (Kunda 1995:230). Projektsamfundet må afvise dette syn på værdier og 

kultur. En forbindelse må forblive en forbindelse, dvs. en konneksion mellem noget, der ikke 

hænger sammen (Jensen 2009:345). I den projektære organisation skal en forbindelse være en 

kanal til at opnå noget (fx mulighed for fremtidig aktivitet i et projekt). Medarbejderne kan 

ikke alene være ofre. Og her må jeg også spørge: Går kontrollen kun fra leder til medarbejder 

og aldrig omvendt (jf. Ekman 2010:27)? Og kan medarbejderne i en organisation med en 

stærk kultur ikke realisere sig selv samtidig med, at de gøres til instrumenter for organisatio-

nen?6 Denne gren af litteraturen tilbyder ikke et svar her, men viser imidlertid tydeligt, hvor-

dan en organisation kan fostre en kultur, der har en stærkt kontrollerende funktion på indivi-

det. Dette kan projektsamfundet acceptere som overordnet organisatorisk metafortælling. 

Medarbejderne i projektsamfundets organisation er og må være villige til lade sig discipli-

nere. Disciplinen følger projektet, og fordi projektet er bestemt ved sin aktivitet og sin midler-

tidighed, vil det enkelte individ være sig bevidst, at det hurtigt kan udtræde af den disciplinæ-

re relation, fordi projektet snart er forbi.7 Kärreman & Alvesson (2004) argumenterer for, at i 

den postbureaukratiske vidensintensive organisation kan kontrol tage flere modsatrettede 

former på samme tid, fx gennem værdier og formelle performance management-processer. 

Den samtidige modsatrettede kontrol kan fange medarbejderne i en ”iron cage of subjectivity” 

(ibid.:151), hvormed kontrollen på en og samme tid er social og teknisk. Dette snævrer det 

mentale greb om medarbejdernes subjektivitet gennem bl.a. deres følelser, afhængig af den 

enkeltes identifikation med organisationen (ibid.:171f). Identifikation med organisationen er 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Ralph Stacey (2003) peger på, hvordan kultur per definition ikke lader sig kontrollere og derfor ikke kan anvendes 
som et disciplineringsinstrument. 
7 Naturligvis kan én disciplinær position blive erstattet af en ny i det næste projekt. 
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vigtig for projektsamfundets organisationer. Identifikation kan føre til forbindelse. Men slører 

organisationen ”virkeligheden” gennem identifikation (Kunda 1995), og hvad sker der i så 

fald med medarbejdere, der gennem egen refleksive distance ikke identificerer sig med ideo-

logien? Peter Sloterdijk (1989:18) argumenter for, at det netop er i kraft af vores refleksive 

distance til de postmoderne ideologier, at vi opretholder dem. Vi er ”oplyst falskt bevidste”, 

og netop derfor består ideologien. Handlinger udføres, selvom vi er klar over, at vi herved 

bliver instrumenter for organisationen (ibid.; Willmott 1993). Individerne i projektsamfundet 

er kynikere for så vidt, at de accepterer at være instrumenter for organisationen, så længe det 

sandsynliggør fremtidig projektaktivitet og forbindelse. 

 

VÆRDIER SOM MULIGHEDSMASKINE 

Når det i den projektære organisation under vise betingelser er i orden at være instrument for 

organisationen, er ledelsens praktiske autonomi øget (Willmott 1993:516). Men litteraturen 

peger samtidig på, hvordan jagten på medarbejdernes uendelige dedikation i bedste fald kun 

lykkes delvist pga. organisatoriske affaldsprodukter som fx kynisme, afhængighed, nepotisme 

(ibid.:518, Casey 1999:172), der tager medarbejderne som gidsel og mod hensigten ikke nød-

vendigvis sikrer en øget produktivitet. Dette argument vil den projektære organisation ikke 

købe uden videre. Det er aktiviteten og forbindelsen, der udgør tilhørsforholdet, og skal den 

enkelte forpligte sig, må det være med formålet at optimere muligheden for i fremtiden at 

blive valgt til i et nyt projekt. Organisationslitteraturen viser, hvordan moderne organisationer 

lader medarbejderne forstå, at identifikation med værdierne sikrer dem autonomi, fordi orga-

nisationens værdier og kultur skaber mulighed for opportunisme, men ”i virkeligheden” er 

dette blot rendyrket kontrol (Willmott 1993:541; Fleming & Sturdy 2009). Under dække af en 

hypermoderne neoautoritær bureaukratiform lover organisationen individet autonomi. Samlet 

tilbyder Willmott, Kunda, Casey m.fl. et afgørende perspektiv på organisationskulturens kon-

sekvenser for den enkelte medarbejder. I lighed med Ekman (2010) er jeg imidlertid nysgerrig 

på, om medarbejderen kan tematiseres som andet end et offer? Måske kan organisationen i 

lige så høj grad blive sat i spændetrøje af medarbejdernes krav om en bred horisont af mulig-

heder (Ekman 2010:24). 
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BENZINEN PÅ BÅLET 
I dette kapitel har jeg præsenteret et udsnit af den akademiske diskussion omkring moderne 

organisationer, ledelse af forandringer og værdiers rolle i organisationer. Jeg har fået indsigt i, 

hvordan projektsamfundet organisationer er struktureret og fået hjælp til at skærpe mit analy-

tiske fokus. Med denne litteratur i bagagen føler jeg mig rustet til at analysere, hvordan Saxo 

Bank håndterer sit hastige forandringsklima i praksis, ligesom jeg nu også kan dykke kvalifi-

ceret ned i den måde, hvorpå Saxo Bank arbejder med sine værdier, og hvordan disse omsæt-

tes til handling på medarbejder- såvel som lederniveau. Samlet har min dialog med giganterne 

hældt benzin på bålet og antændt min nysgerrighed på, hvordan Saxo Banks værdier og for-

andringsklima muliggør og umuliggør kommunikationen i og på tværs af organisatoriske en-

heder. Jeg vil nu konkretisere, med hvilke begreber og perspektiver jeg vil gå til Saxo Bank 

som empirisk felt for at undersøge, hvilke positioner og forbindelser dette højspændte klima 

skaber. 

 

 
!
! !
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KAPITEL 2 
 

DEN ANALYSESTRATEGISKE PRISME 
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DEN ANALYSESTRATEGISKE PRISME 
 

Analysestrategien er specialets værktøjskasse. Jeg vil i dette afsnit præsentere og konditionere 

betingelserne for mine iagttagelser og introducere relevante begreber til at bringe empirien 

bedst muligt i spil. Her drejer det sig ikke om at slå ting fast ’derude’ og definere en materiel 

bund for analysestrategien. Dette afsnit har derimod to overordnede ærinder: (i) at udvikle en 

strategi, der kan analytisk favne de organisatoriske dynamikker mellem det hastige foran-

dringsklima og værdierne i Saxo Bank, og (ii) at udvikle en strategi, der favner dynamikker 

på interaktionsniveau blandt og på tværs af medarbejdere og ledere. Disse to ærinder forfølger 

jeg gennem en læsning af Deleuze og Goffman, der har blik for henholdsvis første og andet 

ærinde. Fælles for dem begge er, at de – om end i forskelligt omfang – kræver grundig kondi-

tionering, for at det vil stå helt klart, hvordan de tjener min analytiske ambition. 

Inden jeg bestemmer min anvendelse af Deleuze og Goffman mere konkret, vil jeg kort gø-

re rede for min analytiske position som anden ordens iagttager og beskrive, hvilket iagttagel-

sesbegreb jeg lægger til grund for min anvendelse af både Deleuze og Goffman, samt hvordan 

jeg analysestrategisk vil sikre en empirisk åbenhed. 

POSITIONEN, DISTINKTIONEN OG AMBITIONEN 
Analytisk bevæger jeg mig fra første til anden orden. Jeg iagttager frembringelser i udsagn 

som iagttagelser, hvilket vil sige, at jeg i stedet for at spørge til, hvad frembringelsen er – en 

iagttagelse af første orden – spørger til, hvordan frembringelsen bliver til i udsagnet. Med 

andre ord foretager jeg iagttagelser af iagttagelser som iagttagelser og analyserer dermed på 

anden orden (Andersen 1999:119). Iagttagelser bliver dermed afhandlingens iagttagelses-

punkt, og mediet for iagttagelser er udsagnene i mit empiriske materiale. 

Gennem hele mit materiale analyserer jeg iagttagelser gennem udsagn og deres fremtræ-

delsesform. Jeg trækker dermed på Foucaults og Deleuze’ forståelse af udsagn som alene ek-

sisterende i sin positivitet, som primitive og anonyme funktioner (Foucault 1971:155; Deleu-

ze 2004:33). Det betyder, at jeg opgiver enhver form for grammatisk personologi. Når infor-

manterne bruger pronominer som ’jeg’ eller ’man’, da iagttager jeg ikke disse pronominer 

som referencer til et ’oprindeligt jeg’. Derimod iagttager jeg pronominerne som positioner, 

udsagnet tilskriver den ytrende (Deleuze 2004:26), og et ’jeg’ er således i princippet udtryk 

for en ’ikke-person’. Udsagnet afslører, hvilken position dette ’jeg’ specificerer (ibid.), og det 

betyder også, at udsagnets oprindelse ikke er relevant (ibid.:24). 
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Da det er de organisationsinterne spændinger og formninger, der interesserer mig, vælger 

jeg i min iagttagelse af udsagnene som iagttagelser at se på, hvilke distinktioner informanter-

ne drager. Ved at rette blikket mod udsagnenes distinktioner, får jeg aktiveret netop denne 

spænding. Distinktionen bliver på den måde mit analytiske værktøj, som jeg operationaliserer 

inden for min deleuzianske ramme. Distinktionen er imidlertid systemteoretisk i sin inspirati-

on. Systemteorien definerer en iagttagelse som den enhed, distinktionen indikation/forskel 

skaber (Luhmann 1993:485; Andersen 1999:110). Indikationen er distinktionens inderside, og 

det, der er forskelligt fra indikationen, er distinktionens yderside. Når en af min informanter 

eksempelvis siger: ”Jeg har prøvet at være så følelsesmæssigt påvirket, at jeg kunne mærke, at 

jeg ikke kunne handle så rationelt, som jeg gerne ville.” – analyserer jeg (som iagttager) dette 

udsagn som en iagttagelse (gjort af informanten), der skaber distinktionen følel-

ser/rationalitet. Denne iagttagelse markerer, at hos denne informant er følelser forskellige fra 

rationalitet. Samtidig er en sådan distinktion selvreferentiel forstået på den måde, at forskellen 

kan genindskrive sig i sig selv (ibid.:119). Formålet med at rette blikket mod informanternes 

iagttagelsers kommunikative distinktioner er at få blik for de spændinger, en sådan forskel 

kan sætte. Genindskrivning skaber blik for de kommunikative paradokser (Teubner 1996:61). 

I eksemplet fra før genindskriver rationaliteten sig som en paradoksal del af det følelsesmæs-

sige. Det følelsesmæssige kommunikeres som en rationel ting, når informanten senere forkla-

rer: ”Jeg hyrede et eksternt bureau ind (…) I dag kan jeg godt se, at det faktisk var at tænke 

rationelt. De gik ind og forsøgte at skabe lidt struktur på situationen – altså de prøvede at ska-

be rationalitet i det irrationelle.” Ved at lede efter forskelle i det empiriske materiale får jeg 

blik for konsekvenserne af de distinktioner, jeg på anden orden kan iagttage som iagttagelser 

hos informanterne. Jeg kan altså analysere, hvilke muligheder og begrænsninger disse distink-

tioner skaber, og hvilke paradoksale spændinger, disse distinktioner afleder og hvordan. 

Interessant ved arbejdet med iagttagelser og distinktioner er samtidig, at alle iagttagelser 

skaber en blind plet. Den blinde plet består i, at iagttagelsen ikke kan se, at den ikke selv kan 

se, hvad den ikke selv kan se. Som anden ordens iagttager, iagttager jeg de forskelle, infor-

manterne sætter, og hvori de blinde pletter består. De blinde pletter gælder imidlertid også 

mig selv som anden ordens iagttager, og denne afhandling vil uundgåeligt også have blinde 

pletter, som jeg ikke selv kan se, at jeg ikke selv kan se. Disse pletter har jeg forsøgt at reflek-

tere over, og jeg præsenterer dem i afsnittet Blinde pletter. 

 

Jeg mobiliserer Deleuze ved hjælp af det systemteoretiske distinktionsbegreb, fordi distinkti-

onen hjælper mig med at åbne op for empiriens potentialer, med at gøre op med begyndelser 
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og afslutninger og med at få blik for det principielt ”hjemløse” (Kristensen 2008:22f). Når 

distinktionen kløver iagttagerens iagttagelse i en markeret og en umarkeret side, er det ikke 

udtryk for en ”virkelig virkelighed” eller en bagvedliggende essens, det er tværtimod alene 

udtryk for en empirisk iagttagelse. Men hvordan kommer jeg nu fra distinktioner, iagttagelser 

og udsagn til min problemformulerings fokus på muligheder og umuligheder i kommunikati-

onen? Hvordan får jeg udviklet en analytik, der giver blik for aktøren uden at stigmatisere 

ham eller hende som et ’offer’ eller en ’position’ i strukturen, men også uden at stigmatisere 

Saxo Bank som et åbent og intentionsløst felt, der kan formes efter forgodtbefindende? I lig-

hed med Ekman (2010) finder jeg løsningen ved at erklære analytisk solidaritet med både 

medarbejder og bank. Jeg udvikler en multifacetteret analytisk tilgang uden prædefinerede 

antagelser om offerroller eller gerningsmænd – an analytics of compassion (Ekman 

2010:50ff). Med denne analytik gør jeg empirien ukrænkelig, og det bliver muligt for mig at 

iagttage og analysere den på disse præmisser ved hjælp af analytiske værktøjer, der kan hånd-

tere de indre spændinger i formningen af både medarbejder og bank. 

Med denne ambition som udgangspunkt vil jeg nu præsentere mit empiriske felt og den 

ramme, jeg vil bringe det i anvendelse under, for efterfølgende at opstille en operationaliser-

bar strategi til analyse af min samtidsdiagnostiske ambition: Saxo Bank som en anderledes 

(projektær) organiseringsform. 

KARTOGRAFIEN OG DIAGRAMMET 

Gennem otte uger var jeg jævnligt på observationsstudier i Saxo Bank. Jeg interviewede for-

skellige medarbejdere og ledere og deltog i et fællesmøde for hele organisationen på hoved-

kvarteret i Hellerup. Disse interviews og observationer udgør sammen med en række arkitekt-

tegninger af hovedkvarteret afhandlingens empiriske grundlag. 

Empirien tegner et diagram – en kartografi over både det synlige og det sigelige i Saxo 

Bank som projektær organisation. Empirien konstrueres som et kort, ”der er ko-ekstensivt 

med det sociale felt i sin helhed”, som Deleuze beskriver det (2004:52). Diagrammet fungerer 

i flere dimensioner, hvor kræfter og mellemliggende diagrammer løber på kryds og tværs af 

hinanden i en multidimensional kartografi (ibid.:53). Denne konstruktion af empirien er valgt, 

fordi projektsamfundets organisationer som nævnt er kendetegnet ved midlertidigheden, og 

netop midlertidigheden er kendetegnende for diagrammet, der hele tiden muterer og er i sin 

vorden (ibid.). 
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Her er med andre ord ikke tale om en repræsentationslogik, hvor min empiri repræsenterer 

Saxo Bank. Derimod har vi at gøre med en model for sandheder og realitet, der fremkommer 

gennem en transformation af tidligere sandheder ved at slå knopskud i uventede retninger og 

pege på usandsynlige sammenhænge. Diagrammet har således mange ligheder med rhizomet 

og fordobler historien i sin tilblivelse (Deleuze 2004:54; Deleuze & Guattari 2005): 
 

”Rhizomet er en antigenealogi. Det er en korttidshukommelse eller en antihukom-
melse. Rhizomet opererer ved hjælp af variation, udvidelse, erobring, opfangelse og 
ved at lave stiklinger. I modsætning til grafikken – tegningen eller fotografiet, kalke-
ringerne – forholder rhizomet sig til et kort, som skal produceres eller konstrueres, 
som altid kan skilles ad og samles på andre måder, vendes om og modificeres, og 
som har en mangfoldighed af indgange, udgange og flugtlinjer.”  
(Deleuze & Guattari 2005:29) 

 
Deleuze’ og Guattaris rhizomfilosofi om det varierende og tilblivende er den filosofiske ram-

me for min tilgang til empirien. Det er netop dette udgangspunkt, der nødvendiggør at betrag-

te min undersøgelse som en kartografi og diagram. Diagrammet fungerer via ikke-

lokaliserbare relationer, og det giver et frit rum for kreativitet, forandring og modstand (Dele-

uze 2004:62). Samtidig favner diagrammet både det diskursive og det ikke-diskursive. Med 

diagrammet kan jeg derfor både se de diskursive udsagn og de ikke-diskursive rum som fx de 

skæve søjler, der går gennem alle etager i bankens domicil. Det gør den type af diskursanaly-

se, jeg i denne afhandling praktiserer, forskellig fra fx Laclau & Mouffes diskursanalyse, hvor 

sprogets manglende grænser gør alt til diskurs, og hvor distinktionen mellem diskurs og ikke-

diskurs er opløst qua altings artikulerede eller artikulerbare karakter (Laclau & Mouffe 

2002:37). Mit skel mellem det diskursive og det ikke-diskursive får analytiske konsekvenser 

for min empiri, som jeg må tildele samme status – uanset om udsagnene stammer fra observa-

tioner, tegninger eller interviews. Udsagnenes ophav og oprindelse er ikke relevant for dia-

grammets udfoldelse på grund af diagrammets ikke-hierarkiske karakter. Når jeg vælger at 

konstruere min empiri som et diagram, betyder det, at jeg ikke abonnerer på én enkelt diskurs, 

som jeg betragter min empiri igennem. At analysere diagrammatisk og kartografisk betyder 

altså med andre ord at se på tværs af diskurser og strukturelle niveauer og lade empirien styre 

analysen. 
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KNIVEN, GAFLEN OG STRYGESTÅLET 
Det står nu klart, hvordan jeg betragter min empiri som genstandsfelt. Nu introducerer jeg, 

hvorledes jeg vil stryge knivens stål, tage gaflen i venstre hånd og forklare, hvordan og hvor-

for jeg skærer hvilke bidder ud af empirien. Men først melder spørgsmålet sig: Hvordan kan 

Deleuze’ filosofi bruges i praksis til at iagttage dét, der udspiller sig i kartografien og dia-

grammet?  

Det kræver analysestrategisk kreativitet at omsætte Deleuze & Guattaris filosofi til et sæt 

af brugbare værktøjer, der kan udgøre den prisme, jeg analytisk vil betragte den empiriske 

kartografi igennem. Deleuze & Guattari og Deleuze alene tilbyder heller ikke selv nogen ek-

splicitte kriterier for iagttagelse, men overordnet set er deres projekt centreret omkring det 

singulære som begivenhed. Det betyder, at det afgørende bliver empirisk at lede efter det ene-

stående og efter det kontingente. Jeg retter mit blik mod det kontingente ved at se på det, der 

ekskluderes i distinktionen, som både er nødvendigt og umuligt. Jeg vil lede efter distinktio-

ner som noget i en klasse for sig, noget der skiller sig ud – ikke fordi det spejler en særlig 

bagvedliggende identitet, men derimod fordi det er udsat (Carnera 2010:185). Singularitet er 

derfor ikke et numerisk spørgsmål, men et spørgsmål om at noget skiller sig ud. De singulari-

teter, jeg udkrystalliserer, står frem, fordi de på én gang er en udelukkelse af det nødvendige 

og det umulige – de kan fremstå, som de gør, men de kunne også have fremstået på en anden 

måde. Denne kontingens indfanger jeg ved at drage distinktionen i spil inden for afhandlin-

gens overordnede deleuzianske rammer. Alle iagttagelser er iagttagerafhængige og kan derfor 

principielt være anderledes med en anden iagttager (Luhmann 2003:5). Systemteoriens blik på 

alt som kommunikation som det eneste, der kan kommunikere (ibid.), er her fint kompatibelt 

med Deleuze’ forståelse af udsagn som udtryk for intet andet end sig selv (Deleuze 2004:26). 

For så vidt må Deleuze kunne være enig i, at det er alene er udsagnene, der udsiger et forhold, 

ikke den person, der ligger bag udsagnets pronomen (fx ”jeg mener”). Jeg vil gøre klart, 

hvordan jeg i første omgang vil bruge distinktionen og Deleuze’ univers til at forfølge denne 

ambition. 

DEN NYE ARKIVAR 

At praktisere diskursanalyse ud fra Deleuze’ filosofi gør det nødvendigt at forkaste en intenti-

on om at vise, hvorfra et udsagn har sin ”skabelse, begyndelse eller grundlæggelse” (Deleuze 

2004:23). For Deleuze er det uden betydning, om det er første gang, et udsagn udsiges, om 

det er en gentagelse eller en reproduktion. Derimod er det afgørende, at regelmæssigheden i 

udsagnene former en kurve og ikke beskrives som et gennemsnit (ibid.). Det vil sige, at re-
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gelmæssigheden ikke findes ved at holde alle udsagn sammen og kondensere en slags fast 

”middelværdi” for udsagnenes indre positioner. Udsagnenes regelmæssighed former derimod 

en ikke-lineær linje – en bevægelse, en bølge- eller bueform – der både kan bevæge sig op- 

eller nedad, frem og tilbage. Et udsagns regelmæssighed løber som en kurve, og de diskursive 

regler i et felt hænger sammen med udsagnene og den måde, de fordeler og reproducerer sig 

selv på. Det gør udsagnet til en ”specifik akkumuleret genstand” (ibid.:24). Deleuze fortolker 

Foucaults begreber om diskurs og udsagn og betegner sig selv som ”en ny arkivar” (ibid.:21) 

med henvisning til Foucaults vidensarkæologi.  

