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English Summery 
This thesis has arisen against the background of an interest in the phenomenon of 

organizationtheatre (OT). There seems to be a tendency for the various businesses and 

organizations of increasingly usage and praising of OT as a new transformation tool, 

despite the fact that it is difficult to demonstrate an actual effect. This thesis argues 

that OT is a management tool, which tries to influence the employees toward a 

particular behaviour. With a theoretical perspective from Michel Foucault’s concept 

of power and Erwing Goffman’s theory of social interactions this thesis thus offers an 

analytical reflection on how OT functions as a management tool, and what conditions 

of possibility this creates for the managerial space. 

 

In all, this thesis consists of three different studies designed to highlight the various 

aspects of the practise of governing employees through OT. The first analysis queried 

into the observations, concepts and specific procedures for truth, which can be 

identified through OT when used in an organisation. The analysis shows that OT 

emphasis that the organization and its members as well as power and change are 

created in reversible micro-relationships, rather than anchored in more permanent 

structures and positions. Changes in entrenched roles and understandings must 

therefore be based on changes in the employees’ behaviour and personality. The 

second analysis examines the specific characteristics, capabilities and conducts of the 

employees that OT tries to foster or create. It follows that the employees sought 

shaped as independent and responsible actors that can create themselves anew. This is 

made possible in particular because the process of OT is organized in a specific way, 

which limits the employees’ modes of actions and conduct. The last part deals with 

analyzing the mechanisms of power forms and techniques used in trying to influence 

and operate employees. The analysis shows that OT through play, dialogue and 

monitoring are trying to get employees to be empowered and self-governed. 

 

 

Finally, this thesis offers a final reflection and discussion of how OT as a 

management tool has become possible, and what possibilities and conditions OT as a 

management tool requires in the case of management in organizations.   
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Indledning 
Der var engang et teater ved navn Dacapo, som drog ud til de danske virksomheder 

for at sprede deres budskab om, at teater ikke kun er noget, som der er til for at 

underholde, men også er noget som effektivt kan afhjælpe virksomheder i konflikt 

eller i en forandringsproces. Dacapoteatret var det første af sin slags i Danmark, og 

med dets forunderlige sammensætning af både skuespillere og forskellige former for 

konsulenter samt dets anvendelse af en særlig form for teater lykkedes det Dacapo at 

vække erhvervslivets interesse. Det skulle siden hen også vise sig at blive en succes, 

og Dacapoteatret spillede sig ind i både de private såvel som i de offentlige 

virksomheders hjerter og ledelsesstrategier1.  

 

Teater og organisationer er ikke umiddelbart noget man vil forbinde med hinanden, 

og det er heller ikke svært at argumentere for, at de to navneord ved første øjekast 

frembringer vidt forskellige associationer. Teater er traditionelt blevet anset som en 

fritidsaktivitet og bringer tankerne hen imod kunst, kreativitet, underholdning, fiktion, 

humor osv. Noget som står i modsætning til organisationer, der betragtes som arenaer 

for seriøs samt sober stræben og som i høj grad relateres til økonomi, struktur, strategi 

m.m.  (Clark & Mangham 2004:841; Westwood 2004:781), men ikke desto mindre 

har der i de videnskabelige kredse været en stigende interesse i at undersøge forholdet 

mellem teater og organisationer. Indenfor de tidligste dramaturgiske studier af 

organisationer kan nævnes Erwing Goffman (1959; 2004), der som en af de mest 

fremtrædende indenfor feltet anvendte teater som en metafor til at analysere social 

samspil i organisationer. Med andre ord låner Goffman begreber fra teaterverdenen 

for nemmere at kunne anskueliggøre, hvordan hverdagens interaktioner bygger på 

små rollespil og ritualer til at opretholde samhandlingsordenen.  I nyere forskning er 

det i midlertidig den konkrete anvendelse af teater i organisationer, der er 

udgangspunktet. Fænomenet betegnes organisationsteater2, og teater betragtes i denne 

                                                
1 På Dacapoteatrets egen hjemmeside fremgår det, at Dacapo har udført over 2000 jobs i ca. 1000 
virksomheder (http://www.dacapoteatret.dk/wm108849 lokaliseret d. 19.05.09). 
2 Organisationsteater vil fremover i dette speciale blive refereret til med forkortelsen OT. 

Chapter One  
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optik i høj grad som en teknologi, der benyttes til at intervenere i organisationen med 

henblik på at skabe forandring (Schreyögg & Höpfl 2004:696f).  

 

OT kan i følge Schreyögg & Höpfl defineres ud fra følgende fire elementer: 

1. Teatralsk præsentation i den klassiske forstand, hvor der opføres et skuespil på 

en scene foran et publikum. 

2. Organisatorisk specificitet. Dvs. skuespillet er designet til en specifik 

organisation, som dramatiserer et specifikt problem i arbejdslivet. 

3. Klart defineret publikum som stykket henvender sig til. 

4. Bestilt teater, hvor organisationen som klient bestiller et teaterstykke.  

 

Derudover kommer OT i forskellige afskygninger, dybder samt nuancer, og dets 

anvendelsesmuligheder er yderst mangfoldige. Ikke desto mindre stræber de alle efter 

at få publikum til at blive så dybt involveret som muligt ved at konfrontere og 

provokere publikum gennem skuespillet (Ibid.:697).  

 

Teater er i stigende grad blevet en del af organisationerne og anvendes blandt andet 

som et forandringsværktøj (Meisiek 2004:14), og ud fra den store tilslutning at 

bedømme virker det som om, at man fra erhvervslivets side har svært ved at få armene 

ned i begejstring overfor OTs virkninger. Dette kan blandt andet illustreres gennem et 

udsagn fra Birthe D. Biker, seniorrådgiver cand.scient.soc Advice A/S, der udtaler: 

”En anderledes metode der virker, fordi den kobler intellektuel og emotionel læring”3. 

Ligeledes kunne man i TV2 nyhederne d. 12.02.08 opleve, at voldsepisoderne overfor 

de ansatte hos DSB er faldet på baggrund af et medarbejderkursus i 

konflikthåndtering som Caseplay udførte. Spørgsmålet der her melder sig er således, 

hvordan OT indvirker på medarbejderne? 

 

Ifølge Schreöygg & Höpfl kan OT og dets effekter forklares ud fra den sociologiske 

systemteoretiker Niklas Luhmann og hans begreb om anden ordens observationer. 

Publikum bliver gennem teaterstykket konfronteret med et anderledes syn på deres 

                                                
3 http://actorsinc.dk/vardiproces.htm d. 19.05.09 
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hverdag4. På denne baggrund sker der en opdeling af virkeligheden i to niveauer: en 

bekendt virkelighed og en teatralsk virkelighed. Den sædvanlige 

virkelighedsanskuelse sættes således i perspektiv, og kan derfor ligges til grund for 

refleksion. Den tidligere måde at se og forstå den sociale virkelighed på er nu blevet 

kontingent, hvilket også betyder, at den kan forandres (Schreyögg & Höpfl 

2004:697f).  

 

En lignende forklaring kommer fra Augusto Boal, som er en af de førende teoretikere 

OT bygger på, og særligt hans forestillinger om forum teater. Boals forum teater 

opstod som et forsøg på at genopfinde teatret til at tjene politiske agendaer, og 

herigennem få publikum til at blive bevidste om eksisterende magtrelationer samtidig 

med at disse fremstod som foranderlige således, at publikum ville være villige til at 

forandre disse, når teaterforestillingen var slut. Med andre ord søgte man gennem 

teatret at provokere publikum til at frigøre sig selv (Barry & Meisiek 2005:4). Derfor 

går forum teater også under betegnelsen De Undertryktes Teater. Selvom Boals ideer 

udsprang fra et idealistisk ønske om at gøre oprør mod de brasilianske 

samfundsforhold, finder hans principper om frigørelse stadig anvendelse i OT, hvor 

det i stedet er de eksisterende sociale normer og passendehedslogikker, man skal 

frigøre sig fra (Boal 2005:19;25; Brødegaard 2004). Frigørelsesprocessen sker 

gennem en interaktiv teaterform, hvor tilskuerne aktiv kan gribe ind i forestillingen, 

der afspejler organisationens sociale virkelighed, og herigennem ”afprøve muligheder 

for at bryde undertrykkelsen og afprøve frisættende alternativer” (Damkjær 2005:15f, 

Dacapo5).  

 

Det kan i midlertidig være svært at måle den konkrete effekt af OT. Med andre ord 

kan det være vanskeligt at udsige noget konkret om en organisation, som oplever en 

forandring umiddelbart efter, de har benyttet sig af OT, i virkeligheden skyldes OTs 

intervention i organisationen eller ej. I følge Stefan Meisiek, som har forsket i 

Dacapoteatrets forestilling ”Jeg bærer med smil...” for medarbejdere i en kommunal 

hjemmepleje, handlede den øgede tilfredshed, der steg blandt de ansatte i årene efter 

teaterforestillingen, i højere grad om, at der ikke kom flere nedskæringer i budgettet 
                                                
4 Publikum observerer i denne optik ikke bare et godt eller dårligt teaterstykke, men observerer andres 
observationer af deres sociale liv i organisationen gennem skuespillernes fortolkninger (Schreyögg & 
Höpfl 2004:697f.). 
5 http://www.dacapoteatret.dk/wm109069 d. 19.05.09 
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end en frigørelsesproces (Brødegaard 2004). Ligeledes kan det være svært at påvise 

om, faldet af voldsepisoder overfor DSB’s ansatte netop skyldes anvendelsen af OTs 

særlige metoder, og ikke kun er et spørgsmål om, at de ansatte ikke længere er fysiske 

overfor kunderne. I så fald ville en oplysningskampagne muligvis have haft samme 

effekt. Men hvis det er så svært at udsige noget præcist omkring OTs effekter, hvorfor 

benytter erhvervslivet så i stigende grad OT som et forandringsværktøj?    

 

Argumentet herfor kan blandt andet findes i begrebet om Corporate Social 

Responsibility. Dvs. når virksomheden forpligter sig udover de lovgivningsmæssige 

rammer. Grunden til at virksomheder begynder at tage ansvar indenfor områder, som 

umiddelbart ikke ligger indenfor virksomhedens ansvarsområder, kan skyldes et 

stigende krav fra omverdenen om, at virksomhederne ikke længere kan se sig selv 

som afskåret enheder i samfundet, men ligeledes må bidrage til et bedre samfund ved 

at forholde sig til moralske og etiske problemstillinger – både eksternt og internt i 

virksomheden. Internt i virksomheden handler socialt ansvar i høj grad om 

medarbejderansvar, og flere virksomheder har derfor igangsat forskellige initiativer 

som et led i personaleplejen. Det kan eksempelvis være sundhedsinitiativer, 

psykologer, kinesiologer, virksomhedspræster m.v. Fælles for disse tiltag er 

umiddelbart, at de alle har til formål at hjælpe medarbejderen til at hjælpe sig selv 

med at få eksempelvis et sundere liv, psykisk stabilitet, bedre energi, kurere sjælesorg. 

Med andre ord kan disse initiativer ses som redskaber, der skal lede og udvikle 

medarbejderen hen imod et bedre liv, eller om ikke andet et bedre arbejdsliv. OT 

synes ligeledes at følge ovenstående tendens, der synes at præge organisationernes 

ledelsesstrategier, da OT på samme måde er møntet på at hjælpe medarbejderen til at 

få et bedre arbejdsliv ved at frigøre sig fra konfliktprægede normer, som hæmmer det 

gode arbejde.  

 

I forlængelse af dette vil jeg argumentere for, at OT dermed kan ses som et redskab 

for styring, idet Mitchell Dean definerer styring som overvejelser og forsøg på at lede 

individets adfærd, eller søge at forme aspekter ved adfærden i overensstemmelse med 

bestemte normsæt og med bestemte mål for øje (Dean 2006:43f). Dvs. organisationen 

søger således gennem teater at lede og forme medarbejderen til at blive en bedre 

medarbejder, der løser konflikter frem for at skabe dem. Dette leder frem til en 

diskussion af, hvad det er for et ledelsesrum, der skabes, når OT anvendes i 
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organisationerne. I følge Niels Åkerstrøm Andersen & Niels Thyge Thygesen styrer 

styringsværktøjer nemlig betingelserne for, hvordan der styres, og hvad der kan styres 

på. Styringsværktøjer former ledelsesrummet ved, at ledelsen kun kan se dét 

styringsværktøjet gør synligt for styringen. Med andre ord former værktøjet den 

genstand, der søges styret på en bestemt måde. Medarbejderen og organisationen 

træder derfor frem på en særlig måde alt afhængig af, hvilket værktøj der benyttes i 

styringen (Andersen & Thygesen 2004:28f). Det vil sige, at når OT benyttes som et 

styringsværktøj, har det således nogle konsekvenser for, hvorledes organisationen og 

medarbejderen emergerer for ledelsen, hvordan medarbejderen kan styres samt 

hvordan magt og konflikt kan iagttages og komme på tale. Derudover påpeger 

kritikere af den selvudviklingsbølge, der synes at skylle ind over organisationerne, at 

selvudviklingstendensen kan virke som en yderligere stressfaktor for medarbejderne 

og kan føre til mobning af de medarbejdere, der ikke tager i mod de tilbud 

virksomheden stiller til rådighed (Kanafani 2007). 

 

På baggrund af ovenstående ønsker jeg derfor i herværende specialeafhandling at 

undersøge, hvordan OT konkret fungerer som et styringsværktøj. Med andre ord 

ønsker jeg at undersøge, på hvilken måde man søger at styre medarbejderne på 

gennem OT, og hvordan denne styring legitimeres og begrundes. Jeg ønsker i dette 

speciale derfor at belyse, hvad det er for et syn på blandt andet medarbejdere og 

organisationen som tilbydes, når OT anvendes som et styringsværktøj, og hvordan 

medarbejderen konstrueres på en bestemt måde, når denne gøres til genstand for OT. 

Dvs. en undersøgelse af, hvordan styringen bliver mulig. Derudover ønsker jeg 

ligeledes at belyse, hvilke rammer OT som et styringsværktøj skaber og betinger i 

forhold til ledelsesrummet i organisationen. Dette leder derfor frem til følgende 

problemformulering: 

 

 

Problemformulering:  

Hvorledes fungerer OT som et styringsværktøj, og hvilke mulighedsbetingelser sætter 

dette for ledelsesrummet? 
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Analysestrategi 
I dette kapitel vil jeg at begrunde mine overvejelser og fremgangsmåder for 

specialeafhandlingen. Formålet med dette kapitel er således at give læseren indblik i 

de analysestrategiske træk, der i specialeafhandlingen vil åbne op for en besvarelse af 

problemformuleringen. Indledningsvis vil jeg kort skitsere det videnskabelige felt som 

specialet tager sit afsæt i og dernæst redegøre for, hvordan herværende speciale 

placerer sig i forhold hertil. Derudover vil jeg i dette kapitel redegøre for det 

magtbegreb, der anvendes i specialet, og hvorfra forståelsen af begrebet styring 

udspringer. Dette leder herefter ned til en præsentation af hvilket videns- og 

sandhedsbegreb, der ligger til grund for specialet, og hvilken betydning dette 

udgangspunkt har for konklusionernes rækkevidde. I forlængelse heraf redegøres 

ligeledes for de analysestrategiske forudsætninger samt kombinatorikken af 

analysestrategier, som danner rammerne for dette speciale. Endelig vil jeg i dette 

kapitel redegøre for det empiriske materiale, som den senere analyse tager 

udgangspunkt i.  

Review   

I sidste halvdel af det 20.århunderde har der været en stigende interesse i at undersøge 

forholdet mellem teater og organisationer. Overordnet kan der identificeres fire 

tilgange, hvor teater indtræder på forskellig vis i organisationsstudier i form af 1) en 

ressource, hvor man gennem teatralske rekvisitter søger at informere og illustrere et 

ledelsesprogram6 med et mål om at skabe fælles identitet og værdier; 2) en ontologi, 

hvor det sociale liv i organisationen er teater; 3) en metafor, hvor man gennem 

begreber fra teaterverdenen søger at forstå og forklare det sociale liv i  organisationen, 

og endelig som 4) en ledelsesteknologi rettet mod uvikling af medarbejderne (Clark & 

Mangham 2004b:38). I dette speciale opereres der primært med sidstnævnte tilgang, 

                                                
6 teatret bruges her som en slags propaganda for organisationens værdier og visioner. I denne optik 
anvendes teater til internt at tydeliggøre eksempelvis organisationens nye identitet overfor 
medarbejderne efter en fusion. Denne teknik kan karakteriseres som et slags corporate show, og opstod 
i starten af 1900 tallet, hvor især store organisaitoner som Coca-cola og IBM gjorde brug af denne 
teknik på deres årsmøder (Clark og Mangham 2004b:37f).  

Chapter Two 
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hvor teater betragtes som et ledelsesmæssigt interventions- og forandringsredskab, 

hvorfor jeg i det følgende vil begrænse mig til kort at redegøre for, hvordan specialet 

placerer sig i forhold til andre relevante videnskabelige bidrag indenfor denne tilgang.  

 

I meget af litteraturen, hvor OT betragtes som en teknologi bliver OT hyldet som et 

alsidigt redskab til at skabe organisatorisk forandring (Clark & Mangham 2004b, 

Jøsendal & Skarholt 2007, Meisiek 2002, 2004a, Nissley et al. 2004, Schreyögg & 

Höpfl 2004, Westwood 2004). I flere af artiklerne fremhæver forskerne specielt et 

punkt, hvormed OT adskiller sig fra andre ledelsesteknologier, og som anses som en 

væsentlig årsag til, at OT virker forandringsskabende. Særligt fremhæves OTs evne til 

at få publikum engageret og følelsesmæssigt involveret i problemstillingen. I følge 

Kari Jøsendal & Kari Skarholt (2006) besidder teater en unik evne til at kommunikere 

med publikum på en særlig måde, der opfordrer til, at det bliver følelsesmæssigt 

involveret, og netop dette kan udnyttes i en læringsproces. OT betragtes således i 

denne optik som en særlig kommunikationsform. Clark & Mangham (2004b) har i 

deres analyse påvist OTs mulighed for at skjule specifikke problemstillinger ved 

netop at fremhæve et bestemt synspunkt, der diskret foreslår andre alternative måder 

at konstruere og forstå forskellige problemstillinger på. Målet er herved at få folk til at 

føle. Det kan, som i artiklens tilfælde, være at få medarbejderene i en bank til at føle 

sig som stolte vidner og medskabere til en af de største og mest succesfulde 

forandringsledelse i verden i forbindelse med en fusionering, og samtidig konstruere 

et helteimage i forhold til de medarbejdere som ville få det til at lykkedes. Forandring 

ses i dette perspektiv som noget der er strengt kontrolleret og som kan kanaliseres 

gennem teater. I modsætning hertil virker OT, som før nævnt,  i følge Shreyögg & 

Höpfl (2004), ved at ’kalde’ på publikums evne til at reflektere over deres egen 

situation og dermed se ’virkeligheden’ som kontingent ved at vise dem 

’virkeligheden’ set gennem andres øjne. Målet er her at få publikum til at reflektere 

over deres situation ved at konfrontere dem med konflikterne. I Westwood (2004) er 

det særligt effekten ved at benytte komedie i OT der analyseres, og viser at komedie 

virker ved at give sig ud for at være en potentiel trussel til den eksisterende 

virkelighed, og tilbyder en komisk lettelse, når det viser sig, at truslen ikke realiseres 

og status quo bevares. Anvendelsen af komedie i OT indeholder, i følge Westwood, 

en potentiel mulighed for at ødelægge/ nedbryde eksisterende forhold og kan have 

utilsigtede og uforudsigelige konsekvenser, hvorfor organisationer skal være 
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opmærksomme, når de inddrager komedie som et ledelsesredskab. Et andet bidrag 

findes hos David Barry & Stefan Meisiek (2007), der kritiserer brugen af Boals ideer 

om de undertryktes teater i en organisatorisk kontekst, da ledelsen som oftest ikke er 

fraværende, og man derfor ikke kan forvente en revolution. Samtidig påviser Barry & 

Meisiek, at hverken ledelsen eller medarbejderne får indfriet deres givne 

målsætninger direkte i forbindelse med den konkrete forestilling, men at OT på trods 

heraf alligevel har en positiv effekt, idet OT nærmere fungerer som en 

samtalekatalysator, der kan hjælpe med at se nye handlingsmuligheder efterfølgende. 

OT betragtes hermed som et konversationsstykke som genererer nye konversationer 

med forskellige meninger forskellige steder i virksomheden. Nissley et al. (2004) 

samt Clark & Mangham (2004a) vælger i deres analyser ligeledes at inddrage Boals 

forestillinger om de undertryktes teater for at illustrere, at magt og politiske spørgsmål 

spiller ind, når de undertryktes teater inddrages i organisatoriske sammenhænge, 

hvilket umuliggør en frigørelse fra de eksisterende magtstrukturer som Boal havde 

tænkt. Ikke desto mindre fremhæver Nissley et al. (2004), at OT dog stadig er et 

magtfuldt redskab, men det mest magtfulde ved OT består i, at det opfordrer 

publikum til selv at finde dem selv og deres egen rolle. Clark & Mangham (2004a) er 

dog mere kritisk i deres tilgang og konkluderer, at publikum på intet tidspunkt får 

mulighed for at stille spørgsmål til hierarkiets natur og indflydelse, og derfor ikke kan 

træde ud af deres egne roller og genforhandle dem.  

Specialets placering 

Der synes umiddelbart ikke at være nogen udpræget litteratur, som stiller sig kritisk 

overfor, at OT anvendes som en ledelsesteknologi, og hvilke konsekvenser dette har 

for ledelsesmulighederne i organisationen. Meisiek berører kort i sin artikel, at det kan 

være problematisk, at organisationen søger at påvirke de ansattes følelser gennem OT 

til egen fordel, og at det kan kræve en etisk legitimering af dette, da følelser ofte 

bliver forbundet med noget, der tilhører privatsfæren, men udfolder ikke dette 

yderligere (Meisiek 2004:814). I midlertidig er det dette perspektiv, der danner 

udgangspunktet for nærværende speciale. Jeg er dog ikke interesseret i at undersøge, 

hvorvidt det er etisk forsvarligt, at en organisation søger at spille på de ansattes 

følelser til egne formål, da jeg ikke mener, at jeg er i en position til at kunne 

bedømme dette. I stedet tager jeg udgangspunkt i Meisieks påstand om, at 

organisationen søger at påvirke medarbejderne gennem OT for egen vinding skyld. I 
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modsætning til de førnævnte forskere er jeg dog ikke interesseret i at undersøge om 

OT virker, eller om det virker efter hensigten. De foregående undersøgelser peger på, 

at selvom OT ikke nødvendigvis virker efter hensigten, så sker der alligevel et eller 

andet, som giver positive resultater i sidste ende. Jeg er derfor nærmere interesseret i 

at undersøge, hvordan OT søger at påvirke de ansatte i en retning, som er til gavn for 

organisationen. Nogle af de førnævnte forskere indenfor feltet har givet deres bud på, 

hvordan OT virker forandringsskabende gennem eksempelvis at konfrontere 

publikum med et andet billede af virkeligheden eller ved at skabe en grobund for en 

videre dialog. Jeg vil i dette speciale ikke betvivle, at disse forhold er gældende, og er 

betydningsfulde i forhold til at skabe forandring. Dette speciale skal nærmere ses som 

et supplement til de foreliggende undersøgelser, idet jeg i nærværende speciale ønsker 

at fokusere mere specifikt på de konkrete metoder og teknikker, der anvendes i OT, 

og hvordan de virker styrende i forhold til at ændre de ansattes adfærd. Dvs. hvordan 

man gennem OT søger at strukturere adfærd og åbne nye muligheder for adfærd7. 

Ligeledes er jeg enig med de forskere, der rejser en kritik af, at der ikke kan forventes 

den samme frigørende revolution, når man overfører Boals ideer i vestlige 

organisationssammenhænge. Ikke blot fordi, ’undertrykkeren’ kan være fysisk 

tilstedeværende under forestillingen, men snarere fordi, at teater i denne kontekst 

anvendes som et styringsværktøj overfor medarbejdernes selvudvikling i 

organisationssammenhænge. Ved at spørge ind til, hvordan OT søger at strukturere 

medarbejdernes adfærd og nye adfærdsmuligheder, åbner dette således op for en 

analyse af de konkrete praksisser, der gøres brug af i OT. Dvs. en analyse af, hvordan 

OT sætter nogle konstitutive rammer for, hvad der kan siges, hvordan der handles, 

hvilke ’regler’ der er gældende og hvilke sandheder, der er på spil (Foucault 

2000:225). Med dette speciale ligges der hermed ikke op til en analyse af om OT er et 

godt eller dårligt styringsværktøj, om OT styrker eksempelvis forandring, læring, 

innovation og kreativitet eller om OT er moralsk forsvarligt. Specialet skal i stedet ses 

som et kritisk studie af OT som et styringsværktøj ved at fremanalysere ”the 

specificity of the mechanism of power” (Shiner 1982:384), og herigennem belyse, 

hvordan organisationsteater fungerer som et styringsværktøj og på hvilke præmisser. 

Det overlades hermed til den enkelte organisation at vurdere om de kan acceptere de 

                                                
7 OT skal i denne optik dog ikke forstås som noget, der fuldstændigt determinerer medarbejdernes 
adfærd og handlemuligheder, men ses i stedet som noget der aktivt udspilles i relationerne.  
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mulighedsbetingelser, OT bringer med sig ind i organisationen, når dette benyttes som 

et styringsværktøj8.  

