
 
 

 
 

 

Niels Jægerum 

 

 Organisationsbilleder 
 

 

 

 

-en kulturdynamisk rejse i metaforisk strategisering 

 

www.jaegerum.dk 



 
 

 

 
 
 
 
 
Forord 
 
 
Denne metodebog for ledere handler om at arbejde konkret ledelsesfagligt 
med metaforer, myter, symboler og metonymer i strategiske processer. 
Bogen er blevet til på baggrund af en mangeårig beskæftigelse med ”organisa-
tionsbilleder” og med et aktuelt to-årigt forskningsprojekt, som er gennemført i 
UCN (University College Nordjylland) fra 2015-2017 samt med referencer til et 
tilsvarende forskningsprojekt fra 2013-2015.  Respondenterne er alle ledere 
fra offentlige og private organisationer. 
 
Der er tale om en inspiration fra metaforskerne Lakoff og Johnson(2002), som 
i deres tilgang arbejder med at al tænkning er billedbaseret og kropslig-
gjort(embodied). Gareth Morgan(2004) har ligeledes men sin metaforteori om 
organisationslivet været en væsentlig inspirator til at arbejde med styrker og 
svagheder i den symbolske metaforik. Maiken Schultz (2004) med sin symbo-
lisme  og Mary Joe Hatch(2001) med sin kulturdynamiske model givet næring 
til at gå i dybden med, hvordan symboliseringen omsættes i det praktiske le-
derskab og Karl Weick( Hammer 2014) har inspireret til håndbogen med sine 
tanker om organisering frem for organisation. Weick mener med begrebet ena-
ctment (adfærd og tanker), at vi styrer gennem kognitive kort, der konstruerer 
vores virkelighed. Videnskabsteoretisk bygger håndbogen på en teoritriangule-
ring mellem et konstruktivistisk perspektiv (Maturana 2008 og Luhmann 
1997), et socialkonstruktivistisk perspektiv (Berger & Luckmann 2008 og Wen-
neberg 2002), et socialkonstruktionistisk perspektiv (Gergen 1997, 2009 og 
2015) samt et kompleksitetsperspektiv (Stacey 2008).    
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Måder at se på 

Der er mange ting vedrørende organisationsbilleder, vi kan tale om, men det 
er ikke alt, vi kan forklare og begribe ud fra vores konventionelle tankesæt. In-
tet billede, uanset om det går bagud eller har retning fremad, er en repræsen-
tation af virkeligheden, som den er, men som vi selv og omgivelserne er, hvis 
vi antager et socialkonstruktivistisk perspektiv. At virkeligheden er en social 
konstruktion (Berger 2008) betyder i denne sammenhæng, at individets unikke 
subjektivitet og den kulturspecifikke kontekst er dialektisk forbundet. Vi skaber 
og påvirker individuelt vore omgivelser, som bliver de omstændigheder, vi 
kommer til at leve ud fra. Vi er således fanget i det kognitive og sociale fæng-
sel, som vi og andre selv har skabt gennem tiden. Vi objektiverer organisato-
risk de fænomener, som vi selv efterfølgende bliver begrænset af; men vi kan 
ikke få øje på det, vi selv er en del af.  
Pygmalion-effekten handler om at tro på det, man ser, og se det man tror. 
Pygmalion var en ung cypriotisk kunstner, som skabte en skulptur af en kvinde 
og derefter forelskede sig så meget i hende, at han ved hjælp af kærlighedsgu-
dinden Afrodite fik hende levendegjort. Myten siger, at et forestillingsbillede 
kan virkeliggøres, hvis du kan eksternalisere det og tror på, at det kan lade sig 
gøre at puste liv i det.   
Denne metodebog i billedbaseret ledelse er en metaforisk og sproglig tilgang til 
processuelt at arbejde med metaforisk strategisering gennem eksternalisering 
af lederes organisationsbilleder i et bagudrettet nutidsbillede og et ønskværdigt 
retrospektivt fremtidsbillede.      
De empiriske analyser i min bog fra 2015 Ledelse gennem organisationsbilleder 
peger på 3 centrale opdagelser: 



 
 

*ledernes metaforiske styrebilleder viser en sammenhæng mellem kropsorien-
tering og kultur 

*ledernes indre autoritetsbilleder danner grundlæggende skabeloner for deres 
metaforiske tankestrukturer og virkemuligheder 

*ledernes eksternalisering af de indre billeder til ydre symboler skaber nye 
metaforikker, som peger mod alternative styrebilleder    

 

Et eksempel på sammenhængen mellem kropsorientering og kultur var i Le-
delse gennem organisationsbilleder: 

 

Figur 9 (fra Jægerum: Ledelse gennem organisationsbilleder 2015) 

”Dette billede forestiller vores daglige organisatoriske landskab hvor alle går i 
kirke hos Solguden og tilbeder ham, hvorefter vi inddeles i A-,B- og C-hold.” 
(lederens fortolkning af eget symbol) 

Vi skal i det metaforiske lederskab være opmærksomme på, at når først et ud-
bredt billede har låst sig fast, bliver det den virkelighed, vi skaber. Vi er som 
lænket til metaforikken og vil fortsætte med andagten, indtil der opstår en 
konkurrerende metafor. Kropsorienteringen i andagtsmetaforen er opad. 
Det betyder at sandheden findes deroppe og at denne opadgående stedsdeiksis 
(deiksis: påpegning) slår igennem i de daglige handlemuligheder og i de tanke-
strukturer, der styrer de konventioner, som organisationens medlemmer be-



 
 

grænses af. De indre autoritetsbilleder kan oftest spores som forklarende nar-
rativer, der går tilbage til de ”indre forældrefigurer” og den sandhed de repræ-
senter i lederens egen opvækst. 

Et eksempel på at ledernes eksternalisering af de indre billeder til ydre symbo-
ler (andagtsmetaforikken ovenfor) skaber nye metaforikker, som peger mod 
alternative styrebilleder ses her:    

 

Figur 11 (fra Jægerum: Ledelse gennem organisationsbilleder 2015) 

Soldansen 

Lederen beskrev sin generative og muterende solmetafor sådan her: 
”Min position i organisationen er afhængig af, at hele systemet af indbyrdes 
roller spiller sammen efter et aftalt mønster. Så da det dansende solsystem 
opstod, fik jeg det rigtige pejlemærke for mit fremtidige billede.  Organisatio-
nens øverste ledelse er solsystemets ledelsesstjerne. Det er for det meste frit-
svævende, men har altid kontakt til det solsystem (mellemledelsen), som sik-
rer forbindelsen til hovedsolsystemet.” Billedrejsen fortsætter, og som lederen 
fortalte: ”Jeg får nye billeder hele tiden.”    

Ja vi får nye billeder hele tiden og i vores aktionsforskningsprojekt (fra ibid 
2015) undersøgte vi gennem forskellige tilgange (tegninger, fortællinger, illu-
strationer, tolkninger, associationer), hvordan betydningsdannelsen opstod, og 
hvordan den viste sig, når vi arbejdede med at fremkalde den. Det kunne gen-
nem dette arbejde se ud som om metaforer, myter, symboler og metonymer 



 
 

(navnebytning) integreres som en sammenkogt semantisk ret og vi udviklede 
følgende rudemodel til at illustrere denne hypotese:  

(Jægerum 2003, 2013 og 2015)  

 

RUDEMODELLEN 

Lighed Lighed Lighed/Nærhed Nærhed 
METAFOREN MYTEN SYMBOLET METONYMI 

Kropsmetaforen Den personlige 
forvanskning 

Det tilfældige, 
personlige symbol 

Den subjektivt ople-
vede nærhed 
Del/helhed 

Den kulturelle  og 
strukturelle erfa-

ringsmetafor 

Den konventio-
nelle hverdagshi-

storie 

Det konventio-
nelle symbol 

Den kulturspecifikke 
navnebytning 

Metaforisk onto-
logi 

Mytisk ontologi Symbolsk ontologi 
  

Metonymisk onto-
logi 

 
(Efter Jægerum: Det metaforiske lederskab 2013 og Ledelse gennem organisa-
tionsbilleder 2015) 

Betydningsdannelsen sker gennem lighed (metaforik) og nærhed (metonymi) 
og er illustreret i ovenstående rudemodel i det horisontale og vertikale plan. 

Det første horisontale felt angiver de oplevede subjektive unikke forestillings-
mønstre, som kendetegner protosymbolske følelser i kroppen, personlige fore-
stillingsmønstre og tilfældige nærhedsoplevelser samt personlige symboler. 
Det næste vandrette felt belyser de konventionelle strukturelle forhold, som vi 
oplæres i og indføres i gennem deltagelse i den kultur, vi er kastet ind i. Dette 
kulturspecifikke lag er naturligvis ikke til at adskille fra det øverste lag, da vi 
alle er relationelt konstruerede, som oplevende individer. De erfaringer, vi har, 
er kulturelle erfaringer, og vi er alle omgivet af personer, som formidler fore-
stillingsbilleder og fortællinger fra generation til generation. Dette sker gennem 
metaforiske reifikationer, symboler og talemåder, som stammer fra det levede 
sproghistoriske liv. Endelig har vi det ontologiske niveau i rudemodellens ne-
derste felter, som hænger sammen med og er infiltreret i de to andre lag: det 
kropslige og konventionelle lag. De ontologiske felter skal læses som et svar 
på, hvad vi som symbolske væsner forstår ved virkelighed og sandhed. Da vi 
ikke har adgang til virkeligheden, som den er i sig selv men til vores kulturspe-
cifikke konstruktioner af, hvad det er vi ser for os bliver, ontologien en sproglig 
ontologi. Det vi er enige om er virkeligt og sandt i en given kultur et det, som 



 
 

vi lægger mærke til. Objektivet og realisme bliver her til det, vi har objektive-
ret og som fremstår, som om det er virkeligt. Ontologien er blevet en social 
konstruktion og ændres historisk i forhold til, hvordan magt og viden er koblet 
gennem tiderne. Det er de sociale interesser, der til enhver tid bestemmer de 
hypoteser som vi lever efter. Ontologien kan derfor siges at være metaforisk 
frem for objektiv.  

Det er denne ”rudemodel” vi metodisk vil kategorisere ud fra i Organisations-
billeder og ligeledes undersøge hvilke andre modeller, der kunne igangsætte 
profleksionsprocesser (situerede eksperimenter) i arbejdet med generativ me-
taforik og transformativ teleologi. Denne metodebog er ikke en opskrift på, 
hvordan man som konsulent eller leder kan arbejde med en sikring af overskri-
dende handlinger i en virksomhed, men langt mere perspektiver på mulighe-
dernes veje i mulighedernes kultur som samskabende og differentierede sigte-
punkter stærkt inspireret af Schultz 2004 s.70:   

”Det symbolske paradigme antager, at mennesket er en aktiv skaber af sin egen 
virkelighed. Fænomener er ikke fakta, som mennesket blot reagerer på. Fæno-
mener er sociale definitioner, hvor mennesket handler ud fra sin definition af et 
fænomen. De er resultater af en kollektiv meningsdannelse, hvor de samme 
handlinger kan tillægges forskellig betydning.”  

Metaforikken er på samme tid en grundpille og jordforbindelse for vores be-
slutninger samt de fantasifjer, der kan give ledelsen vinger frem mod kontin-
gent indløsning af styrebilleder i en given kulturel kontekst. Geertz mente (se 
Hatch 2012 s.95) at  

” Mennesket er et dyr, der er viklet ind i de betydningsspind, som det selv har 
spundet.” Karl Weick formulerer den samme socialkonstruktivistiske tanke-
gang(ibid Hatch s.86): ”Når mennesker handler, afrandomiserer de nogle vari-
abler; de indfører rudimenter af velordnethed og skaber bogstaveligt talt deres 
egne begrænsninger.”  

Det er metodebogens grundtone, at vi må tåle usikkerheden og sprækkerne til 
det ukendte i organiseringen. Vi må lede forlæns og forstå baglæns både eksi-
stentialistisk individuelt og kulturelt kollektivt i fornemmelse for det, der er 
ens, det, der er anderledes, og det vi kan stille spørgsmål ved:    

Time out 

Hvordan kan vi vide hvad vi mener 

før vi har hørt hvad vi har sagt? 



 
 

 

Hvordan kan vi beskrive en verden 

vi selv har skabt en forestilling om? 

 

Hvordan kan vi gøre nye erfaringer 

når sproget farver de erfaringer vi er begrænset af? 

 

Hvordan kan vort udsyn være en milepæl 

når vi ikke ser det de andre ser? 

 (Jægerum: Sideskud – poesi i arbejdslivet 2017 )   

 

Pointen er at strategisering er noget vi gør i samspil med komplekse kontek-
ster og derefter pragmatisk finder ud af, om det virker. At strategisere er i 
vores forståelse horisontale og vertikale bevægelser i systemer gen-
nem orienteringsskabende begivenheder i et komplekst samspil med 
responderende domæner og kontekster. Vi skubber til en verden, der 
skubber til os, og disse interaktioner foregår i en uforudsigelig kobling mellem 
mikro-, meso- og makroniveauerne. Vi befinder os på en knivsæg mellem vore 
fænomenologiske fantasier og vore positivistiske iagttagelser. Hvad ser vi og 
hvordan konstitueres vi i den kulturelle omverden, vi har realitetskontakt med?  
Vi er alle ansvarlige for vore konstruktioner af den organisatoriske virkelighed, 
vi befinder os i, men vi er aldrig alene hjemme i mødet med verden. Vi kan 
ikke undgå usikkerheden og tvivlen ved vore beslutninger, men må snarere se 
i øjnene at skulle leve med dem så længe, vi holder dem i live i vore hoveder 
og i vore symboler. Ud fra et konstruktionsperspektiv kan vi vælge at dekon-
struere det, der ikke virker og bryde ud af de skabeloner, som begrænser os. I 
Karl Weiks enactment-perspektiv er det individerne, som konstruerer 
omverden, for så at respondere på konstruktionerne, som om omgivel-
serne tvinger dem til det (Hatch 2006 s.112). Vi skaber en verden, der do-
minerer os! Først tingsliggør vi vore forestillinger symbolsk, hvorefter de reifi-
ceret omringer os i det hegn vi selv har skabt! Enhver metaforisk eksternalise-
ring kan blive til den farvede internalisering, vi maler verden med; og det er 
sådan symbolske væsner opfører sig.  



 
 

 

Metaforisk strategisering - definitioner 

Inspireret af Nygaard 2007 s.26 ff kan det metaforiske strategiseringsperspek-
tiv defineres på denne måde:   

 At strategisere metaforisk er ikke det modsatte af strategisk planlægning 
men en måde at håndtere fremtidens forestillinger på i nuets kontekster 

 At strategisere er at udløse spiralære bevægelser i systemer gennem ori-
enteringsskabende begivenheder i et komplekst samspil med domæner 
og kontekster   

 At strategisere er at handle billedbaseret i en emergent kontekst 

 

 

At strategisere er ikke det modsatte af strategisk planlægning men en 
måde at håndtere fremtidens forestillinger på i nuets kontekster 

I forhold til de rationalistiske teorier om strategi fremsættes det ofte, at disse 
er lineære og realistiske/positivistiske/funktionalistiske og at disse opskriftste-
orier (Kotter og Schein m.fl.) ikke slår til i en verden, som er emergent, kon-
tingent og fyldt med disruption (hurtige opløsningstendenser). Den, der fanger 
fuglen, fanger ikke fuglens flugt. Det stivnede og mekaniske kan vi beregne og 
kontrollere som i et 1.ordens kybernetisk system. Et sådant system er forudsi-
geligt og beror på en konstant indretning og stabil tilpasning til omgivelserne. 
Mekanistiske systemer reagerer forudsigeligt og er kontrollerbare. Men organi-
sationer er ikke radiatorer men levende komplekse systemer, som responderer 
uforudsigeligt i forhold til de planlagte ruter eller retninger, det skal følge. Le-
vende anden ordens kybernetiske systemer skaber selv den virkelighed, som 
de efterfølgende må agere i. Et anden ordens system er iterativt bevægeligt og 
skal flytte sig mod et mål, som selv bevæger sig uforudsigeligt. At strategisere 
metaforisk er således at frembringe symbolsk kontingente billeder af sin orga-
nisation og konstruere fremtidsscenarier af, hvor man gerne vil hen med sin 
organisation og omsætte disse billeder i skabende nærvær af de kontekster, 
der indvirker på processen. Nutiden fremstår således som en bagudrettet 
fremtidsbevægelse, hvor mønstre opstår i samspillet mellem mikro-, meso- og 
makroniveauerne i et system uden grænser. Kunsten er her at lave et så 
stærkt billede af førfremtiden (futurum exactum), at dette opleves som nutid 
(en afsluttet fremtid) og dermed muligt at gribe ind i som agent. Strategisk 
planlægning transformeres til metaforisk konstruktion af scenarier, som giver 



 
 

næring til, hvad man aktuelt finder på i det levende nu. Det handler om at 
kunne tage det tunge med let sind, når det kommer og ikke at tage noget for 
givet på forhånd.  

 

At strategisere er at udløse spiralære bevægelser i systemer gennem 
orienteringsskabende begivenheder i et komplekst samspil med do-
mæner og kontekster   

Strategisering en proces, hvor medarbejdere og ledere i komplekse interne og 
eksterne interaktioner indløser deres unikke og koordinerede opfattelse af virk-
somhedens mission og vision i reproducerende og potentielt transformative 
handlinger. Den metaforiske strategisering er spiralær, da den både flytter sig  
retrospektivt og som mulig overskridende og metaforisk muterende i forhold til 
det strategisk taktiske niveau. Levende anden ordens kybernetiske systemer 
bevæger sig i en spiralform og snor sig ind i fremtiden ved at møde det nye, 
som var det allerede kendt og det kendte, som var det nyt. Denne forudsige-
lige uforudsigelighed og uforudsigelige forudsigelighed danner tilsammen det 
spiralære mønster i strategiseringsprocessen, der som en levende flod skaber 
hoved- og bistrømme i spiralære formationer. Strategisk ledelse er i denne 
metafor at lede både nedad, henad, på tværs, opad og imellem og opmærk-
somt at lytte til både sig selv og sin omverden og forstå, at de rigtige løsninger 
er nogle man opdager og skaber i en kobling mellem rationelle, naturlige og 
åbne/eksplorative perspektiver i de konkrete kontekster og relationer man be-
finder sig. Bevægelser igennem orienteringsskabende begivenheder betyder, at 
vi søger mod processer, hvorigennem vi tillægger det, der sker en særlig be-
tydning. De betydninger, vi frembringer, er knyttet til vore værdier, som er 
vore motiver til handlinger. Denne sensemaking er det helt centrale i metafo-
risk strategisering og skabes ved at vi griber ind i en verden, som efterføl-
gende danner vores meningshorisont. Det er vores socialt konstruerede livsfor-
mer, der danner de sprogspil, som definerer os og vores udsyn.  

Vi er alle kommunikerende i forskellige domæner, som er integreret i hinanden 
og derfor på skift grund og figur. Produktionens domæne er i organisatorisk 
forstand de rutiner og ritualer vi er indfældet og som er vores ”plejer”. Hver 
gang vi svarer: ”Sådan gør vi nu engang her hos os,” befinder vi os i produkti-
onens domæne. Strategisering kan sagtens med fordel foregå i dette domæne, 
når vi gør mere af det, der fungerer godt. På en måde går vi tilbage til de gode 
historier, for at gøre mere af det, der har virket. Men produktionens domæne, 
de rutiniserede handlinger og operationer udgør også den fælde, der ligger i 



 
 

ikke at kunne se det, der bare er vore udbredte vaner og dermed vore blinde 
pletter i et første ordens perspektiv. Vi ser noget i dette domæne, men vi ser 
ikke, at vi ser. I en spiralær strategiseringsproces er det derfor vigtigt at vi i et 
anden ordens perspektiv finder ud af, hvor vi kommer fra i et historisk per-
spektiv, og hvad der begrunder vores mission, værdier og vision. Antagelsen i 
metaforisk strategisering er, at vi skal vide, hvor vi kommer fra, for at vi kan 
finde ud af, hvor vi skal hen. I det æstetiske/personlige domæne skal vi være 
opmærksomme på at vores analyse af de historier vi kommer af og som ska-
ber os, sidder i det sprog, vi er indfældet i. Får vi ikke kigget kritisk på vore hi-
storier om vore negative og positive hverdagsmyter, risikerer vi at gøre mere 
af det, der skader os i et strategisk taktisk perspektiv. Selvom vi i det æsteti-
ske domæne forsøger at kigge på vore værdier ud fra forskellige perspektiv-
skift og andres syn på det, vi kæmper for i vores mission, kan den begræn-
sende selvreference, når vi besøger andres forestillinger kun ses ud fra vort 
eget autopoietiske system. Vi hører det, vi vil høre og ser det, vi vil se. Vi må 
derfor også bevæge os spiralært ind i det refleksive domæne og med åbent 
sind undersøge det multivers af alle mulige perspektiver, som vi ikke normalt 
kommer i kontakt med. Det er igennem mirakelspørgsmål og hypotetiske 
spørgsmål, at vi måske får skabt nogle sprækker til anderledeshedens spejlsal 
og forstyrres til at sprænge vore prototypiske metaforer. Den muterende me-
taforik synes at kunne opstå, når vi afdækker produktionens og æstetikkens 
domæne og rejser ind i refleksionens multiverse domæne og besøger de frem-
mede tanker. På denne rejse har vi således besøgt fortid, nutid, førfremtid og 
fremtid og dermed kontekstualiseret den strategiske ledelse i tid og sted. En 
pygmalioneffekt svarer til at skabe en forventning om at noget, der 
ikke er endnu - har fundet sted. Det er denne førfremtid, der er nøglen til 
at forstå, at den imaginære tænkning i strategiseringsprocessen er den psyko-
logiske ilt til både forandring og forankring i organiseringen. Tror vi på det, der 
kunne blive en realitet så meget, at det forekommer, som om det allerede er 
nutid, har vi blæst liv en forestilling, som kan blive en selvopfyldende profeti. 

 

At strategisere er at handle billedbaseret i en emergent kontekst 

Den billedbaserede og metaforiske organisationsudvikling foregår i en kontekst 
som forandrer sig hele tiden og danner nye mønstre som er et udtryk for mere 
end de enkelte elementer tilsammen udgør. At vore strategiske handlinger er 
metaforiske betyder, at vi befinder os i en sammensmeltning af billedplan og 
realplan, når vi løser opgaver i en organisatorisk kontekst. En metafor udgør 



 
 

en anden klassifikation end en sammenligning. Der er forskel på at sige: orga-
nisationen er som en blomstrende have og at sige: organisationen er en blom-
strende have. Ved brug af ”som” angiver vi en sammenligning mellem to om-
råder, som er adskilte. Ved at anvende den metaforiske konstruktion smelter 
de to erfaringsområder (organisationen og haven) sammen til en organisk me-
taforik. Det er svært at forstå at vores sprog er metaforisk og i princippet altid 
udgør en sådan sammensmeltning af forskellige planer, som danner sit eget 
domæne af metaforisk ontologi. Verden er på denne måde forandret fra en 
objektiv og/eller subjektiv ontologi til en metaforisk og sproglig ontologi. Virke-
ligheden er det, som vi kontingent er enige om i en given foranderlig kontekst, 
er virkeligt. Det vi ikke kan få øje på med vores sprog, eksisterer ikke inden 
for denne ontologi. Vi kan også udtrykke det sådan: det vore kropslige, kon-
ventionelle og ontologiske metaforer ikke kan indfange, har vi ikke blik for. 
Hvis vi kunne fange nye alternative muterende metaforikker og lave nye sam-
menblandinger af billedbaseret organisationsforandringsprocesser, ville vi 
kunne komme nye steder hen. Der er i den forstand ikke noget der hedder at 
benævne tingene ligeud, og som de er i sig selv. Vi har kun adgang til virke-
ligheden i metaforisk forstand og må altid gå en sammensmeltningens omvej, 
før vi kan udtale os om, hvad der er og ikke er. Al vores tænkning er billed-
baseret og foregår som en overføring mellem to erfaringsområder, der 
ikke har noget med hinanden at gøre. På denne strategiske rejse på såvel 
det horisontale som vertikale plan konstruerer og dekonstruerer vi i komplekst 
samspil med de individer, grupper og enheder, der er indenfor og udenfor or-
ganisationen.   

Det, der muligvis kan hjælpe ledere i de omfattende konstruktions- og dekon-
struktionsprocesser på vej mod nye generative strategiserende billeder er 
nogle opmærksomhedspunkter, som vi fandt frem til i Ledelse gennem organi-
sationsbilleder (Jægerum 2015): 

Opmærksomhedspunkter i det metaforiske lederskab 

1. Klargør for dig selv og andre hvilke metaforer du bygger på, når du ta-
ler om en sag. Fremkald billederne bag ordene. 

2. Markér kommunikativt dine metaforer i en samtale og undersøg hvad 
andre ser i disse, som du ikke selv kan se. 

3. Når du vælger en metafor, vis da også de beslægtede metaforer, så du 
kan male et større billede af noget, der hænger sammen.   

4. Enhver metafor er både et fængsel og en mulighed. Få kontakt med 
begge perspektiver. 



 
 

5. Tænk over, at du har en krop, som bevæger sig rundt i verden i mange 
retninger for at finde en mening. Hvilke retninger har din krop: derop, 
derud, derind, derned, deri, indefra, omkring eller imellem?  

6. Frigør dig fra de kulturelle metaforer, som du ikke kan identificere dig 
med. Skab selv og sammen med andre nye metaforer, som du kan stå 
inde for i en konkret situation. 

7. Leg med sproget som den lygte, der lyser på det, du kan få øje på. 
Hvad ser du så? Hvad ser du mon ikke?  

8. Skab et fremtidsbillede af det sted du gerne vil hen i dit lederskab og 
bevæg dig mentalt og handlingsorienteret frem mod det ønskede sce-
narie. Blæs liv i forestillingen! Tag det første skridt! 
                                                    Niels Jægerum UCN act2learn 2015 
                                                 Ledelse gennem organisationsbilleder 

 
 

Opmærksomhedspunkterne lægger op til at skærpe bevidstheden om og for-
nemmelsen for sprogets billeddannende kraft og billeders sprogdannende kil-
der. Billedsproget synes at have en særlig position som en kategori, vi kan un-
dersøge metodisk, uden at vi dermed støber metaforikken i jern. Vi ønsker blot 
at finde nye uopdagede perspektiver, når ledere begynder at tegne den virke-
lighed, de ser for sig i symboler og lyser med sproglygten på disse eksternali-
seringer. Refleksionens domæne, hvor du skaber fremtiden som ønskværdige 
tilstande, synes næsten uoverkommeligt at nå til, da vi alt for ofte hænger fast 
i det personlige værdidomæne og ikke modigt nok giver os hen til zonen for 
udvikling og læring. Et spor vi kan forfølge i strategiseringsprocesser er ekster-
naliserende symboløvelser, som fremmer kontakten med de kropsorienterede 
og konventionelle metaforer, som vore tankestrukturer er fanget i og som sæt-
ter begrænsninger op for vore handlinger. I Senges abstraktionsstige ses 
denne sammenhæng mellem observationer, formodninger (assumptions), kon-
klusioner, tro og handlinger. At handle er at tro og at tro er at handle. Når 
vi arbejder med selvindsigt via eksternalisering af de personlige og konventio-
nelle symboliseringer, får vi gennem et refleksivt dobbelt loop øje på det, der 
styrer vores bevidsthed:  



 
 

 

Peter Senge: Den femte disciplin, KLIM  1999 

Turen op ad abstraktionsstigen er en mental kontekstafhængig rejse fra et før-
ste ordens blik på virkeligheden, sådan som man umiddelbart oplever den til 
en anden ordens iagttagelse, hvor man får øje på sit eget blik (dobbeltblik). Vi 
ser ikke bare noget, men vi ser, at vi ser. Når vi opnår denne opmærksomhed 
på de metaforiske kategorier, der styrer vores virksomhedsopfattelse og for-
modninger(assumptions) om dette, kan vi begynde at tænke fremad mod nye 
horisonter. Det er vigtigt at kunne tage et skridt ned ad stigen for at spore, 
hvor ens egne modeller kommer fra.  Sproget, som vores individuelle solipsis-
tiske (selvrefererende) sprog, er grænsen for vores verden. Dette sprog har vi 
tilegnet os igennem indlæringen af de livsformer og sprogspil, vi er vokset op 
igennem. Sprog og liv hænger sammen. Vi kan med Nietzshes ord sige, at der 
ikke findes universelle sandheder. Det, der findes er forskellige tolkninger dre-
vet frem af viljen til at mestre verden (Stormhøj 2006). Så snart vi kaster et 
perspektiv på virkelighedens fænomener, står metaforerne i kø for at komme 
til handlingskassen. Retrospektion er et tilbageblik på, hvad der styrer en i en 
given retning og profleksion er at gå ud i det ukendte med oprullede gardiner 
og dekonstruktion af mentale bremser. Men ingen kan gå fremad mentalt uden 
at kigge bagud. Fremtidsforestillinger skabes gennem bagudrettet nutid! Vores 
meningsskabelse sker retrospektivt! 

Disruption er en særlig intens oplevelse af forstyrrelse og pludselig opløsning 
af kendte mønstre, som vi kan tackle med strategisering og dermed lede for-
læns og forstå baglæns. Pludselige ændringer men også kontinuerte foran-
dringsprocesser kalder på alternative metaforikker til lineære strategiske mo-
deller (Lewin og Kotter). Cirkulære konstruktionsperspektiver i forandringspro-
cesser snor sig spiralært (Jægerum 2012) fremad mod såvel reproduktion som 



 
 

potentiel transformation. I al bevægelse er der gentagelser men også uforudsi-
geligt en mulighed for at noget nyt viser sig om hjørnet. At strategisere er at 
handle spiralært i samspillet mellem reproduktionens domæne, det personlige 
værdidomæne og det potentielt transformative og hypotetiske domæne. Alle 
tre domæner er i spil på samme tid og intet problem kan løses i det domæne, 
hvor det opstod. Hvor den symbolske eksternalisering er en yderliggørelse af 
de billeder, der toner frem hos lederne, bliver den efterfølgende internalisering 
den symbolske kraft, der virker ind på betydningsdannelsen i de givne kontek-
ster. Vi tegner de billeder af organisationen som bliver de forestillingsmønstre, 
som dominerer os. Den åbning, der kommer i symboliseringsprocesser i bag-
udrettet nutid og i fremadrettet fortidsmetaforikker ligger i, at der i vekselvirk-
ningen mellem eksternalisering og internalisering kommer potentiel transfor-
mation og muterende metaforikker. Dette kan ikke styres, men må opstå i 
komplekse responderende relationer i mødet mellem kroppe, grupper, organi-
satoriske enheder og systemer.   

Igennem arbejdet med metaforisk strategisering er det hensigten at se, hvad 
der sker, når vi opmærksomt tolker på lederes billeder af egne organisationer 
og iscenesætter ønskværdige fremtidsbilleder af samme. Bliver der mere af det 
samme, eller viser der sig nye muterende billeder? Vi søger mod potentialitets-
ledelse på et symbolsk grundlag og ved først, hvad vi opdager, når vi begynder 
at bevæge os. Vi kan ikke vide, hvad vi får øje på, før vi begynder at se, hvad 
der sker, når vi handler. Vi må famlende ”enacte” (Weick i Hatch 2006) i det 
uvisse for pragmatisk at opdage, hvad der virker i samspillet med de domæner 
og kontekster vi bevæger os i. Strategisering går hånd i hånd med sensema-
king og (Weick i Hammerog Høpner 2015). Meninger opstår gennem oriente-
ringsskabende begivenheder, som opstår i et komplekst kommunikativt sam-
spil med produktionens, æstetikkens og refleksionens domæne. Alle tre domæ-
ner er i spil, når strategiseringsfloden dannes af det vand, som løber i spræk-
kerne. Retningen i processen dannes af mønstre i mødet mellem forskellige en-
heder på forskellige niveauer. Der er derfor emergens i de orienteringsska-
bende begivenheder, idet mønstrene danner sig selv til noget, som er mere 
end summen af delene. På mikro-, meso- og makroniveau vil vi følge de po-
tentielt muterende metaforikker og retrospektivt analytisk finde mulige kilder 
til disse, hvor de opstår. Måske viser der sig i den metaforiske symbolisme 
nogle veje vi kan anbefale at gå for ledere, der oplever såvel episodisk vold-
somme forandringer og kontinuerlige ændringsprocesser i de ledelsesudsatte 
systemer. 



 
 

De metaforiske opmærksomhedspunkter søges udvidet med en undersøgelse 
af hvilke muligheder, der ligger i symbolismens billeddannende kraft, som et 
aspekt af strategiseringen. I mødet med de tegn som viser hen til noget andet 
end de selv er, opstår en eksternaliseringsdimension, der kan adskille problem 
og person og dermed befordre en højere grad af strategisk handlekraft på bil-
ledets grundlag. Antagelsen er, at kan man skabe et billede af det sted, man 
gerne vil hen, og tror man som leder på det, vil man kunne blæse liv i en fore-
stilling. Det ligner magisk tænkning men i organiseringsprocesser handler det 
konkret om at omforandre de mentale modeller, der afgrænser vores horisont. 
Får vi ikke dekonstrueret det, der afholder os fra at tænke nyt om de nye pro-
blemstillinger, vil vi ikke kunne møde fremtidens udfordringer med generative 
og muterende metaforikker. Strategisering er en konstruktions- og de-
konstruktionsmetode, som skaber et mentalt skælv, hvor tanker, bille-
der og handlemønstre forstyrres og nye metaforikker vokser frem.     

 
 
Metaforiske teori- og metodefortællinger 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Kilde til billedet: 
https://www.google.dk/search?q=kejserens (sept 2016) 
 
Det vi skal arbejde med i metaforisk strategisering er som ovenstående billede 
af Kejserens nye klæder viser, de billeder, som vi ser vores organisationen 
igennem. De briller og det filter, vi kaster på de fænomener, vi forsøger at be-
skrive, sætter rammerne for, hvad vi evner at få øje på. Antagelsen er, at vi 
ser ligesom i Kejserens nye klæder kun det, vi får fortalt ”eksisterer”, og ser 
altså ikke, at vi ikke ser. Barnet ser jo heller ikke virkeligheden, som den er i 
sig selv, men som barnet er. Vi antager ligesom Gergen 2004 s.9:  
”Den grundlæggende ide i social konstruktion virker ret enkel, men den er 
også dyb. Alt hvad vi regner for virkeligt, er socialt konstrueret. Eller sagt 
mere dramatisk, intet er virkeligt, før folk er enige om, at det er det.”  
 
En metafor er en sammensmeltning af to forskellige adskilte områder i livet, 
som ikke har noget med hinanden at gøre, hvor det ene område (kildeområ-
det) overføres til det andet område (målområdet), hvorigennem der opstår et  
3. billede. Således er Kejserens nye klæder et kildeområde , hvorfra der hen-
tes betydninger om koblingen mellem magt og viden til andre dele af tilværel-
sen fx nutidig politik, hvor de sociale interesser til enhver tid bestemmer de 
hypoteser, som vi lever efter. Når man selv skal finde det billede eller de bille-
der, der kan beskrive ens egen organisation skal det forstås sådan, at vi ikke 
har adgang til tingene i sig selv (anti-essentialisme) men kun metaforisk. Vi 
må alle gå en omvej via vore erfaringer med naturen, med hinanden og med 
redskaber for at forstå en flig af virkeligheden. Vi har kun metaforisk omgang 
med hinanden, og det er denne personlige, konventionelle og ontologiske me-
taforik, vi vil undersøge nærmere i dette projekt.  
 
Maturana har her nedenfor eksempelvis brugt den oldgræske Skylla og Cha-
rybdis-metafor for sin forståelse af det autopoietiske systems kobling til virke-
ligheden. 
 
https://da.wikipedia.org/wiki/Skylla_og_Charybdis 
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 

Skylla og Charybdis er to søuhyrer, der ifølge græsk og romersk myto-
logi huserede i messinastrædet mellem Italien og Sicilien.  

 

Det fortælles i sagnet, at Skylla blev forvandlet til ulvehoveder med sylespidser 
tænder.  Hun levede af de søfolk, der sejlede forbi. Charybdis lurede på havets 



 
 

bund under en malstrøm som sømændene blev suget ned i. De to søuhyrer lig-
ger på hver sin side af mennesket, som derfor skal balancere mellem to onder: 
ulve eller en malstrøm.  

 

 

 
Illustration fra Varela og Maturana:  Kundskabens træ, ASK  1987  s.133 
 
Maturana siger at vi balancerer på en knivsæg mellem realismen (malstrøm-
men) og solipsismen (vores konstruktion og lukkethed i eget selvrefererende 
system). Øjet i midten på livets skib skal symbolisere at iagttagelsen er en en-
hed af forskellen mellem det vi ser, som om det er derude og det, som vi op-
fatter som værende derinde. Pointen i metaforen er at både derinde og derude 
er en konstruktion systeminternt i det autopoietiske (selvskabende system). 
Maturana antager, at virkeligheden er derude, men at vi som levende væsner 
ikke har adgang til den, som den er, men som vi selv fremstiller den. Øjet på 
båden viser symbolsk, at vi iagttager verden fra en position og at ingen iagtta-
gelse kan se sig selv. En iagttagelse kan se noget, men ikke at den ser i iagtta-
gelsesøjeblikket. Vores forudindstilling er på plads, som det filter vi kaster på 
verden. Først når vi har fået øje på noget, kan vi se, at vi så, og derfor er alle 
iagttagelser i udgangspunktet blinde (Luhmann 1997).  
Vi tror fejlagtigt, at det vi er oplært i at opfatte som ”objektivt” er adskilt fra os 
selv; men i et konstruktionsperspektiv er der ikke noget, der er ”objektivt”. 
Selv om begivenheder og genstande har et ”objektivt skær” over sig, er alle 



 
 

samfundsmæssige fænomener sociale konstruktioner, som er objektiverede og 
dermed fremstår de som om de er sande og evigt gyldige (Berger & Luckmann 
i Wenneberg 2002):  
  

Internalisering
Socialt menneske

Eksternalisering Institutioner

Objektivering

Social verden

Mennesker med 
vaner

Berger og Luckmanns socialkonstruktivisme (den konstruktionistiske bibel)
Kilde: Søren Barlebo Wenneberg: Socialkonstruktivisme, Samfundslitteratur 2002

*Samfundet eksisterer både som objektiv og subjektiv 
virkelighed
*Alle identifikationer foregår inden for sociale 
verdeners horisonter
*Indoptagelse af den generaliserede anden  

 
 
Inspirationen til at arbejde metodisk med metaforisk strategisering stammer 
fra Berger og Luckmans socialkonstruktivistiske teori, hvor dialektikken mellem 
mennesket og samfundet er i højsædet. Deltagerne i projektet anses som soci-
aliserede individer, der har internaliseret kulturens stof fra den objektiverede 
institutionaliserede verden, som de her igennem billedgørelsen af egen ar-
bejdsplads eksternaliserer og dermed symbolsk kommunikativt anskueliggør 
for sig selv og andre (se den dialektiske Berger- og Luckmannmodel ovenfor). 
Ligesom rosen er en symbolsk metafor for socialdemokratiet og den grønne 
farve i vor kultur er håbets farve, vil den enkeltes valg af metaforik og symbo-
lik omkring egne arbejdspladser være et eksternaliseret billede, som jo ikke er 
identisk med det, man har inde i hovedet. Det indre billede kan ikke manife-
steres som et ydre symbolsk billede i et 1:1-forhold, men må gå ud som en 
kommunikativ kobling til dette. Tanker, forestillinger, drømme,  sansninger, 
erfaringer og følelser kan ikke oversættes til sprog og metaforer (Luhmann 
1997) men overføres medieret til noget, der kan forbindes med den primære 
erfaringskilde igennem visuel og verbal kommunikation.  
 



 
 

Et tredje eksempel på en metafor på inkrementel strategisering er hos Mintz-
berg vist i forholdet mellem den planlagte lineære strategiske vej og de udfor-
udsigelige fremadspirende (emergerende) strategier, der opstår undervejs ”når 
man famler sig frem og gør det så godt man kan” (Mintzberg i Hatch 2006 
s.139 ). Når således strategien er kodificeret i en plan, vil det mere være et 
udtryk for en efterrationaliseret meningsskabelse end noget man kan beregne 
sig lineært til vil ske.  
 
 

 
Fra https://www.google.dk/search?q=mintzberg+strategi 
 
Rationaliteten bliver metaforisk at binde sig til lineariteten og de store plan-
lagte symbolske pile. De små pile danner en mangfodighedsmetafor, som sym-
bolsk viser hen til den emergente inkrementalisme (de små skridts store be-
tydning undervejs) (Hatch 2006 s.139). 
 
Da lederne løste symbolopgaven i det forrige projekt (Jægerum 2013-2015) 
anvendte flertallet organiske metaforer og/eller mekaniske metaforer. Det sva-
rer til Morgans iagttagelser (Morgan 2004), at det er disse to hovedkategorier 
der findes i det organisatoriske landskabsmaleri. De mekaniske metaforers 
styrke er, at de kan anvendes til at beskrive stabilitet og første ordens kyber-
netiske systemer, som kan kontrolleres men ikke til at belyse emergente kultu-
rer og den uforudsigelighed, der præger det postmoderne flimmer på arbejds-
pladserne. 
De organiske metaforers styrke er, at de er orienteret mod vækst, behov og 
interesser hos de levende væsner, men at de ikke er egnet til at beskrive mo-
bilitet, fleksibilitet, kaos og uklare forudsætninger i det usynlige grænseland 
mellem organisation og omgivelser. I det tidligere projekt opdagede vi, at der 
var et multivers af metaforiske blandingsformer altså utallige måder at blande 



 
 

de mekaniske og de organiske metaforikker på og i det nye strategiseringspro-
jekt vil vi være særligt opmærksomme på de muterende metaforer, som angi-
ver nye veje og nye horisonter for deltagerne   
 
 
 
ORGANISKE METAFORER 
Organisationen som en blomsterhave 

 
 
MEKANISKE METAFORER 
Organisationen som en flyttebil 

 
 
 
Metaforiske eksempler fra Jægerum 2015 
 
 



 
 

En tredje kategori i tidligere projekter har som omtalt vist sig som en mangfol-
dighed af procesmetaforer, organiske og mekaniske metaforer. Tolkningen er 
her at de multiple forestillinger om egen organisation viser sig som noget, der 
er i bevægelse, en flux- forandringsmetafor, som kan ses i forholdet her ne-
denfor mellem at være i hegnet og så bevæge sig uden for de vanlige rammer. 
Det er som om metaforikken fortæller, at der er flydende grænser mellem or-
ganisation og omverden og måske, at åbningerne er mulige veje mod noget 
nyt og ustabilt. Metaforikken er eksplorativ og udtrykker et virvar af mekanik, 
organismer og bevægelser i et dialektisk samspil. Sådanne muterende metafo-
rer, kan vise sig at få en særlig betydning når lederne samskaber mening i 
strategiseringen. 
 
 
 
Mangfoldighedsmetafor 

 
 
Fra Jægerum 2015 
 
 
I tilgangen til den billedbaserede organisationsudvikling arbejdes der ud fra 
følgende hypoteser: 
Tænkning og handling hører sammen, og de billeder vi trækker på i mødet 
med verden er metaforiske. Vi har ikke adgang til virkeligheden som et ”objek-
tivt” fænomen men i et konstruktionsperspektiv som en kulturelt forankret me-
taforik, der står i kø for at sætte navn på verden. Vi er alle spundet ind i de 
metaforiske aksiomer, der sætter grænserne for vores horisont. Det vi ikke har 
metaforer for, kan vi ikke få øje på. Metaforerne lever som understrømme i det 
manifeste sprog og kan måske beskrives som den måde Peter Senge fortæller 
om det i Den femte disciplin (Senge 1999) : 



 
 

”Hvis kollektiv tænken er en fortsat strøm, så er tanken lig de blade, der flyder 
på overfladen og skyller op på bredden. Vi samler bladene sammen og oplever 
dem som tanker. Vi misopfatter tankerne som vores egne, fordi vi ikke kan se 
den fælles tankens strøm, de kommer fra.”  
Vore mentale modeller udtrykker både en sproglig kulturel strøm og de indivi-
duelle blade, som vi tager fra munden, når vi sætter ord på verden. Menne-
skets virkelighed er konstitueret gennem praksisdeltagelse og igennem meta-
foriske overføringer af de menneskeliggjorte erfaringer. Vi er altid omgivet af 
kilder og øser fra disse gennem hele livet. Erfaringer er ikke noget vi gør i et 
tomrum, og vi socialiseres ind i erfaringsbaseret metaforik. Vores billedsprog 
er derfor historisk bagudrettet og har rod i den kulturelt forankrede omgang 
med redskaber, begivenheder og personer. Den tidligere menneskelige virk-
somhed præger nutidens oplevelser, og metaforikken bliver derfor nøglen til at 
låse op for en forståelse af, hvad det er vi er viklet ind i af diskurser i en given 
kulturperiode. Den symbolske tegneopgave kan derfor videnskabsteoretisk be-
grundes med et kulturhistorisk dialektisk konstruktionsperspektiv, hvor vi for-
mer kulturen og selv er påvirket af det, der tidligere er blevet skabt af me-
ningskonstruktioner. Vores viden om virkeligheden antages at være en social 
og historisk konstruktion og den samfundsskabte virkelighed er kontingent og 
konstrueret ud fra magtens interesser - fanget af det billedsprog, der opstår og 
hersker i en given periode. Vi kan med de udbredte paradigmer kun få øje på 
det, vi metaforisk er i stand til at se. Hvad vi ikke kan se er, hvad der måtte 
ligge uden for det etablerede sproglige synsfelt. Subjektiveringen finder sted 
gennem en disciplinering af kroppen og kognitionen, der formateres i forhold til 
de tilgængelige diskursive identiteter i den kontekst vi selv er en del af. Episte-
merne er de historisk distinkte tankestrukturer, som sætter grænserne for vo-
res erkendelseshorisonter (Foucault i Stormhøj 2006).  

Symbolopgaven tænkes anvendt i en processuel eksternalisering i forhold til at 
fremkalde de billeder, vi oftest ikke har kontakt med i det hverdagsrealistiske 
sprog. Kroppens disciplinerede orientering, kulturens konventionelle metaforik-
ker og de givne ontologiske metaforer (vores virkelighedsindstilling), går hånd 
i hånd, både når vi taler om myter, symboler, metonymer og metaforer. Igen-
nem den metaforiske strategisering vil vi spiralært (Jægerum 2015 s.107) be-
væge os frem mod et kulturbillede som af lederne famlende kan anvendes til 
pragmatiske sigtepunker i den ”bagudrettede fremtidsforestilling”. Fremtidens 
rødder er plantet i fortidens jord. Den erfaringsbaserede metaforik er hi-
storisk forbundet med magt og sandhedspåstande. Det lineære og det cirku-
lære ses ofte som to modsætninger i organisationsteori. Lineariteten er det 



 
 

mekaniske og instrumentelle, hvorimod det cirkulære er det åbne og det fly-
dende mellem organismer.  

 

Det spiralære princip 

Det spiralære princip (Jægerum 2015 s.107) skal forstås sådan, at alle levende 
systemer bevæger sig fremad igennem såvel reproducerende som potentielt 
transformerende processer. Spiraliteten rummer en uigennemsigtig kobling 
mellem det kendte og det ukendte, mellem fortid, nutid og fremtid, mellem 
den aktuelle zone for udvikling, den potentielle zone og den nærmeste udvik-
lingszone, og vi vil med dette projekt illustrere, hvordan lederne i dette spæn-
dingsfelt kan arbejde metaforisk spiralært med strategiseringen. En spiralær 
metafor som fører os ind i spindet kunne se sådan ud:  
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Symbolopgaven i metaforisk strategisering er at bevæge os spiralært igennem 
et narrativt landskab af plots, positioneringer og talehandlinger for at dekon-
struere og rekonstruere de metaforiske forestillingsmønstre, der danner det 
komplekse dynamiske kulturmønster. Vi bliver fanget af de metaforer, vi base-
rer vores organisatoriske liv på og den famlende og muterende bevægelse i 
den spiralære model er et forsøg på at løsne op for stivnede hverdagsbilleder 
og åbne for nye generative metaforer i lederskabet. En kritisk læsning af de 
mangfoldige metaforer, myter , metonymer og symboler kan være en mulig 
kontakt med og dekonstruktion af de styrebilleder, som vi er underlagt og 
samtidig måske være den potentielle faktor, der kan udløse nye horisonter. 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at den spiralære metode som tolkende 
ramme former den virkelighed vi derefter får øje på. Har du opfundet en ham-
mer leder du efter søm. Er vi opmærksomme på symboler, myter, metonymer 
og metaforikker, er det det, vi ser. Enhver konsulentmetode er et udtryk for 
afgrænsede perspektiver på en virkelighed, som ingen kan fatte fuldt ud. 
Kunne vi det, ville vi ikke være et menneske. 
 

Det spiralære domæne er defineret i Jægerum 2013 s.207: 

Det spiralære domæne er en dynamisk mødeplads mellem centripetale og cen-
trifugale kræfter i det organisatoriske liv. Spiralen viser, at noget altid trækker 
sig sammen i en ring inden for en tradition (centripetal), en særlig linse mod 
verden samtidig med at noget iterativt emergent udvider den kulturelle hori-
sont (centrifugalitet). Et system er altid på vej et nyt sted hen, fordi dets 
struktur hele tiden forandrer sig. Selv om det ser stabilt ud i organiserin-
gen, er dets struktur altid under forvandling (Maturana 1987), og det vil kunne 
koble sig til omverdenen på nye overraskende måder.    

Spiralen fortæller, at det organisatoriske liv er som en levende flod, der borer 
sig ned i et landskab af emergens og kontingens. Den er flydende uforudsigelig 
og kunne altid have været anderledes i sin drejning. Flodens indhold (struktur) 
er aldrig den samme ligesom organisationens struktur er emergent og mute-
rende.  Det spiralære domæne sprænger både den lineære og den cirkulære 
metafor og tilføjer billedet af det altid uordnede i det ordnede. Kaos og kosmos 
leger med os, og vi rummer selv begge aspekter i det spiralære forløb.  At 
indse dette, er at se ruden, vi ser igennem og opdage, at det spiralære do-
mæne kobler produktionens, æstetikkens og det refleksive domæne i en ny 
strukturel metafor, som forhåbentligt kan danne grundlag for en mangfoldig-
hed af stemmer i ledelsens læringsrum. (Citat fra Jægerum 2015 s.107)      



 
 

Også fortolkeren af spiralen og andre metaforiske domæner må udfordre sin 
egen og andres forståelser. At arbejde med det metaforiske dybdelag i organi-
sationen kræver fantasi og indlevelse. Håbet er, at så længe nysgerrigheden 
fortsætter, kan vi skabe nye billeder og puste liv i overskridende erfaringsme-
taforer.  

Det vi leder efter i ledelsens lærings- og konstruktionsrum er de udbredte erfa-
ringsmetaforer, som rummer forbindelser til de udbredte hverdagshistorier, 
den hverdagsrealistiske retorik, der kitter kulturen sammen i form af myter, 
symboler og metonymer. Vi antager, at når vi fremkalder disse alternative bil-
ledfremstillinger med et ”åbent” sind, kan vi måske fange nye muterende bille-
der, som vokser frem i processen. Vi må se hvad der sker. Dette kan vi ikke 
vide, før vi gør det! Som karl Weick siger: ”Organisationer taler med sig 
selv hele tiden for at finde ud af hvad de tænker.” (Weick 1978 s.133). 
Dette perspektiv kan i vores projekt translateres til: Hvordan kan vi vide hvad 
vi tænker, før vi har set hvad vi har tegnet? Det er gennem eksternaliseringen 
og navngivningen, at vi får sat billeder og ord på verden, så vi kan holde ud at 
være i den og får skabt meninger gennem handlinger.    
  
 
 
  
EMPIRI TIL ILLUSTRATION AF METAFORISK STRATEGISERING 
 
Jerome Bruner 2012 s.87: 
”Man kan ikke verbalisere erfaringen uden at anlægge et perspektiv, og ….det 
sprog, der anvendes, favoriserer ofte bestemte perspektiver. Verden fremby-
der ikke ”fænomener”, der skal indkodes sprog. Erfaringen bliver snarere filtre-
ret igennem sproget i tale- eller skriveprocesser og bliver til verbaliserede fæ-
nomener.” (Dan Slobin) 
Ovenstående forståelse af koblingen mellem virkeligheden og sproget, at spro-
get er den lygte, der lyser på stien igennem skoven, men ikke på hvad der er 
ude imellem træerne, vil også være det ydmyge udgangspunkt for følgende 
gennemgang af symboler i ledernes strategiseringsprocesser. Alt kunne være 
anderledes og alle tegn og artefakter kunne være bragt ind i anderledes betyd-
ningskonstruktioner. Vi er ikke på udkig efter en opskrift i strategisering men 
langt mere søgende mod en æstetisk opmærksomhed på en opdagelsesrejse i, 
hvad der vokser frem, når billeder og verbaliseringer flettes sammen. 