Som ny arkivar tillader Deleuze sig at indrette butikken på en ny måde: Han definerer tre 

rum, der til sammen skaber en diskurs, en familie af udsagn: Det kollaterale rum, det korrela-

tive rum og det komplementære rum. Disse tre rum etableres ved på én gang ikke at være syn-

lige og ikke at være skjulte (ibid.:34), og jeg vil bruge denne trefold som overordnet struktur 

for den første analyse af min empiri. Jeg har valgt at holde fast i denne struktur, da den, som 

vi skal se, på glimrende vis formår at skabe klarhed i mit empiriske materiale ved at skelne 

mellem, hvordan forandringsklimaet og værdierne former både medarbejder og bank både 

diskursivt og ikke-diskursivt. Som indledningsvis fremhævet i dette afsnit arbejder jeg gen-

nem hele min analyse med distinktionen som arbejdsværktøj, og dermed også i de tre rum, 

som vi nu skal træde ind i. 

 

DE TRE RUM 

Rundt om udsagnet eksisterer tre rummelige strata (Deleuze 2004:25-29), og disse rumlige 

strata vil jeg i denne afhandling folde ud analytisk. Imidlertid er Deleuze frem for alt filosof, 

og hans projekt er forholdsvis fritsluppen og uden nogen kontrollerende instanser, han holder 

sig selv op imod. Esmark, Laustsen og Andersen (2005:35) påpeger, at Deleuze’ filosofi ofte 

kræver et vist operationaliseringsarbejde for at kunne kaperes inden for rammerne af en ana-

lysestrategi. Derfor har jeg udviklet en måde at konditionere rummenes indhold og betingelser 

for iagttagelse på, da disse betingelser kun i relativt abstrakt form er opstillet af Deleuze selv. 

Mit ærinde med denne afhandling er empirisk, og derfor stødte jeg hurtigt på den udfordring, 

det er at oversætte en filosofisk tænker til det sæt af konkrete og brugbare analytiske værktø-

jer, jeg som empiriker har brug for. Derfor har jeg ligesom andre sociologiske empirikere (fx 

Pedersen 2009, Kirkegaard 2012) taget mig den frihed at ”file” lidt på Deleuze’ begreber og 

omsætte og supplere dem med de fornødne operationaliserbare værktøjer – naturligvis med 

respekt for hans tankeunivers og grundlæggende præmisser for erkendelse for øje. 
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Det først rum er det kollaterale rum. Her er blikket rettet mod det miljø, der er for spredning 

og heterogenitet. Ifølge Deleuze kan udsagnet aldrig lokaliseres til en bestemt struktur; det 

bevæger sig på tværs og mellem strukturer (ibid.:25). Vi har altså her at gøre med relationen 

mellem de forskellige udsagn og en analyse, der udelukkende bevæger sig på det diskursive 

niveau og dermed alene retter blikket mod det artikulerede i skrift og tale. Det betyder, at ik-

ke-diskursive materialiteter ikke kaperes i det kollaterale rum (derfor mere herom i det kom-

plementære rum). Gennem mit blik for distinktioner i udsagnene som iagttagelser leder jeg i 

det kollaterale efter to enestående forhold i banken – nemlig afhandlingens to kernebegreber: 

værdier og forandring (se figur 1). 

 
Figur 1. Det kollaterale rum. 

 

Konkret vil jeg analysere, hvordan værdierne og forandringer tager form og diskursiveres i 

banken. Dette analyserer jeg som bankens perspektiv på disse to begreber, og det vil betyde, 

at jeg i det kollaterale rum vil bevæge mig på tredje orden, når jeg analyserer disse perspekti-

ver. Bankens perspektiv på værdier beskriver værdierne på en særlig måde, og idet banken 

gør dette, er de i sig selv på anden orden, fordi de iagttager deres egne iagttagelser (værdier-

ne) på en speciel måde (perspektivet). Når jeg så iagttager deres iagttagelser som iagttagelser 

af egne iagttagelser, bevæger jeg mig op på tredje orden. 

Værdierne analyserer jeg som et samlet perspektiv, og jeg undersøger, hvordan de omtales 

i banken blandt mine informanter. Forandring analyserer jeg ligeledes som et samlet perspek-

tiv, der omtales på forskellige måder i banken. Da værdierne empirisk omtales mere eksplicit, 

end forandring gør, analyserer jeg formningen af forandring gennem koderne tempo og tid 

foruden forandring. Jeg er bevidst om kontingensen i dette valg af koder, men det har vist sig 
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nødvendigt at udbrede blikket for indikationer på forandring. Det ligger også fint i tråd med 

Deleuze & Guattaris (2005) forståelse af rhizomet, hvor bevægelsen og knopskydningerne er 

et miljø snarere end noget med en begyndelse og ende. Det er dette miljø, jeg får blik for gen-

nem de tre koder. Pointen med turen rundt i det kollaterale rum er, at værdierne og foran-

dringsklimaet begge er to perspektiver og forholder sig til hinanden i praksis. 

 

Efter min rundtur i det kollaterale rum fandt jeg en interessant spænding mellem forandring 

og værdier, der gav mig indikationer om en affødt spænding på subjektniveau. Dette leder jeg 

videre efter i det andet analytiske rum – det korrelative rum – hvor jeg spørger: Hvilke måder 

er det muligt og umuligt at være medarbejder på i Saxo Bank? Hvordan mobiliserer de sig 

selv? Hvad styrer kommunikationen af og om medarbejderne? I det korrelative rum fokuserer 

jeg på subjektet og på subjektiveringen (se figur 2). 

Deleuze har defineret rummet som indeholdende udsagnets forhold til dets subjekter, ob-

jekter og begreber (Deleuze 2004:25). Det unikke ved udsagnet er, at det ikke referer til en 

bestemt struktur eller ramme, men til et rum af indre positioner, der er en del af udsagnet selv 

og indgår i en familie af udsagn (ibid.:28). Der findes derfor ingen diskursive objekter, kun 

afledte objekter (ibid.:26f). Ved at fokusere på subjektet og subjektiveringen, afskærer jeg 

mig fra at se på udsagnenes objekter og begreber, og dermed gør jeg mig blind for at iagttage 

den måde, hvorpå objekter og begreber formes som udsagnsinterne positioner. 

 

 
Figur 2. Det korrelative rum. 

 
 

ARKIVARENS TRE RUM!

Det korrelative rum!

Det komplementære rum!

Objekter!

De kollaterale rum!

Subjektet og subjektivering!

Begreber!



Side 33 af 98!

Subjektet som positionel effekt har imidlertid en bismag af strukturel magt og får på den 

måde en medbetydning af, at formningen af subjektet sker instrumentelt og uden nogen form 

for modstand. Skal jeg være tro mod min anknytning til den kompassionerede analytik, må 

jeg give rum til også at vende dette på hovedet og analytisk gøre det muligt at iagttage det 

modsatte: Banken som positionel effekt, som medarbejderne kan forme. Det essentielle bliver 

at betragte subjektiveringen som en identifikationsproces og se på de fremtrædelsesformer, 

medarbejdere og ledere giver udtryk for (Deleuze 2004:31). Med andre ord består subjektiver-

ingen både i at være handlende og behandlet, og det er her – i muligheden for modstand – at 

vi ser subjektiveringen som det dobbelte selvforhold hos Deleuze:  

 
”Når ”de øvelser, som gør det muligt at regere sig selv”, på én gang løsriver sig fra 
magten som magtforhold og viden fra stratificeret form, som ”kode” for dybden. På 
den ene side er det et ”selvforhold”, som udløber af forholdet til andre; på den an-
den side ligeledes en ”konstituering af sig selv”, der udløber af moralens kode som 
regel for viden. Denne afledning, denne frakobling skal forstås i den betydning, hvor 
selvforholdet vinder uafhængighed. Det er, som om det udenfor og dets relationer 
foldede sig, krummede sig for at lave en fordobling og lade et selvforhold komme til 
syne, konstituere et indenfor, der udhuler og udvikler sig ifølge sin egen dimension: 
”enkratia”, selvforholdet som bemestring, ”en magt man udøver over sig selv i den 
magt, man udøver over andre (…)” (Deleuze 2004:114) 

 
Det dobbelte selvforhold er et udtryk for, hvordan underkastelse og tilblivelse kan ske i sam-

me bevægelse: Ved at forholde sig til sig selv, gør man sig til sig selv (Kirkegaard 2012:54). 

Det er denne form for subjektivering, jeg vil gå til empirien med og undersøge, hvordan sub-

jektiveringen af bank og medarbejdere tager form. Det får som konsekvens, at jeg også i det 

korrelative rum bevæger mig på det diskursive niveau, og alene iagttager gennem iagttagelser 

frembragt i udsagn (dvs. på anden orden). Det er vigtigt her at pointere, at den midlertidighed, 

jeg iagttager i banken, er en midlertidighed inden for den rhizomatiske bevægelse, jeg iagtta-

ger Saxo Bank som. Det er altså midlertidigheden inden for rammerne af banken og ikke ban-

ken, der i sig selv måske er midlertidig, som jeg fokuserer på. For så vidt er Saxo Bank i sig 

selv, et forholdsvis stabilt rhizom, og det er bevægelserne i dette rhizom, jeg iagttager. Gen-

nem distinktionen som værktøj har den korrelative rumanalyse til formål at stille skarpt på 

implikationerne af disse distinktioner og undersøge hvilke paradoksale former, jeg kan iagtta-

ge som følge heraf. 

 

Det komplementære rum er de ikke-diskursive formationers rum. I dette tredje og sidste ana-

lytiske rum får vi blik for relationen mellem det diskursive og det ikke-diskursive – det vil 

sige det institutionelle, de politiske begivenheder, praksisformer og økonomiske processer 

(Deleuze 2004:28). Ifølge Deleuze er det i det komplementære rum, at vi nærmer os det poli-
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tiske (ibid.). Som institution har Saxo Bank forfattet en række udsagn (fx værdierne, medar-

bejderhåndbøger, ansættelseskontrakter mv.), og disse udsagn giver alene mening i kraft af 

banken som institutionelt miljø, hvor de giver mulighed for dannelsen af bl.a. subjekter (som 

fx en HR-konsulent). Det betyder ikke, at to udsagn kan symbolisere hinanden (fx at medar-

bejderhåndbogen symboliserer værdierne), eller at der er en årsagssammenhæng mellem ud-

sagn og institution (fx formodningen, at HR-konsulenten har forfattet ansættelseskontrakten). 

Deleuze beskriver, hvordan der er et tredje spor – en diagonal – der forbinder de to ovenstå-

ende punkter8: Diskursive relationer forbindes med ikke-diskursive miljøer. Disse ikke-

diskursive miljøer udgør grænsen for gruppen af udsagn og er dermed i sig selv hverken in-

den for eller uden for denne gruppe af udsagn (ibid.:29). Uden denne grænse ville udsagnenes 

afledte objekter ikke kunne forekomme eller blive tilskrevet i selve udsagnet. Det er således 

ikke det institutionelle miljø i Saxo Bank, der foreskriver nye positioner i Saxo Bank (fx igen 

en HR-konsulent), men de institutionelle miljøer åbner derimod op for nye felter og dermed 

nye subjektpositioner (fx en særlig værdiambassadør). I praksis betyder det, at det diskursive 

og det ikke-diskursive komplementerer hinanden og til sammen skaber en helhed i det kom-

plementære rum (se figur 3). 

 
Figur 3. Det komplementære rum. 

  

Jeg bringer i dette rum alene det ikke-diskursive i spil og retter blikket mod det materielle og 

æstetiske: den arkitektoniske formning i bygningen Saxo Bank. Til at få greb om dette bringer 

jeg Jensens (2009) tre begreber om det glatte, det stribede og det rillede i spil som værktøjer 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Deleuze kalder de symboliserende udtryk for en ’vertikal parallelisme’ og årsagssammenhængen mellem to udsagn 
for ’horisontal årsagssammenhæng’. Derpå bliver diagonalen det, der forbinder disse to linjestykker (Deleuze 2004: 
29).   
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til at analysere de arkitektoniske rammer. Det glatte er et fladt rum, hvor intet stikker op, 

bremser eller beskytter (Jensen 2009:281). Det kan fx være en åben plads eller områder uden 

genstande, der kommer på tværs, og som gør det muligt at glide rundt. Det stribede er et rum, 

der er underinddelt i mindre rum, der afgrænser aktiviteten det pågældende sted, og her næv-

ner Jensen selv parkeringspladsens båse som eksempel (ibid.). Det rillede rum er en særlig 

type af glathed: Hvis der i et åbent og glat rum fx er en skulptur eller andet, der bremser den 

fri passage, kan man sige, at der er tale om en rille (ibid.). Hos Jensen tjener disse begreber 

måder, hvorpå projektsamfundets byggerier kan analyseres. Byggerierne skal i projektsam-

fundet idealtypisk leve op til følgende fem kriterier: (i) byggeret skal facilitere forbindelser, 

(ii) passager og (iii) tværgående aktiviteter, og (iv) det skal lade projekter åbne aktivitetsrum 

og (v) være tilpasningsdygtigt til det enkelte projekt (ibid.:289). 

Med disse tre begreber i bagagen er min ambition med det komplementære rum at analyse-

re, hvordan det ikke-diskursive former medarbejderne. Det komplementære rum viser der-

med, hvordan det diskursive niveau, der figurerer i det kollaterale og korrelative rum, både 

står i modsætning til det materielle og æstetiske (ikke-diskursive), men samtidig sammen med 

disse to rum, udgør et hele. 

 

Tilsammen udgør det kollaterale, det korrelative og det komplementære rum det første og 

overordnede spadestik ind i min empiri. De tre rum giver mig mulighed for at undersøge, om 

Saxo Bank som organisation fungerer på projektsamfundets præmisser. Blikket dyrker dyna-

mikken i organisationen og definerer den ikke entydigt, men tematiserer den derimod som et 

diagram: De væver alliancer sammen på kryds og tværs, hvor praksis udspiller sig. Men hvor 

Deleuze er stærk til at skildre tid og det bevægelige – og det gerne i flere dimensioner – 

mangler han et begrebsreservoir til at analysere konkret social interaktion og subjekters be-

vægelser, roller og gestik. Disse er afgørende begreber for min analysestrategi, hvis jeg skal 

få greb om subjektiveringsprocessen i de mellemmenneskelige interaktioner og specifikke 

situationer. Derfor vil jeg nu introducere tre begreber fra Goffmans teatermetaforik, der kan 

han hjælpe mig med at tematisere og forstå, hvordan subjekter former og formes i den sociale 

interaktion. 
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NY ALLIANCE: DELEUZE OG GOFFMAN 

I sine to filmfilosofiske værker beskriver Deleuze, hvordan filmen giver os muligheden for at 

skildre tiden, det varende og det bevægelige. Deleuze betragter ikke scener i en film som 

snapshots af begivenheder, men derimod som figurer, der hele tiden er midt i enten en form-

nings- eller opløsningsproces (Deleuze 1986:5). En scene er en begivenhed, der fastholdes i et 

tid-rum-koordinat. Skal vi læse dette med Goffman-briller, bliver en scene i et teater således 

et bevægelsesbillede, og dermed flyder teateret såvel som filmen ud som varen (durée): på én 

gang allerede fortid og foregribelse af fremtiden. 

Deleuze ser bevægelse i flere dimensioner (kameraets, skuespillernes, filmstrimlen mv.) 

(ibid.), men han dykker ikke ned i skuespillernes bevægelse, rolle og gestik, da hans ærinde er 

et andet (film som filosofi). Her udgør Goffmans teatermetafor et værdifuldt værktøj til at 

hjælpe mig videre mod at forstå netop dette. I sin præsentation af teateret som social interak-

tion kan vi få blik for de sociale dynamikker, der ligger i bevægelsen og tiden på interaktions-

niveau. Især Goffmans begreb om rolle er dynamisk, og ved at introducere rollebegrebet til 

min analyse, kan jeg se, hvordan subjekterne kontinuerligt justerer deres selvpræsentation 

(Goffman 1997) – og der er således i høj grad tale om bevægelse ligesom i Deleuze’ univers. 

Selvom Deleuze fraskriver sig enhver tanke om essens bag udsagn, og Goffman abonnerer på 

selv samme, så mener jeg, at Goffman supplerer Deleuze’ abstrakte filosofi ved at zoome ind 

på interaktionsniveauet. Dette zoom bidrager med et afgørende blik på nuancerne i min empi-

ri. Endelig er det i den akademiske verden tidligere vist, hvordan Deleuze og Goffman med 

fordel kan kombineres i ærinder parallelle til mit (Sengers 1994, 1995; Crogan 2000; Chesters 

& Welsh 2005; Tait 2009; Hongisto 2010, Bäcke 2011). Med Deleuze’ og Goffmans snitfla-

der og komplementaritet for øje vil jeg nu træde ind i Goffmans begrebsunivers og vise, hvor-

dan jeg vil bruge hans tre begreber: script, rolle og scene. 
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ANSIGT TIL ANSIGT 

Goffmans symbolske interaktionisme danner udgangspunktet for det supplement, jeg nu vil 

tilføje min værktøjskasse. De tre begreber script, scene og rolle9 står over for en konditione-

ring, inden jeg kan bringe dem i anvendelse. Formålet er at udvikle en evne til at analysere, 

hvordan medarbejderne i Saxo Bank indgår i relationer med hinanden, og hvordan disse rela-

tioner former den enkelte medarbejder og omvendt. Det vil sige, at formålet er at åbne op for 

endnu en dimension af bankens subjektiveringsprocesser. 

Igen i denne analyse drager jeg også brug af distinktionen som værktøj. Det betyder, at jeg 

igen iagttager subjekternes iagttagelser som iagttagelser. Når subjektet iagttager ”virkelighe-

den”, markerer det denne virkelighed som distinktionens inderside, og framer på den måde 

sin udlægning af virkeligheden (i modsætning til virkelighedens forskel/en alternativ udlæg-

ning). Denne indramning (framing) er så at sige markeringen af en indikation i en iagttagelse. 

Med andre ord konditionerer jeg Goffmans framing-begreb i retning af en mere poststrukturel 

forståelse af distinktionen. Det er ved hjælp af distinktionen, at jeg undersøger spændinger i 

interaktionens praksis og griber fat om den måde, medarbejdere og ledere i Saxo Bank bliver 

til som subjekter på, på en ny måde. Jeg fastholder min intention om både at iagttage, hvordan 

medarbejdere bliver til, og hvordan banken bliver til, ved at fokusere på de roller og mulighe-

der de tilbyder hinanden. 

 

Min mikrosociologiske analyse bevæger sig primært på niveauet for den diskursive praksis. 

Det betyder, at når de fysiske rammer i Saxo Bank først har skabt scenen, ser jeg ikke nærme-

re på eventuelle øvrige rolletilbud afstedkommet via fx arkitekturen. Derimod er det diskurs-

iveringen af rollerne, jeg iagttager. Samtidig vil fokus være på rollen i konteksten af banken 

som institution. Med det mener jeg, at jeg ser på, hvordan Saxo Bank som institution fx pro-

ducerer et katalog af roller (fx it-udvikler) og måder at håndtere disse på. Jeg afskærer mig fra 

at se på, hvilke roller medarbejdere og ledere spiller i andre kontekster end banken (fx som 

forælder eller som medlem af en roklub) med mindre det har relevans for en eller flere af de 

roller, den enkelte spiller i banken. Jeg betragter rollen som en åben kategori, der skal udfyl-

des empirisk. Jeg vil derfor dyrke denne åbenhed og iagttage en bred vifte af rolletilbud og 

forskellige indholdsudfyldninger, som den sociale interaktion tilskriver rollen. Denne åbenhed 

betyder, at mine iagttagelser af roller til et vis grad er kontingente, da det aldrig vil være mu-

ligt at bestemme indholdet af roller fuldt ud (Poulsen 2005:177). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Scene, script og rolle er mine tre grundbegreber, men hvor det byder sig til i empirien, vil jeg i mindre omfang drage 
yderligere begreber i anvendelse. 
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SAMHANDLINGSORDENEN 

Samhandlingsordenen, det vil sige interaktionens niveau, er den orden og struktur, der findes i 

sociale situationer, hvor mennesker mødes ansigt til ansigt. Det er i mødet og kommunikatio-

nen ansigt til ansigt, at individet spiller roller og handler kommunikativt (Goffman 

1997;2004a). I denne kommunikation med andre individer forsøger alle hele tiden at beskytte 

hinandens værdighed (Goffman 1997). Goffman fremhæver, hvordan denne kontinuerlige 

beskyttelse i den sociale interaktion er en slags ritual, der hele tiden reproducerer den sociale 

orden, fordi individer ikke ønsker at overtræde de eksisterende normer (Goffman 1983). For 

mit blik på interaktionen betyder det, at medarbejdernes og ledernes handlinger til en vis grad 

er styret efter de normer og idealer, der hersker inden for konteksten af Saxo Bank. Når der 

med mit blik alligevel kan iagttages åbenhed, skyldes det, at den indholdsudfyldning, der fin-

der sted i rollen, samtidig er bundet op på det enkelte subjekts selvforståelse og moral samt 

dets manipulatoriske evner (ibid.; Goffman 2005). Individet forsøger hele tiden at manipulere 

sig frem i verden og give det bedst mulige indtryk af sig selv i samhandlingen og optimere 

egne sociale overlevelseschancer (Goffman 1983:8). Ved at styre indtryk af sig selv efter bed-

ste evne kan den enkelte aktør øge chancen for fortsat aktivitet inden for den samhandling, 

den befinder sig i. Det er dog ikke sikkert, at en styring af indtryk vil føre til en styrket positi-

on, det afhænger af omgivelsernes accept af den fremførte adfærd, der igen er afhængig af 

konteksten, hvori aktører udøver indtryksstyringen (ibid.; Goffman 1997:21ff). 

Goffman beskriver grundlæggende det sociale hverdagsliv som et drama og har som nævnt 

udviklet en hel dramaturgisk metafor (ibid.). Det er med udgangspunkt i dette dramaturgiske 

univers, at jeg nu vil udfolde mine tre interaktionistiske hovedbegreber: script, scene og rolle. 