 

Da der ikke umiddelbart foreligger noget decideret kritisk studie af OT som en 

ledelsesteknologi, har jeg valgt at søge inspiration i kritiske studier af kreativ 

management generelt for at skærpe mit eget kritiske blik på OT. Kreativ management 

omhandler blandt andet, at man igennem kreativitet kan blive en bedre medarbejder 

(Ewans 1991:15). Kreativitet kan i følge James R. Ewans defineres som evnen til at 

opdage og anskue forskellige forhold, personer eller ting fra nye perspektiver. 

Kreativitet betragtes i denne optik som noget der kan tillæres og udvikles gennem 

forskellige praksisser, hvorfor der eksisterer et bredt udvalg af forskellige teknikker til 

at fostre kreativiteten som eksempelvis soundpainting9, forskellige spil og lege mv. 

(Ewans 1993:80, Ewans 1991:14). Åkerstrøm Andersen har blandt andet beskæftiget 

sig med legen som ”en teknologi til selvledelse i organisationer, hvor magten kommer 

til kort” (Andersen 2008:19). Gennem legen forsøger organisationen så at sige at 

håndtere kompleksitet ved, at medarbejderne kan eksperimentere med mulige 

realiteter, adfærd og identiteter (Ibid.:15,198). Med inspiration heri betragtes OT i 

dette speciale således som et spil, hvori medarbejderne kan lege med alternative 

handle- og adfærdsmåder og sin egen person, og som Åkerstrøm Andersen også 

pointerer i hans studie af legen viser dette speciale, at legen ikke er så uskyldig som 

den ser ud, men er noget som ender med at forpligte medarbejderne. Med 

udgangspunkt i ovenstående vil jeg i dette speciale undersøge, hvordan magten 

orkestreres via OT, og hvorledes dette muliggør en bestemt styring af medarbejderne. 

Jeg ønsker med andre ord at synliggøre, hvordan OT kobler magt og viden på en 

sådan måde, at der ikke i betydelig grad stilles spørgsmålstegn ved organisationens 

forsøg på at lede og forme de ansattes personlighed. Dette lægger således op til en 

analyse af, hvordan magten eller styringen konkret kommer til udtryk gennem OT 

som en styringsteknologi.   

                                                
8 Dette speciale er således inspireret af Foucaults forståelse af et kritisk studie, der kan defineres som 
”a challenge directed to what is” (Foucault 2000c:236) 
9 http://www.creativebusiness.dk/, 
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Begreb om magt og styring 

Styringsbegrebet som anvendes i dette speciale skal ses i lyset af Foucaults 

magtforståelse, og for konkret at kunne danne en forståelse for, hvordan styring 

fungerer gennem OT, er det nødvendigt at vende blikket mod Foucaults definition af 

magt. I følge Foucault er magt ikke noget, som kan besiddes, men snarere noget der 

udfolder sig som et slags spil i ulige og mobile relationer på samfundets mikroplan 

(Foucault 2006:98f; Heede 2007:38f.). Magten ses i denne optik derfor ikke som 

repressiv, men i stedet som produktiv og skabende, idet den søger at påvirke formelt 

frie individers handlinger og selvforhold. Dvs. magten forsøger at fremelske bestemte 

former for adfærd og egenskaber hos individet, ”idet den virker ved at gøre individer 

til – og få individer til selv at føre sig til – bestemte subjekter” (Mik-Meyer & 

Villadsen 2007:17-20). Dette fordrer således et blik på magten som noget der er 

foranderligt og dynamisk, og ses derfor som en modsætning til dominans, hvor 

magtrelationerne er fastlåste og frihed er fraværende (Dean 2006:78f,94). Magt og 

frihed betinger derfor hinanden, idet magten kun kan udøves over frie subjekter, der 

har mulighed for at reagere og handle anderledes (Foucault 2000a:342; Dean 

2006:50,75). Styring ses i denne optik derfor som en magtform, der virker gennem de 

styrede individers frihed ved at strukturere feltet for mulige handlinger, som indvirker 

på deres egen eller andres kapacitet til at handle (Dean 2006:49, Foucault 2000a:341) 

Med andre ord kan styring betragtes som en aktivitet, der former aktørens 

handlemuligheder og søger at give friheden form, således at chancerne for at et 

bestemt subjekt opstår forøges (Dean 2006:48; Villadsen 2006:15). Styring virker 

derfor ved at kunne iværksætte, tilvejebringe og tildele bestemte egenskaber, 

kapaciteter og roller til bestemte individer på en måde, så disse individer oplever sig 

selv i overensstemmelse med de givne egenskaber, kapaciteter og roller (Dean 

2006:75).  

 

I forståelsen af, hvordan magt virker, står subjektbegrebet herved helt centralt. 

Udgangspunktet for Foucaults subjektforståelse er et opgør med den essentialistiske 

forståelse af subjektet som et suverænt og konstituerende subjekt med en autentisk 

kerne. Ifølge Foucault er subjektet historisk betinget og skabes gennem forskellige 

kontekster og praksisser i vedvarende historiske processer og selvfortolkning. Der 

findes med andre ord derfor ikke en universel subjektform som kan genfindes overalt. 
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I stedet er der tale om forskellige former for subjekter, som er under evig konstruktion 

i forskellige magtrelationer (Heede 2002:19). Derfor ses magten netop som produktiv 

og skabende. Ordet subjekt har i følge Foucault en dobbeltbetydning. Man kan således 

i ordets ene betydning være subjekt for andres kontrol og afhængighed, og man kan 

være subjekt i forhold til sig selv ved at være bundet til egen identitet og viden om sig 

selv (Foucault 2000a:331). Transformationen fra individ til subjekt sker gennem en 

subjektivering eller subjektivation. Med subjektivering forstås, at mennesket bliver 

udråbt som subjekt i en bestemt diskurs. Dvs., man tilbydes således en bestemt 

position i diskursen, hvorfra der kan tales og handles meningsfuldt på en bestemt 

måde. Eller sagt på en anden måde, man ’modtager sig selv’. Subjektivation betegner 

den proces, hvormed man ’giver sig selv til sig selv’. Her gøres man ikke blot til et 

subjekt, men man vil også gerne selv være det (Andersen 2004:12).  

 

Ovenstående magtforståelse finder jeg særdeles anvendelig i forhold til at belyse OT 

som en styringsteknologi, netop fordi der sættes fokus på magtens produktivitet og 

skabende effekt. Der er således ikke tale om en direkte og undertrykkende form for 

styring, når jeg i specialet spørger ind til, hvordan man søger at styre medarbejderne 

gennem OT, men i stedet hvordan man gennem OT søger at skabe forskellige aktører 

med bestemte kapaciteter og handlemuligheder. Det er således ikke magten som 

sådan, der bliver analysens fokus, men mere specifikt magtrelationerne, som 

konstrueres på en bestemt måde gennem OT, som gør, at de ansatte tager imod det 

subjekt, der tilbydes dem. 

Specialets videns og sandhedsbegreb 

I Foucaults optik er magt og viden gensidigt betingede af hinanden (Heede 2007:105). 

”magt og viden medfører hinanden direkte, at der ikke er magtrelationer uden en 

korrelativ konstituering af et vidensområde, at der heller ikke er viden, som ikke på 

samme tid forudsætter og konstituerer magtrelationerne” (Howarth 2005:115). Dvs. 

at vi ikke kan ’magte’ noget før, vi har et kendskab og en viden omkring dette, og når 

noget gøres til genstand for viden sker det altid i sammenhæng med en art kontrol og 

regulering. Viden skal i denne optik derfor ikke forstås som hverken objektiv eller 

subjektiv, men er et centralt element i dannelsen af magt- og sandhedsregimer, 

hvorfor Foucault ofte omtaler magt og viden som en entydig størrelse – magtviden 

eller vidensmagten (Heede 2007:105). I følge Foucault består ethvert samfund af et 
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sandhedsregime, som definerer og udskiller sande udsagn fra de falske, og som giver 

bestemte individer en særlig position i forhold til at kunne komme med sande 

udtalelser. I moderne samfund er det i høj grad videnskaben, der udgør denne rolle. 

Sandhed forstås som et system af disponerede procedurer for at producere, regulere 

og distribuere påstande (Foucault 2000b:131f; Heede 2007:44). Sandhed er hermed et 

produkt af vidensmagten.  

 

Forståelsen af forholdet mellem magt og viden kommer til udtryk i dette speciale på 

to forskellige måder. Når jeg i problemformuleringen spørger ind til, hvordan styring 

kommer til udtryk gennem OT, lægger det således op til en analyse af, hvilke 

vidensformer der trækkes på for at begrunde og legitimere styringen, hvilket vil blive 

omhandlet nærmere i efterfølgende afsnit. Derudover gælder det ligeledes, at 

ovenstående forståelse af forholdet mellem magt og viden danner udgangspunktet for, 

hvilket videns- og sandhedsbegreb, der gør sig gældende for dette speciale. Forstået 

på den måde, at før jeg kan undersøge OT som et styringsværktøj, er jeg nødt til at 

indsamle en konkret viden om OT, og hvordan det fungerer i praksis, men samtidig 

bliver den viden, jeg indsamler om OT systematiseret og underlagt en form for 

regulering i forhold til mit konkrete udgangspunkt og afgrænsning. Dvs. min 

erkendelse af OT er derfor kontekstafhængig og emergerer på en bestemt måde 

afhængig af, hvilken optik genstanden betragtes ud fra og hvor fra. Samtidig er jeg 

også med til at styre, hvordan dette speciale skal læses ved undervejs at argumentere 

for de valg jeg har truffet. Dvs. at jeg således også er med til at modellere de briller 

specialet bliver læst med. Jeg erkender hermed, at jeg som forsker er med til at forme 

den genstand, jeg undersøger gennem mine analysestrategiske valg. Specialets 

konklusioner skal derfor heller ikke forstås som universalistiske sandheder, der er 

gældende til enhver tid, men skal ses i forhold til mine analysestrategiske valg. 

 

Jeg anerkender hermed, at dette speciale er underlagt en bestemt vidensdisciplin, 

hvormed jeg er nødt til at forholde mig til visse forskrifter og sandheder før, specialet 

kan gøre sig gældende og anses som gyldig indenfor denne disciplin (Mik-Meyer & 

Villadsen 2007:24f). Dette har derfor en betydning for, hvilke spørgsmål jeg kan stille 

til specialets analyser. Jeg kan alene kun spørge ind til hvordan genstanden 

konstrueres, da jeg ved at spørge indtil hvad genstanden er anerkender, at OT har en 

iboende værdi i sig selv og ’beder’ om at blive analyseret på en specifikt måde. 
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Ligeledes gælder, at jeg heller ikke kan spørge ind til, hvorfor genstanden er 

konstrueret som den er, da det vil betyde, at OT er underlagt nogle strukturer, der 

determinerer oprindelsen og konstruktionen heraf (Andersen 1999:12; Dean 

2006:69f). Epistemologisk betyder dette, at jeg i specialet bestræber mig på at bevæge 

mig på et slags anden ordens iagttagelsesniveau10, hvor jeg søger at iagttage andres 

iagttagelser af OT11. Mere specifikt iagttager jeg Dacapo Teatrets iagttagelser af dem 

selv som OT, og deres iagttagelser af organisationen, magt og forandring mv. Dette 

muliggør, at jeg i specialet kan belyse, hvordan genstanden konstrueres og emergerer 

gennem andres iagttagelser, og hvordan dette konstituerer bestemte sociale 

bevægelser (Andersen 1999:16) 

 

Ovenstående betyder, at der i højere grad bliver lagt op til en analyse af et 

analysestrategisk problem frem for et metodisk, idet analysestrategi handler om at 

forme et bestemt blik, der får omverdenen til at træde frem som bestående af andres 

iagttagelser (Ibid.:152). Analysestrategi handler således om at anerkende, at man som 

forsker er en del af vidensproduktionen, og at dette således har betydning for 

specialets sandheds- og vidensbegreb og dermed også for konklusionernes 

’rækkevidde’. Dette betyder dog ikke, at specialet ender ud med et relativistisk 

’anything goes’, hvor alle konklusioner og sandheder er lige gyldige på trods af, at det 

ikke er muligt at afspejle specialets analyse imod et absolut normsæt. Når man som 

forsker arbejder med et videns- og sandhedsbegreb som er kontekstafhængigt handler 

vidensproduktion i stedet om at redegøre for de valg, der ligger til grund for den givne 

undersøgelse, og som dermed konstruerer den genstand, der undersøges på en 

bestemt, men kontingent, måde.  

Analysestrategiske forudsætninger 

Jeg vil i det følgende redegøre for, hvilke forudsætninger specialets analysestrategi er 

formet ud fra. Dette er et forsøg på nærmere at specificere, hvordan det analytiske blik 

bliver til, og hvordan analysegenstanden konstrueres som en samling af egne og 

                                                
10 Iagttagelsesbegrebet refererer her til Luhmanns iagttagelsesbegreb, hvor iagttagelse er en 
forskelssættende operation, som gør iagttageren blind overfor det paradoks forskelsoperationen 
konstruerer. Ved at bevæge sig på  anden orden kan man således afdække det paradoks og den 
forskelsoperation, hvorigennem iagttageren på første orden iagttager (Andersen 1999:109) 
11 Jeg er dog opmærksom på, at jeg i specialet anvender empirisk materiale, som bygger på egne 
observationer. Det kan således forekomme, at jeg i specialet trækker på informationer, som er baseret 
på mine egne direkte iagttagelser – dvs. en iagttagelse af første orden.  
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andres iagttagelser. Det er derfor nødvendigt at tydeliggøre, hvornår og hvordan 

forudsætningerne for analysestrategien gør sig gældende, idet disse er afgørende for, 

hvordan analysens genstand viser sig i det empiriske materiale. Jeg vil i dette afsnit 

redegøre for den tekniske fremstilling af analysen, og hermed hvordan analysen og 

analysegenstanden konstrueres på en bestemt måde gennem mine konkrete 

analysestrategiske valg.  

 

For at gøre analysen mere stringent, har jeg valgt at inddele den i tre del-analyser 

inspireret af Foucaults tematisering af, hvordan man kan analysere magtrelationer – 

altså hvordan mennesket skabes som subjekt for sig selv og andre (Foucault 

1997:318; Foucault 2000a:326). Ved at undersøge hvorledes viden, subjekt og magt 

konstrueres gennem OT, giver det mig mulighed for at besvare, hvordan OT kommer 

til udtryk som en styringsteknologi. Analysen struktureres således ud fra følgende 

spørgsmål:  

1. Hvilke former for iagttagelser, begreber og procedurer for sandhedsproduktion 

kan identificeres i OT som en teknologi? 

2. Hvilke subjekter fremkaldes, promoveres og skabes der gennem OT, og 

hvordan konstrueres medarbejderen som subjekt for egne handlinger? 

3. Gennem hvilke magtformer, mekanismer og teknikker søges styringen 

realiseret? 

 

I den første analyse del er jeg interesseret i at undersøge, hvilke specifikke 

vidensformer, der kommer til udtryk gennem OT og som netop legitimerer og 

begrunder styringen af medarbejderne på en bestemt måde. Med andre ord ønsker jeg 

i dette kapitel at belyse, hvilken forståelse af blandt andet medarbejderne, 

organisationen og magt, som er gældende, når OT anvendes som et styringsværktøj. I 

dette kapitel spørger jeg derfor ind til, hvordan eksempelvis medarbejderne og 

organisationen iagttages gennem OT, og hvilke bestemte vidensformer, begreber og 

procedurer for sandhed der ’trækkes’ på. Jeg finder herved, at OT trækker på 

forskellige forståelser og begreber, der blandt andet producerer en sandhed om, at 

medarbejderne skal frigøres fra uhensigtsmæssige og undertrykkende mønstre 

gennem empowerment. Med denne analyse bliver det muligt at stille spørgsmålet: 

Hvis medarbejderne gennem OT træder frem som nogle, der skal frigøres gennem 

empowerment, hvordan kommer denne empowermentproces konkret til udtryk, og 
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hvad vil det så sige at være en frigjort og empowered medarbejder? Med disse 

spørgsmål bevæger jeg mig således ned til anden del af analysen, hvor jeg med afsæt i 

Goffmans teori om social samhandling søger at udfolde, hvordan 

subjektiveringsprocessen konkret udspiller sig i interaktionen mellem medarbejderne 

og OT og herigennem hvilke subjektpositioner medarbejderne tilbydes eller 

medarbejderne tilbyder dem selv i den konkrete interaktion. Dvs. jeg ønsker hermed 

at belyse, hvilke konkrete subjektformer som søges skabt gennem OT, når denne 

anvendes som et styringsværktøj. Jeg spørger i dette kapitel derfor ind til hvad det er 

for nogle egenskaber, kapaciteter samt handlemåder som mere eller mindre direkte 

italesættes som ’rigtige’ og tillægges bestemte subjektpositioner. Denne analyse ligger 

blandt andet op til en forståelse af, at den frigjorte medarbejder er en som kan skabe 

sig selv på ny gennem legen. Dette leder over i analysens tredje og sidste del, hvor jeg 

undersøger, hvordan man gennem OT kan styre på en bestemt måde, der får 

medarbejderne til at indtræde i subjektpositionen som mægtiggjorte. I denne analyse 

spørger jeg derfor ind til hvilke forskellige magtmekanismer og teknikker, der 

benyttes i OT i forsøget på at stimulere, påvirke og bearbejde medarbejderne i forhold 

til at styre sig selv. 

 

 Ovenstående tre analysedele åbner således op for et blik for, hvordan magt og viden i 

OT er koblet på en sådan måde som begrunder og legitimerer styringen af 

medarbejderne på en særlig måde uden, at der kan stilles spørgsmål hertil, og hermed 

en besvarelse af, hvordan styring konkret kommer til udtryk gennem OT. I 

forlængelse af analysen vil jeg efterfølgende i et afsluttende kapitel reflektere over og 

diskuterem hvordan OT er blevet mulig som et styringsværktøj, og endvidere hvordan 

dette styringsværktøj sætter nogle begrænsninger og muligheder for ledelsesrummet, 

og hermed belyse problemformuleringens sidste del. 

Kombinatorik af analysestrategier 

Som nævnt ovenfor vil jeg i analysedel to med udgangspunkt i Goffman undersøge, 

hvordan subjektiveringsprocessen aktivt udspiller sig. Grunden til dette er, at Foucault 

ikke har noget direkte bud på, hvordan man konkret undersøger tilblivelsen af de 

givne subjekter i en bestemt relationer. Dvs. hvordan subjekter i praksis interagerer og 

indtræder i de bestemte positioner, der bliver tilbudt, og han har da heller ikke selv 

beskæftiget sig med dette i sine undersøgelser. For bedre at kunne belyse, hvordan 
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styringen konkret kommer til udtryk gennem OT – og i den forbindelse, hvordan 

medarbejderne subjektiveres har jeg derfor valgt at kombinere mit teoretiske 

udgangspunkt i Foucault med Goffmans teori om social samhandling. Grunden til 

dette er, at jeg mener, at Goffman kan give mig nogle konkrete teoretiske værktøjer til 

at undersøge, hvordan OT som en styringsteknologi producerer og skaber bestemte 

subjekter, idet han med sine metaforer om spil, teater og ritualer viser, hvordan selvet 

skabes og genskabes i interaktioner. Jeg er ikke interesseret i at foretage en større og 

dybere epistemologisk diskussion af, hvordan Goffman og Foucault eventuelt 

komplementerer hinanden. Jeg vælger i stedet blot at inddrage udvalgte dele af 

Goffmans teoretiske arbejde som et supplement til mit Foucaultianske udgangspunkt 

for bedre at kunne åbne op for en analyse af, hvordan styringen udspilles i praksis. På 

trods af, at Foucault og Goffmans udgangspunkter umiddelbart er ret forskellige, ser 

jeg ikke de store problemer i at kombinere teorierne, da de på visse centrale punkter 

også minder om hinanden12. Overordnet arbejder de begge ud fra et ikke-

universalistisk sandhedsbegreb og har en fælles interesse i at undersøge, hvordan 

selvet bliver skabt. De arbejder således begge ud fra en forståelse af, at selvet er et 

produkt af en social proces. For begge gælder det derfor, at individet i deres analyser 

af selvets skabelse ofres til fordel for det sociale. Derudover kan der drages paralleller 

mellem Foucaults begreb om subjektposition og Goffmans rollebegreb, der begge 

beskrives som et sted der tilbydes individet, hvorfra der kan handles og siges noget 

meningsfuldt. En nærmere præsentation af Goffmans begreber, som jeg finder 

anvendelige i dette speciale vil i det følgende afsnit blive redegjort for.  

Erwing Goffman 

Goffman var udpræget mikrosociolog og beskæftigede sig med den symbolske 

interaktionisme som udspringer af Chicago-skolen, hvor det grundliggende fokus er, 

hvordan mennesker bruger og tolker symboler for at skabe og bevare bestemte indtryk 

af sig selv (Mik-Meyer & Villadsen 2007:44). Goffman interesserede sig særligt for 

”hvorledes menneskers identiteter skabes og vedligeholdes, trues og repareres i 

sociale samhandlinger, samt hvordan dette ”arbejde” muliggøres og begrænses af 

forskellige sociale mikronormer.” (Kristiansen & Mortensen 2005:44). I denne optik 

                                                
12 Det ligger udenfor dette speciales formåen og interesse at fremhæve alle punkter, hvormed Foucault 
og Goffman adskiller sig fra hinanden eller komplementerer hinanden. I stedet nøjes jeg med at 
fremhæve de punkter, jeg finder relevante i forhold til specialets analytiske udgangspunkt. 
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står rollebegrebet helt centralt. En rolle består af den aktivitet et individ ville udføre 

såfremt denne udelukkende handlede i henhold til de normative krav, der stilles til 

vedkommendes position (Goffman 2004a:194-196). En rolle ses altså som noget, der 

på forhånd er givet af strukturerne og situationen, og når man udfører en given rolle, 

skal det indtryk man giver i situationen være i overensstemmelse med de 

forventninger og forskrifter, der er tilskrevet denne. Når man træder ind i en position 

og udfylder den, bliver man med andre ord fastlåst i denne position, hvor man 

forpligter sig til at leve op til de ”løfter og personlige ofre” der er indbygget i den – 

indtil man igen træder ud af den13. Der tilbydes i praksis så at sige et givet selv til det 

individ som indtager rollen, og som danner grundlaget for individets eget selvbillede 

og det billede andre får af denne (Ibid.:194-198). Dvs. individet er i interaktionen 

begrænset af om rollespillet, og dermed individets selvfremstilling, er i 

overensstemmelse med de normer der er gældende i den konkrete situation, og at de 

tilstedeværende accepterer dette (Poulsen 2005:165). Dette skal dog ikke forstås som 

om, at individet fuldstændigt er determineret af strukturerne, og opsluges af de roller 

der gives i situationen. Tværtimod fokuserer Goffman netop på individernes mulighed 

for at handle strategisk i en situation og tilføje et personligt præg på den rolle de 

udfører. I forhold til det sidstnævnte skelner Goffman mellem rolleomfavnelse, hvor 

man fuldt accepterer og forsvinder ind i det selv, der tilbydes i rollen, og 

rolledistance, hvor man søger at give rollen karakter ved aktivt at manipulere med 

situationen i forhold til den rolle der udspilles, og dermed give rollen en mere 

personligt karakter (Goffman 2004a:205-208). 

 

Til at beskrive hvordan individet agerer strategisk i en interaktion, anvender Goffman 

henholdsvis teater- og spilmetaforen. Med teatermetaforen søger man ved hjælp af 

begreber fra teaterverdenen at forstå, hvordan individet forsøger at kontrollere de 

signaler og indtryk de giver overfor andre tilstedeværende gennem eksempelvis 

rollespil, brug af rekvisitter mv. Spilmetaforen muliggør i stedet iagttagelser af, 

hvordan individet strategisk opfatter, anvender og manipulerer information om sig 

selv, for at optimere de indtryk de giver omverden ved at sætte sit eget selv på spil 

med henblik på at vinde større anseelse, men samtidig også med risiko for at tabe en 

                                                
13 Individet er således ikke knyttet til en enkelt rolle, men udfører flere roller, da individet indgår i flere 
forskellige sammenhænge og mønstre. Individets rollespil optræder som regel derfor i ansigt-til-ansigt 
situationer med andre relevante tilhørere (Goffman 2004a:195,200) 
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vis anseelse. Goffman opererer udover overnævnte metaforer ligeledes med en 

ritualmetafor, som indfanger den omsorg, tillid og respekt interaktioner 

grundlæggende er baseret på, og hvordan individet i interaktionen følger bestemte 

procedurer og selvfølgeligheder uden at stille spørgsmål hertil. Gennem 

ritualmetaforen er det således individets forsøg på at opretholde de andre 

interagerendes selv, og ikke kun sit eget, der sættes fokus på (Kristiansen & 

Mortensen 2005:45f; Poulsen 2005:164f; Mik Meyer & Villadsen 2007:45f). Særligt i 

forbindelse med at afdække de rituelle aspekter i sociale samhandlinger taler Goffman 

om ansigtsarbejde. Der er ikke tale om ansigt i bogstavelig forstand, men den positive 

og sociale værdi, der kommer til udtryk i den linie14, individet anlægger gennem et 

møde med andre, og som individet knytter til sig selv og andre knytter til ham 

(Jacobsen & Kristiansen 2004:21). Et individ vil i den givne situation besidde, bære 

eller forsøge at opretholde ansigt således, at det gengiver et billede af selvet, der er 

internt konsistent. I følge Goffman er ansigtet kun til låns fra samfundet, og når et 

individ påtager sig et bestemt selvbillede og udtrykker det gennem ansigtet, forventes 

denne at leve op til det, og hvis individet ikke optræder som det forventes vil ansigtet 

blive taget tilbage igen (Goffman 2004b:43). Ansigtsarbejde er så at sige et forsøg på 

at modvirke episoder, hvor ens eget eller andres ansigter bliver truet, og interaktionen 

bærer derfor oftest præg af, at de tilstedeværende samarbejder om at opretholde sit 

eget og hinandens ansigter. 