 
 

Dette er således ikke en metodebog i strategisk planlægning men indføring i 
en kulturdynamisk opdagelsesrejse, hvor vejen bliver til mens du går, og me-
ningshandlingen er i centrum. Håbet er, at vi kan finde nogle muterende meta-
forikker, der kan hjælpe os til at forstå, hvordan vi kan få kontakt med redska-
ber til potentialitetsledelse. 
 
Udsagn fra fortolkningsværkstedet til de forskellige tegningers betydning gen-
gives her nedenunder. Først gengives alle udsagn fra workshop 1 til hver teg-
ning og sidst i hvert afsnit præsenteres de tre valgte dominerende metaforik-
ker til en kontingent beskrivelse af kulturbilledet, som lederen ser det. Denne 
verbalisering åbner metodisk til at få iscenesat nye handlinger og nye forestil-
lingsmønstre frem mod workshop 2, hvor vi arbejder symbolsk med ønskvær-
dige fremtidsbilleder af organisationen. Det er de samskabende meningshand-
linger, der er i centrum og ikke strategiske planer, der skal implementeres. Ef-
ter analysen af datamaterialets scenarier vil vi lave en billedbaseret kompara-
tiv analyse af nutidsbillederne og fremtidsbillederne for at lede efter metafori-
ske forskelle og de muterende metaforikker.   
 
Tegning 1 
ØRNEN OVER VANDFALDET 
 



 
 

 
 
 
Tolkningsudsagn fra associationsværkstedet: 

 Det handler meget om fællesskab og det med at lukke folk ind og spille 
folk gode 

 Vandfaldsmetafor – i hvert hjørne er der sole, der stråler, det er en del af 
min historik med det, der har påvirket mig mest (reference til heliotropi). 

 Jeg er selv den der ørn 
 Et lederteam som et eksperimenterende jazzorkester 
 Jeg er oppe ved vingerne (jeg svæver rundt og iagttager organisationen 

ovenfra - i et metaperspektiv) 
 Jeg tænker mere på situider end på individer (kontekstafhængige iscene-

sættelser af “selver”) 
 Passionerede værdier er noget vi konstruerer sammen 
 Verden er en mangfoldighed af paradigmer, der er i spil 
 Det centrale er den energi (passion), der kommer af at, der falder for-

skelligartede og modsætningsfyldte ting (=paradigmer, forskellige per-
spektiver)  nedover os forskellige steder fra 

 Så man hele tiden møder andre konstruktioner end dem man selv har 
kørende 

 Energi skal blive til synergi 



 
 

 Jeg har tegnet mange personer, der er sat i forskellige teams og så er de 
sorte, fordi de mere er figurer 

 Ying-siden, der hvor vi har den bløde, hippieagtige, kreative udgave, der 
ikke planlægger, men eksisterer i det, der dukker op (profleksiv, emer-
gent tilgang) 

 I modsætning til den meget clearede, strategiske tænkning (refleksiv, 
planlagt tilgang) 

 Solene symboliserer to forskellige rå energier 
 Jeg flyver deroppe som en ørn og kigger på, hvad der sker 
 Der er en bro mellem lokalsamfund og skole 
 Vi er en del af en verden 
 - Opgaven er at få alle energierne gjort til synergier 
 - Ørnen er god til at se og se langt 
 Det er ofte de stærke energivandfald, der kommer i karambollage med 

hinanden 
 Opgaven er at se det og bruge det konstruktivt, så det ikke bliver en de-

struktiv, ødelæggende kamp om, hvilke paradigmer, der er de mest 
sande, men i stedet for konfluerer til pragmatisk handling 

 Jeg er faldet for metaforen omkring det eksperimenterende jazzorkester 
- lederteamet er et eksperimenterende jazzorkester 

 Det her handler om, at man bidrager, spiller ind og spiller op 
 Man bliver anerkendt for det man bidrager med og det man laver 
 Man bør møde virkeligheden ud fra hvilke grundlæggende antagelser og 

værdier man har konstrueret sin egen verden på og evt. bliver inspireret 
af 

 Hvordan skaber jeg mere tydelighed ift. En fælles retning? 
 Jeg vil gerne være faciliterende leder 
 Hvordan jeg kan være bedre til at skabe mig nogle billeder af, hvad det 

vil sige at gå den rigtige vej 
 Hvilken vej blæser vinden i organisationen 
 Det vigtigste er forbundethed og samskabelse 
 Vi er ude i paradigmer og kulturfortællinger, der præger os 
 Mangfoldigheden i, at forbundetheden har mange niveauer 
 Hvad skal der til for at udvide vores alle sammens forståelse af organisa-

tionen og hinanden til at inkludere mangfoldighed, forbundethed, kontek-
stuelle og implikative kræfter på en måde, der sikrer os en forandring 
samskabt af os alle?  

 Det næste jeg skal kigge på er organisationsøen dernede  
 Den har nogle skibe rundt omkring, der er meget forskellige 
 Det er en blanding af omkring (skibene som metaforer for tider/udvik-

lingsniveauer uden for vores organisation) og imellem (menneskene som 
samskabere af kultur inden i organisationen) 

 Når vi nu er i den her verden vi lever i, hvad gør vi så 
 Der er også deroppe (symbolet på det “teoretisk/abstrakte” metaper-

spektiv) 



 
 

 Min grundtanke da jeg tegnede det var én og nu hvor jeg analyserer det, 
får jeg et andet billede, der binder det hele sammen  

 Det er et forsøg på at komme fra én slags orden til en anden 
 Det her paradigmeskift man skal ind i som organisation – hvordan kom-

mer vi fra det ene til det andet 
 Livets kompleksitet – kaos i forhold til orden 
 Hvordan navigerer jeg i krydsfeltet mellem de (ofte modsatrettede) for-

skellige paradigmer, der ligger til grund for handlen i vores organisation - 
og hvordan kommunikeres en retning, der fastholder passion hos medar-
bejderne ved at kunne genkende dele af deres eget perspektiv i denne 
retning? ⇒ 

 altså en eksternaliseret tilgang frem for den internaliserede) 
 
3 dominerende metaforikker til tegning 1 
Organisationen er et vandfald 
* Opgaven er at få alle de forskellige passionerede energier gjort til or-
ganisatoriske synergier (konfluens) 
* Det centrale er den energi (passion), der kommer (af at, der falder 
ting) ned over os forskellige steder fra (i form af forskellige passione-
rede tilgange/sandheder om, hvad der er bedst at gøre) 
* Det er  altid de stærke energivandfald (paradigmatiske passioner), 
der kommer i karambolage med hinanden 

 
Vandfaldsmetaforen giver en stærk oplevelse af kraftfuld energi (passion) i 
kroppen, et kæmpe energipres fra noget, der kommer ind over os og allerede i 
sine forskelligheder eksisterer som både individuelle og fælles tilgange i orga-
nisationen), og som vi må gå ind i og bruge konstruktivt. Myten om organisati-
onsudvikling i et vandfald  ses i fortællingen om, at hvert trin rummer afgø-
rende milepæle vi skal nå; men kan også i inkrementel forståelse være fore-
stillingen om at hvert trin i vandfaldet rummer hele processen og netop derfor 
ikke kan tænkes sekventielt. Den konventionelle vandfaldsmetafor synes i teg-
ningen og i fortolkningsværkstedet at være udfordret af en mere iterativ til-
gang, hvor der tales om samskabende synergier (konfluenser) og til tider mere 
konfliktuerende energier (karambolage). Vandfaldssymbolet er et tegn på na-
turens kraft, og bliver her i organisationen et tegn på potentialitet (passion) og 
meningsfylde. 
Metonymisk kan dette forestillingsmønster omsættes til navngivning og navne-
bytte som ”vandfaldsorganisationen”, ”vandfaldets rasen” eller at være midt i 
”vandfaldet”.  

 
   

Lederen er en ørn 
 *Jeg er selv den der ørn 
 * Ørnen er god til at se og se langt 
 * Jeg flyver deroppe som en ørn og kigger på, hvad der sker 



 
 

Ørnen som klassisk metafor giver billeder af stor styrke og en position som 
fuglenes konge. Der er præcision over ørnen, og den er i stand til at se med 
sine skarpe øjne over lang afstand.  Ørnen symboliserer magt, skarphed og et 
stort vingefang. Myten som hører til denne metafor er ”Ørnen i hønsegården” 
af Pontoppidan og betydningen henføres til naturalismens og realismens mod-
spil til romantikkens forestilling om idealisme og de højere magters indgriben i 
menneskelivet. ”For det hjælper alligevel ikke at man har ligget i et ørneæg, 
når man er vokset op i andegården.” Ørnen symboliserer den rå natur og den 
skønhed og styrke, der hører til denne forestilling, men det kræver den rette 
kontekst, for at man kan udfolde sin potentialitet. Som metonym (navnebytte) 
kan billedet bruges til: nu kommer ”ørnen”, han er en ”ørn” til sit arbejde, ”nu 
flyver ørnen fra andegården” osv. 
Ørnen er symbolet på/metaforen for kombinationen af metasynet (2. ordens 
kybernetik), hvor organisationen observeres for forskelligheder for at kunne 
navigere i praksis - og den pragmatiske handling i praksis. På samme tid hen-
tes der data gennem observation, som tolkes i differentierede tilgange, der på 
sin vis kategoriseres til et overblik over, hvordan handlinger udspringer af be-
vidste eller ubevidste (her forstået som italesatte eller diskursive, selvindly-
sende) grundlæggende antagelser og værdier.  
 
 
Lederteamet er et jazzorkester 
* Lederteamet er et eksperimenterende jazzorkester 
* Det her handler det om, at man bidrager, spiller ind og spiller op 
* Det vigtigste er forbundethed og samskabelse 

 
Realplanet i denne metafor er lydbilledet af et eksperimenterende og improvi-
serende jazzorkester, hvor det hele svinger og klinger af differentierede toner 
(på en emergent, flettende måde). Billedplanet, selve organisationens leder-
team som jazzorkester, får tillagt en særlig musikalsk kompetence, der er ori-
enteret mod samklang og sammenspil i beslutningsprocesser og retning gen-
nem koordinering. Den mytiske hverdagshistorie handler om at kunne høre 
musikken fra ledelsen, at kunne mærke en vej at gå og at opfatte ledelsen 
som et så sammenspillet orkester, at der kan improviseres profleksivt. Den 
markante symbolik i metaforen bliver set i lederteamets synlighed og hørbar-
hed. Symbolsk ledelse som jazzorkester er troværdig og meningsfuld ledelse, 
der kan få musikken til at spille og åbne med nye noder til omverden og samti-
dig er åben over for at give plads til solister/instrumentgrupper, der kan finde 
passion for genren (=retningen) i den videre udvikling af musikken (=organi-
sationens praksis). Metonymisk vil det betyde at skolens ledelse kunne omtales 
som ”orkestret” der improviserer i den næste periode med nye musikstykker, 
”det svinger godt i ledelsen” eller ” når ledelsen jammer og udfordrer gamle 
tankestrukturer og inviterer medspillere indenfor”. 
 



 
 

Den konventionelle kulturhistoriske jazz-metafor ses flere steder i litteraturen 
bl.a. Peter Senge: Den femte disciplin, KLIM 1999 s. 206:  
”..alignment eller indsporing, optræder, når en gruppe mennesker fungerer 
som et hele……jazzmusikere kender alt til indsporing. I jazzen er der noget, der 
hedder at være in the groove, hvilket antyder det forhold, at hele ensemblet 
spiller som én. Disse oplevelser er svære at sætte ord på – jazzmusikere taler 
om dem i næsten mytiske termer: Musikken mere flyder gennem dig end 
egentlig fra dig.” 
 

Det er ifølge metaforteorien (Lakoff 2002) sprogets væsen at sammensmelte 
to erfaringsområder til et billedplan, som rummer visuelle budbringere fra ét 
realplan (erfaringsplan) til et andet realplan (erfaringsplan). Herigennem kon-
strueres et kontekstbestemt sprogbillede, som prototypisk bærer på et miks 
mellem kropsorientering, konvention/kultur og ontologisk metaforik, hvorved 
aktiviteter og begivenheder personificeres og naturen/kulturgenstande besjæ-
les. 
For at vise nogle underliggende semantiske sammenhænge i sprogdannelsens 
kulturbillede vil vi placere jazzmetaforen i rudemodelen som     
forskellige vinduer mod verden. Det er som et puslespil, hvor hver brik (hver 
rude) rummer en del af helheden (her hele organisationen): 
 

Jazzmetaforens mangfoldighed  i rudemodellen 
METAFOREN MYTEN SYMBOLET METONYMI 

Kropsmetaforen 
Det vigtigste er forbun-
dethed og samskabelse 

PASSION 

Den person-
lige historie 
Det handler 
om at lukke 
folk ind med 

deres energier 

Det tilfæl-
dige, person-
lige symbol 
Jazzorkestret 
er symbol på 

det åbne, 
samskabende 

team  

Den subjek-
tivt oplevede 

nærhed 
Del/helhed 
De sorte figu-
rer/positione-
ringerne sam-

spiller 
Den kulturelle  og 

strukturelle erfarings-
metafor 

Det her handler om, at 
man bidrager, spiller ind, 
spiller op og spiller med 
med sin egen stemme/in-
strument. 
 

Den konven-
tionelle hver-
dagshistorie 

Man bliver an-
erkendt for det 
man bidrager 
med og det 
man laver 
 

Det konven-
tionelle sym-

bol 
Indsporing ka-

rakteriserer 
det højt-

ydende team  

Den kultur-
specifikke 
navnebyt-

ning 
Paradigmer er 

i spil 

Metaforisk ontologi 
Lederteamet er et ekspe-
rimenterende jazzorkester 
 

Mytisk onto-
logi 

Symbolsk 
ontologi 

Musikken spil-
ler i teamet 

Metonymisk 
ontologi 



 
 

Passionerede 
værdier er no-
get vi konstru-
erer sammen 
 

Energi og pas-
sion skal blive 

til synergi 

 
RUDEMODELLEN (Efter Jægerum: Det metaforiske lederskab 2013 og Ledelse 
gennem organisationsbilleder 2015) 
Den hermeneutiske cirkel viser sig ved, at alle små referencer til jazzmetaforen 
(samspil, spil, spille gode, samskabe, indspore, lukke ind, spille op, eksperi-
mentere, passionere, synergi – tilsammen danner et kognitivt kort over den 
metaforiske organisation. Jo mere man lytter til musikmetaforen, desto mere 
får man lagt brikkerne til hele puslespillet, og aner at det er meget større, end 
det man har billeder af. Metaforikken er kulturdynamisk og udvikler sig associ-
ativt videre mod nye horisonter. Konnotationerne(medbetydningerne) fortsæt-
ter afhængig af, hvordan tegnene i kæden kobles sammen. Delene rummer 
helheden og de enkelte udsagn og tegn i nærheden af hinanden udgør en my-
riade af kontingente meningskonstruktioner. En enkelt jazztone rummer et helt 
stykke musik og en hel organisation. Improvisationen “styres” gennem intenti-
onel symmetrisk samskabelse, hvor den relationelle, gensidige nysgerrighed 
for hinandens bidrag strømmer sammen til velklingende, emergent (ikke-plan-
lagt, men flydende gennem viderebygning på det foregående) samklang og -
virke. 
Jazzmetaforikken (passioneret sammenspil), jazzmyten (improviseret og ind-
sporet passion), jazzsymbolet(flerhed af saxofon, klarinet, figurer/positionerin-
ger) samt jazzmetonymet (synergi i samspil) danner tilsammen elaborerede 
variationer af jazz som metaforisk prototype for samarbejde, der virker både 
på et relationelt og et professionelt niveau. 
Tilsammen udgør de tre valgte dominerende metaforikker et dynamisk kultur-
billede som er kendetegnet ved: 
 
 
 



 
 

Kulturbillede i musikkens tegn  
En ørn (=2. ordens følsom betragter) i et eksperimenterende og 
improviserende jazzorkester med mangfoldige strømmende ener-
gier (passioner), der spiller på forskellige instrumenter på for-
skellige scener og forsøger at få det til at lyde godt sammen, 
både på hver sin scene og i det store sammenspil. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tegning 2 
SØRØVERSKIB OG FÆRGE 
 

En vandfaldsorganisation med 
mangfoldige energier og synergier 

Lederteamet er et eksperimente-
rende jazzorkester          

Lederen agerer ørn i virksomheden og søger 
tolkning og data til organisationens status i den 

ønskede retning 



 
 

 
 
 

- Der har manglet retning og styring 
- Nu kommer vi over til den moderne færge, med en styrmand 
- Det organisatoriske billede som et sørøverskib med en tydelig fører for 

en flok sørøvere, som ikke tænkte, at de gjorde det for hans skyld, men 
for sin egen 

- Det var mere frygten der styrede dem 
- Hvis vi går over til færgen i dag så er der en klar strategi og en klar ty-

deliggørelse af behovet for hinanden 
- På færgen er den legale magt også en legitim magt 
- Kaptajn Klo havde en legal magt, men ikke en legitim magt udover fryg-

ten og hvad gør det så ved de mennesker, der er ombord på skibet 
- Får vi sat de rammer for færgen, der gør, at medarbejderne ombord vil 

komme til at lykkedes i det 
- Jeg kan se mig selv i sørøverskibet – der er gang i den og der sker noget 

hele tiden 
- Som menneske vil jeg hellere over i færgemetaforikken   
- Jeg er ikke god til faste rammer og strukturer, men søger dem samtidig 
- Der er en dannelsesrejse for mig i billedet 
- Hvordan kan vores medarbejdere være den bedste udgave af dem selv  
- Det tænker jeg de er på færgen og ikke på sørøverskibet 
- Man kan ikke lykkedes, hvis man ikke har hjertet med 
- På færgen er man styret af fornuft 
- Det er vigtigt, at vi har det hele menneske med 

 



 
 

- Det andet billede kommer til at handle om, hvordan vi kan skabe det her 
paradigmeskifte for organisationen 

- Hvis man laver om på det og laver det til et ensartet skib, så er jeg ikke 
med i det mere 

- Man skal tage det bedste af begge og få skibet til at sejle 
- Man erkender, at der er en sammensmeltning af de to, der er ingen tvivl 

om, hvor sejlretningen er, det er imod solen og væk fra skyen 
- Kan man frit vandre rundt her, eller adskiller masten, at jeg hører til her-

ovre og jeg hører til herovre 
- Er der fri bevægelighed over grænserne? 
- Hvem sætter sejlene, gør man det sammen eller er det alt efter, hvilken 

vej vinden blæser 
- Skyen udstråler meget idyl i billedet 
- Det er en meget stærk sol 
- I det gamle skib er vi i det åbne rum og i det nye skib, der er vi i en 

kasse med ene små kasser 
- Solen er ved kasserne og skyen er ved det åbne rum 

 
3 valgte metaforikker til kulturbilledet: 
 
Organisationen er både et sørøverskib og en færge 
* Det organisatoriske billede som et sørøverskib med en tydelig fører 
for en flok sørøvere 
* Hvordan kan vores medarbejdere være den bedste udgave af dem  
selv? Det tænker jeg de er på færgen og ikke på sørøverskibet. 
* Jeg kan se mig selv i sørøverskibet – der er gang i den og der sker 
noget hele tiden. Som menneske vil jeg hellere over i færgemetaforik-
ken.   
 

 
- I dobbeltmetaforen sørøverskib/færge ligger der associationer som: 

gammelt/nyt, farligt/sikkert, drama/struktur. Sørøverskibet konnoterer 
kamp, blod, krudt, liv og død. Færgen er omfattet af moderne teknologi 
og navigeres i en sejlads af rutiner. En færgesejlads er et erfaringsom-
råde som rummer evnen til at styre skuden, have overblik og indsigt på 
kommandobroen. Ligeledes er en organisation en enhed af individer som 
skal styres i forhold til en given retning. Man taler ofte om ejerskab og 
følgeskab i forbindelse med organisatoriske processer. Hvis vision og mål 
ikke er tydelige, ved organisationsmedlemmerne ikke hvor de skal hen 
og kan miste meningen med vejen, de går. De to erfaringsplaner: sejlads 



 
 

og bevægelse af organisationen smelter i metaforen sammen til et billed-
plan, hvor retning, mandskab, kaptajn, stå ved roret, på dybt vand, ma-
nøvrere osv. danner den prototype, hvor ud fra andre beslægtede bille-
der dannes. De hverdagshistorier af mytisk karakter som viser sig i 
denne betydningsfamilie ses i fortolkningsværkstedet som: Hvem sætter 
sejlene, gør man det sammen eller er det alt efter, hvilken vej vinden 
blæser? Der konstrueres fortællinger om legitim magt til styring og om 
Kaptajn Klo som en kendt magtmyte: Kaptajn Klo havde en legal magt, 
men ikke en legitim magt udover frygten og hvad gør det så ved de 
mennesker, der er ombord på skibet? Går vi ind i den semantiske rude-
model, ser vi dødningehovedet som symbol på sørøverskibet. Denne 
symbolik rummer ligeledes eksemplarisk den hermeneutiske cirkel, at 
delen (flaget) rummer hele skibet. Metonymisk ser vi også her at navne-
byttet fungerer i de forskellige udsagn som skibsmast for grænse, skib 
for organisation, færge for den moderne virksomhed, sørøverskib for den 
gamle virksomhed, sejlads for styring af organisationen osv. 
 

Her er ovenstående betydningssammenfletninger til udvikling af den metafori-
ske prototype organisationen er både et sørøverskib og en færge sat ind i 
rudemodellen: 
 

Metafor Myte Symbol  Metonym 
Kropsmetaforen 
Frygten styrede 

dem 

Den personlige 
historie 

Hvis man laver 
det til et ensartet 
skib, så er jeg 
ikke med i det 
mere 

 

Det tilfældige, 
personlige sym-

bol 
Adskiller masten, 
at jeg hører til 
herovre og jeg 
hører til herovre? 

 

Den subjektivt 
oplevede nærhed 

Del/helhed 
Her er ingen retning 

 

Den kulturelle  
og strukturelle 
erfaringsmeta-

for 
Organisationen er 

et skib 

Den konventio-
nelle hverdags-

historie 
Der mangler ret-
ning og styring 

 

Det konventio-
nelle symbol 

Søverflaget med 
dødningehoved 

Den kulturspeci-
fikke navnebyt-

ning 
En organisation er 

et skib 

Metaforisk on-
tologi 
Et ensartet skib…  
 

Mytisk ontologi 
På færgen er den 
legale magt også 
en legitim magt 

 

Symbolsk onto-
logi 

Der er gang i sø-
røverskibet 

Metonymisk onto-
logi 

Jeg kan se mig selv 
i sørøverskibet 



 
 

(Efter Jægerum: Det metaforiske lederskab 2013 og Ledelse gennem organisa-
tionsbilleder 2015) 

Når man kigger i fugleperspektiv på hele ruden om skibet som en prototypisk 
metafor for en organisation danner der sig dels et statisk billede af skibet som 
noget der ligger stille: det statiske skib. Denne forestilling om en sustans man 
kan undersøge diagnostisk ses konventionelt hos fx Storch 2012 s.56: ”Skibs-
værft – et organisatorisk projekt, som genbeskrev forskellige aspekter af vores 
praksisser. Projektet blev valgt via en kollektiv proces i organisationen. Meta-
foren refererer til, at vi tog et skib ud af drift for at opgradere det på et værft.” 
Dette statiske billede må i systemisk forstand genbeskrives og i rudemodellen 
ses dette som et skib i bevægelse i samarbejde med besætningen under en 
dannelsesrejse. Organisationen som skib kan ikke sættes på dok og undersø-
ges men må blive til i en fælles sejlads, hvor medarbejderne kan blive den 
bedste udgave af sig selv ombord. Den kulturdynamiske metafor ses i den be-
rømte skibslignelse af neopositivisten Neurath (Fuglsang 2007 s.68): 

”Der findes ingen midler til at gøre endegyldigt sikrede rene protokolsætninger 
til videnskabens udgangspunkt. Der findes ingen tabula rasa. Vi er som sø-
mænd, der på åben sø er nødt til at lade deres skib ombygge uden at kunne 
skille det ad i en dok og lade det opføre på ny af de bedste bestanddele (…) De 
upræcise sammenklumpninger af ord er altid på en eller anden måde en be-
standdel af skibet. Bliver upræcisionen formindsket på et sted, kan den måske 
ligefrem forekomme forstærket et andet sted.” 

Rudemodellen giver et billede af et semantisk konstrueret skib, hvor betydnin-
ger opstår i den kulturelle kontekst, og hvor ledelse er at angive en legitim ty-
delig retning for rejsen. Organisationen som skib fremstilles metaforisk som 
betydningsladet i et dialektisk sammenspil mellem det gamle og det nye skib, 
og ledelse er at tage det bedste fra begge erfaringsplaner. 
 
 

  
 
Organisationen er åbne rum og kasser 
* I det gamle skib er vi i det åbne rum og i det nye skib, der er vi i en 
kasse med ene små kasser 
* Hvis man laver om på det og laver det til et ensartet skib, så er jeg 
ikke med i det mere 
* Får vi sat de rammer for færgen, der gør, at medarbejderne ombord 
vil komme til at lykkedes i det? 
 



 
 

- Dualismen i den dobbelte metafor deler organisationsforestillingen op i 
det åbne rum over for kassetænkning og standard. Denne dikotomi og 
modsætning understøttes af prototypiske forestillinger om åbenhed og 
lukkethed. Åben er den ene side af prototypen som er positiv og den an-
den side lukketheden er negativ. Når først en sådan prototype er dannet 
elaboreres betydninger ud fra denne grundforestilling: ensartethed er 
negativt, forskellighed er positivt. Mytisk udvikles herfra dramatiske  
hverdagshistorier, som binder kulturen sammen: Jeg kan se mig selv i 
sørøverskibet – der er gang i den og der sker noget hele tiden. 
Myten er jo en udbredt hverdagshistorie som i billedlig form viser 
hen til nogle grundliggende antagelser i organisationen. Det er 
ikke mytens ærinde at bevise noget, men at legitimere de handlinger, 
der finder sted. Er vi anbragt i kasser, mister vi ansvar og bliver behand-
let som objekter.  
Symbol kommer af ordet symbola og betyder potteskår. Det betyder at 
hvis du har et potteskår som passer sammen med mit, kan vi to begge 
bevise at vi har en aftale. Potteskår er et tegn, der viser hen til noget 
andet end det selv er. I metaforen organisationen er åbne rum og kasser  
symboliserer det åbne dæk på sørøverskibet, at der er frihed til drama 
og den lukkede færge bliver symbolet på at skibets medlemmer er puttet 
i kasser og hegnet ind i organisationen. Metonymi viser hen til at betyd-
ninger opstår i nærhedsrelationer og at delen repræsenterer helheden. I 
ovenstående kasse og rum-metafor kommer en kasse til at bytte navn 
med en bestemt fastlåst funktionsbeskrivelse og det åbne dæk bytter 
navn med mulighed for bevægelse og frihed til kamp inden for en 
ramme. 
 
 
En organisation kan styres i en retning 
* Der har manglet retning og styring 
* På færgen er man styret af fornuft 
*Der er ingen tvivl om, hvor sejlretningen er, det er imod solen og væk 
fra skyen 
  

 
Vi er nu fremme ved det tredje eksempel på en metaforisk dominans fra 
det dobbelte skibsbillede. RETNING ER VEJEN VI BEVÆGER OS. 
Metaforens realplan ses som en erfaringsmetafor, der beskriver at når 
noget flytter sig rent kropsligt og fysisk defineres dette som en herfra og 



 
 

dertil-bevægelse. Ud fra denne prototype opstår beslægtede metaforik-
ker som LEDELSE ER STYRING og SEJLRETNING ER VISION.  
Mytisk metaforik viser sig som hverdagshistorier om sejlretninger og me-
ningsgivende sejladser i åbne rum: Vi er alle i samme båd og uden sty-
ring kuldsejler vi. Symbolsk oplever vi at et flag kan vise os vejen frem: 
at holde fanen højt eller at flagre i retning af visionen modsat at sejle 
som vinden blæser. Flaget som kulturelt tegn fortæller os, at en særlig 
begivenhed finder sted. Metonymisk oplever i sproglig omgang med hin-
anden i en virksomhedskultur at navnebyttet forstærker den daglige om-
gangstone: Hvem sætter mon sejlene her? Jeg synes jeg mangler en ret-
ning. Sejl bytter navn med kurs og retning bytter navn med at vide, hvor 
man skal hen i virksomheden. At delen rummer helheden metonymisk 
ses i at et sejl sat sammen med en organisation kan betyde at retningen 
er sat i ledelsen. De prototypiske metaforer kan derfor metonymisk bru-
ges af ledelsen i kommunikativt øjemed. 

 
Tilsammen udgør de tre valgte dominerende metaforikker et dynamisk kultur-
billede, som er kendetegnet ved: 
 

 



 
 

 

 
 Kulturbillede i skibets tegn 
En organisation, som befinder sig i en dobbeltmetafor mellem et 
sørøverskib og en moderne færge. Der er tale om en overgangs-
metaforik men måske også en dualistisk metaforik mellem to po-
ler: de gamle vaner og de nye paradigmer. Spændingsfeltet i det 
retningsgivende farvand udsættes for tvivl og håb på samme tid 
symboliseret ved sol og skyer. Der er metaforisk dramatik i bille-
det, og der anes en strukturel kamp på det ydre plan og en indre 
psykisk kamp og tvivl om troen på det nye. Truslen ligger i at det 
nye kan gå hen og blive en standardvare med afvikling til kasser 
og ikke sans for den levende forskellighed af mennesker. 
    
 
Tegning 3 
KOMPASSTJERNEN ER VORES ORGANISATION 

 

Organisationen er åbne 
rum og kasser 

Organisationen er både et 
sørøverskib og en færge 
 

En organisation kan styres 
i en retning 



 
 

 
 
 

- Den her del af kompasset er lidt mere gul, end den er ovre i øst 
- Nøglen er kommet over til øst, for jeg skal finde nøglen til det her 
- Vi har og en ledestjerne og når vi den følger gerne, kommer vi i mål 
- Der er et hjerte inde i midten af stjernen, men det er ikke ret stort, for 

det bliver ikke brugt ret meget. Vi skal ikke lede med hjertet og bruge 
for megen føleri i ledelsesøjemed (beslutninger), men hjertet skal altid 
være med og bruges i de tilfælde hvor det er nødvendigt – skønt ledelses 
dilemma. 

- Jeg skal finde nøglehullet for at finde ud af, hvordan jeg leder stjernen 
- Det her er et billede af organisationen, for vi er stjernen i kompasset 
- Det har vinger, fordi man skal svæve over det hele, det har et anker, 

men det er hevet op, fordi jeg er havnet et nyt sted, der er en paraply, 
fordi man skal favne hele skolevæsenet – der er flere veje man kan gå 
for at komme derhen, hvor man skal 

- Den lede-stjerne (dobbeltheden er tilstede) 
- Jeg er kommet til en skole, hvor vi starter på nulpunktet 



 
 

- Vi er ved at gøre det til flagskibet  
- Derfor er det en lede-stjerne, fordi der ikke er nogen kultur og der er en 

vej, der skal gås 
- Det er ikke en illusion, ellers var jeg der ikke 
- Der ligger noget religiøst i det, det er en religiøs tekst til et religiøst sym-

bol(det er en af de fornemmeste opgaver vi har i vores hænder: bibringe 
elever læring og hjælpe dem på vej i verden) 

- Vi skal samle på stjernestunder, det er der vi skal hente vores energi 
- Jeg bor mod nord og arbejder der, så jeg har placeret mig selv der 
- Hvis vi tænker på, hvad gul betyder og nuancer af gul – det er forandrin-

gens farve – der er meget forandring i den her organisation 
- Der er forandring pakket ind i nogle logikker, der ligger derude 
- Det er kommet et touch skrigende hamrende mørkerød eller bourgogne 

rød, kraft 
- Selvom det er et lille hjerte, så ser det mørkere ud end det andet 
- Der er håb omkring 
- Stjernen sidder fast 
- Det der har kontakt med den er kompasset, det kan godt være i bevæ-

gelse alt efter, hvor vi går hen 
- Er det hjertet, der holder liv i stjernen? 
- Det er vejen ned til nøglehullet og op til nøglen 
- Hjertet blev tegnet til sidst fordi det er det øverste, det første 
- Jeg kender godt kliche metaforen; det er der følelserne bor 
- Det er det, der får det til at pumpe rundt 
- Det centrale for, at alt andet virker 
- Pleaser-tankegangen med at gøre alle tilfredse 
- Sørge for, at der er stjernestunder 

 
 

 
3 valgte metaforikker til kulturbilledet: 

Organisationen er stjernen i kompasset 
*Stjernen sidder fast 
*Sørge for at der er stjernestunder 
* Vi har og en ledestjerne og når vi den følger gerne, kommer vi i mål 
 

 
Den organiske metafor ses her som stjernen i midten af det mekaniske kom-
pas. Denne dobbelthed af den lysende stjerne og den kulturelle retningsviser 
peger på to erfaringsplaner: at færdes under himlen/lade sig lede af stjernen 



 
 

og at orientere sig efter et kort. Metaforisk bliver det et billedplan i en symbi-
ose mellem den religiøse ledestjerne og kompasretningen. Kropsligt er hjertet 
med i denne søgning frem mod visionen. Der er i metaforen et stærkt mytisk 
lag, hvor den konventionelle historie vi har og en ledestjerne og vi den følger 
gerne….sætter strøm til de religiøse billeder. Fødselsmyten i Det nye testa-
mente bliver den fortælling, som stjernesymbolet viser hen til og bliver dermed 
et tegn i kulturen på, at noget vil ske, og at der er en oversvævende magt, 
som griber ind og understøtter processen: Det har vinger, fordi man skal 
svæve over det hele. 
Metonymisk bliver der navnebytte i kulturen: kompas for retning, stjerne for 
vision, hjerte for følelser, nøgle for kode, vinger for ledelse ol. 
Den mytiske metaforik og den symbolske myte i stjerne-kompas-billedet kom-
mer til at stå som en redundant vej til at ”se” lyset og vejen med fuldhjertet 
investering i troen på, at det sker jf det heliotropiske syn på verden: Det er 
ikke en illusion, ellers var jeg der ikke 
 
Her er ovenstående prototypiske kombinationsmetaforik - ORGANISATIONEN 
ER STJERNEN I KOMPASSET- indplaceret i beslægtede mønstre i rudemodellen, 
som i det store vindue bliver et ”lysende blik” på verden set fra en leders posi-
tion:  

 
Metafor Myte Symbol  Metonym 

Kropsmetaforen 
Det er det (hjer-
tet), der får det til 
at pumpe rundt 

 

Den personlige 
historie 

Jeg bor mod nord 
og arbejder der 

 

Det tilfældige, 
personlige sym-

bol 
Jeg skal finde 
nøglehullet 

 

Den subjektivt 
oplevede nærhed 

Del/helhed 
Vinger for ledelse 

 

Den kulturelle  
og strukturelle 
erfaringsmeta-

for 
 

Ledestjerne 
 

Den konventio-
nelle hverdags-

historie 
Vi skal samle på 
stjernestunder 

 
 

Det konventio-
nelle symbol 

Stjernen i kom-
passet 

 

Den kulturspeci-
fikke navnebyt-

ning 
Kompas for retning 

Metaforisk on-
tologi 
 
Stjernen viser vej 
 

Mytisk ontologi 
Derfor er det en 

lede-stjerne, fordi 
der ikke er nogen 

kultur 

Symbolsk onto-
logi 

Er det hjertet, der 
holder liv i stjer-
nen? 

 

Metonymisk onto-
logi 

Nålen peger i den 
retning… 



 
 

(Efter Jægerum: Det metaforiske lederskab 2013 og Ledelse gennem organisa-
tionsbilleder 2015) 

Et integreret syn på de mange ruder i ovenstående kompas-stjernemodel viser 
hen til den sammensatte prototypiske metafor ORGANISATIONEN ER EN 
STJERNE I ET KOMPAS. Det er en metafor af mytisk religiøs karakter (LEDE-
STJERNEN) med reference til den oldgræske HELIOTROPISKE metafor, hvor sol-
sikkerne stræber efter lyset ligesom mennesket stræber efter meningen.  
Uden dette skær af ideernes lys over organisationen kommer man ikke frem til 
at realisere drømmen. Den metaforiske myte om at finde retning og vej ved 
hjælp af det mentale kompas og troens styrke, ses i den konventionelle social-
konstruktivistiske grundfortælling om de vildfarne soldater (Hatch 2002 s.87): 
Soldaterne benyttede et kort, som de var overbeviste om kunne bringe dem til 
målet, og denne sociale konstruktion af en retningsforestilling hjalp dem frem.  
Det er således vores overbevisninger, der bliver den virkelighed, vi ef-
terfølgende reagerer på. I rudemodellen ovenfor er der markante søgeme-
taforer som at finde nøglehullet til nøglen og jeg skal finde nøglehullet for at 
finde ud af, hvordan jeg leder stjernen. Retningsmetaforikken omsættes i sym-
bolikken til en prototypisk forestilling om stjernerne, som vore ledetråde samti-
dig med at det er vore hjerter, der holder liv til stjernebilledet. Hjertet symboli-
serer de følelser, der giver næring til at mærke retningen. Metonymisk med 
hensyn til navnebytte er der mange veje at gå: kompas for retning i organisa-
tionslivet, nøgle og nøglehul for koden til strategien, vinger for ledelse ol. 
 
 
Organisationen består af nøgle og nøglehul 
* Nøglen er kommet over til øst, for jeg skal finde nøglen til det her 
* Jeg skal finde nøglehullet for at finde ud af, hvordan jeg leder stjernen 
* Det er vejen ned til nøglehullet og op til nøglen 
 

 
Nøgle og nøglehul ses ofte som prototypisk metafor i den konventionelle struk-
turforestilling. Således bruger Maturana metaforen i forbindelse med en illu-
stration af begrebet strukturelle koblinger mellem to autopoietiske (selvska-
bende) systemer (Maturana  2011 s.75) : 
”Der må være en vis strukturel kongruens. Lad mig give et dagligdags eksem-
pel: Hvis du vil ind i et aflåst rum uden at bryde døren op eller ødelægge lå-
sen, har du brug for den rette nøgle for at få adgang til det nye domæne. Man 
kan altså sige, at lås og nøgle må have en kongruent struktur.” 
Det er dette billede af en kongruent struktur som prototypisk bliver symbolise-
ret af nøgle og lås. De udbredte myter om dette forhold ses i fortællinger om, 



 
 

at alle funktionssystemer er kendetegnet af selvrefererende koder, som kom-
munikativt må håndteres gennem hyppige og tilbagevisende koblinger. I oven-
stående dominerende metaforik bliver metonymien aktualiseret gennem nav-
nebytte hvor nøgle står for redskaber til at lukke op til organisationens kultur 
og nøglehullet står for organisationens kodificererede system. 
 
 
Organisationen er et hjerte 
* Er det hjertet, der holder liv i stjernen? 
* Der er et hjerte inde i midten af stjernen 
* Hjertet blev tegnet til sidst fordi det er det øverste, det første 
 

 
Den altdominerende motor i organisationsbilledet er hjertet som symboliserer 
det følelsesmæssigt vigtigste, der giver mening til retningen: Er det hjertet, 
der holder liv i stjernen?  Denne organiske metaforik hvor hjerte og organisati-
onens drivkraft smelter sammen til et billedplan, hvor noget hjerteblod pumpes 
uundværligt rundt i systemet og også optræder i midten af dette og i det øver-
ste lag: Der er et hjerte inde i midten af stjernen, Hjertet blev tegnet til sidst 
fordi det er det øverste, det første. De udbredte hverdagshistorier om forholdet 
mellem systemet og hjerteblodet møder vi fortællingen om de 100 sprog af 
Mallaguzzi (se Jægerum: Når livets risler 2005  s.100):  

”Et barn har 100 sprog men frarøves de 99. Skolen og kulturen tvinger børn til 
at handle uden hoved og tænke uden krop. Arbejdet og legen, virkeligheden og 
fantasien, videnskaben og fantasteriet, det indre og det ydre gøres til hinan-
dens modsætninger.” 

Kroppen ses som det centrale i midten af kulturen på samme måde som at te-
orien om erfaringsmetaforikken antager, at alle begreber i sproget er 
dvs. udgår fra kroppens omgang med personer og redskaber. Beslæg-
tede metaforikker som konventionelt udstråler fra denne betydningsmidte er fx 
at have hjertet det rette sted  -  hvad der kommer fra hjertet, går til hjertet – 
af hele mit hjerte osv.   

Metonymien opleves i denne organisation når hjerte står for virksomhedens 
drivkraft, midten som det centrum hvor organisationens liv dannes og positio-
nen øverst som det vigtigste, der kommer først. 
 
Tilsammen udgør de tre valgte dominerende metaforikker et dynamisk kultur-
billede, som er kendetegnet ved: 



 
 

 
 

 
 Kulturbillede i stjernens og kompassets tegn 

 
En hjerteorganisation med stjernen i kompasset på vej mod nøg-
lehullet. Lederen søger efter nøglen, der kan lukke op til det, der 
skal ske og svæver over organisationen med vinger men også i 
kontakt med hjertet midt i organisationens. Der er autentisk le-
delse i symbolets bevægelse og der er flere veje at gå, når foran-
dringen skal favnes strategisk. 

 

 
 
 
Tegning 4 
ORGANISATIONEN VAR MODERSKIBET MED MANGE SMÅ SKIBE I 
SØEN 

Organisationen 
består af nøgle 
og nøglehul 

Organisationen er 
stjernen i kompasset 

Organisationen er et 
hjerte 



 
 

 

 
 

- Når jeg ser noget, jeg får lyst til at sætte på mit billede, så forholder jeg 
mig til det ift. mig selv og ikke kun ift. organisationen 

- Det her er vores organisation for tre år siden, hvor der var et moderskib 
og en masse små skibe – de sejler i hver sin retning fordi fortællingen 
var, at det var i orden at lave afstikkere 

- Stak man for meget til den forkerte side, blev det italesat som værende 
forkert 

- Stopbilledet var en følelse af at være ved at drukne 
- Vi er nødt til at stoppe op og gøre noget andet 
- Vi hejser det hvide flag, fordi vi vil gerne slutte fred (fred på den måde 

at vi ønskede en ny start, at viske tavlen ren) med medarbejdere og om-
givelser 

- Vi står i en ny tid 
- Vi skal have en styrke til den forandring 
- Et åbent fællesskab 
- Vi kan ikke fjerne al gammel kultur 
- Der blev italesat én måde at lede på, men praktiseret noget andet 
- Vi er jo alle skibe, men størrelserne er forskellige 
- Vi italesætter, at vi har en flad ledelsesstruktur, men det fortæller bille-

det at vi ikke har 
- Vi fortæller noget med ord, men medarbejderne ser et andet billede 
- Vi tegner det hver dag og så går det galt, så svømmer det over lige plud-

selig 



 
 

- Jo mere vi samtaler, jo mere kan jeg se mig selv i billedet 
- Vi skal finde ud af, hvor vi står, for at finde ud af, hvor vi skal hen 
- Det handler om, ikke at turde kaste lys på noget bestemt 
- Så er det nemmere at blive i de oprørte vande 
- De ens skibe betyder, at der ikke var plads til forskellighed 
- Enevælden   
- Grunden til det oprørte er, at der ikke var overensstemmelse mellem det 

billede vi tegnede og den historie vi fortalte 
- Det gule er en følelse indeni 
- Jeg kan godt slippe det, men det har sat nogle ar 
- Vi nåede til et sted, hvor vi var ved at drukne 
- I forhold til den første halvdel: Jeg var udadtil en del af holdet, men ar-

bejdede bag kulissen for at udbedre de skader, vi sammen havde skabt.  
- I den anden halvdel: Være en del af fællesskabet, medskaber af en ny 

kultur, se lyset 
- Hvordan sikrer jeg, at vi i fællesskab med personalet fortsat er medska-

bende af en ny kultur? 
- Jeg ville ønske, at der var et flow i, at den til højre ligeså stille æder sig 

ind på det andet 
- Det er en personlig kamp eller mere en relationel udvikling, der mere er 

antydet i den venstre del, eller om det måske er begge dele 
- I can er en fortælling om, at vi som individer kan skabe noget unikt sam-

men 
- Solen har også strejf over mod det mørke 
- Man kan ikke gøre op med fortiden 
-  

  
3 valgte metaforikker til kulturbilledet: 
 
 
Organisationen er et stopbillede på vej mod noget nyt 
* Vi nåede til et sted, hvor vi var ved at drukne 
* Vi er nødt til at stoppe op og gøre noget andet 
* Vi hejser det hvide flag, fordi vi vil gerne slutte fred og starte noget 
nyt med medarbejdere og omgivelser 
 

 
- I denne metafor ses en dualisme mellem fortid og fremtid visualiseret 

med det hvide fredsflag i midten. Der er organisatorisk drama i splittel-
sesmetaforen og der associeres til en kamp mellem gamle forestillinger 



 
 

og fremtidige visioner: Vi kan ikke fjerne al gammel kultur over for Vi 
skal have en styrke til forandring. Splittingmetaforen giver grobund for 
myten om at sige et og gøre noget andet: Der blev italesat én måde at 
lede på, men praktiseret noget andet. Myten om manglende troværdig-
hed vokser til andre beslægtede fortællinger i kulturen om at:  Stak man 
til den forkerte side, så var det forkert. Den metaforiske myte om opbrud 
og fornyelse kan sættes ind i en aktantmodel hvor subjektets modstan-
der er den gamle kulturs stivhed, og hjælperne er de nye progresssive 
kræfter i organisationen. Der skal mod og indsigt til at hejse det hvide 
flag og bede om fred. Det sker i aktantmodellen på projektaksen hvor 
der søges mod den nye havn og at kunne gøre det, man siger og sige, 
det man gør. Metonymisk bliver der navnebytte sådan at enevælde står 
for ledelse, det hvide flag står for fred, skibene står for forskellighed. 
 

Her nedenfor er ovenstående splittingmetafor Organisationen er et stopbil-
lede rubriceret i den semantiske rudemodel, så det tydeliggøres, hvordan de 
forskellige sproglige virkemidler forstærker en prototypisk billeddannelse og 
dynamisk fremelsker mere af det samme, når først det mentale kort er dannet. 
Kognitiv semantik (Lakoff 2002) handler om at vores tænkning er bil-
ledbaseret og struktureret med baggrund i de erfaringer vi og andre 
har gjort os i livet. Alle begreber er derfor kulturel betingede og kropslig-
gjorte (embodied) og et udtryk for, at vi opfatter ud fra de metaforiske kon-
cepter, der eksisterer i en given kultur og selv er med til at nyskabe sproget 
gennem de nye erfaringer, vi hele tiden udvikler os igennem. I den metaforisk-
mytiske ontologi bliver aktiviteter og begivenheder omdannet til genstande og 
genstande bliver omdannet til besjælinger. Der bliver liv både i det abstrakte 
og liv i de ting, vi har skabt og de naturfænomener vi iagttager. Alt dette livag-
tige i det sproglige betydningslag kan man lettere få øje på, når sproget fanges 
i en rudemodel som samtidig bliver et vindue mod den organisatoriske verden. 
Det kan virke som at komme til at se den rude vi kigger igennem i mødet med 
verden. 

 
 

Metafor Myte Symbol  Metonym 
Kropsmetafo-

ren 
Det gule er en 
følelse indeni 
Det er en per-
sonlig kamp 
 

Den personlige 
historie 

Jo mere vi sam-
taler, jo mere 
kan jeg se mig 
selv i billedet 
 

Det tilfældige, 
personlige sym-

bol 
Drukning 

 

Den subjektivt ople-
vede nærhed 
Del/helhed 

Den forkerte side 
Stak man til den for-
kerte side, så var det 
forkert 



 
 

  Vi nåede til et 
sted, hvor vi var 
ved at drukne 

 

 

Den kulturelle  
og strukturelle 
erfaringsmeta-

for 
Vi hejser det 

hvide flag 
 

Den konventi-
onelle hver-
dagshistorie 

Vi fortæller no-
get med ord, 
men medarbej-
derne ser et an-
det billede 

 
 
 

Det konventio-
nelle symbol 

 
Det hvide flag 

Den kulturspecifikke  
navnebytning 

 
hvidt flag står for vå-

benstilstand 

Metaforisk on-
tologi 
 
Organisationen 
var et moder-
skib 
 
 

Mytisk onto-
logi 

Vi er jo alle 
skibe, men stør-
relserne er for-
skellige 

 

Symbolsk onto-
logi 

Stopbilledet var 
en følelse af at 
være ved at 
drukne 
 

 

Metonymisk ontologi 
Det gule er en følelse 
indeni 
 

 
(Efter Jægerum: Det metaforiske lederskab 2013 og Ledelse gennem or-
ganisationsbilleder 2015 
 

Ruden fortæller mange differentierede historier om en organisation i voldsom 
forandring. Dramaet beskrives i de beslægtede metaforikker og prototyper af 
skibe som en levende organisation, det hvide flag for kapitulation og pilene til 
at angive kommende nødvendige processer frem mod nye havne -  beretnin-
gen om en splittelsesmetafor på kamppladsen mellem den gamle kultur og de 
nye vinde, der blæser i den flade struktur. Dette er det organisatoriske drama 
på metaforens hav. 

 
 
Organisationen var et moderskib med småskibe 
* Det her er vores organisation for tre år siden, hvor der var et moder-
skib og en masse små skibe – de sejler i hver sin retning 
* De ens skibe betyder, at der ikke var plads til forskellighed 
* Vi er jo alle skibe, men størrelserne er forskellige 
 

 



 
 

Metaforisk er moderskibet en prototype på et størrelsesforhold mellem 
det store skib og de små skibe:  et moderskib og en masse små skibe. 
På realplanet er moderskibet et større skib, hvorfra små både sendes ud 
i forbindelse med en ekspedition. I organisationens virkelighed var der 
tale om mange initiativer som gjorde, at der var plads til afstikkere og 
forskellighed. På billedplanet sammensmelter de to erfaringsområder til 
en metafor, der trækker på budbringere fra såvel moderskibet som erfa-
ringer med afstikkere. Myten som en udbredt hverdagshistorie genererer 
legitime fortællinger i organisationen om før og nu, om den gamle kultur 
og den nye flade struktur: Vi kan ikke fjerne al gammel kultur. 
Den symbolske metaforik ligger i skibet som et ikonisk billede på en or-
ganisatorisk enhed og kendes fra mange forskellige talemåder som: vi er 
alle i samme båd – at sejle sin egen sø – sætte mange skibe i søen ol. 
Den metonymiske betydningskæde ses, hvor navne inden for et område 
kan byttes med navne inden for et andet: skib for organisation, oprørte 
vande for uro ved forandringer ol. 

   
 

 
Organisationen var splittet mellem tegning og historie 
*Vi står i en ny tid 
* Grunden til det oprørte er, at der ikke var overensstemmelse mellem 
det billede vi tegnede og den historie vi fortalte 
* Vi fortæller noget med ord, men medarbejderne ser et andet billede 
 
 

 
- Metaforen splittet mellem tegning og historie ses i  : Vi fortæller no-

get med ord, men medarbejderne ser et andet billede, der var ikke over-
ensstemmelse mellem det billede vi tegnede og den historie vi tegnede. 
Det trækker os over mod organisationsmyten: Stories told and stories li-
ved – at der er forskel på den måde vi lever og den måde vi fortæller om 
det på. Som ideal til disse modsigelsesfyldte tilstande ser vi ønsket om at 
sige det vi tænker, og gøre det vi siger. I teorien om Coordinated Mange-
ment of Meaning CMM (Pearce 2007) arbejdes der med talehandlingers 
indflydelse på kulturen i de relationer og de hverdagsepisoder, som vi 
gennemlever sammen, og det er her kraften i Stories Lived versus Stor-
ies Told behandles. Vi får hvad vi skaber og vi skaber gennem kom-
munikation. Det symbolske niveau for et sådant arbejde med talehand-
linger møder vi i metaforen om marionetdukker fra tegningen ovenfor.  
En dukkefører kan manipulere med marionetdukkerne ved hjælp af snore 



 
 

og kan her symbolisere med krydset over dette symbol i tegningen, at 
dette kapitel er slut. Metonymisk byttes der navne i billedet hvor mario-
netdukke står for manipulation, små skibe står for forskellighed og duk-
kefører for leder, kulisse for organisationens interne system. 
 

Tilsammen udgør de tre valgte dominerende metaforikker et dynamisk kultur-
billede, som er kendetegnet ved: 
 

 

 
        Kulturbillede i skibenes tegn på vej mod noget nyt 
 

- Dramatisk kulturbillede i et splittet spændingsfelt mellem moder-
skibet og stopbilledet på vej mod noget relationelt nyt. Et billede  
indadtil bag kulissen og udadtil i et medskabende fællesskab i 
den ændrede kultur. En organisatorisk kamp mod relationel ud-
vikling i en fortælling om, at forskelligheder kan skabe noget 
unikt sammen. 