 
SCRIPT, SCENE OG ROLLE 

Selvom Goffman beskæftiger sig med mikrosociologiske analyser, er det ikke det enkelte 

individ, der nødvendigvis står i centrum. Derimod er det individet, mens det udfører de aktivi-

teter, som situationen tilskriver og definerer som obligatoriske. Det er dette system, som indi-

viderne bidrager til gennem deres aktivitet i samhandlingen, der former netop samhandlingen 

(Goffman 2004a:196). Dette system kan defineres som det sociale dramas script. Scriptet er 

den drejebog, der strukturerer den sociale interaktion, og som derigennem fastsætter normer 

for den enkelte aktørs korrekte performance. Scriptet er de adfærdsregler, der gælder som 

handlingsforskrifter i den sociale interaktion, dvs. det, den konkrete situation (indirekte) anbe-

faler som passende eller retfærdig adfærd (Goffman 2004b:77): 
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”Adfærdsregler gennemtrænger alle aktivitetsområder og opretholdes med henvis-
ning til, og til ære for, stort set hvad som helst.  (…) Overholdelsen af reglerne be-
virker at adfærden bliver konstant og følger et mønster, og selv om dette ikke er den 
eneste kilde til regelmæssighed i menneskelige aktiviteter, så hører den til blandt de 
væsentlige. Anerkendte retningslinjer for adfærd bliver naturligvis altid brudt i 
smug, tilsidesat eller overholdt af uautoriserede grunde, men disse alternativer øger 
blot mængden af lejligheder hvor regler sætter grænser for i det mindste den over-
fladiske adfærd.” 

 
Ifølge Goffman indebærer social interaktion således moralske begrænsninger for individets 

opførsel, ligesom det også medfører, at alle interaktionens parter i et eller andet omfang er 

moralsk forpligtede til at følge situationens foreskrevne adfærd. Jeg vil bruge scriptbegrebet10 

som en overordnet ramme, der med afsæt i den mere strukturelle Deleuze-analyse peger på, 

hvordan rationaliteten er af afgørende karakter for den sociale og lokale interaktion i Saxo 

Bank. På den måde bliver scriptet relevant for de forskellige scener, som medarbejderne og 

lederne optræder på i banken. 

 

Det er nemlig den scene, den setting, hvor aktiviteten foregår, der bliver omdrejningspunktet 

for mine iagttagelser af informanternes iagttagelser. Jeg vælger at stille skarpt på aktiviteten, 

fordi aktiviteten, som vi har set, er projektets definitoriske enhed (Jensen 2009). Goffman 

beskriver, hvordan en setting ofte er geografisk bestemt (her fx bankens domicil) (Goffman 

1997:97), men som vi skal se i casen Saxo Bank, foregår medarbejdernes og ledernes rolleud-

førelse – dvs. deres aktiviteter i projekter – ikke alene i domicilet Saxo Bank, selvom dette 

dog er det primære sted for aktivitetsudfoldelse. Alligevel vælger jeg at gøre aktiviteten til 

ramme for iagttagelserne (ibid.). På scenen står individet over for et publikum, der både kan 

tage form af de øvrigt tilstedeværende og/eller deltagende i den sociale interaktion eller ob-

servatører af interaktionen. Individet justerer derfor sin aktivitet og rollefremførelse efter, 

hvordan vedkommende ønsker, de øvrige deltagere skal opfatte ham eller hende (ibid.:99). 

Scenen er delt op i to regioner: bagregionen og forregionen (ibid.:24). Begreberne indfan-

ger det forhold, at forskellige områder af det sociale liv sætter forskellige betingelser for aktø-

rernes optrædener. På forscenen er der faste rekvisitter og talemåder, og det er hér, scriptet 

åbenlyst udspiller sig (ibid.). Bagscenen er derimod det område, der er skjult for publikums 

vurderende blikke, og hvor individet derfor ikke har behov for at kontrollere og nedtone den 

information, der kan ødelægge selvpræsentationen. Her kan de dele af selvet, der ikke er plads 

til på scenen, komme til udtryk (ibid.). Ifølge Goffman er overgangen mellem for- og bagsce-

nen risikabel for den enkeltes rollefremførelse og selvfremstilling: 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Selvom jeg henter inspiration til scriptbegrebet i begrebet om adfærdsregler, så bruger jeg konsekvent betegnelsen 
script gennem min analyse. 
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”Et af de mest interessante tidspunkter at observere indtryksstyring på er det øje-
blik, en optrædende forlader kulissen og indfinder sig på det sted, hvor tilskuerne 
befinder sig, eller når vedkommende vender tilbage derfra, for i disse øjeblikke er 
man vidne til en vidunderlig påtagning og afvikling af ens rolle.” (Goffman i Jakob-
sen & Kristiansen 2002:104) 
 

Overgangen mellem de to sceneområder er et potentielt særlig risikofyldt sted at opholde sig; 

hvis publikum pludselig kan se ind bag scenen og kan se de optrædende uforberedte og uden 

for rollen, kan de optrædende få brug for akut indtryksstyring, hvis endda ikke reparationsar-

bejde for at undgå sammenbrud i interaktionen (Jakobsen & Kristiansen 2002:104;113). Med 

distinktionen mellem for- og bagscene får jeg blik for et vigtigt element i forhold til at få greb 

om den omstillingsparathed, som projektsamfundets organisationer afkræver individet, og 

derfor bliver skelnen mellem de to sceneområder et afgørende fokuspunkt i min analytiske 

aktivering af begreberne. 

 

Det sidste begreb er rollebegrebet. Goffman beskriver en rolle som den aktivitet, indehaveren 

af rollen, kan udføre på baggrund af de normative krav, en social samhandling stiller til dens 

deltagere (Goffman 2004c:194).11 Der vil altid være flere roller i en social samhandling, fordi 

individerne har forskellige positioner i samhandlingen, der hver især tilskriver særlige norma-

tive krav til den enkeltes rolle (ibid.). Rollen er således en normativ kategori – den faktiske 

adfærd i en position benævner Goffman rolleudførelse (ibid.). Det betyder samtidig, at Goff-

mans aktørforståelse grundlæggende er relationel12. Det enkelte individ bliver til igennem de 

positioner og de roller, som det spiller og tildeles af andre på forskellige tidspunkter og i for-

skellige situationer. Dertil kommer, at rollen er en forholdsvis åben kategori, og rollen tilskri-

ves mening gennem en forskel til dét, den ikke er. Rollen påvirker det individ, der udfører 

rollen, men individet påvirker i høj grad også den rolle, det fremfører (jf. Poulsen 2005:175). 

Her ser vi en parallel til det dobbelte selvforhold hos Deleuze, fordi rollen ligesom det dob-

belte selvforhold består i både at være handlende og behandlet. Derfor tilbyder Goffmans rol-

lebegreb mig muligheden for på interaktionsniveau at se mine informanters rolleudførelse 

som både en underkastelse og en tilblivelse i en og samme bevægelse (jf. Jakobsen & Kristi-

ansen 2002:115). Jeg vil gribe denne mulighed til at analysere, hvordan medarbejdere og le-

dere i Saxo Bank omfavner, knytter sig til, forpligter sig på, og distancerer sig fra de roller, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Det er vigtigt for mig at understrege, at jeg her alene sætter rammen for de mest grundlæggende facetter af Goffmans 
rollebegreb, der er særdeles veludbygget og rummer mange afkroge. I de tilfælde, hvor det senere viser sig analytisk 
relevant at bringe særlige af disse afkroge i spil, vil jeg eksplicitere disse begrebers betydning i konteksten. 
12 En pointe vi ligeledes ser udfoldet hos Lyotard (1972:121), der beskriver, hvordan selvet er blevet opløst og grund-
læggende er relationelt. Med det performative som grundvilkår i det postmoderne, beregner ”spillerne” interaktionen 
og påtager både ansvaret for egne udsagn, men også for regler, som man må underkaste sig for at gøre til acceptable. 
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den sociale interaktion giver dem. Samlet kan min analysestrategi til forfølgelse af min ambi-

tion om en analyse af Saxo Bank på interaktionsniveau illustreres som i figur 4. 

 
Figur 4. Det sociale drama. 

 

Min ambition er nu med disse tre begreber fra Goffmans univers at tegne de foreløbigt sid-

ste linjer i mit diagram. Blikket på interaktionen dyrker dynamikken i organisationen og viser, 

hvordan subjektformer og alliancer hele tiden krydser hinanden, hvor praksis udspiller sig. De 

påpegede snitflader mellem Goffman og Deleuze gør, at jeg med dem begge får kortlagt de 

formninger og konstitutive kræfter, min empiri giver belæg for. De to blikke på Saxo Bank 

som organisation komplementerer hinanden og skaber til sammen en solid platform for senere 

at diskutere, hvordan Saxo Banks organiseringsform muliggør og umuliggør former for sub-

jektivitet. Men først en præsentation af empirien og af de processer og overvejelser, jeg har 

været igennem i forbindelsen med indsamlingen af den. 

!
INDSAMLING AF EMPIRIEN 

Min empiri er indsamlet over to måneder som observationer, som interviews med syv infor-

mationer på tværs af karrieretrin, fagligheder og køn samt arkitekttegninger over hovedkvarte-

rets bygning. Informanterne er valgt ud fra disse tre forhold som kriterier foruden tilgænge-

lighed. Jeg har ikke selv haft mulighed for at præge den konkrete udvælgelse af informanter, 

men modtaget kontaktinformation på personer, som min kontaktperson i banken har givet 

mig. Med undtagelse af én informant, var ingen bekendt med spørgsmålene på forhånd, kun 
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med interviewets rolle i forhold til afhandlingen.13 

Observationerne er gennemført på flere måder: Jeg deltog i et fællesmøde for alle medar-

bejdere i Saxo Banks hovedkvarter i Hellerup, og jeg har siddet i sofaarrangementer og bar-

stole ved kaffeøerne på bankens etager og kigget mig omkring. Desuden har mit blik været 

rettet mod bankens spektakulære arkitektur: skæve former, et indvendigt atrium med det store 

trading floor og de utallige kunstværker, der pryder banken næsten uanset hvorhen, man ven-

der blikket. Arkitekttegningerne inkluderer både tegninger af bygningens etager, tværsnit af 

bygningen på tværs af etage samt gulv- og loftoversigter. Disse tegninger anvendes alene i 

analysen af det komplementære rumudsnit, mens observationer og interviews anvendes på 

tværs af analytiske niveauer og fokusområder. 

 

Dertil kommer de syv interviews. Steinar Kvale peger på, at det individuelle forskningsinter-

view giver en indsigt i informantens livsverden (Kvale 1994:66), og det er denne indsigt, der 

er afgørende for min forskningsinteresse: at forstå, hvordan forandring og værdier bringes i 

spil i Saxo Bank. Det er igen en vigtig pointe, at jeg alene analyserer informanternes udsagn i 

fremtrædelsens form, og derfor i mindre grad leder efter det essentielle bag udsagnene.  

For at få indsigt i de lokale forandrings- og værdipraksisser i banken formulerede jeg min 

interviewguide med inspiration i James Spradleys (1979) etnografiske tilgang til interviewet 

som metode, hvor fokus er på organisationen og dets sprog, kategorier mv. På den måde und-

går jeg at aktivere mine analytiske kategorier i interviewet, der kan skævvride mit ønskede 

fokus på informantens fortælling (jf. Kvale 1994). Jeg har lovet informanterne anonymise-

ring, og derfor fremgår deres navn og titel hverken af analysen eller af de resuméer, jeg har 

skrevet af de syv interviews (findes som bilag sammen med interviewguiden). Inden jeg gen-

nemførte mit første interview, afprøvede jeg form og tematikker på en bekendt, der ligeledes 

arbejder i en finansiel virksomhed og i et højt performende miljø. Testinterviewet førte pri-

mært til justeringer i den introducerende briefing, hvor jeg framer interviewets formål.14  

 

Jeg kunne have valgt at supplere mine individuelle interviews med gruppeinterviews. Dette 

har jeg dog fravalgt, fordi det ville implicere en grundig analyse af iscenesættelser, overtalel-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Én informant ønskede interviewets spørgsmål på forhånd, da vedkommende ønskede at være forberedt. Jeg udvalgte 
fem spørgsmål og omformulerede dem i deres ordlyd og sendte til informanten inden interviewet som en ’spørgeram-
me’. Interviewet med denne informant forløb meget lig de øvrige interviews, og jeg vurderer ikke, at informantens 
forudgående kendskab til spørgsmålene påvirkede samtalens indhold og form. 
14 Jeg lagde i interviewene med informanterne mere vægt på, at jeg er interesseret i konkrete og helt praksisnære ek-
sempler, selvom det for dem måske kan virke uinteressant eller banalt, med udgangspunkt i den feedback, jeg fik fra 
mit testinterview.  
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sesstrategier og rollefremførelser blandt deltagerne i et eventuelt gruppeinterview (Demant 

2006:140ff). Jeg har ligeledes valgt at prioritere kvalitative, etnografiske data for at understøt-

te min ambition om stille skarpt på udsagnet som fakticitet. Ved at have suppleret med kvanti-

tativt materiale kunne jeg have fået blik for det faktisk realiserede i forhold til informanternes 

udsagn, for på den måde også at komme ud over eventuelle selviscenesættelsesfaktorer i det 

individuelle interview (mellem informanten og jeg) – en metode, Bourdieu advokerer for til 

studier af praksis (Wilken 2005:227). Jeg har dog valgt at prioritere en dybde i mit kvalitative 

datasæt frem for et kvantitativ supplement, ikke mindst fordi især værdier forekommer mig 

svære at måle kvantitativt i praksis. 

!
SAXO BANK SOM CASE 

Jeg har valgt at arbejde med Saxo Bank som konkret eksempel på projektsamfundets organi-

seringsform. Saxo Bank bliver dermed min mulighed for at dykke ned i en mere lokal forstå-

else og indsigt i, hvordan organisationen og dens subjekter håndterer og oplever forandringer 

og værdier. Formålet med at inddrage Saxo Bank er ikke at udlede universelle sandheder, fx 

om hvordan organisationer fungerer, eller hvad værdier er, men at undersøge hvordan pro-

jektsamfundets organisationsform fungerer i praksis.  

Casestudier kritiseres ofte for deres manglende udsigelseskraft og generaliserbarhed. Bent 

Flyvbjerg (2006:225) argumenterer mod flere af de kritiske indvendinger bl.a. ud fra argu-

mentet, at udsigelseskraften af et casestudie afhænger af selve casen og måden, hvorpå den er 

udvalgt. Casestudier kan ifølge Flyvbjerg give indsigt via ’eksemplets kraft’ og på den måde 

opnå en vis generaliseringsberettigelse. Saxo Bank er valgt strategisk som case, og med Flyv-

bjergs terminologi iagttager jeg overvejende banken som en ekstrem case (ibid.:230). Eks-

trem, fordi mine iagttagelser indikerer, at vi i Saxo Bank ser projektsamfundet i sin ekstreme 

form: værdier, arbejdstempo, ledelsesrelationer, arkitekturen i banken er blot eksempler, hvor 

jeg betragter banken som en yderlighed i forhold til projektsamfundets organiseringsform. 

’Overvejende’, fordi klassificeringen naturligvis er kontingent og iagttagerafhængig. En vig-

tig pointe er her, at repræsentativitet uanset hvad ikke har været en overvejelse i forbindelse 

med udvælgelsen af Saxo Bank som case. Jeg er interesseret i projektsamfundets udfoldelse i 

en organisation i praksis, ikke hvorvidt samtlige af landets organisationer fungerer efter denne 

logik, hvor Saxo Bank da skulle indgå i en stikprøve blandt flere. Samlet tjener Saxo Bank 

som case dermed min samtidsdiagnostiske ambition om at vise, hvordan projektsamfundet 

fungerer i praksis. 
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BLINDE PLETTER 
Som anden ordens iagttager er der pletter, som jeg ikke selv kan se, at jeg ikke selv kan se. 

Jeg vil i dette afsnit reflektere lidt over hvilke områder i min empiri og i min analyse, som jeg 

ikke kan se med det blik, jeg i det ovenstående har konditioneret, og klarlægge de fravalg, jeg 

har truffet i processen, efterhånden som jeg har fået øjnene op for empiriens spændingsfelter. 

 

Jeg har bevidst valgt udelukkende at iagttage Saxo Bank gennem interne studier. På den måde 

har jeg fået en unik indsigt i organisationen, dens logikker og funktionsmåder. Konsekvensen 

af dette strategiske valg er et manglende fokus på eksternaliteter forstået som omtale og se-

kundære kilder til banken. Da Saxo Bank imidlertid er berømt og berygtet for sine – i nogle 

iagttageres optik – ikke politisk korrekte opførsel både i politisk og finansfaglig forstand, har 

jeg fravalgt denne dimension af hensyn til afhandlingens problemfokus. Min ambition er at 

klarlægge, hvordan forandring og værdier håndteres og ledes i organisationen. I den forbin-

delse har jeg truffet det valg, at jeg alene zoomer ind på bankens hovedkvarter i Hellerup og 

de cirka 1.000 medarbejdere, der er beskæftiget her.15 

I forbindelse med både indsamlingen og analysen af min empiri erfarede jeg, at regularite-

ten i empirien ikke altid var lige stringent. Jeg er gået eksplorativt til empirien for at opnå så 

høj en åbenhed som muligt med plads til modsigelser, og disse er jeg også stødt på. Jeg har 

oplevet modstridende udsagn og tendenser, der indikerer, at flere forhold end forandring og 

værdier kunne være i spil. Jeg har talt med medarbejdere, der på én gang var stolte af at arbej-

de i banken og samtidig følte en vis portion afsky. Andre fortalte om ulige fordelinger af ar-

bejdspres mellem dem selv og kolleger og deres tanker og reaktioner på dette. Hverken ind-

samlingen eller analysen har været en gnidningsfri proces, og det har krævet grundige overve-

jelser omkring kriterier for iagttagelse og analysestrategiske værktøjer for at bevare problem-

fokus. Jeg er bevidst om kontingensen i mine valg, men mener at de fremstår velbegrundede, 

og at analysen viser valgenes værd. 

 

Diagrammets ustabile karakter gør det åbent for empiri, og der findes umiddelbart ingen krite-

rier for udfyldelsen hhv. lukningen af et diagram. Jeg har derfor valgt at gå antropologisk til 

værks og definere et felt for iagttagelse. Min indledende afgrænsning var Saxo Bank som et 

fysik felt i Tuborg Havn (hovedkvarteret), men efterhånden som jeg dykkede ned i materien, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Banken er pt. tilstede i 24 lande, og rejser, interviews og observationer af forandring og værdier på tværs af disse 
lokaliteter ligger uden for afhandlingens ressourceprogram. Det ville naturligvis være interessant at studere de antage-
ligt forskellige opfattelser af forandring og værdier på tværs af landene, men dette har jeg måtte skære fra af nævnte 
pragmatiske årsager. 
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iagttog jeg, hvordan yderligere dynamikker var interessante at følge. Min tilgang til feltet er 

således multi-sited (Marcus 1995), idet den følger både banken som fysisk felt samt foran-

dring og værdier gennem forskellige subjektiveringsprocesser og de deraf afledte spændinger. 

På den måde har jeg fulgt forandring og værdier som komponenter og fundet frem til, hvor-

dan de aktiverer en særlig form for simultan tilblivelse og udnyttelse – både af medarbejderne 

og af banken. Dertil kommer, at mit felt er styret af kandidatafhandlingens processer så som 

fx del-deadlines og den endelig deadline for enden af processen – et aspekt, som Bruno 

Latour (2005:123;148) også peger på. Empiriens omfang og karakter afhænger med andre ord 

af eksterne faktorer, foruden af den tid jeg har til rådighed. Med disse blinde pletter og be-

grænsninger på plads, vil jeg nu runde kapitlet af og gøre klar til afhandlingens første analyse: 

Organisatoriske perspektiver – ydre trængsler og indre længsler. 
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KAPITEL 3 
 

ORGANISATORISKE PERSPEKTIVER  
– YDRE TRÆNGSLER OG INDRE LÆNGSLER 
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ORGANISATORISKE PERSPEKTIVER – YDRE TRÆNGSLER OG INDRE LÆNGSLER 
 

Jeg satte mig for at undersøge, hvordan Saxo Bank arbejder med værdier og forandring, og 

derfor åbner dette kapitel op for det kollaterale, korrelative og det komplementære rum og 

analyserer, hvordan medarbejderne og lederne i Saxo Bank forstår forandring og værdier og 

håndterer eventuelle spændinger mellem disse to størrelser i praksis. Med distinktionen som 

mit værktøj undersøger jeg indre spændinger i kommunikationen og problematiserer den må-

de, hvorpå medarbejdere og leder bringer selvfølgeligheder på banen.  

Jeg starter med at folde bankens perspektiv på værdier og perspektiv på forandring ud. 

Derpå analyserer jeg relationen mellem de interne positioner, begge perspektiver har vist sig 

at sætte. Da det, der særligt interesserer mig, er, hvordan medarbejdere og ledere former og 

formes af banken, griber jeg en spænding i kommunikationen, som relationen mellem de to 

perspektiver (på værdier og forandring) afføder. Dette fører til en analyse af organisationens 

subjektiveringsprocesser, men netop fordi dette er en affødt spænding af forholdet mellem 

perspektivet på værdier og perspektivet på forandring, så vil der især mellem analysen af det 

kollaterale rum og det korrelative rum være elementer og pointer, som læseren vil kunne gen-

kende. Når jeg har ladet lignende pointer fremgå flere gange om end med forskellige nuancer, 

er det for at understrege, at pointen er af væsentlig karakter for mit studie af Saxo Bank, og 

fordi der er en vis tyngde i det empiriske belæg herfor. Endelig viser jeg i kapitlets sidste af-

snit, hvordan pointerne fra de to første afsnit også kan iagttages materielt og ikke-diskursivt i 

Saxo Bank. 