 

Den sociale interaktion kan herved forstås ud fra et samspil mellem ritualer, spil og 

rollespil i forsøget på at reproducere og opretholde de eksisterende normer for social 

samhandling, idet de hver især indfanger noget essentielt ved den menneskelige 

interaktion. Ved at betragte den interaktive proces mellem medarbejderne og OT som 

en social interaktion kan jeg med ovenstående begreber fra Goffman åbne op for en 

analyse af, hvordan subjektiveringsprocessen konkret udspiller sig i interaktionen 

mellem medarbejderne og OT. Dvs. et blik på, hvordan OT i interaktionen begrænser 

medarbejdernes handlerum ved at udstikke bestemte roller eller subjektpositioner, 

som medarbejderne må indtræde i for at opretholde den sociale orden, der gælder for 

den konkrete interaktion. Ligeledes åbner Goffmans begrebsverden op for en analyse 

                                                
14 En linie definere Goffman som et mønster af verbale og non-verbale handlinger, der udtrykker 
individets opfattelse af situationen. Dvs. individets vurdering af de andre deltagere og især af ham selv 
(Goffman 2004b:39) 
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af, hvordan styringen i praksis udspiller sig som et spil, hvori medarbejderne får 

mulighed for at optimere deres selvfremstilling ved at omfavne de roller de tilbydes i 

interaktionen, og dermed skabe et bedre ansigt. Med andre ord bliver det herved 

muligt at se, hvordan subjektpositionerne udøves og udspilles aktivt i den konkrete 

situation. Samtidig muliggør Goffman et indblik i, hvordan subjektet konkret skabes 

og formes i interaktionen mellem medarbejderne og OT på baggrund af en slags 

forhandling om at opretholde den sociale orden med udgangspunkt i fremviste 

konflikter på scenen. Endvidere kan jeg hermed få indblik i hvilken moral der er 

gældende i interaktionen i forhold til hvilke emner og konflikter, som kommer på 

banen i den udspillede situation. 

Empirisk udgangspunkt 

I det følgende afsnit vil jeg præsentere det empiriske udgangspunkt som de følgende 

analyser tager udgangspunkt i. 

 

For at belyse og undersøge et større fænomen i form af OT som et styringsværktøj har 

jeg valgt at tage udgangspunkt i Dacapo Teatret og deres virke for at illustrere, 

hvordan man kan se styring komme til udtryk gennem OT. Grunden til at jeg har valgt 

at tage udgangspunkt i Dacapo Teatret som grundlag for mit empiriske udgangspunkt 

er, at Dacapo Teatret, som tidligere nævnt, er det første af sin slags i Danmark, og er 

et af de førende OT i Danmark, idet de har gennemført over 2000 jobs i ca. 1000 

forskellige organisationer15. Derudover har Dacapo Teatret en forskningsenhed, som 

forsker i at udvikle deres metoder16, hvorfor der foreligger en del beskrivende 

materiale omkring deres arbejdsproces, metoder og hvordan de eksempelvis ser på 

organisationen. Dacapo Teatret har derfor gennem deres arbejde på mange måder 

været med til at præge og udvikle begrebet om OT i Danmark17. I ambitionen om at få 

et nuanceret billede af, hvordan Dacapo Teatret arbejder med forandringsprocesser i 

forskellige organisationer og herunder, hvordan styring herigennem kommer til udtryk 

har jeg valgt at bygge mit primære empiriske grundlag ud fra en datatriangulering, 

hvor jeg har kombineret observationer, skriftligt beskrivelsesmateriale fra Dacapo 

Teatret og interview. 

                                                
15 http://www.dacapoteatret.dk/wm108849 
16 http://www.dacapoteatret.dk/wm108837 
17 http://www.dacapoteatret.dk/wm108809 
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For at få et indblik i, hvordan styringen af medarbejderne udspiller sig i praksis 

gennem OT, har jeg valgt at benytte mig af observationsstudier for helt konkret at 

kunne se, hvad der foregår i processen med interaktivt teater. Dvs. hvilke metoder, der 

bringes i spil og hvordan, på hvilken måde inddrages medarbejderne som publikum i 

forløbet og hvordledes forløber den videre interaktion mellem medarbejderne og 

Dacapo Teatret, hvordan handler medarbejderne på handlinger mv. Jeg har således 

deltaget i to forskellige arrangementer med Dacapo Teatret og har desuden fået 

udleveret en videooptagelse af et tredje arrangement af Dacapo Teatret. Det første 

arrangement jeg deltog i handlede om arbejdsmarkedsfastholdelse i en specifik 

kommune18, og som var iværksat af det kommunale jobcenter. Det andet arrangement 

omhandlede konflikthåndtering i en offentlig kontrolmyndighed, og det sidste om 

værdiimplementering på et offentlig sygehus (For nærmere beskrivelse af 

arrangementerne se bilag A). Selvom de tre arrangementer omhandlede forskellige 

temaer og var bygget forskelligt op var processen umiddelbar sammenlignelige; især 

ved de to sidstnævnte arrangementer. I analysedel 2 har jeg primært valgt at inddrage 

passager og udsagn fra konflikthåndteringsarrangementet af flere årsager. For det 

første er det i dette arrangement, at styringen af medarbejderne tydeligst kommer til 

udtryk. For det andet har kunden i højere grad har været en central spiller i 

udformningen af de fremviste scener, end ved de andre arrangementer. For det tredje 

skyldes det, at selvom styring også er tydeligt i arrangementet omkring 

værdiimplementeringen begrænses jeg af, at det kun er brudstykker af arrangementet 

som er optaget. Eksempelvis er den første fremvisning af flere af scenerne ikke er 

blevet optaget, hvilket betyder at selvom det er muligt på baggrund af publikums 

kommentarer at gætte sig frem til hvad den forrige scene omhandlede vides det ikke 

med sikkerhed, hvad publikum reagerer på baggrund af. Endelig adskiller det første 

arrangement sig fra de andre, idet målgruppen ved dette arrangement ikke primært er 

medarbejderne i jobcenteret, men centrale aktører i kommunen, hvilket ligger udenfor 

specialet interesse, hvor fokus nærmere er på, hvordan OT inddrages i organisationer 

som et styringsredskab overfor medarbejderne. 

 

                                                
18 Jeg har i dette speciale valgt ikke at angive de specifikke organisationer, som har bestilt forløbet 
med Dacapo Teatret. 
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Det skriftlige beskrivelsesmateriale består af beskrivelser og informationer fra Dacapo 

Teatrets hjemmeside: www.dacapoteatret.dk samt forskellige brochurer, ’flyers’, 

workingpapers og endelig en afhandling fra Claus Have, som er konsulent hos 

Dacapo Teatret. Karakteristisk for disse kilder er, at de alle er udarbejdet af Dacapo 

Teatret og indeholder deskriptioner af konkrete metoder, hvordan de arbejder med 

interaktiv teater, hvilke fordele denne metode indebærer, og hvordan organisationen 

kan få gavn af dette arbejde. Fordelen ved at jeg i specialet anvender skriftlige kilder 

er blandt andet, at denne empiri er skabt uafhængigt af min deltagelse som forsker, 

hvilket gør, at den skriftlige empiri bliver et godt supplement til mine observationer 

og mit interview. 

 

I forbindelse med indsamlingen af mit empiriske materiale har jeg foretaget et 

enkeltstående kvalitativ interview med en person fra Dacapo Teatret, som både 

fungerer som skuespiller og konsulent. Interviewet kan i høj grad karakteriseres som 

et forskningsinterview eller et slags ekspertinterview, hvor formålet med interviewet 

primært har været at få en dybere viden omkring Dacapo Teatret og deres 

arbejdsgange. Interviewet har netop givet mig mulighed for at spørge ind til områder 

og temaer, som det skriftlige kildemateriale ikke har kunne give mig svar på. 

Samtidig kunne interviewet åbne op for eventuelle blinde vinkler, jeg som forsker 

måtte have eller sagt med andre ord kunne et interview fungere som en øjenåbner i 

forhold til temaer som jeg ikke har været bevidst om. Jeg har derfor benyttet mig af et 

semistruktureret interviewform, da denne interviewform tillader fleksibilitet i forhold 

til interviewguiden og udforske interessante retninger som interviewpersonen kan 

åbne op for (Andersen 2003:212). Jeg har i interviewet derfor lagt ud med åbne 

spørgsmål, som har muliggjort at informanten selv har kunnet været med til at udpege 

særlige problemstillinger vedrørende specialets genstandsfelt og herved åbne op for 

nye erkendelser. 

 

I de følgende analyser trækker jeg delvist på andre forskeres studier indenfor temaet 

empowerment, idet der, så vidt jeg er bekendt med, ikke umiddelbart findes andre 

studier af OT som et styringsværktøj eller en subtil magtstrategi. Jeg benytter derfor 

andres studier som inspiration og til at understøtte mine egne fremanalyserede pointer, 

hvorfor de kan betragtes som sekundær empiri. 
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I ovenstående kapitel har jeg redegjort for de analysestrategiske valg, der danner 

rammerne for dette speciale og kan illustreres ved følgende model: 

Sammenfattende analysestrategisk design: 

Analysestrategisk design Fænomen Kontekst 

Teoretisk Empowerment - 

selvstyring og 

styringsteknologier 

Foucaults begreb om magt 

+ 

Goffmans teori om social 

samhandling 

Empirisk OT  som teknologi Observationer af 

forumteaterprocesser i 

praksis, interview og 

beskrivelsesmateriale. 
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Analyse del 1 – vidensformer og sandhedsproduktion 
For at kunne besvare, hvordan OT kommer til udtryk som en styringsteknologi, vil jeg 

i dette kapitel, som er analysens første del, analysere, hvordan organisationen og den 

ansatte konstrueres på en specifik måde, når denne gennem OT gøres til genstand for 

viden, og som herigennem virker determinerende for, hvad som konkret kan styres på 

og hvordan. Dette åbner således op for en analyse af, hvilke former for tænkning, 

viden, ekspertise, strategier eller rationalitet som bringes i anvendelse i forhold til at 

gøre bestemte emner, domæner og problemer styrbare, og i forlængelse heraf hvilke 

bestemte former for sandheder det afføder; hvilket jeg i dette kapitel vil søge at 

illustrere. 

Forumteater 

Som nævnt i specialets indledende kapitel bygger OT primært på Boals forestillinger 

og metoder omkring forumteater. Forumteater er en særlig teaterform, der, som 

tidligere nævnt, i al sin enkelthed består i at skuespillere fremfører små scener, der 

illustrerer forskellige temaer eller situationer, som er præget af konflikt. I den 

forbindelse har deltagerne mulighed for at ændre og præge udviklingen af scenerne 

ved at komme med forslag til dialog og handlinger som enten skuespillerne eller de 

selv udfører (Boal 2005:15; Bilag C). Denne teaterform muliggør således at tilskuerne 

bliver aktivt involveret i udformningen af teaterstykket i og med, at anvendelsen af 

forumteater får virkeligheden til at træde frem på en specifik måde, som gør den 

styrbar på bestemte måder via bestemte teknikker og med bestemte målsætninger. 

Dette vil i det følgende blive behandlet nærmere. 

 

Formålet med forumteater er i følge Boal at hjælpe tilskueren med at forvandle sig til 

protagonist i den dramatiske handling. Dvs. at gøre tilskueren engageret og indtage 

hovedrollen i den dramatiske handling på en måde så tilskueren bagefter kan 

inkorporere de handlingsmuligheder i sit virkelige liv som denne har afprøvet i 

Chapter Three 



Et spil for galleriet? 

 28 

praksis. Forumteaterets målsætning er således, at empower deltagerne til at kunne 

foretage ændringer i deres liv. 

 

For at dette kan realiseres fordrer det tre grundlæggende antagelser. For det første, at 

alle elementer af vores sociale liv er gennemtrængt af samfundets moralske og 

politiske værdier, strukturer for dominans og magt mv. og for det andet, at dette sker 

gennem undertrykkelse såvel som forførelse. I det konventionelle teater bliver 

publikum præsenteret for billeder af det sociale liv på en autonom måde som 

publikum ikke kan ændre på (Boal 2005:52). Forumteater er et forsøg på at gøre op 

med denne ubevægelighed, og gøre forandring til en gensidig størrelse. Dvs. at teater 

kan påvirke publikum gennem billeder af det sociale liv, men publikum kan ligeledes 

påvirke indholdet af billeder, hvilket leder frem til den anden antagelse, at når den 

’undertrykte’ selv skaber sin egen billedverden af sin ’undertrykkelse’ 

gennemtrænges denne ikke længere af andres værdier og målsætninger, men realiserer 

i stedet sine egne handlinger (Ibid.:52-54). Den sidste antagelse er, at når deltagerne 

under et forløb med forumteater føler sig som hørerne til den samme sociale gruppe, 

så bliver ’undertrykkelsen’ af én, ’undertrykkelsen’ af dem alle, hvilket tillader, at 

man i fælles sympati kan studere forskellige muligheder for at bryde med 

’undertrykkelsen’, og hjælpe den ’undertrykte’ til at reflektere over egne handlinger 

(Ibid.:56f). Gennem forumteater gøres den ’undertrykte’, som i dette speciale 

repræsenterer de ansatte i organisationen, således til kunstner, som i kraft heraf har 

adgang til det æstetiske rum, hvorigennem kunstneren kan lege med virkeligheden i 

sine billeder – ”Han øver sig i den anden verden (den æstestiske) for at kunne 

foretage ændringer i den første verden (den sociale)” (Ibid.:55). Den sociale verden 

træder i denne optik derfor frem som noget, der kan begribes og håndteres, og teatret 

bliver så at sige en legeplads for den virkelige verden. OT tilbyder med andre ord 

organisationerne et værktøj, hvorigennem socialiteten kan iscenesættes og gøres 

håndterbar. 

 

I følge Boal19 skaber mennesket ikke bare teater, men det er teater, forstået på den 

måde, at teater opstod i det øjeblik, hvor mennesket kunne iagttage sig selv og sine 

                                                
19 I 1973 udgav Boal sin første bog omkring De Undertryktes Teater, hvori han beskriver det teoretiske 
og praktiske grundlag for forumteater. Jeg har i dette speciale valgt at tage udgangspunkt i Boals senere 
udgivelse ”lystens regnbue”, da Boal i denne bog beskriver, hvordan De Undertryktes Teater gør sig 
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handlinger. Når mennesket gennem teater kan opfatte sig selv, bliver det samtidig 

muligt at se, hvad det ikke er, og i den forbindelse reflektere over hvad det kunne 

blive. Refleksionen over egne handlinger og muligheden for at ændre dem, er i følge 

Boal et central punkt, hvorved mennesket adskiller sig fra dyrene, der udelukkende 

handler instinktivt. Mennesket har med andre ord ”lært at være tilskuer til sig selv 

samtidig med at det handler i livets spil dvs. samtidig med, at det er skuespiller.” 

(Boal 2005:27). På denne baggrund kan det argumenteres for, at når forumteater 

anvendes som et forandringsværktøj i organisationen, tilbydes der en operativ skelnen 

i iagttagelsen af organisationens medarbejder, som træder frem på to forskellige 

måder før og efter forløbet med forumteater. Den ansatte før teater iagttages i denne 

optik som en passiv person. Det vil sige, at medarbejderen godt kan være bevidst 

omkring problemstillinger og konflikter, men er ude af stand til at gøre noget ved det i 

og med, at medarbejderen ikke selv er bevidst om, hvordan dens handlinger er 

ugunstige, samt muligheden for at ændre dem. Det er en person som er gennemtrængt 

af fastlåste værdier samt måder at gøre tingene på, hvorfor dennes handlinger kan 

sammenlignes med et dyr som handler ud fra instinktet. Det er således en ansat, som 

derfor heller ikke er i stand til at ændre og udvikle sig, da denne ikke har indsigt i sin 

egen person, og derfor heller ikke hvad denne ikke er og kan blive. I modsætningen 

hertil står den ansatte efter teater. Her træder den ansatte frem som en person, der er 

bevidst om sig selv, og sine handlinger. Den ansatte iagttages således som en der 

aktivt handler, og ikke som en der er fuldstændig determineret af samfundets 

strukturer, men netop har mulighed for at ændre dem gennem sine handlinger. Fordi 

den ansatte efter teater netop evner at reflektere over sig selv som person og sine 

handlinger kan man derfor forvente, at det er en person som agerer ansvarligt, og som 

naturligt ønsker at udvikle sig, idet den ansatte er opmærksom på, hvorledes denne 

kunne forbedre sine handle- og væremåder, fordi den ansatte netop kan se det, som 

denne ikke er. 

 

Sidstnævnte er det som efterstræbes, og organisationens medarbejder skal hjælpes til 

at reflektere over sig selv og sine handlinger og indtage hovedrollen i sit eget liv ved 

at gøres til skuespiller. Således gøres medarbejderen og dennes handlinger til 
                                                                                                                                       
gældende og kan forstås i den vestlige verden, hvor det at være undertrykt har en anden betydning, idet  
repressive militær regimer og diktatur er fraværende. Desuden mener jeg, at denne fremstilling af De 
Undertryktes Teater i høj grad er forenelig med udgangspunktet for Dacapo Teatrets arbejde, hvor 
forumteater fortsat er deres primære metode. 
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styringens objekt ved at benytte en slags adskillelsespraksis, som skelner mellem den 

passive medarbejder og den refleksive medarbejder. Den passive medarbejder gøres 

herved til styringsobjekt ved at identificere og afgrænse problematiske egenskaber hos 

medarbejderen, som kræver en hjælpende hånd. I dette tilfælde handler det derfor om 

at hjælpe medarbejderen til at kunne reflektere over sig selv og sine handlinger og på 

denne måde mægtiggøre medarbejderne til at foretage ændringer i sine handle – og 

væremåder, der er mere gavnlige for organisationen. I Boals optik tjener teater derfor 

til at adskille skuespilleren, der agerer, fra tilskueren, som observerer. Skuespiller og 

tilskuer er i denne forstand ikke nødvendigvis to forskellige personer, men kan være 

samlet under én og samme person (Boal 2005:33). Adskillelsespraksisser kommer 

også til udtryk som en proces, der objektiverer individet gennem en skelnen i 

individets indre, som fordrer, at individet må beherske dele af sig selv, for at kunne 

agere som autonomt og rationelt individ. Med andre ord isoleres så at sige dele af 

individet gennem adskillelsespraksissen, som reducerer individet fra ’det hele individ’ 

til et eller få objektiverede problemer, hvilket samtidig legitimerer og begrunder 

styringens nødvendighed (Foucault 2000a:326). Dette kommer til udtryk i det 

følgende. 

 

I følge Boal realiserer mennesket kun en lille del af vores potentialer som person 

gennem vores handlinger. Denne begrænsede størrelse kalder Boal for 

personligheden. Når mennesket som skuespiller skal spille en rolle kræver det oftest, 

at skuespilleren ’dykker ned på bunden’ af sin person og undersøger sjælens dybder 

for at kunne fortolke denne rolle. I en almindelig teaterforestilling er det oftest, at 

’sunde’ skuespiller må fortolke en ’syg’ rolle, idet ingen har lyst til at se et stykke 

uden drama og abnormalitet20. Dette leder frem til pointen om, at hvis en ’sund’ 

skuespiller kan blive til en ’syg’, ved at finde ’sygelige’ karaktertræk frem i sin 

person, så kan en ’syg’ personlighed på samme måde vække sine ’sunde’ roller til 

live. Den ’syge’ kan så at sige blive skuespiller (Boal 2005:49-51). Ved at fremføre 

små scener, som illustrerer, hvordan en eller flere medarbejderes handlinger skaber 

eller bidrager til konfliktprægede situationer, søger man således at forvandle den 

passive medarbejder (tilskueren) til en bevidst og ansvarstagende medarbejder 

(skuespilleren). De skildrede medarbejdere fremstilles ofte som personer, der ikke har 
                                                
20 Sund skal i denne optik forstås som det der af samfundet er defineret og accepteret som det normale, 
og syg henviser således til de mennesker, der bryder med denne norm. (Boal 2005:49f)  
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begreb om, hvordan deres handlinger og personlige adfærd kan være 

uhensigtsmæssige. Eksempelvis kommer dette til udtryk i stykket, hvor to 

kontrollanter kommer på kontrolbesøg i en kiosk, og den ene af kontrollanterne er 

meget aggressiv og beskyldende i sin fremtoning overfor den tyrkiske kvinde der 

passer kiosken, som efter et stykke tid ender med at styrte grædende ud af kiosken (jf. 

Kapitel 4). De efterfølgende ændringsforslag koncentrerer sig derfor også primært 

om, at den aggressive og beskyldende kontrollant skal ændre sin adfærd. Man kan 

således sige, at kontrollantens adfærd i denne scene ’sygeliggøres’, og skal have hjælp 

til at finde den sunde adfærd frem, som er hengemt inde i personen. Med andre ord 

isoleres bestemte egenskaber hos kontrollanten, der kan identificeres som ’sygelige’ 

og underligges styringen for, at medarbejderen kan træde frem som refleksiv og 

handleansvarlig. I følge Boal behøver tilskuerne ikke selv at udføre de alternative 

handlingsforslag på scenen for at tilskuerne forandres til ’skuespillere’, men det 

handler i lige så høj grad om, at publikum blot reflekterer over andre mulige 

handlinger inde i sig selv (Meisiek 2004:810). Dvs. at når publikum på scenen bliver 

præsenteret for et billede, som afspejler deres virkelighed, og dermed nogle karakterer 

som de kan relatere sig til, fordrer det, at publikum ’dykker ned’ i deres eget indre for 

at finde hengemte sunde roller frem, som kan hjælpe personen på scenen – hvad enten 

forslagene siges højt eller ej. Denne proces forstærkes gennem Dacapo Teatrets virke 

ved, at de opfordrer deltagerne til at diskutere forskellige løsningsforlag i små grupper 

inden forslagene kommer for plenum. På denne måde ’tvinges’ alle deltagerne i 

publikum til at reflektere over alternative handlemåder i forhold til de viste situationer 

på scenen, og herigennem mere eller mindre bidrage til udviklingen af stykket21. 

Herved forandres medarbejderne i følge Boal til en mægtiggjort medarbejder, der er i 

stand til at ændre på uhensigtsmæssige forhold. 

 

Udover Boal trækker Dacapo Teatret i deres arbejde også på andre begreber og 

teoretiske forståelser, som er med til at forme, hvordan forskellige objekter træder 

frem, og dermed også Dacapo Teatrets arbejde med organisationerne. Jeg vil i det 

                                                
21 At Dacapo Teatret inviterer publikum til at drøfte alternative løsningsforslag i mindre grupper kan 
derudover skyldes, at deltagerne blandt andet i højere grad tør åbne op og komme med forslag i en 
mindre gruppe, end hvis drøftelserne kun foregår i en større forsamling. Derudover kan 
gruppedrøftelserne fungere forstærkende i forhold til disciplineringen af medarbejderne gennem 
gensidig overvågning, hvilket bliver nærmere behandlet i kapitel 5. 
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nedenstående derfor belyse hvilket blik på organisationen, magt og forandring der 

tilbydes organisationen, når OT anvendes som en teknologi. 

Blik på organisationen 

Dacapo Teatrets forståelse af organisationer er stærkt inspireret af Ralp Staceys 

definition af organisationer (Bilag B). Ralph Stacey bygger i sin forståelse af 

organisationer og forandring på kompleksitetsteorierne, som netop gør op med 

forestillingen om kausalitet, og dermed muligheden for at bestemme udfaldet af en 

bestemt handling. I organisationsøjemed betyder dette, at det eksempelvis ikke er 

muligt at bestemme og forudsige, hvordan en forandringsproces vil forløbe. Ralp 

Stacey gør således op med den traditionelle forståelse af, at ”organizations become 

what they become through plans for the whole organization” (Stacey 2006). Dvs. at 

organisationer er et produkt af forskellige planer, programmer og direktioner, som er 

valgt af ledelsen og herefter implementeret i organisationen. I stedet er Stacey af den 

overbevisning, at organisationer skal forstås ”in the local interaction of people, who 

are the organization, from which emerges population wide patterns that is the 

organisation” (Ibid.). I denne optik ses organisationen som et samspil og 

forhandlinger af de mange intentioner og planer som de mange medarbejdere i 

organisationen hver især har i deres daglige arbejde. 

 

Når Dacapo Teatret hyres til at intervenere i organisationens forandringsproces 

tilbydes der således et bestemt blik på organisationen og dets medlemmer. 