  

Organisationen 
var et moderskib 
med småskibe  

Organisationen var split-
tet mellem tegning og hi-
storie 

Organisationen er et stopbil-
lede frem mod noget nyt 



 
 

 
Tegning 5 
ORGANISATIONEN SKAL SÅ GRUELIGT MEGET IGENNEM 
 

 
 

- Vi er i gang med at opbygge en organisation, hvor der er behov for fæl-
lesskab, sammenhold og en vejviser  

- Jeg er optaget af nogle udfordringer, nogle barrierer, et eventyr, hvor 
man skal igennem nogle udfordringer, dragen, den onde heks 

- Det er lidt ligesom at stable klodser på hinanden 
- En ihærdighed i at undgå at tabe nogen på turen 
- Der er nogle oppefra kommende ting, der påvirker os – nogle lyn, der 

slår ned 
- Der mangler nogle værn, til at beskytte mod de lyn 
- Jeg tænker på en helikopter, der kan løfte tingene op og se det oppefra – 

have overblikket 
- Jeg blev meget optaget af vikingehjelmen, den styrke og robusthed, der 

ligger i det 
- Det nordiske ift. Vikingerne drog ud og kom hjem igen 
- En organisation, der tør åbne sig for omverdenen – det er toget et sym-

bol på 
- Vi skal have nogle flere på podiet 
- Der står nogle i kulissen, der skal spilles gode 
- Individerne bliver bedre af at spille hinanden gode 
- Bjergene symboliserer nogle toppe vi skal over 
- Vi skal øve os i at tage nogle spring, de skal bare ikke være for store 
- Det handler om at finde tilbage til nogle rødder 



 
 

- Man kommer tilbage til naturen 
- Kulturen er meget det, der kommer udefra 
- Det er kendetegnet ved en monokultur 
- Vi har fået lavet en form for podieskamler, der står nogle udenfor, men 

der står også nogen på første pladsen og på 2. og 3. pladsen og de krav-
ler ligeså langsomt opad 

- Vi kan få trukket de fleste op på en af skamlerne, så vi er samlet i en 
form for båd 

- Vi har gode reserver, der står i kulissen, der skal spilles endnu mere 
gode, så de kan komme på banen 

- Vejviseren med forskellige pile er vigtig 
- Solen er mere rød, for der skal noget mere varme ind 
- Der er koldt på toppen af bjerget 
- Græsset det skal gro 
- Der falder stråler, som kan varme det op 
- Det er vigtigt man samarbejder omkring at stable opgaver sammen 
- Det er vigtigt at have en fælles retning og en fælles kurs 
- Det er nemmere at blive i noget man ved er forkert end at tage skridtet 

hen imod noget nyt 
- Vi ved, hvad vi har, vi ved ikke, hvad vi får 
- Det kunne være dejligt, med en krystalkugle man kunne ryste engang 

imellem 
- Jeg tænker forandring, der er en pil, der kører henimod noget nyt 
- En brydningstid 
- Det er ikke nok at have en på det øverste trin, vi skal løfte folk op på det 

niveau 
- Jeg tænker meget imellem i forhold til retning 
- Men vi kan også sagtens bevæge os mere ud og trække noget ind 
- Det mekaniske kommer til at fylde mere 
- Når først vi har fået skabt den rigtige kultur og man går fra at være fejl-

finder til at være ressourcespejl, så er man klar til at arbejde mere med 
mekanik 

- Solen i midten er atypisk 
- Bjergene er meget fremtrædende 
- Hovedet hænger til højre og en fodboldbane, der bliver presset ind 
- Der er mange ting i spil på én gang 
- Vi har mange jern i ilden 
- De er ved at stable kasser, den ene er i knæ, den anden er oprejst 
- Det er et ustruktureret billede 



 
 

- Hvis den robuste viking åbner begge sine øjne og står fast med sine 
brede skuldre 

- Hvis lederen er vikingen skal han have lynene som hjælper 
 
Til analysen af de multiple betydninger i ovenstående udsagn fra associa-
tionsværkstedet er her valgt 3 dominerende metaforikker til kulturbille-
det: 
 
Organisationen er et vikingeeventyr med udfordringer 
* Et eventyr, hvor man skal igennem nogle udfordringer, dragen, den 
onde heks 
* Vikingerne drog ud og kom hjem igen 
* Bjergene symboliserer nogle toppe vi skal over 
 

Det eventyrlige paradigme, der ligger til grund for ovenstående metaforik ud-
trykker en dannelsesrejse fra det umodne til det modne stadie. Det er eventy-
rets præmis, at vi skal så grueligt meget igennem for at komme frem til målet. 
På denne individuationsrejse møder vi en række forhindringer og barrierer, 
som skal overvindes: igennem nogle udfordringer, dragen, den onde heks – og 
de to realplaner hvorfra der trækkes på erfaringer er eventyrheltens kamp fra 
kaos til kosmos igennem mange prøvelser og et plan, hvor vi i virksomheden 
skal kunne modstå mange forskellige pres og uventede nedslag af udefrakom-
mende tiltag. De to erfaringsplaner smelter i metaforen sammen til billedplanet 
organisatoriske prøvelser. De myter der ligger som udviklingsspiraler i forhold 
til denne metaforik er omsat til vikingetogter og bjerge, der skal bestiges. En 
prototypisk konventionel eventyrmyte er hjemme – ude- hjem som fx Vikin-
gerne drog ud og kom hjem igen. Det er i det ukendte land, at man får nye er-
faringer, som kan inspirere på hjemmefronten og plottet indebærer en bevæ-
gelse fra harmoni -> brud ->kaos ->kamp->sejr. De metaforiske myter gen-
nemspiller temaer som harmoni ->løsrivelse ->frigørelse ->forløsning. Det 
symbolske niveau i eventyrmetaforikken ses i heltens fjender:  et eventyr, 
hvor man skal igennem nogle udfordringer, dragen, den onde heks. Dette leder 
os frem til metonymien, hvor ting og personer bytter navne for at forstærke 
den retoriske realisme i virkelighedsforståelsen: viking for leder, bjerge for for-
hindringer, hekse for fjender. 

Ovenstående iagttagelser er her sat ind i den semantiske rudemodel og lukker 
op til et vindue i organisationen mod eventyrets voldsomme kræfter: 

 

 



 
 

Metafor Myte Symbol  Metonym 
Kropsmetafo-

ren 
Robusthed 

Jeg blev meget 
optaget af vi-
kingehjelmen, 
den styrke og 
robusthed, der 
ligger i det 
 

 

Den personlige 
historie 

Det kunne være 
dejligt, med en 
krystalkugle 
man kunne ryste 
engang imellem 
 

 

Det tilfældige, 
personlige sym-

bol 
Lyn som hjælper 
Hvis lederen er 
vikingen skal han 
have lynene som 
hjælper 
 

Den subjektivt ople-
vede nærhed 
Del/helhed 

Hovedet hænger til 
højre 

Den kulturelle  
og strukturelle 
erfaringsmeta-

for 
Hjemme – ude- 

hjem 

Den konventi-
onelle hver-
dagshistorie 

Vejviseren med 
forskellige pile 
er vigtig 

 
 

Det konventio-
nelle symbol 

Vi har mange 
jern i ilden 

 
 

Den kulturspecifikke  
navnebytning 

 
Toget står for en åb-

ning mod verden 

Metaforisk on-
tologi 
Der er nogle op-
pefra kom-
mende ting, der 
påvirker os 
 
 

Mytisk onto-
logi 

At være res-
sourcespejl 

Symbolsk onto-
logi 

Der er en pil, der 
kører henimod 
noget nyt 

 

Metonymisk ontologi 
 
Der er koldt på toppen 
af bjerget 
 

 
(Efter Jægerum: Det metaforiske lederskab 2013 og Ledelse gennem or-
ganisationsbilleder 2015) 

I dette mangesyntagmatiske billede er der på samme tid tale om en meget 
ustruktureret organisation men også en tydelig konnotation til vikingetidens 
robusthed og eventyrets mange fortællinger om prøvelser frem mod den fælles 
kultur og sejren til sidst. Det virker som om de mange stemmer af betydnings-
elementer peger i retning af et tungt farvel til det gamle og et velkommen til 
nye ressourcespejle og forandringer i organisationen. Det vidner om et lidt 
frygtsomt opgør med de konservative kræfter og en venden sig mod de nye 
paradigmer i lyset af modet til at turde. Der spejdes mod hjælp og inspiration 
udefra (lyn og udrejse). Der anes metaforisk en vilje til happy ending og en tro 
på processer til at komme videre. 

    



 
 

    
 
Organisationen er kasser der stables 
* Det er vigtigt man samarbejder omkring at stable opgaver sammen 
* De er ved at stable kasser, den ene er i knæ, den anden er oprejst 
* Vi kan få trukket de fleste op på en af skamlerne, så vi er samlet i en 
form for båd 
 

 
I denne kassemetafor ligger der en forestilling om at få noget bygget op og se 
de konkrete resultater: Vi har fået lavet en form for podieskamler, der står 
nogle udenfor, men der står også nogen på første pladsen og på 2. og 3. plad-
sen, og de kravler ligeså langsomt opad. Sammensmeltning mellem to erfa-
ringsplaner er i dette tilfælde, at vi har erfaringer med produktion af kasser, 
som kan stables, og det andet plan er fra en konkurrencesituation, hvor der er 
nogle, som når en første, en anden og en tredjeplads. De to planer smelter 
sammen til metaforen i en kontekst af virksomheden, hvor der er mulighed for 
at nogle når til tops og en fare for at nogle ikke kommer med. Billedplanet er 
altid en sammensat størrelse og består af skjulte budbringere fra to erfarings-
planer, som tilsammen danner den prototypiske konventionelle metafor. 
Kropsorienteringen er opad er godt og uden for er dårligt svarende til op er 
godt og ned er negativt. Man kan være højt på strå, stige i graderne og man 
kan komme helt ned med nakken og være langt nede i kælderen. Når en pro-
type er dannet skabes der en mængde af metaforer, som udvider dette billede 
i mange forskellige variationer. Man kan sammenligne det med navet i et cy-
kelhjul hvorudfra, der stråler eger. Protypen er navet og egerne de elaborerede 
metaforikker, som dannes ud fra midten. Myterne, som fortalte variationer af 
denne grundforestilling, er de hverdagshistorier, som rummer mønstre af kas-
sestrukturer og opadgående orienteringer: Vi kan få trukket de fleste op på en 
af skamlerne. Her er skamlen og bevægelsen opad bundet sammen i den om-
talte struktur. De metaforiske myter forstærkes af de udbredte symboler, som 
er blevet konventionelle tegn på succes: højst på skamlen eller at stå på sejrs-
podiet (op er godt). Metonymer som knæ for nede og oprejst for sejr er den 
form for navnebytte vi møder i kulturen. 

 
 

Organisationen er en rejse 
* En ihærdighed i at undgå at tabe nogen på turen 
* Jeg tænker forandring, der er en pil, der kører henimod noget nyt, en bryd-
ningstid 
* Men vi kan også sagtens bevæge os mere ud og trække noget ind 
 

 



 
 

I ovenstående metafor er den udbredte opfattelse at det organisatoriske liv 
former sig som en rejse mod noget nyt. Det er en slags eksplorativ, opdagende 
proces, hvor man bevæger sig fremad og forstår baglæns. Ingen kan vide, 
hvad der sker om det næste hjørne og man må være modig for at kunne slippe 
det kendte. Måske er der nogen, man risikerer at tabe på turen: En ihærdighed 
i at undgå at tabe nogen på turen. Der er noget, der bliver presset ind under-
vejs og denne instrumentalitet viser sig metaforisk som: Det mekaniske kom-
mer til at fylde mere. De hverdagshistorier som i udbredt form i dette tilfælde 
viser hen til nogle grundlæggende antagelser, og som derfor udgør de metafo-
riske myter, der legitimerer handlinger og strukturerer organisationens tanke-
former er fx Vi skal øve os i at tage nogle spring, de skal bare ikke være for 
store og jeg tænker forandring, der er en pil, der kører henimod noget nyt 
Procesmetaforikken i de udbredte myter fører os igennem en rejse mod nye 
opdagelser og en afpasning til situationen undervejs. Kontekstbevidstheden og 
forsigtigheden ses ligeledes i metonymien hvor der byttes navne med fx viking 
for leder, podie for sejr, spring for udvikling ol. 
 
Tilsammen udgør de tre valgte dominerende metaforikker et dynamisk og spi-
ralært kulturbillede, som er kendetegnet ved såvel reproduktion som potentielt 
transformative fremadgående processer: 
 



 
 

 /////////////

 
        Kulturbillede i rejsens tegn frem mod podier 
 
Dette er en social konstruktion af en prototypisk grundstruktur: op er 
godt og at det organiske liv (organisationslivet) er under konstant for-
andring og reproduktion på samme tid. I bevægelsen eller livskampen 
kommer vi igennem eventyrprægede prøvelser fra løsrivelse, forfø-
relse, frigørelse til forløsning. Undervejs i denne prototypiske individu-
ationsproces mod højere og højere mål og eftertragtede podier, vil vi 
opleve modstande og lysten til regression. Det er lettere at blive ved 
det ubehagelig kendte end at turde tage springet til det ukendte.    
 
 
 
 
 
 
Tegning 6 

Organisationen er en rejse 

 

Organisationen er kas-
ser der stables 

 

Organisationen er et vi-
kingeeventyr med udfor-
dringer 



 
 

ORGANISATIONEN ER STOR MUSIK 

 

 
- Mit billede skal hedde stor musik  
- Det er stor musik i et nu-billede 
- Sammen lyder vi som god musik 
- Når man hjælper hinanden på vej 
- Hvis jeg skal tegne med den brede pensel 
- Jeg står selv ved siden af mit orkester, men jeg er også en del af det – 

jeg står på scenen sammen med dem. Jeg har flere scener jeg deltager i 
- Lederen som iscenesætter og konstruktør – men jeg fungerer som orke-

sterleder 
- Jeg ville gerne have tegnet det som en bold, men det kan man jo ikke. 

Det hele har en sammenhæng og hvis man kigger på det udefra, så er 
det ligesom om der er forskellige lag – det er ikke kun et grundlag, det 
er i spil hele tiden. 

- En bold er også i bevægelse og jeg tænker det egentlig som meget i be-
vægelse hele tiden 

- Nu kan jeg se, at det er meget omkring musik og sammenhæng og sam-
menspil 

- Den store musik skabes ikke af mig alene, men af hele orkestret  
- Det kan både være det vilde og det stille 
- Jeg har tegnet mig selv på scene sammen med orkestret, men jeg er 

også udenfor det 



 
 

- Jeg kan godt tage en tromme og spille med engang imellem, men det 
kan godt være jeg skal vise, hvordan trommen skal spille 

- Vi er stadig indenfor systemet 
- Vi har hele tiden fundamentet, vores værdier og mission med os 
- Vores virke i orkestret er en stor del af det  
- Det skal være godt at være barn i vores dagtilbud 
- Det vigtigste er, at det multivers er i bevægelse 
- Det er en forpustethed 
- Der er mange ting i spil på én gang 
- Det er sjovt, at en proces har fået en krølle på 
- Det er lavet på et stykke papir på papiret 
- Det har fået sådan et dekorationsbånd henover sig 
- Der er en helt masse uden om den her scene, hvor vi spiller noget musik 
- Det er fundamentet vi står på – det er det vi lever på og deraf udsprin-

ger så det her i en sand flor af mange ting 
- Det er svært at gribe fat i, hvad der giver mening lige nu 
- Jeg ser lederens overvejelser omkring, hvordan er det man får orkestret  

til at spille 
- Jeg er optaget af de blinde pletter 
- Vi arbejder sammen i at løse den musikalske opgave 
- Det kan godt være at fløjten ikke spiller så godt endnu, men sammen 

med de andre skal den nok blive bedre undervejs 
- Lederen orkestrerer – sørger for at de spiller sammen 
- Jeg står også og kigger ind og står også bagved 
- Jeg ser ikke mig selv som dirigent 
- Jeg skal have undersøgt, hvad der er vigtigt på scene 
- Det er meget detaljerigdom uden for scenen 
- Jeg synes der er meget – forpustet 

 
 
Der er valgt 3 dominerende metaforikker til at beskrive kulturbilledet i 
denne organisation: 
 
Organisationen er en scene 
* Der er en helt masse uden om den her scene, hvor vi spiller noget 
musik 
* Der er mange ting i spil på én gang 
* Lederen som iscenesætter og konstruktør 
 

 



 
 

- I den symbolistiske tilgang til forståelse af en kultur i bevægelse (den 
emergente kultur)  arbejdes der med associationskæder, og i dette til-
fælde er der multiple tankedrys og forestillingsbilleder, som både er be-
slægtede og forskellige. Hvis vi hæver os til det videnskabsteoretiske ni-
veau ses en leder som iscenesætter og konstruerer i sin organisation 
(socialkonstruktivisme). Virkeligheden antages for at være mangfoldig og 
der er derfor mange forskellige tolkninger af de ting, handlinger og ver-
bale udtryk, der forekommer i en virksomhed. En kultur som er en sym-
bolsk scene omfatter de tankestrukturer, der guider vore handlinger. I 
scenemetaforen antages det, at vi som konstruktører skaber den kultur, 
vi selv bliver dannet af. Det er en dialektisk proces mellem subjekti-
vering og objektivering, hvor vi skaber og skabes i en gensidig 
scenisk proces. Lederen som iscenesætter og konstruktør er således en 
dominerende metafor, der lægger op til agenthed og bevægelse i samspil 
med organisationens omgivelser: Der er en helt masse uden om den her 
scene og det bliver også et kendetegn, at der tages meget ind i organisa-
tionen udefra. Det er også umuligt at få styr på hvor grænsen går mel-
lem organisationen og omverdenen: Det er meget detaljerigdom uden 
for scenen og alt det som ligger i den komplekse omverden spiller også 
ind i organisationens hverdag. En konstrueret virksomhed må hele tiden 
være opmærksom på de betydningsfulde ting, der sker, som har indfly-
delse på de muligheder, der opdages på scenen. 

- Organisationen er løbende i gang med at revidere de stykker der spilles 
og derfor skal lederen have undersøgt, hvad der er vigtigt på scenen. 
Meningskonstruktionen kommer i centrum og denne samskabelse finder 
sted både kontinuerligt og diskontinuerligt. 
 
Indsættes ovenstående sceniske prototype på en organisationsforestilling 
i rudemodellen, får man dette komplekse billede af en socialkonstruktivi-
stisk associationskæde mellem metaforik, myter, symboler og metony-
mer:  

 

 

Metafor Myte Symbol  Metonym 
Kropsmetafo-

ren 
 

Den personlige 
historie 

 

Det tilfældige, 
personlige sym-

bol 

Den subjektivt ople-
vede nærhed 
Del/helhed 

Tromme for medledelse 



 
 

Jeg synes der er 
meget og bliver 
forpustet 
 

 

Det kan både 
være det vilde 
og det stille 
 

 

For mig er pro-
cesser ikke line-
ære 
 

Den kulturelle  
og strukturelle 
erfaringsmeta-

for 
En scene hvor 

musikken spiller 

Den konventi-
onelle hver-
dagshistorie 

Der er mange 
ting i spil på én 
gang 

 
 

Det konventio-
nelle symbol 

Jeg er optaget af 
de blinde pletter 
 

 
 

Den kulturspecifikke  
navnebytning 

Orkestret for medar-
bejderne 

 

Metaforisk on-
tologi 
Det kan godt 
være at fløjten 
ikke spiller 
 

Mytisk onto-
logi 

Organisationen 
er en sand flor 
af mange ting 

Symbolsk onto-
logi 

Fløjten  spiller 
ikke så godt 
endnu 
 

 

Metonymisk ontologi 
Orkestret spiller 
 
 

   
(Efter Jægerum: Det metaforiske lederskab 2013 og Ledelse gennem or-
ganisationsbilleder 2015) 
 

Ser man på rudemodellen, som en konstrueret scene for ledelsen, toner der en 
masse lydbilleder frem men også billeder af skuespil og aktion. Der er spæn-
dingsfyldt drama på orkestreringen, og der er mange ting, der rører sig om-
kring skabelsen af den rette musik. Hverdagsmetaforikken som anvendt social-
konstruktivisme i organisationspraksis smitter af på de myter, der udbredes og 
sættes i scene, når organisationen skal løse sin kerneopgave, og den kan blive 
en sand flor af mange ting. Symbolsk ledsages iscenesættelsen af de blinde 
pletter, som udtrykker det forhold, at en iagttagelse ikke kan se sig selv. Ende-
lig er navnebyttet med til at forstærke det holistiske billede af den musikalske 
og teatralske organisation, når orkestret spiller og trommerne slår takten an.      

 
 
Organisationen er et stykke musik 
* Lederen orkestrerer – sørger for at de spiller sammen 
* Mit billede skal hedde stor musik - Det er stor musik i et nu-billede 
* Nu kan jeg se, at det er meget omkring musik og sammenhæng og 
sammenspil 
 

 



 
 

- Orkestret er et stykke musik er en beslægtet og specifik metafor i for-
hold til organisationen som scene. Det er igen den musikalske associa-
tion som radialt er i midten af dette forestillingsmønster og som elabore-
res til mere af sig selv. Mit billede skal hedde stor musik - Det er stor 
musik i et nu-billede. ”Musik som klinger alt ondt betvinger” lyder det i et 
spansk ordsprog, og det er denne kobling af musik og løsning af proble-
mer, som vi møder i denne grundmetafor. Den store musik skabes ikke 
af mig alene, men af hele orkestret. Når musikken klinger er det ene re-
alplan, hvor erfaringerne hentes fra, og det andet plan er fra organisatio-
nens hverdag, når samarbejdet fungerer optimalt. Disse to erfaringsom-
råder, som ikke har noget med hinanden at gøre, føres på metaforens 
billedplan sammen til en forestilling om den velklingende organisation. 
En metafor kan ikke forklares bare med ord, men skal netop ses og ople-
ves som en sammensmeltning og ikke som to adskilte planer. En metafor 
er derfor heller ikke en sammenligning men netop en ENHED af to erfa-
ringsområder. Metaforens kraft forplanter sig til flere afledte hverdagshi-
storier og myter i organisationen.  Den store musik skabes ikke af mig 
alene, men af hele orkestret. Musikken hører i denne myte til kollektivets 
kunst og henviser til, at meninger er noget vi skaber sammen, og det vi 
anser for den bedste version af virkeligheden. Den metaforiske samska-
belsesmyte fører os videre til endnu en afledt forstærker af musikmeta-
foren nemlig de fysiske symboler på musik: trommer og fløjte.   
Som vi kan se, er de sproglige figurer metaforik, myter og symbolik ind-
byrdes budbringere af grundmetaforen organisationen er musik. Yderli-
gere forstørres billedet ved hjælp af den metonymiske kæde, hvor navne 
fra et plan bytter navne med begreber fra det andet plan: dirigent for le-
der, sammenspil for samarbejde, tromme for tilrettevisning ol. Mangfol-
digheden fortsætter og udgør den kontingente betydningsladning i en gi-
ven kultur, hvor alt kunne være anderledes.    
  
 
Organisationen er et multivers  
*Det vigtigste er, at det multivers er i bevægelse 
*Det er svært at gribe fat i, hvad der giver mening lige nu 
*Det er en forpustethed 
 

 
I det hyperkomplekse samfund er det universelle og det essentielle blevet af-
løst den mulitverse og polyfoniske metaforik. I  ovenstående billede organisati-
onen er et multivers ses en kobling mellem et filosofisk erfaringsrum, hvor 



 
 

sandheden er afløst af mange sandheder og en institution, hvor bevægelser og 
meningsudvekslinger er blevet dagligdag. I sammensmeltningen mellem de to 
realplaner opstår et billedplan om et multivers, der flytter sig. De hverdagshi-
storier og udbredte myter, der hører til denne metaforik er tanken om at ingen 
kan bade i den samme flod to gange og at virksomheden emergerer og at alt 
er kontingent. Myten om polyfoni hører sammen med multiverset og angiver, 
at der er tale om en mangestemmighed jf Det er svært at gribe fat i, hvad der 
giver mening lige nu. Meninger konstrueres sammen og det, der i en relation i 
den givne kontekst er defineret som virkelighed, er det, der danner det valgte 
holdepunkt. Der er tryk på i organisationen under forandringerne, og hver-
dagsrealismen opleves som det er en forpustethed. Det er konstruktionspro-
cesserne, der er fokus på og opmærksomhedspunktet bliver symbolsk  den 
blinde plet, som leder tanken hen på konstruktivismen og på, at vi ser med en 
forskel og ikke kan se, hvad vi ikke kan se med den valgte forskel. Der er der-
for konnotationer til første- og anden-ordens-kybernetik og til den erkendel-
sesmæssige forskel at et andet-ordens-system kan se, at det selv frembringer 
virkeligheden, og derfor må være kritisk selviagttagende over for denne. Den 
krævende konstruktionsproces forstærkes billedmæssigt af metonymien idet 
multivers står forskellighed af meninger, forpusthed står for det psykiske pres 
og bevægelse står for en besjæling af systemet. Multiverset som en postmo-
derne metaforik lægger op til en refleksiv praksis og komplekse dialogiske og 
samskabende processer i organisationens orienteringer frem mod nye horison-
ter. 

Vi kunne have gået en anden vej med valget af de udbredte metaforikker 
ovenfor, men de tre valgte identitetsskabende sprogblomster fører os frem til 
følgende spiralære kulturbillede (et kulturbillede som udtrykker en bevægelse i 
såvel reproducerende som potentielt transformative processer): 

 

 



 
 

 

Kulturbillede af et multivers 

En kultur hvor de mange stemmer kobles ind i en musikalsk kontekst 
med en orkestrering i centrum af en konstrueret scene. Der er bevæ-
gelse i den sammenspillende organisation, og der kobles løst og fast til 
verden uden for og til den uforudsigelige men også tilretteviste vej 
frem mod udøvelse af ledelse med de blinde pletter som ledsagere. 

 

 

 
 
 

Tegning 7 
ORGANISATIONEN ER ET HJUL DER KØRER 

Organisationen er 
en scene 

 Organisationen er 
et stykke musik 

Organisationen er et mul-
tivers  
 



 
 

 
 
 

- Vi er nødt til at få bundet et bånd, som vi holder i alle sammen 
- Der er nogle hjul, der skal holdes i gang 
- De store ting skal sies fra 
- Vi skal have fjernet noget ukrudt, der er nogle ting vi skal have vandet, 

der er nogle ting vi skal have sat op, for at beskytte det. 
- Vi skal have lavet et fyrtårn, der lyser i en retning 
- Vi forsøger at finde en vej ud i verden, hvor vi kan se solen 
- Jeg ser det også som et vandhjul, der kan stoppe forskellige steder 
- I starten handlede det også om at være verden ude i himmelrummet 
- Der skal ikke være tvivl om det der VI 
- Det er en rød streg mellem de der hænder, de hænger bare sammen 
- Der er også meget liv i billedet, der er ikke sorte skyer  
- Hænderne har betydning for organisationen lige nu  
- Det er hjulet, der kører 
- De holder fast i rebet, men de står uden for spillepladen 
- Hænderne er fødselshjælpere 
- Pilene er det, der kommer udefra, det vi ikke kan styre 
- Det er vigtigt, at vi har øje på det der sker og har fokus på, hvor er det 

vi vil hen 
- Vi skal holde fast i livsnerven  
- Noget lader vi sive igennem  
- Lykkehjulet er for mig tilfældigheden i det 



 
 

- Jeg vil gerne have fokus på vandretningen 
- Der ligger mange retninger i det her også 
- Hvis jeg skal se noget frygtsomt, så er det at have mange bolde i spil 

lige nu 
- Frygten for mig er at have for meget at vande, med frygt for, at der ikke 

er vand nok 
- Det er det røde bånd, det er livsnerven, det er værdier – vi er fire menne-

sker, der holder sammen om det her  
- Det er vigtigt, at vi har en fælles holdning til det her 
- Vi holder under, vi støtter og vi former 
 
 

Der er valgt 3 dominerende metaforikker til at beskrive kulturbilledet i 
denne organisation: 

    

Organisationen er en have omgivet af bånd og hænder 
* Vi er nødt til at få bundet et bånd, som vi holder i alle sammen 
* Det er en rød streg mellem de der hænder, de hænger bare sammen 
* Det er værdier – vi er fire mennesker, der holder sammen om det her  
 

 
Denne flergrenede metafor: organisationen er en have omgivet af bånd og 
hænder – danner i fugleperspektiv et cirkulært mønster, der henter næring fra 
et erfaringsplan, som tager afsæt i omgang med planter (vækstpædagogik og 
vækstfilosofi). Et andet erfaringsplan er omsorg og håndgribelig indføling i for-
hold til organisationens opgave. De fire hænder har fat i det samme røde bånd 
og danner en livgivende krans omkring den organisatoriske frodighed. Der er 
således meget, der skal passes på og vandes i denne virksomhed, ligesom der 
også er noget, der skal sies fra. 
Tegningen konnoterer mange hverdagshistorier, som binder kulturen sammen.  
Myterne danner en historierække, som legitimerer tankestrukturer og handlings-
valg i det daglige arbejde og i denne havemetafor er det fortællinger om sam-
menhold og sammenhæng, der giver kraft til organisationens opgaveløsning: Vi 
holder under, vi støtter og vi former. De udbredte hverdagshistorier i en given 
kultur beviser ikke noget, men guider de handlinger, der finder sted.  
Hverdagsdiskurserne er som briller, der besætter medarbejdernes perspektiver 
på de daglige aktiviteter og løsninger. Der er prototypiske symboler af organisk 
karakter i metaforen og tegnet, der står stærkt er hænderne på hjulet. Det cir-
kulære symbol fortæller om liv og bevægelse, og dette forstærkes af den røde 



 
 

hjertelignede midte, hvor blodets farve sætter energi i driften. Metonymisk kal-
der tegningen på navnebytte, hvor de fire hænder står for ledelsen, det røde 
bånd står for sammenhold og hjulet står for dynamikken i kulturen. 
 
Indsættes ovenstående organiske prototype på en organisationsforestilling i 
rudemodellen, får man illustreret betydningsspredningen mellem metaforik, 
myter, symboler og metonymer:  
 

Metafor Myte Symbol  Metonym 
Kropsmetafo-

ren 
Frygten for mig 
er at have for 

meget at vande 
 
 

 

Den personlige 
historie 

Jeg ser det også 
som et vandhjul 
 
 

 

Det tilfældige, 
personlige sym-

bol 
Den røde streg 
 

Den subjektivt ople-
vede nærhed 
Del/helhed 

Hænder for betydning 

Den kulturelle  
og strukturelle 
erfaringsmeta-

for 
Hænderne er 
fødselshjælpere 

 

Den konventi-
onelle hver-
dagshistorie 

 
Det er vigtigt, at 
vi har en fælles 
holdning til det 
her 

 

Det konventio-
nelle symbol 

 
Lykkehjulet er for 
mig tilfældighe-
den i det 
 
 

 
 

Den kulturspecifikke  
Navnebytning 

 
Lykkehjul for tilfældig-

hed 
 

Metaforisk on-
tologi 
 
Det er det røde 
bånd, det er 
livsnerven 

Mytisk onto-
logi 

Et fyrtårn, der 
lyser i en ret-
ning 
 

Symbolsk onto-
logi 

  
Pilene er det, der 
kommer udefra, 
det vi ikke kan 
styre 
 

 

Metonymisk ontologi 
 
Det røde bånd for livs-
nerven 

 

   
(Efter Jægerum: Det metaforiske lederskab 2013 og Ledelse gennem or-
ganisationsbilleder 2015) 
 

Anvender vi nu rydemodellens mange perspektiver danner de et mønster af 
antagelser, som ikke findes i den enkelte metaforik men som har en vis lighed 
med delene. Prototypisk udspringer ovenstående metaforik af væksmetaforen, 



 
 

som trækker på erfaringer fra gartneri og pasning af afgrøder. Ligeledes er der 
opsamlinger af omsorgserfaringer og den majeutiske verden, hvor fødselshjæl-
peren bruges som konventionel metaforik og danner billeder af hjælpekunst på 
det generelle niveau. Vil du i sandhed hjælpe et andet menneske må du be-
gynde der hvor den anden befinder sig, ellers kan du ikke hjælpe nogen (Kier-
kegaard). Havemetaforik og fødselshjælpermetaforik er beslægtede organiske 
forestillinger om livet er en plante. Myterne som de hverdagshistorier der er 
udbredte i virksomhedskulturen understøtter denne vækstmetaforik gennem: 
Frygten for mig er at have for meget at vande, med frygt for, at der ikke er 
vand nok. De ukrudt står for det der skal vælges fra, vandretning står for or-
ganisationens kurs, båndet står for sammenhold og sammenhæng ol. 
 
 

Organisationen er en livsnerve 
* Det er det røde bånd, det er livsnerven, det er værdier – vi er fire men-
nesker, der holder sammen om det her  
* Vi skal holde fast i livsnerven 
* Der er også meget liv i billedet 

 
Som en forstærkning af vækstmetaforen og med beslægtede budbringere 
fra denne prototype ses Organisationen er en livsnerve. Erfaringsområderne 
der trækkes på er organiske og udvindes fra livets væsen. Liv er at gro og 
livets kilder springer. Livets vand og nerve hænger sammen og er der ikke 
livslys, er der intet liv. Hvor det ene område af metaforen er fra livets sam-
mensætning er det andet erfaringsområde bånd holder sammen på det ad-
skilte. På denne måde bliver der en forstærket metaforik i koblingen mellem 
organisme og det røde bånd. Billedplanet bliver komplekst idet to prototy-
per vokser sammen til et emergent billede, der udgør mere end de to en-
keltbilleder. Bånd og livsnerve er en besjæling af sammenhold og sammen-
hæng, som igen sammensættes med udvidede fortællinger i kulturens anta-
gelser. Her berettes der om vi skal holde fast i livsnerven og det er det røde 
bånd, det er livsnerven, det er værdier – vi er fire mennesker, der holder 
sammen om det her. Metaforikken og myterne pumpes op af de konventio-
nelle symboler, der tegnes ind i organisationens selvforståelse som fx fyr-
tårn, vandhjul og pile. Endelig ser vi en markant navnebytning til at ud-
bygge betydningerne: vandretning for vision og kurs, rød streg for sam-
menhæng og pile for strømninger udefra. 

 
    

Organisationen er et hjul der kører 
*Der er nogle hjul, der skal holdes i gang 



 
 

*Jeg ser det også som et vandhjul, der kan stoppe forskellige steder 
*Det er hjulet, der kører 
 

 
Ser vi på en af de billedsproglige variationer i organisationsmetaforikken, be-
væger vi os over i den mekaniske prototype: Organisationen er et hjul der kø-
rer. Det instrumentelle erfaringsområde, der trækkes på her, er fra vores om-
gang med redskaber. Mennesket har igennem den historiske udvikling haft 
omgang med instrumenter og værktøj som har smittet af på vores forståelse 
af andre områder af tilværelsen: Vi trækker på samme hammel -  han er ikke 
tabt bag en vogn - vi må stoppe med at downloade de kendte vaner  osv. I 
ovenstående hjulmetaforik trækkes der på erfaringer fra kørsel og transport: 
Der er nogle hjul, der skal holdes i gang. På billedplanet smelter de to erfa-
ringsområder omgang med redskaber sammen med bevægelse i organisations-
livet og bliver til et hjul der kører. Mekanisk metaforik er historisk foran-
kret og da billedsproglige vendinger hører fortiden til, er vort sprog 
fundamentalt bagudrettet. Igennem de organisatoriske hverdagshistorier 
(myter) underbygges den instrumentelle metaforik til variationer som: Der er 
nogle hjul, der skal holdes i gang - Det er hjulet, der kører. Mytens væsen er 
at vise hen til noget andet end det, den fortæller. Mennesket kan ikke forstå 
sig selv og det organisatoriske liv direkte, men må gå en omvej af metaforik-
ken og de mytiske analogier. Vi bliver beriget med billedsproget ikke bare som 
et krydderi til pynt på overfladen, men som den egentlige vej til indsigt. Vi 
tænker billedbaseret, og det mekaniske symbol i ovenstående metafor hjulet, 
viser hen til cirkularitet og bevægelse. Cirklen og hjulet åbner mod verden og 
bryder med lineariet og stivhed. Dualismen mellem det runde og det kantede, 
det lineære og det cirkulære er prototypiske metaforiske symboler i vor kultur. 
Linien og cirklen diskursiverer vores praksis, og i metonymien lægges der 
endnu en udbredt navnebytning til metaforikken: hjulet for organisation, kørsel 
for udvikling og vandhjul for energi i virksomheden.   

 
Mekanistiske og organiske metaforikker optræder som prototypiske 
billeder til beskrivelse af organisatoriske fænomener. Det er som om 
disse konceptualiseringer er vores styrende skyggebriller i mødet med virke-
ligheden. Ovenstående metaforanalyse frembringer således også her et kultur-
billede sammensat af mekanik og organisme:  

 



 
 

 
Et kulturbillede af energi og varm cirkularitet 
En sammensat emergent kultur, som kombinerer livsenergi og 
vækstbilleder med cirkulære bevægelsesmønstre i en have omgivet 
af sammenholdsskabende hænder omkranset af et bånd af varm 
sammenhæng og hjerteblod. 
       
 
 
 
 
  

 
 
 
DE ØNSKVÆRDIGE FREMTIDSBILLEDER -  i metaforisk strategisering 

I det følgende arbejde med metaforisk strategisering er det selve indentifikati-
onsprocessen af det ønskeværdige og konstruerede scenarie, der er i fokus. 

Organisationen er en 
have omgivet af bånd og 
hænder 

Organisationen er et 
hjul der kører 

Organisationen er en livsnerve 

 



 
 

Antagelsen er, at vi skal have kontakt med nutidsbilledet (den første opgave 
og tegning af organisationsbilledet) for at vi kan komme frem mod nye forestil-
lingsmønstre. Hypotesen bygger på den erfaring fra tidligere forskning i 
ledelse gennem organisationsbilleder, at der i arbejdet med at skabe 
nutidsbilleder opstår sprækker til generative og MUTERENDE metafo-
rikker (Jægerum 2015). Det er således i denne metodebog i metaforisk stra-
tegisering en oplagt mulighed at forfølge dette spor og yderligere undersøge 
hvorigennem generative metaforer opstår? Det er svært at sætte ord på en 
metaforteori, da den jo udspringer af en sammensmeltning af erfaringsområ-
der, som netop skal ”ses” og ikke forklares. I jagten på de særlige processuelle 
handlinger i den metaforiske strategisering er denne metodebog inspireret af 
det ret uopdyrkede begreb STRATEGISERING (her oversat fra Sabel & Zeitlins 
begreb strategizing), som bl.a. stammer fra Nygaard 2006 s.12: strategizing 
er en betegnelse for en strategisk handlingsproces, der hele tiden ud-
vikler rammerne og reglerne for sig selv. Dette indebærer, at vi antager, 
at lederne også i denne metodebogs procestilblivelse med billedfremstillingen 
opererer rekursivt organiserende. Denne rekursive organisering betyder, at de 
fremstiller en virkelighed af komplekse forestillingsmønstre, som herefter bli-
ver de metaforikker, der påvirker deres mønstre. Fremstillingen af billede 1 
(nutidsbilledet) påvirker lederne selv til at fremstille nye fremtidsscenearier 
under påvirkning af det, de allerede har skabt. Det strategiske spil handler 
derfor om at skabe mening i en kompleks virkelighed, hvor de danner de regler 
og rammer, som de selv spiller med i og kan ændre undervejs. Alt efter hvor-
dan de enkelte individer i en kontekstbunden proces opfatter og skaber mening 
(sensemaking), vil de udvikle forskellige strategier for, hvordan de tackler de 
udfordringer de møder. ”Alt efter hvordan de strategizer i forhold til kon-
teksten, vil konteksten strategize tilbage.” (Nygaard 2006 s.15) 

I den fortsatte rejse mod at forstå forskellen på et symbolsk nutidsbillede af 
organisationen og et ønskværdigt fremtidsbillede af samme, vil vi nu vende os 
mod de 7 forskellige scenarier i empirien, der danner multicasen i denne hånd-
bog. Hver af de 7 fremtidsbilleder vil vi undersøge ud fra et metaforisk, mytisk, 
symbolsk og metonymisk perspektiv og vil efterfølgende sammenligne organi-
sationsbillederne med de symbolske nutidstegninger, som deltagerne lavede af 
deres organisationer, da vi startede den billedbaserede strategiseringsproces. 

 

 

 

 

 



 
 

Vi ved endnu ikke hvad denne kategorisering fører til i denne metodebog,  men 
det er antagelsen, at hvis vi kan arbejde med fremtidsbilleder (scenarier), som 
vi tror på, begynder vi at skabe en positiv spiral og en selvopfyldende profeti.  

”I det øjeblik vi begynder at formulere noget for os selv og andre, så skaber vi 
det, som vi formulerer……Vi mindsker usikkerheden, når vi handler, vi får mere 
information, når vi handler, og skaber nye mønstre i verden omkring os….. og 
sådan bliver vi strategiske.” (Hammer og Høpner 2015 s.170)  

Fremtiden er usikker, og vi kan kun absorbere usikkerheden ved at skabe et 
billede af den, som herefter bliver det, vi kan bruge til at gøre den oplevelses-
mæssigt overskuelig gennem handlinger. 

Vi vil nu gå i gang med at gøre det komplekse overskueligt gennem metafori-
ske briller på fremtiden i en organisatorisk sammenhæng.    

Tegning 8 

ORGANISATIONEN ER HELIOTROPI 

 

 

 

 
 



 
 

Fremtidsscenarie 
 

 

 

 

Udsagn om fremtidsscenariet (tegning 8): 
 

Jeg svævede rundt heroppe for at skaffe mig et overblik ved at iagttage i an-
den orden 
Mine medarbejdere oplevede jeg i nogen grad som isolerede på en øde ø. 
Øen skulle forbindes til fastlandet (=det omgivende samfund) 
Når jeg lander, er det med et overblik og en ansats af en strategi for foran-
dring. 
De tidligere pipelines er nu erstattet af en bred tange, der har gjort organisati-
onen til en halvø. 
Organisationen fusionerer med omgivelserne. 
Mere et lokalt og globalt view nu. 
Vandfaldet er metaforen for energien i mine medarbejdere. 
En historik vi er vokset op med indeholdende forskellige (også udlevede) dis-
kurser 
Hvis vi kunne få energierne til flyde sammen i konfluens, vil vi stå stærkt. 
Der er mange strømninger, skolesyn, menneskesyn, læringssyn, fragmenteret 
til stede på samme tid. 
Ørnen var på det første billede et symbol på, hvad jeg kunne se i organisatio-
nen og omverdenen i et 2. ordensperspektiv. 
Jeg er selv påvirket af nogle ting, der ligger uden for organisationen.  
Den gamle indianske kultur identificerer hvert enkelt menneske med et dyr 
(totem) 
Jeg blev kaldt ørn i min familie, opkaldt efter min fars arbejdsplads (Johanne-
skirken i Aarhus ⇒ Johannes´attribut: en ørn ⇒ på gammel dansk = Arne ⇒ lo-
gosevangeliet, “I begyndelsen var ordet…”) 
Ørnens bidrag til arbejdet i dagligdagen : at belyse organisationen set fra 
det  fjerne (2. ordensperspektivet)  
Gerne at ville kunne konstruere et forståeligt mønster i det der sker. 
Kunne stå og have overblik…  
En slags gamemasterposition både indenfor og udenfor 
Vi mister dem (både elever, lærere og forældre) der har svært ved at afkode 
via ord og tal 
De skal ud i en praktisk-sanselig “virkelighed” 
Jeg bliver mere kulturleder i fremtiden 
Jeg laver et kort over landskabet og samtidig med vi flyver, lander vi også i det 
konkrete (skifter fra dagligdags- til metaperspektiv kontinuerligt) 



 
 

Skole (latin schola) betyder fritid dvs. fri fra håndens arbejde, videnskabelig 
beskæftigelse i ledige stunder  
Heliotropisk…vi har noget energigivende og varmende der driver os 
Det interessante bliver mine medarbejdere som både er skolastikere og gode, 
dygtige lærere…. 
Vi skal ud i lokalsamfundet i udeskolen 
Liv på torvet 
Nogle læringsforløb vi skal i gang med 
Mine symboler på mit strategibillede: heliotropi 
Noget energi- og retningsgivende, solen er et symbol på det. 
Billeder af samskoling, gennemskoling mere end indskoling (distribueret læring 
⇒ sker mellem mennesker) 
Ekspertice ind udefra 
Hus, sted, historisk forankring: en skole med bedre balance mellem “learning 
by (de)coding (abstrakt/teoretisk, tænke-positionen) og “learning by doing” 
(praktisk/konkret, gøre-positionen) 
Ideer: bekræftet at det ikke er en vild tanke, men en realistisk forestilling, en 
realitetskontakt i det 
Tæt på både potentialitet og det første skridt 
I gang med en nytænkning, det hele skal spille sammen, skolereformen går op 
i en højere helhed 
Strategisk, taktisk og operationelt 
Min taktik (20 % af børnene fungerer ikke) vi skal gøre det. Vores by er en op-
lagt plet at gøre det på….learning by doing…ud i verden og undersøge den 
Succeshistorie: En dag ude i plantagen , jeg skal bygge en smedje…en dreng 
ville efterfølgende være smed 
Fra skolegraven til skolegaven 
Alle kan sammen se mere, mere symmetri, mere imellem mennesker og positi-
oner (fx abstrakt og konkret ⇒ både/og frem for enten/eller) 
Det sidste er nogle gange, bump, op ad bakke, se ud over det hele, en åbning i 
det her 
Man kan se tråde og netværk, medkonstruktører af kultur 
 

Nedenfor er valgt  tre dominerende metaforikker i det ønskværdige fremtids-
scenarie med solen øverst: 

Organisationen er et heliotropisk system 

*Heliotropisk…Noget energi- og retningsgivende, solen er et symbol på det 
*Skolereformen danner efterhånden et mønster, der går op i en højere en-
hed 
*Sammen skaber vi energi og retning, som driver os fremad 
 



 
 

Metaforikken i HELIOTROPIEN er solen som solsikkerne strækker sig imod. 
Dette billede svarer til at mennesket stræber efter en mening ligesom plan-
terne retter sig mod lyset. Individerne i form af de forskellige repræsenterede 
positioner udgør tilsammen et komplekst levende socialt system, som kan ud-
vikle sig i retning af ønskværdige, fælles fremtids- forestillinger. Der er tale om 
en Pygmalioneffekt, som betyder, at hvis vi kan konstruere konkrete 
forestillinger om fremtiden, som vi brænder for at realisere, vil vi 
kunne blive det, vi tror vi kan. Ting vil gå op i en højere enhed og vore 
energier/fokuseringer vil bevæge sig i en positiv spiral. Som Goethe formule-
rede det: Hvis vi behandler andre som det, de kunne være, bliver de 
det, de kan være. Det er det ideelle forestillingsbillede, og de handlinger, der 
hører dertil, der flytter verden. Metaforisk strategisering er derfor billedbase-
rede handlinger som konstrueres og virker ind på det, der sker her og nu og 
frem. Rekursiv metaforik er det særlige forhold, at billeder forenkler det kom-
plekse og anskueliggør det, der ikke kan fanges, som så virker ind på en virke-
lighed, som kan udholdes. Luhmann ville sige, at det handler om at reducere 
kompleksiteten ved at fiksere kontingensen i en labyrint uden udgang. Alterna-
tivt kan man også vælge at navigere i kompleksiteten ved at mestre dialoger i 
forskellige paradigmatiske konstruktioner, så alles passioner (energier) aner-
kendes i udformningen af fremtiden (vandfaldsmetaforen). Vi tænker også, at 
der i høj grad bliver brug for profleksion, altså at der kan handles direkte i si-
tuationen . Tilgangen bliver således pro- og refleksiv, polyfon pragmatisme. Vi 
kan se noget gennem en metafor; men vi kan ikke se det, som metaforen ikke 
kan få øje på. Myten om heliotropien som et redskab til udvikling stammer fra 
sollignelsen af Platon: 

Sollignelsen kommer fra Platons dialog Staten. Solen gør, at man kan finde 
frem til sandhed og erkendelse, idet synet er betinget af synsevnen, objekt og 
lys. Solen er et billede på det gode selv, og det godes ide. Forudsætningen for 
at erkende hvad det gode er, er at man må vide hvad der er godt. 

Platons sollignelse tjener det formål at vise, at der er en større sandhed end 
skyggebillederne i hulen og derigennem få mennesket til at indse nødvendig-
heden i en opstigning til idèernes verden, hvilket vil sige sjælens opstigning til 
forståelsens egn, i det ærinde at erfare visdommens ide (den strålende sol). 

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi d.7.11.2016 

I lederens postmoderne brug af solen som i fremtidsscenariet ovenfor er der 
snarere end "det gode" og "sandheden"  tale om  associationer til det var-
mende (energifyldte, passionerede) og det belyste (jf. det udsnit, vi vælger at 
belyse, for selv solen kan skygges for), altså det vi fokuserer på. 

Omsættes denne metaforiske tankegang som hverdagshistorier i vores eksem-
pel er det energier og troen på det nye billede af fremtiden som et samska-
bende socialkonstruktionistisk system, der toner frem. Antikke metaforikker 
kan som her omformes, så de også giver mening ind i en hyperkompleks og 
polyfonisk kontekst. Socialkonstruktionismens  heliotropi er antagelsen om, at 



 
 

vi sammen i relationer kan konstruere en verden set ud fra vores mulighedsho-
risonter som modsætningen til mangelsynet i den klassiske realisme. Heliotro-
pien indsættes dermed i en kontekst af relationisme og sprog-opmærksom-
hed.  Mit sprogs grænser er min verdens grænser (Wittgenstein) 

Fortællingen og dermed visionsmyten i den systemiske heliotropi:    

”Den grundlæggende ide i social konstruktion virker ret enkel, men 
den er også dyb. Alt, hvad vi regner for virkeligt, er socialt konstrue-
ret. Eller, sagt mere dramatisk, intet er virkeligt, før folk er enige om, 
at det er det.” (Gergen 2007 s.9.) 

Denne konstruktionsforståelse ses bl.a. her: I gang med en nytænkning, det 
hele skal spille sammen, skolereformen går op i en højere enhed -  Vi har no-
get energi- og retningsdrivende, der giver vores handlinger liv og mening. 

Bevægelsen i fortællingen går ikke platonisk opad men til en socialt konstrue-
ret  ”imellemhed”, hvor vi sammen afsøger makroverden og zoomer ind på vo-
res egen mikromåde at være på bølgelængde med verden. Fokus er således 
ikke en individuel stræben opad af idealistisk karakter, men en samskabende 
balancering af makro- og mikrokosmos, som vi i fællesskab fortolker dem. 
Symbolet på tankegangen i vores heliotropiske billede fra eksemplet ses i:  He-
liotropisk…Noget energigivende, solen er et symbol på det 

(Jeg tænker mere på solen som 2.-ordensperspektivet, der gør os i stand til at 
se forskellige mønstre i samspillene omkring og mellem os. Uden 2-ordensper-
spektivet vil vi handle ureflekteret, hvorved vi ikke ser mønstre med blot aktu-
elle “lineære fænomener”, og det øger muligheden for, at vi kommer til at 
handle kommunikation degenerativt, altså hvor vi får sagt noget, der mindsker 
mulighederne for konstruktive konfluenser og i stedet skaber dæmninger/skyt-
tegrave mellem os som mennesker. Omvendt: Når 2.-ordensperspektivet er 
med i vores daglige handlen, så øges vores muligheder for at indgå i genera-
tive kommunikationer med hinanden og dermed “forbedre” vores relationer til 
gensidig gavn for samskabelsen af en bedre energi- og passionsgivende social 
verden.) 

Metaforik,visionsmyte og symbolik danner det semantiske netværk, der gør 
heliotropien til et markant scenarie flankeret af navnebytte (metonymier) som 
fx sol for helhedsbelysning, sollys for meningsskabende retning, heliotropi for 
potentialitet og passion. 

 

Indsætter vi ovenstående analyse af den heliotropiske metafor i vores semanti-
ske rudemodel får vi følgende oversigt: 

Metafor Myte Symbol Metonym 



 
 

Kropsmetaforen 
Imellem 

 
Det samskabte 
narrativ til syn-
kronisering af 

makro- og mikro-
kosmos 

 

 

 

Den per-
sonlige hi-

storie 
Jeg svæ-
vede rundt 
heroppe for 
at finde 
mønstre i 
min organi-
sation 
 

 

 

 

Det tilfældige, per-
sonlige symbol 

Torvet som symbol 
på livet i form af det 
centrale fællesskab 
 

 

Den subjektivt 
oplevede nær-

hed 
Del/helhed 

Jeg blev kaldt ørn 
med muligheden 
for at kunne se 
perspektiver fra 2. 
orden 

 

Den kultu-
relle  og struk-

turelle erfa-
ringsmetafor 

I det heliotropiske 
princip ligger fo-
restillingen om at 
solen og praksis-
mønstre smelter 
sammen til det 

nye billede 

Den kon-
ventionelle 
hverdags-

historie 
 

Det er vig-
tigt at tale 
om mulighe-
der frem for 
begræns-
ninger 
 

Det konventionelle 
symbol 

 

 

Udeskolen 
Skolegraven (hvor vi 
opløser vores grund-
læggende forbundet-
hed ud i individuali-
stiske aleneheder) og 
skolegaven (det rela-
tionelle fællesskab, 
hvor vi sammen tri-
ves og lærer) 

Den kulturspeci-
fikke  

Navnebytning 
 

Ørn for leder, for-
stået som forplig-
telsen til at reflek-
tere i 2. orden 
over mønstrene i 
organisationen før 
handling 
Sol for energi, 
retning, mening 
og belysning af 
blinde pletter via 
2. ordensperspek-
tivering. 
 