 

DET KOLLATERALE RUMUDSNIT 

I det kollaterale rumudsnit analyserer jeg, hvordan Saxo Banks perspektiv på deres syv værdi-

er positionerer sig i forhold til det perspektiv, banken har på forandring. Først analyserer jeg 

værdiperspektivet, og derpå udfolder jeg, hvorledes værdierne som perspektiv står i forhold til 

bankens tilgang til forandring ved at analysere, hvilke forskelle der er mellem de to perspekti-

ver, men også hvilke lighedspunkter der er. 
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DET FØRSTE PERSPEKTIV: VÆRDIER OG KORRESPONDENS 

Saxo Bank arbejder med syv værdier; eller dyder og statements, som de også kaldes. Inspira-

tionen til værdierne er hentet i forfatteren Ayn Rands roman ”Atlas Shrugged”16 fra 1957 og 

den filosofi, hun selv kaldte for objektivismen; at virkeligheden eksisterer uafhængigt af 

menneskets bevidsthed, og at objektiv viden kan nås gennem fornuften og logikken (Kirkeby 

1994, Larsen 1995). Temaet for værdierne er ideen om, at stærkest af alt er kapitalismen og 

den enkeltes frihed og fornuft (Fournais & Christensen i Rand 2008:5). Denne ”filosofi”, som 

jeg her beskriver som et perspektiv, gennemsyrer banken såvel diskursivt som ikke-diskursivt. 

På det diskursive niveau, som jeg her bevæger mig på, er værdierne allestedsnærværende i 

bygningen. De mange glasvægge i bankens domicil har påtrykt de syv værdier: Rationalitet, 

uafhængighed, integritet, ærlighed, retfærdighed, produktivitet og stolthed.17 Men de er også 

en del af temaet for de interviews, jeg har gennemført. Jeg vil her ikke gennemgå samtlige syv 

værdier og mine informanters holdning til dem, men derimod analysere værdierne som et 

samlet perspektiv og iagttage, hvordan perspektivet kommer til udtryk i organisationen.  

Perspektivet har fra bankens synspunkt som grundlæggende forudsætning, at værdierne ek-

sisterer uafhængigt af vores subjektive erfaring af dem. Banken kommunikerer sit perspektiv 

på værdier som et sæt af universaler, som vi kan ”aflæse” som en entydig kilde. I Saxo Bank 

er perspektivet på værdierne dermed objektivt givet, inden vi benævner betydningen af det 

(Kirkeby 1994:7). Situationen, hvori perspektivet på værdier diskursiveres, er set fra perspek-

tivets eget standpunkt ikke afgørende for erkendelse af værdiernes betydning.18 Dette indbe-

fatter også, at vores fordomme, behov, følelser, magt og begær ikke påvirker den måde, hvor-

på vi erkender værdierne. På den måde bliver perspektivet på værdierne fremstillet af Saxo 

Bank som et spørgsmål om korrespondens: Betydningen af værdierne stemmer overens med 

virkeligheden og kan erkendes fuldt ud (ibid.: 24ff.). 

 

I interviewene med informanterne erfarer jeg, at rationalitet som værdi har en særlig status: 
”Det er jo klart, at den altoverskyggende værdi er rationality. Det at bruge hovedet 
og være rationel. (…) Bruger du din sunde fornuft, kommer du langt til at starte på. 
Det er i virkeligheden også den, de andre værdier er afledte af.” 
 
”Rationalitet er overlæggeren for dem alle. Det siger sig selv: at gøre noget irratio-
nelt, det kommer der aldrig noget godt ud af.” 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Bankens to stiftere har fået genoversat Ayn Rands roman til dansk i 2008 og har optrykt den i et stort antal eksem-
plarer, som de deler ud til kunder, venner og nye ansatte. Romanens danske titel er ”Og verden skælvede”. 
17 Værdierne er overalt formuleret på engelsk: Rationality, independence, integrity, honesty, justice, productivity og 
pride. Jeg vil gennem hele afhandlingen bruge den ovenfor fremførte danske oversættelse af begreberne, undtagen i 
citationer fra mine interviews, hvor informanterne bruger begreberne på engelsk. 
18 Denne påstand er objektivismen gennem tiden blevet kritiseret meget for (Kirkeby 1994:14).!
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”For mig er den vigtigste [værdi] rationaliteten, fordi for mig er de andre [værdier] 
udsprunget af den.” 

 
I Saxo Bank iagttager jeg, hvordan ledere og medarbejdere mener, at værdierne kan bruges til 

at nå frem til en sandhed – en sand beskrivelse af verden – ved at bruge fornuften (ratio) 

(Kirkeby 1994:30), som ovenstående citationer ligeledes viser. Medarbejderne og lederne 

bruger værdierne som en anledning til at træde tilbage fra fornuften og lytte til, hvad den si-

ger:  
”Jeg skal kunne stole på, at folk – hvis vi deler værdier og mål – vitterlig bruger ho-
vedet. (…) De skal prøve rationelt at nå frem til fornuftige konklusioner. Det, mener 
jeg, er fuldstændig afgørende.” 

 
”Men med al respekt, så er det her et af de allersværeste jobs, du kan have. Det er 
her de største computere arbejder, her de største hjerner arbejder, det er her, de 
fleste penge er. Så det er ekstremt kompliceret, det er superligaen inden for denne 
her branche. Ingen undskyldninger, det er kun resultatet, der tæller. Ingen simple 
spil.” 

 
Rationalitet betyder således i banken, at ledere og medarbejdere “bruger hovedet”, er målret-

tede og fokuserer på resultatet. 

Samme fokus på oprigtighed og performance finder jeg i en anden af bankens værdier: in-

tegritet. I en folder, banken har produceret om sine værdier (Saxo Bank 2010), står følgende 

om integritet: ”Integrity is about doing what you say you will do, honoring your commitments 

and fulfilling your promises.” (se figur 5). Denne forståelse af integritet ligger tæt op ad det, 

jeg erfarer fra mine informanter:  
 
”Integritet, det siger sig selv: Gør hvad du siger. Du skal kunne se dig selv i øjne-
ne, når du står op om morgenen, se dig selv i spejlet. For mig er det en god lede-
tråd, både privat og på arbejdet. Jeg skal altså have min integritet med mig i det 
jeg gør, ellers gør jeg det ikke helhjertet.” 

 
”Jeg skal kunne have sjælen med i det, jeg laver. Bliver jeg sat på en opgave, eller 
jeg er med på et møde, og jeg kan se, at de beslutninger, vi sidder og træffer, dem 
kan jeg bare slet ikke forholde mig til, og det er helt forkert ifølge min mavefor-
nemmelse, og det vil jeg bare ikke stå inde for – så kan jeg ikke se mig selv i spej-
let, så følger min integritet ikke med.” 

 
”Integritet – også i almindelig forstand: at man gør det, man siger, man gør – at 
man intellektuelt har integritet, så det ikke bliver noget med at skulle være politisk 
korrekt, ”nu taler fårene i kor”, men at man ud fra sin rationelle tilgang til tingene 
har integritet, så man kan regne med, at det er noget, der kommer fra din egen 
hjerne, og du vurderer og har tænkt, at det er det rigtige.” 
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Figur 5. Billedet på integritet. 

 
Integritet er vigtigt for de fleste af informanterne, men som det fremgår, er det på forskellige 

måder. Én har ikke meget til overs for integritet som værdi i banken: ”Og det er jo integritet, 

troværdighed og blah blah blah, det hele, du ved…” – og senere uddyber informanten: 

 
”Jeg var ude på CBS og snakke her den anden dag, og så begyndte alle de stude-
rende at snakke om ’social integritet’ og socialt alt muligt, og så blev jeg nødt til 
at spørge dem, om de troede, at de var på DR2, eller om de skal ud og arbejde i 
det virkelige liv! (…) Der er for meget fokus på det, der er for meget snik-snak og 
bløde værdier til min verden,  der er kold og kynisk. Jeg føler mig ikke gift med de 
værdier.” 

 
Forståelsen og meningstilskrivning af integritet er således forholdsvis forskelligartet. Integri-

tet handler både om mavefornemmelse og helhjertethed, men også om at være pålidelig, ar-

bejde hårdt og efter forskrifterne. Billedet i folderen viser også dette med al tydelighed. En 

travl forretningsmand er koblet op og har travlt: Han har en fastnettelefon ved sit venstre øre 

og en mobiltelefon ved sit højre. Han er i gang med at facilitere: Han sørger for, at være til-

stede for alle parter hele tiden og sikre fortsat og kontinuerlig aktivitet. Han har gang i flere 

forbindelser på samme tid og handler på sine forpligtelser. Det ser altså ud til, at integritet i 

Saxo Bank frem for alt har et professionelt forankringspunkt forstået på den måde, at det af-

grænser sig til den enkeltes faglige integritet i arbejdssammenhæng. 

I det hele taget står det enkelte individ distinkt i centrum i Saxo Banks perspektiv på vær-

dier. Da jeg interviewer en af bankens to stiftere, forklarer han mig: 

 
”Hvis man ikke deler værdier og mål, så går det op i hat og briller. For så ved man 
ikke, hvor man skal hen, og hvordan man skal komme derhen. Det er helt grundlæg-
gende for os. (…) Hvis de [medarbejderne] er dybt uenige, så mener jeg ikke, at de 
kan løse den opgave. Hvis man [stifteren selv] tvinger sin egen måde at løse opga-
ven på, så giver det ikke det fornødne ejerskab, og hvis man synes, de er for hjerne-
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lamme til at gøre det, så må man finde nogen andre. Der er en høj grad af autonomi 
og selvstændig beslutningskraft der.” 

 
Det handler med andre ord om at dele værdier, men banken mener ikke, at den enkelte skal 

adoptere dem blindt. Derimod skal ledere og medarbejdere udleve værdierne opmærksomt og 

autentisk, og de må indfolde sig i værdierne og kulturen for at vise sig intellektuelt værdige og 

beslutningsdygtige. Med andre ord skal det ydre langt ind – men driver værdierne også det 

indre langt ud? (Carnera & Janning 2004). 

 

Jeg iagttager, hvordan værdierne ser ud til at tjene mere end ’blot’ ren ideologisk bemægtigel-

se af individets inderste. Som billedet på integritet ovenfor symbolsk viser, er arbejdet i ban-

ken karakteriseret ved en høj forbundethed. Det handler om kontinuerligt at sætte sig i forbin-

delse med mange, og det forhindrer subjektet i muligheden for at være fuldkommen selvcen-

treret. At være i forbindelse med mange skaber en udvidet mulighedshorisont for den enkelte 

og sandsynligvis også et behov for en art tilhørsforhold (Carnera 2010:15). For at blive valgt 

til som facilitator – hvad enten det er på handelsplatformen, som projektleder eller it-udvikler 

– i endnu en aktivitet må man vise sig værdig ved både at vide af det uventede, det ventede, 

det overraskende og det trivielle. Det kræver, at individet og dets selvinteresse er koblet op på 

et fællesskab og dets forbindelser – ellers ville det trivielle være overraskende og det forven-

tede ikke muligt at forvente. Selvinteressen er fortsat i centrum, men den tager nu også form 

som andre måder at indgå i et net af forbindelser på. Det fællesskab, selvinteressen er koblet 

op på, forhindrer med andre ord ikke den enkelte medarbejder og leder i at sætte sig selv og 

egne interesser først, og derfor må fællesskabet være fleksibelt. Fællesskabet skal ikke afkræ-

ve en villighed af den enkelte til at ofre noget; det skal facilitere forbindelser og tillade, at den 

enkelte kan bruge fællesskabet til at sandsynliggøre anknytning til kommende aktiviteter. 

 
OBJEKTIVE VÆRDIER ELLER ET VÆRDIFULDT OBJEKTIV? 

Samlet viser Saxo Banks perspektiv på værdier, hvordan perspektivets anknytning til objek-

tivismen, som banken selv forstår det, kommer til kort. Som ovenstående viser, gør forskelli-

ge former for meningsudfyldelse af værdierne sig gældende i organisationen. Dette bliver der 

da heller ikke lagt skjul på hos nogle af mine informanter, der både beskriver værdierne som 

”fælles referenceramme” og som arbitrære – ”det kunne lige så godt være fem andre værdier” 

– mens andre ”har banken under huden” og ”bruger værdierne dagligt”. 

Selvom der overvejende er enighed om perspektivet og særligt dets forkærlighed for ratio-

nalitet i banken, har jeg vanskeligt ved at finde belæg for værdiernes fuldkomne korrespon-
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dens med virkeligheden hinsides den enkelte medarbejders og leders erkendelse af dem. 

Spørgsmålet er, om ikke perspektivet på værdierne nærmere er en instrumentel foranstaltning 

i banken – en art beroligende fantasi om tilregnelighed og genkendelighed – hvor perspekti-

vets objektive karakter tjener som en erklæring om værdiernes ukrænkelighed. Værdierne står 

fast i organisationen, men er åbne for fortolkning. Med andre ord kan perspektivet på værdi-

erne ses som et objektiv på kikkertsigtet: De guider den enkelte medarbejder i at opbygge 

relevante forbindelser, træffe væsentlige beslutninger og vise sig værdige til fortsat aktivitet. I 

sig selv er de imidlertid ikke objektive. Jeg iagttager, hvordan perspektivet på værdierne står i 

centrum i banken, og hvordan perspektivet i sig selv bliver produktivt. Medarbejderne skal på 

én gang være fleksible og underlægge sig værdierne, men samtidig skal de være aktive, pro-

duktive og evne at kommunikere dette. Jeg vil nu rette blikket mod det næste perspektiv i det 

kollaterale rumudsnit: bankens forandringsklima. 

 

DET ANDET PERSPEKTIV: FORANDRING OG DET TILBLIVENDE 

Tingene går stærkt i Saxo Bank, og tempoet er højt. Tiden prioriteres til at se fremad i stedet 

for tilbage. En af bankens stiftere fortæller mig: 

 
”Jeg kunne godt tænke mig at starte med at sige, at det her med forandring i Saxo 
Bank, det er jo det eneste rimelig konstante, der er. At alt hele tiden forandrer sig. 
Det tror jeg, at man bliver nødt til at have som en fast forankring i sin kultur, at hvis 
der er noget, der begynder at blive statisk, så vil det betyde i den her verden, vi lever 
i, at man er ved at gå i stå, og man vil blive overhalet.” 

 
Jeg iagttager her, hvordan banken selv iagttager forandring som en konstant strøm af bevæ-

gelse. I dette afsnit vil jeg analysere, hvordan netop forandring i Saxo Bank som perspektiv 

står i et modsætningsforhold til perspektivet på værdierne, og hvordan dette modsætningsfor-

hold skaber en interessant spænding. Jeg retter derfor nu mit iagttagelsespunkt mod foran-

dringsperspektivet som en skabende bevægelse. I forandringsperspektivet iagttager jeg, hvor-

dan banken til forskel fra i sit perspektiv på værdier ikke forstår forandring som et fænomen 

uden for erkendelse. I stedet er perspektivet på forandring et perspektiv, hvor det tilblivende 

står i fokus som ontologisk størrelse. For at få greb om det foranderlige og tilblivende iagtta-

ger jeg forandring gennem begrebet tempo. Når der er skift i tempo og rytme iagttager jeg 

dette som noget tilblivende, fordi det indikerer modsætningen til det statiske og sprogligt ud-

trykker oplevelsen af bevægelse: 

 
”Jeg kan godt lide det sådan [med højt arbejdstempo], men det er også en vanesag. 
Men tempoet er bare enormt højt, tingene sker lynhurtigt.” 
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”For mig er lavt tempo… altså: Du kan blive stresset af for højt tempo, men du kan 
også blive stresset af for lavt. Den der omvendte stress, hvor du bliver stresset af ik-
ke at have nok at lave.” 

 
”Tempoet er altid vildt højt, og der er ekstremt mange deadlines. Nogle er realisti-
ske, men andre er slet ikke. Det er meget intenst!” 
 
”Jeg bryder mig ikke om at tale om arbejdstempo, for det er ikke vigtigt for mig. Det 
er bare én glidende proces fra mandag til fredag OG i weekenden også for den sags 
skyld.” 

 
Ligesom det var tilfældet inden for bankens perspektiv på værdier, udtrykker informanterne 

inden for perspektivet på forandring også her forskellige opfattelser af tempoet i deres arbej-

de. Tempo er relateret til stress, lange arbejdstider – og til energi, alsidighed og intensitet. 

Men jeg iagttager, hvordan tempo også er en vanesag. Det bliver en vane at performe med høj 

intensitet – en vane hele tiden at skulle omstille sig. I banken er det således muligt at forandre 

sig og være i bevægelse gennem en gentagelsessekvens, en tilegnet vane. Denne paradoksi i 

forandringen indikerer en indre spænding i forandringens aktualisering i banken. Hvordan 

bevarer og måske endda forbedrer en medarbejder sin høje performance, når forbedringen 

(som udtryk for en forandring) er en repetition af en oparbejdet vane? Jeg iagttager denne 

indre spænding som en indikation på medarbejdernes kontinuerlige arbejde på at gøre sig at-

traktive for kommende projekter og på den måde sikre ansættelsens fortsatte beståen. Det bli-

ver en vane at arbejde i højt tempo og performe godt, fordi alting altid har en ende, alle pro-

jekter har en deadline, og når et nyt projekt starter op, gentages det høje tempo. Dette er en 

central pointe i iagttagelsen af Saxo Bank som et eksempel på socialitetens organiseringsform 

i projektsamfundet. 

 

TID OG TEMPO 

Det høje arbejdstempo i banken viser sig også i den måde, informanterne oplever tid på. De-

res oplevelser af tid i og uden for banken iagttager jeg som med ’tempo’ ligeledes som en 

indikation på et hastigt forandringsklima. Informanterne beskriver, hvordan de har særlige 

præferencer for styringen af deres tid og den måde, de arbejder på i banken. Tiden opleves af 

flere som en vekslende tilstand – en distinktion mellem bevægelse og hvile: 

 
”Nogen gange booker jeg mig selv til et møde for at få lidt tid til mig selv. Og ret of-
te ender det med, at jeg tror, jeg skal sidde og lave noget, og så ender jeg med at la-
ve noget helt andet. Der er ingen rutine overhovedet.” 

 
”Altså det skal gå rimelig hurtigt, ellers kan vi ikke nå det hele, vi skal være rimelig 
gode til at eksekvere. Vi har ikke tid til at ringe og tale med hinanden hele tiden.” 
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”Min tidligere chef sagde til mig, da jeg startede: ”plug in and play” – altså start i 
Saxo Bank, og du er rimelig selvkørende. Hop på toget i farten og kør med. Og det 
bliver man bare afhængig af på en eller anden facon.” 
 
”Min arbejdsdag er ligesom en motor, der hele tiden kører, og så kan det godt være 
at jeg selvfølgelig er sammen med mine børn, men det er på et meget bredere fun-
dament nu end tidligere. Tidligere var jeg inde tidligt og hjemme sent, og der var det 
fokuseret på kontoret og med møder, og det varierer meget mere nu, og det er sjove-
re.” 
 

Tid er et spørgsmål om fred fra korrespondance og forbindelser, om en ikke-eksisterende ruti-

ne, om høj puls og ambitioner. Men samtidig er tiden også den bevægelse, der skaber banken. 

Banken er naturligvis ’blevet til’ gennem årene, der er gået, men den er også blevet til gen-

nem de mange beslutninger, som tiden kræver af medarbejderne, for at de kan forblive for-

bindelsesdygtige. Det handler om at være selvkørende, så tid ikke spildes med oplæring og 

indføring i bankens arbejdsform. Tid er et aktiv, der skal forrentes bedst muligt og med den 

størst mulige glæde for den enkelte. Alternativet til dette er med en informants ord at ”indtage 

en offerrolle” – at være offer for sin egen mangelfulde kalkulation over et potentielt, men ik-

ke-realiseret afkast af den investerede tid. 

Jeg iagttager en dobbeltbevægelse i medarbejdernes forhold til tid. På den ene side er tid 

en proces, hvor kompetencer bliver et centralt omdrejningspunkt. Her drejer det sig om at 

evne at vise sig duelig og eksekveringsdygtig. På den anden side er tid en kritisk modstand til 

netop kompetencerne. Tid er et begreb, der kan bringe bankens perspektiv på værdier i spil, 

både fordi perspektivet på værdierne har været en del af banken over længere tid, men også 

fordi værdierne netop frames som universaler uafhængig af kontekst og tid. På den måde kan 

værdierne siges at være en art inddæmning af den høje grad af omstilling, som jeg iagttager i 

perspektivet på forandring. Forandringen bliver holdt i skak af værdierne, således at omstil-

lingen og dens iboende strejf af opportunisme (forstået som muligheden for hele tiden at age-

re til egen fordel) i større eller mindre omfang bliver disciplineret af værdierne. Jeg iagttager 

altså her en spænding mellem bankens perspektiv på forandring og deres perspektiv på værdi-

er. Samtidig kan jeg iagttage en spænding mellem de to perspektiver, der går den modsatte 

vej: Det er ikke alene forandringens omstillingsmodus, der disciplineres af værdierne – vær-

dierne er omvendt også afhængige af foranderlighed og bevægelse. Værdierne udgør netop 

bevaringen af evnen til at have en bred mulighedshorisont foran sig. 

 

FORANDRING SOM EN FACILITERING AF IDEALER 

Hvor værdierne primært diskursiveres som almene, er forandring i overvejende grad et unikt 

forhold, selvom det umiddelbart opleves af alle. I sit perspektiv på forandring former banken 
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forandring som sit fundamentet for fremdrift. Informanterne former og formes af Saxo Bank 

som et sted, hvor tingene går hurtigt, og hvor tempo er positivt. På samme måde som værdi-

erne er ’under huden’ på medarbejderne, er forandringen det også. 