Forandringer af organisationen hen imod et bestemt mål iagttages i denne optik som  

noget ledelsen ikke blot kan beslutte sig for og iværksætte, da forandringen afhænger 

af, hvordan medarbejderne i organisationen respondere og skaber mening ud af de 

planer mv. som skal implementeres. ”Det sker i de dagligdags processer, hvor vi 

relaterer til hinanden, forholder os til det vi møder, bliver overraskede og ofte er nødt 

til at handle uden helt at kende konsekvenserne af handlingerne.” (Bilag B). I denne 

betragtning er det ikke udelukkende ledelsen, som har ansvaret for, hvordan 

organisationen er. Det overlades også til medarbejderne, da organisationen iagttages 

som noget, der skabes på baggrund af de ansattes interaktioner. Man kan herudfra 

argumentere for, at der gennem OT sker en vis umyndiggørelse af lederen, idet 

lederen ikke kan diktere slagets gang. Når medarbejderne betragtes som skabere af 

organisationen gennem interaktioner, iagttages det derfor som nødvendigt, at disse 
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bevidstgøres om deres egen rolle og betydning for organisationen således, at de kan 

agere hensigtsmæssigt og ansvarsbevist i organisationens interesse. Dacapo Teatret 

henviser blandt andet til historien om ”at vingeslaget fra sommerfuglen i Brasilien 

kan udløse en orkan i USA” (Bilag B). I overført betydning vil det sige, at hver enkelt 

lille handling, som umiddelbart virker ubetydelig, kan få store konsekvenser på 

længere sigt, som er umulige at forudsige. Det samme anses som gældende for 

organisationen. I denne optik er det derfor vigtigt, at den enkelte i organisationen 

bliver i stand til at overveje og reflektere over sine handlinger, da det kan få stor 

betydning for organisationen på længere sigt. For som konsulent Claus Have 

formulerer det i sin afhandling: ”no single player or group of players acting alone can 

determine the course of the game, no matter how powerful the may be. It involves a 

partly self-regulating change.” (Have 2007:105). Ændringer kan således ikke ske 

udefra eller oppefra, men er nødt til at ske gennem en empowerment af 

medarbejderne: ”Det er nemlig interessant at se, hvad kunne jeg gøre anderledes?”. 

Forståelser af magt 

Individet betragtes gennem OT som et socialt og interdependent væsen, hvis 

beslutninger og handlinger påvirker andre individer. Dvs. individet er gensidigt 

afhængigt af hinanden, hvorfor livet i organisationen iagttages som præget af 

konstante processer, hvori de ansatte forhandler, muliggør og betinger hinanden på en 

og samme tid (Stacey 2006). Mening og forandring kommer således ikke til udtryk 

som noget der er givet, men noget som skabes i den sociale interaktion ”hvor 

deltagerne helt konkret skaber virkeligheden for sig selv og hinanden” (Bilag B). 

Dacapo Teatret mener, at teater især er et effektivt redskab til at vise, hvordan den 

enes handlinger påvirker den andens, og hvordan handlingerne samtidig muliggør og 

sætter begrænsninger for interaktionen. Dette forstår Dacapo Teatret som magt, og 

trækker herved på Norbert Elias magtforståelse. Magt ses hos Elias som noget, der 

skabes af alle parter i relationerne, men hvis handlemuligheder er givet ved 

kontekstafhængige regler for adfærd og den gældende figuration22. Med andre ord 

iagttages mennesker, som nogle der indgår i komplekse kæder, hvori de er forbundne 

og relaterede til hinanden, og hvorimellem der findes magtrelationer, der virker 

inkluderende og ekskluderende, og som sætter rammerne for hvilken adfærd, der er 
                                                
22 En figuration kan defineres som ”netværk af  gensidigt afhængige (interdependente) mennesker som 
formes af skiftende asymmetriske magtbalancer” (Olofsson 2004:406). 
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acceptabel (Olofsson 2004:400-415; Bilag B). Undertrykkelse iagttages i denne optik 

således ikke som noget der finder sted fra et givent magtcenter. Hermed tilbyder OT 

et blik på magten, der gør op med den traditionelle direkte magtforståelse som bygger 

på Robert A. Dahl definition, hvor magt anses som noget, en aktør (A) har over en 

anden aktør (B), såfremt A kan få B til at gøre noget som B ellers ikke ville have 

gjort23. Derudover forholder dette magtblik sig heller ikke til strukturelle magtforhold 

som økonomiske ulighedstrukturer, ressourcer og kapacitet, som årsag til forskellige 

undertrykkelsesforhold (Christensen & Jensen 2001:13; 88-97). Undertrykkelse 

iagttages i stedet som noget, der er indlejret i socialiteten, dvs. i os selv og vores 

relationer til hinanden24. Den enkelte medarbejder iagttages herigennem derfor som 

undertrykt af de netværk og relationer som denne indgår i frem for af ledelsen og 

overgribende strukturer som eksempelvis aftaletyper, lønstrukturer, ledelsesformer, 

ansvarsfordelinger mv. Dette perspektiv muliggør, at medarbejderen i høj grad kan 

iagttages som ansvarlig for sin egen undertrykkelse, og at denne alene kan frigøre sig 

fra sin figurative undertrykkelse. Det handler derfor om, at den enkelte medarbejder 

skal gøres bevidst om, at det er formet af de figurationer som denne indgår i og sin 

egen magt til at ændre på disse uhensigtsmæssige mønstre, hvorefter den enkelte kan 

frigøre sig selv fra den figurative undertrykkelse, som denne er underlagt. Dacapo 

Teatret tilbyder således et rum, hvori medarbejderen gennem interaktivt teater kan 

udfordre og afmontere de fastlåste roller og opfattelser, der netop hersker i 

organisationens figurationer (Dacapo25; Bilag D)). Magtrelationer iagttages i denne 

optik derfor ikke som en statisk størrelse, men noget som hele tiden kan forhandles og 

kæmpes om i figurationerne. Enhver forandring iagttages derfor også som en 

forandring i magtrelationerne, fordi der ”skabes nye mønstre og dermed varige 

forudsætninger for nye måder at kommunikere på” (Dacapo26; Bilag B). Dette betyder 

ligeledes ”at vi bliver set på af andre på en anden måde, og vi konfronteres med at 

skulle se os selv på en anden måde” (Ibid.). Forandringer ændrer med andre ord de 

relationer vi indgår i, og dermed den måde vi ser os selv og andre på.  Der er derfor 

                                                
23 Denne magtform kan karakteriseres som en direkte magt, hvorigennem der hersker en tydelig 
påvirkningsrelation mellem A og B samt et åbenlyst konflikt- og magtforhold (Christensen & Jensen 
2001:26-45). 
24 Denne forståelse af undertrykkelse stemmer ligeledes overens med Boals udgangspunkt for hvordan 
undertrykkelse kommer til udtryk i den vestlige verden, hvor diktaturer og militærregimer er 
fraværende.  
25 http://www.dacapoteatret.dk/wm109069 lokaliseret d. 07.11.09 
26 http://www.dacapoteatret.dk/wm108833 lokaliseret d. 07.11.09 
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altid en vis risiko forbundet med forandringer, da man kan risikere at miste 

eksempelvis anseelse eller sin position i relationen. 

 

På baggrund af dette kommer den interaktive teaterform i OT til at fremstå som 

nøglen til at kunne åbne op for uhensigtsmæssige mønstre og konfliktfyldte 

situationer uden, at medarbejderen risikerer at miste anseelse, sin position mv., fordi 

teatret netop udgør et særligt rum, hvor ”Selv det usagte kan siges” (Bilag C). 

Gennem OT simuleres27 dagligdags situationer fra arbejdslivet, men bliver iscenesat 

som en fiktion28, der installerer en vis sikkerhedsafstand til den faktiske virkelighed, 

og som herigennem gør det muligt at sige mere end man normalt ville kunne: 

”Situationerne indeholder nogle genkendelige personer og udfordringer – dog i fiktiv 

form, der nok muliggør indlevelse, men ikke udhængning” (Ibid.; Jenny 2009). Det 

interaktive teater kan i denne optik derfor iagttages som et rum, hvorigennem 

medarbejderne aktivt kan eksperimentere med deres egen rolle og med situationer fra 

deres arbejdsliv, og hvor medarbejderne har frihed til at træffe forkerte beslutninger 

og lære fra dem (Rosenørn & Kofoed 1998:432). Dette udgangspunkt tilbyder som 

tidligere nævnt en iagttagelse af det sociale liv som noget der kan begribes, gøres 

håndterbart og forandres gennem teaterprocessen. 

Blik på sociale konstruktioner og interaktioner 

OT opererer således ud fra en social konstruktivistisk tankegang, hvor verdenen, og 

dermed også organisationen samt de relationer der indgår heri, iagttages som socialt 

konstrueret (Bilag B). Dvs. når OT intervenerer i organisationens forandringsproces 

betragtes organisationen og dennes virkelighed ikke som noget der indeholder en 

objektiv eksistens, som eksisterer uafhængigt af andres erkendelse og bevidsthed om 

dem, men som er konstitueret gennem sociale praksisser og interaktioner. Denne 

tilgang muliggør på den måde et forandringsperspektiv i og med, at når 

organisationen og måden vi relatere til hinanden på, iagttages som socialt skabte via 

menneskelig praksis, så er de selv samme konstruktioner dermed også socialt 

foranderlige gennem menneskelige praksisser (Rasborg 2004:349-253). ”I vores optik 

konstrueres meningen (...) hele tiden i samarbejdet mellem mennesker (...) Det er i 

                                                
27 I følge Jean Baudrillad adskiller simulationer sig fra repræsentationer og falske efterligninger, idet 
de rummer ægte symptomer på det der simuleres. (Karlsen & Villadsen 2009:88) 
28 Dette bliver nærmere behandlet i kapitel 5. 
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relationerne, mening skabes – eller genskabes på ny; det er her, der også kan ske 

noget andet, at ny mening opstår og forandring er mulig” (Bilag C). På baggrund 

heraf søges forklaringer på, hvorfor forandringsprocessen i organisationen kan være 

træg eller svær ikke i hverken personlighedsstrukturer eller sociale strukturer, men i 

stedet i de sociale interaktioner, som udspiller sig mellem organisationens medlemmer 

(Rasborg 2004:352): ”Muligheden er bevidst at arbejde med relationerne og forsøge 

at forstå, hvad det er, som skaber og fastholder uhensigtsmæssige mønstre, og hvad 

det er, som kan skabe ny mening og adfærd” (Bilag B). Dette medfører således at OT 

fuldstændig udelader et blik på ledelsesmæssige og strukturelle forudsætninger så som 

ansættelsesforhold, organisationskultur mv. som kan spille ind på adfærdsmønstrene 

og konfliktende forhold i organisationen. I stedet har OT alene blik for relationerne 

medarbejderne i mellem, og hvordan medarbejderne kan forandre de relationer som er 

uhensigtsmæssige og undertrykkende, ved at empower medarbejderne til at agere 

mere handleansvarligt. Dette ud fra en forestilling om, at menneskets identitet 

ligeledes skabes i sociale relationer. Dacapo Teatret ”forstår de roller, vi har og får 

over for hinanden i organisationer, som nogen der skabes i samspillet.” (Ibid.). 

 

Ud fra ovenstående kan der hermed drages paralleller til dele af Goffmans forståelse 

af social samhandling, og det kan derfor argumenteres for at der i OT kan trækkes 

linier til Goffman som en implicit vidensform. Dette kommer særligt til udtryk i 

forståelsen af, at mennesket formes gennem sociale ansigt-til-ansigt interaktioner, 

som har en iboende rituel karakter der danner en ramme for interaktionens 

muligheder, jf. kapitel 2. På denne baggrund trækkes der således på en vidensform, 

der tilbyder et blik på selvet som er noget der skabes i mikrorelationerne. Dvs. at OT 

gør op med en mere essentialistisk individforståelse, idet der i denne optik ikke er 

nogen forudgiven natur som er bestemmende for hvordan individet formes, og dermed 

ingen indre naturgiven essens, som gør individet til det, det er29 (Rasborg 2004:351): 

”Det er i nuet, vi relaterer til hinanden og påvirker hinanden” (...) ”det er vores 

indbyrdes relationer som skaber organisationen og forandringerne her; og i øvrigt 

medskaber og forandrer os selv som individer ved samme lejlighed” (Bilag B). 

Individet ses i denne optik som et produkt af sociale omstændigheder eller sagt med 

Goffmans termer – en dramatisk effekt af sociale interaktioner. OT tilbyder således et 

                                                
29 Et udgangspunkt som er fælles med Foucaults og Goffmans individ forståelse jf. Kapitel 2 
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blik, hvori medarbejdernes identitet eller deres selv bliver betragtet som noget der kan 

præges og formes via interaktivt teater. I følge Goffman handler skabelsen af selvet 

blandt andet om, at rollespillet i interaktionen bliver accepteret af andre, og hvis dette 

lykkes integreres den vellykkede rolle som en del af individets selv, og hvad det e,r 

der kan accepteres afhænger af de normer og moral som er gældende i den konkrete 

interaktion, jf kapitel 2. Dette kommer blandt andet til udtryk gennem OT ved, at der 

fremvises nogle scener som skildrer genkendelige medarbejderfigurer der i 

interaktionen med andre kollegaer eller kunder bryder med den gældende norm for 

den adfærd, der forventes og er acceptable i den konkrete kontekst. Ved at inddrage 

medarbejderne som beslutningstagere i forhold til videreudviklingen i de fremviste 

scener, ’tvinges’ medarbejderne mere eller mindre direkte ind i interaktionen på 

scenen, hvor ”mulighederne for forandring gennem konkrete handlinger” undersøges 

(Bilag C). Øvelsen fortsætter indtil den konkrete adfærd kan accepteres af 

medarbejderne, og er således med til at medskabe og forandre medarbejdernes selv. 

Hermed er det medarbejdernes selvudvikling som gøres til genstand for iagttagelsen, 

når OT bringes ind i organisationen som en forandringsteknologi, hvilket vil blive 

behandlet nærmere de efterfølgende kapitel. 

Sammenfatning 

Jeg har i ovenstående kapitel forsøgt at belyse, hvilke former for viden OT trækker på, 

og hvordan disse vidensformer synliggør styringsobjektet på en bestemt måde som 

samtidig begrunder styringens nødvendighed. Således har jeg vist at OTs 

grundliggende afsæt i Boals forumteatermodel virker som en adskillelsespraksis, der 

isolerer og problematiserer dele af medarbejderen, som kræver styring før, 

medarbejderen kan træde i karakter som den ’sunde’ medarbejder, der på baggrund af 

et refleksivt selv kan handle og agere ansvarligt.  Herved muliggør forumteater, at 

medarbejderens person og handlinger objektiviseres og gøres til genstand for 

styringen. At det er den enkelte medarbejders handlinger, som gøres til centrum for 

styringens blik gennem OT, tydeliggøres ligeledes gennem Dacapo Teatrets 

forståelser af organisationen, forandringer og magt som er hentet fra henholdsvis 

Stacey og Elias. Her bliver det tydeligt, at styringens mål er, at den enkelte 

medarbejder skal mægtiggøres til at frigøre sig fra uhensigtsmæssige fastlåste roller 

og forståelser ved at gøres bevidst om sin egen magt til at ændre på disse forhold 

gennem en umiddelbar risikofri leg med alternative handlemåder i det fiktive rum. 
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Det magtblik som Dacapo Teatret frembærer til organisationen anskuer således magt, 

som noget der udspilles i kreativt skabende mikro-relationer, frem for noget der er 

strukturelt forankret. Dette fordrer derfor en betragtning af socialiteten som noget der 

kan skabes og genskabes gennem interaktivt teater. Jeg har i herværende kapitel vist, 

at OT således opererer ud fra en social konstruktivistisk tilgang til organisationen, 

som netop muliggør et forandringsperspektiv gennem menneskelig praksis. 

Organisationen og dens medlemmer iagttages i denne optik som et social produkt, der 

konstrueres og formes i relationerne, hvorfor interaktionen i dette blik betones frem 

for strukturelle problemstillinger. Herved kan der trækkes indirekte linier til dele af 

Goffmans teori om social samhandling som en implicit vidensform, hvori skabelsen af 

medarbejdernes selv i interaktionen gøres til genstand for iagttagelsen gennem OT. 

OT træder i denne i optik således frem som et redskab, hvorigennem medarbejdernes 

selv kan præges og formes gennem interaktivt teater. 

 



Et spil for galleriet? 

 39 

 
 

Analyse del 2 - subjektivering 
I det forrige kapitel har jeg blandt andet vist, hvordan medarbejderens person og 

handlinger objektiviseres gennem OT og gøres til genstand for styring. Dette kapitel 

har til hensigt at vise, hvilke egenskaber og karaktertræk, styringen søger at fremme 

og stimulere. Med andre ord ønsker jeg i dette kapitel at undersøge, hvilke 

subjektformer, der søges fremelsket gennem anvendelsen af OT. Derudover vil jeg i 

dette kapitel undersøge, hvordan disse subjektformer i praksis bliver faciliteret og 

skabt ved at iagttage dynamikken i interaktionen. Med afsæt i Goffmans 

begrebsapparat vil jeg således belyse, hvordan der konkret handles på handlinger ved 

at betragte den sociale situation som et spil, hvor deltagerne udspiller forskellige 

roller og bruger forskellige strategier overfor hinanden. Hermed får jeg blik for, 

hvordan subjektet skabes og formes i interaktionen mellem de deltagende aktører, 

som et resultat af forhandlinger om at opretholde den sociale orden. 

Det handleansvarlige subjekt 

Ifølge Goffman kan den sociale interaktion siges at være styret af et script, som 

former, hvorledes de enkelte i interaktionen kan agere. Mads Peter Karlsen & Kaspar 

Villadsen definerer mere præcist et script som ”en handlingsledende struktur, der 

udgør en drejebog for sociale møder og interaktioner og herved fastsætter normer for 

de enkelte deltageres korrekte optræden” (Karlsen & Villadsen 2008:73). Ud fra dette 

kan man argumentere for, at det script, der overordnet karakteriserer interaktionen 

mellem OT og de deltagende medarbejdere, grundlæggende omhandler 

mægtiggørelsen af medarbejderne. Med afsæt i konkrete eksempler fra Dacapo 

Teatrets arbejde kan man se, hvordan dette script sætter sig igennem på flere måder. 

Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at konsulenten gentagende gange 

efterspørger konkrete løsningsforslag fra publikum: ”hvad skal han gøre for at 

engagementet ikke bliver dræbt?”, ”hvad skal de gøre?”, ”hvordan kan han få 

”kunden” til at tale”. Dacapo konsulenten søger gennem disse spørgsmål at 

mægtiggøre medarbejderne til at intervenere og ændre på de fastlåste situationer, ved 

at få dem til at reflektere over, hvordan den viste adfærd er destruktiv for 

Chapter Four 
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samhandlingen, og hvad der skal til for at ændre denne: ”sammen kan de så overveje 

og afprøve det de tror skal til for at skabe forandring i det helt konkrete og 

hverdagsagtige: Processer, nye samarbejder i nye relationer, andre måder at tale 

eller handle sammen på mm.” (Bilag C). Med andre ord bliver medarbejderne i 

interaktionen med Dacapo Teatret anråbt som et mægtigt subjekt, der igennem 

konkrete handlinger kan skabe forandringer. Situationen er hermed organiseret på en 

sådan måde, så det kun er muligt for medarbejderne at træde ind i interaktionen, 

såfremt de lader sig anråbe som mægtige, og indtræder i positionen som dem, der har 

løsningen på de givne problemstillinger, og som en slags moralsk dommer, der kan 

dømme de dårlige adfærdsmønstre fra de gode. Det er således Dacapokonsulenten, 

der har den overordnede definitionsmagt i situationen. Dvs. til at kunne sætte 

rammerne for, hvordan der kommunikeres i den konkrete situation og ikke mindst, 

hvad der kan kommunikeres om ved at sende talen tilbage til medarbejderne i en 

særlig struktureret form, der leder kommunikationen i en bestemt retning, og på denne 

måde tildeler medarbejderne rollen som ekspert (Karlsen & Villadsen 2008:74; 

Karlsen & Villadsen 2007:17). Med rollen som ekspert kan der argumenteres for, at 

medarbejderne tildeles en tilsyneladende definitionsmagt, fordi de som eksperter 

definerer, hvori de givne problemer består, men dog kun indenfor de rammer som 

Dacapo konsulenten sætter. Med andre ord strukturerer konsulenten overordnet feltet 

for, hvad medarbejderne kan udtale sig om og stille spørgsmålstegn ved som 

eksperter. Strukturelle og ledelsesmæssige faktorer betragtes ikke som relevante i 

forandringsprocessen, hvorfor en italesættelse af lønsystemer, aftaletyper og 

ansvarsdeling som årsag til konflikten ikke er mulig. Det er alene kun 

problemstillinger vedrørende adfærden og personligheden, der kan udsiges noget 

omkring30. 

 

Idet medarbejderne i interaktionen indtræder i rollen som ekspert, må medarbejdernes 

selvfremstilling i situationen være foreneligt med de personlige egenskaber som 

forbindes med rollen: ”Når indehaveren af en position indtager denne, må han påtage 

sig hele den række handlinger, som hører til den tilsvarende rolle, så rollebegrebet 

medfører en social determinisme, og en doktrin og socialisering” (Goffman 

2004a:196). I empirien er det tydeligt at se, at medarbejderne fuldt ud accepterer 

                                                
30 jf. Kapitel 3 



Et spil for galleriet? 

 41 

rollen som ekspert, der tilbydes af Dacapo Teatret. Medarbejderne aflæser hurtigt at 

rollen påbyder dem at performe som personer, der har en omfangsrig og troværdig 

viden samt færdigheder i forhold til de viste situationer på scenen. Hermed påtager 

medarbejderne sig herigennem ansvaret for at genetablere ordenen for den sociale 

samhandling i forhold til de simulerede situationer på scenen. Det overlades hermed 

til medarbejderne konkret at definere, hvori problemerne består og hvordan disse 

problemer kan løses indenfor rammerne af dramaet. Den overordnede subjektform der 

søges fremelsket gennem OT, kan i denne optik således karakteriseres som et 

handleansvarlig subjekt. 

 

Hvad der konkret karakteriseres som et handlingsansvarligt subjekt er medarbejderne 

med til at definere gennem en slags forhandlingsproces vedrørende opførslen af de 

forskellige roller i de konkrete scener. OT skaber hermed den overordnede ramme 

som tilbyder medarbejderne at indtræde i subjektpositionen som et handleansvarligt 

subjekt, men samtidig sættes medarbejderne i en position, hvor de selv skal forme 

hvad det vil sige at være et handleansvarligt subjekt i deres optik. Dette skyldes blandt 

andet, at et centralt aspekt ved OT som forandringsteknologi er, at de forskellige 

arrangementer og spil skræddersyes til den enkelte organisation så skuespillet netop 

skildrer nogle af de udfordringer den enkelte organisation står overfor, hvorfor 

subjektets videre formning afhænger af den konkrete kontekst. Derudover kan der 

argumenteres for at det, at medarbejderne gennem OT gøres til medproducenter af 

subjektformerne netop er en teknik, som muliggør styringen, hvilket vil blive 

behandlet nærmere i kapitel 5. I det følgende vil jeg således blot analysere, hvordan 

subjektet formes på baggrund af en konkret scene fra et arrangement med Dacapo 

Teatret. 

Kiosk-Scenen 

Nedenstående er fra et arrangement, hvor konflikthåndtering var temaet, både i 

forhold til kunderne, men også internt mellem kollegaerne. Den følgende scene 

foregår i en tilfældig kiosk i Storkøbing. Scenen udspiller sig mellem to ansatte, 

Hanne og Henrik fra en offentlig myndighed og en tyrkisk kvinde som passer kiosken. 

Inden Hanne og Henrik træder ind i kiosken ser vi, at der udspiller sig en intern 

konflikt mellem dem. Konflikten vedrører Henriks påklædning, fordi han har taget et 

jakkesæt på, og Hanne blot bærer almindeligt tøj. I kiosken finder Hanne og Henrik, 



Et spil for galleriet? 

 42 

at der er flere forseelser i henhold til lovgivningen. Hanne vil derfor have den tyrkiske 

kvinde til at finde nogle fakturaer som kan modbevise, at der er tale om ulovligheder. 

Hannes fremtoning overfor den tyrkiske kvinde er lettere aggressiv, og den tyrkiske 

kvinde bliver mere og mere nervøs og frustreret i takt med, at Hanne bliver mere og 

mere utålmodig. Henrik prøver at kommentere, at det måske ikke er den tyrkiske 

kvindes kiosk, men det virker som at puste til ilden. Scenen ender med, at den 

tyrkiske kvinde stormer grædende ud af kiosken. 

 

I ovenstående scene kan der identificeres to temaer som, der spilles om: samarbejde 

og kundehåndtering. Jeg vil i det følgende vise, hvordan disse to temaer kommer til 

udtryk, og hvordan temaerne leder op til et spil omkring konstruktionen af 

henholdsvis subjektformen den gode kollega samt den gode medarbejder. 

Den gode kollega 

I forhold til teamet omkring samarbejde ses, at konflikten udspringer af forskellige 

forventninger og måder at indtræde i rollen som myndighedsperson på. Henrik søger 

ved et jakkesæt at signalere, at han er en offentlig person i et offentligt embede. 