 

 

Metaforisk on-
tologi 
Skolereformen 
går op i en højere 
enhed 

Mytisk on-
tologi 

 

Symbolsk ontologi 
Der er mange strøm-
ninger 
 

Metonymisk on-
tologi 

 



 
 

 

 

Det hele 
skal spille 
sammen 

 Tråde og netværk 
samkonstruerer 

kulturen 
 

 

Heliotropien er et mangefacetteret organisationsbillede som peger på en sam-
konstruktion af en mulighedernes skole i en mulighedernes kultur. Det er ideen 
om den nye form for skole som en udeskole der smelter sammen med omgi-
velserne. Det er drømmen om at få nedbrudt skolens vægge og den privat-
praktiserende lærer frem mod naturen og kulturens forskellige kontekster, når 
tilegnelsen skal finde sted.  

Organisationen er en fusion 

*Organisationen fusionerer med omgivelserne 
* Vi skal ud i skolen i udeskolen med liv på torvet 
* De skal ud i en større del af virkeligheden 
 

Fusion betyder at noget forenes til en større enhed og er et billede på at to el-
ler flere områder smelter sammen. Der er en transformation i fusions-metafo-
rikken, at noget flytter sig fra inde i en given form for virkelighed til ud i en 
større/bredere konstruktion af virkelighed ved at udvide det fysiske rum 
for læring. De to erfaringsområder i metaforikken er dels skolens verden som 
det sted hvor viden, færdighed og kompetencer udvikles og udeskolen som er 
livet som det udfolder sig i omgivelserne. Når organisationen FUSIONERER 
med omgivelserne lægger det op til visionsmyten om at adskilte elementer bli-
ver til en helhed. Der produceres nye fortællinger om at skolen skal ud i virke-
ligheden og denne rejse omfatter også de skolastiske lærere. Metaforisk un-
derbygges billedet af udeskolen over for den traditionelle skole i symbolske bil-
leder som skolegraven og skolegaven. Semantisk videreudvikles den alterna-
tive skoleform gennem navnebytning som: torvet for skolen, bump for forhin-
dringer og samskoling for dialektisk pædagogik.  

Organisationen er kultur 

* Man kan se tråde og netværk, medkonstruktører af kultur 
* Jeg bliver mere kulturleder i fremtiden 
* Hus, sted, historisk forankring - en skole i balance mellem tænke- og gøre-
niveauerne   
 

I denne kulturmetafor ses forestillingen om at noget dyrkes, opdyrkes og læres 
i et kompliceret samspil mellem de materielle og de bevidsthedsmæssige fak-
torer. Børn udvikler sig i et samspil mellem voksne og andre der kan noget, vil 
noget og byder på livets facetter. Hvis man ønsker, at børn skal udvikle deres 



 
 

fantasi, erkendelse og have jordforbindelse, skal de omgås andre, som har no-
get på hjerte og som kan vise dem tilrette og sætte læreprocesser i gang.  Man 
aner skolens dannelsesparagraf bag denne kulturmetafor, som handler om at 
skolen skal danne sådanne rammer for børns oplevelser og virkelyst, at de ud-
vikler deres erkendelse, deres fantasi og lyst til at lære, således at de får bag-
grund for at tage stilling og at handle. De skal lære om egen og andres kultu-
rer og lære at indgå i et fællesskab. 

De to erfaringsområder, som kulturmetaforen hentes fra, er jordbrug og gart-
neri, hvor man kan dyrke planter og fremavle foder eller frugter. Jeg bliver 
mere kulturleder i fremtiden dækker over metaforens andet erfaringsområde 
nemlig skolen som kulturcenter og det sted, hvor trådene fra omverden også 
når til, og hvor skolen som udeskole også sender tråde ud i verden: Man kan 
se tråde og netværk, medkonstruktører af kultur. Kultur er i centret opfattet i 
overført betydning som noget man kan dyrke og engagere sig i at undersøge 
og være i samspil med. Kulturbilledet bliver derfor en sammensætning af no-
get konkret man kan dyrke og noget abstrakt historisk, man kan forholde sig 
til. Kultur er i socialkonstruktivistisk forstand de holdninger og opfattelsesmå-
der, som strukturerer vore tanker og guider vore handlinger. Kulturen er en 
social konstruktion, og det, der er objektiveret i skolen som ritualer og pæda-
gogiske ceremonier, fremstår som om det får et virkeligt skær over sig. My-
terne, der følger i metaforens fodspor, er fortællinger om dialektikken, hvor 
det aktive menneskesyn sættes i spil i antagelsen om at vores bevidsthed på-
virker de materielle vilkår og at de materielle vilkår også påvirker og vores be-
vidsthed. Myten er, at vi er fanget i det spind, vi selv og andre har spun-
det. Det kan derfor være en kulturel udfordring af bryde ud af den traditionelle 
skoleform og bevæge sig i retning af udeskolen og de nye roller, der hører der-
til. Symbolet på det nye ligger i begreberne plantagen, smedjen og torvet. 
Dette er symbolske konkreter og tegn på noget børnene kan røre ved og gøre 
erfaringer af. Metonymisk ses kulturmetaforen med navnebytte som: learning 
by doing for læring, smedjen for den sanseligt/praktiske virkelighed, net-
værk for forbindelser til det omgivende samfund.   

 

 



 
 

 
Livsduelig heliotropi 

Det ønskværdige fremtidsbillede viser sig herefter som en livsduelig 
heliotropisk kultur, der fusionerer med omgivelserne for at omsætte 
energien i en virkelighedsorienteret komplementær proces, hvor me-
ningsskabelsen foregår i givne relationer i konkrete kontekster. 

 

Fra nutid til fremtid 

 

 

 

 
 
 

 
 

Organisationen er en 
fusion 

Organisationen er kultur 

Organisationen er et heliotropisk 
system 



 
 

 

 

 
Fremtidsscenarie (Tegning 2) 

 
 
 
 

 
 

 
Nutid (tegning 1) 
 

Kulturbillede i musikkens tegn.  
En ørn (=2. ordens følsom be-
tragter) i et eksperimente-
rende og improviserende jazz-
orkester med mangfoldige 
strømmende energier (passio-
ner), der spiller på forskellige 
instrumenter på forskellige 
scener og forsøger at få det til 
at lyde godt sammen, både på 
hver sin scene og i det store 
sammenspil.  

Heliotropi 

En livsduelig  helio-
tropisk kultur, der fu-
sionerer med omgi-
velserne for at om-
sætte energien i en 
komplementær pro-
ces, hvor menings-
skabelsen foregår i 
givne relationer i kon-
krete kontekster. 

 



 
 

 

 

I nutidsbilledet var metaforikken: 
Jeg svævede rundt heroppe 
Mine medarbejdere var på en øde ø 
Øen skulle væk (forbindes til fastlandet) 
Jeg skulle lande med min forståelse af mønstrene i min organisation 
En historik vi er vokset op i med forskellige diskurser og tilgange 
 

Der kunne anes en refleksiv afstand mellem ørnen og organisationens med-
lemmer selvom der også i musikbilledet var fælles musik. 
I billede 1 (Kulturbillede i musikkens tegn) var der tale om en organisk metafor 
(ørnen der svæver over landskabet) kombineret med en socialkonstruktioni-
stisk samskabende metafor (jazzorkestret), der symboliserer sammenspillet, 
når scenevæggene pludselig brister (gennem stadige invitationer til at jamme 
med) både internt i lederteamet og organisationen samt med eksterne samar-
bejdspartnere. 
Orkestrene (stemmerne/instrumenterne) smelter sammen til vellyd i ét stort 
orkester med overraskende drejninger, der skaber begejstring og passion. 

Heliotropien er jo selv en variation af den organiske metaforik idet den henvi-
ser til sollignelsen hos Platon samtidig med, at den illustrerer det socialkon-
struktionistiske tankesæt at virkeligheden er et udtryk for de relationelle og 
kulturelt betingede sprogkonstruktioner. I tegning 1 er der således tale om en 
organisk heliotropi centreret omkring ørnens (lederens) samspil med jazzorke-
stret (ledelsesteamet), der videreføres i nuancer i billede 2 om fremtiden. 

Andenordens-ørnen fra tegning 1 er i fremtidsbilledet blevet transformeret til 
en heliotropisk refleksiv gamemaster som både er inde i processen men også i 
en metaposition i forhold til udviklingen og læringen. Deroppe i ørnens anden-
ordens position har i fremtidsbilledet forandret sig til en gamemasterposition, 
der repræsenterer en leder, der både kan time-oute i en proces og selv være 
med i indholdskonstruktionen mod det nye der kommer. Dialektikken i frem-
tidsscenariet understreger, at virkeligheden er en social konstruktion og at alt, 
hvad vi anser for virkeligt, udspringer af en kulturelt konstrueret enighed om, 
hvad det er vi får øje på. Det ligger endvidere indbygget i socialkonstruktionis-
mens og heliotropiens antagelser at: 

 Organisationsmedlemmer konstruerer deres virkelighed gennem det 
sprog de bruger og den praksis, der virker for dem 

 En organisation kan forstås som en arena for skiftende praksisfællesska-
ber 

 Etik er indlejret i sproghandlinger og fortællinger 



 
 

 Magt består i at kunne bestemme “sandheden” og definere et muligheds-
rum 

 Den anerkendende udforskning er en vej til ny erkendelse om en ønsk-
værdig fremtid 

 

Det, der i nutidsbilledet metaforisk var fremstillet som adskilte domæner (det 
deroppe og det dernede på øen), er i fremtidsbilledet blevet forenet til en he-
liotropisk samskabende metafor, hvor hovedfiguren er den kulturelle fusion og 
dermed også den didaktiske udfordring for lederen at danne sigtepunktet for. 
Der er lagt op til en heliotropisk pygmalioneffekt, hvor det antages, at 
hvis vi kan skabe et stærkt billede af det sted vi gerne vil hen, kan vi 
blæse liv i det og gøre det levende. Organisationen er tæt på både potenti-
alitet og det første skridt. Man er i gang med en nytænkning, det hele skal 
spille sammen og skolereformen går op i en højere enhed under det lysende 
mønster om learning by doing i udeskolen. 
  
 

I den metaforiske strategisering vil der fortsat kunne opstå nye billeder, da vo-
res virkelig er under indflydelse af en flydende kontekst i samspil med det fly-
dende relationelle selv. Strategiseringen foregår som bevægelser gen-
nem orienteringsskabende begivenheder i komplekse responderende 
samspil med kontekster og domæner. I spændingsfeltet mellem reproduk-
tion og potentiel transformation kan vi indstille vores opmærksom på de meta-
forikker, der viser sig, når vi handler forlæns i en organisatorisk kontekst og 
forstår baglæns. Ovenstående leder, der har to billeder: organisationen er et 
vandfald og organisationen er helitropi fortsætter i den metaforiske strategise-
ringsproces med at reflektere iterativt og generativt. Lederen har følgende 
overvejelser vedrørende sin positionering i det strategisk emergente leder-
skab: 

”På trods af en grøn smiley fra Arbejdstilsynet kører der flere negative fortæl-
linger om manglende forberedelsestid blandt lærerne. Det undrer mig, og en 
ny opgave er at finde en tolkning på utilfredsheden, som kan bruges konstruk-
tivt og fremadrettet. Noget nyt er “eksterne” udviklingsprojekter i form af PLF-
Nord og Videnproducerende skoler samtidig med, at ICDP er introduceret som 
en væsentlig del af skolens børnesyn. At “oversætte” de nye tiltag (A.P.Møller-
finansieret projekt) og få dem til at hænge sammen, er en meget væsentlig 
opgave, som sættes yderligere i relief af forberedelsestidsutilfredsheden. En 
mere “behagelig” ændring er, at fusionen med folkebibliotek, og lokalhistorisk 
arkiv nu er en kendsgerning, der følges op af en gradvis opbygning af en ude-
skole med mere plads til “learning by doing”, som jeg symboliserede i mit 
fremtidsscenarie. 



 
 

Konkluderende er det hovedopgaven, som jeg ser det, at få “konflueret” 
arbejdstiden med de mange udviklingstiltag og få passion i arbejdet med at 
forandre skolen til gavn for de ca. 20 % af eleverne, der “lider” under en ensi-
dig kodningsskole, hvor teoretisk/abstrakte læringsaktiviteter ikke bare favori-
seres, men udgør mindst 80 % af skoletiden. Jeg ser det i en sammenhæng, 
der dels handler om fagpolitisk “aktivisme” og dels handler om en kulturel/dis-
kursiv frysning af det individualistisk/realistiske perspektiv på verden (bredt 
set) og læring (som individuel og lineær kodning). At kunne supplere medar-
bejdernes forståelse med systemiske tilgange forekommer indimellem som en 
uoverkommelig opgave, der er i strid modvind mod tidens diskurser, men ikke 
desto mindre ser jeg det som en altafgørende faktor i en reel inkluderende 
skoleudvikling. 
De erkendelser og billeder der har været med til at udfordre min strategiske 
udviklingsopgave er modsatrettede tendenser: Grøn smiley efter fokusgruppe-
interviews over for stærk kritisk oplevelse af samarbejdet i.f.t. opgaveoversig-
ter og organisering af skoledagen (kvantitativt afkrydsningsskema) - de 2 bille-
der af “trivsel” står stærkt over for hinanden uden nogen umiddelbar, entydig 
tolkning af, hvad der er gang i -der er åbenbart gang i mange forskellige for-
tællinger selv i så lille en organisation som vores. Emergens og kontingens er 
grundvilkår, der går hånd i hånd med trendy diskurser og kan være med til at 
sløre et forsøg på at få et samlet og skarpt billede af organisationen. Jeg ser 
p.t. ikke megen nytte i at reducere kompleksitet, for det er utrolig svært at 
tolke de data, der dukker op hen ad vejen. Snarere handler det for mig om at 
finde en måde at navigere i de paradoksale kompleksiteter på. 
For tiden vender jeg ofte tilbage til CMM-teorien i en søgen efter en måde at 
forstå, hvorfor kommunikation ofte ikke lykkes. Sproglige forviklinger og især 
manglende koordineringer af forståelse skaber uklarhed og misforståelser og 
er med til at fjerne os fra et fælles billede af, hvordan vores situation ser ud. 
Derfor bliver det også sværere at handle i praksis på en måde, der fremtræder 
koordineret i brugernes øjne. Udfordringen er at få skabt et fælles professio-
nelt sprog, som vi kan koordinere handlinger ud fra. En væsentlig hindring er 
en grundlæggende antagelse om, at der er en teoretisk verden, der har sit 
eget sprog og er adskilt fra praksis - og en empirisk sand verden, som har 
nogle helt andre spilleregler. Denne “skizofreni” er en stor udfordring at navi-
gere i. Indimellem undrer jeg mig over, om det kun er mig og få andre, der 
oplever/”ser” denne skizofrenitet? 
Samtidig har jeg ved flere lejligheder oplevet trang til at finde forståelser af, 
hvad der sker. Så sent som i sommers genlæste jeg med stor fornøjelse Ger-
gens “Virkeligheder og relationer” for at finde inspiration til forståelser. Relatio-
nel ledelse optager mig meget for tiden, og kommunikation bliver en større og 
større del af min dagligdag på alle niveauer. 
Hvis der kommer flere opgaver udefra eller ovenfra, tror jeg at fokuseringen 
smuldrer til fordel for fortabelse i kompleksitet med tendens til at trække sig 
tilbage til individuel forberedelse af konkrete undervisningstiltag. Jeg anerken-
der, at refleksiv forberedelse er en vigtig del af det at være lærer (har selv 
været det i 30 år), men samtidig er det min egen - og andres når man går 



 
 

dem på klingen -erfaring, at profleksiv tilstedeværelse er lige så vigtig (=den 
anden side af mønten). 
Derfor er den måske største påvirkning ændringen fra den individuelle frihed til 
det teamkoordinerede, samskabte ansvar. Jeg oplever denne ændring nær-
mest som en “kulturrevolution”, men er meget bevidst om, at det kun kan ske 
med små skridt af gangen, altså evolutionært. Jeg kunne ønske mig, at der i 
højere grad er videnskabsteori på skemaet i læreruddannelsen, så vi på en el-
ler anden måde kan få et fælles sprog at navigere i og ud fra. 
Samtidig er økonomien ganske skrøbelig i kommunen, og det er allerede nu en 
stor udfordring at skaffe midler og tid til de tiltag, som vi har gang i for 
nærværende. 
Jeg har indtil videre valgt at fortsætte med at synliggøre min position og mit 
syn på retningen, som den også er formuleret i de kommunale skolepolitiske 
målsætninger. Jeg er også nødt til endnu stærkere at prioritere min tid, så jeg 
i højere grad kommer ud blandt lærere og elever i dagligdagen. I mit ugentlige 
møde med min leder vil jeg søge både coaching og sparring på de udfordrin-
ger, som jeg ser omkring mig. Jeg har brug for selv at fastholde troen på, at 
retningen er befordrende i den forstand, at den giver det største udbud af mu-
ligheder, og jeg er nødt til at få vendt/udfordret mine fortællinger om organi-
sationens status netop nu. 
 
Det billede, der er genereret efter de to første billeder (vandfaldet og heliotro-
pien) i min metaforiske strategisering er i øjeblikket: 
 



 
 

 
 
 
Fortolkning: 
Med udgangspunkt i magtkampe om tid (primært til individuel forberedelse, 
der kan flexes og kører på tillid) og ressourcer ser jeg for tiden en dobbelt 
form for fundamentalisme, der virker frosset uden brobygningsmuligheder. 
Fundamentalismen ligger i fastfrysningen af forståelsen af læring som noget, 
der foregår individuelt via transfer fra lærer til elev og derfor kræver grundig 
forberedelse fra lærerside. Lærerens refleksion over, hvordan undervisningen 
skal gribes an, bliver det altafgørende i denne forståelse. Modsat står et læ-
ringsbegreb, der ser læring som en samskabt (fx via translokutionaritet/ for-
midling) koordinering af forståelse, hvor tilstedeværende guidning bliver cen-
tral. Her er fokus på profleksion (aktiv, guidet deltagelse i vidensproduktion), 
hvor det faglige overblik sættes i spil ved lærerens justeren sig ind på elever-
nes aktuelle viden. Forskellene i tilgangene ser jeg som resultater af nogle 
grundlæggende antagelser, som bestemt ikke altid er “bevidste” for alle. Læ-
ring som videnstransfer hviler i min optik på en antagelse om, at der eksisterer 
en objektiv viden, der kan overføres fra en lærer til en elev gennem sproglig 
præcision og blot kræver, at eleven er koncentreret og fokuseret for at kunne 
forstå lærerens logik. Sker det ikke første gang må der endnu en omgang 
mere til at det samme. Læreren leder i så fald efter årsagen til, at læringen 
ikke sker hos eleven, og der bruges individualistiske begreber som motivation, 



 
 

koncentration, hukommelse og lignende hos eleven. Udgangspunktet ligger i  
lærerens “objektive og sande ”formidling, som modtageren ikke af forskellige 
individuelle årsager har forstået. Omvendt vil læring forstået som en samskabt 
koordinering af forståelse betyde, at læreren starter med at justere sig ind på, 
hvad eleverne ved allerede og derfra i fællesskab opbygger viden primært gen-
nem elevernes aktive deltagelse i samskabelse af ny viden. Læreren bliver her 
en blanding af fx konsulent og coach, der gennem passende forstyrrelser i 
form af at stille nysgerrige spørgsmål sammen med eleverne driver konstrukti-
onen af ny viden frem gennem ispilsættelse af perspektiver fra deltagerne og 
læreren. 
En anden afgørende implikation er, at forståelsen af magt er forskellig. Til 
transfertilgangen hører den klassiske magtforståelse, hvor fokus ligger i en el-
ler flere personers “magt over” (= ret til at bestemme retning og sandhed) en 
eller flere andre. Tilgangen bliver top-down i modsætning til koordineringstil-
gangen, hvor tilgangen bliver “intentionel symmetrisk”, dvs. at lærer og elever 
tuner ind på samme kanal i en forestilling om, at de er ligeværdige konstruktø-
rer. Her bliver det “magt til” sammen at gå i en bestemt retning. En tredje væ-
sentlig grundlæggende forskel er forståelserne af menneskets måde at orien-
tere sig i verden på. 
● Den autopoietiske individualisme fokuserer på det enkelte individ som en 
autonom kerne, der indeholder viden, som er overført og blandet med en 
oprindelig grundforståelse og således efterhånden (lineært) udvikler 
mennesket til det, det er. 
● Den sociopoietiske relationisme fokuserer som læring og udvikling som 
noget, der altid sker mellem mennesker i deres gensidige påvirkninger i 
samspillet. Viden og udvikling er således resultatet af distribuerede fælles 
erfaringer/konstruktioner. Et paradoks set fra mit perspektiv er den forskellige 
anvendelse af det hierarkiske magtbegreb hos mange af medarbejderne. Det 
sker nok i høj grad ureflekteret, sikkert som en del af mainstreamdiskursen i 
vores samfund for tiden. På den ene side insisteres på, at læreren/den voksne 
har magten over eleverne, mens den logiske konsekvens - at lederne så også 
har ret til at have magten over medarbejderne - mødes med modmagt i form 
af bottom-up-power, hvor en detroniseret fagbevægelse forsøger at genvinde 
sin magt over organisationens måde at fungere på, specielt i.f.t. arbejdstiden. 
Altså top-down over for elever, men bottom-up over for ledelse. Den fjerde 
grundlæggende forskel er overbevisningen om at have fat i sandheden om den 
virkelige verdens måde at være på. Påstande om lineære sammenhænge (år-
sag og virkning) og forståelsen af at have sandheden om, hvor det er galt (so-
lipsisme), fastfryser i høj grad positionen. Modsat hævdes mange forskellige 
perspektiver frem for sandheden. Ofte irriteres begge parter over hinandens 
hævdelse af enten af have sandheden, eller at den altid relativeres. Det ser ud 
til at være svært for realisterne at møde konstruktioner, narrativer og perspek-
tiver, for hvis det “bare” er en af delene, så har det ikke troværdig værdi i for-
hold til at være en valid beskrivelse af virkeligheden, “som den er”. Omvendt 
provokeres den anden tænkning af, at det er en stor værdi at få “svesken på 



 
 

disken” for at få løst problemet ved at finde årsagen. For det femte kan meta-
foren forstås som en polarisering af positionerne realisme/psykodynamik over 
for systemisk tilgang. Som tidligere nævnt bliver det svært at kommunikere 
“på tværs” i brobygningsøjemed, hvis der ikke er tilgængelig viden om de for-
skellige videnskabsteoretiske forståelser og grundlæggende antagelser. Speci-
elt måske i den tid, vi lever i netop nu, hvor polariseringerne i den vestlige 
verden/ nationalt og globalt synes accelererende med større vægtlægning på 
værdien i ens eget perspektiv (fx nationalisme, EU-modstand…) 
Konkluderende oplever jeg krydspresset endnu mere dramatisk både internt i 
organisationen og eksternt i samfundet. Det bliver sværere og sværere at ind-
tage en brobyggende position. Mainstreampositionen er enten/eller i en ud-
strækning, der fremtræder mere og mere eksplicit. Positionen både/og har 
svære vilkår, og det gør lederpositionen ekstra vanskelig, hvis fastholdelse af 
et godt arbejdsmiljø og gode relationer fortsat skal have høj prioritet. At finde 
en navigation mellem accelererende polarisede positioneringer synes indimel-
lem umulig at indtage i dagligdagen, når ressourcer og tid er under pres.” 
 
 

Ovenstående perspektivering i forbindelse med strategiseringen peger på para-
dokseledse som et perspektiv, der har en særlig forklaringskraft i den hyper-
komplekse kultur: Snarere handler det for mig om at finde en måde at navi-
gere i de paradoksale kompleksiteter på….En væsentlig hindring er en grund-
læggende antagelse om, at der er en teoretisk verden, der har sit eget sprog 
og er adskilt fra praksis - og en empirisk sand verden, som har nogle helt an-
dre spilleregler. Denne “skizofreni” er en stor udfordring…Fokuseringen smuld-
rer til fordel for fortabelse i kompleksitet.  

Metaforisk strategisering defineres i vores håndbog som orienterings-
skabende begivenheder i samspil med komplekse responderende do-
mæner og kontekster. I ovenstående iagttagelser taler lederen om paradok-
sale kompleksiteter og med denne usikkerhed på usikkerheden i en modsæt-
ningsfyldt ledelsesposition, hvor enderne ikke når sammen, får metaforisk 
strategisering en særlig betydning. Strategisering går netop ud på, at intet kan 
direkte tvinges ned over et mikrosystem, da samspillet er iterativt og uforudsi-
geligt. Vores arbejdsliv er fyldt med dilemmaer og paradokser, som vi må lære 
at leve i. Vi kan ikke slette alt det modsætningsfyldte hverken som leder eller 
som medarbejdere. Vi har ingen kvik-fix model, hvor vi kan hente en hylde-
vare frem, som kan lukke det ubehagelige ned. Vi er som postmoderne noma-
der i en flydende emergerende virkelighed, hvor vi må tage aktivt del i den so-
ciale konstruktion af den virkelighed, som virker ind på os. Vi må navigere i de 
paradoksale kompleksiteter, omend det kan opleves som en tomhed, en frem-



 
 

medgørelse, en omgang Sisyfos-meningsløshed. Når tingene smuldrer aller-
mest, og vi oplever, at alt er modgang og tungt, kan det være, at et lille skridt 
til siden eller baglæns kan få os op på hesten igen. De små partikulære bevæ-
gelser og enactments vil potentielt kunne skabe små øer af meningskonstrukti-
oner, som kan udvikle sig til øer af udholdelige forenklede forankringer. Et lille-
bitte mønster i en lokal iteration kan udvikle sig på kort eller lang tid til et ma-
kromønster, som omspænder kulturen. De små tætte interaktioner spiller sam-
men med de store orkestreringer og denne samtidighed af de små og de store 
fortællinger og sproghandlinger, er indgangen til at kunne være i hyperkom-
pleksiteten. Det dramatiske tryk på ledelsen i det postmoderne krydspres kan 
let blive til et overtryk i mødet med den politisk styrede acceleration af effekti-
viseringen. Jo mere vi skynder os med alt, desto mindre tid får vi til det væ-
sentlige i liv og arbejdsliv. I den metaforiske strategisering går vi efter at 
skabe begivenheder, som har værdi i samspillet med de kommunikative do-
mæner vi optræder i og i de kontekster, som vi interagerer med. Når vi stra-
tegiserer i disse domæner og kontekster, strategiserer de tilbage på 
os. Vi må hele tiden involvere os på både individ, gruppe, organisations- og 
systemniveau for at få kontakt med de små, mellemstore og store mønstre, 
som så måske kan spille sammen temporalt. Strategiske forandringer sker i 
mange små lokale kontaktformer, og man må sprede sin involvering på mange 
fronter og i mange domæner for retrospektivt og potentielt at kunne høste 
frugterne. Som lederen siger: ”Konkluderende oplever jeg krydspresset endnu 
mere dramatisk både internt i organisationen og eksternt i samfundet. Det bli-
ver sværere og sværere at indtage en brobyggende position.” 

Strategisering bliver aldrig en garantikonto, som man kan sætte noget ind på 
og tage det ud med gevinst. Vi taler langt mere om risikable indsatser i orien-
teringsskabende begivenheder i samspil med komplekse responderende do-
mæner og kontekster, hvorigennem der emegerer forandringer i lokale såvel 
som i eksterne kontekster. Store tiltag og diskursiverede makropres skal tyg-
ges og translateres partikulært og det partikulære kan udvikle sig transforma-
tivt til muterende metaforikker. Ingen kender dagen i morgen - heller ikke det 
mønster som skyerne vil danne, når vi står op. Gennem rolleparadokser (at 
gøre et og sige noget andet), tilhørsparadokser (doublebinds mellem det nære 
og det fjerne) og organisatoriske paradokser ( alle vil udvikling, men ingen vil 
forlade det kendte)  - ser vi at forskellige former for paradokser gennemsyrer 
vores organisatoriske liv på kryds og tværs. Vi er paradoksalt forbundne med 
det, som vi alle kan få for meget af.  



 
 

Ligesom man kan få for meget kaffe, kan man også få for meget af relationer. 
Man kan også være så meget alene, at man ikke kan undvære de store for-
samlinger. Enhver leder må forholde sig til at være i de uafgørbare pro-
cesser, enacte i disse tyngende kontekster og træffe afgørelser ved at 
plante fremtidens rødder i fortidens jord. Metaforikken er bagudrettet 
fremtid og fremadrettet fortid. På denne orienteringsakse mellem fortid og 
fremtid finder ledelse sted i en kontekst af produktionens domæne, æstetik-
kens værdidomæne og refleksionens multivers. Ledere skal lære at skynde sig 
langsomt, være forrest og gå bagved flokken, være synlig og holde sig i kulis-
sen, lægge en strategisk plan og lade strategien komme nedefra. Den realisti-
ske sandhed og de små socialkonstruktionistiske lokale sandheder mødes i en 
konfronterende spejlsal, hvor vi må kunne mødes i såvel formativt reproduce-
rende samtaler som i potentielt transformative dialoger. I dette møde mellem 
metaforisk konventionalitet (hverdagsrealistisk retorik) og metaforisk strategi-
sering, vil det nye kunne opstå retrospektivt. Det er først, når vi gør det, vi 
må gøre, at vi ved, hvad vi har gjort. Det er først, når vi spiller musik-
ken sammen med orkestret, at vi ved, hvordan det lyder!             

  

Tegning 9 
ORGANISATIONEN ER EN BONDEGÅRD 

 



 
 

 
 

 
 
Udsagn fra associationsværkstedet om fremtidsscenariet: 
 
At arbejde omkring arbejdsværdier. En glæde og vilje til at stå sammen.  
At arbejde for det samme på gården. 
Læringens dør. Det nye det spændende i vores organisation. 
Her arbejder jeg i den metaforik at vi skal stræbe efter det umulige 
Vi skal gå efter de blomster der er højest på bjerget 
Det er besværligt at komme til toppen 
Jeg har jo tusind ideer inde i hovedet 
Døren er en læringsdør, søger efter det vi ikke kan se 
Initiativ og virkelyst i det enkelte menneske 
Krav til personalet: ikke bare kigger på hvad der er godt for mig men også 
hvad der er godt for de andre 
Gården som en ramme , en retning, relation og ressourcer 
Svagheden i metaforen er hvis ikke man har modet til at gøre det der skal gø-
res. Det her er godt for de stærke og ikke for de svage. Stærk i billedet for at 
klare det. At komme på toppen. 



 
 

Lederen er den der sørger for at høsten kommer i hus. Ledelsen ligger bagved 
billedet som støttende. 
Pelle Eroberen…det er barskt men også befriende.  
Der er noget gudommeligt over det. 
Her bliver jeg løftet. Karisma. 
Meget deroppe…..og jordforbindelse….både rødder og vinger. 
Navnet på tegningen: rødder og vinger 
Jeg er bonderøven på stedet.  
Hvad skal du have fat i derhjemme? Hvad skal du have gjort?  Jeg skal have 
folk til at stræbe efter de tanker. Det første vi skal have lavet er vores vision 
og det næste er så vores samtale om det.  Der er trial and error i det. 
Supplerende….den grønne dør? Hvad gør du for at åbne dør? Jeg vil prøve no-
get andet og noget nyt….tør vi lave et nyt trivselscenter?   Modstand mod 
dette?  Lukkes læringsdøren så igen? Nej …vi skal turde bevæge sig opad!  . 
Nedlæg de gamle kategorier ellers bliver i hængende i downloading!  Hængt op 
på tryghed. 
Vi skabte vores fælles vision….det vil vi gerne dele med jer! 
De kan se noget vi ikke kan se! 
 
Nedenfor er valgt tre dominerende metaforikker i det ønskværdige fremtidssce-
narie om bondegården 
 
Organisationen er en bondegård 
* At arbejde for det samme på gården. 
* En glæde og vilje til at stå sammen 
* Gården som en ramme , en retning, relation og ressourcer 
 

 

Denne metafor giver en berørthed i forhold til at mærke det organisatoriske 
sammenhold på en gård for at høsten kan bringes i laden. Der trækkes på et 
erfaringsområde, hvor arbejdskraften, sliddet, udholdenheden og anstrengel-
serne går op i en højere enhed. Det er et område, hvor de svage kan have det 
svært: Det her er godt for de stærke og ikke for de svage. Det andet erfarings-
område i metaforen er skolens verden med læring og undervisning og samar-
bejde omkring barnets udvikling. ”Produktionen” er her læring og dette kræver 
specifikke rammer, en retning, gode relationer og ressourcer. Metaforen sup-
pleres med fortællinger om struggle for life : Pelle Eroberen…det er barskt men 
også befriende. Denne myte om kampen for tilværelsen ses i:  Stærk i billedet 
for at klare det. Kraftmetaforen omsættes kulturhistorisk til myter om arbej-



 
 

derklassens kamp imod det kapitalistiske system og mod systemers undertryk-
kelse af det menneskelige (Jf Pelles kamp for mennesket og menneskeheden). 
Det frigørende arbejdsrelaterede forestillingsmønster i bondegårdsmetaforik-
ken suppleres med symboler som rødder, vinger og bjerg der optræder som 
tegn på kraft og på virkelyst og kampen for at nå frem mod lyset i livet (frigø-
relse). Metonymisk slås der på betydningsstrenge med navnebytte som: top-
pen for at klare sig, læringsdør for åbning til livets viden og gård for den erfa-
ringsbaserede skole.   
 
Sætter vi metaforer, myter, symboler og metonymer ind i rudemodellen får vi 
følgende oversigt: 
 

Metafor Myte Symbol  Metonym 
Kropsmetafo-

ren 
 
Det er besvær-
ligt at komme til 
toppen 
 

 

Den personlige 
historie 

Jeg er bonderø-
ven på stedet  

 
 

 
 
 

 

Det tilfældige, 
personlige sym-

bol 
Den grønne dør 

Den subjektivt ople-
vede nærhed 
Del/helhed 

Grøn dør for åbning til 
læring 

Den kulturelle  
og strukturelle 
erfaringsmeta-

for 
At arbejde for 
det samme på 

gården 

Den konventi-
onelle hver-
dagshistorie 

 
At arbejde for 
det samme på 
gården 

 
 

Det konventio-
nelle symbol 

 
 

At komme til top-
pen 

 
 

 

Den kulturspecifikke  
Navnebytning 

 
Gård for skole 

 
 

Metaforisk on-
tologi 
 
Døren er en læ-
ringsdør 

Mytisk onto-
logi 

 
Der er noget  
guddommeligt 
over det 

Symbolsk onto-
logi 

  
De blomster der 
er højest på bjer-
get 

 
 

Metonymisk ontologi 
 

 
Gården som en ramme 
, en retning, relation og 
ressourcer 

 

 



 
 

Den sammensatte semantiske rude viser os centreringen omkring den protypi-
ske metafor organisationen er en gård og elaborerer en række betydningsnu-
ancer ud fra denne grundmetafor. Protopytisk metaforik handler om, at vi 
trækker på billedlige forenklinger af den kaotiske virkelighed, for at vi kan få 
styr på betydningerne. Man ser gården og dens ramme for produktion og ar-
bejdsfællesskab som mønstre, vi kan overføre på andre områder og på orga-
nisk og mekanisk metaforik, når vi tænker på redskaber vi arbejder med i jord-
brugets kontekst. Når vi associerer til gårdens arbejdsfællesskab ses forestillin-
gen om at trække på samme hammel, at være stærk sammen og at arbejde 
for en fælles idé. 
 
 

Organisationen er rødder og vinger 
* Meget deroppe…..og jordforbindelse….både rødder og vinger. 
* Vi skal gå efter de blomster der er højest på bjerget 
* Det er besværligt at komme til toppen 
 

 

I stærk familie med jordbrugsmetaforen ser vi ovenfor organisationen er rød-
der og vinger, der trækker på to forskellige erfaringsområder: det ene er orga-
nismemetaforikken, hvor rødder betegner at noget må plantes i jorden for at 
vokse, og at det er nødvendigt med vinger for at kunne flyve. Det andet erfa-
ringsområde finder vi i forestillinger om livskvalitet, som må rumme såvel jord-
forbindelse (rødder) som evnen til at svæve mod de højere ideer (vinger). Den 
metaforiske sammensmeltning, det man ser for sig i rødder og vinger er en 
kompleks billedskabelse af at stræbe mod noget højere med jordforbindelse 
hvor de to områder bliver til ét i fremtidsscenariet. Myter som omkranser me-
taforen om rødder og vinger stammer bl.a. fra et gammelt indiansk ordsprog: 
Der er to ting, som det er godt at have med sig i livet: Det ene er rødder, det 
andet er vinger. En myte er en udbredt hverdagshistorie som i billedlig form 
viser hen til nogle grundlæggende antageler i en given kultur. Det er ikke my-
tens ærinde at bevise noget men langt mere at legitimere de ting, vi tænker 
og de handlinger, vi udfører. Fortællingen om rødder og vinger genkendes af 
mange i forbindelse med institutionsværdier som: fællesskabet er vores rødder 
og vingerne er vores faglighed. Her i forbindelse med en poetisk beskrivelse af 
den vigtige kobling i organisationen mellem orienteringsmetaforikken det der-
oppe og det dernede. Symbolikken i metaforen får en kulturel kraft som en du-
alitet mellem jorden og himlen, mellem det dernede og det som er på toppen. 



 
 

Metonymisk genkender vi navnebytte som: rødder for det konkrete, vinger for 
det abstrakte og bjerget for succes. 

 
Organisationen er en dør der skal åbnes 
* Læringens dør. Det nye det spændende i vores organisation 
* Døren er en læringsdør, søger efter det vi ikke kan se 
* Pelle Eroberen…det er barskt men også befriende.  
 

 
Den metaforiske dør som et kulturredskab vi har erfaringer med at åbne og 
lukke er det ene erfaringsområde, vi trækker på. Det andet erfaringsområde er 
i overført betydning, når vi taler om den åbne dørs politik eller at hos lederen 
er døren altid åben, håbets dør lukker sig til. Der er meget fysisk berørthed i 
billedet af døren, og hvem har ikke prøvet at drømme om den lukkede dør, 
man bare skulle have åbnet eller hvem har ikke prøvet at banke forgæves på 
en firmadør for at få job? Så længe man har håbet i behold, kan det være at 
døren åbnes. Ordsproget siger: Når én dør lukkes springer en anden op. 
I ovenstående metafor er det læringens og livets dør, der skal åbnes, så alle 
der kan få den op har mulighed for at nå langt. Metaforen forenkler områder af 
tilværelsen og her bliver åbne/lukke-billedet en måde at se potentialitet og læ-
ring på. 
Den potentielle læringszone er der, hvor man kan komme op (hen) og opnå 
indsigt og den nærmeste udviklingszone, er der hvor man kan tage det første 
skridt ud i. Tanken er, at det man kan sammen med nogen i dag, vil man 
kunne alene i morgen. Denne stilladseringsmetaforik ses også i Ledelsen ligger 
bagved billedet som støttende. Myten som udvider denne forståelse af løsri-
velse, forførelse, frigørelse og forløsning ses i folkeeventyr, hvor helten skal 
igennem mange prøvelser og konfliktfaser for at nå frem til sejr og harmoni. I 
myten om Pelle Erobreren ser vi det lille menneskes kamp mod de store syste-
mer og her skildres kampen for at holde fast i egne særlige menneskelige vær-
dier i samspil med fællesskabets værdier. Pragmatismen bliver etisk funderet 
som hos Dewey, hvor mennesket skal lære at være en del af et større fælles-
skab. Erfaringer er aldrig noget du gør i et tomrum. Vi er alle omgivet af kilder 
og øser fra disse gennem hele livet. Det er ikke nok at noget er godt for 
den enkelte. Det skal også være godt for andre. Den frigørende og huma-
nistiske dannelsesrejse må foregå på et etisk grundlag og indenfor et nærmere 
defineret fællesskab. Gården og døren repræsenterer tilsammen billedmæssigt 
et didaktisk fællesskab af en frigørende humanistisk karakter.  
Symbolikken i dørmetaforen viser sig som de tegn fx lukket eller åben, der vi-
ser hen til modstand eller mulighed. Farven grøn på døren symboliserer håbets 



 
 

farve. Måske venter læringen på den anden side? Metonymisk peger følgende 
navnebytte på en understregning af budskabet: døren står for grænsen mellem 
to zoner, Pelle Erobreren står for proletariatets kamp for frihed og blomster for 
læringsresultater.       
 

 

 

 

Rødder og vinger                

Det ønskværdige fremtidsscenarie som et differentieret kulturbillede er her:   

 
En kraftcentreret/vækstpædagogisk dannelseskultur med rødder og 
vinger frem mod mulige åbninger for den lærende under en frigørende 
dannelsesrejse, hvor livserfaringer sættes i spil og menneskets men-
neskeliggørelse sker i vekselvirkning med fællesskabets etiske bånd.  
 

Organisationen er en dør 
der skal åbnes 

 

Organisationen er 
en bondegård 

Organisationen er rødder og 
vinger 
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En kraftcentret/vækstpædagogisk 
dannelseskultur med rødder og 
vinger i konteksten af en gård 
frem mod mulige åbninger (sym-
boliseret ved den grønne dør) for 
den lærende under en frigørende 
dannelsesrejse, hvor modstands-
fyldte livserfaringer sættes i spil 
og menneskets menneskeliggø-
relse sker i vekselvirkning med 
fællesskabets etiske bånd.  

 



 
 

 
                  Nutidsbillede (tegning 2) 
 
Den mest iøjnefaldende forskel på de to billeder ovenfor er dualismen i billede 
1, en splittelsesmetafor: sørøverskibet/færgen over for visionsfortællingen om 
en frigørende helhedsorienteret dannelsesrejse i billede 2. Et fastfrosset scenarie 
kan risikere at medføre en standardvare og en ensretning af adfærd, når pæda-
gogikken bliver til en overdetaljeret målstyringslæring og alt det gode i den 
gamle forståelse falder bort. Der er meget tvivl og undring i den dualistiske me-
tafor fra billede 1 og en ulmende tro men også mistro til det nye som ikke over-
tages umiddelbart, bare fordi det er nyt. Det kan virke som om identiteten sprin-
ger fra sørøverskib til færge for derefter at hoppe tilbage igen. Dobbeltmeta-
foren bliver derfor et symbol på en kognitiv dissonans, hvor vi er spændt 
ud mellem to former for kræfter, der trækker i os samtidigt. Tradition og 
fornyelse kæmper side om side. 
I billede 2 fremtidsscenariet ses en ny forestilling, som mere går i en helheds-
orienteret retning og som rummer en potentialitet (en endnu ikke realiseret 
fremtidsvision) i forhold til den pågældende kultur. Færgen rummer den nye 
teknologi men er stadigvæk en rejse mellem to fastlagte punkter. Den er ny men 
ikke frigjort til hvad som helst.  
Vi har tidligere nævnt, at mennesker og organisationer styres af og mod de bil-
leder af fremtiden, de selv har skabt (Weick ibid), og at det derfor er et særligt 
opmærksomhedspunkt i denne håndbog at arbejde med selve strategiserings-
processen og ikke være fikseret på at nå en given strategisk plan. 
Strategi bliver defineret på utallige måder i litteraturen bl.a. som overvejelser 
over og planer for, hvor man vil hen med organisationen  på denne lange 
bane. I vores projekt arbejder vi med at udvikle en metaforisk vinkel på selve 
strategiseringsprocessen, idet vi antager, at vi ikke kan fange hverken organi-
sationen eller strategien i en færdigsyet model. Vi må antage at alt emergerer 

En organisation, som befinder sig i en 
dobbeltmetafor mellem et sørøverskib 
og en moderne færge. Der er tale om 
en overgangsmetaforik men måske 
også en dualistisk metaforik mellem to 
poler: de gamle vaner og de nye para-
digmer. Spændingsfeltet i det ret-
ningsgivende farvand udsættes for 
tvivl og håb på samme tid symbolise-
ret ved sol og skyer. Der er metaforisk 
dramatik i billedet, og der anes en 
strukturel kamp på det ydre plan og 
en indre psykisk kamp og tvivl om 
troen på det nye. Truslen ligger i at 
det nye kan gå hen og blive en stan-
dardvare med afvikling til kasser og 
ikke sans for den levende forskellig-
hed af mennesker 

 



 
 

og at alle ændringer i en organisation er udtryk for komplekse sociale kon-
struktioner i et spændingsfelt mellem det, som er planlagt og det som sker 
uforudsigeligt undervejs mod de vedtagne mål. 
Metaforer bliver en slags miniparadigmer. Ved at vælge nye metaforer 
kan der sigtes mod et paradigmeskifte som i dette tilfælde, hvor der er en be-
vægelse fra dualismemetaforik til bondegårds- og frigørende dannelsesmetafo-
rik.  Den metaforiske kraft i sammenligningen mellem billede 1 og 2  består i, 
at tanke og følelse forbindes ved hjælp af de budbringere der fører os ind i op-
levelsen af billedernes ”virkelighedsopfattelser”. Den dualistiske metafor væk-
ker i os splittelsen eller overgangen fra det gamle til det nye.  Bondegårdsme-
taforen indbefatter en kobling til tryghed, overskuelighed, faste koblinger, 
samarbejde, fællesskab og en forbindelse til den grønne dør, den ”himmelske” 
eller magiske port, som fører ud i livet til en prøvelsesfuld dannelsesrejse som 
i Pelle Erobreren. Denne dannelsesmetafor appellerer derfor til det hele men-
neske og konnoterer heltegerninger og eventyrlig kraft i svære situationer.  
Tænk hvad der ligger i strategiseringsprocessen fra et dualistisk skib (sørøver-
skib og færge)  til en bondegård med grøn dør på marken! Ledelse er det rene 
drama! 

 
 
Tegning 10 
ORGANISATIONEN ER EN KOMPETENCEBRO 

 



 
 

Fremtidsscenarie 
 
 
 
Udsagn om fremtidsscenariet fra associationsværkstedet: 
 
 
Et meget personligt billede det første et erkendelsesbillede 
Nu er jeg nødt til at tænke i team, jeg er ikke alene , vi skal lave en bro, en 
kompetencebro  
Broen starter med hjertet, med mennesket 
Vi er meget forskellige, hvor er følelserne? 
En elefant i rummet er den femte, som ikke er en del af teamet…han er uden 
for, han blev til en elefant 
Processer omkring arbejdsmiljøet. 
Jeg fylder meget omkring pillerne. Vi skal have medarbejderne til at opleve 
stolthed. 
Vi skal bruge fornuft og følelse. 
Min fornuft er kausal. Hvis det så det…. 
Følelsen er med hele vejen. 
Mine følelser er mine værdier. En medarbejder der bliver ked af det. Lige nu er 
man ikke stolt af skolen og det er jeg ked af. Man leverer ikke en god vare. 
At se det lidt foroven. Hvor vi er placeret. Vi er meget hver for sig-agtig.  Det 
er ikke det samme vi har på hjerte. Vi er en gruppe som sparrer med hinan-
den. Vi er sammen om udvikling. Tæt på broen hver for sig.  
Jeg føler vi spiller sammen. 
Elefanten gør ingenting og han lader tingene sejle fuldstændigt. Koordinato-
rerne render om hjørner med ham. Tingene sejler omkring ham. 
Rigtig irriterende for mig. Vi kommer ingen vegne. Bolde der bliver kastet bli-
ver helt flade. 
Påbud om psykisk arbejdsmiljø. Mit er blandet sammen med ham, og det bliver 
jeg stjernetosset over. Prøver at få det skilt ad.   
Jeg skal have skilt elefanten fra, og derfor gør jeg noget ved det i morgen. 
Han spiller falsk i orkestret. 
Vi skal finde en melodi, der går op i en højere enhed. 
Stjernen skulle have været her, så må jeg udelade den…hjertet og stjernen hø-
rer sammen 
En overføring herfra til det billede. 
Det er mit indre….personerne sorte…så er hjertet tilbage. 
Alle steder var der metaforer for læring. 



 
 

Jeg er implikativ. Jeg har siddet alene og jeg har set den her retning. Hvad kan 
jeg vinde og hvad kan jeg tabe.  
Man skal ikke holde op med at lave planen. Bruge den som en dialog. Alt er 
uforudsigeligt. 
Det er komplekst, responserne er forskellige. 
Jeg får liv og læring ind i det. 
 

Der er valgt følgende tre dominerende metaforikker fra ovenstående scenarie: 

Organisationen er en kompetencebro 

* Broen starter med hjertet , med mennesket 
* Vi er sammen om udvikling. Tæt på broen hver for sig 
* Nu er jeg nødt til at tænke i team, jeg er ikke alene , vi skal lave en bro, 
en kompetencebro  
 

 

Organisationen set som en kompetencebro er en metafor for, hvordan man 
kan skabe en udviklingsproces i en given retning. De to erfaringsområder der 
henvises til i billedet er oplevelsen af at komme fra den ene side af en bro til 
den anden. Det er denne bevægelse af at komme fra en aktuel situation til en 
ny ønskværdig situation, der ligger i organisering og strategisering. Vi bevæger 
os frem mod noget, som samtidig virker tilbage på os i et rekursivt forløb. Det 
andet erfaringsområde, der hentes budbringere fra, er forestillingen om den 
nærmeste udviklingszone (NUZO) og den potentielle udviklingszone, som vi 
kender fra Vygotskijs udviklingsteori. Det er ikke det, der skete i går, der 
er interessant men morgendagens billeder af det sted, du gerne vil 
hen. Sammensmeltningen af de to erfaringsområder til bro-metaforen giver os 
et billede af en retning, et nyt sted, en udviklingszone og bropiller, der skal 
bygges og brofag, der skal være holdbare. Der er også tale om et spændings-
forhold mellem den aktuelle zone og den potentielle zone, som brobyggeren er 
en del af. De hverdagshistorier, der opstår om det rekursive bevægelsesmøn-
ster hen over broen, ses som positive spiraler og som en Rosenthaleffekt. Jo 
mere vi tænker i positive fremtidsbilleder, desto større er sandsynlig-
heden for, at vi opnår at realisere dem. Myten om Pygmalion ligger bag 
denne forestilling, at vi kan skabe en skulptur af det vi holder mest af og får 
blæst liv i denne forestilling. Dialog og kommunikation er en del af den rejse, 
der skal foregå, hvis det skal lykkes at komme frem. Strategisering er at dialo-
gisere processuelt og åbne sig mod nye perspektiver i refleksionens domæne. 



 
 

Vi er en gruppe som sparrer med hinanden. Vi er sammen om udvikling. Broen 
bygges gennem aktiv lytning, undersøgelsen af organisationens multivers og 
gennem kompetenceudvikling frem mod nye mål. De individuelle positionerin-
ger skal forstyrres gennem udvekslinger af forestillinger: Tæt på broen hver 
for sig. Symbolerne, der slår kraftigt igennem omkring metaforen og myterne 
er rammen som med teksten: ledelse er ledelse er ledelse. Den symbolske 
ramme bliver derfor en understregning af ledelse som en forudsætning for, at 
der kan holdes sammen på broen. Rammer, regler og ressourcer kommer sym-
bolsk til at ligge i periferien og smitte af på broens konstruktion. Et andet do-
minerende symbol er de mørke personer med et hjerte inden i og det store 
røde hjerte ved broens begyndelse: Broen starter med hjertet, med menne-
sket. Dette er ikke en mekanisk instrumentel bro men en humanistisk og vær-
diorienteret bro som et tegn på menneskeliggørelsen af broens styrkeforhold. 
Metonymisk forstærkes brobilledet af navnebytte som: bro for strategisering, 
pille for dialog og ramme for ledelse. 

Rudemodellen til ovenstående fortolkninger vil kunne fremstilles således og 
give et samlet fortolket indblik i brokonstruktionen: 

Metafor Myte Symbol  Metonym 
Kropsmetafo-

ren 
At se det lidt 
foroven 

Den personlige 
historie 

Jeg fylder meget 
omkring pillerne 

 

Det tilfældige, 
personlige sym-

bol 
Hjertet på broen 

Den subjektivt ople-
vede nærhed 
Del/helhed 

I nærheden af bropillen 

Den kulturelle  
og strukturelle 
erfaringsmeta-

for 
Vi skal lave en 
kompetencebro 

Den konventi-
onelle hver-
dagshistorie 

 
Tæt på broen 
hver for sig. 