Bankens eget perspektiv på forandring forstår forandring som noget situeret og inkorpore-

ret; medarbejderne forstår en situation som en forandring gennem den kontekst, situationen 

udspiller sig i. Perspektivet på forandring former alt i banken som værende i bevægelse, og 

denne formning passer godt til den projektære organisation. Den projektære organisation må 

nødvendigvis abonnere på ideen om kontinuerlig foranderlighed forstået som den midlerti-

dighed, ethvert projekt forudsætter, og det pres om forbindelsesskabelse, som denne forud-

sætning afføder. Umiddelbart står ideen om værdier som universelle størrelser til hinder for 

denne underlæggende præmis om midlertidighed, fordi værdierne som universelle størrelser 

per definition ikke er midlertidige. Når bankens perspektiv på værdier alligevel er forholdsvis 

kontekstafhængigt, iagttager jeg dette som bankens måde at håndtere sine værdier ’i projekt-

ånd’ og få dem til at spille sammen med perspektivet på forandringer. Det gør perspektivet på 

værdier mere bekvemt for Saxo Bank, hvis det er åbent for meningsudfyldelse og dermed får 

en bredere mulighedshorisont på samme måde, som vi har set det i bankens perspektiv på 

forandring. At have to perspektiver, der umiddelbart står i et modsætningsforhold, til i praksis 

at gå hånd i hånd, iagttager jeg som bankens måde at facilitere projektsamfundets ideal om at 

bevare det midlertidige og derigennem håndtere den spænding, jeg har skildret mellem per-

spektivet på værdier og perspektivet på forandring. 

 

Vi har set, hvordan spændingen mellem de to perspektiver skaber en række modsatrettede 

måder at forstå sig selv på som subjekt – fra idealet om konstant højt tempo og samtidig mu-

lighed for mere ro til idealet om at være en rationel aktør og forblive det trods affektiv på-

virkning. Perspektivet på forandring og perspektivet på værdier skaber en række forskellige 

måder for medarbejdere og ledere at være subjekt på. Det, jeg har fundet mest interessant i 

denne sammenhæng, er spørgsmålet om, hvordan medarbejderne og lederne tackler disse 

spændinger, og hvordan de finder sig til rette i de forskellige måder, de kan være subjekter på. 

Jeg iagttager, hvordan spændingen mellem de to perspektiver skaber en affødt spænding – 

nemlig en spænding, der ligger i idealet om at være en rationel aktør og samtidig skal kunne 

glide bekvemt rundt mellem et sæt af værdier og et krav om omstillingsparathed. Denne af-

fødte spænding zoomer jeg ind på, når jeg træder ind i det korrelative rum. 
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FRA ÉT RUM TIL ET ANDET 

Vi har nu kigget ind i det kollaterale rumudsnit og set, hvordan Saxo Bank betragter sine vær-

dierne som givne og forandring som et kontekstafhængigt fænomen. Det kollaterale rum har 

vist, at værdierne og forandring er af samme art: Begge er de situerede begreber i konstant 

bevægelse. Dette er en interessant pointe i forhold til min ambition om at problematisere Saxo 

Bank som en anderledes (projektær) organiseringsform. Jeg vil nu bevæge mig ind i det næste 

rum – det korrelative. Her vil jeg gå i dybden med den affødte spænding, der opstår, når med-

arbejdere og ledere forfølger idealet om at vise sig som rationelle aktører under et konstant 

pres om omstilling. Det betyder, at jeg i det næste rum vil stille skarpt på subjektets formning 

i og af Saxo Bank. 
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DET KORRELATIVE RUMUDSNIT 
Jeg vil nu zoome ind på et nyt rum i afhandlingens analyse og analysere, hvordan medarbej-

dere, ledere og organisation formes og former hinanden i bestræbelserne på at indfri idealet 

om rationalitet. Vi har set, hvordan der opstår et højspændt klima, hvor det gælder om at kun-

ne glide rundt mellem et sæt af værdier og samtidig et krav om omstillingsparathed. For at få 

greb om, hvad det vil sige at være en rationel aktør i Saxo Bank, retter jeg blikket mod de 

forskellige modbegreber, bankens medarbejdere og ledere sætter til det rationelle. Dette viser 

mig, hvordan medarbejdere og ledere jagter og tilskriver mening til det rationelle, og hvordan 

de formes og former sig selv i processen. 

DET RATIONELLE OG DET AFFEKTIVE 

Hvordan former den enkelte medarbejder sig selv, når alt er midlertidigt? Hvad gør denne 

midlertidighed ved den enkelte? Jeg iagttager subjektivitet som en formning, hvor individets 

modstand er en mulighed. Det betyder, at det i lige så høj grad bliver medarbejderen, der for-

mer organisationen, som organisationen der former medarbejderen. Fordi den enkelte medar-

bejder konstant skal passere mellem projekter, må både organisation og medarbejder være 

agile. Den konstante tilknytning og forbindelsesdyrkning er ikke selvskrevet til at foregå in-

den for organisationens projekter – medarbejderen kan opsige sit medlemskab og indtræde på 

en konkurrerende arbejdsplads. Jeg iagttager, hvordan der fra bankens side skabes et rum for 

modstand – den enkelte medarbejders integritet dyrkes, og ”tror” en medarbejder ikke på et 

projekt, bør han eller hun gøre modstand. Dette rum for modstand understøtter bankens kon-

trol af medarbejderne. Ved at banken giver plads til modstand, understøtter banken medarbej-

dernes modstand mod det normative (fx værdierne). På den måde kan banken så at sige ”kon-

trollere” medarbejderne på anden orden, fordi medarbejderne ser, at de kan yde modstand 

mod værdier, og banken afleder derigennem medarbejdernes opmærksomhed på den normati-

ve kontrol, de er underlagt. Med andre ord iagttager jeg en form for neonormativ kontrol, der 

kontrollerer medarbejderne ved at lægge afstand til en ’klassisk’ direkte kontrol og derigen-

nem udvide rummet for en mere skjult kontrol ved at kræve, at medarbejderne ”er sig selv” 

(Fleming & Sturdy 2009). Jeg iagttager, hvordan medarbejdere oplever et rum for modstand, 

og hvordan det skaber et rum for affekter, smag og sansning – for subjektivering: 

 
”Jeg er ansvarlig for hele vores kreative univers. Altså for eksempel kan jeg sige: 
”Jeg kan ikke lide den der grønne. Det kan jeg bare ikke, og det er mig, der be-
stemmer, så sådan bliver det.” Det er jo irrationelt ad helvede til, men det kan jeg 
bare ikke. Nu har du vist den til mig [den grønne farve] tre gange, jeg gider ikke se 
den mere – UD. Jeg kan ikke forklare det, jeg tror bare ikke på det.” 
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”Jeg har prøvet at være så følelsesmæssigt påvirket, at jeg kunne mærke, at jeg ikke 
kunne handle så rationelt, som jeg gerne ville. Jeg tænkte ikke klart. Det kunne være 
i perioder med ekstremt arbejdspres, hvor man føler, at det, der sker, er så uretfær-
digt, at man simpelthen ikke tænker rationelt. Man bliver simpelthen så følelsesmæs-
sigt involveret. (…) Jeg hyrede et eksternt bureau ind, som i bund og grund, nu når 
jeg ser tilbage på det, ydede psykologhjælp. De gik ind og forsøgte at skabe lidt 
struktur på den situation, vi var i. I den situation var jeg under så massivt arbejds-
pres, at jeg kunne mærke, at jeg ikke tænkte klart, og jeg kunne mærke, at jeg ikke 
kunne overskue situationen alene, så jeg var nødt til at have noget hjælp, nogen ude-
fra at sparre med. I dag kan jeg godt se, at det faktisk var at tænke rationelt.” 

 
Jeg iagttager, hvordan en informant ved at føle efter sin smag, kan afvise en farve til en 

hjemmeside. Informanten kan mærke efter og vurdere sin tro på projektet, og hvis ikke troen 

består, kan projektet afbrydes. Her er rationalitet et spørgsmål om en tro på aktørens suveræ-

nitet. En anden informant måtte reagere på det affektive og få stabiliseret sine følelser, fordi 

vedkommende kom ud i en ekstrem situation i relation til sit arbejde. Her iagttager jeg, hvor-

dan informanten subjektiverer sig selv gennem en distinktion mellem fornuft (ratio) og følel-

ser. Følelser har i en situation fået forrang og må derfor bringes i kontrol ved bureaufaglig 

(ikke psykologfaglig) hjælp udefra, der kan bringe ”fornuften” tilbage i situationen. Jeg iagt-

tager ligeledes, hvordan det er manglen på retfærdighed, der udløser følelserne. En krænkelse 

af retfærdigheden udfordrer den nøgterne vurderingsevne og åbner op for det affektive. Denne 

informant subjektiveres således gennem en sans for det retfærdige, og når denne formning 

ikke er en mulighed, krænkes den personlige sans for redelighed og anstændighed. 

Disse to informanter stræber efter at indfri forventningerne i idealet om den rationelle aktør 

på to forskellige måder: mens den første informant giver frit løb for det irrationelle og ikke 

føler behov for at begrunde og forklare en beslutning, er den anden informant imidlertid mere 

nøjsom med at begrunde, hvordan vedkommende håndterede en oplevelse af irrationalitet, 

handlede på det og fik det gjort til en rationel beslutning i sidste ende. Her ser vi, hvordan det 

rationelle er efterstræbelsesværdigt uafhængig af kontekst. 

Jeg iagttager dette som en indikation på, hvordan medarbejderne subjektiverer sig selv ved 

at konsumere værdierne. Medarbejderne og lederne gør værdierne og rationaliteten til målred-

skaber, som værdien eller fornuften af en given handling eller holdning, kan måles op ad. Det 

handler om en evne til at mobilisere og eksponere sig selv som rationel – en selvformning 

som rationelt subjektet med en evne til hele tiden at performe og træffe beslutninger. 
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EKSEKVERINGSEVNE OG KOMMUNIKATIVE ESCAPE-KLAUSULER 

Medarbejderne i Saxo Bank bliver målt på flere forhold, herunder deres faglige kompetencer 

og deres evne til skabe værdi til banken. Men medarbejderne bliver også målt indirekte på 

deres evner til sætte et synligt aftryk og gøre en forskel i organisationen. Jeg iagttager, hvor-

dan det handler om at være målbar og om at træffe beslutninger for at kunne indfri idealet om 

at være en rationel aktør. Det gælder om at forvandle ord til handling for at gøre sig synlig og 

genkendelig: 

 
”Men i hverdagen er det jo mig, der bestemmer, og jeg får den løn, jeg får – jeg får en 
flot løn, derfor er det også forventet, at jeg skal træffe nogle beslutninger. Det kan 
godt være, at jeg træffer femten forkerte beslutninger, og bliver en dag fyret på at 
træffe femten forkerte beslutninger, men det er altså den opgave, jeg har fået.” 

 
”Jeg vil hellere have, at hun [kollegaen] tager to dårlige beslutninger, end at hun in-
gen tager.” 
 
”Vi har tagstensfaktoren: Hvis du får en tagsten i hovedet og ikke kan tænke mere, 
kan vi undvære dig? Forstår vi det hele, er der styr på alle kontrakter osv.” 
 
”Jeg er jo ikke en, der kommer snigende langs panelerne. Hvis jeg har noget på hjer-
te, siger jeg det direkte til det menneske, det er rettet mod.” 

 
”Hvis nogen får en idé, og de får penge til at realisere den, så tager det ikke meget 
mere end tre måneder at rulle det ud. Nogen gange træffer vi forkerte beslutninger, 
men… anyway… det er bedre end at træffe de forkerte beslutninger langsomt.” 

 

Det at være beslutningsdygtig og have blik for nødvendigheden i at træffe beslutninger for at 

skabe bevægelse og dermed potentiel anknytning til et fremtidigt projekt er vigtigt. Beslut-

ninger bliver synonym med fremdrift, og jeg iagttager, hvordan informanterne fremhæver 

kvantiteten af beslutninger frem for kvaliteten: jo flere beslutninger (dårlige som gode), jo 

bedre. Kvaliteten kan ganske vist få konsekvenser i sidste ende, men vigtigere end den poten-

tielle konsekvens i form af en fyring, er at være synlig og målbar i nuet. Dette kan ses som en 

modsatrettet tendens i organisationen, fordi det på én gang handler om at være synlig og efter-

lade noget i organisationen, men samtidig skal du let kunne trække dig ud igen, hvis der enten 

sker dig noget, eller dine muligheder er bedre andetsteds. Du skal både sætte dig varige spor i 

organisationen gennem de beslutninger, du træffer, men samtidig skal du ikke forpligte dig på 

noget. Du skal være synlig og usynlig på samme tid. Jeg iagttager dette fokus på beslutninger 

og eksekvering som en indikation på, at subjektivitet i Saxo Bank produceres med en indbyg-

get escape-klausul19: Det gælder om at kommunikere uforpligtende varighed med mange. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 En escape-klausul er retligt udtryk, der beskriver den mulighed, der kan indbygges i kontrakter, hvorefter en eller 
flere af en kontrakts parter kan se bort fra hele eller en del af aftalens forpligtelser, hvis aftalen ikke forventes at kunne 
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Træffer du ikke en vis mængde af beslutninger, reducerer du dit tempo, og du sakker bagud i 

kampen om at blive valgt til. Derfor er det nødvendigt for den enkelte medarbejder at kunne 

have en maksimal fleksibilitet i sin færden i organisationen. Det skal være forholdsvis ukom-

pliceret at indgå forbindelser med andre, således at det er nemt at trække sig ud igen, hvis 

forbindelsen ikke kaster det forventede af sig. Vi ser her igen, hvordan fællesskab og forbin-

delse snarere er en opkobling på kolleger end et fællesskab i traditionel forstand. Medarbej-

derne må hele tiden gøre sig attraktive for at forbinde sig til næste projekt. 

FORBIND ELLER FORSVIND 

For at kunne bevæge sig gennem organisationen og sikre en varighed i sine forbindelser, må 

medarbejderen forme sig selv som beslutningsdygtig. Jeg ser beslutningen som et billede på 

organisationens pres om hele tiden at skabe forbindelser. Det er i forbindelsen og anknytnin-

gen til kolleger, at beslutningsdygtigheden kan realiseres, og den enkelte kan vise sit værd på 

målbar vis. Det betyder, at en afgørende kompetence for medarbejderne bliver at være i stand 

til at bygge relationer hurtigt. En informant fortæller: 
 
”Det hele handler om relationer, og hvem du kender. Det er den måde, du får ting til 
at ske. Jeg oplever mange gå ned, fordi de ikke er gode til at bygge relationer hurtigt, 
og der er ingen transparente strukturer her, der kan hjælpe de her folk. Du er nødt til 
at melde dig på banen, snakke med folk og finde ud af, hvem du skal kende, for at få 
løst dine opgaver. (…) Her er du nødt til at kende folk for at kunne manøvrere rundt. 
Det handler meget om at være udadvendt – de indadvendte mislykkes totalt. Med min-
dre de arbejder tæt sammen med nogen, der kan gøre arbejdet med at bygge relatio-
ner op for dem.” 

 
Forbindelsen står helt central for beslutningsdygtigheden. Hvis medarbejderne skal løse ar-

bejdsopgaverne og vise sig målbare, er det nødvendigt med et bredt netværk i organisationen. 

Men strukturerne i banken er ikke lette at skabe overblik over: Det gælder om selv at opbygge 

relationerne til kollegerne, og der er ingen smutveje eller forsimplende anordninger, der kan 

bringe nye medarbejdere hurtigere ind i organisationen. Her ser vi, hvordan det for medarbej-

dere og ledere er nødvendigt, at forbindelser hele tiden forgrener sig og hverken har nogen 

start eller slutning – medarbejdere skal ikke kunne blive hængt op på noget af nogen. Forbin-

delserne er et miljø, som forbindelserne selv vokser ud af og breder sig ud over. Jeg erfarer fra 

ovenstående informant, hvordan det er essentielt ”at melde sig på banen” – komme i gang 

med rugbrødsarbejdet og skabe nogle relationer, så man kan udføre sit arbejde. Her står det 

klart, at den ekstroverte personlighed har en fordel, fordi det for den ekstroverte er mere na-

turligt at markere sig, mens de indadvendte ”mislykkes totalt” og derfor enten må have nogle 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kaste det forventede udbytte af sig (Nielsen 2008). Jeg bruger her begrebet som et udtryk for en måde, medarbejdere i 
Saxo Bank organiserer sig selv efter for at kunne sikre sig selv maksimal fleksibilitet i de relationer, de indgår i. 



Side 61 af 98!

ekstroverte hjælpere, der kan understøtte dem i deres netværksopbygning eller om muligt helt 

overtage denne funktion for dem. 

Det betyder, at de medarbejdere, der ikke er udpræget ekstroverte, kan iagttages som pas-

sive i organisationen. Men at være ekstrovert og hele tiden skabe forbindelser er en skrøbelig 

færden. Derfor skal forbindelsen times: 
 
”Mit arbejde er jo ekstremt hårdt, fordi man skal være udadvendt, og det er ikke hver 
dag, jeg har en god dag. Derfor kan det være hårdt at skulle være på og glad og over-
skudsagtig, når man har et dårligt privatliv, som man jo nogen gange har.” 
 
”Jeg kan blive fuldstændig elektrisk, hvis der er nogen, der ringer til mig klokken halv 
ni om morgenen. Det kan jeg slet ikke arbejde med! Jeg er ikke kommet i gang, så for 
fanden – slap dog af. Jeg har 100 e-mails, lad mig være. Til gengæld ved folk også 
godt, at de ikke skal sende mig en e-mail, og jeg siger det helt åbenlyst: Jeg får så 
mange e-mails, jeg læser dem ikke, det tager for lang tid. De skal ringe – bare ikke før 
efter halv ti.” 

 
”Hvis jeg har noget at sige til min chef, så siger jeg det. Men jeg kan være bekymret 
for dem, der ikke er lige så udadvendte som mig selv. Hvor skal de gå hen? Det er al-
tid godt at have et sted eller en eller anden neutral zone.” 
 
”De [ledelsen] lægger enorm stor vægt på, at man skal være en teamspiller her i ban-
ken. Og du bliver også bedømt ud fra, om du er en teamspiller, om du kommer med et 
godt humør, nogle gode værdier.” 

 
De udadvendte medarbejdere synes selv, det kan være hårdt at være udadvendt, og modsæt-

ningen til det udadvendte og somme tider anstrengende arbejde er de administrative opgaver, 

der for en af informanterne virker ”lettende” de dage, hvor humøret ikke er gearet til ved-

kommendes ekstroverte jobfunktion. Jeg iagttager, hvordan det ekstroverte ligeledes er en del 

af incitaments- og belønningsstrukturen i banken. Den enkelte medarbejder bedømmes på, i 

hvor høj grad vedkommende er teamorienteret – dvs. aktivt viser interesse for, forbinder og 

kobler sig op på kollegerne i det daglige. 

 

Det målbare er et centralt ideal i de mangeartede subjektiveringsprocesser, der lader sig iagt-

tage i Saxo Bank. Gennem projekternes midlertidighed formes og former medarbejderen sig 

selv. Midlertidigheden og den usikkerhed, den skaber, faciliterer et højspændt klima, der kræ-

ver, at den enkelte medarbejder mobiliserer og eksponerer sig selv, så de fremstår eksekve-

ringsdygtige. At forme sig selv som subjekt i Saxo Bank er et spørgsmål om at bringe det yd-

re langt ind, og det indre langt ud, så der kan kommunikeres uforpligtende varighed med så 

mange forbindelser som muligt. De forskellige måder at være en rationel aktør på indikerer, 

hvordan socialiteten bliver til på en måde, der er forskellig fra den totale underkastelse og 
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dikterede socialitet, som en stor del af litteraturen om kultur og kontrol i moderne organisati-

oner ellers peger på. 

FRA ET ANDET RUM TIL ET TREDJE 

Det korrelative rumudsnit har ved sin udfoldelse vist, hvordan medarbejderne i Saxo Bank 

former sig selv som subjekter, men også hvordan banken former dem tilbage. At vi befinder 

os i det korrelative rum fremstår tydeligt i den måde, alle udsagn om subjektivitet tildeles en 

lige gyldighed. Tilsammen danner de et korpus over de former, som medarbejderne i min em-

piri subjektiverer/s på. Vi skal nu videre til dette kapitels tredje og sidste rum: det komple-

mentære. Her vil jeg nuancere formningen af subjekter ved at udfolde, hvordan subjekterne 

tillige formes af det ikke-diskursive: det æstetiske, rumlige Saxo Bank.  
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DET KOMPLEMENTÆRE RUMUDSNIT 
Det tredje og sidste rum er det komplementære. Her analyserer jeg, hvordan det ikke-

diskursive i Saxo Bank står i forhold til de diskursive konstruktioner i det kollaterale og det 

korrelative rum. Det ikke-diskursive bestemmer jeg som de arkitektoniske rammer om ban-

ken, og hvordan disse rammer er med til at forme medarbejderne som æstetiske subjekter. 

 

Projektets materiale er glasset, for glasset kan adskille uden at adskille (Jensen 2009:293ff). 

Glasset er overalt i Saxo Bank: store dele af facaden er af glas, væggene er af glas, elevato-

rerne er af glas, sikkerhedspartiet mellem receptionen og bankens foyer er af glas osv. I Saxo 

Bank åbner og afskærmer glasset på én og samme tid. Det afgrænser rum fra hinanden, men 

ikke alle steder er glasset fuldkomment transparent. Bankens værdier og deres Rules of Enga-

gement20 står trykt som en frise hen over en større del af de indvendige glaspartier.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Saxo Banks glasparti ind til kantinen (Saxo Bank 2012b). 

 

Jeg iagttager dette som en dobbelthed: På den ene side er påtrykningen af værdier en måde, 

hvorpå banken kan diskursivere værdisættet og gøre det fysisk allestedsnærværende i banken. 

På den anden side giver påtrykningen af værdierne en stoflighed: De udgør et strejf af af-

skærmning på glasset og indikerer projektær aktivitet som fx kantine (som figur 6 viser). 