Henrik søger således gennem brug af ydre kendetegn at gøre sin rolle som 

myndighedsperson lettere genkendelig for sine omgivelser (Goffman 1971:21), og 

herigennem definere situationen, hvilket kommer til udtryk i følgende udsagn: ”De 

skal vide vi er en myndighed der kommer. Det er med til at skabe respekt!”. Ud fra 

dette kan man argumentere for, at Henrik omfavner rollen som myndighedsperson 

ved, at han åbenlyst angiver en tilknytning til rollen og de egenskaber, der er 

forbundet hermed. I scenen ses således, at Henrik udviser et stort engagement i 

forhold til sin rolle som en kontrollerende myndighedsperson i hans grundige 

undersøgelser af kiosken, og at han evner at udføre rollen som myndighedsperson: 

”Der er et par hylder med slik, som jeg går igennem om lidt, og så lugter her af 

vandpibetobak, så der er nok noget et sted”. Hanne derimod er klædt i almindeligt tøj, 

og hun forstår ikke, hvorfor Henrik har valgt at tage ”det der tøj på”. Hanne 

distancerer sig således fra rollen som myndighedsperson ved aktivt at manipulere 

situationen ved ikke at klæde sig i formelt tøj. Hanne accepterer ikke fuldt ud det selv, 

der tilbydes til hende i situationen som myndighedsperson, idet hun ikke mener at 

respekt er noget som følger af, at andre kan se, at de kommer fra myndighederne. 

Hanne udtrykker derfor også sin utilfredshed med Henriks fulde accept af rollen. 
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Måske som kompensation for, at Hanne ikke umiddelbart benytter sig af ydre tegn for 

at andre kan identificere hende som myndighedsperson, eller fordi hun forsøger at 

tillægge rollen som myndighed en mere personlig karakter, er Hanne mere bestemt og 

aggressiv i sin tilgang til den tyrkiske kvinde for at få hendes respekt og kontrollere 

situationen. Samtidig kan det være et forsøg på at udvise, at hun ikke behøver at gøre 

brug af ydre kendetegn for at kunne agere som en respektfuld myndighedsperson, 

men at hun er rollen overlegen. Derfor afhjælper Henrik ikke situationen, da han 

forsøger at give den tyrkiske kvinde et bedre ansigt ved at kommentere, at det 

muligvis ikke er den tyrkiske kvinde, der er butiksindehaveren, idet Hanne så ville 

tabe ansigt overfor den tyrkiske kvinde, fordi hun ikke ville kunne leve op til den 

selvfremstilling hun har ’lagt for dagen’, og dermed ikke magter at udføre rollen som 

myndighedsperson. I stedet prøver Hanne at vise, at hun fortsat er rollen overlegen 

ved at være endnu mere bestemt og nedladende i hendes selvfremstilling overfor den 

tyrkiske kvinde med udtalelser som: ”Nu skal du høre! Der er noget der hedder 

arbejdsgiveransvar! Det betyder at din arbejdsgiver skal sætte dig ind i de ting du kan 

komme ud for hvis I f.eks. får besøg af os.” og ”Nej kammerat! sådan spiller klaveret 

ikke”. 

 

I forhold til temaet omkring samarbejde synes medarbejderne i denne optik i høj grad 

at acceptere den linie som Hanne har lagt, og de efterfølgende løsningsforslag 

omhandler derfor ikke ændringer i Hannes selvfremstilling, men i stedet om og  

hvordan vilkårene for et bedre samarbejde kan forbedres. Rammerne for samarbejdet 

sættes med andre ord til forhandling i medarbejdergruppen. Dette kan eventuelt 

forklares ved, at medarbejderne nikker genkendende til konsulentens spørgsmål om 

det er en realistisk situation, og at man arbejder sammen med personer man ikke kan 

med. Samtidig indrømmer et af medlemmerne i publikum, at han godt kunne se sig 

selv i rollen som Hanne, når han er ude på kontrol. I den forbindelse kan der 

argumenteres for, at grunden til at medarbejderne accepterer den linie Hanne lægger i 

interaktionen på trods af, at hendes adfærd måske er kritisabel skyldes, at situationen 

og måden at agere på er genkendelig for dem. De har måske endda selv reageret på en 

lignende måde i en lignede situation. I følge Goffman er ”En person der kan 

opretholde ansigtet i den nuværende situation er én der i fortiden afstod fra visse 

handlinger, som ville have været vanskeligt at stå ved senere” (Goffman 2004b:41). I 

denne optik kan det således være, at nogle af medarbejderne netop ikke har afstået fra 
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at handle på en uhensigtsmæssig måde, men har måske handlet ligesom Hanne. Hvis 

de derfor retter en kritik af Hannes adfærd, kan de risikere ikke at kunne bevare deres 

ansigt overfor deres kollegaer i publikum, eller risikere at gøre nogle i publikum 

forlegne, da det kan blive set som en kritik af deres egen eller andres selvfremstilling 

som myndighedsperson. På baggrund af den viste scene formulerer publikum med 

deres egne ord nogle retningslinier for, hvad der skal afklares inden man tager ud på 

kontrolbesøg. Blandt andet skal de sammen have forberedt sig og planlagt forløbet 

inden de tager ud på et kontrolbesøg. Derudover skal ’spillereglerne’ for forløbet 

aftales – hvem går først ind, hvem fører ordret, hvad er formålet med besøget, hvad 

skal de gøre hvis butiksindehaveren ikke er tilstede mv. Såfremt der opstår en 

medarbejderinternkonflikt, når de er på et kontrolbesøg må de vente og tage den, når 

de kommer hjem. Herigennem ses, hvordan scriptet vedrørende mægtiggørelsen af 

medarbejderne sætter sig igennem, når de i interaktionen med Dacapo Teatret selv 

skaber nogle retningslinier for, hvordan de kan optimere samarbejdet. Dette skaber 

nogle hermed nogle forventningstrukturer om, at hver enkelt medarbejder er ansvarlig 

for at skabe et bedre samarbejde ved at sørge for at ovenstående retningsliner bliver 

fulgt: ”these values, then, are morally binding on the team member because they 

represent the will of the teams and were arrived at through the democratic 

participation of the team members” (Barker 1993:423). 

 

Derudover bliver der, i forlængelse af den viste scene, åbnet op for en diskussion af, 

hvordan kollegaerne skal tale til hinanden for at undgå konflikt en anden gang. Fra 

publikum bliver der foreslået, at de umiddelbart efter kontrolbesøget i kiosken 

evaluerer situationen med hinanden, og konsulenten foreslår, at de spiller en sådan 

situation på scenen. Det bliver overladt til publikum at definere rammen for 

interaktionen, hvor befinder de sig, og hvem der skal tage initiativ til at starte 

samtalen. Den nye scene udspiller sig på en café, hvor Hanne spørger Henrik, hvad 

han synes om situationen i kiosken, og hun fortæller, at hun syntes at ”det kørte jo helt 

af sporet”. Ved denne udtalelse søger Hanne på forhånd at sikre, at hun kan bevare sit 

ansigt overfor Henrik ved at erkende, at situationen løb lidt løbsk, og hun prøver 

herved at styre interaktionen strategisk. Henrik anfægter dog stadig Hannes adfærd 

overfor den tyrkiske kvinde og dermed Hannes selvfremstilling, hvorfor hun går i 

forsvarsposition, og forsøger at rede sit ansigt og dermed sit eget selvbillede. Scenen 

ender i et skænderi. Gennem aflæsninger af Hanne og Henriks fremstillinger af eget 
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selvbillede, forsøger deltagerne i publikum at korrigere Hanne og Henriks adfærd. 

Der bliver spillet yderligere to scener, hvor publikum imellem hver scene bedømmer, 

hvilken adfærd, der er acceptabel, og hvilken som må ændres for at kunne opretholde 

den sociale samhandling, inden der etableres en situation, hvor alle er enige om, 

hvilken adfærd som er acceptabel i den givne situation. I denne proces tilbyder 

medarbejderne Hanne og Henrik et bedre ansigt i de enkelte situationer ved at tilpasse 

deres selvfremstilling i overensstemmelse med, hvad der kan karakteriseres som en 

acceptabel opførsel i den konkrete situation. Samtidig kan der argumenteres for at 

deltagerne i denne proces også forsøger at give sig selv et bedre ansigt. Forstået på 

den måde, at medarbejderne gennem teatret bliver præsenteret for et billede af sin 

opførsel set med andres øjne, og det kan således være, at medarbejderne oplever en 

inkonsistens mellem deres eget selvbillede og det billede af selvet som vises på 

scenen. Dette skaber sædvanligvis en vis spænding eller modstand som kræver 

justeringer eller reparationer for at forhindre ansigtstrusler i at opstå (Patriotta & 

Spedale 2009:1231). Medarbejderne får i dette tilfælde mulighed for at korrigere 

billederne af egen opførsel, og herigennem skabe et bedre selv i interaktionen med 

Dacapoteatret som er intern konsistent i forhold til deres position som et 

handleansvarligt subjekt. For at kunne fastholde deltagerne på det nye selv eller 

subjekt, der er blevet skabt gennem interaktionen, beder konsulenten om at få 

nedskrevet de opmærksomhedspunkter, som er vigtige at huske på, i interaktionen 

med kollegaer. De egenskaber som bliver tilskrevet subjektet ’den gode kollega’ kan 

karakteriseres som en person, der blandt andet er sympatisk, empatisk, respekterer den 

anden, kan trække på personlige erfaringer, er åben, anerkendende, kan give 

konstruktiv kritik frem for personlig angreb. 

Den gode medarbejder 

Udover temaet om samarbejde omhandler kioskscenen som nævnt temaet 

kundehåndtering. Scenen ender som omtalt med et sammenbrud i sammenhandlingen 

mellem især Hanne og den tyrkiske kvinde, da den tyrkiske kvinde ender med at 

styrte ud af kiosken. Scenen, der udspiller sig mellem den tyrkiske kvinde og Hanne, 

kan ses som et magtspil, hvor Hanne gennem aggressivt ansigtsarbejde forsøger at 

vinde ’point’ og respekt overfor både den tyrkiske kvinde og sin kollega. Dette sker 

ved, at Hanne fremfører oplysninger, der er gunstige for hende selv, og ugunstige for 

den tyrkiske kvinde. (Goffman 2004b:56). Dette kommer særligt til udtryk i følgende 
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episode, hvor Hanne i interaktionen med den tyrkiske kvinde fremstiller sig selv som 

en magtfuld person qua sin rolle som myndighedsperson og udstråler en opfattelse af 

den tyrkiske kvinde som underlegen: 

  

Hanne: Må jeg se en kvittering på de varer her!! 

Den tyrkiske kvinde: Kig selv… 

Hanne: Nej kammerat! sådan spiller klaveret ikke 

Den tyrkiske kvinde: Klaver? 

Hanne: Du finder dem! Du finder kvitteringerne 

 

På den måde demonstrerer Hanne, at hun har overtaget i interaktionen. Det reducerer 

den tyrkiske kvindes muligheder for at svare tilbage til spydige kommentarer som 

”kig selv” og ”Klaver” i et forsøg på at redde sit eget ansigt (Goffman 2004b:56f). 

Opretholdelsen af ansigtet er en forudsætning for samhandlingen, og normalt kan 

almindelige formål, som at opnå ansigt for sig selv og give oplysninger, der fører til 

en nedvurdering af andre oftest forenes med opretholdelsen af ansigtet (Ibid.:45). I 

ovenstående situation bliver det dog tydeligt for den tyrkiske kvinde, at hun har tabt 

og at det ikke er muligt for hende at genvinde sit ansigt, hvorfor hun styrter ud af 

kiosken i frustration. Normalt vil en ansigt-til-ansigt interaktion bære præg af, at 

deltagerne samarbejder om at opretholde ansigt (Ibid.:44), og Hannes bevidste forsøg 

på at true den tyrkiske kvindes ansigt i en sådan grad, at interaktionen bryder sammen 

og den tyrkiske kvinde står uden ansigt, er ikke en linie, der kan accepteres af 

deltagerne i publikum. Hannes adfærd bryder således med den norm som 

medarbejderne anser som gældende i en interaktion med en kunde. I forbindelse med 

temaet om kundehåndtering rettes fokus særligt på Hannes adfærd som 

myndighedsperson, og på hvorledes den sociale samhandling kan opretholdes uden at 

den tyrkiske kvinde taber ansigt. Da konsulenten spørger ind til, hvad der skete i 

scenen fremhæver medarbejderne, at der ikke var nogen respekt for den tyrkiske 

kvinde. Medarbejderne sidestiller det med, at der bliver begået overgreb på den 

tyrkiske kvindes liv. At medarbejderne vælger at sidestille Hannes aggressive 

ansigtsarbejde som et overgreb kan forklares med at ”Individuals engaging in social 

interaction tend to regard their own ‘face’ as the visible manifestation of their inner 

self” (Patriotta & Spedale 2009:1231). Ud fra dette iagttages Hannes adfærd som en 

direkte trussel mod den tyrkiske kvindes identitet. Endvidere oplever medarbejderne, 
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at der ikke skabes en dialog, og at der er en klar sprogbarriere, som ikke afhjælpes ved 

at Hanne bruger særlige udtryk, som ”sådan spiller klaveret ikke”, og endelig at der 

var en forudindtaget holdning til, at der ikke ville være de fakturaer der skulle være. 

Derudover skulle de have vist deres ID, da de trådte ind i kiosken, og have  bedt om at 

tale med butiksindehaveren. På baggrund af disse korrigerende instrukser inviteres en 

deltager op fra publikum for at agere som kontrollant, i stedet for Hanne, i en ny 

gennemspilning af den før viste scene, hvori denne skal prøve at bryde med de 

tidligere viste adfærdsmønstrer. Dette kommer til udtryk ved en mere rolig og 

forstående fremtoning over for den tyrkiske kvinde, hvor deltageren pædagogisk 

forsøger at forklare hende ’slagets gang’. Scenen bliver brudt op i små episoder, hvor 

udviklingen af scenen sker i en dynamisk interaktion mellem konsulent, publikum og 

skuespiller, hvor publikum kontinuerligt instruerer skuespillerne i det videre forløb 

for, at den sociale orden fortsat kan opretholdes. For bedre at kunne vurdere om den 

tyrkiske kvindes ansigt er truet, indfører konsulenten en teknik, hvor vi ser den 

tyrkiske kvinde i en backstage-lignende tilstand, hvor publikum bliver bedt om at 

sætte ord på hendes følelser og tanker. Ved denne ’pulsmåling’ af situationen kan 

publikum herefter korrigere myndighedspersonernes adfærd, så de ikke truer 

opretholdelsen af ansigtet. Da Hannes rolle er blevet rettet til en acceptabel opførsel 

fremstår episoden, hvor Henrik går om i baglokalet uden at spørge om lov, som en 

provokerende handling som truer både Hannes og den tyrkiske kvindes ansigt. 

Publikum efterspørger i den anledning en mere ydmyg adfærd fra Henriks side. 

 

Igennem interaktionen mellem konsulent, skuespillere og deltagere bliver definitionen 

på ’den gode medarbejder’ et subjekt, som kan agere myndigt og samtidig bevare en 

venlig, men bestemt tone samt en, der har den menneskelige del med sig, og ikke 

gemmer sig bag rollen som myndighedsperson. Det er således ikke nok at 

medarbejderen ser sig selv i forhold til det billede, rollen som myndighedsperson 

tilbyder denne. Der kræves nu, at medarbejderen distancerer sig fra 

myndighedsrollen, og gør den personlig for at kunne indtræde i subjektpositionen som 

den gode medarbejder. Hermed bringes det ’hele’ menneske med ind i 

medarbejderrollen. 
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Interaktion som et forhandlingsspil 

Når individet påtager sig en rolle eller indtræder i en subjektposition skal det ikke 

forstås som en facade som individet påtager sig, og som skjuler det sande jeg31, men 

bliver en del af individets selv i større eller mindre grad (Hacking 2004:290). På 

denne baggrund kan ovenstående forhandlinger af subjektet ses som en forhandling 

om det selv medarbejderne skal fremstille ved, at de skildrede karakterers linier 

modificeres for at bringe dem i overensstemmelse med de uskrevne regler for 

selvfremstilling, der bør strukture samhandlingen. Gennem en klar distinktion og 

italesættelse af de gode adfærdsmønstre overfor de dårlige får medarbejderne qua 

teatret mulighed for at ”give afkald” på den del af selvfremstillingen, der dømmes 

som uhensigtsmæssig. Det der regnes for sandt og acceptabelt i medarbejdergruppen 

fastlægger og former herved de legitime subjektpositioner, som medarbejderne kan 

træde ind i, og således se sig selv igennem.  

 

Interaktionen mellem medarbejderne og Dacapo Teatret kan på denne baggrund 

karakteriseres som et forhandlingsspil mellem selvfremstilling og tilskuernes 

bedømmelse af fremstillingen. Et forhandlingsspil som er styret af, at tilskuerne 

indtager rollen som ekspert i situationen, der tilbydes af Dacapo Teatret. På denne 

måde indtræder medarbejderne i positionen som et handleansvarligt subjekt, som 

tilbydes af Dacapoteatret, men bliver samtidig ansvarlige for selv at definere, hvad det 

vil sige at være et handleansvarligt subjekt i forhold til rollen som kollega, kontrollant 

m.m. Medarbejderne er derfor, under Dacapo Teatrets overvågning, med til at skabe 

de objekter, der underligges styringen.  Således er der ikke blot tale om, at der sker en 

subjektivering af medarbejderen, hvor de modtager ’et selv’ af Dacapo Teatret, men 

samtidig også en subjektivation, hvor den enkelte medarbejder gør sig selv til et 

subjekt. Medarbejderne skal i denne optik derfor ikke ses som et fuldstændigt passivt 

offer for Dacapo Teatrets anråbelse, men som aktører, der har en vis handlefrihed til 

at tillægge sig og spille forskellige roller afhængigt af, hvad der vurderes at være 

strategisk passende i en given situation for at kunne bevare sit ansigt; men dog kun 

indenfor de rammer som dramaet udstikker (Goffman 2004b:41; Goffman 1971:58). 

Med andre ord begrænses medarbejderens handlerum for dennes selvfremstilling af de 

spilleregler, der er indskrevet i dramaturgien.  

                                                
31 Jf. Præsentationen af Goffmans teoretiske udgangspunkt i kapitel 2.  
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Dramaturgiets spilleregler 

Overordnet kan der argumenteres for, at det spil, der spilles om i det drama, som 

udspiller sig mellem Dacapo Teatret og medarbejderne, er et spil om grænser. 

Grænserne der spilles om, er de grænser, som sætter rammen for de interaktioner, der 

kan være mellem kollegaerne imellem samt myndigheden og kunderne. Med andre 

ord inviteres medarbejderne til, via teatret at lege med grænserne for de relationer de 

indgår i ved at lege med deres eget selv og deres egen faglighed i henhold til scriptet. 

Medarbejderne inviteres således til at lege med grænserne for organisationens sociale 

relationer, men ved at lege på en bestemt måde (Andersen 2008:86). På den måde kan 

organisationen igennem legen være med til at forme, hvordan medarbejderen skaber 

sig selv, idet legen kræver et personligt engagement for, at legen kan fortsætte. 

Medarbejderen er  nødt til at fremstille sig selv som et legende subjekt, der skaber sig 

selv gennem legen ved ikke alene at se verden som kontingent, men også sig selv som 

kontingent, hvis spillet skal fortsætte (Ibid:100). Gennem legen kan medarbejderen 

således frigøre sig fra fastlåste og uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, men det kræver, 

at medarbejderen forpligter sig til at spille med. 

 

”I interaktivt teater er der ingen "rigtige" meninger. Det handler ikke om at få ret 

eller blive enige. Vi leder ikke efter én bestemt løsning, men udforsker sammen 

forskellige måder at møde situationen på med tilbud om at afprøve ideerne her og nu 

på scenen”32. Således beskriver Dacapo Teatret hvad interaktivt teater går ud på. 

Denne italesættelse af interaktivt teater sætter en forventningsramme om, at alle vil 

deltage og spille med, fordi det er kun er en leg, da der jo ingen ’rigtige’ meninger er, 

og hvis man ikke vil lege med fremstår man som rigid og illoyal (Ibid.:158). Ved at 

lege med kan man argumentere for, at Dacapo Teatret tilbyder medarbejderne at få et 

bedre ansigt i situationen end forventet. Dette fordi, at medarbejderne i legen kan 

skabe sig selv som frigjorte individer ved at gøre sig bevidst om og bryde med de 

uhensigtsmæssige adfærdsmønstre som bliver italesat i interaktionen mellem 

medarbejderne og Dacapo Teatret. Dette muliggør samtidig, at det bliver svært at 

trække sig ud af legen igen eller afvige fra de subjektformer som skabes i 

interaktionen. Dette fordi subjektformerne er blevet skabt ud fra en ide om en 

umiddelbar enighed i deltagergruppen på baggrund af en forhandlingsproces. 

                                                
32 http://www.dacapoteatret.dk/wm109235 lokaliseret d. 21.11.09 
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Medarbejderen er således forpligtet til at afstå fra visse handlinger og skabe sig selv i 

henhold til det fælles billede, som der er skabt konsensus om, hvis medarbejderen skal 

opretholde sit ansigt (Gofmann 2004b:41; Andersen 2006:159). Derudover vil den 

enkelte medarbejder sandsynligvis frygte at tabe ansigt, fordi de andre kan opfatte det 

som et tegn på, at de i fremtiden ikke behøver at tage hensyn til dennes udsagn, og 

derved blive udelukket fra fællesskabet (Goffman 2004b:41). 

Sammenfatning 

Med afsæt i Goffmans begreb om social samhandling har jeg i dette kapitel belyst, 

hvordan forskellige subjektformer fremelskes og skabes i interaktionen mellem 

Dacapo Teatret og de deltagende medarbejdere. Jeg har argumenteret for, det script 

der sætter sig igennem i interaktionen mellem Dacapo Teatret og medarbejdere er et 

script, der handler om mægtiggørelsen af medarbejderne, og via teater forsøger 

Dacapo Teatret at fremelske et handleansvarligt subjekt, ved at organisere 

interaktionen på en måde så medarbejderne lader sig anråbe som eksperter og dermed 

som de, der har løsningen på de givne problemstillinger. Ved at analysere et konkret 

eksempel på en scene har jeg vist, hvordan medarbejderne via et forhandlingsspil i et 

forsøg på at etablere den sociale samhandlingsorden skaber sig selv som henholdsvis 

den gode kollega og medarbejder indenfor de rammer som dramaet ligger ned over 

dem. I dramaet er det implicit, at alle deltager i legen med et personligt engagement, 

hvorfor det kan være svært at melde sig ud af legen igen uden risiko for at tabe ansigt 

og blive ekskluderet af fællesskabet. Samtidig viser det sig, at legen ikke blot er en 

leg, men en leg, der forpligter medarbejderne til fremover at skabe sig selv i billedet 

på den gode kollega og medarbejder, som der er opnået enighed om, idet dramaet i 

virkeligheden er et spil om at definere grænserne for organisationens relationer. 
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Analyse del 3 – Styringens techne 
Det forrige kapitel omhandlede hvilke subjektformer, der fremkaldes i interaktionen 

mellem Dacapo Teatret og medarbejderne. Heri berørte jeg ganske kort, hvordan 

medarbejdernes handlerum blev indsnævret ved blandt andet at italesætte interaktiv 

teater som en leg. I forlængelse heraf vil jeg i dette kapitel undersøge nærmere, 

hvordan Dacapo Teatret forsøger at stimulere og styre medarbejdernes måde at skabe 

sig selv på. Jeg ønsker således i det følgende at analysere, hvordan styringen kommer 

til udtryk gennem forskellige formgivne forandringspraktikker og procedurer, der er 

med til at påvirke og bearbejde objektet. Med andre ord vil jeg belyse hvilke 

teknikker, magtformer og mekanismer, der anvendes til at intervenere og styre på 

således, at medarbejderen bliver selvstyrende og dermed mægtiggjort. 

Legen som en magtteknologi 

Magtteknologier kan i følge Foucault defineres som teknologier som objektiverer 

subjektet, dvs. som søger at underkaste individer bestemte mål og former for disciplin 

og kontrol, med henblik på at styre deres adfærd (Mik-Meyer & Villadsen 2007:28). 

Med udgangspunkt i Niels Åkerstrøm Andersens analyse af legens indtog i 

organisationen vil jeg i det følgende argumentere for, hvordan legen gennem OT 

kommer til udtryk som en magtteknologi, hvorigennem medarbejderen søges at gøres 

selvstyrende. De lege som i dag benyttes i organisationer kan karakteriseres som 

sociale skabelseslege, hvorigennem virkeligheden skal leges frem. Det gælder ikke 

kun for organisationens virkelighed, men også skabelseslegene selv, som oftest er 

designet på en måde så de kan udvikle sig undervejs (Andersen 2008:88,181). Dette 

gør sig ligeledes gældende for OT, idet medarbejderne bliver mødt med et kort 

skuespil af ca. 5-10 minutters varighed som sætter rammen for legen, hvorefter 

medarbejderne får mulighed for at forandre og udvikle skuespillet, og herigennem 

sætte organisationens konstitutive grænser på spil (Bilag C). Skabelseslege bliver i 

følge Andersen koblet til pædagogikkens og magtens kommunikationsform, som 

netop gør, at legen konstitueres som en magtteknologi, og det der gøres til genstand 

Chapter Five 
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for legen, er den personlige og sociale udvikling (Andersen 2008:182). Gennem legen 

søges der at installere et indre selv-forhold hos medarbejderne gennem en 

delingspraksis, hvor den enkelte medarbejder ser sig selv både som ’opdrageren’ og 

’barnet’, og på den måde isolere bestemte aspekter i sig selv som styringsobjekter for 

egen styring (Ibid.:183; Foucault 2000a:326). På denne måde ’tvinges’ medarbejderen 

gennem legen hele tiden til at iagttage sit selv som ufærdigt og som noget, der skal 

videreudvikles. ”Leg åbner op, kaster nyt lys og understøtter kropslig refleksivitet” 

(Andersen 2008:184). Gennem legen søges medarbejderne mægtiggjort og i stand til 

at se sig selv i fremtiden, og handle på sig selv og egen udvikling. Dette muliggøres 

ved at koble legen til magtens kommunikationsform33, idet der sker en fordobling af 

magten i den styredes selv således, at denne mægtiggøres. Det der skal styres bliver 

nu den styredes skabelse af egen selvstyring. Det drejer sig derfor om gennem legen 

”at skabe og kvalificere den magtunderlegne som handlingskapabel” (Ibid.:185f). 