 
 

Det konventio-
nelle symbol 

 
Kompetence-
broen er et sym-
bol på, hvordan 
man kan sætte 
retning i en ud-
viklingsproces 

 
 

Den kulturspecifikke  
Navnebytning 

 
 

Ramme for ledelse 
Bro for strategisering 

 

Metaforisk on-
tologi 
Broen har mål 
og delmål 
 

Mytisk onto-
logi 

Broen starter 
med hjertet, 
med mennesket 
 
 

Symbolsk onto-
logi 

Broen er forskel-
len på nutiden og 
fremtiden 

 
 

Metonymisk ontologi 
 
Broen rummer spæn-
dingsfeltet mellem de-
fensive strategier og 
ydre handlingsstrate-

gier 



 
 

 
 
Den sammensatte semantiske rude viser os centreringen omkring den protypi-
ske metafor organisationen er en kompetencebro. Virksomhedens kultur er 
kendetegnet af konstruktionen af holdninger, opfattelsesmåder og 
værdier, som strukturerer vore tanker og guider vore handlinger. Kom-
petencebroen som metafor kommer derfor til at danne en prototype, som be-
sætter de mønstre, der herefter bliver den mulighedshorisont, der skaber det, 
vi tænker og gør. Viden og sandhed på broen er iscenesættelse af lokale sand-
heder, kompleksitetsforenklinger, som er konstrueret ud fra et kontingent iagt-
tagelsesperspektiv. En understregning af det socialkonstruktivistiske afsæt at 
vores viden altid er konstrueret ud fra de sociale interesser, der bestemmer de 
hypoteser, vi lever efter. Med et iagttagelsesperspektiv kan vi se noget, men 
ikke se hvad vi med det valgte perspektiv har fravalgt at lægge mærke til. 
Gennem dialogens bropiller undersøges forskellige forståelsesformer nysgerrigt 
anerkendende og tavs viden og forforståelser italesættes. I prototyen af broen 
indgår en lineær forestilling (kausalitet) som spiller sammen med den dialogi-
ske og strategiske samskabelsesproces (strategisering), der ligger i konceptet 
om kompetencebroen (Danelund 2002): 

Ressourcetænkning frem for mangeltænkning 

- Viden og sandhed er altid konstrueret ud fra et kontingent iagttagelsesper-
spektiv 

- Værdier og anerkendende nysgerrighed 

- Italesættelse af tavs viden og for-forståelser 

- At konflikter ses som ressourcer og håndteres som forskelle, der gør en for-
skel 

-Opmærksomhed på sproget og fælles konstruktion af nye begreber og forstå-
elsesformer 

 Kompetencebros-metaforen er, som det ses, et koncept for en fælles kon-
struktion af en bevægelse i et spændingsfelt mellem en nutidsposition og et 
fremtidsscenarie og dermed ses det også at denne kulturdynamiske håndbog 
er inspireret af denne metafor. Vi arbejder således selv ud fra såvel antagelsen 
om, at vi styrer gennem og styres af kulturens metaforer, som af at vi kan 
overskride disse ved at gøre fremtiden til nutid og rekursivt skabe det, vi vil 
have mere af: 



 
 

 

Organisationen er et orkester 

*Han spiller falsk i orkestret. Elefanten er udenfor! 
*Vi skal finde en melodi der går op i en højere enhed 
*Jeg føler vi spiller sammen. 

 

 

Vi skal passe på vore metaforer, for de bliver med tiden det, vi går 
rundt og forestiller os. Vore meninger dannes i en social kontekst, og de 
ord, vi bruger, er med til at danne de mentale billeder, som vi tillægger en 
særlig betydning for at manøvrere i livet. Ord og navngivning kan derfor virke 
som at lægge en tekst eller en udbredt forståelse i fryseren og anvende denne 
fastfrysning til at håndtere kompleksiteten på. Dette ses ligeledes i forbindelse 
med identitetsdannelser ved forandringsprocesser. Medarbejdere vil søge mod 
skabelsen af nye positioneringer eller måske kæmpe indædt for at fastholde de 
gamle positioneringer i de nye rammer. I ovenstående musikmetafor skærpes 
forestillingen om, at det hele skal spille og er der mislyde må dette undersø-
ges, eller måske må man fjerne årsagen til mislyden. I metaforen organisatio-
nen er et orkester ses en konventionel prototype, hvor meningskonstruktionen 
ligger i koblingen mellem to erfaringsområder som ikke har noget med hinan-
den at gøre : det første område er en forestilling om musikere, der spiller sam-
men og får musikken til at svinge i takt. Det andet område vedrører en organi-
sation, hvor forskellighed i kompetencer skal nå frem mod en højere enhed af 
opgaveløsningen. Det metaforiske billede, der fremkommer med sammen-
smeltningen udvikler en sand kaskade af beslægtede metaforer ud fra denne 
prototype som fx her spiller det hele sammen, når vi vokser op sammen kan vi 
skrive vores fælles musikkomposition, der er harmoni i organisationen i øje-
blikket, vi har en del mislyde i forbindelse med fusionen, vi mangler en tydelig 
dirigent osv. 

I den socialkonstruktivistiske tilgang anvendes ofte metaforen iscenesæt-
telse om lederens opgave og rolle. Denne instruktion af et spil er ligeledes be-
slægtet med organisationen er et orkester. Lederen kan således ispilsætte for-
skellige tiltag i den konkrete kontekst, som bliver en fortløbende samkonstruk-
tion, da vi skaber virkeligheden i relationer. Taler vi om strategisering bli-
ver sproghandlinger nøglen til at forstå begrebernes tingsliggørende 
virkning, og hvordan vi dermed konstituerer det sociale liv, som vi der-
efter bliver spundet ind i. Når vi først har dannet vores musikstykke, og 
dette er komponeret, bliver det også det fænomen, som styrer os, og får os til 



 
 

at gøre det vi skal. Vi opfatter fejlagtigt disse kompositioner som reifikationer 
dvs. menneskelige fakta, vi ikke kan ændre på. I et socialkonstruktivistisk per-
spektiv kan vi ændre de udbredte kompositioner og skrive nye musikstykker 
sammen. Vi skal finde en melodi, der går op i en højere enhed. Der er noget 
ufærdigt i denne organisation, nogle problemstillinger, som der skal arbejdes 
med at løse, før der kan spilles harmonisk sammen. Sammenspil og sammen-
hold virker som det kit i kulturen, der gør os ens og isomorfe. Der opstår der-
for under sammenspillet, det dominerende hegemoni, nogle ekskluderende fo-
restillingsmønstre, som fx her: elefanten der spiller falsk. Der skabes i en en-
hedskultur en række myter, som legitimerer vore handlingsvalg og strukture-
rer vore tanker i retning af sammenspil og fejlspil. Mit er blandet sammen med 
ham og det bliver jeg stjernetosset over. Prøver at få det skilt ad.   
Jeg skal have skilt elefanten fra og derfor gør jeg noget ved det i morgen. Man 
mærker her lederens æstetiske domæne komme i spil, og der tænkes i kraftige 
handlingstiltag for at få løst problemet med elefanten. Hverdagshistorierne for-
stærkes af symbolerne, der optræder i kompetencebroen og i orkestermetafo-
ren: Elefanten bliver et symbol som det tunge, der er sat uden for i organisati-
onen. Hjertet på broen og inde i de sorte personer er et tegn på at passionen 
fylder i dette fremtidsscenarie. Endelig er broen med bropiller og brofag et stå-
ende symbol på bæredygtighed og bevægelse, når vi taler om forandringspro-
cesser.   
For at gøre betydningsdannelse endnu mere billedforankret anvendes meto-
nymi (navnebytte), hvor elefanten står for den udskilte medarbejder, bropillen 
står for kommunikation og hjerter står for menneskelighed. 
At musikken kun kan forklares ud fra sig selv svarer også i denne sammen-
hæng til at en orkestermetafor kun kan forstås ud fra sig selv. De to erfarings-
områder, der bliver til et billedplan skal opleves fænomenologisk ikke ses med 
rationelle briller. Kun det poetiske sprog kan fange nogle af metaforens mange 
betydninger. Den der fanger fuglen fanger ikke fuglens flugt! Den der maler ro-
sen, maler ikke rosens duft! (Vagn Steen) 
  
Organisationen er følelser 

* Følelsen er med hele vejen 
* Vi skal bruge fornuft og følelse 
* Det er ikke det samme vi har på hjerte 
 

 
 



 
 

Det røde hjerte, der er forbundet med kompetencebroen, farver symbolet med 
følelser. Metaforikken bliver derfor et spil mellem broen og hjertet og de perso-
ner som danner kontekst til dette spil. Broen starter med hjertet, med menne-
sket og dermed med humanistisk ændringsstrategi. Følelsen er fremstillet 
som det fundamentale og trækker på to erfaringsområder i den valgte metafo-
rik nemlig på den ene side antropocentrismen (mennesket er i centrum) og på 
den anden side at der i organisationslivets kultur er en erfaring med at det er 
de menneskelige faktorer og sociale konstruktioner, som bestemmer de forhold 
vi lever under. Gertz mener: ”Mennesket er et dyr, der er viklet ind i det 
betydningsspind, som det selv har spundet.” (Hatch 2012 s.95). I antro-
pocentrisk forstand er sandheden inden i menneskets eget spind, og dets følel-
ser og fornuft er styrende for alt andet. Når det ydre presser på, er grundanta-
gelsen, at så må man mærke efter i det indre samtidig med at dette ”indre” jo 
også er et spind, som er eksternaliseret i de ydre omstændigheder. Dette ud-
bygges i humanistisk ændringsstrategi (Borum 2003) med en vægtning af 
medlemmernes motivation og drivkraft i forandringsprocesser. Humanismens 
budskab er at mennesket er altings målestok, at mennesket er et mål i sig selv 
og skal lære at være en del af et større fællesskab. Vi er indfældet i en kultur, 
som vi selv og andre har dannet mønstret for. I metaforen organisationen er 
følelser menneskeliggøres institutionaliseringen og det sammensmeltede bil-
lede betegner koblingen af følelser/fornuft med kultur. De myter og hverdags-
historier, som ligger i kølvandet af denne metafor bliver fortællinger om isbjer-
get, som har noget oven over vandet og noget nedenunder overfladen. Det bli-
ver udviklet til historier om det manifeste og det latente, om det bevidste og 
det ubevidste. De grundlæggende antagelser repræsenterer her de aksiomer, 
der binder os sammen som kulturmedlemmer og som er optaget af at være i 
overensstemmelse med de formulerede værdier i organisationen. Mine følelser 
er mine værdier bliver omsat til hjertesymboler i billedet af kompetencebroen, 
hvor det store hjerte repræsenterer mennesket som en universel begyndelse 
for alt (humanismen) og de små hjerter i de sorte kroppe er tegn på vores 
emotionelle forskellighed (det unikke i hvert menneske): Det er ikke det 
samme, vi har på hjerte. Vi er tæt på broen hver for sig. Metaforisk, mytisk og 
symbolsk er billedet som tolket her fyldt med humanistisk farvede værdier, an-
tagelser, holdninger, følelser, interaktioner og normer. Det æstetiske domæne 
er dominerende i symbolikken og understøttes af metonymien (navnebytte) 
hvor hjerte står for følelse, personfigurer står for forskellighed og bropillerne 
står for humandiscipliner som dialog og kommunikation. 
Det er den kollektive forskellighed, der således er prototypen i følelsesmetafo-
ren og ses som fortælling i Scotts det naturlige perspektiv (Mejlby 2005 s.47): 



 
 

”En organisation er et kollektiv, hvis deltagere har multiple interesser, men 
som deler en fælles interesse i systemets overlevelse og som engagerer sig i 
uformelt strukturerede aktiviteter for at nå dette mål. Deltageren er derved 
kun i begrænset omfang påvirket af den formelle struktur og officielle mål.” 
 
I organisationen er følelse følger dermed, at virksomheden ikke er en maskine, 
noget instrumentelt man kan styre, men består af et socialt system, der bindes 
sammen af det organisk irrationelle og af komplekse motivationelle mønstre. 
At lede strategisk er at arbejde værdiorienteret med disse menneskelige fakto-
rer og være opmærksom på den målkompleksitet, der ligger i forandringspro-
cesser. Emergent og kontingent commitment opnås gennem dialog, kommuni-
kation og konflikthåndtering. Strategisering ud fra et naturligt perspektiv er 
fyldt med bump på vejen og består i værdikampe frem mod en gyngende kom-
petencebro.        

 

En orkestreret kompetencebro 

Det ønskværdige fremtidsscenarie som et differentieret kulturbillede er her: 

Organisationen er en 
kompetencebro 

Organisationen er et 
orkester 

Organisationen er følelser 



 
 

Organisationen er en humanistisk farvet kompetencebro flankeret af 
unikke personligheder, som har hjertet forskellige steder og hvor følel-
ser og værdier danner grundlaget for den fælles musik, der engang 
skal spilles af et orkester, som er på vej mod nye mål omgivet af en le-
delsesmæssig rammesætning, der måske er stærk nok til at fjerne 
mislyde i sammenspillet.  

 

 

 

En sammenligning af de to billeder stjernen og kompetencebroen: 
 

 
Fremtidsscenarie Tegning 10 

 
 
 
 
 

Organisationen er en humani-
stisk farvet kompetencebro 
flankeret af unikke personlighe-
der, som har hjertet forskellige 
steder og hvor følelser og vær-
dier danner grundlaget for den 
fælles musik, der engang skal 
spilles af et orkester, som er på 
vej mod nye mål omgivet af en 
ledelsesmæssig rammesætning, 
der måske er stærk nok til at 
fjerne mislyde i sammenspillet. 



 
 

 
 
Nutidsbillede (Tegning 3) 
En sammenligning af de to organisationsbilleder viser at stjernebilledet repræ-
senterer en organisk metaforik og kompetencebroen symbolsk en mekanisk 
metaforik. Stjernen symboliserer lyset og visionen for organisationen og fører 
med snore hen til et nøglehul, som skal låses op. Der er i stjernens midte såvel 
som i kompetencebroen et rødt hjerte som går igen. Denne overføring af hjer-
tet fra billede 1 til billede 2 bliver en statuering af følelsernes betydning i stra-
tegiseringen men også af at noget kendt og værdsat fortsættes i fremtidssce-
nariet. Denne bagudrettede fremtidsbevægelse mødes hos Galiardi: ”Organi-
sationer forandrer sig for at blive de samme.” (Hatch 2012 s.96). Der er 
tale om det forhold, at en organisationskultur både rummer potentialitet og re-
produktion. Ledere er først og fremmest leder af virksomhedskultur men kan 
ikke ensidigt og dominant determinere hele organisationskulturen, da denne er 
sammensat og mangfoldig. Stabiliteten i organisationskulturen udgøres af de 
metaforikker, myter, symboler og metonymer som binder forestillingsmønstre 
sammen. Denne organisationskultur kan defineres som oplevelsen af de 
individuelle og de kollektivt overførte arbejdspladsforestillinger, som 
viser hen til en mangfoldighed af grundantagelser, som strukturer vore 
tanker og guider vore handlinger. I begge symbolerne både stjernen og 
broen ses forestillinger om bevægelser (snore til nøglehullet) og bevægelser på 
kompetencebroen frem mod den potentielle zone for udvikling.  
 
Tegneren selv har udtrykt følgende om de to symboler: 
”Teamet bygger bro sammen. Og får derefter tingene formidlet videre til per-
sonalet. Vi har pejlemærker der tilsammen skal skabe den kultur som synes at 

En hjerteorganisation med stjernen 
i kompasset på vej mod nøglehul-
let. Lederen søger efter nøglen, der 
kan lukke op til det, der skal ske og 
svæver over organisationen med 
vinger men også i kontakt med 
hjertet midt i organisationen. Der er 
autentisk ledelse i symbolets bevæ-
gelse og der er flere veje at gå, når 
forandringen skal favnes strategisk. 

 



 
 

mangle pt. Vi er et team, der oprindelig består af fem personer, men kun fire 
arbejder for organisationen. Den sidste tramper rundt blandt personalet som 
en elefant i en glasbutik. Det skaber forstyrrelser. Det skal vi gøre noget ved 
ellers smuldrer vores arbejde og vi er utroværdige. Når jeg kigger på forskelle 
mellem de to billeder, så ser jeg at første billede (stjernen) symboliserer føl-
gende: fortrøstningsfuld, optimistisk, energisk, varmt, jeg vil… og det andet 
billede (kompetencebroen) symboliserer: nedtonet, afventende, problemfyldt, 
kan vi? De særlige personlige kvalifikationer jeg ser for mig i mit fremtidsbil-
lede, jeg skal have som leder er at vide, hvordan man skaber relationer, og 
hvordan jeg kan være den professionelle leder, der guider, støtter, inspirerer, 
udfordrer og leder mit personale. I strategiseringen, hvor jeg skaber det frem-
tidsscenarie, der virker tilbage på os alle, skal jeg finde ud af, hvordan kan jeg 
cementere min rolle som leder, være troværdig som noget man enacter, ikke 
noget man forlanger. Jeg skal professionelt have overvejet sammensætningen 
af mine teams, så de kan arbejde med strategisk selvledelse i gensidig tillid til 
ledelsen. I ledelsesteamet får vi styr på rollerne og opgaverne, så vi kan ar-
bejde fremadrettet 
 Kan min distriktsleder formå at få femte medlem ind i teamet? (pt. har jeg 
forslået at jeg overtager hele elefantens ansvarsområde på denne matrikel, så 
han kun skal tage sig af SFO på anden matrikel). I fremtiden arbejder jeg må-
ske et helt andet sted, fordi der pt. er væring fra distriktsleder til at få italesat 
problemet og derved gøre noget fundamentalt, der fører fremad.. Siden vores 
møde sidst har jeg bedt om et møde, så vi kan få redt tingene ud og ændret 
på situationen. Pt. får jeg mange klager over en kollega, det er ikke i orden og 
ej heller hos mig, den skal lande. Dertil er frustrationen tiltagende, fordi tin-
gene bliver ved at halte, fordi han ikke løser sine opgaver og det kommer til at 
påvirke de andre faggrupper. Mit ønskescenarie er at jeg igen er glad for mit 
job, og synes jeg gør en forskel for mit personale.”  
 
Som det fremgår af ovenstående, er der meget splittelse i metaforikken og for-
holdet mellem vision og realiserbart scenarie fylder meget i begge billeder. Det 
er den systemiske tvivl, der kommer i højsædet. Med sandheder er det 
som bagdelen: enhver sidder på sin egen og det ene øjeblik ser man en stjer-
nevision fyldt med håb og optimisme, i næste øjeblik toner der en elefant frem 
som en trussel i kompetencebroens potentielle zone. Der bliver tale om et 
spændingsfelt mellem vi vil/kan vi? - mellem en tro på at det kan lade sig gøre 
at komme frem mod en ændring og en tvivl om, at man har de rette kompe-
tencer til at gennemføre dette? Strategiseringen må derfor være fokuseret på 
transformative dialoger, hvor meninger konstrueres i et åbent forhold mellem 
ansatte og ledelsen, og hvor der kan skabes muterende metaforikker, der 



 
 

sprænger elefantmetaforen og får kompetencebroen i bevægelse gennem stra-
tegisk reflekterende kommunikation og viljen til at ville forlade sin egen sand-
hed og fastfrysning. Strategisering handler om at iværksætte profleksive pro-
cesser, hvor dekonstruktioner ispilsættes og potentielt opløser stive reproduk-
tioner af forældede mønstre. Der anes bagved bevægelsen og sammenhængen 
mellem stjernen og kompetencebroen en anerkendende nysgerrighed, en nød-
vendig undersøgelse af forståelser og en fornemmelse for sprogets betydning 
for handlemulighederne i den hverdagsrealistiske praksis.    
 
Lederens efterskrift i forhold til strategiseringen: 

 

 

 

 

 



 
 

 

”Min strategiske udviklingsopgave lige nu er en hvirvelvind. Se ovenstående 
symbolik. Jeg har arbejdet på at få ledelse af SFO området af flere grunde og 
det er lykkes mig i august. Som tingene udvikler sig pt. ses det at medarbej-
derne  blomstrer op på området, og der begynder at være sammenhænge i 
skole/SFO og der sker noget. Derfor har min distriktsleder sagt, at han ikke ser 
at den gamle SFO-leder kan komme tilbage og lede denne del, men han bliver 
i stedet sat på anden skoleafdeling. Der er stadig MEGET at lave og opgaverne 
er stadig komplekse dels grundet skolens størrelse, dels grundet økonomi eller 
mangel på samme. Min position og begrænset muligheder for at agere i orga-
nisationen har været en udfordring. Mit sidst malede billede om kompetence-
broen sendte mig til tælling, fordi det der var meget tydeligt, hvordan verden 



 
 

så ud for mig, og hvilke begrænsede muligheder jeg havde for at ændre på tin-
gene. På daværende tidspunkt havde jeg mundtligt gjort min distriktsleder op-
mærksom på problematikker i hverdagen, samarbejdet, arbejdsmiljøet m.v., 
men der skete ikke noget. Jeg er kommet til den erkendelse at den position jeg 
har fået tildelt efter strukturændringer ikke passer til mig. Jeg kan kun påvirke 
beslutningsprocesserne og prøve at lede i en retning, men konstant skal hele 
organisationen være med og det er for stor et skib til man kan følge en samlet 
kurs. Når man har skoleafdelinger, der har forskellige vilkår, fysiske rammer 
m.v. og alligevel vil have at der er ensretning synes jeg man har lavet en fejl-
slagen strategi for ledelse af en organisation. Min udfordring bliver, at jeg ikke 
tror på "projektet" Distrikt Øst. Det, der yderligere kan påvirke min udviklings-
opgave er hvis man politisk erkender at strukturændringerne er en ommer :) 
Jeg har et ekstremt godt samarbejde med tre andre afdelingsledere på min af-
deling. Den ene har valgt at gå på efterløn til jul. Det gør noget for udviklin-
gen. Ledelse er en sjov størrelse og ledelse er samtidig underfundig og enormt 
givende, men kræver også at du er skarp, foran og lyttende. I forbindelse med 
lederuddannelse i kommunen har vi fået godt gang i metoden PLC. Det giver 
mig luft under vingerne. Gennem PLC har vi lavet flere processer på vores for-
andringsledelse (eks. brugt ”Refleksionsbænken”). Det har givet et løft i vores 
forandrings og forankrings proces. Samtidig har jeg proces med social kapital 
og trivselssamtaler med hver enkelt medarbejder i mine teams, hvor jeg bru-
ger tiden på(ud over det åbenlyse: trivslen), at tale om vores kommunikati-
onsform. Vi er meget i ”hjemmetalen” og jeg giver eksempler på hvordan vi 
flytter fokus fra det (hjemme) til det professionelle. Både internt, men også i 
tilgangen til elever og forældre. Tidligere så jeg mig selv i skibsmetaforen – 
kaptajn der finder, og sætter kursen. Det verdensbillede er rykket. Men jeg har 
stadig stafetten og skal føre den videre med mit personale, så vi løser den en-
kelte opgave vi er på skolen for: eleverne og deres dannelse. Når man sam-
menholder dette nu skrevne med, at der i teksten står noget om at jeg er i fø-
lelsen skal det forstås på den måde, at jeg anerkender, genkender osv. følel-
serne, og det de bibringer, men at jeg ikke selv går ind i følelsen og bliver en 
del af den. Jeg tænker egentlig, at den største anerkendelse jeg kan give som 
leder er, at anerkende at der er følelser tilstede, men også få personalet til at 
komme ud af den. Jeg hjælper intet, hvis jeg sætter mig til at græde i kor, 
men skal netop få flyttet følelsen til det rette sted, så man kan agere ud fra 
fornuften og ikke i sine følelsers vold.” 

 

Kompleksiteten fortsætter i symbolet af en hvirvelvind. Turbulensen i strateg-
iseringen er ikke aftaget med brugen af symboler, men viser sig kontinuerligt 
som nye horisonter og nye erkendelser på den modsætningsfyldte og paradok-
sale rejse ud mod fremtiden. I efterskriftet er der en række metaforikker, som 
betegner en slags følelsesbehæftet protosamtale, hvor lederen samtaler med 
sig selv om de kropslige, emotionelle følelser, der dukker op i mødet med de 



 
 

eksternaliserede symboler. Disse protosymboler opleves som stærke kropsryt-
mer, der presser på og vil overtage udviklingen. Følelserne ses som noget, der 
skal sættes i baggrunden: Det hjælper intet, hvis jeg sætter mig til at græde i 
kor, men skal netop få flyttet følelsen til det rette sted, så man kan agere ud 
fra fornuften og ikke i sine følelsers vold. Til denne tanke kunne man tilføje, at 
netop det emotionelle lederskab er i spil i denne kontekst både hos lederen og 
hos de ansatte. Protosamtalerne holder deres indtog ved hvert møde og i en-
hver interaktion som de kropslige rytmer, der lægger sig imellem aktørerne og 
derfor stemmer de implicerede med den ene eller den anden følelsesklang. 
Denne stemte interne kontekst i æstetikkens domæne vil præge de ting, der 
arbejdes med og forstærke eller nedtone de signifikante meningskonstruktio-
ner, der kommer frem i de gensidige udvekslinger af perspektiver i det reflek-
sive domæne. Fornuften kan ikke spille klaver i interaktionerne alene, men vil 
blive præget af mødet mellem kroppene og de ubevidste og bevidste symboler, 
der opleves i kommunikationen. Rationaliteten vil ikke kunne styre, hvad der 
kommer ud af de reificerede symboler, de abstrakte forklaringsmodeller, som 
læres på diverse kurser. Kundskaber hos lederen og hos de ansatte kan ikke 
puttes ind i en genstand og fremkaldes i den fortsatte proces som output, men 
må hele tiden opleves og mærkes i en uforudsigelig kompleks responderende 
kontekst af protosamtaler (kropslige rytmer), signifikante symboler (empatiske 
udvekslinger) og reificerede symboler (abstrakte kontekstmarkører). Vi er alle i 
følelsernes vold uden at vide det, da kropsrytmer og meningsudvekslinger ikke 
kan adskilles, simpelthen fordi vi er unikke menneskekroppe, der mødes i 
givne lokale kontekster i strategiseringen. Ledelse er en sjov størrelse og le-
delse er samtidig underfundig. Ledelsen kan ud fra en formativ teori være 
foran og føre sig frem med mere af det samme i bagagen. Ledelse i en kom-
pleksitetsforståelse kan kun agere i nuet med uforudsigeligheden som 
medpassager. Deltagerne i en organisatorisk kommunikation rækker ud mod 
hinanden; men ingen kan vide, ingen kan forudberegne, hvad der sker i de 
komplekse responderende relateringsprocesser. Vi skal som lederen her oven-
for gøre det, vi tror på; men vi må også acceptere, at der kommer noget andet 
ud af det, end vi havde beregnet. Enhver strategisering er selvorganiserende, 
spontan og emergent. Det rationelle formative perspektiv forlades til fordel for 
et potentielt transformativt perspektiv, hvor alt kan ske og ingen aner noget 
om, hvad det bliver til, før det sker. De implikative og de kontekstuelle kræfter 
fletter bånd og interagerer i en forudsigelig uforudsigelighed og en uforudsige-
lig forudsigelighed. Dette landskab af selvorganiserende kompleksitetsmønstre 
opstår men kan ikke styres fra et overordnet fyrtårn. Strategiserende ledelse 
er i dette perspektiv at involvere sig i fysiske møder mellem kroppe og afprøve 
forskellige værdiorienterede meningshandlinger i praksisfællesskabet. Alle 



 
 

sproghandlinger foretages i nutid og er flygtige som en lille fugl, der kan blive 
til en sværm. Metaforisk strategisering er derfor orienteringsskabende 
emergente begivenheder i samspil med komplekse responderende do-
mæner og kontekster. Rationalitetesmyternes designing af praksis i frem-
tidsplaner er her afløst af opmærksomhed i responsive processer, lige der hvor 
man agerer i samspil med andre. Hvirvelvinde kan forstærkes eller pludseligt 
lægge sig til ro, og sådan er det også i en strategiseringsproces.   

 
Tegning 11 
ORGANISATIONEN ER BALLONER 
 
 
 
 

 
 
 
Udsagn om fremtidsscenariet: 
 
Vi har snakket om drømmen sammen 
Ballonerne viser at man tør miste kontrollen 
Eksplorativ strategi er at turde slippe 
Jeg tager det bedste med ud i fremtiden 



 
 

Når man vender sig mod noget vender man ryggen til noget andet. 
Billedet viser bagudrettet fremtiden. Hele tiden tråden tilbage til det historiske. 
Missionen er at vi tager nogen med på en rejse. 
Visionen er en ballon for sig selv. 
Der skulle gerne være en tråd imellem de her balloner. 
Vi kan ikke være ombord i alle balloner på éngang 
Fra det forskellige til det ens i ballonerne 
Jeg kender ikke de tråde der kommer til at koble sig 
Der er noget forskelligt i de ensartede balloner 
Luften kan gå af ballonen 
Ballonen kan forsvinde ude i horisonten 
Hvad er horisonten? Er der en frygt for ikke at fange dem igen. 
Ballonerne må godt forsvinde hvis de ikke giver mening. Der kan komme flere 
balloner til. 
Vi farver ballonerne sammen 
Der er stabilitet uden at det er fastlåst 
Der er struktur på ballonerne da jeg selv er sådan som menneske 
Ro uden at gå i stå 
Mit erfaringsliv? Hvor kommer det fra? Jeg er for første gang tryg i mit ar-
bejdsliv. 
Et spørgsmål til sig selv? Hvordan kan jeg holde øje med ballonerne?  
Hvor er magten? Sørge for bevægelsen.. 
En realitetskontakt? Holde fokus og højne kommunikationen, hvad har vi brug 
for? 
Jeg kan bruge ballonerne, vejen frem….. 
Det emergente og lineære i forening…. 
Hvem er med på rejsen? 
Ro og struktur. Ejerskab af ballonerne.  
En Pygmalion-effekt 
Et navn til tegningen: Frihed 
 
 
 
Organisationen er balloner 
  
*Jeg kan bruge ballonerne, vejen frem 
* Ballonerne viser, at man tør miste kontrollen 
* Vi kan ikke være ombord i alle balloner på éngang 
* Der skulle gerne være en tråd imellem de her balloner 
 

 



 
 

Vi arbejder i denne kulturdynamiske håndbog med udgangspunkt i en hypotese 
fra den kognitive semantik(Lakoff 2002) at vores tænkning er billedbaseret 
og foregår som en overføring mellem to forskellige erfaringsområder. 
Vi ønsker med denne håndbog i et ledelsesmæssigt regi at fortsætte rejsen i 
undersøgelsen af de organisationsbilleder, der styrer os mod fremtiden og som 
skaber den virkelighed, der bliver vores kommende emergente tankekonstruk-
tioner og handleformer. Vi stiller ligesom Weick (2015 s. 64) følgende spørgs-
mål: ”Hvordan kan de vide, hvad de tænker, før de har set, hvad de har 
sagt eller gjort?”  
For at belyse og eksemplificere dette spørgsmåls mange mulige svar, har vi 
supplereret kompleksiteten i den individuelle og sociale rekursive meningsska-
belse med billedbaseret organisationsudvikling og stiller spørgsmålet: Hvordan 
kan vi som ledere vide, hvad vi tænker om nutiden og fremtiden i organisatio-
nen, før vi har skabt billeder af det? Princippet kendes også som translokuti-
onaritet: Dette begreb kan belyses gennem sætningen: Jeg ved ikke hvad jeg 
mener, før jeg hører, hvad jeg selv siger. Vi har i vores håndbog formuleret 
det til : Vi ved ikke hvad vi mener, før vi har malet et billede af det. Tanken er 
at selve maleprocessen fremmer refleksionen, idet selve mediet former tanken 
og skaber den eksternalisering, der kommer frem i metaforikken. Mennesker 
og organisationer styres af og mod de billeder af fremtiden, de selv har skabt 
og denne metaforiske strategisering indebærer, at vi kan overføre en given 
fortolkning af virkeligheden fra et område til et andet. De to erfaringsområder 
har intet med hinanden at gøre, men danner hos mennesker i en bestemt kul-
turform prototyper og kategoriseringer, som dominerer vore tankestrukturer 
og handleformer. Det metaforiske sprog ses som sproghandlinger og i dette 
projekt om metaforisk strategisering, er vi derfor optaget af de handlinger, 
som de to organisationsbilleder af nutid og fremtid sætter i gang hos delta-
gerne. Vi anser maleprocessen og de dertil hørende refleksioner som en del af 
den rekursive strategisering og antager derfor, at de to tegninger, virker til-
bage på lederne og deres system og fremmer skabelsen af muterende metafo-
rikker. Vi kan fra tidligere forskning (Jægerum 2015) se at anden ordens selv-
iagttagelser af egne billeder fører til overskridelse af kendte metaforikker og 
fremmer alternative forestillinger. Denne potentialitet i skabelsen af fremtids-
scenarier i vekselvirkning med billeder af organisationen fra ledernes aktuelle 
forestillingszone går vi videre med i håndbogen om metaforisk strategisering. 
Vi ser hvad der sker, når vi opfatter, hvad vi tegner! Hver gang vi forstår 
et billede, en erfaring eller en begivenhed i lyset af noget andet, benytter vi 
metaforer, og vi antager at dette er en brugbar vej at gå i jagten på metoder 
til fremtidig strategiseringsprocesser.   
 



 
 

Den metaforiske protoype i ovenstående fremtidsscenarie er organisationen er 
balloner og associerer til to erfaringsområder, som her smelter sammen til et 
fortællende billedplan. Det ene område refererer til vores viden om luftballo-
ner, hvor man stående i en kurv kan se landskabet fra oven og svæve hen 
over landskabet i forskellige højder. Det andet erfaringsområde stammer fra 
socialkonstruktivismens grundmetafor, som netop er en ballon, som vi befinder 
os i og ikke kan komme ud af. Dog er det muligt at se sprækker til nye per-
spektiver fra indersiden af ballonen. ”Vores erkendelse af omverdenen skal ses 
som en ballon, vi puster op inde fra ved hjælp af sproget, begreberne, teknolo-
gien, vores sociale liv osv. Ballonen udvides måske nok, men alligevel vil vi al-
drig komme til at vide, hvad der er ude på den anden side af ballonvæggen, 
uden at denne viden er påvirket af eller forstået ud fra det, som er inde i ballo-
nen.” (Wenneberg 2002 s.37). Det hele er lidt som at bide sig selv i halen eller 
at være lukket inde i sin egen selvreference. 
Det er denne kombination af noget, som svæver frit og så det fænomen, at vi 
befinder os i en kurv, som determinerer vores arbejdsliv.  Der skulle gerne 
være en tråd imellem de her balloner: Der rejses her et spørgsmål om kohæ-
rens som er det tema, vi i socialkonstruktivismen er optaget af. Giver dette 
mening og kan vi se en sammenhæng i det, der foregår? Hver ballon rummer 
et perspektiv som fx synlig ledelse, tværfaglighed, motivation ol. Og selvom 
der er en ensartethed i ballontegningernes form, kan vi ikke se om der indvor-
tes opleves en sammenhæng. Tråden imellem ballonerne er usynlig, ligesom 
den vil være usynlig i organisationens hverdagsrealisme. Ballonmetaforikken 
lægger således op til en række myter om bl.a. flygtighed og manglende kon-
trol: Ballonerne viser, at man tør miste kontrollen og ballonen kan forsvinde 
ude i horisonten. De hverdagshistorier som underbygger det luftige og svæ-
vende i organisationen kunne ligge i, at vi ikke bare kan konkretisere det ab-
strakte i reifikationer og dermed en objektiv virkelighed. Vi må forholde os til 
at virkeligheden er en social konstruktion og at vore organisationer ikke kan 
tingsliggøres som et luftskib vi kan tage ned på jorden og undersøge mens det 
holder stille. Vi må undersøge det mens det flyver, og vi må gøre det med det 
sprog, der findes i ballonen. Dette perspektiv kan overføres til emergens og 
kontingens på både mikro, meso- og makroniveau (Mejlby 2005), når vi øn-
sker at blive klog på styringen af vores organisation frem mod noget, vi ikke 
kender. I anden ordens kybernetikken bevæger målene sig hele tiden, og vi er 
selv også som iagttagere aldrig i stilstand. Vi er altid bundet til en kontekst, 
når vi ser på virkeligheden, og vi kan ikke være i to balloner på samme tid: Vi 
kan ikke være ombord i alle balloner på éngang. Når en leder således siges at 
have et helhedssyn, er dette et ”syn” set fra en bestemt afgrænset ballon. In-
gen leder kan se alle balloner på én gang.  Vi vil altid indtage en given position 



 
 

og hver især se på virkeligheden ud fra vort eget kirketårn. De symboler der 
understreger den sociale konstruktion af virkeligheden i tegningen ballonen 
som protype optræder som et afgrænset og flygtigt men også fritsvævende 
perspektiv. Pilene i bunden af tegningen symboliserer den historiske konstruk-
tion, som ballonerne indgår i, og de forskellige tekster i nærheden af de for-
skellige balloner angiver den særlige symbolske betydning, som hver ballon 
har for tegneren fx leadership pipeline, udvikle vision og strategi, accellerator 
ol. Symboler kan jo sagtens være af personlig, individuel karakter som her 
med de skrevne tekster ved ballonerne men også være konventionelle metafo-
rikker som det forhold at luftballonen symboliserer et fugleperspektiv, en over-
svævende position. Vi ser endvidere, at metonymien spiller ind i den symbol-
ske tegning som at ballon står for et perspektiv, de mange balloner på himlen 
står for mange måder at se virkeligheden på, de yderste balloner står for no-
get, der måske er ved at forsvinde fra organisationen ol.  

Sætter vi ovenstående fortolkning ind i vores rudemodel (Jægerum 2013) ser 
vi følgende beslægtede kategoriseringer: 
  

Metafor Myte Symbol  Metonym 
Kropsmetafo-

ren 
 
Jeg er for første 
gang tryg i mit 
arbejdsliv. 
 
 
 

Den personlige 
historie 

 
Jeg kender ikke 
de tråde der 
kommer til at 
koble sig 

 

Det tilfældige, 
personlige sym-

bol 
Jeg kan bruge 

ballonerne, vejen 
frem 

Den subjektivt ople-
vede nærhed 
Del/helhed 

Vi har snakket om 
drømmen sammen 
 

Den kulturelle  
og strukturelle 
erfaringsmeta-

for 
Luften kan gå af 
ballonen 

 

Den konventi-
onelle hver-
dagshistorie 

Når man vender 
sig mod noget 
vender man ryg-
gen til noget an-
det 
 

Det konventio-
nelle symbol 

Hele tiden tråden 
tilbage til det hi-

storiske 
 

Den kulturspecifikke  
Navnebytning 

 
Ballon for vision 
Tråde for sammen-
hæng 
Farvede balloner for 
forskellige opfattelser 
 

Metaforisk on-
tologi 
Ballonen kan 
forsvinde ude i 
horisonten 
 

Mytisk onto-
logi 

 
Eksplorativ stra-
tegi er at turde 
slippe 

Symbolsk onto-
logi 

 
Visionen er en 
ballon for sig selv 

Metonymisk ontologi 
Ballonerne viser, at 
man tør miste kontrol-
len 

 
 



 
 

   
 
Den sammensatte semantiske rude viser os centreringen omkring den protypi-
ske metafor organisationen er balloner og konnoterer den socialkonstruktivisti-
ske position, som ligger bag perspektivet på fremtiden. Virkeligheden er en so-
cial konstruktion, og den måde vi internaliserer de vaner og rutiner, der findes 
i en given kulturs balloner bliver til de overførte metaforikker, som vi opfatter 
som vores tingsliggjorte virkelighed. Strategisering i dette perspektiv er at 
skabe den virkelighed, som vi herefter opfatter, som det vi skal rette os efter, 
eller ubevidst bliver forført af. 
Der er tale om en rekursiv bevægelse, hvor vi betydningsmæssigt konstruerer 
det, vi bliver spundet ind i. Vi deltager alle i et kontekstuelt spil, hvor vi konti-
nuerligt påvirker kontekstens konstruktion gennem vores deltagelse i det soci-
ale spil. Der er dialektik i ballonmetaforen, således at den ballon, vi befinder os 
i, har vi selv været medkonstruktør af, samtidig med at vi formes af ballonen. 
Der er tale om en strategiseringsproces, hvor vi deltager i et ballon-livsstilsspil, 
som vi skaber og påvirkes af i samme moment. I forhold til ballonmetaforens 
selvvævede spind af antagelser bygger strategisering på, at enhver kontekst 
emergerer og forandrer sig uforudsigeligt i relation til de muligheder og be-
grænsninger, der opstår, når individer i organisationen strategiserer tilbage på 
konteksten. Subjektivering og objektivering (at virkeligheden fremstår som om 
den er objektiv) er dialektisk forbundne kar som må udforskes gennem eksplo-
rative strategier.  I forbindelse med sådanne eksternaliserings- og internalise-
ringsprocesser springer det i vores billedbaserede fokusering i øjnene, at de 
metaforer, som lederne har i deres hoveder, vil bestemme deres fremtidige so-
ciale handlinger, og at de selv kan udvikle alternative metaforer som virker 
den anden vej. Strategisering går begge veje og udtrykker den uigennemskue-
lige kobling mellem den kontekstuelle kraft i en organisation og den implikative 
kraft, hvor man selv indvirker på kulturen. Enhver, der stiger ombord i en bal-
lon strategiserer på sin egen individuelle måde i den konkrete kontekst, som 
også iterativt strategiserer tilbage på ballonkurvens medlemmer. Det proaktive 
menneskesyn dominerer den prototypiske ballonsymbol og dialektikken mel-
lem makro og mikroniveauerne foregår både som reproduktion og som poten-
tiel transformation. Kompleksiteten består i, at der er tale om en forudsigelig 
uforudsigelighed og en uforudsigelig forudsigelighed. Livet er en luftballon vi 
påvirker og påvirkes af under flyveturen fra fødsel og til død.   
 
Organisationen er frihed  
* Jeg kender ikke de tråde, der kommer til at koble sig 
* Eksplorativ strategi er at turde slippe 



 
 

* Hvad er horisonten? Er der en frygt for ikke at fange dem igen? 
  

 
Vi så ovenfor at den prototypiske ballonmetafor i det socialkonstruktivistiske 
multivers danner grundlag for en række elaborerede og beslægtede metaforik-
ker. En af disse affødte metaforer er organisationen er frihed, som illustrerer 
det forhold, at vi kan opleve, at vores system er let at påvirke og at vi kan 
være løst koblet tilstede i dette med mulighed for kreativitet og innovativ ad-
færd. Ombord i ballonenerne svæver vi frit rundt på himlen men er koblet til et 
system og nogle åbenlyse eller skjulte organiseringsprincipper. Friheden er i 
denne metafor måske en illusion for, hvad nu hvis vi via den relationelle magt 
skjult er blevet installeret med en viden, der får os til at gøre det, vi skal (Fou-
cault i Stormhøj 2006). Måske er vi blot selvovervågende tilstede i kurve andre 
har anbragt på himlen? Viden har en historisk karakter symboliseret ved pilene 
i tegningen: Billedet viser bagudrettet fremtiden. Hele tiden tråden tilbage til 
det historiske.  
De historiske magtbetingelser  konstruerer et praksisfælleskab af både mulig-
gørende og begrænsende kraft. Magten er sproglig og relationel og indbefatter 
frihed og dermed muligheden for modstandsformer. Det er risikablet at slippe 
ballonerne fri, for vi ved ikke, hvor de flyver hen, hvordan de interagerer, og 
hvor de ender. Eksplorativ strategi er at turde slippe og her i tegningen med 
luftballonerne er der tale om risikoledelse på et hyperkomplekst grundlag, hvor 
der arbejdes nysgerrigt, selvforstyrrende og fremmedforstyrrende med opga-
verne og hvor alle sandheder kastes op i luften. Udfordringen i strategiserings-
processen er at medarbejderne i ballonerne enacter så meget, at de bliver 
selvstyrende og autonome og kapper koblingen til de organisatoriske værdier. 
Det handler om i et fremtidsscenarie med disse luftskibe at disse tænkes som 
strategisk selvledende enheder, da ledelsen ikke kan være alle steder på én 
gang og må kunne tåle en høj grad af delegeret frihed under ansvar ombord. 
De myter og hverdagshistorier, der opstår i relation til ballon- og frihedsmeta-
forikken er tynde narrativer om en uigennemskuelig proces og en fraværende 
ledelse. Udviklingen kan let komme til at stritte i forskellige retninger og en-
hver sejler sit eget luftskib. Symbolsk er der noget forskelligt i de ensartede 
balloner. I tilknytning til metaforen organisationen er frihed ses symboler som 
luftskibe i forskellige retninger samt pilene fra den historisk forankrede fortid i 
de organisatoriske grundantagelser. Endelig er metonymien med til at for-
stærke frihedsmetaforikken som bounded rationalitetsmyte idet ballon står for 
frihed, de ensartede balloner står for struktur og pilene står for kulturhistorien.  

 



 
 

Organisationen er en historisk konstruktion 
*Jeg tager det bedste med ud i fremtiden 
*Når man vender sig mod noget vender man ryggen til noget andet. 
*Hele tiden tråden tilbage til det historiske. 
 

 
Ved at anvende mange forskellige metaforer om fremtidsscenariet kan man 
læse strategisering  på mange forskellige  måder. Det spændende i vores til-
gang til fremtiden og ønsket om at kunne begrænse vores downloading af 
kendte mønstre er, at vi som kulturhistoriske væsner er indfældet i en historie 
og har vores livsmanus med ind i fremtiden. Vi kan ikke ”delete” historien, og 
metaforen er jo selv en tilbagevisende sprogfigur, der udspringer af de erfarin-
ger, vi allerede har gjort. Det ligger på denne måde indbygget i sproget, at det 
er kulturhistorisk funderet og ikke kan tænke ud over sig selv samtidig med at 
vi gennem kontakten til de kulturhistoriske metaforikker kan opleve små eller 
mere omfattende grader af muterende og transformative metaforikker. Der er 
mystik i strategiseringen og dialektikken. For at bryde en prototypisk metaforik 
op, må vi forstå at en given metaforisk horisont begrænser det, vi får øje på. 
Den forstås i vores håndbog som nogle særlige briller, som vi anvender i for-
ståelsen og beskrivelsen af en foreliggende situation. Vi kan dristes til at påstå 
at den nærmest udgør et lille paradigme for vores gøren og laden. Når antagel-
sen er at der hele tiden er tråde tilbage til det historiske som i en variation i 
metaforen organisationen er en historisk konstruktion, er det en markant refe-
rence til socialkonstruktivismen og den kulturhistoriske skole og det systemi-
ske paradigme. I dette antages det, at vores viden om virkeligheden er en 
social konstruktion, og at den samfundsmæssige virkelighed er en 
konstruktion af vores viden om den. De hverdagshistorier og myter, der 
bekræfter den paradigmatiske kulturmetaforik er fortællinger som:  Jeg tager 
det bedste med ud i fremtiden. Denne myte er opstået som en positiv variation 
af den socialkonstruktionistiske filosofi at den, der tænker i problemer vil se 
problemer, og den der tænker i ressourcer vil søge mod disse. Der har udviklet 
sig den praksis inden for organisationsudvikling at tage det bedste med fra for-
tiden for at skabe mere af det i fremtiden. Denne best-practice-tilgang bety-
der, at der fokuseres på de bedste historier i strategiseringen. I den værdsæt-
tende samtale arbejdes der ud fra, at glasset er halvt fuldt og ikke halvt tomt 
(Gergen 2005 s.41). Når man tager det bedste med fra fortiden ud i fremtiden 
kan man drømme mere af det, der er gået godt og bruge dette som en anled-
ning til at fokusere på ressourcer og mindre på problemer. Metaforisk tager 
den værdsættende samtale udgangspunkt i den positive kerne af socialkon-
struktionismen og placerer således fremtidens rødder i fortidens jord. De tråde, 



 
 

der går tilbage i vores organisatoriske kulturhistorie, kan jo være både af pro-
blematisk art som bestående af gode resultater, så en anerkendende tilgang til 
at arbejde med historisk materiale rummer begge perspektiver. Det er ikke 
alle dårlige erfaringer vi skal glemme, ligesom det heller ikke er alle 
gode fortællinger om fortiden, der fortsat kan være til nytte. I en orga-
nisation kan det gå skidt med at gå godt, hvis ikke der er nogen, som har op-
daget, at man har sat en fejlkurs. En fortælling som når man vender sig mod 
noget vender man ryggen til noget andet er således en erfaringsbaseret meta-
for, der illustrerer, at vi ser et eller andet, men at vi ikke kan se det, vi har fra-
valgt at få øje på. De hverdagsrealistiske historier er det kit, der binder os 
sammen og legitimerer de handlinger, vi udfører. Disse udbredte historier vur-
deres ikke ud fra, om de er sande men ud fra, om de er nyttige i en given kul-
tur (det pragmatiske syn). I den prototypiske metafor organisationen er en hi-
storisk konstruktion ses der symbolske tegn som tråden tilbage til fortiden. 
Dette symbol er konventionelt og ses i lignende symboler som skæbnetråden, 
slægtstråde, meningstråde, at tabe tråden ol. Der kan ligge en søgen efter en 
forbindelse i brugen af dette symbol: Jeg kender ikke de tråde der kommer til 
at koble sig. Der ligger her et udtryk for, at vi ikke i strategiseringen kender de 
præcise koblinger, da de både kan være løse og faste. Såvel det interne sam-
spil som det eksterne rummer uforudsigelige mønstre af adfærd. Man ved ikke 
som leder, hvordan trådene kobler sig i de komplekse responderende relate-
ringsprocesser. Som en understregning af metaforen organisationen er en hi-
storisk konstruktion ses metonymer, hvor der er navnebytte hvor tråd står for 
forbindelser, ryggen står for den blinde plet, ombord står for at være sammen 
ol.    
 



 
 

 

Frihedsballoner 

Det ønskværdige fremtidsscenarie som et differentieret kulturbillede er her: 

 

Organisationen er løst koblede systemer, som symboliserer frihed til at 
bevæge sig i forskellige retninger og til at passe på egen ”kurv”. De 
multiple mikrosystemer fremstår som ens men er dog forskellige i 
holdninger og indhold. De svævende enheder er alle en del af et større 
system, som er historisk forankret og som har tråde tilbage til begi-
venheder, der danner deres identiteter. Aktørerne i et system enacter 
og indvirker på omgivelserne, der strategiserer tilbage på aktørerne.    

 

 

En sammenligning af de to billeder skibe og balloner:   

Organisationen er balloner 

 

Organisationen er frihed  

 

Organisationen er en historisk 
konstruktion 



 
 

 

 
 

Fremtidsscenarie Tegning 11 
 
 
 

     
              Nutidsbillede (tegning 4) 

Organisationen er løst kob-
lede systemer, som symbo-
liserer frihed til at bevæge 
sig i forskellige retninger og 
til at passe på egen ”kurv”. 
De multiple mikrosystemer 
fremstår som ens men er 
dog forskellige i holdninger 
og indhold. De svævende 
enheder er alle en del af et 
større system, som er histo-
risk forankret, og som har 
tråde tilbage til begivenhe-
der, der danner deres iden-
titeter. Aktørerne i et sy-
stem enacter og indvirker 
på omgivelserne, der strate-
giserer tilbage på aktørerne.   

 

Dramatisk kulturbil-
lede i et splittet spæn-
dingsfelt mellem mo-
derskibet og stopbille-
det på vej mod noget 
relationelt nyt. Et bil-
lede indadtil bag kulis-
sen og udadtil i et 
medskabende fælles-
skab i den ændrede 
kultur. En organisato-
risk kamp mod relatio-
nel udvikling i en for-
tælling om, at forskel-
ligheder kan skabe no-
get unikt sammen. 

 



 
 

 
 
Sammenligner vi de to billeder af nutiden og fremtidsscenariet rummer de 
begge forskellighed og differentiering i det ens. Hvor der i billede 1 er et stop-
billede, en fikseret begivenhed, hvorfra fortolkninger nyskabes og en overgang 
til noget nyt formes under en dramatisk kamp, er der i fremtidsscenariet en 
koordineret bevægelse imellem de forskellige balloner, som alle er knyttet til 
fortiden på rejsen til fremtiden. Det er derfor et bagudrettet fremtidssyn, som 
dominerer det ønskværdige billede af organisationen.  
 
Tegneren selv har følgende betragtninger om forskellen på de to billeder: 
”Forskellen mellem billede 1 og 2 er at billede 1 afspejler en organisation,  der 
sejler( bogstaveligt) i hver sin retning  og uden retning. Vandene  er oprørte 
og understrømmen er stærk. Vidste aldrig om man var søstærk nok til, at klare 
dagen, måneden og året. Det var som at drage i krig hver dag. Krop og sjæl 
blev udmattet , forsøgte at rette skibet op og skue ud mon en ikke eksiste-
rende horisont. Følelsen af at kapitulere og sige stop var svært men nødven-
digt. Der opstod en periode med magtesløshed og en gnavende fornemmelse 
af at vi måske ikke kunne lykkes. Vi 3 i ledelsen låste os inde det første år, og i 
begyndelsen på det ubevidste plan brugte vi alle kræfter på at lære hinanden 
at kende og afprøve grænser både menneskeligt og fagligt. At finde denne 
styrke sammen, at turde kaste lys indad og ikke udad i organisationen, var nyt 
og iøjnefaldende for mange. Dette ” betalte” vi en høj pris for ved, at persona-
let ikke kunne få øje på os. Vi stod fast og fortalte dem vores bevæggrunde og 
til vores store glæde var der stor forståelse næsten hele vejen rundt. Dette ar-
bejde gjorde os bevidste om vigtigheden af at holde sammen, holde ud og 
melde ud……..Vi er nu et sted hvor projekter er vokset nedefra, hvor der er sy-
nergi mellem ledelse, medarbejdere og opgave. Selvom jeg ikke maler rosens 
duft, gav det en dejlig fornemmelse i kroppen at male rosen. Vi ved stadig ikke 
nøjagtigt, hvor vi ender, men vi svæver i sammen retning men i forskellige 
tempi………. Og ude i horisonten ser fremtiden lys ud.” 