Denne frise af værdier er samtidig prototypen på den projektært ”korrekte” indretning af Saxo 

Bank. Frisen er en rille i glassets glathed, det bremser glassets glatte flade, hvor intet (hvis 

ikke frisen havde været der) stikker ud – heller ikke for at bremse eller beskytte. På den måde 

faciliterer bankens mange glaspartier muligheden for at passere: De inviterer til kontingente 

møder og åbner op for forbindelser og uformelle beslutninger. Glasset indfrier behovet for 

synlighed, fordi det er (så godt som) transparent, men vægge af glas lukker også af, så projek-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Bankens Rules of Engagement er et sæt af handlingsorienterede visioner for bankens medarbejdere: ownership, 
client focus, execution, improvement, compliance, quality, communication, passion og discipline. 
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ter kan gennemføres (fx i et møderum). Med andre ord adskiller glaspartierne lyd, men ikke 

lys og syn. Det er for så vidt muligt at se det hele, blot er det ikke muligt at høre alt. Ved at 

have værdier og statements trykt i en frise på mange af de indvendige glaspartier, har banken 

hevet lidt af den disciplinære orden med sig videre: Frisen afgrænser og bestemmer til en vis 

grad, hvad der skal foregå. Frisen er en indikation af kontrol på en barrierefri flade. 

GLATTE FORMER 

Saxo Banks hovedkontor – domicilet i Tuborg Havn – er tegnet af 3XN Architects, og banken 

flyttede ind i 2008. Allerede bygningens facade har projektære træk21, som også går igen in-

denfor i bygningen. Receptionen udgør en passage, hvor midlertidigheden er tydelig: en zone 

for transit, hvor den rumlige grænse mellem uden for banken og inde i banken afgøres af et 

felt bestående af tre glaslåger (se figur 7). Medarbejderne kan passere disse låger med et ad-

gangskort, der holdes hen over den stålramme, glasdørene er monteret på.22 Den rustfri stål-

ramme er et spor af det disciplinære og kan siges at være en moderne udgave af disciplinens 

materiale (ligesom det naturligvis også har strenge sikkerhedsmæssige implikationer) (Jensen 

2009:296). 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Udsnit fra receptions- og sikkerhedspartiet  
(3XN Architects 2009). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Facaden er dels af glas, dels af hvide ikke-transparent plader. De hvide plader er trekantede, men danner tilsammen 
flere steder parallelogrammer. Bankens facade er således på én gang glat og transparent, men parallelogrammerne 
danner disciplinens striber, der dog ikke noget sted går tværs over facaden: Der er alle steder passage, men de hvide 
striber bremser og har dermed både symbolske og visuelle ligheder med trafikkens helleflader. 
22 Adgangskortets oplysninger logges i et AIA speed & trial-anlæg. Anlægget registrerer oplysninger elektronisk fra 
aktiviteter ved hovedindgangsparti og ind- og udgangen mod baggården og inkluderer også oplysninger fra tv-
overvågning andre steder i banken. 
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Samtidig er der bestemte regler for, hvem der må passere og hvornår.23 Receptionen er således 

et paradoksalt rumligt felt, idet det på én gang er et af bankens mest disciplinært regulerede 

områder og samtidig per definition udgør en passage, som man må passere for at være pro-

jektært aktiv. Det er et åbent sted, der alligevel kan kontrolleres, og det er i receptionen, vi 

møder målbarheden i det komplementære rum: Ved at passere og anvende adgangskortet kan 

du elektronisk vise dig til stede i banken. Med andre ord indikerer receptionen en art dobbelt 

arkitektur, idet den både fungerer som fysisk, arkitektonisk passage og som usynlig, elektro-

nisk check-point. 

 

Anderledes udisciplineret forholder det sig på bankens etager. Etagerne er åbne, og der er 

ingen rum med ikke-transparente vægge (foruden toilet24 og printerrum). Her står det klart, at 

Saxo Bank ikke er flyttet ind i en bygning fra disciplineringens æra, men har bygget og ud-

formet sit domicil efter egne behov for fleksibilitet. Figur 8 viser, hvordan etagerne på samme 

måde som facaden er rillede. De er åbne flader, men er brudt op af rillede opholdszoner mel-

lem søjler, runde caféøer, glasvægge (møderum) og lounges. Alle tre dele, der kan danne 

rammer om projektære drøftelser eller udfoldelser. 

 

    
Figur 8. Model af Saxo Banks etager (3XN Architects 2008). 

 
Jeg iagttager de åbne arealer som en indikation på, hvordan det diskursiverede paradoks om at 

kommunikere uforpligtende varighed med mange også faciliteres arkitektonisk. De åbne om-

råder og de transparente vægge af glas forpligter ikke banken på særlige projekter på særlige 

steder, og denne manglende forpligtelse er i sig selv varig, med mindre bygningen akut byg-

ges om. 

Territorielt er banken flad. Er man først igennem receptionen, har man som ansat i ud-

gangspunktet adgang til (næsten) alle øvrige rum. Man kan lade sig transportere rundt, og 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Fx bliver jeg på mine besøg i banken ikke lukket ind i lobbyen, før receptionisten har opnået forbindelse og godken-
delse fra den informant, jeg har haft en aftale med. 
24 Toiletterne er ifølge de arkitekttegninger, jeg har studeret, de eneste såkaldt ”multiblokvægge”, der eksisterer i ban-
ken (3Xn Architects 2008). 
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både den snegleformede trappe og glaselevatorerne faciliterer bevægelsen, om end i forskel-

ligt tempo. Men selvom banken territorielt er flad, har den samtidig elementer af dybde. Arki-

tekturen muliggør ikke alene forbindelserne, men også aktiviteten, der foldes ind i glasrum – 

som fx figur 9 viser.  

  
Figur 9. Et møderum (Saxo Bank 2012c), astronautskulptur af Jone Kvie (2006)  

og et udsnit af 5. sal (3XN Architects 2009). 
 

Et rundt mødelokale af glas er en potentiel lukning: Det kan både lukkes med døren, men og-

så af et lamelgardin, der kan trækkes for og afskærme enten helt eller delvist afhængig af 

vinklingen på lamellerne og andelen, der er trukket for. Her er det i praksis muligt at være 

separat og samtidig være sammen – at være adskilt uden at være det. Placeringen af astro-

nautkunstværket midt i det åbne rum er et godt eksempel på en rillet flade. Værket bremser og 

bryder rummet op, men denne opbrydning er uafhængig på grund af værkets mobilitet. Over-

alt i Saxo Bank skaber bankens store samling af kunst (både skulpturer, tegninger og maleri-

er) rillede flader. Det interessante ved kunstsamlingen og dens massive tilstedeværelse overalt 

i banken er, at den kan iagttages som en kompensation for de få rumlige afgrænsninger i ban-

ken. Kunsten kan betragtes som en attitude, der skal gøre det op for, at mange projekter tager 

form i samme rum på samme tid. Ved at have kunstværker mange steder i banken sættes et 

filter – en symbolsk rille – der øger koncentrationen og arbejdsroen, fordi den afgrænser og 

skærmer rummet af uden at gøre det fysisk. Eller som 3XN Architects udtrykker det i sit slo-

gan: Building human behavior. 

”BUILDING HUMAN BEHAVIOR” 

Arkitekturen og kunsten giver Saxo Banks medarbejdere mulighed for at efterleve de idealer, 

de identificerer sig med og måler sig selv og hinanden op ad. Arkitekturen understøtter den 

formning, medarbejderne lægger sig selv under, idet den faciliterer midlertidigheden og den 

efterstræbte synlighed og visen-sig-målbar. Arkitekturen muliggør den kontinuerlige passe-

rens intense og højspændte klima, der kræver fleksibilitet, forbindelser og individuel ekspone-
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ring. Samtidig er der disciplinerende og kontrollerende elementer i de arkitektoniske og æste-

tiske rammer, men snarere end at være en kontrol oppe fra og ned, som i fx Foucaults (2002) 

studier af den panoptiske arkitektur, er Saxo Bank snarere et udtryk for en mere horisontal 

kontrolform. De glatte flader og de åbne kontorlandskaber gør det muligt for alle at se, at alle 

kan se, hvad de andre gør og kan. Gennem sine arkitektoniske rammer skaber og skabes der i 

Saxo Bank, hvad vi kunne kalde et kosmooptikon (Kirkeby 2006:5). Storrummet og glasvæg-

gene gør det muligt for alle at iagttage alle, men kontrollen går ikke kun fra leder til medar-

bejder, den går også fra medarbejder til leder, mellem ledere og mellem medarbejdere. Kos-

mooptikonet understøtter det midlertidige, fordi horisonten hele tiden er åben – og udgør et 

kosmorama (ibid.). 

Samlet viser mine iagttagelser i det komplementære rum, hvordan subjektiveringen af 

medarbejderne også kommer til udtryk på det ikke-diskursive niveau. Sammen med de to dis-

kursive rum – det kollaterale og det korrelative – står de både i modsætning til hinanden i 

deres hhv. materielle og diskursive form, men samtidig udgør de et hele – de er komplemen-

tære. 

GENNEM TRE RUM 
Gennem de tre rum – det kollaterale, det korrelative og det komplementære – har jeg i dette 

kapitel vist, hvordan medarbejderne og lederne i Saxo Bank forstår forandring og værdier og 

håndterer spændingen mellem disse to størrelser i praksis. Det kollaterale rum foldede ban-

kens perspektiv på værdier og deres perspektiv på forandring ud og pegede på, hvordan de 

begge er situerede og kontekstafhængige. En vigtig pointe her er, at det foranderlige i Saxo 

Bank er en forholdsvis konstant faktor: Det ser ud til, at alt konsekvent er foranderligt og fort-

sætter med at være det. Det vil sige, at det foranderlige er stabilt. Bankens klare fokus på al-

tings foranderlighed gør midlertidigheden til en relevant størrelse, fordi forandringsklimaet 

gør, at aktiviteter, så snart de begynder, er født med en afslutning, der kan føre til en ny be-

gyndelse. Derfor må medarbejdere og ledere i høj grad være omstillingsparate. Foranderlig-

heden og kravet om omstilling bliver således en normativ ramme i banken, hvis fortsatte be-

ståen kræver, at medarbejdere og ledere er indstillet på altings midlertidighed. Omstillingen er 

de stabile og normative rammer, som midlertidigheden hele tiden relaterer sig til. 

De to perspektiver skaber imidlertid en intens spænding til organisationens ideal om at væ-

re en rationel aktør. I Det korrelative rum trådte medarbejdere og ledere frem som subjekter, 

der i bestræbelserne på at være rationelle formes og former sig selv som synlige, målbare, 

eksekveringsdygtige, ekstroverte og med en evne til at opbygge og udnytte forbindelser. De 
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skal kommunikere uforpligtende varighed med mange, så de ikke kan blive hængt op på no-

get, der forhindrer dem i fortsat aktivitet. Når idealet om rationalitet skal praktiseres inden for 

et højt niveau af omstilling, afkræver det en bred horisont af muligheder – sociale såvel som 

materielle. 

Det komplementære rum tager over fra det korrelative ved netop at pege på det materielle 

mulighedsrum og på, hvordan bankens arkitektur faciliterer muligheder. Rummene er åbne og 

glatte og gør det muligt for medarbejdere og ledere at praktisere deres subjektivitet, indgå 

forbindelser, arbejde på et projekt osv., men det gør det også muligt for banken at holde øje 

med og forme netop de forbindelser, projekter og subjektiviteter, banken har behov for. 

 

Analysen af det kollaterale, korrelative og komplementære rum fremhæver både medarbejde-

re, ledere og organisation som formere og formede. Analysen har kortlagt, hvordan komplek-

se lag i organisationen Saxo Bank er med til at skabe en række sociale spændinger, som med-

arbejdere og ledere hele tiden må kunne håndtere. Denne kortlægning af de organisatoriske 

spændinger tegner et virvar af linjer og knopskud på kryds og tværs. De tre rum er en slags 

koordinatløs fortegnelse, der forholder sig mobilt til sin materie (empirien) uden at være låst 

fast på fikserede længde- og breddegrader. Men kartografien er fortsat fleksibel og kan ændre 

sig, efterhånden som supplerende analyser kommer til og peger på nye dynamikker. Jeg vil nu 

fortsætte min kortlægning og gå på opdagelse i de spændinger og idealer, som dette kapitel 

optegner. Jeg zoomer ind på den sociale interaktion og ser på, hvilke dynamikker der udspiller 

sig her i forhold til idealet om rationalitet under omstilling. Til at kæmpe mig vej gennem 

dette terræn, allierer jeg mig med Goffmans dramaturgiske begrebsapparat og med ambitio-

nen om, at jeg med hjælp fra ham kan producere en værdifuld nuancering af de subjektive-

ringsprocesser, jeg indtil videre har kortlagt. 
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KAPITEL 4 
 

ORGANISATORISKE DYNAMIKKER  
– RATIONALITETEN I PRAKSIS 
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ORGANISATORISKE DYNAMIKKER – RATIONALITETEN I PRAKSIS  
!
Idealet om den rationelle aktør er et gennemgående træk for den måde, ledere og medarbejde-

re i Saxo Bank interagerer med hinanden. Det, der i foregående kapitel viste sig interessant, er 

de forskellige måder, hvorpå både ledere og medarbejdere former sig selv som subjekter gen-

nem dette ideal. I dette kapitel udfolder jeg, hvordan idealet strukturerer den sociale interakti-

on i banken, og hvordan det stiller krav til medarbejdere og ledere om en særlig rollefremfø-

relse. Igen går jeg i denne analyse til værks med distinktionen som værktøj. Det goffmanske 

subjekt forsøger hele tiden at manipulere strategisk med sine medsubjekter og forhandler i 

enhver situation om udlægningen af ”virkeligheden”. Det er denne indramning af virkelighe-

den, jeg retter mit blik mod i dette kapitel. Først analyserer jeg interaktionens form – derpå de 

roller, som ledere og medarbejdere tager på sig og tilbyder hinanden samt de spændinger, 

dette skaber for subjektiviteten. 

NÅR IDEALISTEN ER STRATEG OG STRATEGEN IDEALIST 
Både ledere og medarbejdere stræber i større eller mindre omfang alle efter at vise sig ratio-

nel, og at det afspejler sig i den måde, de forstår sig selv som subjekter på. På et interaktioni-

stisk plan iagttager jeg nu, hvordan denne stræben efter at vise sig rationel ligeledes figurerer i 

interaktionen mellem og på tværs af medarbejdere og ledere i Saxo Bank. Den struktur, der 

leder den sociale samhandling i organisationen, er med andre ord en rationalitet, der sætter 

normer for medarbejdernes og ledernes adfærd og ageren. I Goffmans termer kan vi sige, at 

scriptet i Saxo Bank er bundet op på rationalitet. Dette script former aktørernes (medarbejdere 

og ledere) bidrag til den sociale samhandling og sætter sig igennem i den konkrete interaktion 

i banken. Vi har set, hvordan rationaliteten har en særlig hegemonisk status i banken, og 

hvordan det rationelle står som et organisatorisk såvel som subjektivt ideal (fx i forbindelse 

med affektive påvirkninger, der søges elimineret). Med rationalitetsscriptet i banken som 

overordnet drejebog for den organisatoriske mikrointeraktion mellem medarbejdere og ledere, 

sætter jeg nu scenen for en analyse af de roller og forpligtelser, omfavnelser og konflikter, jeg 

iagttager i banken. 

SCENEN OG KLAPTRÆET  
Rationaliteten fungerer som et organisatorisk script og strukturerer den måde, medarbejdere 

og ledere går til hinanden og sig selv i den daglige interaktion. Den fysiske ramme om inter-

aktionen er bankens hovedkvarter i Hellerup, hvor store åbne rum, glaspartier og kunstsam-
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lingen skaber et miljø, hvor medarbejdere kan indgå forbindelser. Dette iagttog jeg i det fore-

gående kapitel som et kosmooptikon og som alles mulighed for at iagttage alle: Alle ved, at 

alle altid er synlige for alle. Disse rammer sætter scenen for nærværende kapitel og for de 

rollekompetencer, medarbejderne og lederne i Saxo Bank afkræves af den sociale interaktion. 

Den omfattende materielle transparens i bygningen betyder, at publikum konstant er nær-

værende. Når alle hele tiden kan se, at alle hele tiden kan se, at alle kan se alle, så må den 

enkelte aktør hele tiden tilpasse sin rollefremførelse til det publikum, der iagttager ham, og til 

de normer og standarder, aktøren aflæser eller tror, at publikum anser for gældende i den kon-

krete situation. Publikum skifter, som aktøren bevæger sig rundt i bygningen, og indtræder i 

forskellige samhandlinger (fx et møde, en frokost, at tage mod en gæst i receptionen). Et skif-

tende publikum og skiftende sociale fora betyder også, at der blandt de deltagende aktører 

hele tiden er et spil om at definere situationen. Hvis definitionen af situationen skifter, og de 

enkelte aktører pludselig tildeles en ny rolle – eller tager en ny rolle på sig – kan de drage 

brug af forskellige sproglige symboler og rekvisitter for at understrege deres rolle. Modsat 

kan de også understrege en afstand fra den rolle, de er blevet tildelt, for på den måde at frem-

stille sig selv bedre i overensstemmelse med de værdier og normer, de ønsker at definere sig 

selv og deres handlinger ud fra. Med andre ord kan betydningen af rationalitet skifte, hvis en 

ny situation defineres i den kollektive samhandling. Her mener jeg konkret, at når betydnin-

gen af rationalitet skifter, da sættes et nyt modgreb til rationaliteten (en ny yderside i distink-

tionen) og dermed opstår muligheden for, at rationaliteten bliver udfordret af dette mod-

begreb, hvis det optræder i genindskrevet form i rationaliteten selv. Jeg vil nu se nærmere på, 

hvordan scenen og de roller, den tilbyder medarbejdere og ledere, påvirker den enkelte aktørs 

selvfremstilling og subjektivitet. 

EN SELVMODSIGENDE MEDARBEJDERROLLE 

Som vi har set, er der en tæt relation i Saxo Bank mellem at være rationel, synlig og strate-

gisk. Dette har jeg udfoldet analytisk tidligere – men jeg erfarer det igen fra endnu en infor-

mant: 

 
”Jeg synes, det er nogle fantastiske værdier, vi har her i banken. Rationalitet? En 
fantastisk værdi! (…) Rationalitet er jo principielt at lægge alle følelser på hylden 
og så handle efter, hvad der ville være klogest i en situation at gøre frem for, hvad 
man brænder for at gøre. (…) Jeg er jo en meget følelsesladet person.. men ja… til 
tider er jeg rationel. Men jeg er fx ikke politisk korrekt. Er det ikke det, det hedder? 
Jeg bliver aldrig politisk korrekt. Jeg kan ikke finde ud af at spille mine kort rigtigt, 
for jeg kæfter for meget op. Jeg er dårlig til det politiske lobbyisme-spil, der kører 
rigtig meget i den her bank. Mega dårlig til det, men det er fordi, at jeg er så virke-
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lig, og så kan jeg bare ikke finde ud af at spille mine kort. Det er et problem for mig 
nogen gange.  
(…) Når man er sådan en type, som jeg er, så får man jo også mange øretæver. Ver-
balt altså. Fordi jeg ikke er politisk korrekt og god til at rende rundt og spille mine 
kort. Og det er der mange, der er gode til herinde i banken. Voldsomt gode. Det 
kunne jeg lære noget af – hvornår man skal tie stille.” 
 

Jeg iagttager, hvordan informanten her fremstiller sig selv som rationel, men at vedkommende 

samtidig er klar over, at målt op mod det generelle ideal om rationalitet, så er det personlige 

niveau af rationalitet hos vedkommende selv ikke udpræget. Tværtimod er det følelserne og 

det at være ”virkelig”, der betyder noget. At være virkelig for informanten udelukker at være 

politisk korrekt og politisk lobbyist internt i banken, men det inkluderer at være højlydt, selv-

om det har sin pris. Informanten gør modstand mod det krav, der i banken er, om at være stra-

tegisk og ”spille sine kort rigtigt”, og informanten forsøger på den måde at lægge afstand til 

en rolle, der er strategisk og politisk korrekt. At informanten samtidig retorisk spørger, om 

vendingen ”politisk korrekt” nu er korrekt anvendt af vedkommende, understreger informan-

tens afstandtagen fra rollen. Videre uddyber informanten: 

 
”Jeg synes, jeg er rationel, når jeg synes, jeg er virkelig. (…) Altså: Der bliver brugt 
mange fine ord og fraser i den her branche, og jeg kan godt lide at gøre den simpel. 
Dét, synes jeg, er rationelt. Men ellers er jeg en meget følelsesladet person, for jeg 
tænker meget rationelt, jeg tænker meget virkeligt. Jeg er ikke bleg for at se virke-
ligheden i øjnene, jeg ved, hvad jeg kan, og jeg prøver ikke at gøre mig bedre, end 
jeg er. (…) Jeg passer jo i princippet ikke rigtig ind i den her branche, fordi jeg er 
alt for uformel. Men jeg kan jo godt lide at være her.” 

 
Informanten fremhæver det ”virkelige” som rationelt, som en forsimpling af branches floskler 

og fine fraser, som at bringe lidt realitet ind i en hypet verden, og som at kende sine kompe-

tencer og ikke pynte på dem. Dette iagttager jeg som en måde, hvorpå informanten forsøger at 

træde ud af en rolle som rationel kyniker, der er blotlagt for følelser. Ved at fremhæve egen 

følsomhed forsøger informanten at skabe sig selv en selvmodsigende rolle. Hermed mener 

jeg, at det følelsesmæssige ’normalt’ er noget, der forsøges elimineret i banken, og som må 

foregå bag scenen, dvs. uden for bankens fysiske rammer, hvor fejl (og følelser?) er tilladte. 

Ved at bringe disse følelser i spil inden for rammerne af banken – og således på selve scenen 

– skaber informanten sig selv i en selvmodsigende rolle. Her er et element fra bagscenen (fø-

lelserne) hevet frem på scenen, der er synlig for publikum. Dette understreges også af det no-

get selvmodsigende udsagn fra informanten, at vedkommende ikke ser sig selv som særlig 

rationel, men som meget virkelig, og at det at være virkelig er rationelt. 