Som tidligere nævnt forsøger Dacapokonsulenten gennem spørgsmål, der spørger ind 

til, hvordan der kan handles på handlinger: ”hvad gør han, når han er faldet i denne 

grøft?”, ”Hvordan kan han få kunden til at tale?”. På denne måde søger 

Dacapokonsulenten at gøre medarbejderne handlingskapable ved at bede dem om at 

reflektere, hvorledes der kan handles hensigtsmæssigt på handlingerne. Legen ses i 

magtens blik i den anledning som en mægtiggørende form, hvori den enkelte 

medarbejder skal skabe sig selv som en fri og selvstændig handlende aktør. Dette 

forudsætter og medfører på en gang at magten usynliggøres i og med, at legen i sig 

selv signalerer et fravær af magt, da der ikke kan leges på kommando. Samtidig er det 

nødvendigt at ledelsen ikke anråber medarbejderne som magtunderlegne, da 

medarbejderne ellers ikke vil kunne indtræde i positionen som selvstyrende og 

selvskabende. Sagt på en anden måde må ”Magten suspenderer sig selv for at blive 

mulig på en ny måde” (Ibid.:189f). 

 

I OT kobles legen til interaktivt teater, som understøtter legens funktion og 

usynliggørelsen af magten, i og med, at det interaktive teater fungerer som en art 

handlingsteknologi, hvorigennem medarbejderne engageres som ansvarlige og 

handlende aktører (Dean 2006:266). Som før nævnt producerer OT korte skuespil, der 

simulerer forskellige konfliktprægede situationer som opleves i organisationen, men  
                                                
33 Magten kommunikere henover forskellen styrer/styret eller magtoverlegen/magtunderlegen 
(Andersen 2008:185).  
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henligger skuespillet til et fiktivt univers: ”Vi skal nu på besøg i en kommune et eller 

andet sted i Danmark – Solkøbing. I Solkøbing har man, som så mange andre steder i 

Danmark, fokus på jobfastholdelse, og det skal vi nu se et virkeligt eksempel på fra 

netop Solkøbing”. Ved at iscenesætte de konfliktprægede situationer som en fiktion, 

skaber det grundlag for at legen kan indføres. Samtidig iscenesættes scenerne på en 

underholdende måde: ”Vi prøver selvfølgelig på at få noget humor ind på forskellig 

måde. Det kan være i nogen figurer, det kan være i nogen replikker” (...) ”Ellers kan 

det godt blive lidt for kedeligt” (Jennie 2009). Gennem skuespillet bliver publikum 

således trukket ind i fiktionen på en underholdende måde, der signalerer, at det ikke er 

alvor, og inviterer medarbejderne til at deltage i en tilsyneladende uforpligtende leg i 

et fiktivt rum: ”man har mulighed for at gøre nogle ting, som man måske har tænkt, at 

det kunnet være interessant. Jeg har ikke turde i virkeligheden, men det kunne være 

interessant at prøve at sige eller gøre sådan her” (Jennie 2009). I det fiktive rum 

inviteres medarbejderen til ’risikofrit’ at lege med de på forhånd legede relationer og 

karakterer, og lære af sine erfaringer. Medarbejderne inddrages implicit i skuespillet 

ved, at de i det interaktive teater, som tidligere nævnt i kapitel 4, tilbydes en position, 

hvorfra de skal agere som eksperter i forbindelse med de simulerede situationer. 

Gennem det interaktive teater anråbes medarbejderne således som mægtige, der er 

ansvarlig for selv at formulere løsninger på de fastlåste situationer. På denne måde 

søges at forbedre og styrke medarbejdernes kapacitet til at handle ved at give dem 

indflydelse i forbindelse med at formulere, hvad der anses for god eller dårlig 

faglighed, opførsel og samarbejde (Dean 2006:266f). Styringen usynliggøres således 

gennem interaktivt teater ved, at den så at sige indhylles i et underholdende og 

legende slør, som muliggør og forpligter medarbejderen til at skabe sig selv som en 

selvstændig handlende aktør. 

Pastoral styring 

Umiddelbart kan der identificeres to magtformer, som kommer til udtryk i forbindelse 

med at styre medarbejderne til at blive selvstyrende, og dermed skabe sig selv som en 

selvstædig handlende aktør: den pastorale magtform og den disciplinerende34.  

                                                
34 I følge Foucault kan der i det moderne samfund ses en tendens til, at den disciplinære magtform er 
blevet integreret i en endnu mere spidsfindig og omsiggribende magtform – nemlig biomagten. Fokus 
for denne magtform er ikke nær så koncentreret omkring at regulere adfærd gennem overvågning, men 
søger at regulere selve livet. Dvs. medarbejdernes livsstil både inde og udenfor organisationen (Nealon 
2008:45). På trods af dette, mener jeg dog, at den styringsmekanisme der gør sig gældende i OT i høj 
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Den pastorale magtform har sine rødder i den kristne sektor, i blandt andet det gamle 

Egypten, og retter sig mod at lede det enkelte individ. Den moderne pastorale 

magtform adskiller sig dog fra den oprindelige, da målet ikke længere er at lede det 

enkelte individ til frelse i det hinsidige, men i stedet til en form for frelse i denne 

verden i form af sundhed, velvære, sikkerhed og tryghed (Villadsen 2006:19; 

Foucault 2000a:334). Den pastorale magtform opererer med forestillingen om hyrden 

og flokken, hvor hyrden betegner den figur der våger over ikke alene hele flokken, 

men over hver enkelte individ, og leder hver enkelt til ’frelse’ (Villadsen 2006:19, 

Dean 2006:135). På denne baggrund kan konsulenten fra Dacapo Teatret ses som 

hyrden, der skal lede de enkelte medarbejdere til frelse i form af frigørelse fra 

uhensigtsmæssige og fastlåste adfærdsmønstrer og roller. For at hyrden bedst mulig 

kan lede og vejlede medarbejderne fordrer det, at medarbejderne bringes til at afsløre 

sandheden omkring sig selv: ”Each person has a duty to know who he is, that is, to try 

to know what is happening inside him, to acknowledge faults, to recognize 

temptations, to locate desires; and every one is obliged to disclose these things either 

to God and to others in the community” (Foucault 1997b:242). Før at medarbejderne 

kan mægtiggøres og således skabe sig selv som en selvstændig handlende aktør er den 

enkelte medarbejder nødt til først at bekende sandheden om sig selv og sin adfærd, og 

herefter erkende at denne alene selv er ansvarlig over for sin opførsel og for at 

forbedre den. Den pastorale magtform er således en intim magtform, der retter sig 

mod individets sjæl og herigennem gør individet til en autoritet i forhold til at 

bestemme hvori dennes lidelser, afvigelser eller undertrykte potentialer består. 

Gennem spørgsmål som ”Er det realistisk, og hvorfor”, ”Er der nogen, der selv har 

prøvet at stå i situationen, hvor der ikke er ret mange der jublede” og ”Er det ok at 

være illoyal overfor en kollega?” ’tvinger’ Dacapokonsulenten medarbejderne til at 

bringe sine egne personlige værdier og erfaringer med ind i spillet. På denne måde 

sættes medarbejderne i en position, hvor de ikke alene skal bedømme om den viste 

adfærd på scenen er god eller dårlig, men skal samtidig sætte det i relief til deres egen 

sociale virkelighed i organisationen. Hermed udviskes grænsen mellem den fiktive 

virkelighed og virkeligheden i organisationen. De stillede spørgsmål fra 
                                                                                                                                       
grad trækker på den disciplinære magtform frem for biomagten, da fokus i OT netop er på 
medarbejdernes konkrete adfærd i forskellige situationer, og det er netop denne adfærd i konkrete 
arbejdsmæssige sammenhænge der søges reguleret til en adfærd som er mere gunstig i forhold til 
organisationen.  
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Dacapokonsulenten åbner således op for, at medarbejderne bekender, hvem og 

hvordan de er som personer i de organisatoriske sammenhænge, og herefter bedømme 

om deres person bidrager til at fastholde uhensigtsmæssige mønstre set i forhold til de 

illustrerede situationer på scenen. Når medarbejderne tilbydes at lege med 

situationerne ledes de herefter til en erkendelse af, at de netop alene ved at ændre på 

deres egen adfærd og person kan forandre hele situationen, og dermed kan genkende 

sig selv som mægtige. 

Dialogen som redskab 

Dialogen er tæt knyttet til den pastorale magtform, og virker som et redskab i forhold 

til at empower medarbejderne, idet der i talens form er et iboende rationale om at 

talen frigører: ”only when he confesses verbally does the Devil go out of him (...) The 

verbal expression is the crucial moment” (Foucault 1997b:248). Dette rationale 

bygger på en forestilling om, at talen er mere autentisk og magtfri, når den kommer 

fra medarbejderne selv (Karlsen & Villadsen 2007:11). I følge Karlsen og Villadsen 

er der i ledelsesmæssige sammenhænge sket en forskydning i talens organisering. 

Dette betyder, at den traditionelt tavse, som anses for undertrykt og frataget for 

ansvar, nu bliver sat i en position som den talende, og den traditionelt talende nu 

bliver lyttende (Ibid.:10). Dette kommer ligeledes til udtryk gennem OT, hvor 

medarbejderne, som før nævnt, sættes i positionen som eksperten i sin egen sociale 

virkelighed og derfor også som dem der kan formulere løsningsmulighederne i de 

viste situationer på scenen. Medarbejderne sættes således i positionen som den talende 

i interaktionen, og skal ved at fremsige sandheder om sin person og formulere 

acceptable ændringsforslag, frigøre sig selv fra uhensigtsmæssige roller og forståelser. 

Denne frigørelsesproces gennem dialogen faciliteres af konsulenten fra Dacapo 

Teatret, der i processen indtager rollen som den  aktive lytter, der undervejs 

opsummerer og gentager de forskellige kommentarer og løsningsforslag der kommer 

fra medarbejderne. Ved undervejs at stille spørgsmål til medarbejderne, som ’tvinger’ 

dem til at reflektere over den viste situation og sig selv samt ved at gentage udvalgte 

udsagn, sender konsulenten konstant talen tilbage til medarbejderne i en struktureret 

form, der leder talen i en bestemt retning. Ved at gentage og opsummere 

medarbejdernes udsagn er konsulenten samtidig med til at fastholde medarbejderne i 

den subjektposition som skabes i dialogen. Med andre ord bindes medarbejderne til 

bestemte identitetsformer, som de selv har produceret (Ibid.:17). Fastholdelsen af 
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medarbejderne forstærkes ydermere ved, at nogle af temaerne, som scenerne har 

omhandlet rundes af ved at medarbejdernes udsagn opsummeres og nedfældes på en 

tavle ved siden af scenen. 

 

Gennem dialogen drejer det sig således om at kende medarbejderen, og få dets 

subjektivitet til at stå frem, og herefter strukturer dets forhold til sig selv (Villadsen 

2006:19). Gevinsten ved at bekende sandheden om sin person kan således ses som, at 

medarbejderne får ’renset sin sjæl’, og dermed kan frigøres, men konsekvensen er at 

medarbejderen bliver fastholdt på de sandheder denne bekender om sig selv (Mik-

Meyer & Villadsen 2007:18; Foucault 1997b:243). Hermed kommer styringen 

ligeledes til udtryk som en disciplinering af medarbejdernes adfærd. 

Disciplinering 

Disciplinering går, i et Foucaultiansk perspektiv, ud på at få individer til at yde mere i 

et mere rationelt samspil med andre. Den disciplinære styring går med andre ord ud 

på at fremme nyttigheden og lydigheden gennem en magtudøvelse over tiden, 

kroppen og arbejdet via overvågning, afretning og nyttiggørelse, hvorved der skabes 

produktive og føjelige individer (Heede 2007:95, Villadsen 2006:18). Den  producerer 

individualitet med henvisning til normer eller via normerende sanktioner, der skal 

indskærpe vaner og afrette adfærd. Målet med denne styreform er, at individet 

gennem dette sanktionerende blik, som skabes i den disciplinære styring, ender med at 

overvåge sig selv – en slags selviagttagelse eller selvrefleksion. Den disciplinære 

magtform kan derfor betragtes som en normaliseringsmagt., som netop muliggør, at 

selv de mindste afvigelser bliver strafbare, da de udgør afvigelser fra normen (Heede 

2002:18,100; Mik-Meyer & Villadsen 2007:23). På denne baggrund kan OT ses som 

en måde, hvorigennem man søger at disciplinere medarbejderen til at disciplinere sig 

selv til at reflektere over hele sin personlighed i relation til organisationen og være 

mere handlingskompetent. Gennem teatret skal medarbejderne gøres bevidste om, 

hvordan deres adfærd som kollega eller medarbejder påvirker udfaldet af den sociale 

interaktion og samtidig at det er muligt gennem ændringer af adfærden at ændre den 

fastlåste situation.  

 

På denne baggrund kan det argumenteres for at medarbejderen gøres til genstand for 

overvågning på to måder. For det første gøres medarbejderen til genstand for 
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overvågning gennem teatret. Teatret fungerer i denne optik som en art 

spejlmekanisme – en teknik, som Foucault beskriver, tidligere blev brugt til at 

’kurere’ de gale (Heede 2007:63). Forestillingen er, at medarbejderne gennem teatret 

konfronteres med billeder fra sin egen sociale virkelighed i organisation afspejlet i et 

skuespil. Ved at blive stillet overfor små scener, hvori medarbejderne kan genkende 

sig selv, kan det ikke undgås, at de kommer til at se sig selv med andre øjne samtidig 

med, at der bliver installeret en bevidsthed om, hvordan andre også må iagttage dem 

(Ibid.:63). Denne teknik forstærkes netop ved, at de viste scener har karakter af 

simulationer, der ikke blot er repræsentationer, men rummer elementer fra den 

virkelige verden. Derfor leges der hele tiden med temaet faktion/fiktion, som gør at 

medarbejderne i publikum konstant bringes i tvivl om, hvad der udgør sande 

repræsentationer af deres virkelighed og hvad der er opdigtet (Karlsen & Villadsen 

2008:88). Medarbejderne søges således via teatret gjort til en slags anden ordens 

iagttagere, der muliggør, at de herigennem bliver i stand til at iagttage og reflektere 

over egne adfærdsmønstre og uhensigtsmæssigheder, som bliver udfoldet på scenen. 

Med andre ord søges medarbejderne gennem teatret gjort i stand til at se sig selv 

udefra, hvormed de ikke kan lade være med at betragte sig selv som en latterlig 

genstand: ”Det der opleves er, at folk griner meget, når vi arbejder og når vi er på. 

Og det handler jo lige så meget om, at det er genkendelse (...) de genkender nogle af 

deres egne situationer eller noget af det der. Så det bliver jo på en eller anden måde 

også grin” (Jennie 2009). Ved hjælp af denne ’spejlingsproces’ bliver medarbejderne 

ikke længere kun et objekt for andre iagttagelser, men medarbejderne ser sig nu 

udstillet for sig selv. På denne måde frigøres medarbejderne paradoksalt fra sin frihed 

i forhold til kunne agere som de plejer, idet medarbejderne nu stilles til ansvar for 

hvad de ved om deres sandhed, og samtidig ’fængsles’ de i deres eget blik, som de er 

’tvunget’ til gang på gang at kaste tilbage på sig selv, og lænkes heri til ”ydmygelsen i 

at være genstand for sig selv” (Heede 2007:63). Gennem teatret søges den enkelte 

medarbejder således gjort til genstand for sin egen overvågning. 

 

Det medfører derfor, at den enkelte medarbejder for det andet også gøres til genstand 

for gensidig overvågning af de andre deltagere. Forstået på den måde, at for at 

deltagerne fremover kan holde hinanden fast på de subjektpositioner, som de selv har 

skabt og opnået enighed om, kræver det, at de hver især overvåger hinandens adfærd 

for at sikre, at de skaber sig selv i overensstemmelse med billedet som den gode 
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kollega og medarbejder (Barker 1993:430,432). Ved at medarbejderne hele tiden 

bliver bedt om at forholde sig til de gældende relationer og adfærdsmønstre, der 

udspiller sig på scenen, og dømme de gode adfærdsmønstre fra de dårlige, installeres 

der en disciplinerende effekt i relationen medarbejderne imellem. Forstået på den 

måde at der i den klare italesættelse af de gode adfærdsmønstre skabes en form for 

normalisering mellem medarbejderne, idet der mere eller mindre eksplicit skabes 

nogle forskrifter for hvad det vil sige at handle som en god medarbejder eller kollega: 

”This negociated consensus creates and recreates a value-based discource that 

workers use to infer ”proper” behavorial premises (...) that enable them to act in 

ways funktional for the organization.” (Barker 1993:412). På baggrund af dette 

argumenteres der for, at der med denne disciplinering skabes en forventning om, at 

medarbejderne fremover tilpasser sin adfærd i henhold til normen, der er konstrueret 

gennem teaterprocessen. Dette betyder ligeledes at såfremt den enkelte medarbejder 

ikke formår at skabe sig selv i overensstemmelse med billedet på den gode 

medarbejder og kollega, bliver det nu muligt at underligge den afvigende opførsel et 

sanktionerende blik. Et blik som primært straffer gennem skyld og gruppepres, men 

som i sidste ende kan ende med den ultimative sanktion, som er eksklusion fra 

fællesskabet (Barker 1993:425, 432). 

Sammenfatning 

I denne sidste analysedel har jeg undersøgt de instrumenter og procedure der gennem 

OT anvendes for at få medarbejderne til at forme sig selv som  handleansvarlige 

medarbejdere og kollegaer. Fælles for de ovenfor beskrevne forandringspraksiser og 

procedurer er, at de alle søger at installere styringens mål i medarbejderens indre, 

hvormed de gøres selvstyrende. Således har jeg vist, at magten indhylles i et slør af 

underholdning og leg, hvorigennem medarbejderne inviteres til en tilsyneladende 

uforpligtende leg med relationer, faglighed og opførsel i teatralske omgivelser, og 

herigennem gøres handlingskapable. En leg som kan være svær at afslå samt springe 

fra, og som forpligter medarbejderne i forhold til at skabe sig selv i henhold til de 

normer og billeder, der leges frem i teatret. Styringen af medarbejderne tager derfor 

ligeledes form af en disciplinering. Denne disciplinering søger gennem teatret at 

installere en selv-overvågning i medarbejdernes indre, da teatret muliggør, at de kan 

se sig selv med andre samt andres øjne og kan se sin egen latterliggørelse. Samtidig 

muliggør disciplineringen at selv de mindste afvigelser fra normen kan blive 
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sanktioneret, hvilket ligger op til at medarbejderne gensidigt overvåger hinandens 

adfærd fremover. Men før, at medarbejderne kan styres til at skabe sig selv som en 

selvstændige handleansvarlige subjekter, er medarbejderne nødt til først at bekende 

sandheden om sin person overfor konsulenten. Endvidere skal medarbejderne erkende 

at forandring kommer indefra gennem en ændring af deres person, hvorefter 

konsulenten kan lede dem til ’frelse’ i form af frigørelse fra ’undertrykkende’ og 

uhensigtsmæssige mønstre. Styringen af medarbejderne kommer således til udtryk 

som en styring af medarbejdernes egen selvstyring gennem forskellige teknologier og 

mekanismer. Disse tekniske midler gør, at medarbejderne hjælpes til at bekende 

sandheden om sin person samt erkende nødvendigheden i at ændre adfærd. Endvidere 

disciplineres medarbejderne til at skabe sig selv, i henhold til de producerede normer, 

og ’tvinges’ til konstant at betragte sig selv som et ufærdigt produkt, som hele tiden 

kan videreudvikles. 
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Afsluttende refleksioner og diskussion 
I de tre analysedele har jeg søgt at belyse styringens praksis ved at undersøge, hvilke 

sandhedsformer, subjektformer og styringsformer styringen konstituerer, når OT 

benyttes som en forandringsteknologi i organisationer. Jeg har således vist, at OT er  

en teknologi, hvorigennem medarbejderne søges mægtiggjort. I forlængelse heraf vil 

jeg i dette kapitel belyse, hvordan udbredelsen af OT er blevet muligt set i forhold til 

nutidens organisationsform. Derudover vil jeg i dette kapitel reflektere over hvilke 

mulighedsbetingelser styringen gennem OT fordrer for blandt andet ledelsesrummet, 

og endeligt vil jeg diskutere, om OT reelt er et redskab der frigør medarbejderen. 

Fortællingen om organisatorisk forandring 

Hvorfor OT har vundet et tilsyneladende stort indpas i forskellige organisationer, og 

hvorfor det betragtes som et effektivt ledelsesværktøj, kan blandt andet forklares ud 

fra herskende fortællinger om, at organisationen og dens omverden er blevet mere 

kompleks som følge af den eskalerende internationalisering og globalisering samt den 

generelt forøgede individualisering i samfundet. I følge Poul du Gay kan der 

identificeres en særlig fortælling omkring organisatoriske forandringer, som har 

vundet indpas i forskellige ledelsesstrategier i et forsøg på at genopfinde og 

modernisere gældende praksisser (Du Gay 2003:664). Fortællingen drives af en 

forestilling om at organisationer og deres ledelse opererer i et stadig mere kaotisk 

miljø, og at dette kaos har kapacitet til at ødelægge organisationen og ledere. Hvis 

organisationen og ledelsen skal overleve i denne kaotiske verden er de nødt til at 

ændre deres adfærdsmåder radikalt. I fortællingen rådes organisationer og deres 

ledelse derfor til at bevæge sig væk fra den rationelle bureaukratiske kultur, der er 

ufleksibel og amoralsk. Der er derfor et behov for en fuldstændig transformation, og 

hvor gevinsten er, at man bliver frigjort, og kan manøvre i de kaotiske omgivelser 

(Ibid.:664-669). I fortællingen anses kaos for en direkte trussel mod organisationerne 

og bliver ligeledes brugt til at problematisere den bureaukratiske organisationsform. 

 

Chapter six 



Et spil for galleriet? 

 61 

På baggrund heraf påpeger blandt andre Tom Burns & G.M. Stalkers, at der er sket et 

skifte fra den traditionelle organisationsform, som bygger på Max Webers 

bureaukratimodel, og kendetegnes ved en hierarkisk struktur af kontrol, 

kommunikation og autoritet til en organisationsform, hvor ansvar og 

beslutningskompetencen i høj grad er decentraliseret35 (Sollund 2006:289). 

Nedenstående figur illustrerer, hvordan denne ændring kommer til udtryk i forhold til 

nogle udvalgte faktorer (Lægaard 2008a:28): 

 

Faktorer Mekanisk organisation Organisk organisation 
Specialisering Organisationens problemer 

og opgaver brydes ned i 
specialiserede 
arbejdsfunktioner.  

Vægt på ekspertise og 
erfaring som bidrag til 
løsningen af 
organisationens fælles 
opgaver. 

Koordinering Koordinering af opgaver 
sker på hvert hierarkisk 
niveau gennem de 
nærmeste overordnede 

Individets opgaver 
tilpasses og omdefineres 
kontinuerligt gennem 
interaktion med andre 

Ansvar, rettigheder og 
pligter 

Ansvar er ensbetydende 
med de præcist definerede 
rettigheder, pligter og 
metoder der er knyttet til 
en bestemt arbejdsrolle. 

Udvikling af ansvar som en 
generel forpligtelse overfor 
organisationen, og ikke et 
spørgsmål om et 
begrænset felt af 
rettigheder, pligter og 
metoder. 

Styring Styring, autoritet og 
kommunikation er 
hierarkisk struktureret.  

Styring, autoritet og 
kommunikation er udviklet 
i en netværksstruktur 

Informationscenter Hierarkiet understøttes 
ved at information om 
løbende problemer 
koncentreres i toppen af 
hierarkiet 

Ledelsen opfattes ikke 
som alvidende. Kundskab 
kan lokaliseres over alt i 
netværket.  