 
 
Sprogets styrke ligger i tegnenes evne til at rejse fælles forestillinger i os. Vi 
ser for os en markant forskel i de to billeder, som metaforisk betegner forestil-
lingen alt sejler til at nu svæver systemet mod nye horisonter. Der er en be-
vægelse fra mangelsyn til ressourcesyn, fra afmagt til håb om det nye, der vi-
ser sig. Hver gang vi forstår et billede, en erfaring eller en begivenhed i lyset 



 
 

af noget andet, så benytter vi metaforer og her er der en metaforik, som pro-
totypisk er den samme med skibe på havet og skibe i luften, men som alligevel 
konnoterer forskellige positioneringer. Strategisering betegner det komplekse 
samspil, der er mellem agenterne internt i systemet og samspillet i relation til 
det eksterne system.  Vore handlinger bliver en del af omgivelserne og disse 
omgivelser virker tilbage på os. Et mangelsyn vil virke tilbage som mindre af 
det, vi gerne vil opnå. Et ressourcesyn vil virke tilbage fra omgivelserne, som 
det vi gerne vil have mere af. Strategiseringen foregår i det spiralære domæne 
(Jægerum 2012), hvor det levende system i interaktioner bevæger sig i en 
uigennemskuelig kombination af reproducerende og potentielt transformative 
processer. Alle relationer er komplekse og et udtryk for kontekstualiserede me-
ningsskabelser, som en leder må søge at få kontakt med gennem kommunika-
tive invitationer. De centrifugale kræfter i systemet virker udad mod de eks-
terne forhold og de centripetale kræfter virker indad mod selve organisatio-
nens aktører. Det spiralære består i at det levende system bevæger sig kom-
plekst og peger på det særlige forhold i strategiseringen, at der skal være sær-
lige opmærksomhedspunkter på den dialektiske proces i al udvikling. Weick 
2015 s.91) udtrykker det sådan: ”Når mennesker handler, afrandomiserer 
de nogle variabler, de indfører rudimenter af velordnethed og skaber 
bogstaveligt talt deres egen begrænsninger.”  

Senesmaking i strategisering fokuserer på ”making” (handlinger) og ikke bare 
på ”thinking”. Der er lagt op til en eksplorativ strategisering imellem luftski-
bene, hvor aktørerne udnytter det momentum, der opstår, når noget bevæger 
sig, og nogen gør noget i forhold til billeder af fremtiden. Den metaforiske kraft 
består i, at tanke og følelse forbindes igennem handlinger, som virker tilbage 
på den, der udfører dem. Gennem metaforiske processer kan vi forstå situatio-
ner på en ny måde og opdage eller udvikle alternative billeder, som vi kan or-
ganisere os på. Kampen mod forandringer i organisationen der sejler kan 
transformeres til overskridende koordineringer på vej mod nye horisonter med 
det bedste i kurven. 

Tegning 12 
ORGANISATIONEN ER ET TRÆ MED RØDDER 
 



 
 

 
Udsagn fra associationsværkstedet om organisationstræet: 
Træet har rødder og stamme 
Der er en stor krone som rækker opad 
Der er en flok på vej ind i den oplyste skole 
Danser en fælles dans omkring træet 
Der er et kæmpe rodnet som er synligt 
Rødderne har bredt sig i landskabet og gør det store træ stabilt 
Der er en vimpel som viser, at det her har varet længe og vil vare længe frem-
over 
Jeg ser vi er på vej op mod pyramiderne 
Der er et gult lys, et optimistisk skær af en vision ind over det lærende landskab 
Pyramiderne er som store bjerge, der skal bestiges 
Der er en bevægelse i billedet op imod noget positivt 
Det centrale er, at træet er så stort og modstandsdygtigt   
Vi skal være dygtige til at tage de nye udfordringer op 
Vi er på rette vej i forhold til at trække på fælles hammel  
 
Der kan udledes 3 dominerende metaforikker af dette fremtidsscenarie: 
 
 
Organisationen er et træ med rødder 
*Hos os er der en helhed af rødder, stamme og krone 
*Der er en sammenhængende vækst i vores organisation 



 
 

*Det strategiske billede af træet i midten 
 
I denne prototypiske metaforik organisationen er et træ med rødder trækkes 
der på et erfaringsområde fra gartneri/skovbrug og et andet erfaringsområde 
vi kunne benævne den åbne organistiske systemteori. I billedplanet som op-
står i sammensmeltningen af de to områder, ser vi en organisation, som skal 
have den rette næring og som udfordres af de betingelser, der er i konteksten. 
Organismemetaforikken som den radiale forestilling i midten af symbolet væk-
ker associationer om biologisk udvikling, om evolution og tilpasning til kon-
tekstbestemte miljøer (homeostase). Træer, der vokser i skygge bliver ander-
ledes end træer, der vokser i sol. I ovenstående symbol har træet masser af 
plads, og det sunde store træ vokser ikke i skyggen af noget andet. Der er tale 
om en organisation, som metaforisk har sit eget lange livsforløb gennem for-
skellige faser og forskellige vejrlig. Der er meget selvregulering over denne 
symbolik, og de fortællinger, der hører dertil som myter i kulturen er livstræets 
krone, rødder og vinger, laurbærkrans som sejr, egetræet som det, der holder 
i kulturen, du skal plante et træ og gøre en gerning, som lever når du går i 
knæ osv.  
Som kulturhistorisk metaforik kendes træet som et symbol på tapperhed og 
livsmod. På latin betyder ordet robur både træ, kraft og moralsk styrke . Det 
robuste i træsymbolikken omkranses i vores forståelse af fortællinger og myter 
om heltedåd og tapperhed, når alle tager et nap frem mod det, der er det 
ønskværdige ikke bare for den enkelte men for helheden. Når der danses om-
kring træet, er der noget, som skal fejres, og dette minder om at egekransen i 
den romerske kultur blev brugt som et symbol på opofrelse og udholdenhed. 
Gamle store egetræer har gennem tiderne i den europæiske kulturhistorie re-
præsenteret ærefrygt og ædelmodighed. Der er både noget tungt og let over 
rødder og krone og i organisationen som et træ med rødder ses metonymien i 
navnebytte som rødder står for tradition og historie, stamme står for solid 
selvregulering, krone står for vision, træets blomster står for innovation og for-
nyelse, pyramider står for udfordringer og samarbejde osv. 
 
Hvis vi sætter træmetaforikken ind i rudemodellen (Jægerum 2013) får vi føl-
gende semantiske oversigt: 
 

Metafor Myte Symbol  Metonym 
Kropsmetafo-

ren 
 

Den personlige 
historie 

Jeg oplever at vi 
er begyndt at 

Det tilfældige, 
personlige sym-

bol 

Den subjektivt ople-
vede nærhed 
Del/helhed 



 
 

Jeg ser vi er på 
vej op mod pyra-
miderne 
 

trække på 
samme hammel 

 

Træ og pyramide 
har forbindelse 

Vi danser omkring 
træet 

Den kulturelle  
og strukturelle 
erfaringsmeta-

for 
Vi har et stort 
sammenhæn-

gende træ 

Den konventi-
onelle hver-
dagshistorie 

Alle tager et nap 
med 

 
 

 

Det konventio-
nelle symbol 

 
 Træet er symbol 
på tapperhed 
 

Den kulturspecifikke  
Navnebytning 

 
 
Vimplen står for ledelse 
Dansen står for strate-

gisering 
 

Metaforisk on-
tologi 
Vores træ vok-
ser sig langsomt 
stort og stabilt 
 

Mytisk onto-
logi 

Træerne vokser 
ikke ind i himlen 
 
 

Symbolsk onto-
logi 

Livstræets krone 
udfolder sig hos 
os 

 
 

Metonymisk ontologi 
 
Stammen vokser sig 
større og større 
 

  
I ovenstående semantiske oversigt kan vi følge de beslægtede og elaborerede 
udtryk om træsymbolikken som prototypisk  organismemetaforik. Organisatio-
nen som et åbent biologisk system skal være omstillingsparat i forhold til de 
udfordringer, der sanses i omverden. I det organiske krydspres, hvor det åbne 
men også selvrefererende autopoietiske system skal overleve, kan det være en 
sej kamp at klare trykket fra de politiske paradigmer, de markedsorienterede 
paradigmer og de værdiorienterede grundantagelser i organisationen på 
samme tid. Strategiseringen må derfor ses som en vekselvirkning mel-
lem såvel tilpasning til det ydre som en holden fast i de indre organisa-
toriske værdier. I organisationen som et træ med rødder ses krydspresmeta-
forikken som et håb om udholdenhed og langsigtet styrke. Det er kraften i sy-
stemet, der skaber udviklingen men også det helitropiske billede, at som plan-
ter stræber mod lyset, vil organisationen stræbe mod de visionære og værdi-
fyldte højder. Strategisering som samspillet mellem de interne og eksterne re-
lationer omsættes i en optimistisk fit-metafor, der henviser til matching mel-
lem organsationens behov og omgivelsernes interesse (Elting 2009 s.200. ). 
Skal denne fitting lykkes, må systemet analysere omverden på en særlig op-
mærksom måde  og både være kritisk selviagttagende (selvrefleksiv) og frem-
mediagttagende (relationskompetent). En postmoderne fit-metafor fordrer der-
for at organisationen ser, at den ser (dvs. aktørerne ser) og at alle indbefattet 
ledelsen ser, at den ikke kan få øje på det, den har fravalgt at lægge mærke 



 
 

til. Korrektion af adfærd i forhold til den tolkede feedback bliver afgø-
rende i den kompetente strategiseringsproces. Enhver iagttagelse er en 
enhed af en forskel mellem selviagttagelse og fremmediagttagelse, og derfor 
kan fit-metaforen ses en social konstruktion, der ligesom alt andet skal ses ef-
ter i sømmene. Et match mellem strategiske handlinger og struktur er en klas-
sisk forståelse af strategi som i vores håndbog transformeres til metaforisk 
strategisering og dermed en systemisk rejse ind i tvivlens og usikkerhedens 
multivers. Viden bliver mere i denne kontekst et spørgsmål om tro end om 
fakta. Når noget ”passer sammen" (jf. fit) er det fordi vi metaforisk kan få alt 
til at passe med alt. Igennem meningsskabelsen forsøger vi at gøre vore ople-
velser rationelle for os selv og formidler disse rationalitetsmyter til andre. Me-
ningsskabelsen er både en individuel og en social aktivitet, som forenkler det 
organisatoriske liv, så vi kan holde det ud og leve i det. De kognitive kort, vi 
danner og som danner os, bestemmer den horisont, vi får øje på og afgrænser 
de handlinger vi lever igennem. En kulturel betinget vækstmetafor er ikke an-
det end en brugbar begrænsning af en horisont, som samtidig er en guide til at 
holde sammen på det, der ellers forsvinder, når blæsten tager fat i træet og 
stormen forsøger at vælte det, vi har bygget op. Men uden metaforikken om at 
den er organisk klassisk eller postmoderne collageagtig, ville vi ikke kunne se 
skoven for bare træer.  
 
Organisationen er en rituel dans 
*Der danses omkring træet 
*Vi har gjort det vi drømte om 
*Vi har opnået en sammenhæng i organisationen 

 
I denne prototype organisationen er en rituel dans trækkes på to forskellige 
erfaringsområder: for det første ses dans som er koordineret kropskontakt til 
musik og for det andet at der i en organisation er ceremonier og ritualer hvor 
sejre fejres. Sammensmeltningen af de to erfaringsområdet til et billedplan, vi-
ser sig, hvor systemet ses som en dansende organisation frem mod opfyldelse 
af mål og vision. 
Dette er en meget livsbekræftende metaforik, og når dansen går, er der liv og 
optimisme i arbejdslivet. Når der ikke danses mere, eller når man går bag af 
dansen bliver man smidt af kæden og er udenfor fællesskabet. Metaforen kendes 
også fra Elverskud, når vi siger: Dansen går så let gennem lunden. Myterne er 
mangfoldige i bekræftelsen af metaforen og ses endvidere i dansen går i enge, 
livets dans som i malekunsten viser de tre faser: barndom, ungdom og alder-
dom, den der ikke vil danse må af gulvet, den danser godt for hvem lykken 
spiller, livet er ikke altid en dans på roser osv. I disse dansemetaforikker og 



 
 

hverdagsfortællinger om dansens glæder og festlige ritualiseringer i opnåelsen 
af opgaveløsninger træder der en mangfoldighed af symbolikker frem på den 
organisatoriske arena som fx dansen om træet symboliserer sejr, træet er selv 
et tapperhedssymbol, pyramiderne symboliserer byggekunst og rytmisk koordi-
nering osv. Endelig er der i den semantiske kompleksitet et tillæg af metonymer, 
som forstærker dansemetaforikken: dans står for sejrsceremoni og glæde, træ 
står for udholdenhed i rækken af mennesker, vimpel står for betydningsfuld be-
givenhed ol. 
 
Organisationen er pyramider 
*Vi kan bygge pyramider 
*Alle tager et nap med 
*Vi trækker på samme hammel 
 

 
Den prototypiske metaforik i organisationen er pyramider repræsenterer to ud-
bredte erfaringsområder dels at det er et mysterium hvordan pyramidekunster 
blev skabt og udført, og at vi i vore organisationer stræber efter at nå højder i 
komplekse opgaveløsninger. Billedplanet i pyramidemetaforen bliver fyldt med 
budbringere om udholdenhed, byggekunst, snilde, koordinering, mystik, even-
tyrlysten bestigning af tinder og prøvelser gennem tapperhed. Pyramidemetafo-
rikken ses overalt i organisationsteoriens mange trekanter. Riv pyramiderne ned 
og lav flade organisationer, hierarkier som deler organisationen op i overordnede 
og underordnede, forestillingen om en top og bund, pyramidesamfundet med få 
rige i toppen og de fleste i midten og i bunden osv. Rationalitetsmyterne om 
denne pyramidemetaforik er hverdagsrealistiske forestillinger om en traditions-
præget autoritetsfordeling og konnotationer til feudal klasseinddeling. Der er 
udbredte forestillinger og normative fortællinger om det retfærdige ved regel-
orienterede bureaukratier og belønningssystemer for at nå frem og op i toppen. 
Myterne om opstigning og den sociale rangstige og klatring mod pyramidetoppen 
omkranses ofte af symboler på magt og statussymboler. Hædersbevisninger 
som medaljer for lang tro tjeneste  efter 40 års ansættelse i det offentlige i 
samme kontekst belønnes fortsat sådan, at der er symbolske rangforskelle på 
tildeling af hædersbevisninger.  Pyramideformationen kan se som en ”naturlig” 
symbolik og ikke som en social konstruktion, men trekanten som prototype de-
monstrerer i psykodynamisk forstand en maskulin grundfigur (se Jung 1991) 
med brede skuldre i en magtposition. Kropsmetaforikken trekant som magt er 
således indbygget, som en slags arketypisk grundforestilling og projiceres til 
organisatoriske pyramider. Her ses trekanten som en del af et fremtidsscenarie 



 
 

om det dominerende træ i centralperspektivet med pyramiden i periferien. Me-
tonymien som bærer betydningsmarkører videre og overfører prototyper som 
kropsberørte forestillinger ses i pyramidebilledet som navnebytte, hvor pyrami-
den står for det, vi kan stræbe mod toppen af, trekanten står for magteliten i 
toppen, den smalle top står for, at kun få når helt op, pyramiden kan stå for et 
bjerg, der skal bestiges, pyramiden kan stå for det sammenhold og organise-
ringstalent, der skal til for at bygge pyramider ol.    
 
Det sammensatte spiralære kulturbillede i forhold til de tre dominerende meta-
forer: 
 

 
En dans om et pyramidetræ 
 
En sammenhængende vækstorganisation hvor fortid, nutid og fremtid 
integreres i en rituel sejrsdans på vej mod fælles aktiv opbygning af nye 
pyramider og opnåelse af vision og mål, der giver mening og sammen-
hæng. Der skal plantes et træ og gøres en mængde gerninger, som kan 
vare og være holdbare i længden. Det er det lange seje træk der fylder 

Organisationen er et træ 
med rødder 

Organisationen er en 
rituel dans 

Organisationen er pyramider 



 
 

i organisationen. Store træer vokser langsomt til gengæld sætter de en 
kæmpestor krone og sætter mange blomster i fremtiden.  
 
En sammenstilling af de to forskellige billeder: nutidssymbolet og fremtidssce-
nariet: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fremtidsscenarie Tegning 12 
 

En sammenhængende vækstorga-
nisation hvor fortid, nutid og frem-
tid integreres i en rituel sejrsdans 
på vej mod fælles aktiv opbygning 
af nye pyramider og opnåelse af vi-
sion og mål, der giver mening og 
sammenhæng. Der skal plantes et 
træ og gøres en mængde gernin-
ger, som kan vare og være hold-
bare i længden. Det er det lange 
seje træk der fylder i organisatio-
nen. Store træer vokser langsomt 
til gengæld sætter de en kæmpe-
stor krone og sætter mange blom-
ster i fremtiden.  
 



 
 

 
                            Nutidsbillede (tegning 5) 
 
Nutidsbilledet og fremtidsscenariet viser i ovenstående kulturbeskrivelse en lig-
hed i forhold til bjergformationer, natur, lys (sol) lysskær, figurer og bevægel-
sen mod toppen samt en bygning (en institution) i begge billeder. Der er såle-
des prototypiske organiske metaforikker og en kropsorientering, der konnote-
rer deroppe (på podiet, deroppe på pyramidens top). De afgørende forskelle på 
nutidsbilledet som en kørsel i et emergent landskab over for en dans omkring 
et sammenhængende træ viser, at der i scenariet er udviklet en heliotropisk 
prototype. Der er i fremtidsforestillingen ikke mekanisk instrumentel metaforik, 
som det var tilfældet med toget igennem landskabet i billede 1. Figurerne i bil-
lede 1 er individualiserede og i afstand fra hinanden, hvor der i billede to er 
tale om flokke, der danser sammen om træet og i indgangen til den lyse byg-
ning. Det er en mental rejse fra individtænkning igennem eventyrlige prøvelser 
til samskabende heliotropi og troen på opfyldelse af meningsskabelse i sociale 
interaktioner.  
 
 
Tegnerens egne udsagn om forskelle og ligheder i de to billeder: 
 
”Mit gamle billede viser et tog hvor nogle er med og andre er ikke kommet 
med. Bjergene er store forhindringer vi skal over. Der er nogle på banen og 
andre er uden for banen og kan skiftes ind. Nogle kommer op på trappen og 
andre vil gerne men kan ikke.  Der er mange retninger på samme tid og vikin-
gen sidder og kigger på denne mangfoldighed, og der er ingen sammenhæng.   
Der kommer mange ting oppefra ned over organisationen, og det er svært at 
omsætte i virkeligheden. 

Dette er en social konstruktion af 
en prototypisk grundstruktur: op 
er godt og at det organiske liv (or-
ganisationslivet) er under kon-
stant forandring og reproduktion 
på samme tid. I bevægelsen eller 
livskampen kommer vi igennem 
eventyrprægede prøvelser fra løs-
rivelse, forførelse, frigørelse til 
forløsning. Undervejs i denne pro-
totypiske individuationsproces 
mod højere og højere mål og ef-
tertragtede podier, vil vi opleve 
modstande og lysten til regres-
sion. Det er lettere at blive ved 
det ubehagelig kendte end at 
turde tage springet til det 
ukendte.    



 
 

I det nye billede, det strategiske billede, er træet i midten et symbol på rødder 
stamme og krone i vores organisation, der er nu kommet en helhed ind i fore-
stillingen og vi har opnået en sammenhæng i vores organisation. Vi kan bygge 
pyramider fordi alle kan hjælpe med den fælles byggeproces og alle tager et 
nap med. Der danses omkring træet fordi vi nu har formået at gøre det vi 
drømte om nemlig at trække på samme hammel. Vimplen viser det splittede 
flag som et symbol på et flag som har været brugt længst tid….. det har en hi-
storisk værdi ligesom vores organisation har fået. Det er noget der holder i 
lang tid.” 
 
I forhold til strategisering, som dækker over samspillet mellem systemets aktø-
rer og de konkrete kontekster, de opererer i samt interaktionerne mellem aktø-
rerne internt i en organisation, ser vi i den heliotropiske metaforik med stam-
medans omkring et træ, at når der danses og der udtrykkes en ceremoniel sejr 
i troen på at umulige tindinger kan bestiges, vil disse materialiseringer af pyra-
mider og bjergtoppe samt rødder, stamme og krone virker tilbage på organisa-
tionens medlemmer. Når aktørerne strategiserer på omverdenen strate-
giserer denne dialektisk tilbage på aktørerne. Den selvopfyldende profeti 
er i gang men ikke som en lineær vej. At enacte er at skabe et billede af det, 
man gerne vil opnå, uden at man har magten over det. Det uforudsigelige i 
sensemaking ligger i at selvom man har heliotropiske forestillinger i sit fremtids-
scenarie, må man påregne organisatoriske konstruktionskampe undervejs. Sen-
semaking i strategisering foregår retrospektiv, da det er først, når vi handler, vi 
finder ud af, hvad vi mener. Det er igennem profleksionen (eksperimenterende 
handlinger) at meninger skabes, og vi kan aldrig sikre os reaktioner og adfærds-
former på forhånd i en social kompleks kontekst.      
I forhold til metaforisk strategisering kan det heliotropiske billede anspore andre 
til at gå i retning af ressourcetænkningen og finde drømmen bagved enhver 
frustration. Denne drøm strategiserer tilbage på aktørerne. Den positive spiral 
er i gang.  
 
Tegning 13 
ORGANISATIONEN ER ET FARVERIGT STILLADS 
 
 
 



 
 

 
 
Udsagn om fremtidsscenariet fra associationsværkstedet: 

- Ved det første billede var jeg dirigenten på scenen sammen med min 
egen institution 
Jeg ved ikke om stilladset er fundamentet jeg kan se 

- Vi’et skal hele tiden være med til at holde det ved lige  
- En af mine opgaver er, at jeg skal være med til at vedligeholde det stil-

lads, jeg skal også være med til at sætte nye pinde og bjælker og bygge 
opad og måske også rive noget ned, hvis det ikke giver mening ind i or-
ganisationen 

- Vi er 8 institutioner under samme hat, hvis ikke vi har et stillads, der fun-
damentalt fungerer, så tror jeg ikke at teamet fungerer – vi har brug for 
et stillads vi kan være sikre på 

- Vi har brugt fem år på at bygge det op og jeg har selv været en del af hele 
processen – jeg tænker, at hvedebrødsdagene de er slut – det er vigtigt 
at kunne blive ved med at holde fast i stilladset 

- Det har betydning for, hvor fast stilladset er ift. At en ny kan komme ind 
og hvordan kan vi være mentorer for den ny medarbejder til at vise det 
stillads, så han/hun kan komme ind i vores vi 

- I vores lederteam kobler vi altid en mentor på den nye medarbejder, det 
er dels for at de skal finde deres egne ben i den institution, de er blevet 
en del af, men også det team og den organisation, de er blevet en del af 



 
 

- Det er små skridt 
- Det er nærmeste udviklingszone 
- Velvidende, at der er nogle rammer og et fundament og jo flere gange 

jeg kan få italesat det, jo bedre er det 
- Det er en blanding, men mest coachende – det virker bedst, når det 

kommer fra vedkommende selv at finde vejen 
- Det er ikke et fængsel, det er en kultur og jeg synes ordet stillads er et 

statisk ord, men for mig er det mere dynamisk 
- Stilladset står meget fast på jorden, men hvordan det bliver bygget op, 

det er afhængig af kultur, politik, tid & sted, menneskene, ressourcer 
- Det er i hvert fald noget man hele tiden skal være meget bevidst om, det 

er ikke nok, at det kun er én der holder sammen på stilladset, det er vi 
nødt til at gøre alle sammen for at have en chance for at holde på det i 
stormvejr 

- I orkan ville det vælte, der kan komme en ny ledelsesstruktur, der får 
det til at vælte 

- Det er godt vejr, der er rimelig stille 
- Det er lang tid siden, at det har blæst 
- Vi er meget grounded i vores VI 
- Vi er alle sammen med til at skabe den plads til de nye 
- Vores stillads er så fundamentalt, at der skal meget til at vælte os 
- Ying og Yang er jo modsætningerne, og det er egentlig det jeg gerne 

ville have frem, det er modsætningerne, paradokserne 
- Billedet skal være i regnbuens farver 
- Hver pind skal have sin egen farve 
- Hvad er den røde et symbol på? 
- Den røde farve er symbol på det stærke, hvor man går udenfor rammen 

og tager nogle sats 
- Den grå, der tager vi det på rutinen, der er ikke så meget tvivl i den 
- Den røde dokumentation ligger i min egen institution, for den har vi selv 

været med til at vælge, hvordan skulle være.  
- For mig er den mere spændende end den grå dokumentation, som ligger 

ude i det organisatoriske, og det der kommer ovenfra – vores skide må-
linger, som vi har hele tiden. 

- En skide måling er fx en klimamåling, en værdimåling, brugermåling – 
de kommer ovenfra 

- De andre målinger, der ligger i min institution ift. Læring med børnene, 
forældresamarbejde og de aktiviteter vi laver, det er det jeg synes, der 
er det levende i det for der får man øje på fagligheden og jeg kan se 
mine medarbejdere vokser af det 



 
 

- Det kan godt være jeg tænker det er skod og kalder det grå, men det 
kan jo godt være, at det har en betydning, som jeg ikke har set endnu 

- Derfor vil jeg ikke sige, at det ikke skal være der – det er en skal opgave 
- Jeg prøver på at gøre den meningsfyldt – det er en kunst nogle gange at 

finde vejen i det 
- Jeg tænkte også ift. Det spørgsmål vi skulle tænker over – hvad jeg 

kunne gøre for at komme derhen og det er fx at vælge mine kampe, der 
er nogle kampe jeg bare ikke skal tage 

- Der er jeg nødt til at tage det grå i stilladset, for min energi og mit krudt 
kan jeg ligeså godt bruge på noget andet  
Jeg tænker meget ift. Yin/yang – det er forskelligheder, der skal kunne 
passe sammen og paradokserne 

- Ift. Den her problematik, så er det ikke ensbetydende med, at der ikke 
sagtens kan være flow, fordi vores VI er der og stilladset er der 

- Jeg var for meget supermand nogen gange, jeg skulle have styr på det 
hele 

- Jeg siger meget hurtigt ja til ting 
- Det kan godt være lidt supermandsagtigt, han skal bare træde frem, når 

der er brug for det 
- Jeg kunne godt tænke mig at lukke lidt ned for supermand engang imellem 
- Det er en lynlås – jeg vil gerne lukke op og ned 
- Supermand trækker også af og i sin kappe, han kan godt være kontor 

Clark Kent og engang imellem er der nogen, der kalder på ham, så skal 
han være supermand 

- Så er jeg hende, der ordner ærterne 
- Jeg er helten, der klarer problemerne 
- Jeg synes ikke jeg har nogle fjender 
- Den største fjende er nok mig selv 
- Stilladset fylder meget lige nu, fordi jeg har brug for bare at få lov til at 

være i stilladset, være i fundamentet og så finde de veje og spændende 
ting, der er i det 

- Jeg har tegnet mig farverig og det er egentlig ikke sådan jeg tænker om 
mig selv  

- Min drøm er, at alt er muligt i fællesskabets ånd 
- VI’et betyder rigtig meget for mig 
- Jeg kan ikke gøre noget i min egen lille organisation alene 
- Uden mine medarbejdere er jeg ingenting 
- Jeg kan nemt skiftes ud 
- Jeg er ikke uundværlig, så meget Supermand er jeg ikke 



 
 

- Der er også troen på, at vi kan bevare det gode vi har, der er troen på, at 
vi kan 

- Jeg tænker blå som håbets farve 
- Men den skal der også være plads til, for den er der selvfølgelig også 
- Den sociale og det relationelle fylder også meget – det er det jeg lever af, 

det er det, der gør mig glad 
- At man kan vokse i hinandens selskab, bruge hinanden 
- Yin og Yang er mere den der groundedhed – der er ikke noget, der er så 

skidt, at det ikke er godt for noget 
- Hvis man siger hvid må man også sige sort 
- Flowet tror jeg er det ord, der symboliserer det mest – det er forskellen 

fra Supermand, der kan lukke op og lukke i, men det kan være sværere 
at styre, der skal lidt lynlås til for at kunne styre 

- For mig er den her måske mere ligetil end det andet 
- En medarbejder har følt sig krænket af en forældre, både fysisk og verbalt, 

- der bliver jeg nødt til at rulle op og være den Supermand, der hjælper 
hende i det 

- Der prøver jeg på, at den skal opretholdes – selvom jeg skal sige nogle 
trælse ting eller få smidt noget i hovedet, som jeg skal håndtere, så er 
den her altid i spil, dels for at beskytte mig selv men også for at være 
ordentlig over for det menneske, jeg står overfor 

- Jeg får aldrig de sure mails, det er fordi jeg er god til at tage tingene i 
opløbet – jeg venter ikke 

- Der hvor jeg ikke venter, det er når det har noget med andre at gøre, når 
jeg skal hjælpe mine medarbejdere på vej 

- Når det er mig selv, kan jeg godt trække den lidt 
- Strategi er at tænke en vej, asfaltere den, mens jeg går og ændre den 

retning, hvis det pludselig giver mening 
- At have en forestilling om et mål et eller andet sted, det må være lede-

stjernen 
- Den kan sagtens blive udbygget fordi der hele tiden sker noget i processen 
- Måske skulle VI’et have lov til at fylde mere, end jeg har ladet det gøre på 

tegningen 
- Måske skulle baggrunden være én stor sol jeg havde tegnet det på 
- Jeg er glad for, at stilladset får lov til at fylde så meget, for det er vigtigt 

for mig – havde det været et statisk stillads, så havde jeg været mere 
bekymret over, at det bare stod der og det var det jeg var nødt til at 
hænge fast i 

- Det her er et evigt udbygningsfrit stillads 



 
 

- Der er to mekaniske metaforer og to organiske metaforer: en lynlås, et 
stillads, en sol og Yin Yang  

- Jeg er en person, der søger balance 
- Jeg ville gerne have noget, der var modsætningsfyldt og i flow og så kom 

jeg i tanke om Yin/Yang 
- Det synes jeg heller ikke det kan, jeg kan ikke være Supermand hele tiden, 

jeg er også nødt til at være Clark Kent 
- Jeg kan heller ikke altid være et VI – nogen gange er jeg også bare mig 
- Jeg kan heller ikke altid være alle de røde streger, selvom de er sjove, 

nogle gange skal jeg også have de grå i stilladset 
- Yin Yang symbolet er måske i virkeligheden det, der fylder mest i billedet 
- I det øjeblik jeg havde tegnet det, der synes jeg også det hørte til der 
- Jeg har brug for brug for at tænke i min egen ledelsesstrategi, at flow 

betyder noget for mig og modsætninger kan give flow 
- Selvom jeg har kampe og gode dage og dårlige dage, sammen kan det 

give et flow 
- Det er jo igen modsætningerne i det, har jeg noget sort, så har jeg noget 

hvidt og har jeg noget hvidt, så har jeg også noget sort.  
- Det kan godt være jeg ikke kan få øje på det, men jeg ved det er der 
- Der er altid en mulighed, der er altid nogle udveje, du skal bare finde dem 
- Med Yin og Yang er der ikke noget, der er givet på forhånd 
- Jeg er allerede i gang for i det øjeblik jeg tegnede tegningen kunne jeg 

ikke lade være med at gå i gang med strategien 
- Nede på personalestuen vil du kunne se noget jeg har iværksat inden for 

de sidste måneder, fordi der var noget personalet efterspurgte de havde 
behov for, så var jeg nødt til at hjælpe, jeg var lidt Supermand måske, 
med hjælp fra dem 

- Muligvis vil du kunne se måden mine kollegaer siger goddag til dig – det 
er helt nede i de små ting, nogle signaler på, hvordan jeg arbejder med 
ledelse i min institution 

- Jeg håber meget, at du vil mærke vi-kulturen 
- Der er en god stemning, en god tone, mine medarbejdere hilser på de folk, 

der kommer ind af døren 
- Jeg tænker, at mit lederskab er emergent – det prøver jeg på, at den skal 

være 
- Jeg er ikke en dominerende leder 
- Jeg vil gerne have, at de finder det i dem selv 
- En god dag, der fungerer rigtig godt, det er når det hele er i gang derude 

og jeg ikke behøver være en del af det, så synes jeg faktisk jeg er lykkedes 



 
 

- Jeg har fuldstændig tillid til, at de kan klare biksen selvom jeg ikke er der 
og det ved de 

- Hvis jeg er på ferie eller ude af huset, så skal der virkelig ske noget vold-
somt før de kontakter en af de andre pædagogiske ledere 

- Det anerkendende ligger mig meget på sinde 
- De har arbejdet meget med anerkendelse selv, som et fagværktøj 
- Jeg prøver på at se dem alle sammen hver dag 

 
 
I det følgende vælges der tre dominerende metaforikker fra fremtidsscenariet 
 
Organisationen er et farverigt stillads 
* En af mine opgaver er, at jeg skal være med til at vedligeholde det stillads, 
jeg skal også være med til at sætte nye pinde og bjælker og bygge opad og 
måske også rive noget ned, hvis det ikke giver mening ind i organisationen 
*Vi er 8 institutioner under samme hat, hvis ikke vi har et stillads, der funda-
mentalt fungerer, så tror jeg ikke at teamet fungerer – vi har brug for et stil-
lads vi kan være sikre på 
* Jeg er glad for, at stilladset får lov til at fylde så meget, for det er vigtigt for 
mig – havde det været et statisk stillads, så havde jeg været mere bekymret 
over, at det bare stod der og det var det jeg var nødt til at hænge fast i. Det 
her er et evigt udbygningsfrit stillads. 
* Stilladset fylder meget lige nu, fordi jeg har brug for bare at få lov til at være 
i stilladset, være i fundamentet og så finde de veje og spændende ting, der er 
i det. Strategi er at tænke en vej, asfaltere den mens jeg går og ændre den 
retning, hvis det pludselig giver mening. 
 

 
 
Hornstrup peger på, at det at lede forandringer "handler om at udvikle medar-
bejdernes evner til at være aktive medspillere i forandringerne (Hornstrup 
2013 s.49). Dette med at få medarbejderne inddraget i udviklingen af organi-
sationen kan meget vel handle om metaforisk strategisering dvs. til at indgå i 
handlingssamspil med omgivelserne og opdage, hvad der sker, når man gør 
ting forlæns og forstår retrospektivt. I den prototypiske metafor organisationen 
er et farverigt stillads trækkes der på to erfaringsomåder: det første område er 
fra opsætningen af et bygningsstillads, som kan give støtte omkring en mur, 
og det andet område er taget fra forestillingen om den nærmeste udviklings-
zone, hvor antagelsen er, at det man kan sammen med nogen i dag, kan man 
alene i morgen. Denne NUZO-teori sammen med konstruktionsstilladset dan-
ner tilsammen det billedplan, som organisationen ses igennem. Som lederen 
skriver i forhold til strategiseringen : jeg skal være med til at vedligeholde det 



 
 

stillads, jeg skal også være med til at sætte nye pinde og bjælker og bygge 
opad og måske også rive noget ned. Det er denne overførte betydning af det 
konkrete stillads til det abstrakte psykiske stillads, som skaber stærke billeder 
af meningsskabende konstruktioner i samspillet mellem ledelsen og de ansatte. 
Stilladseringsbegrebet er hentet fra bygningsfaget (Hansen 1999 s.10) men 
skal ikke opfattes som noget statisk materielt men tværtimod noget processu-
elt hvor den kompetente støtter nogen i at lære nyt. Denne stilladseringsmeta-
for kunne, når den kobles med strategisering betyde, at vi udfører handlinger 
sammen med nogen i et fællesskab og observerer, hvordan disse skal fortolkes 
for at skabe mening. I virksomhedsteorien er der en sammensmeltning mellem 
motiv og mål, og når det vi gør, også er det vi er motiveret for opstår der sy-
nergi og læring. Metaforen har en vældig kraft i forhold til forståelse af og til-
gangen til strategisering, som noget der foregår i den nærmeste udviklings-
zone. NUZO bliver en grundfortælling om afstanden mellem den aktuelle zone 
og den potentielle zone for problemløsning.  
Der opstår forskellige tolkninger af stilladseringsmetaforen og hos Albæk (Mott 
1996)  er historien om NUZO området mellem det, du kan aktuelt, dvs. ens 
selvstændige handlekompetence, og det du kan, når du er i samarbejde med 
andre. Udvikling er et samspil mellem faglige-, sociale- og personlige kompe-
tencer og udviklingen foregår trinvis og ikke nødvendigvis sammen med en der 
er mere kapabel end den lærende. Det vigtigste er den støtte man får under-
vejs mod et mål. Det er små skridt. Det er nærmeste udviklingszone. Myten og 
den udbredte kulturelle hverdagshistorie er, at mennesket former og omformer 
sig selv gennem deres materielle og sociale praksis. Tænkningen er som det 
også ses hos Weick afhængig af de aktiviteter man deltager i. De kognitive 
strukturer er et handlingsorienteret mellemværende, før de bliver en 
del af den enkeltes kapacitet og kognitive kort. De kulturelle betydnings-
systemer vi indgår i, farver de oplevelser, vi skaber mening igennem. De kon-
ventionelle symboler er således også med til at forstærke de sociale konstruk-
tioner, vi frembringer og påvirkes af som i stilladssymbolikken. Stillads bliver 
tegnet på det støttende processuelle stillads og herfra udvikles beslægtede 
symboler som den aktuelle zone, den nærmeste zone og den potentielle udvik-
lingszone. Organisationsmedlemmer regulerer deres arbejdsliv (enacter) og 
bliver selv reguleret af disse. Stillads kan også symbolisere noget mekanisk og 
stift. Farverne i stilladset betyder også noget specielt i denne sammenhæng 
med organisationen: Hvad er den røde et symbol på? Den røde farve er symbol 
på det stærke, hvor man går udenfor rammen og tager nogle sats. Den grå 
farve: der tager vi det på rutinen, der er ikke så meget tvivl i den. De kogni-
tive kort af rutiner og ideer vi konstruerer, opstår mellem mennesker, når vi 
gør noget sammen og skaber mening retrospektivt. Symboliseringen bliver 



 
 

derfor et kognitivt redskab i strategiseringen mod den konkrete praksis og gi-
ver næring til vores sensemaking. I tilknytning til prototypen organisationen er 
et farverigt stillads, opstår der metonymier som pinde står for noget, der byg-
ges op eller rives ned, statisk stillads står for det mekaniske, stilladsering står 
for det organiske ol.  
 
Sætter vi ovenstående stilladsmetafor ind i den semantiske rudemodel (Jæge-
rum 2013) ses følgende oversigt: 

Metafor Myte Symbol  Metonym 
Kropsmetaforen 
For mig er den 
mere spændende 
end den grå do-
kumentation 
 

Den personlige 
historie 

 
Jeg er ikke en do-
minerende leder 

 

Det tilfældige, 
personlige sym-

bol 
Jeg er supermand 

Den subjektivt ople-
vede nærhed 
Del/helhed 

Supermand skal bare 
træde frem, når der er 
brug for det 

 
Den kulturelle  
og strukturelle 
erfaringsmeta-

for 
Strategi er at 
tænke en vej 

Den konventio-
nelle hverdags-

historie 
 

Vores stillads er 
så fundamentalt, 
at der skal meget 

til at vælte os 

Det konventio-
nelle symbol 

 
Så er jeg 
hende, der 
ordner ær-
terne 

 
 

Den kulturspecifikke  
Navnebytning 

 
Lynlås står for at kunne 
lukke op og ned 
 

 

Metaforisk on-
tologi 
Stilladset fylder 
meget lige nu 

Mytisk ontologi 
Stilladset står me-

get fast på jor-
den, men hvordan 
det bliver bygget 

op, det er af-
hængig af kultur 

 

Symbolsk onto-
logi 

Helten klarer pro-
blemerne 

 
 

Metonymisk ontologi 
 
Stilladset (vores støt-
tende zone) står fast i 
storm 

 

Den semantiske rude med metaforik, myter, symboler og metonymer viser en 
konnotativ underbygning af stilladseringsbilledet som prototype for en organise-
ring, der indbefatter en dialektisk udvikling mellem forskellige subjekter under 
de objektiverede sociale konstruktioner. Grundantagelsen som strukturerer vo-
res forestillingsmønster er, at der skal være relationel støtte af aktiviteter og 
gøremål, som vi er indfældet i for at vi kan udvikle os. Det er menneskets prak-
tiske virksomhed fyldt med motiver og mål, der er den afgørende kontekst for 
at vi kan lære og bevæge os i overskridende retninger. Jeg er glad for, at stil-
ladset får lov til at fylde så meget, for det er vigtigt for mig – havde det været 
et statisk stillads, så havde jeg været mere bekymret over, at det bare stod der 



 
 

og det var det jeg var nødt til at hænge fast i. Det her er et evigt udbygningsfrit 
stillads. 

Vi formes af de personer, vi interagerer med i en given kultur og indvir-
ker selv på disse relationer. Strategisering er dialektisk strukturering 
gennem handlinger stilladseret af konteksten.  

 

 
Organisationen er kultur 
* Stilladset står meget fast på jorden, men hvordan det bliver bygget op, det 
er afhængig af kultur, politik, tid & sted, menneskene, ressourcer 
* Jeg håber meget, at man vil mærke vi-kulturen 
* Jeg har fuldstændig tillid til, at de kan klare biksen selvom jeg ikke er der og 
det ved de. Det anerkendende ligger mig meget på sinde. 
* Der er en lynlås – jeg vil gerne lukke op og ned. Supermand trækker også 
af og i sin kappe. 
 

 
Kulturmetaforen som en prototypisk sammensat forestilling henter sin betyd-
ning fra forskellige erfaringsområder i bevidsthedsdannende sociale arenaer 
bl.a. politik, tid & sted, menneskene og ressourcer. I Klaudi 2011 s.121 omta-
les den kulturelle arena som : ” Denne arena udfolder sig i den kulturelle om-
verden, som formes af de værdier, der er styrende for adfærden blandt medar-
bejdere, og af de værdier som man finder bør være styrende for adfærden. 
Kulturen findes i vores kontekst og i omverden for denne og den er 
fordret med og skabt af de værdier vi tror på og lever ud fra.” 
Det æstetiske domæne rummer vore holdninger, opfattelsesmåder, etikker 
som strukturer vore tanker og guider vore handlinger. Alt sammen udtryk for 
kulturmetaforikken, som sammensættes af noget, man kan dyrke hvad enten 
det er jord, politik, fællesskabet eller guder. Når vi udøver kulturel virksomhed 
dyrker vi dvs. kultiverer vi et eller andet område af den menneskelige tilvæ-
relse. En kultur er oplevelsen af de individuelle og kollektivt overførte arbejds-
pladsforestillinger, som viser hen til nogle udbredte antagelser. Kulturen kan 
være en enhedskultur, hvor ting og fænomener er entydige og forenklede. Kul-
turen kan også være differentieret og bestå af en række subkulturer som til-
sammen udgør det mønster, der leves ud fra. Kultur kan endelig være en frag-
mentarisk kultur, som består af et kludetæppe af mønstre, og hvor der ingen 
sammenhæng er mellem de forskellige værdiopfattelser og hvor multiverser 



 
 

eksisterer i de polycentriske organisationer. Myterne om kulturen sidder i væg-
gene og huserer i de spøgelser, der besøger organisationen om natten eller i 
de tynde eller tykke narrativer, der høres på vandrørene.  
 

Myterne 

 

de ligger i det skjulte 

klistrer til væggene 

klæber til korridorerne 

spøger i spejlene 

 

de fordrejer tankerne 

smitter postulaterne 

strukturerer holdningerne 

sår virus i relationerne 

spreder gift i dialogerne 

 

de repeteres på kontorerne 

de cementeres til festerne 

forstærkes til receptionerne 

slører udsynet til naboerne 

dugger ruderne til de fremmede 

 

de legitimerer handlingerne 

toner koncepterne 

holder folk til recepterne 



 
 

 

de låser teksterne 

tager jerngreb på kontakterne 

luger ud i vennerne 

definerer fjenderne 

 

de tegner strategierne 

konstruerer magierne 

afstikker hypoteserne 

myterne tænker i mennesket 

Jægerum 2012 

 

Kulturmyter vokser og smitter, når de først er dannet, og det er for en kulturle-
der vigtigt at kunne skabe modmyter til de destruktive myter, der forhindrer os 
i at komme fremad mod noget nyt. Mytens ærinde er ikke at bevise noget 
men langt snarere at legitimere det handlingsvalg man træffer i forskel-
lige situationer. Denne mytiske forenkling af kompleksiteten (bounded ratio-
nalitet) kan lyde som: Jeg håber meget, at man vil mærke vi-kulturen (måske i 
modsætning til jeg-kultur eller dem-og os-kultur). En myte (en udbredt hver-
dagshistorie)  bruges til at kompleksitetsforenkle meningsskabelsen, så vi har 
et afsæt for det, vi siger og gør samtidig med, at vi skabes af myten. 
En leder kan også kæmpe mod egne myter: Det synes jeg heller ikke det kan, 
jeg kan ikke være Supermand hele tiden, jeg er også nødt til at være Clark Kent. 
Historien om Supermand som et heltebillede man skal leve op til i kulturens 
hegn, idolet som man ikke kan være hele tiden modsvares her af en modmyte 
(modfortælling) om Clark Kent. Lederen ser i et andet ordens perspektiv, at 
myten kan forvanske identiteten og derfor kan dekonstrueres og erstattes af en 
alternativ identitet. Selvet er flydende, og man er altid i spil i forskellige kontek-
ster med forskellige roller og positioneringer.   
Der er mange symboler, som konventionelt kan betegne kultur, da begrebet 
dækker alt, hvad der kan dyrkes. Symboler i ovenstående fremtidsscenarie er 
bl.a. Supermands kappe er symbol på den leder, der klarer skærene og over-
vinder modstandene i dagligdagen, lynlås symboliserer noget, der kan lukkes 
op og ned, biksen er symbol på organisationen ol. Endelig er der metonymerne 



 
 

i forbindelse med kulturmetaforikken hvor navnebytte i daglig tale høres som, 
ledestjerne for vision, godt vejr står for, at der er stille i organisationen, asfal-
tere vejen står for at lave strategi ol.     
 
 
Organisationen er Yin og Yang 
* Ying og Yang er jo modsætningerne, og det er egentlig det jeg gerne ville 
have frem, det er modsætningerne, paradokserne 
* Med Yin og Yang er der ikke noget, der er givet på forhånd. Der er altid en 
mulighed, der er altid nogle udveje, du skal bare finde dem 
* Det er jo igen modsætningerne i det, har jeg noget sort, så har jeg noget 
hvidt og har jeg noget hvidt, så har jeg også noget sort 
 
 

 
Prototypen i Yin-Yang-metaforen hentes fra to erfaringsområder. Det ene om-
råde er fra livets gang som bestående af polariteter og det andet område er fa-
ringer fra døgnets gang som dag og nat. Yin og Yang er symbolet på harmoni 
og balance.  
Alt i verden består af modsætninger. Kineserne kalder denne måde at tænke 
på for dialektisk dualisme. Dvs. enhver ting forstås gennem sin modsætning 
( http://www.kina-portal.dk/filosofi-religion/kosmologi/yin-yang.php).  

På billedplanet bliver metaforen en fremstilling af dialektikken mellem mod-
satte kræfter: Yin og Yang er jo modsætningerne, og det er egentlig det, jeg 
gerne ville have frem, det er modsætningerne, paradokserne. I strategiserin-
gen er det vigtigt, at lederen har dette dobbeltblik på processer og resultater, 
da sproget og den metaforiske symbolik bliver den lygte, der lyser på virke-
lighedens sti. Det vi ikke lyser på ude mellem træerne, får vi ikke øje på. Me-
toden vi foreslår er, at den strategiserende leder skaber et fremtidsbillede af 
det sted man gerne vil hen i sit lederskab og bevæger sig mentalt og hand-
lingsorienteret frem mod det ønskede scenarie, hvorigennem vi antager, at 
man kan blæse liv i forestillingen som proces. Når man enacter strategiser-
ende, skaber man meninger, som virker tilbage på aktøren. Når man 
klargør for sig selv og andre hvilke metaforer, man bygger på, når man taler 
om en sag, er det vigtigt at kunne fremkalde billederne bag ordene og ordene 
bag billederne. Med Yin og Yang er der ikke noget, der er givet på forhånd. Der 
er altid en mulighed, der er altid nogle udveje, du skal bare finde dem. Denne 
livsmorale opstår som en udbredt livsmyte og sætter kraft under strategise-
ringshensigten, som foregår med udgangspunkt i det æstetiske domæne, hvor 



 
 

holdninger værdier har sæde. Vi strategiserer ikke i et tomrum. Vi er som kul-
turmedlemmer bestandigt omgivet af aktører både internt i organisationen og 
eksternt i omverdenen og påvirkes af de konventionelle metaforiske og myti-
ske forhold i al vores færden under de generative scenarieprocesser. Vi konsti-
tueres og struktureres dialektisk og rekursivt på vores metaforrejse og symbo-
lerne Yin og Yang er et majeutisk støttekort over det, vi skal igennem. Op- og 
nedture vil være tro følgesvende i strategiseringen. Det er jo igen modsætnin-
gerne i det… har jeg noget sort, så har jeg noget hvidt, og har jeg noget hvidt, 
så har jeg også noget sort. De metonymer, som skaber de semantiske kunst-
greb omkring vores sproghandlingsmodeller indikerer navnebytte, hvor Yin står 
for det feminine (den hvide prik i det sorte felt) og Yang står for det maskuline 
(den sorte prik i det hvide felt), hvedebrødsdage  står for at arbejdet er fær-
diggjort og vi kan holde fri ol. 

De tre dominerende metaforikker kan fremstilles i den spiralære model i dette 
kulturbillede: 

 

 

Organisationen er et 
farverigt stillads 

Organisationen er Yin 
og Yang 

Organisationen er kultur 



 
 

Yin og Yang med farverigt stillads 

Organisationen er en regnbuefarvet stilladseringskultur med plads til 
mangfoldighed på et anerkendende og tillidsvækkende grundlag, hvor 
de potentielle og nærmeste zoner besøges i åbne tillidsskabende dialo-
ger. Modsætninger og polariteter ses som medspillere i et Yin-Yang 
forhold, hvor der altid anes en udvej, og hvor det tunge tages med let 
sind. Det komplekse forenkles og der søges mod meningsskabelse og 
forankringer i en stærk VI-kultur. 

   

 

 
 

 
   Fremtidsscenarie Tegning 13 
 
 

En kultur hvor de mange 
stemmer kobles ind i en mu-
sikalsk kontekst med en or-
kestrering i centrum af en 
konstrueret scene. Der er 
bevægelse i den sammen-
spillende organisation, og 
der kobles løst og fast til 
verden uden for og til den 
uforudsigelige men også til-
retteviste vej frem mod udø-
velse af ledelse med de 
blinde pletter som ledsa-

Organisationen er en regnbuefar-
vet  stilladseringskultur med plads 
til mangfoldighed på et anerken-
dende og tillidsvækkende grund-
lag, hvor de potentielle og nær-
meste zoner besøges i åbne tillids-
skabende dialoger. Modsætninger 
og polariteter ses som medspillere 
i et Yin-Yang forhold, hvor der al-
tid anes en udvej, og hvor det 
tunge tages med let sind. Det 
komplekse forenkles og der søges 
mod meningsskabelse og foran-
kringer i en stærk VI-kultur. 

 



 
 

 
                         Nutidsbillede (tegning 6) 
 
 
Tegnerens egne udsagn om forskellen på billede 1 og 2: 

Når jeg kigger på billede nr. et og to – og kigger på forskellen, har jeg visuelt 
fundet den ”ro” jeg ønskede at arbejde strategisk med i mit lederskab. Der skete 
alt for meget på billede ét og jeg havde brug for, at få indsnævret det komplekse 
til lidt færre symboler på min organisation. Jeg syntes det lykkedes ret godt. - 
Også at der på billede nr. to ikke er tekst til symbolerne, det låser mig mindre 
fast. Jeg har siden tegningen og samtalen om billede nr. to – af og til vendt 
tilbage til symbolerne (mere eller mindre ubevidst). Tænkt i forskellige situatio-
ner: ”her vil jeg vist lige være for meget supermand” eller ”For at stilladsere må 
jeg… ” eller ”vi (tænkte på solen)– kan I fællesskab….”Billede nr. et har jeg 
faktisk helt lagt væk og kigget fremad i stedet.  