Når en aktør forsøger at skabe sig en selvmodsigende rolle, iagttager jeg det som en måde 

at skabe sig et handlerum på og en udvidet fleksibilitet. Informanten mener, at det både er 
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muligt at være rationel uden følelser, men i høj grad og oftest også med følelser, så må det 

brede horisonten af muligheder ud for informanten. Det bliver både muligt at gå målrettet 

efter noget, fx en projektlederrolle på det næste store it-projekt, og være den empatiske lytter, 

fx som mentor for en yngre ansat. Måske bliver det med den rette strategiske – eller eksisten-

tielle? – kløgt endda muligt at tale med to tunger og både være kalkulerende projektleder og 

blødhjertet mentor på samme scene på en og samme tid. Rollerne er situationelt betingede, 

men alligevel stiller det krav til en vis situations- og rolleaflæsningskompetence, så den dob-

belte rolle kan opretholdes, og aktøren ikke bliver taget af publikum med ”bukserne nede” 

som enten blødhjertet projektleder eller kalkulerende mentor (med mindre naturligvis at defi-

nitionen af situationen tilskriver muligheden for det). I så fald vil det kræve et massivt repara-

tionsarbejde for ikke selv at tabe ansigt, eller for ikke at forvolde skade på de øvrige parters 

ansigt. 

Denne sammenblanding af for- og bagscene kan være en risikabel cocktail og smadre en 

møjsommeligt opbygget rolle. Jeg iagttager, hvordan informanten ovenfor forsøger at skabe 

sig en bred rolle med mulighed for selvmodsigelse, og hvordan dette er et udtryk for en vel-

funderet strategisk kompetence. Informanten skaber sig rum til at agere mere uforpligtende, 

fordi vedkommende evner at bringe den rigtige side af rollen frem i en given situation. Denne 

rolle gør det muligt for informanten at optræde ”i forklædning” (jf. ”jeg er rigtig dårlig til det 

der lobbyisme-spil”) i nogle sociale sammenhænge og derved enten shoppe rundt mellem 

forskellige forventninger til optrædenen eller tage mere vare på egen eksistentialitet. Når in-

formanten samtidig fremhæver, hvordan kolleger og andre i banken evner at handle mere stra-

tegisk end informanten selv ved at være lobbyister og spille sine kort rigtigt, iagttager jeg det 

som et udtryk for, at informanten har aflæst rationalitetsscriptet og selv har iagttaget, at dét at 

kunne forbinde sig til andre i banken og vise sig synlig er en strategisk manøvre, som andre 

måske mestrer bedre end informanten selv. 

ET KRAV OM TO SIMULTANE ROLLER 

I Saxo Bank er det således i praksis muligt både at være rationel og følsom på samme tid, og 

det skaber en mulighed for både en udvidet og mere uforpligtende rolle, der faciliterer aktø-

rens ”dobbelttale”, og samtidig en overforpligtet rolle, hvor banken trænger langt ind i den 

enkelte medarbejder her og placerer et ansvar på den enkelte. Men der er også situationer, 

hvor det ikke blot er en mulighed, men derimod en nødvendighed, at aktøren taler med to tun-

ger og spiller to roller simultant for ikke at ende i et forestillingssammenbrud og få kappet 

muligheden for at indgå i fremtidige forbindelser: 
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”Hvis jeg er utilfreds med min chef, så får han også det at vide. Så siger jeg det ikke 
kun til andre, jeg siger det også til ham. Det er integritet på højeste plan, hvis du 
spørger mig. I stedet for at rende rundt og sprede rygter, og så når man bliver kon-
fronteret med det, så kender man ikke noget til det. Det er ikke noget for mig, det er 
ikke en værdi, jeg sætter pris på. (…) Jeg har en chef, som jeg er bange for. Jeg er 
decideret bange for ham, og det har jeg også fortalt ham, at jeg er. Så der har jeg jo 
egentlig handlet med integritet, men det gør, at jeg siger stort set ikke noget til ham, 
fordi han er sådan en, der kan finde på at fyre en, hvis man siger noget forkert. Og 
apropos vores syv værdier… så er jeg imponeret over, at han kan blive ved med sid-
de her. At sådan et menneske kan få lov at være her, det, synes jeg, er forkert. (…) 
Så må man jo desværre gå på kompromis med sin integritet, som jeg har gjort i 
mange tilfælde med min chef. Man ved jo ikke, hvad der sker, hvis man siger det. Jeg 
er i hvert fald blevet truet mange gange.” 

 
Denne informant beretter om, hvordan vedkommende er nødt til at fortrænge sit ideal om at 

handle med integritet for at kunne blive i sin ansættelse på grund af en uoverensstemmelse 

eller konflikt med sin leder, som informanten er bange for og føler sig truet af. Ønsker infor-

manten fortsat at forbinde sig til organisationen og til fremtidig aktivitet inden for organisati-

onen, må informanten kapere uoverensstemmelsen og udvise en dramaturgisk disciplin ved 

ikke at lade sig rive med af situationens ubehagelige stemning og afbryde forbindelsen. Her 

ser vi samtidig, hvordan publikum – organisationen – installerer en beskyttelsesmekanisme i 

forhold til informanten. I denne situation med konflikten mellem medarbejder og leder er det 

ikke parternes adfærd og konflikt, der er i fokus, men derimod organisationens undvigelse af 

at se konflikten mellem de to. Jeg iagttager konflikten som et fejltrin på scenen, og hvordan 

der er en diskrepans mellem den konflikt, informanten oplever, og de roller, informanten spil-

ler sammen med lederen. Publikum (organisationen) beskytter på den måde både informan-

tens og chefens ansigt ved ikke at sanktionere den konflikt, informanten oplever, selvom de er 

vidende om, at den eksisterer. Jeg iagttager, hvordan publikums/organisationens manglende 

sanktionering kan ses som en indikation på midlertidighedens indlejring i den sociale praksis. 

Publikum og for så vidt også informanten og chefen ved, at med en vis sandsynlighed ophører 

forbindelsen mellem informanten og chefen inden for en nær fremtid, fordi en af parterne 

alligevel vil søge videre til en anden arbejdsplads – og derfor vil en sanktionering skade in-

formantens og chefens ansigt mere, end det vil gavne interaktionens videre forløb. Publikum 

har således også en vis kalkulerende side, der strategisk afvejer, hvad der kan betale sig for 

forestillingens fortsatte beståen. 

Jeg iagttager samtidig her, hvordan informanten ikke drager konsekvensen af den oplevede 

trussel fra sin chef. Informanten går på kompromis og lægger en afstand til chefen, men for-

bindelsen til ham består (i det mindste i kontraktuel forstand). Jeg iagttager, hvordan forbin-

delsens beståen og den samtidige afstandtagen mellem forbindelsens parter også her viser sig 
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som et forhold, der ikke må få konsekvenser for den enkelte. En forbindelse skal alene frisæt-

te og bringe den enkelte videre. Forbindelsen mellem leder og medarbejder må være fleksibel, 

så modstridende personlige værdier og overbevisninger ikke bliver en hindring for en forbin-

delses fortsatte virke. Men det personlige integritetskompromis iagttager jeg også som en di-

stance til den rolle, informanten spiller. Når informanten fremhæver, at den personlige integri-

tet krænkes, iagttager jeg det som et udtryk for, at informanten ikke ønsker at spille rollen 

som ”offer” for chefens trusler eller som den kyniker, informanten oplever chefen som. Om-

vendt kan fremhævningen af chefens trusler også iagttages som netop en strategisk offerrolle, 

idet informanten ved at nævne disse trusler fremhæver, at det ikke er informantens evner til at 

spille den forventede rolle, der fejler, men derimod chefens rollekompetencer, der ikke er i 

orden. 

Uanset hvilken af disse iagttagelsesvinkler, jeg lægger som grund, ser jeg, hvordan uover-

ensstemmelserne ikke får professionelle konsekvenser for forbindelsen mellem informant og 

chef. Jeg iagttager, hvordan der i dette tilfælde er en membran eller en hinde mellem parterne, 

der hindrer, at deres forbindelse får afgørende konsekvenser for dem begge. De er således 

forbundet til hinanden og indgår i hinandens hverdag, hvor de efterlader en irritation, en kon-

flikt, en strid, men uden at det behøver at få konsekvenser for deres arbejde. De kan ikke 

”mærke” hinanden, for de har så at sige taget kondom på. Informantens følelse af at gå på 

kompromis med sin egen integritet kan iagttages som et udtryk for, at informanten påfører sig 

et præservativ for i mindre grad at kunne mærke chefens trusler, men også for at chefen ikke 

kan mærke informanten selv og ’får’ noget af informanten. Men spørgsmålet er, hvad der ville 

ske, hvis parterne ikke kunne finde ud af at tage kondom på? Eller hvis membranen mellem 

de to, blev så tyk, at forbindelse blev en umulighed? Med kondom på er det uforpligtende for 

begge parter at forblive i forbindelsen, og kondomet bliver på den måde billedet på den rolle-

fremførelse, vi her ser i spil i Saxo Bank (jf. Jensen 2010). Men samtidig kan kondomforbin-

delserne iagttages som et kontrolelement i den sociale interaktion. Ved at bruge kondom kan 

aktørerne styre, om de efterlader noget hos den anden, og på den måde skabe mere vished om 

fremtiden i nutiden. Den potentielle fremtid bliver bragt ind i nutiden og annullerer alle even-

tuelle forpligtelser, en forbindelse måtte kaste af sig for fremtiden. 

Når informanten bruger kondom i sin konfliktfulde relation med sin chef for at beskytte sig 

mod de konsekvenser, en dobbelt rollefremførelse kan kaste af sig som fx modstridende ud-

sagn og deraf risiko for at tabe ansigt, iagttager jeg samtidig dette som informantens fund af 

en lille ”lomme” i projektsamfundet. I denne lille lomme finder informanten en rolle, som 

vedkommende kan trives med, og som får situationen og forbindelsen til at bestå. 
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EN OMFATTENDE LEDERROLLE 
En anden opfattelse af, hvordan problemer i en relation mellem leder og medarbejder løses, 

erfarer jeg fra en af bankens ledere: 

 
”Det er vigtigt, at man har en arbejdsproces kørende, hvor der ikke politisk er en, 
der sidder og røvslikker en eller anden: ”Det er min chef, og han sagde det dér, så 
nu bruger jeg ikke min hjerne længere.” Hvis du kan mærke dét, så har du ikke det 
team, du har brug for. Det, du køber, er jo dybest set folks kreative evne til at ekse-
kvere projekter. At der er ærlighed omkring, at fejl kommer på bordet, og at man al-
tid kigger rationelt på tingene er fuldstændig vigtigt. Men det er også vigtigt i et 
samarbejde, at man har overskud til at give ærlig feedback. Både godt og skidt. El-
lers sker der ikke nogen udvikling, og det er også ubehageligt for folk, hvis ikke de 
får feedback på det, de laver – hvis man arbejder i et vakuum uden relationer til an-
dre mennesker. Det er ikke konstruktivt.” 

 
Jeg iagttager, hvordan denne informant, der fra sin højtplacerede lederrolle i organisationen, 

tager afstand fra en laden-stå-til i en konfliktsituation. Informanten fremhæver, hvordan en 

konflikt ikke må få forbindelsens parter til at lægge låg på noget, fordi dette fra informantens 

synpunkt kan få negative konsekvenser for medarbejderens evne til at eksekvere og være kre-

ativ. Her iagttager jeg samtidig, hvordan informanten bringer rationaliteten i spil, og hvordan 

rationaliteten bliver en del af definitionen på situationen. Rationaliteten skaber rammen om 

individets fornuft. Evnen til hele tiden at stræbe efter udvikling og forbedring er vigtigt for 

informanten, og feedback bliver nøglen til forbindelse til andre mennesker. Jeg iagttager, 

hvordan informanten betragter manglende feedback som ubehageligt og ikke-konstruktivt. 

Jeg ser dette som en indikation på vigtigheden af kontinuerlig forbindelse for at kunne spille 

rollen som rationel og højt-performende aktør, der er dygtig til at eksekvere. Er denne evne til 

forbindelse og eksekvering ikke synlig, uddyber informanten, hvad vedkommende ser som 

konsekvensen: ”Hvis ikke du løser opgaven, som du siger, du gør, så må vi have en anden 

snak. Så er det lidt hårdt sagt udvikling eller afvikling.”. Medarbejdere må altså tilpasse sig en 

rolle, der matcher et bestemt sæt af kriterier, ellers kan forbindelsen blive kappet eller medar-

bejderne påbudt at udvikle sig. Informanten fortsætter: 

 
”Det værste er, hvis folk ikke vil sige tingene, som de er, og endnu værre, hvis de 
går og putter med det eller siger det til andre ude ved kaffebarerne. Dét er uaccep-
tabelt, og der har vi et koncept i Saxo Bank, der hedder SLUD, det står for Sure Løg 
UD. Hvis der er nogen, der går og pisser i hjørnerne, så skal de altså ud af vagten.” 

 
Jeg iagttager her, hvordan åbenhed er afgørende for informanten. Alt skal frem i lyset og 

bringes til skue på scenen, og her levnes ikke meget plads til selvmodsigende roller, som jeg 

ovenfor har iagttaget, at en anden informant spiller. Jeg iagttager her, hvordan informanten, 

der ønsker komplet åbenhed for at hindre, at der ”pisses i hjørnerne”, måske ikke i lige så høj 
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grad som informanten, der spiller en selvmodsigende rolle, bruger kondom i sine forbindelser. 

Snarere iagttager jeg, hvordan informanten søger at undgå, at det overhovedet kommer dertil, 

at medarbejderne sladrer ved kaffebarerne, i stedet for at søge konfrontationen. For at vende 

tilbage til den præservative metaforik, kan man sige, at denne informant snarere påsmører 

forbindelsen et antiseptisk præparat for at hindre en potentiel smitte i at brede sig i organisati-

onens forbindelser. For denne informants vedkommende er det altså ikke den manglende be-

røring, som kondomet faciliterer, der skal undgås, men derimod spredningen af et problem. 

En vigtig pointe er her, at roller i Goffmans univers er socialt situerede. At denne informant er 

en af bankens øverste ledere påvirker derfor antageligt den rolle, informanten tilskrives i de 

situationer, vedkommende indgår i. Som højt placeret i hierarkiet, har informanten formodent-

lig en vis definitionsmagt til at bestemme roller i de konkrete situationer. Publikum forventer 

måske af denne informants rolle, at idealet om rationalitet og omstillingsparathed kommer 

klarere til udtryk, og at handlinger i højere grad får direkte konsekvens for samhandlingens 

parter. For informanten er den uforpligtende varighed i mindre udtalt grad indlejret i den rolle, 

informanten fremfører. Og dog – for informanten fremhæver selv, hvordan vedkommendes 

strategiske rollejusteringskompetencer er skarpe: 

 
”Jeg tror, du vil kunne finde mange virksomheder, hvor founderne og entreprenørerne 
har svært ved at trække sig ud af det operationelle, for de har svært ved at trække sig 
ud af de roller, der har skabt sig selv i, og der er også en god del af stolthed – eller 
misforstået stolthed – og de vil bare gerne være on the top of everything. Der mener 
jeg, at vores rationelle og ærlige tilgang til det hele har været, at hvis vi gerne vil ha-
ve det ud af livet, som vi har sat os for, at bliver vi nødt til at få en helt ny [organisa-
torisk] konstruktion. (…) Det var blevet for bureaukratisk, det var lige før det begynd-
te at lugte lidt at Socialdemokratiet. Det var ikke så rart. Vi kunne ikke eksekvere, og 
der var ikke nogen, der tog ejerskab. Dér tog vi en rationel beslutning og lavede or-
ganisationen om. (…) Jeg mener i al beskedenhed, at vi er gode til at ændre adfærd og 
roller her i Saxo Bank, jeg mener ikke, vi har de [bureaukratiske] nykker.” 

 

Jeg iagttager, hvordan informanten omfavner rollen som kritisk og rationel og som eksekve-

ringsdygtig i de svære beslutninger. For informanten betyder det at være rationel at lægge sin 

(misforståede) stolthed på hylden og reagere på ”virkeligheden” – helt konkret ved at trække 

sig bort fra den operationelle drift og derved bekæmpe en uønsket bureaukratisk tendens, som 

efter informantens iagttagelse gjorde sig gældende. Samtidig iagttager jeg informantens iagt-

tagelse som en rolleforpligtelse, fordi informanten handler på det, informanten selv iagttager 

som en nødvendig del af den rolle, vedkommende opfører. Informanten ser det som en del af 

sin rolle at tage ejerskab, sikre fremdrift og kritisk distance, og informanten føler sig forplig-

tet af denne del af rollen. Informanten tager rollen på sig og forpligter sig på den ved at op-

hæve skellet mellem for- og bagscene: 
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”Den måde jeg har det bedst på… altså.. mange opsplitter dagen i det der work-life-
balance… og jeg mener, at hvis man skal dele sit liv op i arbejde og privatliv så har 
man sgu nok det forkerte arbejde. Jeg synes, det er en lidt absurd ting, så for mig; jeg 
tænker hele tiden på arbejde, og jeg beskæftiger mig stort set hele tiden med arbejde – 
om jeg er ude og cykle eller løbe en tur, så interesserer det her mig rigtig meget. I og 
med at jeg ikke har samme form for faste kontortid nu, som jeg havde tidligere, så fo-
regår en masse af mit arbejde hjemmefra, eller jeg er ude og tale med mennesker, el-
ler jeg går bare lidt rundt og tænker over tingene, eller jeg arbejder lidt på mere spe-
cifikke projekter. Jeg prøver også at kigge på det lidt udefra.” 

 
Jeg iagttager, hvordan informanten iagttager et skel mellem forskellige aktivitetszoner i hver-

dagen (fx arbejde og fritid) som en absurd skelnen. Et sådan skel vidner for informanten om 

en art personligt nederlag, fordi det må være udtryk for en fejldisponering: Deler man sit liv 

op i arbejde og fritid, har man simpelthen truffet et forkert valg med hensyn til sit job. For-

scenens aktiviteter i banken bringes om på bagscenen, der kan være skovens cykelsti eller 

løberute, hvor forscenens aktiviteter gødes. At befinde sig på bagscenen, føler informanten, 

giver et særligt overblik over hele forestillingen. Denne udviskning af skellet mellem for- og 

bagscene iagttager jeg som en måde for informanten at forme sin rolle som leder ved at frem-

hæve, hvad det kræver. Lederen udfordrer ikke blot egne, men også medarbejdernes grænser 

ved at kræve, at alle yder mere, end de tror, de kan. Således kan man argumentere for, at lede-

ren forsøger at fordre en dynamisk udvikling af medarbejderne og de roller, de spiller på for-

scenen, fordi de skubbes ud over en endeløs reproduktion af rollens aktuelle indhold. 

 

Hos en anden leder i banken erfarer jeg, hvordan skellet mellem arbejde og fritid bliver måle-

redskab for medarbejdernes seriøsitet på forscenen: 

 
”Jeg synes til tider godt, at folk kan være exceptionelt forkælede i den her bank. Det 
er ikke noget 9-16 eller 9-17 job det her, det er det bare ikke. Jeg vil vove den på-
stand, at hvis du kan nå det hele fra 8 til 15, så skulle du bare bruge de der tre eks-
tra timer på at gøre det endnu bedre! (…) Det er et skisma, for det er jo et fantastisk 
sted at arbejde, men folk er også nogle kællinger… de er så forkælede. (…) Vi får 
generelt ret høje lønninger her i banken. Vi er pisse forkælede; god mad, gode jule-
gaver, fredagsbar, og der er fandeme ikke det, vi ikke får. Alligevel brokker folk sig 
og vil have mere. Det, synes jeg, ikke er fair.” 

 
Jeg iagttager her, hvordan denne informant moraliserer over medarbejdernes og kollegernes 

arbejdsmoral, hvordan de er lige hurtige nok til at forlade forscenen og ikke i tilstrækkeligt 

omfang omfavner de roller, de tilbydes i banken – roller, der defineres anderledes af denne 

informant end af de medarbejdere, der indtræder i dem, og som informanten opfatter som for-

kælede. Informanten forklarer, hvordan vedkommende selv arbejder mange timer hver dag: 
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”Jeg møder ind ved ni-tiden og så er dagen en lang række af møder, ind til det ene, 
ud af det andet, indtil ved fem-tiden. Der har jeg så nok fået et slag på tasken: 100 
til 150 e-mails, som jeg så læser, indtil jeg går hjem ved syv- eller halvottetiden.”  

 
På den måde fremstiller informanten sig selv som arbejdsom og bruger efterfølgende dette 

som moralsk målestok for sin vurdering af kollegerne. Jeg iagttager, hvordan informanten på 

denne måde forsøger at skabe sig selv et positivt ansigt og omvendt kollegerne, der går tidli-

gere hjem, et mere negativt ansigt. Det kan jeg igen iagttage som informantens forsøg på at 

agere efter forestillingens rationalitetsscript, men hvorvidt det lykkes eller bringer vedkom-

mende i vanskeligheder, har jeg imidlertid ikke empirisk belæg for. Jeg ser dog, hvordan in-

formanten forsøger at fremstille sig selv som principfast ved at være en smule forarget over 

kollegernes adfærd og (ifølge informanten) mindre udtalte arbejdsomhed. 

 

Samlet iagttager jeg, hvordan medarbejdere og ledere spiller forskellige roller i forskellige 

situationer i banken. Informanterne både omfavner og frastøder forskellige roller afhængig af 

den situation, hvor de tilkæmper sig eller tilskrives rollen og dens forpligtelser. Ikke alle roller 

er lige klare og entydige, bl.a. har jeg vist, hvordan en medarbejder fremhæver sig selv som 

både virkelig og rationel, selvom informanten selv ser disse som to modstridende størrelser. 