Instruktioner Tendens til at 
arbejdsopgaver og 
arbejdsadfærd styres af de 
overordnede 

Indholdet af 
kommunikationen består 
mere af informationer og 
råd end af instrukser 

Loyalitet Vægt på loyalitet mod 
organisationen og lydighed 
mod overordnede som 
betingelse for medlemskab 

Forpligtelse overfor 
organisationens opgaver, 
tekniske fremskridt og 
ekspansion vurderes 
højere end loyalitet 

 

                                                
35 Denne ændring beskriver Burns og Stalker som et skifte fra den mekaniske til den organiske 
organisation.  
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Den mekaniske organisationsform organiseres således omkring en høj arbejdsdeling, 

hvor der er nogle klare og afgrænsede retningslinier, forpligtelser samt rettigheder 

forbundet til hver enkelt funktion. Hvorimod den organiske organisation kendetegnes 

ved en høj grad af fleksibilitet, idet arbejdsopgaverne konstant defineres og 

redefineres i interaktioner i forsøget på at matche omverdenens skiftende krav 

(Sollund 2006:289). Beslutningsprocessen synes i den organiske organisation derfor 

at være mere kontekstafhængig og afhængig af, hvem der er involveret. Den 

organiske organisation kan derfor nærmere betragtes, som bundet sammen af 

uformelle strukturer og relationer, frem for formelle strukturer og specifikke 

målsætninger som den mekaniske. Fokus er derfor også i den organiske organisation 

centreret omkring adfærdsstrukturen og forholdet mellem organisationens medlemmer 

(Lægaard 2008b:41; Lægaard 2008a:27). Dette ud fra fortællingen om, at en af 

udfordringerne for nutidens organisationer er at få medarbejderne til at mestre kunsten 

i at være evig omstillingsparat, i forhold til udviklingen i deres omgivelser, for at 

organisationen kan manøvre i en foranderlig og mere kompleks verden. Forandring 

betragtes i denne optik ikke længere som en undtagelse, men som det normale, 

hvorfor nutidens organisation har ”brug for en bredt baseret kompetenceudvikling i 

medarbejdergruppen som medvirkende til en solid implementering af forandringer” 

for at kunne overleve (Lægaard 2008a:11). Der har i nyere tid derfor været en 

opblomstring af forskellige teknikker som hylder selvet, hvorigennem medarbejderen 

blandt andet søges skabt som en engageret, initiativtagende, fleksibel og 

forandringsparat medarbejder: ”A whole arsenal of techniques prescribes, 

recommends and eventually fashions a model of human agency that concieves humans 

as resources that must be effectively utilized and continually developed to contribute 

to the welfare of the organization” (Kallinikos 2003:613; Costea et al. 2005:141; 

Andersen & Born 2005). I denne optik ses medarbejderne herved som en ressource, 

der effektivt og praktisk kan gøres brug af, og som kan udvikles og formes i et billede, 

der er gavnligt for organisationen. Før at medarbejderne kan blive skabt i en bestemt 

og ønsket form, må medarbejderne først blive ”de-substatialized (...) that is, de-

anchored from the limitations which tradition and nature imposed on them. This way 

they became ready to act on the basis of considerations exclusively fabricated by the 

social order in which they found themselves” (Kallinikos 2003:610). 
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Organisationsteatrets opblomstring 

På baggrund af ovenstående kan fremkomsten af OT således ses som et svar på 

organisationernes efterspørgsel på nye selvudviklingstilbud til medarbejdere, der 

gennem teatret proklamerer at kunne ”afmontere fastlåste roller og forståelser”, og 

herigennem sikre ”produktivitet og en bæredygtig udvikling” (Dacapo36; Bilag E). OT 

fremstår i denne optik som et nyttigt redskab for den organiske organisation til at 

kunne håndtere de udfordringer, de står overfor, i forhold til at kunne operere i en 

situation præget af fortællinger om en konstant omskiftelig verden, som fordrer at 

organisationen gøres selvstændigt tænkende i alle led. En forudsætning for, at 

organisationen og medarbejderne netop kan blive omstillingsparate afhænger af 

muligheden for at afprøve nye handlingsalternativer og plads til at lege med tanker: 

”The so-much-praised quality of adaptability to changing conditions is dependent on 

the organizations ability to try out alternative courses of action” (Kallinikos 

2003:605; Lægaard 2008b:43). Gennem OT får organisationerne således et rum, hvori 

medarbejderne kan lege med forskellige tanker og afprøve alternative 

handlingsmuligheder i simulerede arbejdssituationer som herved danner basen for 

udvikling. Samtidig gør teaterprocessen ”komplekse problemstillinger tilgængelige og 

konkrete ved at sætte det i spil, som er på spil i organisationen” (Bilag D). 

Organisationens problemstillinger omsættes med andre ord til et ’lav-praksis-niveau’ 

der gør problemstillingerne håndterbare ved, at medarbejderne kan genkende sig selv i 

situationen og bliver opmærksom på deres andele i problemstillingen qua de 

relationer de indgår i, og hvad der eventuelt skal til for at forandre situationen til det 

bedre. Sidstnævnte kan blandt andet ses i relation til, at der i processen med OT ikke 

er nogle på forhånd givne retningslinier eller målsætninger som medarbejderne skal 

følge i forhold til at løse situationen på scenen. Ligeledes er der ingen alvidende 

overordnede, der træffer beslutning om, hvad der skal gøres – hvilket netop også er 

kendetegnet ved den organiske organisations virkelighed. Medarbejderne ’tvinges’ så 

at sige til selvstændigt at løse problemerne på scenen og reflektere over hvilke 

konsekvenser alternative retninger kan medfører, og ”den oplevelse og den nye måde 

at tale om tingene på, bringer deltagerne med sig ud i organisationen” (Bilag C). 

Gennem OT kan medarbejderne øve sig i at være ’selvstændigt tænkende’ i 

dagligdagssituationer fra arbejdslivet. Fraværet af præcist definerede retningslinier og 

                                                
36 http://www.dacapoteatret.dk/wm109069 
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forpligtelser medfører, at OT ligeledes fungerer som en arena, hvor medarbejderne 

gennem systematiske evalueringer af de spillede scener kan forhandle sig frem til en 

konsensus omkring, hvordan deres adfærd skal formes i henhold til nogle 

kerneværdier, som eksempelvis mangfoldighed, arbejdsmarkedsfastholdelse, 

konflikthåndtering mv. (Barker 1993:411). Herigennem antages det, at 

medarbejdernes motivation, produktivitet og engagement øges i forhold til 

organisationen og dens succes som følge af at: ”Instead of being told what to do by a 

supervisor, selfmanaging workers must gather and synthesize information, act on it, 

and take collective responsibility for those actions” (Ibid.:413). 

 

OTs stigende popularitet kan, på baggrund af ovenstående, hermed ses i forhold til 

organisationernes påståede stigende behov for, at medarbejderne i alle led i 

organisationen bliver kompetente til at kunne improvisere og træffe vigtige 

beslutninger på et ufuldstændigt grundlag som er gunstige for organisationen. OT 

faciliterer netop et rum, hvori medarbejderne kan øve sig i at træffe bedre 

beslutninger, og agere mere hensigtsmæssigt i bestemte situationer uden at bære den 

samme risiko som i den virkelige verden. Med andre ord hævder OT at kunne “klæde 

organisationen på til at agere under de vilkår, som er gældende i dag”37. OT er 

således med til at reproducere en fortælling om, at organisationernes verden er præget 

af kaos, og herigennem berettige sit eget eksistensgrundlag.  

Mulighedsbetingelser for styring 

OT betragtes således som et redskab til at kunne håndtere kaos. Som det fremgår af 

specialets analyser kommer OT i midlertidig til at fungere som en styringsteknologi, 

der søger at styre medarbejderne hen imod et selvstændigt og handleansvarligt 

subjekt. Når OT anvendes som et styringsværktøj konstitueres bestemte videns- , 

subjekt- og magtformer der sætter nogle betingelser for, hvordan der styres og hvad 

der kan styres på (Andersen & Thygesen 2004:28f). I forlængelse heraf, og med 

udgangspunkt i specialets analytiske pointer, vil jeg i det følgende reflektere over, 

hvilke mulighedsbetingelser styringen fordrer gennem OT. 

 

                                                
37 http://www.dacapoteatret.dk/wm108811 
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Som beskrevet i analysen kan OT anskues som en art skabelsesleg, som muliggør, at 

magten tager form og bliver på en ny måde. I det følgende vil jeg med udgangspunkt i 

Åkerstrøm Andersens (2008) analyse af legens karakter derfor nærmere udfolde, 

hvilke rammer det sætter for styringen, at organisationsteaterprocessen 

kommunikativt iscenesættes som en leg. Ved at OT netop ikke bliver kommunikeret 

som et eksplicit ledelses- og empowermentværktøj, men som en leg, muliggør det, at 

forsøget på at styre medarbejderne hen imod en bestemt adfærd kamufleres. Styringen 

kan hermed ikke umiddelbart ikke kan antastes, og OT fungerer derfor som et værktøj 

til at binde medarbejderen til organisationen. Dette fordi, at når OT-processen i 

kommunikationen iscenesættes som en leg, medfører det, at legen reelt kommer til 

udtryk som en leg, der forpligter dem, som leger med, og herigennem binder dem til 

den magt, som ligger gemt i legen. Samtidig installeres der et paradoks, når OT 

optræder som et rum for leg, som betinger den videre kommunikation. Dvs. at når OT 

i kommunikationen knyttes an til legen, formes den efterfølgende kommunikation 

ligeledes i legens form, da en eksplicitering af, at processen i virkeligheden handler 

om mægtiggørelsen af medarbejderne vil umuliggøre fortsættelsen af forløbet. Når de 

har accepteret at lege med, forpligtes de til at blive ved med at lege. I det øjeblik 

medarbejderne bliver opmærksomme på, at forumteaterprocessen ikke kun er en 

uforpligtende leg, men rent faktisk er et forpligtende spil om at definere grænser, og 

de derfor ikke ønsker at fortsætte legen, så fremstår processen i kommunikationen 

igen som en leg, hvori der ikke er nogen rigtige meninger (Andersen 2008:158). 

Samtidig rummer legen en logik gennem dens legitime og implicitte 

kommunikationsform, der gør det svært for medarbejderne at modsige sig at lege med 

uden at komme til at fremstå som illoyale, usamarbejdsvillige og rigide – særligt når 

legen optræder i et organisationssystem med på forhånd givne asymmetriske 

magtstrukturer (Ibid.). På denne måde gemmer styringen sig i legens legitimerende og 

positive form, der besværliggør medarbejdernes mulighed for at udøve modmagt. 

Derudover installerer legen altid en fordobling af verden i en legende verden og en 

virkelig verden, som medfører, at socialiteten i legen fremstår som kontingent 

(Ibid.:100). Dvs. ved at knytte kommunikationen om OT til en kommunikation om leg 

bliver det gennem OT muligt at se virkeligheden og medarbejderne selv som 

kontingente, og som noget der risikofrit kan leges med uden, at de bliver taget til 

indtægt for det, når legen er slut. Gennem legen kan organisationen og medarbejderen 

selv frigøre sig selv fra sin egen virkelighed og hermed bryde med sine vaner, 
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identitet og historie, som hæmmer sin omstillingsevne og selvforandring 

(Ibid.:100,109f). Legens form ’skubber’, så at sige, medarbejderne hen imod et ’land’, 

hvor grænserne synes udflydende og hvor det er medarbejderne selv, der må sætte 

grænserne. Samtidig vedligeholdes grænsernes udflydendehed gennem legen, som 

muliggør, at grænserne konstant er til forhandling (Andersen 2008:196). Med andre 

ord: organisationen definerer ikke længere, hvilke viden og kompetencer 

medarbejderne skal erhverve sig; det overlades i stedet til medarbejderne selv at 

formulere, jf. kapitel 4. På denne måde bemægtiges medarbejderne til selvstændige 

handlende aktører. Ud fra dette kan OT iagttages som en form for metakontrol af 

medarbejderne som, via legens forpligtende elementer, tilskyndes selvkontrol og 

selvledelse. Ved at spillet om mægtiggørelsen af medarbejderne i kommunikationen 

omskrives som en uforpligtende leg, bliver det muligt for organisationen at styre på 

objekter, der normalt ligger udenfor dennes rækkevidde (Andersen 2008:189). 

Således fremgår det af analysen, at medarbejdernes personlighed og adfærd gøres til 

genstand for styringen, når OT anvendes som styringsteknologi. Personligheden gøres 

herved til en ressource, som kan være gavnlig for organisationen, og på denne 

baggrund bringes den hele medarbejder ind i organisationen, når OT anvendes som 

styringsværktøj (Ibid.:10,79; Andersen 2004:12). 

Mulighedsbetingelser for anerkendelse 

På baggrund heraf finder jeg det relevant at reflektere over, hvad det kan betyde for 

ledelsesrelationerne, at OT bringer den hele medarbejder ind i organisationen, og 

hvad det kan betyde, hvis organisationen ikke kan rumme den hele medarbejder. Til at 

belyse dette har jeg valgt at tage udgangspunkt i Axel Honnets anerkendelsesbegreb38. 

Honneth opererer med 3 anerkendelsesformer, som er anerkendelse indenfor 

privatsfæren, den retslige sfære og den solidariske sfære. I følge Honneth er det 

nødvendigt, at alle tre former for anerkendelse er til stede for at udvikle det hele 

menneske. Ved manglende anerkendelse mister individet det positive forhold til sig 

selv (Willig 2006:8-13). 

 

                                                
38 Axel Honneth er oprindelig fra den kritiske skole, men ikke desto mindre mener jeg, at hvis man ser 
bort fra hans normative udgangspunkt, kan finde hans begreber om anerkendelse interessante, i forhold 
til at problematisere de ledelsesrelationer, OT som et styringsværktøj, former. 
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Før i tiden udgjorde arbejdspladsen typisk den solidariske sfære, hvorigennem 

individet anerkendes for de særlige egenskaber som gør individet særegent, og som 

bevirker, at individet føler, at det bidrager til samfundets reproduktion. Anerkendelsen 

bygger her på den ansattes handlinger, præstationer og funktioner. Men når OT 

benyttes som et styringsværktøj og dermed fokuserer på de personlige egenskaber hos 

individet er der nu i stedet tale om, at den anerkendelsesform som før kun hørte 

privatlivet til, nu i høj grad er gældende i organisationen. Anerkendelse i den privates 

sfære bygger på en anerkendelse af individets personlighed, og det er derfor også 

igennem denne anerkendelsesform, at den fundamentale selvtillid konstrueres. Ud fra 

dette kan det argumenteres for, at OT installerer en intim-relation mellem 

medarbejder og ledelse, frem for et dominans forhold. Ved at den hele medarbejder 

sættes i centrum gennem OT er det derfor ikke længere kun medarbejdernes 

præstationer, der ’ligger for skud’, men også deres personlighed, som skal accepteres 

og anerkendes. Der er således mulighed for at opnå en dobbelt anerkendelse på 

arbejdspladsen, men samtidig er der også mulighed for at blive dobbelt krænket, hvis 

organisationen ikke formår at få sine medarbejdere til at føle sig anerkendt, både i 

kraft af deres præstationer og på personligheden. Individer der ikke bliver anerkendt 

kan i sidste ende, i følge Honneth, ende med psykisk og social ”død” i overført 

betydning. Med ordet død illustreres krænkelsernes mulige effekt på de individer der 

ikke føler sig anerkendt og kan sammenlignes med egentlige fysiske lidelser (Honneth 

2006:179f). Hermed kan det diskuteres om OT som et styringsværktøj nødvendigvis 

fremmer og udvikler medarbejderenes personlighed eller om OT kan være med til at 

nedbyde den. 

Mulighedsbetingelser for kompetenceudvikling 

I kraft af, at personligheden genstandgøres i organisationen qua OT betyder det, at 

personligheden nu anses som en kompetence, og det at være kompetent handler om, at 

man kan kompetenceudvikle sig selv: ”Til gengæld bliver medarbejderens forhold til 

sig selv den allervigtigste kompetence. Helhedsforståelse, evne til at kommunikere, 

samarbejde og omstillingsparathed er alle kompetencer, der vender indad mod 

kompetencebæreren selv” (Andersen 2004:12). Dette medfører således, at 

karaktertræk som sympati, empati, respekt for andre, åbenhed, dialog og 

forandringsparathed anses som en kompetence i forhold til subjektformen den gode 

medarbejder og den gode kollega jf. kapitel 2. På den anden side må det derfor også 
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betyde, at personlighedstræk som indadvendthed, forsigtighed, omhyggelighed, 

usikkerhed og generthed anses for inkompetencer (Ibid.:28). For at kunne blive 

betragtet som en kompetent medarbejder kræver det således, at medarbejderen er i 

stand til at tilegne sig førnævnte kompetencer, og konstant er i stand til at udvikle sig 

med henblik på at tilegne sig endnu flere kompetencer, som er gavnlige for 

organisationens succes. Som beskrevet i analysen tilbyder OT en betragtning af 

medarbejdernes personlighed som noget, der formes i interaktionen, og betragtes 

derfor som et socialt produkt. I dette blik skelnes der ikke mellem, at nogle 

medarbejdere måske er bedre disponeret til at anlægge en anden-ordens-iagttagelse på 

sig selv og se sig selv som en kompetence, der må udvikles, og som samtidig kan 

forme sig som en selvstændig og ansvarstagende medarbejder. Tværtimod ignoreres 

eventuelle strukturelle perspektiver som gør sig gældende i de vidensformer Dacapo 

Teatret trækker på til fordel for det mikro-relationelle39. Tager man i midlertidig afsæt 

i eksempelvis Pierre Bourdieus begreber om habitus, felt og kapital, vil man netop få 

blik for at ”forskellige opvækstvilkår skaber forskellige vilkår for internaliseringen af 

de objektive strukturer og bevirker således, at aktøren udstyres med forskellige 

kapitalformer, som giver ham/hende forskellige vilkår for at gøre sig gældende på 

forskellige felter” (Mik-Meyer & Villadsen 2007:76). Ud fra dette perspektiv har 

medarbejderne altså forskellige vilkår for at kunne realisere sig selv som en 

kompetent medarbejder. På baggrund heraf kan man derfor diskutere, om OT kommer 

til at virke som en eksklusionsmekanisme i forhold til de medarbejdere, som i mindre 

grad er disponeret til at forme sig selv som kompetent. På den anden side kan der 

argumenteres for, at OT via legen netop muliggør, at alle medarbejdere, uanset deres 

baggrund, kan være med, da de i legen kan frigøre sig fra de forhold, som hæmmer 

dem i at udvikle sig (Andersen 2008:110). 

Frigørelse? 

I forlængelse heraf kan det diskuteres om der reelt er tale om en frigørelse af 

medarbejderne. Som det fremgår af analysen bygger OT på en forestilling om at 

medarbejderne kan frigøres ved at gøres bevidste om, at de formes gennem 

uhensigtsmæssige og undertrykkende relationer, som de kontinuerligt reproducerer 
                                                
39 Eksempelvis betragtede Elias i sine analyser ikke individet eller strukturerne som adskilte 
analyseobjekter, men som tæt forbundne størrelser, hvorfor Elias i sine analyser netop beskæftigede sig 
med sammenhængen mellem mikro-og makro, og så derfor individet som indspundet i dynamiske 
strukturer (Jacobsen 2007:80).  
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gennem sine handlinger og sin magt til at forandre disse forhold. Gennem det 

interaktive teater søges medarbejderne således mægtiggjort til at kunne ændre på disse 

forhold, og skabe sig selv som et selvstændigt og handleansvarligt subjekt. På den ene 

side kan der argumenteres for, at medarbejderne igennem OT frigøres fra de 

uhensigtsmæssige og undertrykkende relationer som forhindre dem i at udvikle og 

forandre sig. Hermed kan OT anskues som progressivt i form af, at OT bevidstgører 

medarbejderne om undertrykkelsesrelationer og samtidig skaber rum for kreativitet og 

større selvudfoldelse. På den anden side kan der i stedet argumenteres for, at 

medarbejderne frigøres fra fastlåste roller og forståelser kun for at blive bundet til en 

ny og mere bindende form for magt – nemlig deres egen selvstyring. Dette medfører, 

at medarbejdernes adfærd og person kontant gøres til genstand for egen overvågning. 

Med andre ord ’fængsles’ medarbejderne så at sige i deres eget kritiske blik. Dermed 

kommer OT til udtryk som et politisk værktøj, der paradoksalt nok bliver brugt til at 

skabe en styring af medarbejderne på trods af afsættet i Boals forumteatermetode, 

hvor målet netop er at frigøre de undertrykte fra magten. 
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Konklusion 
Denne specialeafhandling er opstået på baggrund af en undren over fænomenet OT. 

Tendensen er, at OT bliver mere og mere udbredt som et forandringsværktøj i 

organisationernes ledelsesstrategier – også selvom det er svært at påvise en konkret 

effekt. Jeg undrer mig derfor over, hvorfor OT så alligevel, i så stor en grad, 

inddrages i organisationerne som et forandringsværktøj? Svaret herpå kan findes i den 

selvudviklingsbølge, der synes at have skyllet ind over organisationerne, og OT kan 

ses som endnu et værktøj, der skal få medarbejderne til at realisere sig selv. I 

forlængelse heraf kan OT derfor iagttages som et styringsværktøj, hvorigennem 

medarbejderne søges styret hen imod en bestemt adfærd. Udgangspunktet for dette 

speciale er derfor, hvordan denne styring konkret kommer til udtryk, hvorfor jeg i 

problemformuleringen stiller følgende spørgsmål: Hvorledes fungerer OT som et 

styringsværktøj, og hvilke mulighedsbetingelser sætter dette for ledelsesrummet? 

 

Til at belyse ovenstående problemformulering har jeg valgt at tage udgangspunkt i et 

konkret OT, Dacapo Teatret, hvor jeg på baggrund af Michel Foucaults begreb om 

magt og Erwing Goffmans sociale samhandlingsteori har belyst styringens praksis. 

 

I besvarelsen af problemformuleringens første del kan jeg konkludere, at OT fungerer 

som et styringsværktøj, der understøtter og producerer bestemte vidensformer, 

subjektformer og magtformer, som muliggør og betinger, hvad det er der styres på og 

hvordan. Således har jeg i dette speciale vist, at afsættet i Boals forumteatermodel 

muliggør, at medarbejdernes person og handlinger objektiveres og gøres til genstand 

for styringen, hvilket understøttes gennem de forståelser af organisationen, 

forandringer og magt som OT trækker på. OT som et styringsværktøj repræsenterer et 

syn på organisationen som noget, der skabes gennem de ansattes relationer, hvorfor 

den enkelte medarbejder må gøres bevidst om uhensigtsmæssige fastlåste roller og 

adfærdsmønstre som denne er en del af. Magt anskues i denne optik hermed som 

noget, der udspilles i kreativtskabende mikro-relationer, frem for noget der er 
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strukturelt forankret. Dette perspektiv muliggør, at medarbejderne ansvarliggøres i 

forhold til at ændre på forhold der er uhensigtsmæssige for organisationen, idet 

forandring anses som noget, der skabes indefra, hvorfor medarbejdernes selv gøres til 

genstand for styringen, og iagttages som noget, der kan formes og præges i en 

interaktion. 

 

Jeg har i forlængelse heraf vist, hvordan medarbejdernes selv søges påvirket gennem 

interaktivt teater. Her har jeg argumenteret for at interaktionen mellem Dacapo 

Teatret og medarbejderne er styret af et script omkring mægtiggørelsen af 

medarbejderne. Interaktionen er ligeledes organiseret på en måde, som gør at 

medarbejderne skal lade sig anråbe som mægtig, og hermed omfavne rollen som 

ekspert for, at interaktionen kan fortsætte. OT søger hermed at producere 

selvstændige og handleansvarlige subjekter. Endvidere har jeg argumenteret for, at 

interaktionen er styret af legens logik, som muliggør, at medarbejderne leger nye 

subjektformer frem i form af den gode kollega og medarbejder. 

 

Legen understøtter således førnævnte script ved, at styringen indhylles i et slør af 

underholdning og leg, som muliggør, at medarbejderne gennem den interaktive 

teaterform kan gøres handlingskapable. Samtidig indeholder legen en iboende logik, 

som gør det svært at afstå at lege med, og som ender med at forpligte medarbejderne 

til at skabe sig selv i overensstemmelse med det billede de leger frem, og som 

herigennem virker disciplinerende. Jeg har desuden argumenteret for, at 

disciplineringen kommer til udtryk gennem teateret som en spejlmekanisme, 

hvorigennem medarbejderne søges gjort til genstand for sin egen selv-overvågning, 

idet teater muliggør, at de ser sig selv med andre øjne, og herigennem kan se sin egen 

latterliggørelse. Endvidere har jeg vist, hvorledes OT som styringsværktøj tager form 

som en pastoral styreform, der gennem dialogen søger at få medarbejderne til at 

bekende sandheden om sin egen person og erkende, at de alene kan skabe 

forandringer gennem ændringer i sine handle- og væremåder.  

 

Hermed kommer OT til udtryk som et styringsværktøj, der søger at styre den enkelte 

medarbejderne til at blive selvstyrende. OT kan således ses som et svar på 

organisationernes efterspørgsel efter nye selvteknologier, som kan gøre medarbejdere 

kompetente til at kunne improvisere og selvstændigt træffe beslutninger på et 
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ufuldstændigt grundlag, og som er til fordel for organisationen. OT faciliterer således 

et rum, hvor medarbejderne kan lege med virkeligheden og øve sig i at være 

selvstændige handlende subjekter og dermed skabe sig selv i et bedre lys. 

Forumteaterprocessen kommunikeres herved som en leg, hvilket besværliggør 

medarbejdernes mulighed for ikke at deltage uden at fremstå som en dårlig 

legekammerat, fordi det jo kun er for sjov – bare noget vi leger, selvom det faktisk 

ender med at vise sig, at medarbejderne fastholdes på det, de leger frem. Gennem 

legens form bliver medarbejderne ’skubbet’ ind i et ’land’, hvor alt er kontingent og 

grænserne synes udflydende, og hvor det er op til medarbejderne selv at sætte 

grænserne for eksempelvis, hvilke handle- og væremåder, der falder ind under 

kategorien den gode medarbejder eller kollega. OT tilskynder hermed selvstyring ved, 

at medarbejderne ’tvinges’ ind i positionen som selvstændige og handleansvarlige 

aktører for, at interaktionen bliver mulig. OT muliggør således, at der kan styres på 

medarbejdernes person, som normalt ligger udenfor organisationens rækkevidde. 