Min strategiske udvikling lige nu ligger i at forstærke/forfine/udvikle/bevare det 
stillads vi i min organisation har bygget op. Både stilladset i min egen institution 
og stilladset i dagtilbuddet – kræver mit fortsatte fokus. Men jeg kan ikke gøre 
det alene, så ”Vi” skal have lov til at fylde så meget som muligt i processen og 
udviklingen. Jeg har pt. et særligt fokus på stilladset i dagtilbuddet, da jeg er 
den leder i teamet der har været der længst og er med til at lære de nye kolleger 
op – jeg må så at sig have fokus på min ledelse i teamet som kulturbærer. ”VI” 
skal bygges op via stilladset – og stilladset er afhængig at ”VI”. De er hinandens 
forudsætninger. På billede nr. 2 har stilladset derfor et særligt fokus for mig og 
er stadig det bærende.. Yin/Yang og solen (VI) har stadig stor betydning, men 
måske mere som grundlaget og forudsætningen for stilladsets succes. Super-



 
 

mands-symbolet (som kan gemmes væk/eller findes frem via lynlåsen) er truk-
ket mere i baggrunden i min bevidsthed. Jeg tænker egentlig, at I det øjeblik 
jeg tegnede det og fik øje på sammenhængen under vores snak…så ændrede 
behovet for symbolet sig også.  

Når jeg ser på både billede et og to kan jeg se, at det er meget vigtigt for mig, 
at have et godt fundament/stillads/rammer – for at jeg kan udføre min ledelses-
opgave. Det er således også, når der sker forandringer/ændringer i stilladset at 
min udviklingsopgave udfordres og jeg/vi må finde andre veje, bygge nye, eller 
ændre…  

Når jeg antager at hverdagsledelse kan sidestilles med forandringsledelse kalder 
det på, at jeg i min ledelse må have fokus på at skabe en synlig sammenhængs-
kraft – sådan at forandringer og dennes effekt hænger sammen med organisa-
tionens overordnede mål, vision, og strategi. At koble kerneopgaven, organisa-
tionen og ledelse sammen for at bevare og styrke sammenhængskraften (VI). 
Symbolsk hænger VI og STILLADSET uundgåeligt sammen i min fortsatte stra-
tegiske ledelse. 

Der hvor jeg står nu, har jeg et stærkt udgangspunkt. Stilladset fungerer, su-
permand der skal klare det hele er pakket mere eller mindre væk og der er gjort 
plads til at VI kan udføre kerneopgaven med balance (YIN/YANG). Dette gør at 
jeg som leder strategisk er i stand til at håndtere paradokserne og forstyrrel-
ser/forandringerne der uundgåeligt kommer som ansat i en politisk styret orga-
nisation. Relationel koordinering er en teori jeg benytter mig af her… da der er 
en gensidig afhængighed i udførelsen af opgaverne (VI).  

I den aktuelle strategiseringsproces opstår der en ny sammensat generativ me-
tafor: Sol-stilladset: 

 



 
 

 

Lederen udtaler: 
”Solen symboliserer ”VI” og stilladset ”fundamentet”. De har nu fået lov at 
fylde hele tegningen og skal tænkes flettet ind i hinanden – de er hinandens 
forudsætninger og er gensidigt afhængige af hinanden. 
Jeg er meget bevidst om mine tanker, mærker efter om de fylder, er gode eller 
dårlige. Jeg er god til at vende de dårlige til positive… kan næsten altid finde et 
eller andet godt – og kan jeg ikke, så er jeg også god til at parkere tanken, sige 
”pyt” (i mit hoved) og komme videre. Jeg tænker så at sige spiralært…over/un-
der/rundt/oppe/nede.. og har meget sjældent et lineært fokus. For mig er tanker 
naturlige og brugbare. Krop og hoved skal være i balance. En dag med meget 
aktivitet på øverste etage kalder på mine løbesko når jeg kommer hjem. Her 
løber jeg til balancen er tilbage igen.  

Forholdet mellem erfaringer, tænkning og metaforik er kompliceret. For mig er 
alle tre i spil… Når jeg skal facilitere nye tiltag eller blot skal holde fokus på noget 
igangværende, benytter jeg alle tre former til at give mening for personalet og 
mig selv. Jeg laver plancher med tekst og metaforer/ikoner til at forstærke me-
ningen. Mine erfaringer er med til, at dette ofte lykkedes og gør processer syn-
lige og håndterbare for mit personale. Når jeg skal formidle tænkningen gennem 



 
 

metaforik skaber jeg også tydelighed for mig selv og står således stærkere i 
formidlingen. Plancherne har vi til at hænge længe…så alle kan med tiden kan 
få mest muligt ud af dem. Jeg oplever at, der længe efter tales og peges og 
udvikles.  Jeg synes, det er tankevækkende at være i processer. Jeg holder me-
get af den rejse, jeg er på i processer, og det berører mig selvfølgelig. Jeg får 
øje på nye ting hele tiden og får AHA oplevelser. Jeg bliver glad og fokuseret. 
Når vi så nogen gange må to skridt frem og tre tilbage, så tænker jeg det som 
en del af processen og benytter det konstruktivt. Forskellen på verbalt at bruge 
en metafor og så tegne en metafor, der skal tolkes har noget med forstærkning 
at gøre. Forskellen ligger primært i at en tegnet metafor forstærker det, 
den kan symbolisere. Når en metafor blot fortælles verbalt, har vi hver vores 
”billede” af metaforen i vores hoved – begge kan såmænd være lige gode, men 
hvis vi skal have dybere ned i tolkningen - kan den tegnede metafor styrke, at 
vi går i samme retning og får noget fælles at samtale og diskutere om.” 

 
Vi strategiserer i og med vores omgivelser, som strategiserer tilbage på os. Hån-
den og handlingen former det, den formes af som i  Weicks enactment-begreb: 
”Vi udvælger situationer at handle i, og i vores handlinger bliver vi sam-
tidig en del af omgivelserne, og disse omgivelser virker tilbage på os 
selv.” (Hammer & Høpner, 2014  S.113). Inspireret af denne 
socialkonstruktivistiske dialektik definerer vi metaforisk strategisering som et 
komplekst spil af situationelle og temporære sproghandlinger, der indvirker på 
såvel den interne som eksterne organisatoriske kontekst, og virker tilbage på 
aktøren/aktørerne. Vi strategiserer og organiserer forlæns og oplever, bearbej-
der, fortolker og skaber mening baglæns. Strategisering er med andre ord at 
enacte og sensemake retrospektivt og rekursivt. Vi er spundet ind i det metafo-
riske spind, vi selv har skabt og begrænset af de strategiseringsresultater, vi 
iterativt og inkrementelt har opnået med vore kognitive billedbaserede kort. Men 
spindet er aldrig færdigt og kan ombygges, nedbrydes og fornyes i en konstant 
emergerende proces.   

 
Tegning 14 
ORGANISATIONEN ER ET TOG PÅ SKINNER 



 
 

 
Fremtidsscenarie 

 
 
                       
 
                          
 
Jeg bliver berørt af det her. En anelse forvirring og verden derude foroven. 
Det er her, hvor vi er på lige nu. Vi er godt på vej….ønsker der kommer en et 
3. billede.    Kunne godt ønske et tredje spor. Der skal være lys på det hurtig-
gående tog. Vi kan se hvor vi er på vej hen.   Når vi kommer herud kommer 
der nye spor. 
Solen er brudt frem fra mørke. Der lys der skinner ned på vejen. Et mål nu…i 
en retning langs skinnerne. Der er en mission og i blommen sidder vores barn i 
en retning.   Her er visionen den gule hånd og de skal kunne genkende sig 
selv. De skal kunne se sig selv i det. 
Vi har fire klynger, meget opdelte….der kommer nu sprækker da vi nu kan 
bruge hinanden ….man bruger hinanden nu fordi skulderen er nede.   Fra ham-
sterhjul til en retning i det nye……. 
Metaforisk cirkulært til skinner og det lineære   …behovet er for at skinnerne er 
lagt  og toget skal kunne finde nye retninger.  Hvornår?   Vi er så meget på vej 
nu……Vi er blevet en kollega mindre og en kollega er kommet til….. 
De kolleger der nu er sammen kan beslutte noget sammen og en retning der 
giver tryghed. 
Vi har haft en afdeling, som var utryg. 



 
 

Det, der gør en forskel er, at du fjerner en hånd og erstatter den med en an-
den hånd…hvordan kan det gøre en forskel så stor.? Det kan ikke lade sig 
gøre…..vi er ikke stækket. Man tør ellers ikke…. 
Toget ville være splittet med den gamle hånd. 
Der er 4  togførere her og der er en leder her og vi er lige høje. Hånden er le-
deren der peger på det der er vigtigt.    
Behov for at kompleksiteten reduceres. 
Der dannes en ring rundt om toget. En sammenhæng som omsættes i praksis. 
Procespilen går i en retning lige nu. Fordi vi tror på det. 
 
Organisationen er et tog på skinner 
*Der er 4 togførere her og der er en leder her og vi er lige høje.   
*Behovet er for at skinnerne er lagt og toget skal kunne finde nye retninger   
*Kunne godt ønske et tredje spor. Der skal være lys på det hurtiggående 
tog. Vi kan se, hvor vi er på vej hen. 

 
En prototype er en kulturskabt grundforestilling, som kategoriserer vore ople-
vede fænomener. Når vi fx tænker på værktøj som begreb, har vi en grundfo-
restilling, en prototype vi tænker ud fra for at kunne genkende et værktøj. De 
fleste har således en hammer som prototype på værktøj i vores kultur. I for-
hold til organisationsprototyper har vi ofte mekaniske og organiske metaforer, 
som vi trækker på for at beskrive det sted, vi arbejder. I prototypen organisa-
tionen er et tog på skinner er der to erfaringsområder, der mødes i metaforen. 
Det ene erfaringsområde er fra togkørsel (en mekanisk metafor), som foregår 
på skinner i en given retning mod et mål og det andet erfaringsområde er den 
lineære forestilling i en organisation fra vision til bevægelsen i retning af må-
let. Der styres i en vedtaget retning og ruten er oplyst undervejs. I socialkon-
struktivistisk forstand er sproget den lygte, der lyser på vejen (her 
skinnerne) og det, vi ikke lyser på, kan vi ikke få øje på.  
I symbolismen er forståelsen denne, at tegnene viser hen til noget andet end 
de selv er. Symbolikken kan man ikke regne ud, da den udtrykker en aftalt be-
tydning, som skal indlæres fra generation til generation. Handlingssymboler, 
verbale symboler og fysiske symboler (Schultz 2004) er flettet ind i hinanden 
og udgør den symbolske spejlsal, vi færdes i. Det vi siger, det vi gør og vores 
omgang med fysiske ting, danner en semantisk betydningskæde i det kulturbil-
lede, som rammesætter vores organisatoriske livsførelse.   
Man kan nærme sig kulturbilledet igennem samkonstruktioner af organisatio-
nens forskellige symboler. I vores håndbog og i den valgte metaforiske metode 
med symbolfremstillingen og associationsværksteder bydes gennem udfor-
skende dialoger på nogle valgte fortolkninger af de fremstillede symboler, der 



 
 

skaber eksternaliserede organisationsbilleder. Dette kræver stor indlevelse og 
symbolsk opmærksomhed. Deltagerne bliver berørte af processen, da billed-
fremkaldelsen og emotionerne fletter sig ind i betydningsproduktionen: Jeg bli-
ver berørt af det her. En anelse forvirring og verden derude foroven. 
Dialog mellem fortolker og organisationsmedlemmerne i associationsværkste-
derne gennemføres med henblik på at konstruere et bud på et samlet kulturbil-
lede. Fortolkningsudsagnene er kontingente og kunne være valgt anderledes 
og med andre opmærksomhedspunkter. Fortolkninger er ikke repræsenta-
tion af fænomenerne derude men en konstruktion af en iagttagelse i 
en given kontekst. Vi forfølger mønstre i de forskellige betydningsspiraler 
ved at belyse 3 dominante metaforikker i hvert symbol og samler op på denne 
fortolkning i kulturbilledet. Formålet er at spore de prototyper, som præger 
vore tankestrukturer og guider vore handlinger i organisationslivet. I metafo-
ren organisationen er et tog på skinner, kan der udvikles multiple fortællinger, 
myter og hverdagshistorier, som filtrerer kompleksiteten og fremstiller en vir-
kelighedsforestillling, vi kan overskue. Gennem vore metaforiske fortællinger 
kommunikerer vi vore oplevelser, værdier og meningskonstruktioner til andre 
og skaber dermed strategiserende den virkelighed, som virker tilbage på os. Vi 
er vore omgivelser og de er os i dialektisk forstand. Uadskillelige. Uigennem-
skuelige. Uigennemsigtige og derfor et mysterium der skal leves.   
I metaforen at noget kører på skinner ligger den lineære fortælling om en ret-
ning, fælles spor og kausalitet i tilgangen til organisationens bevægelse. De li-
neære forestillingsmønstre, som viser sig i første ordens kybernetikken inden 
for mekaniske systemer, som noget, der kan kontrolleres, er ikke et lavere ni-
veau end en anden ordens refleksion men et iagttagelsesmønster, som kan be-
skrive simple systemer og enkelhed i styring af disse systemer.  Men at vide 
og at se, at man bruger linearitet betyder, at man kan se, at man ser lineært 
og dermed kan se, at man ikke er fanget af denne forestilling. Anden ordens 
iagttagelsen af organisationen er togkørsel på skinner lægger op til en iagtta-
gelse af iagttagelsen og dermed til en korrektion af det man ser i første om-
gang.  Det er lidt som at tegne en kompleksitet af faktorer (pile, hånd, klynger 
ol.) rundt om det lineære tog, at fylde det med besjælinger (4 togførere) og 
igennem denne mangfoldige  menneskeliggørelse af den mekaniske togkørsel, 
at blive ført ind i myten om den socialkonstruktionistiske samskabelse og for-
tællingen om  en fælles koordinering i ledelsesarbejdet.  
De symboler, der omkranser de metaforiske fortællinger om togrejsen og den 
organisatoriske skinnekørsel, er solen som et tegn på lysets glæde, de grønne 
pile som symbol på den håbefulde retning og den gule hånd som et tegn på le-
derens retningsangivelse i kraft af planen. Metonymisk er der i billedet en 
mangfoldighed af navnebytningsmuligheder, som i den daglige tale vil kunne 
benyttes til at kitte kulturens mønstre sammen, hvor togførerne står for le-
derne, toget for organisationen,  de 4 haver står for klyngerne, toglygternes 
lysen  står for rejsen mod målene ol. Første og andens ordenskybernetikken 
åbenbarer sig som indflettede prototyper i den samordnede togkørsel gennem 



 
 

det pædagogiske landskab. Rejsen fortsætter og hvor den ender, har vi kun en 
anelse om. Det eneste vi symbolsk ved er, at det foregår med ført hånd.     

    
Rudemodellen til ovenstående fortolkninger vil kunne fremstilles således og 
give et samlet fortolket indblik i togkonstruktionen: 

Metafor Myte Symbol  Metonym 
Kropsmetafo-

ren 
Jeg bliver berørt 
af det her 
 

Den personlige 
historie 

Her er visionen 
den gule hånd 

Det tilfældige, 
personlige sym-

bol 
Lys på det hurtig-

gående tog 

Den subjektivt ople-
vede nærhed 
Del/helhed 

De 4 haver står for 
klyngerne 

Den kulturelle  
og strukturelle 
erfaringsmeta-

for 
Vi har fire klyn-
ger, meget op-
delte….der kom-
mer nu spræk-
ker da vi nu kan 
bruge hinanden 
 

Den konventi-
onelle hver-
dagshistorie 

 
Solen er brudt 
frem fra mørke 

 

Det konventio-
nelle symbol 

 
Kunne godt øn-

ske et tredje spor 
 

 

Den kulturspecifikke  
Navnebytning 

 
Solen som et tegn på 
lysets glæde 

 

Metaforisk on-
tologi 
Toget ville være 
splittet med den 
gamle hånd. 
 

Mytisk onto-
logi 

Fra hamsterhjul 
til en retning i 
det nye 

Symbolsk onto-
logi 

 
Procespilen går i 
en retning lige nu 

Metonymisk ontologi 
 

Toglygternes lysen   

 
Den semantiske rude med metaforik, myter, symboler og metonymer viser 
ovenfor i togmetaforen en række beslægtede grundforestillinger af såvel me-
kanisk som organisk art. Den mekaniske metaforik med tog, skinner og lygter 
kobles med organisk metaforik både som en menneskeliggørelse indeni og en 
vækstmetaforik (klyngehaver), grønne pile, den store hånd den glade sol i 
kontekstfeltet. Semantikken i dette tilfælde er derfor en art mekanisk orga-
nisme og en organisk mekanik, en blandingsmetaforik som forstærker oplevel-
sen af en organisation, som har behov for en markant retningsbevægelse med 
optimisme, som den psykologiske ledsager i alle tegnene. Tingene besjæles og 
abstrakte forestillinger personificeres i strategiseringen, hvor alle konstruktio-
ner er boomerangkonstruktioner, idet de vender tilbage til sig selv rekursivt og 
retrospektivt. I strategiseringsprocessen iværksætter vi handlinger som erfa-
ringsbaseret retrospektion og skaber betydninger fremad, som virker tilbage 



 
 

på os. Når toget kører gennem landskabet strategiserer de 4 ledere undervejs 
og skaber en kædereaktion af resultater, som virker ind på togdriften fremad. 
Strategiseringen er spiralær (Jægerum 2013), idet den flytter sig i et 
spændingsfelt mellem retrospektiv reproduktion og potentiel transfor-
mation. Hvis vi ikke får kontakt med vores kognitive kort over landskabet, når 
vi fører toget, ved ikke, hvordan vi skal styre begivenhederne. I det metafori-
ske lederskab skal man derfor være opmærksom på at omverden styrer os, 
samtidig med at vi implikativt kan styre omverden ved at skabe den som en 
social konstruktion, der altid er kontingent og emergent. Den strategiserende 
spiralitet hører aldrig op.     
 
 
Organisationen er 4 klynger 
* Vi har fire klynger, meget opdelte….der kommer nu sprækker, da vi nu kan 
bruge hinanden …….man bruger hinanden nu fordi skulderen er nede. 
*De kolleger der nu er sammen kan beslutte noget sammen og en retning 
der giver tryghed. 
*Fra hamsterhjul til en retning i det nye. Et mål nu…i en retning langs skin-
nerne.  
 

 
Den prototypiske metafor organisationen er 4 klynger henter billeder fra to er-
faringsområder nemlig fra begrebet klynge som en betegnelse for at noget fys-
sisk (fx huse) er grupperet i enheder og fra et abstrakt erfaringsområde, hvor 
man bruger begrebet om en eller anden form for sammenhørighed (klyngete-
ori). I sammensmeltningen mellem de to områder opstår som her et billedplan 
hvor noget ses som opdelt i fysiske klynger samtidig med at der også konnote-
res til at forståelsesformer går på tværs i sammenhørighedsoplevelser. Det fy-
ske og det abstrakte bliver derved to sider af den samme mønt. De hverdags-
historier, der opstår omkring den prototypiske metafor togkørsel er bl.a. Vi har 
haft en afdeling, som var utryg… der kommer nu sprækker da vi nu kan bruge 
hinanden… fra hamsterhjul til en retning i det nye. Disse myter peger seman-
tisk i samme retning, at der eksisterer en fortidig destruktiv hånd eller split-
tingmetafor i organisationen, som har sandet mulighederne til i et hamsterhjul. 
Der florerer derfor en negativ fortælling om en begivenhed, nemlig dengang da 
en tidligere hånd (medleder) var i gruppen, og da denne nu er væk, kan de an-
dre komme ud af det organisatoriske hamsterhjul. Under de nye vinde, opstår 
der sprækker i strategiseringen og ud fra dekonstruktionen af hamsterhjulet 
opstår der en tryghedsforestilling og en heliotropisk optimistisk stemning med 
den nye bemanding i den kollektive togledelse og i interaktionerne mellem 
klyngerne. Meningsskabelsen forsætter og det heliotropiske skær over det nye 



 
 

tog med de 4 togfører vil retrospektivt kontinuerligt skabe en virkelighed, som 
bliver opfattet heliotropisk og ressourceorienteret. Det nye tog bliver bærer af 
de værdier, den mission og den vision som ledetråde, der sammenføjer resul-
taterne af det, vi forventede. Det er igennem vores opmærksomhed, at vi 
strategiserer forlæns og forstår baglæns retrospektivt i sociale identi-
tetsskabende  processer. Vi konstruerer de omgivelser, vi oplever, og vi op-
lever de omgivelser, som vi konstruerer. De symboler som understreger den 
sociale konstruktion af den ændrede virkelighed er, at klynger symboliserer en 
enhed af elementer, togførere symboliserer lederteam og hamsterhjul symboli-
serer snæversyn. Metonymerne lægger sig som tilstødende forgreninger i det 
semantiske landskab med navnebytte som fx 4 haver står for klynger, togets 
forlygter står for vision, solen står for heliotropi ol.  Som Weick 1995 s.30 si-
ger: ”Menneskene i organisationen producerer til dels de omgivelser de ople-
ver.”  Det afgørende i denne konstruktionsproces er de erfaringsbaserede me-
taforer og myter, som kan dirigere os fremad i toget som et kort. Landskabet 
bliver kortet.         
   
 
 
Organisationen er hænder 
*Hånden er lederen, der peger på det, der er vigtigt. 
*Toget ville være splittet med den gamle hånd. Procespilen går i en retning 
lige nu. Fordi vi tror på det. 
* Det, der gør en forskel er, at du fjerner en hånd og erstatter den med en 
anden hånd.   

 
Den organisatoriske spejlsal vi færdes i fyldt med metaforiske historier, som 
tilbyder os en mening med det, vi oplever og prototypen organisationen er 
hænder stammer fra to erfaringsområder, hvor det ene forestillingen om hån-
dens arbejde, det manuelle og det andet område er begrebet, som vi kender 
det fra hånden på hjertet, hvor hånden symboliserer handlingen af at tro på 
noget. Koblingen af det manuelle og den symbolske handling bliver her i for-
bindelse med organisationen er hænder til et billede af en forførende hånd eller 
ledelseshandlinger med ført hånd. Strategiseringer foregår ved hjælp af de 
myter, der kan tydeliggøre en eller anden retning for os og afgive resultater, 
som virker tilbage på aktørerne i processen. En togfører fører toget, og denne 
kørsel på skinner afgiver kontekstmarkører, som virker ind i førerkabinen. De 
fortællinger, der ligger i den førte togrejse, er procespilen går i en retning lige 
nu …Det, der gør en forskel er, at du fjerner en hånd og erstatter den med en 
anden hånd… Hånden er lederen, der peger på det, der er vigtigt. Sådanne 



 
 

hverdagshistorier eller myter kan have forskellige funktioner afhængig af den 
kontekst de optræder i. Virkeligheden er så kompleks og dermed fyldt med 
uendelig mange fortolkningsmuligheder, at vi som symbolske væsner er hen-
vist til at opfinde eller udvikle historier, som kan samle stumperne en smule. 
Myter(hverdagshistorier) kan således (Jægerum 2003) optræde på følgende 
måder i organisationen: myten er tale, myten er forvanskning, myten er 
historisk, myten er allegorisk, myten er en kunstmyte, myten en meta-
for, myten er løgn, opdigtning, myten er kult og rite, myten er falsk. I 
eksemplet: Hånden er lederen, der peger på det, der er vigtigt, er besjælingen 
af hånden som lederen en fortælling om det udpegende lederskab. Antagelsen 
i historien er at hånd og leder smelter sammen og hånden bliver til mytisk on-
tologi, da den fremstilles som selvstændigt handlende.  
Morgan siger (Morgan 2004): ”Så snart vi begynder at tale, rejser der sig 
en mur af metaforer.” Vi kunne også sige en mur af metaforiske myter, som 
forstærker det, vi ønsker at opleve. Det er i socialkonstruktivistisk forstand 
ikke målet at finde en sandhed men at konstruere de sandheder som pragma-
tisk virker for én eller flere, der hvor man befinder sig. Gendigter vi? Opdigter 
vi? Fordrejer vi? Skaber vi billeder? Konstruerer vi historien? Osv.  
Vore metaforikker hjælper os til at se verden på mange måder og kulturhistori-
ske billeder af hånden som prototype se i udtryk som: at lægge hånd (udtryk-
ker ærefrygt), lægge sidste på værket (at gøre kunstværket, projektet fær-
digt), at være nogens højre hånd (hånden som det ældste retstegn og som 
stedfortræder for retten kunne man være nogens højre hånd), den hånd, der 
rører ved vuggen styrer verden (her står hånden for magtens symbol). At 
holde hånden under nogen (at beskytte nogen mod uret).  Ovenstående er et 
eksempel på, at et symbol som hånden kan have mange betydninger, og når vi 
anvender et symbol, må vi derfor også kigge på den sammenhæng, det indgår 
i. Organisationen er hænder underbygges  i ovenstående fremtidstegning af 
symboler som: hånden symboliserer lederskabet, den gamle hånd symbolise-
rer den tidligere medleder, den anden hånd symboliserer den nye medleder, 
som er kommet i spil. I disse billeder af hånden ses forskellige former for kon-
trol i det stille og de magtformer, som forbindes med manus som symbol: ma-
nipulation, direkte magt, indirekte magt, bevidsthedskontrollerende magt, re-
lationel magt ol. De metonymer som er toneangivende betydninger i forbin-
delse med Organisationen er hænder er navnebytte hvor hånd står for medar-
bejder, hånd står for leder, den gule hånd står for visionen ol.     
    
De tre dominante metaforer, myterne, symbolerne og metonymerne fører os 
frem til følgende spiralære kulturbillede af tog-organisationen: 
 



 
 

 
4 klynger på skinner 

Organisationen er en enhed af klynger og ledere, som er på vej ud ad 
skinner i en ny retning med en vision og mål ombord omgivet af et he-
liotropisk paradigme med sol og meningsskabende hænder af aktivite-
ter og troen på det bedste i kulturens historie. Der er sprækker i kultu-
rens afdelinger, hvor man nu beslutter sammen og udnytter hinandens 
forskellighed og bevæger sig med lederskab og ejerskab ad en fastlagt 
rute.  

 

 

ORGANISATIONEN ER ET TOG PÅ SKINNER 
 
 
 
 
 

Organisationen er 
hænder 

Organisationen er 4 
klynger 

 

Organisationen er et tog 
på skinner 



 
 

 
Fremtidsscenarie Tegning 14 

 

 
                        Nutidsbillede (tegning 7) 
 
Den iøjnefaldende forskel på de to symboler er cirkulariteten i det første billede 
og lineariteten i fremtidsscenariet. Hvor man kunne blive en smule rundtosset 
af bevægelsen i lykkehjulet omgivet af bånd i billede 1, er der i fremtidsscena-
riet en mere en klar retning og en lederpositionering, som trækker på fælles 
hammel (de 4 ledere i førerkabinen). I billede 1 er der mange forskellige ret-
ninger for de strategiske bevægelser, hvor der i fremtidsscenariet er blevet en 
heliotropisk inspireret klarhed om ruten frem mod best practice. 

Organisationen er en enhed af 
klynger og ledere, som er på vej 
ud ad skinner i en ny retning med 
en vision og mål ombord omgivet 
af et heliotropisk paradigme med 
sol og meningsskabende hænder 
af aktiviteter og troen på det bed-
ste i kulturens historie. Der er 
sprækker i kulturens afdelinger, 
hvor man nu beslutter sammen og 
udnytter hinandens forskellighed 
og bevæger sig med lederskab og 
ejerskab ad en fastlagt rute 

En sammensat emergent 
kultur, som kombinerer 
livsenergi og vækstbille-
der med cirkulære bevæ-
gelsesmønstre i en have 
omgivet af sammen-
holdsskabende hænder 
omkranset af et bånd af 
varm sammenhæng og 
hjerteblod. 



 
 

Lederens egne udsagn om forskellen på de to billeder: 

”Der er lavet en vision for fælles viden – fælles udvikling. Der er opstillet over-
ordnede mål, som er skabt på baggrund af en polyfonisk involvering. De er 
genkendelige og synlige for alle. Der er sat spot/lys på ikke den eneste vej til 
målet – men nogle af de udlagte spor. Der er italesat en fælles rejse, hvor der 
på den første færd er brug for en guide, der viser målet. Efterfølgende deles 
flokken, og der findes individuelle veje til målet.          

Forskel på billede 1 og 2 er, at vi er 4 – der skulle holde det røde livgivende 
bånd (navlestrengen), der skulle give organisationen næring. Der er rigtig 
mange gode intentioner men alt for mange uden fokus. Vi befinder os tydelig-
vis i et hamsterhjul i billede 1 og pisker rundt uden egentlig retning. Verden er 
derude og vi kan se den; men vi er ikke en del af den. Isoleret set er der 
mange ting, der trods alt lykkes – men centrifugalkraften er stor.  

I spændingsfeltet mellem de to symboler udfordres vi som ledere på vores au-
tenticitet, nærvær, involveringsevne, tillidsfuldhed, rumlighed og tydelighed. 
Disse lederkompetencer ses i togmetaforen, og det er vigtigt, at vi står sam-
men om den aftalte retning for organisationen, da vi ellers let kan blive sår-
bare. Når vi strategiserer fremad og oplever bagud, må vi være særligt op-
mærksomme på, at virkeligheden er en social konstruktion, og at vi skaber 
mening gennem vore handlinger (sensemaking og enactment). Det bliver vig-
tigt med denne tænkning at kunne koordinere relationelt og undersøge reakti-
onsmønstre i omgivelserne, når vi bevæger os. Vi producerer de omgivelser vi 
oplever.  De små og de store opgaveløsninger må hænge sammen i vores kul-
tur, og måden, vi kan kitte disse intentioner sammen i dagligdagen, er gennem 
teamdannelse og en struktur, som vægter kontekstens betydning for foran-
dring. De konkrete handlinger, vi iværksætter, er involverende møder med 
personalet, tydelige altid synlige mål, opmærksomhed omkring sprogbrug og 
spydspidser(ambassadører) blandt personalet, der bærer tanken om vores vi-
sion og praksisdrømme. Strategiseringen vil for os handle om den sociale kon-
struktion af ambassadører, der bliver befordrende for den virkelighed, vi øn-
sker. Kan vi få mange stemmer til at bære vores budskab, kan vi også lykkes 
med det. Der er blæst liv i togmetaforen, idet vi opbygger et fælles sprog gen-
nem fælles handlinger og ændrer vores samarbejdsstruktur, således at vi nu 
har fælles forberedelse. Der er gået hul på væggene og opstået en masse 
sprækker på tværs. Ledelsen er kommet tættere på de ansatte, og den øgede 
interaktion har fremmet muligheden for meningsfyldt koordination og en op-
mærksomhed på opnåelse af delmål frem mod de store mål i togdriften.” 



 
 

 

Ovenstående udsagn om rejsen fra billede 1 til billede 2 er et illustrativt ek-
sempel på metaforisk strategisering som foregår gennem encatment og sense-
making, som vi møder hos Weick i Hammer og Høpner 2015 s.112: ”Menne-
skene i organisationen producerer til dels de omgivelser de oplever.”  

Når vi enacter skabe vi selv de omgivelser, som indvirker på os. En 
handling er en afgrænsende aktivitet, som vi iagttager og forholder os 
til retrospektivt. I vores tilbageblik på det vi har gang i, bliver vi selv 
påvirket af det, vi har gjort. Meningen (sensemaking) ligger i vore handlin-
ger, som determinerer vores muligheder. Når vi udvælger ledetråde, som lede-
ren i ovenstående symbolcase gør brug af ved at give ambassadørerne stem-
mer, skabes der kommunikativt veje og symbolske ledetråde imellem klyn-
gerne og imellem de ansatte, og ledelsen kommer til at danne de betingelser, 
de kommer til at leve under. Strategisering er benævnelsen for det samspil en 
virksomhed indgår i med sin eksterne kontekst såvel som med den interne 
kontekst. Den konstektuelle strategisering sprænger tendensen til at sløve hen 
i eget hamsterhjul og komme på udviklingstoget frem mod nye horisonter. En 
vellykket metaforisk strategisering, hvor det kontekstuelle samspil er i cen-
trum, lægger op til en dyb indsigt i metaforens væsen og metaforens samspil 
med myter, symboler og metonymer som vist i ovenstående eksempel og i 
analysen af alle symboler i denne håndbog. Med en særlig bevågenhed om-
kring det symbolske sprog kan vi lære at se virkeligheden i et nyt lys og forstå 
strategi på en alternativ måde. Når vi får kontakt med vores retrospektive 
nutidsbilleder, opstår der sprækker og forgreninger i vore erkendel-
sesmønstre og ved hjælp af nye metaforer kan vi bygge nye sociale 
konstruktioner. Det virker som om, at kontakten med de gamle billeder og 
metaforikker er en form for dekonstruktion, som befordrer potentiel transfor-
mation og dermed skabelsen af muterende metaforikker. Når vi udforsker vo-
res metaforer, myter, symboler og metonymer, ser vi ændrede måder at tackle 
nye problemer på. De fremtidsscenarier, som vi begynder at enacte, bliver den 
forestilling, vi kan blæse liv i sammen. En Pygmalioneffekt er startet, fordi vi 
blev påvirket af Pygmalion.  

Nye billeder opstår kontinuerligt, som også lederen med hamsterhjulet/det 
røde bånd og togmetaforen skriver om efter, at de to billeder er lavet og fortol-
ket:  



 
 

”Min strategiske udviklingsopgave lige nu er måske ikke at få skinner lagt ud 
men at få sat mål, så vi kan se, hvor vores mange rejser skal gå hen. Med fo-
kus på alles læring og trivsel. At få målene/udviklingsopgave-ønsker tydelig-
gjort for medarbejdere. Vi arbejder lige nu med visioner og værdier i ledelse, 
hos medarbejdere, elever og i skolebestyrelser. Vi arbejder med at få udvik-
lingsplanen givet liv og få mængden af indsatser minimeret. Ville mindre mere. 
At fremstå som en samlet ledelse, der taler sammen. Vi er stadig på vej. Men 
vi taler alle sammen/diskuterer/udfordres og flytter os. Det røde bånd er ikke 
længere kun blodigt men i den grad livgivende og hele vejen rundt. Vi sidder i 
hver vores hjørne - men flytter os - bytter plads - er på skift i midten. Vi hol-
der ikke kun sammen i bånd. Vi er sammen. Hamsterhjulet er stoppet og vi 
befinder os både på et hurtigkørende tog men også i dette nye billede: 

 

Den røde plet – at ville mindre mere! 

De erkendelser og billeder, der har været med til at udfordre min udviklingsop-
gave som leder, er skinnerne, som er flertydige - både nødvendigt retningsgi-
vende i den givne situation - men også begrænsende hvis den altid opfattes, 
som der kun er en vej til målet. For vi kan ikke alle køre den samme vej - når 
nogle har kørt er "skinnerne" allerede ændret, men vi bevæger os mod samme 



 
 

mål og nogle trædesten skal betrædes.  De teorier, modeller, billeder eller be-
greber, der har rykket mest ved mit ledersyn er, at det har været nødvendigt 
på samme tid at reducere kompleksiteten - lægge skinner ud - at udvise kom-
petent ledelse og efterfølgende producere kompleksitet, som kræver tryghed 
og rammer(at udvise kontingent ledelse. Alt kan udfordre og påvirke min ledel-
sesmæssige udviklingsopgave. Kunsten består i at holde fast - ikke blot flyde 
med men selv styre og være en del af at styre strømmen. Jeg skal finde ud af 
hvor mange røde pletter, der skal være i fokus og rette lygterne mod disse. 
Måden, hvorpå jeg kommer videre i min strategiske udviklingsopgave, er ud 
fra mit nye billede (den røde plet) i min strategiseringsproces at aktivere andre 
til ansvarlig medledelse bl.a. at arbejde med udviklingen af et PLC-team, som 
er mit røde belyste udviklingsopgavepunkt lige nu. Min organisatoriske metafor 
og/eller symbol lige nu er det samme for hele organisationen. Er vildt glad for 
dette billede lige nu (den røde plet). Nu er aktiviteten distribueret ud til også at 
foregå længere ude i vores verden - altid søgende at finde en balance. Afstem-
mer sig og bevæger sig i takt med omgivelserne. Vi er uløseligt forbundne og 
er fælles om noget. Forbindelseslinjer af forskellige tykkelser og vi agerer i til-
pas lethed. Noget er på skift i det røde opmærksomhedsfelt – og det flytter sig 
efter "omgivelserne". Al aktivitet er afhængig af et solidt ophæng. Vi er ikke i 
tvivl om hvor og hvad vi tager udgangspunkt i /har vores ophæng i - forankret 
i ledelsen/udviklingsplan/retning og rammer.” 

Billederne fortsætter med at udvikle sig i metaforisk strategisering, og vi ser 
som i ovenstående refleksioner, at lederen er i metaforisk-symbolsk proces og 
kontinuerligt udvikler nye billeder, der kan blive den virkelighed, der tegnes. 
Det interessante i denne fortsatte konstruktion er, at der også tydeligt refere-
res retrospektivt til de første billeder (hamsterhjulet/de røde bånd) og tog-
metaforen, og det ser ud til at disse også får en drejning i forhold til de nye er-
kendelser. Det røde bånd er nu blevet til et fokuspunkt i et valgt agilt ophæng 
(billedet af den røde plet) og kørslen på skinnerne er transformeret til, at to-
gets lygter nu er rettet mod den røde plet (mere af mindre). Strategiserin-
gen er kontekstualiseret af komplekse responderende relationer in-
ternt og eksternt og derfor uforudsigelige hændelser, som skaber den 
virkelighed, vi formår at have ledetråde til. I meningsskabelsen, som fore-
går løbende i vore organisationer er handlingen i centrum for den måde vi la-
ver spor på. Det er som om, at når toget er kørt, har vi lavet de spor, som vir-
ker tilbage på vores forestilling om ruten. Vi fortolker retrospektivt og kigger 
tilbage for at forstå, hvad der er sket, når det er sket. En organisatorisk me-
ningsskabelse er mere end en teksttolkning, en metafor er mere end et kryd-
deri på sproget – vi udvælger og skaber billeder af det i processen vi vil kigge 
nærmere på, når vi vil flytte verden og vores organisation, hvorved der opstår 
nye muterende metaforikker som i eksemplet med den røde plet i ophænget.        

 

FREMTIDENS RØDDER I FORTIDENS JORD 



 
 

Som afslutning på vores håndbog i metaforisk strategisering vil vi runde af 
med nogle perspektiver, som kondenserer empirien og teorien i vores billed-
skabende metode: metaforik og socialkognitiv semantik, metaforik som 
en social konstruktion, strategiseringsbilleder, kompleksitetsperspek-
tivet og responderende processer. For at disse perspektiver kan få kraft i 
den konkrete betydningsdannelse, som vi har fulgt igennem vores metaforisk-
symbolske empiri, vil vi her bringe en samlet oversigt over de nutids- og før-
fremtidsbilleder, som projektet Pygmalion har skabt med deltagelse af de 7 le-
dere:  

 

 

 

   Nutid                                                Førfremtid 

 

En ørn (=2. or-
dens følsom be-
tragter) i et ek-
sperimenterende 
og improvise-
rende jazzorke-
ster med mang-
foldige strøm-
mende energier 
(passioner), der 
spiller på forskel-
lige instrumenter 
på forskellige sce-
ner og forsøger at 
få det til at lyde 
godt sammen, 
både på hver sin 
scene og i det 
store sammenspil 

 

Det ønskværdige fremtids-
billede viser sig herefter 
som en livsduelig heliotro-
pisk kultur, der fusionerer 
med omgivelserne for at 
omsætte energien i en vir-
kelighedsorienteret kom-
plementær proces, hvor 
meningsskabelsen foregår 
i givne relationer i kon-
krete kontekster. 

 

 

 

En organisation, 
som befinder sig i 
en dobbeltmetafor 
mellem et sørø-
verskib og en mo-
derne færge. Der 
er tale om en 
overgangsmetafo-
rik men måske 
også en dualistisk 
metaforik mellem 
to poler: de gamle 
vaner og de nye 
paradigmer. 
Spændingsfeltet i 
det retningsgi-
vende farvand ud-
sættes for tvivl og 
håb på samme tid 
symboliseret ved 
sol og skyer. Der 

 
 

 
 

En kraftcentre-
ret/vækstpædagogisk 
dannelseskultur med 
rødder og vinger i kon-
teksten af en gård frem 
mod mulige åbninger 
(symboliseret ved den 
grønne dør) for den læ-
rende under en frigø-
rende dannelsesrejse, 
hvor modstandsfyldte 
livserfaringer sættes i 
spil og menneskets 
menneskeliggørelse 
sker i vekselvirkning 
med fællesskabets eti-
ske bånd.  

 



 
 

er metaforisk dra-
matik i billedet, 
og der anes en 
strukturel kamp 
på det ydre plan 
og en indre psy-
kisk kamp og tvivl 
om troen på det 
nye. Truslen lig-
ger i at det nye 
kan gå hen og 
blive en standard-
vare med afvikling 
til kasser og ikke 
sans for den le-
vende forskellig-
hed af menne-
sker. 

    
 

 

En hjerteorgani-
sation med stjer-
nen i kompasset 
på vej mod nøgle-
hullet. Lederen 
søger efter nøg-
len, der kan lukke 
op til det, der skal 
ske og svæver 
over organisatio-
nen med vinger 
men også i kon-
takt med hjertet 
midt i organisatio-
nens. Der er au-
tentisk ledelse i 
symbolets bevæ-
gelse og der er 
flere veje at gå, 
når forandringen 
skal favnes stra-
tegisk. 
 

 
 
 

Organisationen er en hu-
manistisk farvet kompe-
tencebro flankeret af 
unikke personligheder, 
som har hjertet forskellige 
steder og hvor følelser og 
værdier danner grundlaget 
for den fælles musik, der 
engang skal spilles af et 
orkester, som er på vej 
mod nye mål omgivet af 
en ledelsesmæssig ram-
mesætning, der måske er 
stærk nok til at fjerne mis-
lyde i sammenspillet. 

 

 

Dramatisk kultur-
billede i et splittet 
spændingsfelt 
mellem moderski-
bet og stopbille-
det på vej mod 
noget relationelt 
nyt. Et billede ind-
adtil bag kulissen 
og udadtil i et 
medskabende 
fællesskab i den 
ændrede kultur. 
En organisatorisk 
kamp mod relatio-
nel udvikling i en 
fortælling om, at 
forskelligheder 
kan skabe noget 
unikt sammen. 

 

 

Organisationen er løst 
koblede systemer, som 
symboliserer frihed til at 
bevæge sig i forskellige 
retninger og til at passe på 
egen ”kurv”. De multiple 
mikrosystemer fremstår 
som ens men er dog for-
skellige i holdninger og 
indhold. De svævende en-
heder er alle en del af et 
større system, som er hi-
storisk forankret, og som 
har tråde tilbage til begi-
venheder, der danner de-
res identiteter. Aktørerne i 
et system enacter og ind-
virker på omgivelserne, 
der strategiserer tilbage på 
aktørerne.      
 



 
 

 

Dette er en social 
konstruktion af en 
prototypisk 
grundstruktur: op 
er godt og at det 
organiske liv (or-
ganisationslivet) 
er under konstant 
forandring og re-
produktion på 
samme tid. I be-
vægelsen eller 
livskampen kom-
mer vi igennem 
eventyrprægede 
prøvelser fra løsri-
velse, forførelse, 
frigørelse til for-
løsning. Under-
vejs i denne pro-
totypiske individu-
ationsproces mod 
højere og højere 
mål og eftertrag-
tede podier, vil vi 
opleve modstande 
og lysten til re-
gression. Det er 
lettere at blive 
ved det ubehage-
lig kendte end at 
turde tage sprin-
get til det 
ukendte.    

 
 

 

 
 

En sammenhængende 
vækstorganisation hvor 
fortid, nutid og fremtid in-
tegreres i en rituel sejrs-
dans på vej mod fælles ak-
tiv opbygning af nye pyra-
mider og opnåelse af vision 
og mål, der giver mening 
og sammenhæng. Der skal 
plantes et træ og gøres en 
mængde gerninger, som 
kan vare og være holdbare 
i længden. Det er det lange 
seje træk der fylder i orga-
nisationen. Store træer 
vokser langsomt til gen-
gæld sætter de en kæmpe-
stor krone og sætter 
mange blomster i fremti-
den.  

 

 

En kultur hvor de 
mange stemmer 
kobles ind i en 
musikalsk kon-
tekst med en or-
kestrering i cen-
trum af en kon-
strueret scene. 
Der er bevægelse 
i den sammenspil-
lende organisa-
tion, og der kob-
les løst og fast til 
verden uden for 
og til den uforud-
sigelige men også 
tilretteviste vej 
frem mod udø-
velse af ledelse 
med de blinde 
pletter som ledsa-
gere. 

 

 
 
 

Organisationen er en regn-
buefarvet  stilladserings-
kultur med plads til mang-
foldighed på et anerken-
dende og tillidsvækkende 
grundlag, hvor de potenti-
elle og nærmeste zoner 
besøges i åbne tillidsska-
bende dialoger. Modsæt-
ninger og polariteter ses 
som medspillere i et Yin-
Yang forhold, hvor der al-
tid anes en udvej, og hvor 
det tunge tages med let 
sind. Det komplekse for-
enkles og der søges mod 
meningsskabelse og foran-
kringer i en stærk VI-kul-
tur. 

 



 
 

 

En sammensat 
emergent kultur, 
som kombinerer 
livsenergi og 
vækstbilleder med 
cirkulære bevæ-
gelsesmønstre i 
en have omgivet 
af sammenholds-
skabende hænder 
omkranset af et 
bånd af varm 
sammenhæng og 
hjerteblod. 

       
 

 

 
 

Organisationen er en en-
hed af klynger og ledere, 
som er på vej ud ad skin-
ner i en ny retning med en 
vision og mål ombord om-
givet af et helitropisk pa-
radigme med sol og me-
ningsskabende hænder af 
aktiviteter og troen på det 
bedste i kulturens historie. 
Der er sprækker i kultu-
rens afdelinger, hvor man 
nu beslutter sammen og 
udnytter hinandens for-
skellighed og bevæger sig 
med lederskab og ejerskab 
ad en fastagt rute 

 
De to søjler i nutid og førfremtid fra ledernes symboler 

 

Metaforik og socialkognitiv semantik 

I de 7 ovenstående bevægelser fra nutid til førfremtid kan vi spore bevægelser på 
tværs og variationer i de prototypiske metaforikker: 

Fra en ørn i et eksperimenterende orkester til livsduelig samskabende heliotropi 

Fra et mekanisk dualistisk skib til en vækst- og frihedspædagogisk gård 

Fra en stjerne i et kompas til et hjerter på en kompetencebro 

Fra mange skibe i søen mod stoppunkt til frie luftballoner af forskellighed 

Fra eventyrprægede prøvelser mod tinder til sejrsdans omkring et træ med rødder 
 
Fra retningsgivende orkesterscene  til regnbuefarvet stillads i den nærmeste udvik-
lingszone 
 
Fra skabende hænder på varm krans til 4 togførere med håndførte lyskegler 
 

Når vi kigger på nutidsbillederne vertikalt, har vi metaforiske prototyper, som 
danner et multivers af organiske metaforer (ørn, stjerne, scene), mekaniske 
metaforer (skib, kompas) og kunst-metaforer (eventyr, skabende hænder). 
Går vi fremtiden i møde og kigger vertikalt på de anførte prototypiske metafo-
rer, finder vi igen en blanding af organiske metaforer (heliotropi, vækstpæda-
gogik, træ og rødder, regnbue), mekaniske metaforer (bro, luftballoner, stil-
lads, tog) og rituelle metaforer (kritisk pædagogik, kompetencebro, sejrsdans, 
rødt kransebånd). 



 
 

Den muterende metaforik består ud fra vores tolkninger af de forskel-
lige symbolske bidrag til dette projekt i at kombinere metaforer, sym-
boler, myter og metonymer i overraskende og unikke variationer. Det 
svarer til gammel vin på nye flasker, at de konventionelle organiske, mekani-
ske og rituelle metaforikker bringes ind på den strategiske arena i ledernes 
personlige betydningsmultivers. Det nye under solen ses som en blanding af 
kendte og ukendte sammensætninger af konventionelle forestillingsmønstre. 
Den generative metaforik udspringer af bagudrettede visuelle sprogmønstre og 
autopoietiske sociokulturelle henvisninger i kreative koblinger.  Førfremtidens 
handlinger, som beskrives afsluttet forud for noget fremtidigt, tegner sig i vort 
projekt som rekursive metaforikker i kreative kombinationer inden for såvel 
den bagudrettede nutidsmetaforik som i førfremtidens scenariekonstruktioner. 
Fantasi, realisme og konstruktioner blander sig som en procesorienteret stra-
tegiserende cocktail frem mod nutidig nedskylning. Det viser sig derfor, at den 
forudsigelige uforudsigelighed i brug af metaforer symbolsk er fremstillet i de 
gennemgåede tegninger som muterende kombinationer af kendte protoptyper 
og ligeså en uforudsigelig forudsigelighed i kraft af, at de konventionelle meta-
forer kobler sig i nye mønstre, som viser sig i meningskonstruktioner, som er 
mere end summen af de enkelte syntagmer. Når der strategiseres af ledere og 
af ansatte både vertikalt og horisontalt, i fortid, nutid og førfremtid sker det 
iterativt ud fra de kendte billeder i nye konstellationer. Når en solforestilling el-
ler mørke skyformationer har lagt sig til rette radialt, stråler der ud fra disse 
prototyper heliotropiske eller truende metaforikker, som elaboreres og forfines 
i en fortsat betydningsbevægelse. Det samme gælder den prototypiske dualis-
memetafor, en splittingmetafor, som deler verden op i to adskilte størrelser. 
Når først et tegn har indtaget kulturens paradigmetank vil det låse forestillin-
gen for en tid, indtil nye kombinationer af tegn indtager vore sproghandlinger. 
Dualismemetaforik (antagonismer) og dualitetsbilleder(Yin – Yang) fortsætter, 
men kan over tid varieres og elaboreres. Den idealistiske sollignelse fra Platons 
hulemyte, hvor mennesket sidder på bunden af en hule og ikke har adgang til 
andet end en skinverden, frisætter mennesket via de sande epistemer oppe i 
lyset uden for hulen. Solen som symbol i det postmoderne lederskab elabore-
res fra ”sande” epistemer til kulturbestemt meningsskabelse, når mennesket 
pragmatisk i relationer stræber mod sproghandlinger ligesom solsikken, der 
vender sig mod lyset. Den muterende metaforik viser sig ligeledes i kombinati-
onen af de kropslige retninger som fx bevægelsen mod noget deroppe eller 
derude. Vi kan stræbe efter at nå podier, høje tinder eller at indtage en posi-
tion som en oversvævende ørn, der skuer ud over landskabet deroppe fra.  Ud 
fra en realistisk betragtning (der er noget derude adskilt fra beskueren) kan vi 
være optaget af prototypiske metaforikker af mekanisk karakter som fx skibe, 



 
 

balloner og broer og tog. De primære ontologier idealismen og materia-
lismen kombineres metaforisk i et hav af variationer og overraskende sam-
mensætninger, der tirrer vores forståelser og syn på strategiseringen. Enhver 
metafor om den er idealistisk organisk eller materialistisk mekanisk udtrykker i 
vores projekt en symbolsk rejse ind i en organisatorisk spejlsal, som er mere 
end det, metaforen kan fremvise. Enhver metafor er derfor både en perspek-
tivmulighed og en begrænsning af vores horisont. At strategisere metafo-
risk er derfor både at se og at se, at man ikke ser. Når en leder flytter sig 
fra skibe i søen til luftballoner er perspektivet ændret og mutationsmetaforik-
ken er gået fra vand til luft i strategiseringsprocessen. Det er disse på en gang 
personlige og konventionelle metaforikker, der flytter opmærksomheden i de 
strategiske processer og det, der før lå i randbevidstheden kommer ind på sce-
nen som en orienteringsskabende begivenhed. Disse nye forestillinger og skift i 
perspektiverne animerer til at lederne vertikalt og horisontalt handler anderle-
des for at finde ud af, hvad de selv mener, de foretager sig.  Vi kan sammen-
fatte disse iagttagelser til følgende socialkognitive semantik: 

Metaforik og socialkognitiv semantik 
Vores tænkning er billedbaseret og bagudrettet 
*Vort sprog er billedbaseret 
*Metaforikken består af en sammensmeltning af to erfaringsområder 
*Vores metaforik er erfaringsbaseret  
*Muterende og generativ metaforik opstår i kontakten med de personlige, 
konventionelle og ontologiske metaforikker 
*En prototypisk metafor er struktureret radialt og elaboeres variabelt til be-
slægtede metaforikker 
*Vore metaforikker er sociale konstruktioner og formidlet fra generation til 
generation 
*Vores metaforiske sprog er retroperspektivisk 
*Vore metaforer er kropslige orienteringer, der omsættes til konventionelle 
mønstre som personificeres 
*Metaforisk strategisering er en symbolsk rejse ind i en kompleks spejlsal for 
at finde nye udsigter til de kendte billeder 
*Billedbaseret organisationsudvikling er en symbolsk eksternalisering, som  
bevæger verden og den enkelte i komplekse meningsskabende processer 
*Metaforiske erfaringer er ikke noget, vi gør i et tomrum. Vi er omgivet af 
billedsprogskilder og øser fra disse gennem hele livet 
 

 

Metaforik som en social konstruktion 

 



 
 

Når vi ser på de to søjler i nutids- og førfremtidsoversigten ud fra et konstruk-
tionsperspektiv ses det, at det, vi fremstiller i det symbolske perspektiv, er 
produktion af overførte og formidlede forestillinger, holdninger og værdier, 
som strukturerer vore tanker og guider vore handlinger. Et blik på vores orga-
nisation er retrospektivisk og dermed historisk forankret i den konventionelle 
metaforik, der er tilstede i vort sprog. Vi er fanget også i strategisk for-
stand af den fortidsmetaforik, som danner grænserne for vores kultu-
relle og personlige horisont. Vi skaber metaforisk den omverden, som 
skaber os; men før dette sker, er vi allerede indfældet i sprogets skabeloner 
og de sprogspil og livsformer, der hører til dette. I studiet af de to søjler i 
ovenstående oversigt viser de omtalte metaforer i nutiden og førfremtiden sig 
som ontologiske metaforer, idet både organiske og mekaniske metaforikker 
besjæles og personificeres. Organisationens tog kører mod fremtiden og he-
litropien spiller op til koordinering af meninger og handlinger i en kulturel kon-
tekst. Ligesom vores historiske og temporære nutidssøjle engang var en før-
fremtidshandling, er vores førfremtidshandlinger i projektet et kommende po-
tentielt selvopfyldende profetisk mønster i strategiseringsprocessen. Vi kan 
ikke styre og kontrollere fremtiden rationelt men må forholde os til at eksperi-
mentere pragmatisk med symboliseringen af denne og være opmærksomme 
på, hvordan vores enactment giver mening og virker i de konkrete kontekster. 
I den eksplorative strategisering afprøver vi metaforiske mønstre, som foran-
kres i vores omverden og forandres gennem nye handlinger og symbolske im-
pulser. I såvel de faste som løst koblede systemer opstår der innovative og 
muterende metaforikker, når assimilative og akkomodative processer udfor-
dres på kryds og tværs. Når det nye mødes, som var det allerede kendt stof, 
og det kendte mødes med friske øjne, begynder vi at se det, vi ikke før kunne 
få øje på. Det kan være en bevægelse fra en prototypisk splittingmetafor til en 
helhedsorienteret frigørende metafor:  

 

 

En organisation, 
som befinder sig i 
en dobbeltmetafor 
mellem et sørø-
verskib og en mo-
derne færge. Der 
er tale om en 
overgangsmetafo-
rik men måske 
også en dualistisk 
metaforik mellem 
to poler: de gamle 
vaner og de nye 
paradigmer. 
Spændingsfeltet i 
det retningsgi-
vende farvand ud-
sættes for tvivl og 
håb på samme tid 

 
 

En kraftcentre-
ret/vækstpædagogisk 
dannelseskultur med 
rødder og vinger i kon-
teksten af en gård frem 
mod mulige åbninger 
(symboliseret ved den 
grønne dør) for den læ-
rende under en frigø-
rende dannelsesrejse, 
hvor modstandsfyldte 
livserfaringer sættes i 
spil og menneskets 
menneskeliggørelse 
sker i vekselvirkning 
med fællesskabets eti-
ske bånd.  