Samtidig har vi set, hvordan både medarbejdere og ledere agerer strategisk og manipulerende, 

og hvordan bagscenen og dens grænser til forscenen bliver spørgsmål om moral i banken. Jeg 

vil nu forlade det mikrosociologiske niveau, zoome ud igen, og pege på, hvordan afhandlin-

gens to analytiske niveauer problematiserer styringsrationaliteten i Saxo Bank som projektær 

organisation. 
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ORGANISATORISKE STRATEGIER  
– MULIGHEDER OG UMULIGHEDER 
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PÅ TVÆRS AF PERSPEKTIVER OG DYNAMIKKER 
 

Samlet peger afhandlingen nu på, hvordan medarbejdere, ledere og organisationen Saxo Bank 

sætter en række krav og forventninger til sig selv og hinanden. At være medarbejder i Saxo 

Bank kræver en dedikation til både værdier og tempo, til lange arbejdstider og hårdt arbejde. 

Medarbejdere og ledere skal konstant navigere på tværs af forbindelser, og det betyder, at de 

skal lede sig selv og vise et personligt potentiale. Dette rum for selvledelse ser ud til at give 

medarbejdere og ledere en følelse af autonomi og personlig beslutningskompetence. 

Medarbejdere og ledere indgår i en konstant facilitation og produktion, fordi de hele tiden 

indgår i forbindelser. Det konstante krav om facilitation og forbindelsesdyrkelse gør medar-

bejdere og ledere til ”ungkarle”: De starter i princippet hele tiden forfra med forbindelser og 

projekter, og de udforsker derfor hele tiden sig selv inderligt såvel som yderligt (Jensen 

2010). Banken nurser ungkarlene til at ”blive boende hjemme” ved bl.a. at forkæle og for-

vænne dem, både materielt med julegaver og rejser, men også ved at give rum til de subjekt-

former, der vokser frem i forandrings- og forbindelsesklimaet. Dette klima betyder netop, at 

organisationen ikke gifter sig med en medarbejder (og i høj grad også omvendt). Det gælder 

om at forblive ungkarl for ikke at blive låst fast i en relation. Det er afgørende for den enkelte 

at være i flere uforpligtende, varige relationer på samme tid. Med andre ord iagttager jeg en 

paradoksal kommunikation mellem organisation og medarbejdere, hvor organisationens ha-

stige forandrings- og forbindelsesklima skaber en simultan længsel efter både frihed og be-

skyttelse hos medarbejderne og lederne (Ekman 2008). 

Jeg mener derfor, at det, vi har set gennem de to analyser, kan iagttages som en indikation 

på en særlig måde at være til på, en særlig eksistensmåde, i Saxo Bank. Den praksis, jeg har 

analyseret, viser, at bankens medarbejdere og ledere subjektiverer/s på en måde, der får den 

enkelte til at lede sig selv i livet. En informant fortæller, at vedkommende føler sig som en 

succes pga. sin ansættelse i banken: ”Jeg brænder for Saxo Bank! Det er et mega fedt brand. 

Jeg er stolt af at være her, og jeg føler mig som en succes.”. Værdier udgør et stærkt funda-

ment under praksis i banken. De skaber en art ground zero for medarbejdere og ledere og bli-

ver på den måde et sted, hvorfra en fælleshed kan bygges på. Fælleshed som en opkobling på 

et fællesskab, der giver en særlig måde at være subjekt på – med forbindelsesdyrkelse, per-

sonlig eksponering osv. Jeg mener imidlertid ikke, at værdierne er en komplet indoktrinering 

fra bankens side. Nok forsøger banken ihærdigt at overbevise om fornuften i værdierne, men 

det altafgørende er, som vi har set, den enkeltes dømme- og beslutningskraft: rationaliteten. 
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Man befamler måske medarbejdernes personlighed, men det er med gummihandsker på (Jen-

sen 2012). Det må ikke få konsekvenser for den enkelte. Det er nødvendigt for alle at kunne 

hoppe videre til den næste isflage, inden den, man står på, smelter. 

 

Jeg spurgte tidligere i denne afhandling organisationskulturens sociologer, hvordan en pro-

jektær organisation tematiserer værdier og bringer dem i spil som en komponent i kulturen. 

Hvordan kan værdier ses som en internalisering af medarbejdernes intimsfære? Som en disci-

plinær kontrolform? Og som en mulighedsmaskine? Analyserne har vist, hvordan værdierne i 

Saxo Bank kan iagttages som en intim internalisering af medarbejdernes sjæl og bevidsthed. 

Men i Saxo Bank ser jeg ikke belæg for per automatik at betragte dette som et problem, på 

den måde en stor del af litteraturen fremhæver det. Det er ikke et problem for medarbejdere 

og ledere i banken, fordi de har kondomet på sig, der beskytter dem for værdiernes eventuelle 

dårligdomme og konsekvenser. Anderledes kan det dog se ud for de, der glemmer kondomet i 

kampens hede, eller kommer til at tage to kondomer på. Uden kondom, ingen beskyttelse, og 

det betyder, at gambleren eller nybegynderen, der måske ikke kender Saxo Banks forbindel-

seskrav så godt, kan ende i en situation, hvor forbindelsen forpligter. Omvendt vil medarbej-

deren eller lederen, der tager et for tykt kondom på kunne blive fanget i en situation, hvor den 

intense beskyttelse gør det svært at eksekvere. Sker det, skøjter medarbejderen eller lederen 

hovedløst rundt mellem og på tværs af forbindelser og kan ikke få hægtet sig fast eller koblet 

op. Uanset hvad, fører en internaliseret bevidsthed til, at der i det mindste består en forbindel-

se mellem medarbejder og organisation, og det holder medarbejderne til ilden. Udnyttelse er 

også en relation, og sandsynligvis er den kun midlertidig. Derfor accepterer medarbejderne 

værdierne og tager dem til sig, for de kan til enhver tid kappe forbindelsen, koble ud og smide 

værdierne fra sig igen. 

Af samme årsag er medarbejderne i Saxo Bank villige til at lade sig disciplinere – både af 

værdierne og af bankens arkitektoniske rammer. Hovedkvarterets fysiske rammer gør disci-

plineringen midlertidig, fordi gardinet kan trækkes fra møderummets glasvæg og laptoppen 

kan flyttes ud ved en arbejdsø tæt ved en kaffebar. Men kontrollen er ikke kun teknisk, den er 

også social, hvis vi betragter social kontrol som identifikation. Medarbejdere og ledere er vil-

lige til at lade sig kontrollere socialt ved at identificere sig med banken og dens værdier, fordi 

det kan føre til en forbindelse og aktivitet på det næste projekt. Det betyder, at kontrollen ska-

ber muligheder. 

Endelig har jeg analytisk vist, hvordan værdierne og subjektiveringsformerne i Saxo Bank 

skaber de muligheder, som den enkelte medarbejder i en projektær organisation efterspørger. 
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Medarbejderne går op i at være synlige internt i organisationen ved at træffe beslutninger, og 

de går op i at efterleve værdierne. Værdierne bliver i praksis forholdsvis uforudsigelige, og 

det skaber muligheder for den enkelte til at ’plukke’ indhold fra de værdier, der passer bedst 

til den personlige forbindelsesoptimeringsstrategi, men også til den personlige eksistentialitet. 

Værdierne og kulturen i Saxo Bank er derfor til en vis grad også en spændetrøje for organisa-

tionen, der bliver nødt til at diske op med noget for enhver smag, for at medarbejderne forbli-

ver i relationen til banken. Banken er nødt til at agere mulighedsmaskine. Hvordan banken 

gør og kan gøre det, vil jeg nu diskutere med henblik på endelig at kunne problematisere den 

styringslogik, Saxo Bank praktiserer. 

 

ORGANISATORISKE STRATEGIER – MULIGHEDER OG UMULIGHEDER 
 

Jeg retter nu mit blik mod Saxo Bank som en mulighedsmaskine og spørger nysgerrigt: Hvil-

ken kommunikation skaber bankens subjekters former, og hvad muliggør og umuliggør den 

for subjektet såvel som for organisationen? Kommunikationen er sat under pres mellem og på 

tværs af medarbejdere, ledere og organisation. Der hersker forskellige opfattelser af både 

værdier (og i særdeleshed rationaliteten), men også af forandring og omstilling (forstået som 

arbejdstempo og intensitet). Vi har set, hvordan der i kommunikationen mellem medarbejdere 

og organisation er et indlejret paradoks mellem på den ene side at ønske sig stabilitet og be-

skyttelse fra organisationen, men på den anden side at være en suveræn aktør, der kan, evner 

og vil selv. Kommunikationen dobbeltbinder på den måde medarbejdere i en situation, hvor 

de både skal adlyde og være selvstændige (jf. Bateson 1956; Teubner 1996; Andersen 2006).25 

Medarbejderne i Saxo Bank afkræves med andre ord på den ene side hele tiden at agere efter 

de normer og standarder, som både perspektivet på værdier og perspektivet på forandringer 

sætter. På den anden side skal medarbejderne samtidig være i stand til at agere rationelt, selv-

stændigt, kreativt og produktivt og på sin vis derfor bryde med de normer, banken sætter for 

adfærd, for netop at kunne leve op til denne normerede adfærd. Omvendt ser det samtidig ud 

som om Saxo Bank også sættes i et paradoks af medarbejderne, der på den ene side kræver, at 

banken agerer mulighedsmaskine og faciliterer deres forbindelses- og udviklingslyst, men på 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Den dobbeltbindende kommunikation er en afart af Batesons double bind-begreb, der beskriver, hvordan der i af-
hængighedsrelationer (Bateson nævner selv mor-barn-relationen) kan opstå situationer, hvor parterne kommunikerer 
gensidigt udelukkende krav til hinanden (fx ”Lad være med at tænke på det, du ikke må”). Ifølge Bateson kan en per-
son, der fanges i en double bind, kun reagere defensivt på en måde, der minder om den skizofrene persons reaktions-
mønster, hvilket kan føre til eksistentielle sammenbrud (Bateson et al. 1956). 
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den anden side også sætter klare krav til rammerne for disse forbindelser og udviklinger. Med 

andre ord vil medarbejderne have rammer, der ikke rammer: ”Stå fast, men være flydende”, 

’siger’ de til organisationen. Disse to dirrende dobbeltbindinger i kommunikationen gør det 

nu nødvendigt at rette blikket på, hvordan både medarbejdere og organisation tackler dette 

højspændte klima. Hvilke strategier benytter medarbejderne for at håndtere disse modsatrette-

de forventninger, og hvad bliver de organisatoriske randprodukter? 

AFPARADOKSERINGSSTRATEGIER 
Saxo Banks perspektiv på værdier skaber med idealet om rationalitet et indre pres på medar-

bejderne om at forme sig efter dette ideal og samtidig vise sig værdige til at indgå i fremtidige 

forbindelser på rette selvstændige facon. Jeg argumenterer for, hvordan disse modstridende 

krav faktisk indgår i en kompleks relation med hinanden og til sammen er yderst produktivt 

for den enkelte medarbejders strategi til at håndtere kommunikationens dobbelte og paradok-

sale binding. Med det mener jeg, at de måder, medarbejdere og ledere subjektiverer/s på i 

banken, til tider hjælper dem på vej til at overkomme netop det paradoks, der kan være i dob-

beltbindingen mellem foranderligheden og presset om rationalitet. En vigtig pointe er her, at 

de modstridende krav kan være modstridende på forskellige måder afhængig af situationen; i 

nogle situationer er de gensidigt udelukkende, i andre situationer er kravene mere moderate 

og kompromisvenlige. 

Jeg iagttager, hvordan medarbejderne for at håndtere disse indre spændinger og paradokser 

danner hybride former for kommunikation, der overkommer paradokserne og får foranderlig-

hed til at gå hånd i hånd med – og måske endda forstærke? – værdierne. For at overkomme 

paradokset mellem de to oppositionelle størrelser, skaber medarbejderne individuelle og eks-

tra ”lag” oven på eller rundt om de to modstridende størrelser. På den måde skaber medarbej-

derne en slags strategi til at håndtere disse størrelser og forene dem, og heri består det hybri-

de. I hybriden forstærkes elementerne qua deres sameksistens, til trods for at de – i deres mest 

ekstreme forekomst – er gensidigt udelukkende. Det skaber en dobbelthed i kommunikatio-

nen, som den enkelte kan udnytte, men samtidig også må forpligte sig på (Teubner 1994, 

1996). Systemteoretikeren Günther Teubner har udviklet et hybridbegreb, der forklarer denne 

dobbelthed og det ekstra kommunikative ”lag”, som han benævner netværk: 
 

”Resultatet af denne samtidige forøgelse af modsatrettede principper er en bemær-
kelsesværdig selvregulering i netværket. Der installeres to modsatrettede principper 
og skabes herigennem en regulering baseret på en dobbelt orientering i kommunika-
tionen. I økonomiske termer kan man sige, at alle transaktioner er samtidigt oriente-
rede mod den samlede profit i netværket og de deltagende aktørers individuelle pro-
fit (profitdeling)”(Teubner 1994:10) 
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I dette ”netværk”, det vil i min case sige den enkelte strategi til at overkomme paradokset 

mellem to påbud, er netop et paradoksalt påbud ikke alene tolereret, det understøttes endda i 

strategien og gøres produktivt (Teubner 1996:59). Helt konkret er en strategi til at afparadok-

sere paradokset om på én gang at adlyde Saxo Banks værdier og samtidig være selvstændig 

og tænke i forretningsudvikling at aflæse situationen og så fremhæve det for situationen rele-

vante element af hybriden. Eksempelvis gælder det, når en leder i banken forklarer mig, at: 

 
”Jeg er tvunget til at tage en beslutning lynhurtigt, hvis der kommer en opgave – og 
det er jo independence: Altså hvad siger min egen mavefornemmelse. Jeg skal altid 
passe lidt på, for der er jo også en værdi, der hedder honesty, og det er jo nemt bare 
at sige: ”Jeg har simpelthen så meget at lave” eller ”En anden har sagt, at det må jeg 
ikke”. Du ved; en pæn måde at skubbe idioten ad helvede til. Men det går nok ikke, 
det kommer tilbage igen lige om et øjeblik.” 

 
Lederen fremhæver her værdierne som styrende for, hvordan vedkommende tackler et pres 

om at træffe en beslutning hurtigt. Lederen skal arbejde i et højt tempo og samtidig adlyde 

værdierne. I denne situation fremhæver lederen, hvordan der ikke slækkes på værdierne trods 

et beslutningspres: Skal jeg være ærlig nu og forsinke mit beslutningstempo, eller skal jeg 

lyve, så jeg kan træffe min beslutning med det samme? Værdiernes og omstillingens sameksi-

stens i hybriden gør det muligt for lederen at trække på det af elementerne i hybriden, som 

vedkommende føler er mest strategisk i situationen. Formålet er hele tiden at bevare en frem-

tidig forbindelse til organisationen. Pointen er, at hybride former for kommunikation som 

dette eksempel får den betydning for værdier og for omstillingsevnen, at de gensidigt forstyr-

rer og irriterer hinanden på en produktiv måde, så mængden af muligheder for begge elemen-

ter avles (Andersen 2006:185). Det vil sige, at muligheden for at afparadoksere et oplevet 

paradoks ved at referere til fx værdirelaterede forhold er mangedoblet (Teubner 1996:62). 

Omverdensfølsomheden er enorm! Værdierne indgår i forbindelse med omstillingen, og de 

forstærker gensidigt hinanden. Denne kommunikation muliggør, at den enkelte kan afprøve 

og undersøge konflikter på tværs af forbindelser i organisationen, uden at det nødvendigvis 

får negative konsekvenser (Andersen 2006:185). 

Denne strategi er imidlertid en risikabel og skrøbelig affære. Når den uforpligtende varig-

hed kommunikeres med mange på samme tid, bliver det svært for den enkelte at vise en per-

sonlig og stabil ansvarlighed over tid. Samtidig kan det uforpligtende let slå om i en lav grad 

af ansvarlighed og til underforpligtelse, fordi det gælder om at vise sig synlig og genkendelig 

i situationen. Det er afgørende at kunne ændre retning hurtigt, hvis det er dét, der kræves for 

at opnå en forbindelse. Samlet betyder dette, at der ikke er noget, der garanterer hybridens 

fortsættelse. Det er hele tiden situationelt bestemt, hvilke elementer det er muligt at referere 
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til for at afparadoksere, og derfor er hybrider hele tiden i sin vorden. Den hybride kommuni-

kation er bundet op på den konkrete situation og på en intens tilslutning til hybridens elemen-

ter i nuet. Ellers går hybridens langsigtede perspektiv tabt (ibid.), og korthuset falder sammen. 

Det er en skrøbelig situation, idet det både kræver den ”rette mængde kondom”, at kondomet i 

det hele taget blev husket i kampens hede, og at der ikke opstår revner i beskyttelsen på grund 

af ivrighed efter nye forbindelser. Den enkelte risikerer at stå overforpligtet tilbage, fordi han 

eller hun ikke evnede at reagere i det splitsekund, hvor forbindelsen gik fra at være etableret 

til opløst, og exitstrategien ikke var forberedt. I dette tilfælde mister hybriden sin funktionali-

tet og bliver til en klods om benet, der sænker det individuelle tempo og attraktionsværdi. 

ET AFFALDSPRODUKT? 
På nogle områder ser det ud, som om medarbejdere og ledere i Saxo Bank lider af tunnelsyn. 

Med et højt tempo og et konstant pres om at træffe beslutninger og knytte forbindelser kunne 

den umiddelbare konsekvens være, at medarbejderne arbejder igennem og maxperformer må-

ned efter måned, år efter år uden at (kunne) se op og ud. Men her er hybriden og kondomets 

skrøbelighed måske midlet mod tunnelsynet? Det bliver for risikabelt ikke at tænke sig om en 

ekstra gang, ikke at sikre, at kondomet er i orden og på plads. 

Den værst tænkelige konsekvens ved at miste evnen til at se op og se ud er, at det kan føre 

til et aktivitetsnedbrud, en depression eller en stresstilstand, der afbryder aktiviteten. I produk-

tivitetens tidsalder er et funktionsnedbrud en trussel mod den enkeltes eksistens (jf. Jensen 

2009; Johnsen 2007:34). Men for at det ikke kommer til et aktivitetsnedbrud sætter den enkel-

te meget på spil. Afparadokseringsmanøvrerne og de hybride former for kommunikation er 

risikable øvelser, men giver også mulighed for en høj gevinst. Det er en social højteknologi 

(Andersen 2006:186), der, hvis den mestres, kan give en ekstremt høj forrentning af investe-

ringen. Ungkarlen skal kunne blæse og have mel i munden, mens han smidigt danser limbo og 

salsa på samme tid. Men hvad betyder det for ledelsesrelationen? I Saxo Bank ser ledelse ud 

til at være blevet indirekte og strukturel. De hybride strategier muliggør for medarbejderne og 

ledere, at de kan være flere på én gang og tale dobbelt. Den indirekte ledelse betyder også, at 

forbindelsen mellem medarbejdere og ledere bliver en fortløbende forhandling, hvor det hele 

tiden gælder om at definere, hvornår hvilke rammer skifter for hvad. På den måde kan man 

forsøge at finde ud af, hvad man kan forvente af den anden og af egne forventninger. Den 

hybride kommunikation ser ud til som det eneste at love, at man kan forvente, udelukkende at 

kunne forvente, at forventninger vil skifte.  
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PROJEKTER OG PARADOKSER 
 

Denne kandidatafhandling har præsenteret, analyseret og diskuteret projekter og paradokser i 

organisationen Saxo Bank. Med udgangspunkt i en indledende dialog med sociologer og filo-

soffer har jeg tegnet Saxo Bank som projektær organisation og undersøgt frem for alt tre inte-

ressante og centrale forhold: 

i. Hvordan bankens perspektiv på værdier og på forandring skaber et organisatorisk ide-

al om at være rationel under et samtidigt pres om omstillingsparathed, som organisati-

onens subjekter udfylder ved at vise sig synlige, målbare og eksekveringsdygtige. 

ii. Hvordan de to perspektiver og idealet om rationalitet skaber en særlig social interakti-

onsform, hvor relationerne mellem medarbejdere, ledere og organisation er karakteri-

seret ved forsøget på at opnå en individuel uforpligtende varighed. 

iii. Hvordan disse relationer i banken aktiverer en særlig form for hybrid kommunikation, 

der binder medarbejdere såvel som organisation op i dobbelt forstand ved at fange 

dem i paradokser. Medarbejderne skal både adlyde og være selvstændige, og organisa-

tionen skal sætte og bryde rammer på en og samme tid. 

Konklusionen på min undersøgelse, mener jeg, er, at Saxo Bank som organisation producerer 

et sæt tvetydige krav til medarbejdere, der sammen med organisationen presses ud i den am-

bivalente situation at skulle tale dobbelt og maksimere hinanden gensidigt for at få så meget 

som muligt ud af relationerne i den tid, de består. Der gør sig en ekstrem udnyttelse gældende 

af både medarbejdere og organisation, på en måde der i sig selv er udnyttende. Når jeg skriver 

Saxo Bank som organisation er det for at markere, at det både er den øverste ledelse i banken 

og summen af medarbejdernes og lederens iagttagelser og adfærd skaber disse ambivalenser. 

Hvorvidt dette er et produkt af projektsamfundets forbindelsesdyrkende styringslogik og kan 

føres tilbage til denne står fortsat åben for videre forskning. 

Jeg må samtidig pege på, hvordan organisationen gør sig afhængig af subjektets affektive 

sider uden – som vi har set – at have en særlig høj grad af kontrol over disse. Det ser ud til at 

skabe et højrisikabelt og skrøbeligt miljø i organisationen og kan på den anden side også ska-

be store muligheder for både organisation og subjekt, hvis mulighederne gribes på de rette 

tidspunkter. Som jeg ser det, må et centralt refleksionspunkt for Saxo Bank være, hvordan de 

opretholder og styrker de rammer, de sætter for medarbejderne, så medarbejderne i fremtiden 

også vil skabe sig selv inden for disse rammer og idealer. 
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