 

På baggrund heraf kan jeg i besvarelsen af anden del af problemformuleringen 

konkludere, at OT finder sin berettigelse i fortællinger, som postulerer at 

organisationen og dens omverden er præget af kaos, hvorfor udfordringen består i at 

få organisationens medarbejderne til konstant at kunne omstille sig efter omverdens 

skiftende krav. Derfor er fokus i nutidens organisation i høj grad centreret omkring 

medarbejdernes adfærd. I den forbindelse har jeg problematiseret, at når 

medarbejdernes person gøres til genstand for styring installeres der en intim-relation 

mellem medarbejder og organisationen, der nu også må forholde sig til den hele 

medarbejder. Såfremt organisationen ikke formår at få medarbejderen til at føle sig 

accepteret og anerkendt på sin personlighed såvel som sine præstationer kan det 

resultere i, at medarbejderens selv nedbrydes. I forlængelse heraf har jeg således 

problematiseret det forhold, at medarbejdernes personlighed betragtes som en 

ressource der skal udvikles til gavn for organisationen. For hvad nu hvis 

medarbejdere, som ikke kan indfri kravet om at kompetenceudvikle sig selv og skabe 

sig selv i henhold til et bestemt billede, bliver de medarbejdere da anset for 

inkompetente? På den ene side kan det fremhæves, at OT kan fungere som en 

eksklusionsmekanisme i forhold til de medarbejdere, der ikke er disponeret til at 

kompetenceudvikle sig selv. På den anden side kan man sige, at OT indfanger alle 
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medarbejdere uanset deres baggrund, idet legen ophæver de forhold som hæmmer den 

enkelte medarbejder i at kunne udvikle sig. 

 

Jeg har i denne specialeafhandling vist, at når OT anvendes som et styringsværktøj i 

organisationssammenhænge er der ikke tale om en frigørelsesproces, som oprindeligt 

var baggrunden for forumteaterprocessen. I stedet binder OT medarbejderen til en ny 

og mere spidsfindig magtform, nemlig medarbejdernes egen selvstyring, hvormed 

medarbejderne ’fængsles’ i deres eget kritiske blik. Med andre ord har jeg vist, at OT 

ikke reelt er et spil om at frigøre medarbejderne, men at dette blot er et spil for 

galleriet. 
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Perspektivering 
Som dette speciale konkluderer, kan OT ses som et eksempel på et ud af mange 

forskellige værktøjer som skal fremme medarbejdernes selvudvikling således, at de 

kan træde i karakter som selvstændige medarbejdere, der kan handle ansvarligt og 

kompetent i forhold til organisationens bedste. Konklusionen bygger blandt andet på 

observationer af konkrete forumteaterforløb ude i forskellige organisationer. Der er 

derfor i høj grad tale om en situationsanalyse, hvor jeg iagttager, hvordan 

medarbejderne anråbes og indtræder i de tilbudte subjektpositioner i bestemte 

situationer, og hvordan man i situationen skaber nye subjektformer. Hvor langt disse 

konklusioner ’rækker’, når forumteatersessionen med Dacapo Teatret er slut overlades 

til gengæld til uvisheden. I forlængelse af dette speciale kunne det derfor være 

interessant at foretage en opfølgende undersøgelse af, om de respektive organisationer 

har mærket en effekt af OTs intervention i form af en ændret medarbejderadfærd. 

Særligt kunne det være interessant at foretage et kvalitativt studie af medarbejdernes 

egne oplevelser ved at udspørge de medarbejdere, der deltog ved arrangementerne om 

de har følt, at forumteaterprocessen har haft indflydelse på deres daglige arbejde og 

om de efterfølgende har ændret adfærd eller angriber arbejdsopgaverne anderledes 

end før. Derudover kunne det være interessant at anlægge en narrativ betragtning på 

medarbejdernes udtalelser, og herigennem belyse, hvordan medarbejderne igennem 

sine fortællinger, former deres selv (Pedersen 2005:241), og om dette selv er i 

overensstemmelse med det selv der gennem OT blev forsøgt skabt. Denne betragtning 

ville frembringe et indblik i om styringens mål omkring mægtiggørelsen af 

medarbejderne er blevet indfriet. 

 

Generelt synes medarbejderudviklingsværktøjer, som kommer i alle afskygninger at 

blive mere og mere populære ledelsesværktøjer, og det kan af og til synes, at 

organisationerne inddrager disse forskellige værktøjer for at være med på ’bølgen’ 

eller stå frem som en foregangsorganisation for at tiltrække og fastholde 

medarbejderne. Men hvad synes medarbejderne egentlig om disse værktøjer? Kan det 

Chapter Eight  
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tænkes at medarbejderne kan blive ’immune’ overfor påvirkningen af disse værktøjer, 

fordi de bliver præsenteret for flere og flere medarbejderudviklingstilbud eller fordi 

de er bevidste om, at medarbejderudviklingstilbudene ikke er et initiativ, der er 

iværksat for medarbejdernes skyld. Såfremt medarbejderne er bevidste om den 

ledelsesmagt, der er hengemt i disse værktøjer vil det ikke være muligt gennem 

eksempelvis OT at anråbe medarbejderne som mægtige, idet dette forudsætter et 

fravær af ledelsesmagten. Eller kan det på den anden side tænkes, at medarbejderne er 

indifferente overfor, om tilbudene omkring medarbejderudvikling iværksættes for 

organisationens egen vinding eller til fordel for medarbejderne, da medarbejderne 

uanset opfatter medarbejderudvikling som en personlig investering i forhold til 

eksempelvis fremtidige karrieremuligheder? Problemet der melder sig her er, hvis 

værktøjerne bliver opfattet som neutrale, og man ikke gør sig bevidst om de 

konsekvenser værktøjerne bringer ind i organisationen, og om man er villig til at 

acceptere de nye vilkår medarbejderudviklingsværktøjerne sætter. 
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Bilag A - Præsentation af casene 
 
Case 1 
Den første case omhandler arbejdsmarkedsfastholdelse af sygemeldte borgere, og er 

et initiativ fra et kommunalt jobcenter. Formålet med arrangementet var at sætte 

arbejdsmarkedsfastholdelse på dagsordenen og skabe et bredere samarbejde herom 

med blandt andet borger, virksomhed, læge a-kasse og jobcenteret. Til arrangementet 

var der derfor inviteret flere forskellige aktører som kan være relevante 

samarbejdspartnere i forbindelse med spørgsmålet om arbejdsmarkedsfastholdelse. 

Ud af de ca. 60-70 fremmødte var blandt andet kommunale politikere, repræsentanter 

fra a-kasser og fagforeninger, forskellige ledere fra det offentligt og private 

erhvervsliv, sagsbehandlere, jobcenterchefen og en af kommunens lægekonsulenter. 

Jobcenteret havde forsøgt at få nogle sygemeldte borgere til at møde op, men det 

kunne ikke lade sig gøre.  

 

Arrangementet blev afholdt i kantinen på det kommunale rådhus. Rummet fremstår 

æstetisk og hyggelig med gamle synlige træbjælker som afslører, at rummet tidligere 

var en gammel lade. Mellem enkelte af træbjælkerne er der hængt kampagneplakater 

op, hvor jobcenterets logo fremkommer. Derudover er kantinen indrettet som en café 

med små borde som er placeret lidt tilfældigt. Bordene er beklædt med rød og 

hvidternet duge for at understrege caféstemningen, samt dækket op med servietter, 

snackskåle, stearinlys og et ’menukort’, hvor cafeens navn – Café Puls – er trykt.  

Inden i ’menukortet’ er sat nogle ’postkort’ fra Dacapoteatret, hvor deltagerne til sidst 

kan skrive spørgsmål ned til arrangørerne, som de brænder inde med. Derudover er 

der på bordene lagt små notesblokke fra Dacapoteatret, kuglepenne og pamfletter 

omkring mangel på arbejdskraft med titlen ”Håndbog i løntilskud”. I enden af 

kantinen er scenen stillet op, og er holdt helt enkelt med et baggrundstæppe, hvor 

skuespillerne opholder sig, når de ikke er på scenen, samt et par højborde og stole. 

Imens deltagerne ankommer sidder en af skuespillerne og spiller noget 

stemningsmusik på et klaver. Samtidig får deltagerne udleveret et navneskilt, hvoraf 

det fremgår hvad deres titel er og hvor de kommer fra samt noget ’godt til ganen’. I 

pausen får deltagerne ydermere mulighed for at forsyne sig med lidt at spise fra 

buffeten og netværke med de andre deltagende. 
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Selve arrangementet er ca. tre timer, og indledes med et interview af direktøren for 

sundhed, social og arbejdsmarkedet, hvor kampagnen om arbejdsmarkedsfastholdelse 

og vigtigheden heraf bliver fremhævet. Herefter bliver publikum bedt om at diskutere, 

hvilke tanker interviewet satte i gang rundt om bordene, og efterfølgende spørger 

konsulenten fra Dacapo ind til, hvad der blev drøftet ved hvert bord, og dette starter 

derfor en åben debat, hvor alle kan byde ind. Efter nogen tid inviterer Dacapo-

konsulenten deltagerne i teateret. Til arrangementet er der forberedt to forestillinger 

med to scener i hver. Manuskriptet til forestillingerne er blevet skrevet ud fra 

fortællinger som bygger på erfaringer fra den ’virkelige’ verden40. I dette tilfælde har 

arrangørerne ikke på forhånd set forestillingerne på forhånd, og har således ikke været 

yderligere inde over udarbejdelsen af manuskriptet end ved det forudgående research-

møde.  

 

I det første stykke bliver vi præsenteret for Helle, som har været lærer på Solkøbing 

Store Skole i 10 år. Helle har haft problemer med hendes ryg siden teenage-årerne og 

har det sidste år været sygemeldt fra sit job, og har i den forbindelse været igennem et 

længere varende udredningsforløb, hvor det blev besluttet at Helle skulle søge om 

fleksjob. Helle har i det sidste halve år genoptaget arbejdet delvist. Den første scene 

udspiller sig mellem Helle og hendes sagsbehandler Gert, hvor Gert fortæller Helle, 

hendes klage vedrørende afgørelsen om fleksjob er blevet afvist, og at hun derfor ikke 

er berettiget til et fleksjob. Gert opfordrer derfor Helle til at overveje, at skifte 

profession, og Helle er dybt frustreret, da det eneste hun vil være er lærer.  

Scenen skifter, og vi møder nu Helle sammen med hendes skoleleder Joakim. Her 

fortæller Helle, at hun har fået underkendt hendes fleksjobansøgning, men selvom 

skolelederen har været glad for at have hende tilbage på arbejdet, har han ikke 

mulighed for at opretholde hendes deltidsstilling. En frustreret og presset Helle 

foreslår så i stedet gå ned på 80 % af en fuldtidsstilling for egen regning – og her 

slutter scenen.  

 

                                                
40 Forud for arrangementet blev der afholdt et research møde mellem Dacapoteatret og forskellige 
aktører (skole-leder, HR-partner fra en bank, kommunal virksomhedskonsulent, socialpolitikker, 
sagsbehandler, lægekonsulent, fagforeningsrepræsentant, dramatiker, to skuespiller og konsulent fra 
Dacapoteatret), hvor problematikken omkring arbejdsmarkedsfastholdelse, og hvordan det oplevedes i 
dagligdagen blev drøftet. 
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Den sidste forestilling handler om Martin som efter en sygeperiode med stress er på 

vej tilbage i arbejde i Storbanken igen på nedsat tid. I den første scene er vi vidne til 

et møde mellem Martin og hans leder Henrik, som udtrykker en stor begejstring for, at 

Martin er kommet tilbage. Martin derimod vil gerne tale om hans arbejdsopgaver 

fremover og vil gerne fritages helt for at have kundekontakt. Dette er Henrik fuldt 

indforstået med – for en periode. Scenen slutter – og publikum efterlades med en 

følelse af, at Martin og Henrik har talt forbi hinanden og at problemet omkring 

Martins arbejdsopgaver er uafklaret. Scenen skifter, og Martin burde på nuværende 

tidspunkt have genoptaget arbejdet på fuld tid, men det er ikke sket endnu. Scenen 

udspiller sig mellem lederen Henrik og en af Martins kollegaer Ulla, som er frustreret 

over den ekstra arbejdsbyrde hende og kollegaerne må påtage sig fordi Martin forsat 

arbejder deltid, og at Martin kommer og går som han har lyst til. Henrik fortæller 

Ulla, at dette er en del af aftalen for at Martin kunne komme tilbage til arbejdet igen, 

og understreger, at det kun er en midlertidig ordning. Scenen slutter med, at Ulla siger 

”...desuden så er han hele tiden sur og tvær.” 

 

Efter hver forestillingen lægger Dacapo-konsulenten op til at drøftelse af, hvad det var 

publikum oplevede på scenen og hvad der skete i de pågældende situationer. Efter 

første forestilling opfordrer en lægekonsulent til at skolelederen skal spørge ind til, 

hvad ryglidelsen evt. kan skyldes, og lægekonsulenten inviteres til at spille scenen 

med Helle, hvor han agere som skolelederen. Efter scenen genspilles bliver der igen 

lagt op til drøftelse af, hvad tilskuerne så på scenen og hvordan det adskilte sig fra den 

anden lignende scene. Mellem hver af forestillingerne blev der holdt en pause, og 

inden anden forestilling blev vinderne af præmierne udtrukket af Dacapoteatret.  

 

Arrangementet sluttes af med at arrangørerne inviteres op på scenen og Dacapo-

konsulenten udspørger dem om hvad de vil bruge den viden til, som de har fået ved 

dette arrangement – og de afsluttende ord for arrangementet bliver ”Vi vil det her 

samarbejde”.  

 

Case 2 
Temaet for denne case er konflikthåndtering som er iværksat af en offentlig 

myndighed, hvor en del af arbejdet består i at lave kontrolbesøg hos forskellige 
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virksomheder, og i den forbindelse skal de ansatte blive bedre til at håndtere de 

konflikter der opstår kollegaerne imellem, men også de konflikter de ansatte møder i 

deres kontrolbesøg. Dacapoteatrets bidrag er blot ét initiativ ud af et to dages 

landsdækkende kursusforløb, hvor de ansatte blandt andet har fået undervisning i 

konflikttrappen mv.41 Arrangørerne har desuden været aktivt involveret i 

manuskriptskrivningen, og har fået mulighed at overvære øvningen af stykkerne, og 

efterfølgende rette dem til, således at de virkede mest mulig troværdig i forhold til 

praksis i den ’virkelige’ verden42.  Udover to undervisere var der ca. 20 medarbejdere 

til stede.  

 

Arrangementet blev afholdt i et lille konferencerum på et hotel, hvor medarbejderne 

tidligere på dagen havde fået undervisning, men er blevet ommøbleret til 

arrangementet med Dacapoteatret. Bordene er skubbet bagerst i lokalet og står op 

mod endevæggen, hvor der hænger plakater fra dagens undervisning, hvor blandt 

andet konflikttrappen er illustreret i forbindelse med kundekontakt. I modsatte ende er 

scenen opstillet, hvorpå der kun er et bord og et baggrundstæppe. Stolene er placeret i 

en halvcirkel foran scenen i 2 rækker.  

 

En konsulent/ skuespiller fra Dacapoteateret indleder arrangementet med en 

præsentation af Dacapoteatret og den måde de arbejder på, og opfordrer deltagerne til 

at drøfte hvad de kan få ud af Dacapoteatrets måde at arbejde på. Samtidig opfordres 

deltagerne til at gøre brug af deres undervisning tidligere på dagen og inkorporerer det 

i de scener som vil blive vist. Herefter inviteres alle op til scenen og finde sammen to 

og to – gerne med kollegaer de ikke kender så godt, for at lave en lille øvelse om 

forandring. Øvelsen består i, at man skiftevis skal tælle til 3, og efterhånden bliver et 

bestemt tal skiftet ud med et klap og tramp. Efter øvelserne skal et par finde sammen 

med et andet par og sætte sig sammen med den nye gruppe. 

 

Det første stykke består af to scener. I første scene bliver vi præsenteret for en 

tilfældig kiosk i Storkøbing. Scenen udspiller sig mellem en ekspedient fra en tøjbutik 

                                                
41 Arrangementet som bliver beskrevet i det følgende er en beskrivelse af et konkret arrangement i en 
bestemt by, og er således ikke en samlet beskrivelse af alle arrangementerne i landet.  
42 Ligesom førnævnte case er manuskriptet blevet skrevet på baggrund af fortællinger og oplevelser fra 
ansatte i den offentlig myndighed.  
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i nærheden, og den tyrkisk kvinde som står i kiosken og ekspedere, der udleverer en 

sort sæk til ekspedienten fra tøjbutikken, som hun har hentet ude bagved. Idet 

ekspedienten er kommet udenfor kiosken med sin sæk bryder konsulenten fra Dacapo 

ind og spørger: ”hvad det gik ud på?” og ekspedienten svarer, at de har en ordning 

med kiosken, hvor de kan få billige drikkevarer. Scenen skifter og udspiller sig nu 

mellem to medarbejderne fra den offentlige myndighed og den tyrkiske kvinde som 

passer kiosken for sin søn, men inden da ser vi at der også udspiller sig en intern 

konflikt mellem medarbejderne inden de træder ind i kiosken vedrørende den ene 

medarbejders påklædning. I kiosk-scenen finder de to kontrollanter, at der er flere 

forseelser i henhold til lovgivningen, og den ene kontrollant har en lettere aggressiv 

tilgang overfor den tyrkiske kvinde, som hun vil have til at finde nogle bestemte 

papirer frem. Den tyrkiske kvinde, som taler dårligt dansk, og som ikke er indehaver 

af kiosken bliver mere og mere frustreret i takt med at kontrollanten bliver mere og 

mere utålmodig, og scenen ender med, at den tyrkiske kvinde stormer grædende ud af 

kiosken. Efter denne scene bliver publikum bedt om at drøfte, hvad det er der sker på 

scenen, og bagefter hvad den aggressive kontrollant tænker, hvad den anden 

kontrollant tænker om hans kollega, og den måde hun håndtere situationen på og 

endelig hvad tænker den aggressive kontrollant om hendes kollega? Efter dette er 

blevet drøftet i plenum og skuespillerne hver især har udspillet deres tanker beder 

Dacapo-konsulenten tilskuerne om at diskuterer, hvad et dårligt samarbejde betyder, 

og hvordan man kan skabe en bedre dialog. Ovenstående scene bliver nu genspillet, 

hvor nogle af publikums forslag inkorporeres, og et medlem af publikum forsørger sig 

i rollen som kontrollant. Herefter drøftes der, hvordan den nye scene var forskellig fra 

den første, og dernæst hvordan kollegaerne kan undgå konflikt til en anden gang. På 

baggrund af dette improviseres der en scene, hvor de to medarbejdere fra den 

offentlige myndighed taler om problemet over en kop kaffe, mens de bliver guidet af 

publikum således, at samtalen undgår at ende som en konflikt.  

 

Inden kaffepausen bliver der noteret nogle opmærksomhedspunkter ned på en tavle, 

som er vigtige i forhold til at tale med en kollega. Efter pausen indledes anden del af 

arrangementet med en ny øvelse, hvor  deltagerne på ny skal finde sammen to og to 

og lave en øvelse der består i at lytte, imens den anden fortæller sin arbejdslivshistorie 

på 1 minut, og skal herefter sætte sig ned i nogle nye fire-mands grupper.  
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I det andet stykke udspiller scenen sig på en massageklinik mellem en massagepige, 

som driver stedet og medarbejder fra den offentlig myndighed, som har mistanke om 

at stedet ejes af en rockerrelateret, og håber på at få nogle oplysninger herom gennem 

massagepigen. Massagepigen vil til gengæld at udtale sig om noget selvom 

medarbejderen presser på med at få information, og truer massagepigen med, hvilke 

konsekvenser det kan få for hende, hvis hun ikke kommer med oplysninger om den 

mistænkte. Scenen slutter med at massagepigen løber grædende ud af lokalet imens 

hun råber ”du ville sgu også være bange for ham, hvis det var dig”. Ligesom ved det 

første stykke bliver publikum bedt om at drøfte, hvad de så på scenen, og hvordan de 

kan få massagepigen til at komme med oplysninger uden at optrappe konflikten igen. 

Løsningsforslagene spilles ud, og endnu en gang tager en person fra publikum rollen 

som medarbejderen fra den offentlige myndighed.  

 

Inden arrangementet slutter får publikum mulighed for at få spillet en scene fra deres 

arbejdsliv som de ønsker at få sat perspektiver på. De vælger kioskscenen igen, men 

hvor de er en aggressiv og usamarbejdsvillig butiksindehaver der er tilstede. Med 

instruktioner fra publikum bliver scenen genindspillet, og undervejs forsøger 

publikum at komme med løsningsforslag til scenen. På grund af tiden bliver scenen 

ikke spillet færdig, og nogle af løsningsforslagene, når ikke at blive inkorporeret i 

stykket.  

 

Arrangementet rundes af med at tilføje nogle opmærksomhedspunkter på førnævnte 

tavle. Undervejs i hele arrangementet har stemningen blandt publikum været præget 

af munterhed.  

Case 3 
Den sidste case er fra et sygehus som er i færd med at implementere bestemte værdier 

i organisationen og i den forbindelse har de hvervet Dacapoteatret til at hjælpe med at 

udfolde værdierne og gøre dem til ’deres egne’ således, at medarbejderne kan 

genkende værdierne i deres daglige arbejde. De værdier som de ansatte skal arbejde 

med er mangfoldighed, rummelighed, glæde og engagement. I modsætning til 

ovenstående cases bygger de udførte scener ikke på færdigskrevne manuskripter og er 

ej heller gennemspillet på forhånd. I stedet  er scenerne i høj grad karakteriseret af 

improvisation og instruktioner fra deltagerne som på baggrund af deres egne 
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erfaringer har valgt en episode, der skulle spilles, og hvor der kunne arbejdes med 

værdierne. 

 

Den første scene som er optaget er en situation som burde handle om glæde. Scenen 

der vises er en gen-spilning af en scene på baggrund af publikums drøftelser. Scenen 

udspiller sig mellem 1 kvindelig og 2 mandlige kollegaer i en kaffepause, hvor den 

kvindelige kollega fortæller, at hun er gravid. På baggrund af de efterfølgende 

kommentarer fornemmer man, at nyheden om graviditeten i den foregående scene 

ikke blev modtaget positivt af de mandlige kollegaer, og at scenen efter publikums 

drøftelser og løsningsforslag nu er ændret til det bedre, og at nyheden om graviditeten 

nu modtages med glæde. Ved den efterfølgende drøftelse af hvordan denne scene var 

anderledes, er der en af tilskuerne som med en vis skepsis anmoder om at se hvad der 

vil ske umiddelbart efter, at den kvindelige kollega forlader rummet efter en kop te, 

og der improviseres således en samtale mellem de to mandlige kollega, der fortsat 

synes det er problematisk at endnu en medarbejder skal gå fra på barsel, og særligt en 

der har en speciel funktion. Endnu engang bedes publikum drøfte problemstillingen, 

og der bliver efterfølgende udspillet et forslag om at den kvindelige kollega skal 

drøfte problemstillingen ved hendes special-funktion og at hun afgår på barsel. 

Temaet omkring glæde afsluttes med en kommentar til denne scene og herefter holdes 

der pause.  

 

Efter pausen bringes temaet om mangfoldighed på banen og den næste scene der 

bliver spiller foregår en mandag morgen i sygehusets administration, hvor en kollega 

(Peter) forsøger at fortælle en historie om en begivenhed han har oplevet i weekenden, 

men distraheres og afbrydes af hans to kollegaer, som har travlt med arbejdet og ikke 

rigtig lytter til hans historie. Efter en fælles diskussion af, hvad der skete på scenen, 

bliver publikum bedt om at reflektere over, hvad det er for nogle tanker Peter tænker i 

situationen, og dernæst hvilken værdi der er på spil i stykket. Senere bliver temaet om 

mangfoldighed udfoldet i en anden scene, som omhandler om der kan være plads til 

alle i forandrings tider, og scenen udspiller sig i en kaffepause, hvor 2 kollegaer 

diskuterer nedlægningen af produktionen, og der i den forbindelse vil blive fyret 

nogle eller om de vil blive omplaceret, hvilket en anden kollega overhører og hun 

frygter, at det er hende der vil blive fyret. Efterfølgende er der en drøftelse af hvad 

mangfoldighedsledelse handler om. 
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Endelig er der også et stykke omkring engagement. Optagelserne starter først 

undervejs i drøftelserne om den viste scene, og den efterfølgende genspilning af 

scenen, hvor en kollega fremlægger et forslag til at ændre strukturerne for at gøre den 

mere produktiv til to andre kollegaer, som er meget afvisende overfor ideen. Den 

anden udførsel af scenen var stadig præget af konflikt, hvorfor en af deltagerne vælger 

at tage rollen som den engagerede kollega, og spille scenen igen, men i stedet 

appellere til, at de i fællesskab løser problemerne.  

 

Arrangementet sluttes rundes af med en præsentation af de konkrete spilleregler der 

gør sig gældende ved improvisationsteater, og hvordan de også kan omsættes til den 

virkelige verden.  
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