 
 

symboliseret ved 
sol og skyer. Der 
er metaforisk dra-
matik i billedet, 
og der anes en 
strukturel kamp 
på det ydre plan 
og en indre psy-
kisk kamp og tvivl 
om troen på det 
nye. Truslen lig-
ger i at det nye 
kan gå hen og 
blive en standard-
vare med afvikling 
til kasser og ikke 
sans for den le-
vende forskellig-
hed af menne-
sker. 

    
 

 
 

 

 

Det kan også være en bevægelse fra en orkesterscene i den pædagogiske ma-
nege til en Yin-Yang stilladsering og fokusering på organisationes nærmeste 
udviklingszone : 

 

En kultur hvor de 
mange stemmer 
kobles ind i en 
musikalsk kon-
tekst med en or-
kestrering i cen-
trum af en kon-
strueret scene. 
Der er bevægelse 
i den sammenspil-
lende organisa-
tion, og der kob-
les løst og fast til 
verden uden for 
og til den uforud-
sigelige men også 
tilretteviste vej 
frem mod udø-
velse af ledelse 
med de blinde 
pletter som ledsa-
gere. 

 

 
 
 

Organisationen er en regn-
buefarvet  stilladserings-
kultur med plads til mang-
foldighed på et anerken-
dende og tillidsvækkende 
grundlag, hvor de potenti-
elle og nærmeste zoner 
besøges i åbne tillidsska-
bende dialoger. Modsæt-
ninger og polariteter ses 
som medspillere i et Yin-
Yang forhold, hvor der al-
tid anes en udvej, og hvor 
det tunge tages med let 
sind. Det komplekse for-
enkles og der søges mod 
meningsskabelse og foran-
kringer i en stærk VI-kul-
tur. 

 

 

  

 

Vi må famlende bevæge os spiralært i førfremtiden og iagttage mo-
mentum i futurum exactum, når tingene lykkes før de sker, som om de 



 
 

sker. På denne måde kan vi gennem eksternaliseringer og muterende metafo-
rikker blæse liv i slumrende forestillinger og strategisere os frem til handlinger, 
der virker i vores praksis. Men vi må aldrig gifte os så meget med vore anta-
gelser, at vi lægger den strategiske ledelse i fryseren, så den stivner til ratio-
nelle rigide planer. Men vi må heller aldrig glemme, at de planlagte stra-
tegier er en gunstig anden ordens opvarmning til den emergerende 
strategi. Metaforisk strategisering kan som social konstruktion sammenfattes 
på denne måde: 

 

Metaforik som en social konstruktion 
*Ontologien kan siges at være metaforisk frem for objektiv 
*Mennesket er en aktiv skaber af sin egen virkelighed 
*Mennesket er et dyr, der er viklet ind i de betydningsspind, som det selv 
har spundet. 
*Mennesker skaber bogstaveligt talt deres egne begrænsninger 
*Vi har ikke adgang til virkeligheden som den er, men som vi er 
*Vi misopfatter tankerne som vores egne, fordi vi ikke kan se den fælles tan-
kens strøm, de kommer fra 
* Vi må famlende ”enacte” i det uvisse for pragmatisk at opdage, hvad der 
virker 
* At handle er at tro og at tro er at handle 
* Man kan ikke verbalisere erfaringen uden at anlægge et perspektiv 
*Med en ændring af billeder kan vi bringes til nye handlinger 
*Gennem anderledes handlinger kan vi forandre vore billeder 
*Billedhandlinger er sociale konstruktioner af holdninger og værdier i spira-
lære praksisfællesskaber   
*En kultur er metaforiske konstruktioner af mangfoldige opfattelsesmåder 
som konvergerer og divergerer 
* Virksomhedskulturen indeholder en lang række billedlige lag med metafo-
risk og mytisk stof, som binder vores tankerformer og afstikker rammerne 
for vores handlinger 
 

 
 

Bevægelser i metaforisk strategisering 

At strategisere er at arbejde på den korte bane med den lange bane. Den posi-
tionering, der vælges i processen er kontekstualiseret og temporær. Metafo-
risk strategisering er bevægelse i systemer gennem orienteringsska-
bende begivenheder i samspil med komplekse responderende domæ-
ner og kontekster. Vi kan ikke forudberegne, hvad der præcist kommer til at 



 
 

ske i anden ordens kybernetiske systemer, og vi definerer selv, hvad det er for 
en virkelighed, vi udsætter os for. Virkeligheden er ikke, som den er i sig selv; 
men som vi skaber den. Problemet i forandringsprocesser og i den eksperi-
menterede emergente strategisering er ikke selve problemet, men måden vi 
definerer det på. Vi kan nemt komme til at låse teksten på en konceptualiseret 
måde og tilsidesætte alternative perspektiver, som i situationen kunne have 
været en bedre løsning. Nogle gange går det rigtig skidt med at gå godt; men 
der er bare ikke nogen inden for det autopoietiske system, der har fået øje på 
det. ”Sådan er det bare”, siger vi og fortsætter derudad, som man gjorde på 
Titanic. 

I forhold til metaforisk strategisering er det vigtigt at kunne kombinere de for-
skellige veje, man kan gå i den kontekstuelle udfordring, man befinder sig i. 
Man kan meget let blive væk i hyperkompleksitetens landskab, når man ikke 
har et kort at lede ud fra. Bateson siger, at kortet ikke er landskabet og derfor 
bør man være på vagt over for, hvad det er, man læser strategiseringen ud 
fra. Man kunne også i socialkonstruktionistisk forstand påstå, at kortet er det 
eneste, der findes. Det, vi er enige om findes i vores virkelighed, er det, vi får 
øje på. Heller ikke socialkonstruktionismen kan være sand, da den netop er 
kendetegnet af, at der ingen sandheder findes. Forholdet i vores søjle ovenfor 
mellem nutidsmetaforikken og førfremtidsscenarierne er derfor heller ikke en 
bevægelse frem mod noget, som repræsenterer en gennemskuelig vej, vi skal 
gå, men langt snarere et bud på en anderledes metaforik vi installerer, når vi 
begynder at gå. Vi må lede strategisk forlæns og forstå baglæns. I bevæ-
gelserne fra søjle 1 (nutidsbilleder) mod førfremtidens metaforikker (søjle 2) er 
de muterende billeder forfinede kombinationer af idealistiske og mekaniske 
prototyper og derfor også retrospektive og spiralære grundtanker. I forbindelse 
med kontakten til de multiple metaforiske måder at tænke ændringsstrategier 
på i vores projekt bringes her en oversigt fra Borum 2003 s.117: 

 

Borums 4 ændringsstrategier 

Hoveddimension 
Den teknisk-ra-
tionelle æn-
dringsstrategi 

Den humanisti-
ske ændrings-
strategi 

Den politiske 
ændringsstra-
tegi 

Den eksplora-
tive ændrings-
strategi 

Problemer/mål, der be-
handles 

Effektivitet, effici-
ens 

Tilpasning og inno-
vation, arbejdsmiljø 

Interessevareta-
gelse og indfly-
delse 

Kreativitet, innova-
tion, mobilisering 
af interesse 

Organisatorisk perspektiv Produktionssystem Åbent, socialt sy-
stem, hierarkisk, 
differentieret, kon-
sensuelt 

Åbent, socialt sy-
stem, spillere i po-
sitioner, konfliktu-
elt 

Løst koblet system, 
organiseringsprin-
cipper 



 
 

Principiel løsningsmetode Rationalisering, re-
design, tuning 

Modifikation af in-
teraktions- og kom-
munikationsproces-
ser, selvrefleksion 
og læreprocesser, 
identitetsskabelse 

Modifikation af 
kontrolstruktur 

Lette selvorganise-
ring, udnytte be-
vægelser og mo-
mentum, skabe læ-
ringsmuligheder 

Ændringsagenter Ledelse og analyti-
kere 

Primært ledelsen 
og proceskonsulen-
ter 

Individer og grup-
per i og omkring 
organisationen 

Aktører tilknyttet 
det organisatoriske 
felt 

Ændringsteknologi     

 Organisatorisk 
komponent 
 

Produktionsenhe-
der 
 

Grupper, subkultu-
rer 
 

Koalitioner, nøgle-
aktører 

Netværk, professi-
onelle samfund 
(communities) 

 Kognitiv meka-
nisme 
 

Kalkulation 
 

Konsensus (accept), 
identifikationspro-
cesser 

Forhandling (over-
talelse) 

Fortolkning (enact-
ment), nysgerrig-
hed 

 Forandringspro-
cesser 
 
 

Problemanalyse, 
redesign, dekret 
 

Information, træ-
ning, socialisering, 
kulturel tilpasning 
eller transforma-
tion via ritualer 

Interesseartikula-
tion, manipulation 
af magtbaser, koa-
litionsdannelse 

Rutiner og daglig-
dags aktiviteter, 
udforskning, ekspe-
rimentering, imita-
tion 

 Forandringsindi-
katorer 
 

Output Adfærd, artefakter, 
normer, værdier, 
grundlæggende an-
tagelser 

Fordeling af positi-
oner og ressourcer 

Interaktionsmøn-
stre, fortolknings-
skemaer 

Strategiens hovedproble-
mer 

Implementering Forpligtelse, over-
føring, fortolknings-
processer 

Legitimitet, kon-
fliktregulering 

Ufuldstændige læ-
ringsprocesser, ra-
tionaliserede myter 

Finn Borum: Strategier for organisationsændring, Handelshøjskolens Forlag  2003 s.117 

 

De mekaniske metaforer lægger op til teknisk rationelle ændringsstrategier (se 
Borum ovenfor) hvor effektiviteten og den kalkulerede nytteværdi er i centrum 
af strategiseringsprocessen. Interessen for output og topdown-styring frem 
mod målelige og sammenlignelige resultater er i fokus. Der er i alle systemer 
tale om bevægelser i en kontekst af ”bounded rationalitet” og retorisk reali-
stisk tale. Havde vi ikke denne positivistiske realitetskobling til organisationen, 
ville vi ikke kunne lede en strategisk proces i forhold til mission, værdier, vi-
sion, opgave, aktører, organisering og teknologi. Forestillingen om den objekti-
verede ontologi som metafor er blot en variation i forhold til at handle i samspil 
med den tanscendente virkelighed. Differentierede metaforikker er som 
tøj, man tager på til forskellige lejligheder. Problemet er ikke at anvende 
den teknisk rationelle og mekaniske ændringsstrategi men udelukkende at 
fastfryse denne metafor, som en sandhed. I vores projekt peger empirien på 
strategisk styring af skibe, luftballoner og tog. Vi strategiserer i en spejlsal, 
hvor vores valg også de teknisk rationelle valg strategiserer tilbage på os. Vi 



 
 

kan være så optaget af fx resultatevaluering under det tekniske rationale, at vi 
glemmer processer og den formative evaluering. Vi kan være så fikseret på at 
nå bestemte forudbestemte rationelle mål, at vi glemmer at lægge mærke til 
selve livet i de konkrete situationer, vi befinder os i. 

Ethvert paradigme vil på et tidspunkt slå over i alternative metaforer, og stra-
tegisering er derfor også at være opmærksom på modparadigmer og de mulig-
heder, der kunne ligge i disse. Det realistiske paradigme fremstilles ofte som 
modpolen til konstruktionsparadigmet, men i forhold til metaforisk strategise-
ring kan realismen ikke blot være en modsætning til en social konstruktion af 
virkeligheden. Kritisk realisme som metafor er jo selv en variation af et kon-
struktionsperspektiv, hvor virkeligheden skal anskues som et udtryk for nogle 
underliggende strukturer, der skjult former os til det, vi er som subjekter (jf 
Foucault). Antagonismen: realisme kontra konstruktionisme er derfor et meta-
forisk perspektiv, som blot har til hensigt at fremme en nedgørelse af realis-
men og herliggøre den sproglige ontologi konstruktionismen selv har slået sig 
op på.  På denne måde bliver der ikke plads til kritisk hermeneutik, kritisk rea-
lisme, dialektik og kritisk positivisme. Enten er man realist eller også konstruk-
tionst – det er da til at finde ud af.  Man kunne vende tingene på hovedet og 
anføre at konstruktionisten (Gergen 2005) selv er en superrealist ( Maturana 
2011), som hver dag er i tvivl om sin egen virkelighed.  

Strategisk realistisk rationel planlægning er ikke tidsspilde for en post-
moderne leder, men en opvarmning til en forlæns strategisering i en 
tågebanke, som ikke letter, og hvor de mange aktører uforudsigeligt 
spiller med i processen. I den humanistiske ændringsstrategi er der metafo-
risk fokus på deltagernes adfærdsmønstre, trivsel og motivation. I vores Pyg-
malionprojekt kan vi ud fra empirien iagttage en stor interesse for netop den 
humanistiske metafor: dannelsesrejsen som et eventyr med prøvelser, en dør 
ud til verden hvor frigørelsesprocesser finder sted, mennesker omkring en 
kompetencebro, hænder omkring en strategisk proces, yin-yang og den nær-
meste udviklingszone o.l. 

Humanismen som metafor betegner at mennesket er et mål i sig selv og ind-
går i et fællesskab med andre. Det er dette samspil mellem individet, gruppen 
og organisationen, der er fokus på i den humanistiske ændringsstrategi. 
Det er det lille fællesskab i interaktion med de store fællesskaber i vertikale og 
horisontale bevægelser, som forandrer verden. Der er med denne opmærk-
somhed på det fællesmenneskelige perspektiv lagt op til at arbejde strategiser-
ende med læreprocesser og kompetenceudvikling i et fremtidsperspektiv. 



 
 

Dette lægger op til strategisk ledelse mellem chefpositionen og coachpositio-
nen. Lederen kunne derfor coache ledelsesbaseret ud fra funktionskæden og 
undersøge, hvordan det går for medarbejderne med at løse de opgaver, de ar-
bejder med og er ansat til. Der er noget, der er større end den enkelte nemlig 
den organisatoriske kontekst; men det er vigtigt at arbejde med et ressource-
perspektiv og ønskescenarier for at motivere medarbejderne under strategiser-
ingen. Protreptiske samtaler (Kirkeby 2008)  kan ligeledes være begrundede 
koblinger i de strategiske processer, når lederen fornemmer, at organisatio-
nens værdier skal undersøges nærmere, men også når lederen selv skønner at 
kunne komme nærmere sit eget lederskab gennem sine samtalepartnere. Pro-
treptikken er at vende lederen mod det væsentlige igennem den anden. Det er 
denne humanistiske dialogform vi kan kalde for en symmetrisk asymmetri, da 
lederen altid er leder (asymmetri), og undervejs i samtalen symmetrisk kan 
give udtryk for sine egne forståelser af værdibegreber og nysgerrigt undersøge 
den andens forståelse af samme (symmetri). Antagelsen i det humanistiske 
paradigme er, at vi gennem de transformative dialoger kan nå frem til en 
bedre verden, hvor den enkelte refleksivt kommer frem til at gøre noget godt 
for fællesskabet. Det kommer ikke alene an på, hvad der er godt for den 
enkelte, men hvad den enkelte kan gøre for helheden. Dewey skelner 
(Haslebo 2007 s.232) mellem det den enkelte ønsker sig og det, der er ønsk-
værdigt for samfundet. Der kan derfor være uoverensstemmelser mellem de 
observerbare artefakter i en organisation og de grundlæggende antagelser, og 
det er sådanne mismatches, den strategiske leder skal være opmærksom på at 
få kigget efter i sømmene. Troværdighed er at gøre det, man siger og sige det, 
man gør. I protreptisk forstand er medarbejderne altid frie til at gøre det, de 
vil; men det er en leder også, når denne strategiserer humanistisk i forhold til 
fællesskabets bedste. Endvidere må enhver leder kunne tage det tunge med 
let sind, når dette presser sig på. Der er derfor altid etiske grunde i ethvert 
handlingsvalg. Det kan ikke lade sig gøre at handle værdifrit og derfor er 
metaforisk strategisering etisk forpligtende under en eksperimentel 
afprøvning frem mod et domæne af konsensus (Maturana 2011). Konsen-
sus er i denne betydning ikke, at vi har samme identiske forståelse af et fæno-
men; men at vi kan koordinere vore handlinger og løse vore opgaver under 
hensyntagen til fællesskabets interesser. 

De mange differentierede og ofte modstridende perspektiver, når der skabes 
ændringsprocesser tackles metaforisk med den politiske strategi (se Borum 
ovenfor) i krydspresset mellem det politiske domæne, det markedsmæssige 
domæne og værdidomænet. I vores empiri er der billedgørelse af magtspil, 



 
 

magtkampe og kontrol i det stille som relationel magt. I den dominerende mu-
sik/orkestermetaforik ligger der en konnotation af dirigentpositionen og det 
retningsanvisende lederskab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det organisatoriske krydspres 

De politiske logikkers                                                       De rationelle logikkers 

domæne                                                                           domæne (målstyring) 
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De sociale logikkers domæne 

 

Efter Jørgen Danelund: Kompetencebroen, Danmarks Forvaltningshøjskole  

 

I det politiske krydspres kan strategiseringen kommunikativt rettes mod at po-
sitionere sig i magtrelationer opad og udad mod interessegrupper og netværk 
med indflydelse på beslutningsprocesser. Markedsgørelsen af hele samfundet 
(New Public Management) og privatiseringsbølgen inden for den offentlige sek-
tor, udfordrer lederne til at strategisere med markedsøkonomiske briller. Vi be-
væger os fra et klientperspektiv til et kundeperspektiv, fra et tilskuerperspektiv 

Markedsgørelse 



 
 

til et deltagerperspektiv, fra pligtetik til nytteetik ol. Det bliver i de temporære 
og kontekstbestemte strategiseringsprocesser vigtigt at kunne ”sensemake og 
enacte” i relation til de aktører, der er meddefinerende for, hvad der legitime-
rer vore handlinger og skyggelægger det, der ikke kan tales som. Da fremti-
dens rødder plantes i fortidens jord skal den politiske leder metaforisk strategi-
sere på en knivsæg i organisationens krydspres mellem Skylla og Charybdis. 
Vore fortolkninger i krydspresset er drevet frem i relation til den produktive 
magt dvs. evnen til at mestre meningskonstruktionen i en given historisk sam-
menhæng. Den perspektivisme og multiversitet, der hersker i krydspresset gør 
at lederne i strategiseringen må kommunikere refleksivt, hvad de og andre er 
ude på med deres påstande og handlinger. En ledelse, der ikke strategise-
rer har tabt magtspillet til dem, der gør det. Så bliver man ædt af Skylla 
eller forgiftet af Charybdis. 

Den eksplorative ændringsstrategi har tidligere været omtalt under data-
behandlingen i vores projekt. Vi har selv i indgangsvinklen til at finde veje i 
den metaforiske strategisering haft de eksplorative og eksperimenterende bril-
ler for øje. Det er her at enactment og kognitive skemaer kommer i spil, når 
ledere strategiserer forlæns og forstår baglæns. Meningen (sensemaking) lig-
ger i vore handlinger, som determinerer vore muligheder, når vi afprøver stra-
tegier og gør det, vi tror på, som så bliver den virkelighed vi omgives af. Når 
flere af vore ledere arbejder på et heliotropisk grundlag, vil de omsætte deres 
strategisering under transaktion og interaktion med deres omgivelser. Man er 
ikke alene på en kompetencebro, men flankeres af andre ledere under den kol-
lektive rejse frem mod stjerner og fremtidsscenarier. Den anerkendende ud-
forskning i strategiseringsprocessen bliver vigtig og drømmene om at nå til et 
bedre sted bliver en central del af den eksplorative strategi. Der sker bevægel-
ser fra at være i centrum af en orkesterscene til at stilladsere læring og udvik-
ling i den nærmeste udviklingszone, hvor morgendagens muligheder bliver vig-
tigere end gårsdagens problematikker. Mirakel- og bemestringsspørgsmål 
samt en løsningsfokuseret tilgang kobles ind i den narrative organisa-
tionsudvikling, hvor sprækkerne og forgreningspunkterne til foran-
dringer skabes i de transformative dialoger (Gergen 2013 s.40 ff) ). At 
strategisere er at fange de metaforiske prototyper i de kreative dialoger og 
slippe dem løs i organisationens aktuelle zone for læring og omlæring. At stra-
tegisere metaforisk er at være i det, der kunne blive i et nu, som endnu ikke er 
(førfremtiden). 

 Ovenstående aspekter af den metaforiske strategisering kan sammenfattes i 
nedenstående skema: 



 
 

 

Bevægelser i metaforisk strategisering 
*Metaforisk strategisering er bevægelse i systemer gennem orienteringsska-
bende begivenheder i samspil med komplekse responderende domæner og 
kontekster 
*Metaforisk strategisering er en rejse ind i en kompleks spejlsal for at finde 
nye udsigter 
*Alt efter hvordan vi strategiserer i forhold til konteksten, vil konteksten 
strategisere tilbage 
*Det er først, når vi gør det, vi må gøre, at vi ved, hvad vi har gjort 
*Strategisering er at enacte og sensemake retrospektivt og rekursivt. Frem-
tidens rødder er plantet i fortidens jord 
*Vi strategiserer og organiserer forlæns og oplever, bearbejder, fortolker og 
skaber mening baglæns 
*Meningen (sensemaking) ligger i vore handlinger, som determinerer vores 
muligheder 
*Strategisk planlægning er en opvarmning til en forlæns strategisering i en 
tågebanke, som ikke letter 
*En ledelse, der ikke strategiserer har tabt magtspillet til dem, der gør det     
*At strategisere er at åbne sig for en verden, der åbner sig for strategen 
*At strategisere er at fange de metaforiske prototyper og slippe dem løs i or-
ganisationens aktuelle zone for læring og omlæring 
  
 

 

Det metaforiske kompleksitetsperspektiv og responderende processer 

Vi vil nu kigge nærmere i kortene efter, hvad der ligger og gemmer sig bag de 
prototypiske metaforikker, som vi er stødt på i vores Pygmalionprojekt. Anta-
gelsen er, at hvis vi kan lukke op til en dybere forståelse af de protomentale 
processer, kan vi bedre håndtere den metaforiske strategisering i de kom-
plekse responderende relateringsprocesser. Inspirationen til denne dybdebo-
ring kommer fra Stacey 2008, hvor der redegøres for et kompleksitetsperspek-
tiv på læring og kundskabsudvikling. Her er nogle perspektiver som er inspire-
ret af Stacey: 

 
Det metaforiske kompleksitetsperspektiv 
*Mening vokser frem gennem interaktion 
*Strategiseringsprocesser og handlinger struktureres metaforisk af både for-
tid, samtid, førfremtid og fantasi 
*Ethvert individs krop er unik og indgår i en metaforisk responderende rela-
tering gennem livet 



 
 

*Det selvbevidste metaforiske sind og social interaktion er aspekter af 
samme proces 
*Symboler og protypiske metaforer er vokset frem i sociale processer 
*Kommunikationen mellem kroppe er erfaringsbaseret og billedbaseret i 
givne historiske kontekster 
*Angst er en uundgåelig følgesvend for ændring 
*Angstniveauet synker når man accepterer, at ingen ændring kan kontrolle-
res af nogen 
*Når destruktive myter reproduceres er der minimal chance for kreativ for-
andring 
*Kreativ forandring opstår gennem fantasifuld brug af muterende metaforik-
ker 
 

 

Metaforisk strategisering er bevægelse i systemer gennem orienterings-
skabende begivenheder i samspil med komplekse responderende do-
mæner og kontekster. Denne definition betyder, at alle bevægelser i et sy-
stem rummer både en mulighed for reproduktion og for potentiel transforma-
tion, da såvel domæner som kontekster veksler temporært. Når vi deltager i 
strategiserende processer, som vi tillægger en særlig betydning, sker det i 
komplekse samspil i de relationer, vi indgår i undervejs. I disse strukturelle 
koblinger mellem individuelle menneskekroppe og imellem grupper kan vi iagt-
tage retrospektive symbolske gentagelser men også potentielle metaforiske 
transformationer. Inden for en sådan hyperkompleks forståelse giver det ingen 
mening at adskille det ”indenfor” fra det ”udenfor”. Vi er indfældet i en ver-
den, som er indfældet i os. En organisation er grænseløs ligesom mennesket 
er det.  Mening reproduceres og potentielt transformeres i interaktion mellem 
individerne ved hjælp af prototypiske metaforer i en specifik kontekst. Det er 
de levende kroppe, som kommunikerer på et følelses- og billedbaseret grund-
lag i en given kultur. Kroppene er bærere af de ubevidste og bevidste symboler 
og metaforikker, som konstrueres i interaktioner gennem livet. Set i lyset af de 
prototypiske metaforiske processer er der tale om emergerende strategier i 
spændingsfeltet mellem de planlagte strategier og de realiserede stra-
tegier (Mintzberg). Processer som levende bevægelser har et temporært møn-
ster og tænkes som det, der kontinuerligt reproduceres og potentielt transfor-
meres i nutid og førfremtid. Når vi kigger på bevægelsen mellem de to søjler 
(nutid og førfremtid) fra ledernes symboler, opdager vi igennem iagttagelser af 
metaforer, myter, symboler og metonymer, at meninger skabes, når vi tegner, 
hvad vi mærker og ser for os i bagudrettede fremtidsforestillinger. De forskel-
lige tegn, der fremstilles i de individuelle prototypiske orienteringsmetaforikker 
er alle kropslige orienteringer projiceret ud i symboler. Processen virker som 



 
 

en boomerang, der vender tilbage og danner den kontekst, vi selv har skabt. 
Vi deler som kulturmedlemmer fælles indlærte prototypiske metaforer og sym-
boler samtidig med, at vi også rummer protosymboler, som er helt unikke i det 
individuelle sind (men aldrig isolerede fra den sociale verden), som vi også har 
vist ved brug af rudemodellen i vores projekt. Rudemodellen er bygget op ud 
fra netop den antagelse, som vi møder i den kognitive semantik (Lakoff 2002), 
at der er tre lag i betydningsdannelsen: den kropslige orienteringsmetaforik, 
den konventionelle metaforik og den ontologiske metaforik: 

 

RUDEMODELLEN - TROPER 

Lighed Lighed Lighed/Nærhed Nærhed 
METAFOREN MYTEN SYMBOLET METONYMI 

Kropsmetaforen Den personlige hi-
storie 

Det tilfældige, 
personlige symbol 

Den subjektivt ople-
vede nærhed 
Del/helhed 

Den kulturelle  og 
strukturelle erfa-

ringsmetafor 

Den konventio-
nelle hverdagshi-

storie 

Det konventio-
nelle symbol 

Den kulturspecifikke 
navnebytning 

Metaforisk onto-
logi 

Mytisk ontologi Symbolsk ontologi 
  

Metonymisk onto-
logi 

 
(Efter Jægerum: Det metaforiske lederskab 2013 og Ledelse gennem organisa-
tionsbilleder 2015) 

Det vi gennem arbejdet med den metaforiske strategisering har opdaget er, at 
bevægelser og handlinger i et system er orienteringsskabende metaforiske be-
givenheder, som rummer lighed og nærhed på kryds og tværs af metaforer, 
myter, symboler og metonymer (se rudemodellen ovenfor). Vi har set, at der 
trækkes på kulturelt forankrede grundmønstre, hvor erfaringsområder smelter 
sammen og varieres temporært. Betydninger kan ligge i dvale og pludseligt 
vækkes til live i nye metaforiske forklædninger, som vi fx så med den antikke 
sollignelse, der er genopstået som en socialkonstruktionistisk heliotropi og an-
erkendende ledelse. Vi har også set i projektet at muterende metaforik opstår, 
når vi bruger rudemodellen som en positioneringsmodel og kobler de forskel-
lige sprogfigurer (troper) med hinanden. Det er således igennem den tropiske 
krydsbefrugtning at nyt metaforisk liv opstår. Emergerende strategisering er 
således i vores  Pygmalionprojekt en kompleks fantasifyldt genskabelse 
af nye begreber og nye billeder på et erfaringsbaseret og bagudrettet 



 
 

grundlag. Fremtidens rødder er plantet i fortidens jord. I Weicks termi-
nologi(Hammer og Høpner 2015 s.48 ) er det vigtigt, at vi ikke låser os fast på 
bestemte metaforer. Weick foreslår, at vi arbejder med muterende metafo-
rer, som er kreative blandingsformer og ofte rummer modsatte positioner som 
fx planlægning og emergens, det organiske og det mekaniske ol. I vores pro-
jekt er der divergerende metaforikker og tropeblandinger, som overrasker og 
hele tiden åbner sprækker til nye mønstre. Ørnen kombineres med vandfalds-
metaforen og med jazzorkestret som et billede på teamet, hjertet sættes på en 
kompetencebro men også i midten af en stjerne, yin-yang kombineres med 
stilladseringsmetaforen osv. Rudemodellen kunne således være et værktøj til 
at udvikle muterende metaforikker, alternative myter, overraskende symboler 
og overskridende metonymer. Når troperne forstyrres og kobles på kryds 
og tværs brydes konventionerne, og nye dimensioner bringes ind i 
strategiseringen. Dette er nok vores største opdagelse i dette projekt. 

Kotters realistiske manual for forandringsledelse, Scheins funktionalistiske kul-
turforståelse og Borums 4 ændringsstrategier og vores egen rudemodel findes 
som tingsliggjorte værktøjer; men de kan ikke kommunikeres uden om de 
menneskekroppe, der producerer betydningsgivende mønstre. Derfor kan stra-
tegiske planer heller ikke deles og implementeres i en organisation, som de er 
i sig selv. Planerne og modellerne findes derude, men det er menneskekrop-
pene, der tager dem til sig og gennem udvekslinger i interaktioner bestemmer, 
hvad de gør med dem (Stacey 2008). Den metaforiske strategisering er 
derfor helt på linie med teorien om komplekse responderende relate-
ringsprocesser, da vi ikke kan vide, hvad en strategisk handling fører 
med sig, før vi har udført den. I vores Pygmalionprojekt har de metaforiske 
symbolanalyser vist at lederne bruger et polyparadigmatisk perspektiv i frem-
stilling af såvel nutids- som førfremtidsbillederne. Der er således i forbindelse 
med de to søjler oven for tale om såvel planlægningsstrategier ved brug af 
mekanisk materielle metaforikker og emergerende strategier ved brug af pro-
cesmetaforer og interaktionistisk relationelle metaforikker. Eksempelvis kan vi 
se her, at en leder bevæger sig fra en organisk cirkulær metaforik i nutidsbille-
det til en førfremtids blandingsmetaforik, hvor  det mekaniske tog flankeres af 
den organiske hånd og grønne vækstpile samt den heliotropiske sol: 



 
 

 

En sammensat 
emergent kultur, 
som kombinerer 
livsenergi og 
vækstbilleder med 
cirkulære bevæ-
gelsesmønstre i 
en have omgivet 
af sammenholds-
skabende hænder 
omkranset af et 
bånd af varm 
sammenhæng og 
hjerteblod. 

       
 

 

 
 

Organisationen er en en-
hed af klynger og ledere, 
som er på vej ud ad skin-
ner i en ny retning med en 
vision og mål ombord om-
givet af et helitropisk pa-
radigme med sol og me-
ningsskabende hænder af 
aktiviteter og troen på det 
bedste i kulturens historie. 
Der er sprækker i kultu-
rens afdelinger, hvor man 
nu beslutter sammen og 
udnytter hinandens for-
skellighed og bevæger sig 
med lederskab og ejerskab 
ad en fastagt rute 

 
 

En anden leder laver muterende metaforik ved at bevæge sig fra nutidsbilledet 
til førfremtiden gennem en rejse fra kompasstjernen til en hjertebaseret kom-
petencebro omgivet af kroppe med hjerter: 

 

 

En hjerteorgani-
sation med stjer-
nen i kompasset 
på vej mod nøgle-
hullet. Lederen 
søger efter nøg-
len, der kan lukke 
op til det, der skal 
ske og svæver 
over organisatio-
nen med vinger 
men også i kon-
takt med hjertet 
midt i organisatio-
nens. Der er au-
tentisk ledelse i 
symbolets bevæ-
gelse og der er 
flere veje at gå, 
når forandringen 
skal favnes stra-
tegisk. 
 

 
 
 

Organisationen er en hu-
manistisk farvet kompe-
tencebro flankeret af 
unikke personligheder, 
som har hjertet forskellige 
steder og hvor følelser og 
værdier danner grundlaget 
for den fælles musik, der 
engang skal spilles af et 
orkester, som er på vej 
mod nye mål omgivet af 
en ledelsesmæssig ram-
mesætning, der måske er 
stærk nok til at fjerne mis-
lyde i sammenspillet. 

 

 

Det overraskende i vores indsigt i det symbolske datamateriale har været den 
muterende udvikling i billeddannelsen fra nutiden til førfremtiden. Det har væ-
ret som at besøge forskellen på den aktuelle zone og den potentielle zone for 
udvikling i organisationen. Samtidig med at vi har set på denne forskel og ind-
arbejdet disse i den nærmeste organisatoriske udviklingszone som selve stra-
tegiseringen, har vi undervejs in medias res opdaget disse begivenhedsoriente-
ringer, som en metaforisering af det Weick kalder enactment og sensemaking. 



 
 

Når vi skaber mening sammen ved at handle retrospektiv, strømmer billederne 
os i møde og det metaforiske væsen slikker sårene efter en god dag. 

Vi startede med nogle antagelser om metaforisk strategisering: 

 At strategisere metaforisk er ikke det modsatte af strategisk planlægning 
men en måde at håndtere fremtidens forestillinger på i nuets kontekster 

 At strategisere er at udløse spiralære bevægelser i systemer gennem ori-
enteringsskabende begivenheder i et komplekst samspil med domæner 
og kontekster   

 At strategisere er at handle billedbaseret i en emergent kontekst 

  

Efter vi har været den symbolske fortolknings- og handlingsproces igennem 
har dette påvirket vores forståelse af strategisk ledelse på et metaforisk 
grundlag, og vi vil nu præcisere vores nyopdagelser i nogle hovedpunkter: 

*Vi strategiserer i randområdet mellem potentialitet og movimentum. Det la-
tinske ord movimentum betyder at flytte sig impulsivt i øjeblikket. 

*Vi strategiserer metaforisk, når vi placerer en handling som afsluttet forud for 
noget fremtidigt. I denne førfremtid er det, vi blæser liv i en  strategisk fore-
stilling.  

*Vi strategiserer spiralært (reproducerende og transformativt) forlæns og for-
står baglæns  

 

Potentialitet og momentum 

I strategisk ledelse og i strategisk selvledelse er det en fordring at kunne 
tænke det lille fællesskab ind i det store fællesskab. Når lederne laver deres 
ønskværdige fremtidsscenarie, er det ikke nok, at de beskriver det, de ønsker 
sig for sig selv men må se sig selv som en del af en større helhed og få billed-
lig kontakt med det, der er ønskværdigt for organisationen. I den potentielle 
zone for organisationsudviklingen ligger de ønskværdige metaforikker som rev-
ler, man kan ane i det fjerne. Det er metaforiske steder, man gerne vil hen til 
og tilstande for organisationen, man finder vigtige at gå efter. Fremtiden er en 
underlig størrelse og derfor er det scenarier som ikke kan implementeres i 
praksis. Potentialitet handler om at give kraft til det lederen sammen med an-
dre meningsfyldt kan søge mod. Det er som om fremtiden i mange tilfælde 



 
 

bare bliver ved med at være en utopisk tilstand og dermed uden for række-
vidde. I den metaforiske strategisering føres potentialiteten ind i zonen for før-
fremtiden (futurum exactum) og omdannes til movimentum, hvor selve øje-
blikkets handling i nutid fremstilles forud for noget fremtidigt. Nutiden bruges 
om det som endnu ikke er som om det sker. ”Nu er du der hvor du ønsker or-
ganisationen hen og hvordan ser det så ud?”  

 

 

Metaforisk førfremtid 

Det er undersøgt i vores projekt, at det er muligt at lave en Pygmalion-effekt, 
når lederne bevæger sig fra nutidsbilledet af organisationen frem mod førfrem-
tidens metaforiske scenarie, når de samtidig med symboliseringen strategise-
rer i deres praksis. Der er ikke tale om tegninger som implementeres i leder-
praksisformer men om metaforiske tilnærmelser til det organisatoriske liv, der 
giver næring til strategiseringsprocessen. Vi ser i koblingen mellem nutidsbille-
det og fremtidsbilledet, at der opstår handlingspotentialer, når der dialogisk og 
refleksivt arbejdes med de ønskværdige billeder i førfremtiden ved brug af nu-
tidsverber og fænomenologisk momentum. Det er en slags imaginær tænkning 
at arbejde med mirakelspørgsmål til fremtiden og trække svarene tæt på reali-
tetskontakt og handlinger ved hjælp af førfremtiden, som ligger mellem fremti-
den og nutiden. Vi afslutter som en Pygmalioneffekt de ønskværdige handlin-
ger, før vi gennemfører dem og vupti så er vi kommet tættere på at gøre det, 
vi tror på.  En leder udtaler: ”Jeg bliver ved med at lave billeder, og det er som 
om, at jeg bedre kan håndtere virkeligheden med den metaforiske tilgang.” 

Spiralær strategi 

I den emergente strategi er der fokus på det, der kunne trækkes ind og for-
styrre den planlagte strategi undervejs. Emergens betyder her, at selv de små 
interaktioner imellem de individuelle kroppe og imellem grupper og andre en-
heder kan udvikle sig frem mod nye mønstre. Den metaforiske strategisering 
bevæger sig spiralært med kroppe i systemer og i denne bevægelse har vi spo-
ret reproducerende og rekursive metaforikker, da vi enacter retrospektivt. Vi 
trækker på erfaringsbaseret metaforik af idealistisk og materialstisk karakter 
ligesom vi også igennem overraskende og kreative koblinger mellem forskellige 
sprogbilleder danner potentielle muterende metaforer, myter, symboler og me-
tonymer. Vi vender aldrig tilbage til det samme sted i spiralær forstand og selv 



 
 

i rutiner og vaner ligger der en mulighed for transformation. Dette kan ikke be-
regnes men opleves af lederne, når de fremstiller symbolerne, og når de gen-
nemfører transformative dialoger om disse. Sprækkerne i den strategiske me-
taforik og forgreningspunkterne i narrativerne opstår, når man mindst venter 
det. Den metaforiske strategisering har hele vejen i Pygmalionprojektet være 
undersøgt gennem perspektivet fra den spiralære kulturmodel: 

 

Den spiralære metafor udtrykker, at alt i et levende system bevæger sig repro-
ducerende og potentielt transformativt i et utal af koblingsmuligheder under-
vejs. De mangfoldige kombinationer af troperne omtalte vi som en af nøglerne 
til muterende metaforikker i rudemodellens 3 niveauer: det fænomenologisk-
individuelle, det konventionelle og det ontologiske niveau. I spiralmetaforen er 
der fokus på at skabe et nuanceret kulturbillede ud fra ledernes eksternalise-
rede symboler i vores projekt. Et eksempel på et blandingsmetaforisk kulturbil-
lede ses her (tegning nr. 12)    

Organisationen er en rituel dans 

Organisationen er et træ med rødder 

Metaforer 

Myter 

Symboler 

Metonymer 



 
 

Organisationen er pyramider 

 

 

De tre metaforer: træ, dans og pyramider blev i vores skabelse af et blan-
dingskulturelt billede til: 

En sammenhængende vækstorganisation hvor fortid, nutid og fremtid integre-
res i en rituel sejrsdans på vej mod fælles aktiv opbygning af nye pyramider og 
opnåelse af vision og mål, der giver mening og sammenhæng. Der skal plantes 
et træ og gøres en mængde gerninger, som kan vare og være holdbare i læng-
den. Det er det lange seje træk der fylder i organisationen. Store træer vokser 
langsomt til gengæld sætter de en kæmpestor krone og sætter mange blom-
ster i fremtiden.  

Hvis vi tænker det pluralistiske, som det ønskværdige fremtidsbillede for orga-
nisationen, giver det lederen en visuel translationskraft til det, der skal handles 
på i nutiden. Kreativ forandring opstår gennem fantasifuld brug af muterende 
metaforikker som i eksemplet ovenfor.  

Spiraliteten udtrykker, at strategiseringen er meningsskabende handlinger i re-
lation til et mangfoldigt kulturbillede, som ændrer sig, når lederen og de an-
satte impulsivt griber ind i organisationslivet. De mytiske metaforikker, de me-
taforiske myter, de symbolske narrativer, de metaforiske symboler, de meto-
nymiske etiketter og metaforiske metonymer - danner i alle mulige koblings-
mønstre særlige formodninger i arbejdet med kulturskabelse og strategiske 
handlinger. Vi bevæger et system, som bevæger os (enactment) og i vores 
symbolprojekt har der vist sig nogle gevinster ved at fremkalde billeder af nu-
tid og fremtid som strategisering. Det er, når vi får kontakt med vore formod-
ninger og prototypiske forestillingsbilleder, at vi fyldes med motivationskraft til 
at omsætte de ønskværdige billeder på den strategiske arena i den givne kon-



 
 

tekst. Vores rudemodel viser os at strategi er kultur og at kulturska-
belse er retrospektiv strategisering. Vi kan roligt fortsætte med at lave 
klassiske planer for strategi, SWOT-analyser, Kotterske koalitioner og lede ef-
ter dysfunktionaliteter, men vi skal ikke fastfryse facit og tro at vi kan imple-
mentere de rationelle planer i virkeligheden. Implementeringen er startet for 
længst i organisatorisk hverdagshøjde og foregår som impulsiv improvisation 
og spontane opmærksomme tiltag, når ledere og medarbejdere bevæger sig 
kommunikerende rundt i systemet, og tror på det de gør. Den spiralære strate-
gisering er et udtryk for retrospektiv meningsskabelse og enactment i en kom-
pleks kobling, som må erfares under den dynamiske og inkrementelle imple-
mentering af de styrebilleder, der koordinerer vore handlinger. Kultur er ople-
velsen af de individuelle og kollektivt overførte arbejdspladsforestillinger, som 
viser hen til vores etablerede rationalitet i en given kontekst på et historisk 
tidspunkt. Det, ledere og de ansatte bringer videre i nutidige sammenhænge, 
er det kit, der holder sammen på vores fragmenterede verden og koordinerer 
vore handlinger. Strategiseringens ledetråde findes på alle hylder i organisatio-
nen både horisontalt og vertikalt og konstrueres løbende, når alle arbejder 
med strategisk selvledelse og har organisationens mål for øje. Den lille og den 
store fortælling skal hænge sammen og dette sker igennem en kulturdynamisk 
metaforisk strategisering, som vi har eksemplificeret i projektet. Vi kan ikke 
vide, hvad vores strategi er, før vi har set, hvad der sker, når vi hand-
ler i nuet!  

 

Efter ovenstående konkluderende perspektiver på vores metaforiske strategi-
seringsrejse vil vi afslutte med nogle opsamlende opmærksomhedspunkter, 
der kan være en støtte for arbejdet med den form for symbolistisk lederskab, 
vi har vist i denne håndbog: 

 

 

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I METAFORISK STRATEGISERING: 

 At strategisere metaforisk er ikke det modsatte af strategisk planlæg-
ning men en måde at håndtere fremtidens forestillinger på i nuets kon-
tekster 

 
 At strategisere er at udløse spiralære bevægelser i systemer gennem 

orienteringsskabende begivenheder i et komplekst samspil med domæ-
ner og aktuelle situationer   



 
 

 
 At strategisere er at handle billedbaseret i en emergent kontekst 

 
 Vi strategiserer i randområdet mellem potentialitet og movimentum. 

Det latinske ord movimentum betyder at flytte sig impulsivt i øjeblik-
ket. 

 
 

 Vi strategiserer metaforisk, når vi placerer en handling som afsluttet 
forud for noget fremtidigt. I denne førfremtid (futurum exactum) blæ-
ser vi liv i en strategisk forestilling omsætter den i en selvopfyldende 
profeti (Pygmalioneffekt) 

 
 Vi strategiserer spiralært (reproducerende og transformativt) forlæns 

og forstår baglæns  
 
                                                                        Niels Jægerum UCN 
                                                                        npj@ucnact2learn.dk 
 

 

 

POETISK STRATEGISERING 

Den unge krebs 

 

inderst inde vidste den unge krebs 

at den var nødt til at gå modsat 

øvede sig flittigt i al hemmelighed 

gjorde noget man ikke kunne  

 

fik buler i skjoldet  

ridser i relationerne  

ville gå hele vejen 

fik rygraden styrket  

fortsatte ufortrødent 



 
 

rejste sig når den faldt 

 

skimtede noget vigtigt 

vidste hvad den ville fuldføre 

anede at hjertet ville nå frem 

overgangene skrev den indre film 

 

blev modigere af at turde 

blev frygtløs af at satse 

blev stærkere af at kæmpe 

blev begejstret for sin drøm 

blev målrettet af sine skridt  

 

spørgsmålet er hvor langt den når i livet 

vi kan kun af hele vort hjerte  

ønske den god tur 

 (Jægerum 2012) 

  

 
Undersøgelsesfaser for metaforisk strategisering: 

Hypoteser 

Hovedantagelsen er, at vi tænker billedbaseret og at denne tænkning er en 
overføring fra et erfaringsområde til et andet fx fra et isbjerg til en organisa-
tion (den metaforiske kobling mellem to adskilte områder).    
 
Virksomhedskulturen indeholder tilsyneladende en lang række billedlige lag 
med metaforisk og mytisk stof, som binder vores tankerformer og afstikker 
rammerne for vores handlinger. Det er muligvis igennem en ændring af bille-



 
 

der og begreber, at vi kan bringes til nye handlinger, og det er ligeledes igen-
nem overskridende handlinger, at vi kan opleve nye billeder. Metaforisk strate-
gisering er en rejse ind i en kompleks spejlsal for at finde nye udsigter og næ-
ring til de daglige beslutningsprocesser. Det er ikke hensigten at bevise meto-
dens ”rigtighed”, men at se hvor langt man kan komme med meningsskabel-
sen og den muterende metaforik i handlemønstre på symbolets grundlag.  
 

Problemstilling 
Dette aktionsforskningsprojekts centrale problemstilling er:   
  
Hvordan udvikler vi en procesmodel for metaforisk strategisering i 
spændingsfeltet mellem reproduktion og potentiel transformation?  
     
Oftest tackler vi de nye problemstillinger med traditionelle forståelsesformer i 
stedet for at udvikle begreber og billeder af fremtiden, som vi kan handle på. 

Det processuelle arbejde med symboler, myter og metaforer vil invitere delta-
gerne i projektet til innovativt at håndtere skabelsen af konkrete og ønskvær-
dige fremtidsbilleder i organisationen og eksperimentere kommunikativt med 
disse. Når vi har fundet ud af, hvilke billeder, der fylder os og guider vores 
handlinger, har vi en antagelse om at kunne finde alternative metaforer, som 
kan skabe en ny virkelighed i vores organisation og afprøve disse eksplorativt i 
den konkrete kontekst.  

 

 

Målgruppe  

Ledere på alle niveauer, der er optaget af det metaforiske spændingsfelt mel-
lem de gamle og de nye billeder i virksomhedskulturen.  

Ledere udvalgt af konsulenten ud fra disse kriterier:  

*spredning i afdelinger 

*spredning i alder 

*spredning i køn 

*spredning i ledelsesniveauer 

*spredning mellem private og offentlige ledere  

 



 
 

 

Metaforisk stategisering er tænkt som et aktionsforskningsprojekt til fortsat 
kompetenceudvikling af det metaforiske lederskab og dermed ledelse i kontakt 
med de organisationsbilleder og diskurser, der styrer vores bevidsthed og vo-
res handlemønstre i uforudsigelige interaktionsprocesser. Det strategiske do-
mæne vil blive afprøvet i ledernes praksis, og der søges mod en overskridende 
og innovativ metaforik, som fremmer alternative løsninger af komplekse opga-
ver i praksis. Der handles og opdages, der famles og eksperimenteres modsat 
den klassisk rationalistiske tilgang, hvor vi fanges af illusionen om de ”sikre” 
planer for implementering. 

  

Den ansporende del i projektet bliver en brændende nysgerrighed over for den 
metaforiske eksternalisering, der måtte vise sig inden for en virksomhedskultur 
i spændingsfeltet mellem det gamle og det nye samt en fokusering på metafo-
risk strategisering i magt- og beslutningsprocesser.    

 

Udbytte for lederne 

Aktionsforskningsprojektet vil kunne åbne for følgende muligheder: 

*at udvikle kvalifikationer og kompetencer i det metaforiske lederskab  

*at gennemprøve den symbolske tilgang til organisationsudvikling til brug i 
egen ledelsesmæssig hverdag 

*at skabe fremtidsbilleder af organisationen og arbejde med disse i et proces-
serende nu mellem aktuelle forestillinger og fremtidsscenarier      

*at konstruere fortællinger og myter, der afstikker rammerne for den lokale 
tænkning og handling og dekonstruere disse i muterende metaforiske proces-
ser 

*at kunne fange forskellen på de vedtagne og de anvendte mentale modeller i 
lederskabet  

*at eksperimentere med det billedbaserede lederskab og øve sig i arbejdet 
med metaforik, symboler, metonymer og myter i en organisatorisk kontekst på 
den korte og den lange bane 

*at deltage i interviews med fokus på det symbolske lederskab 



 
 

 
Etik og metodeovervejelser 
 

Der aftales etiske spilleregler med deltagerne: 

*Fuld anonymitet under processen mht. symbolfremstilling og lydoptagelser af 
fortolkning. 

*Fuld personanonymitet vedr. casebeskrivelse i bogudgivelsen 

*Anonymiteten gælder såvel afdelingsbetegnelser som de enkelte deltagere, 
der får andre navne i projektet. 

*Fortrolighed i hele processen på individ, gruppe- afdelingsniveau og virksom-
hedstilknytning 

 
 

Deltagerinvestering 

Hvad skal den enkelte investere af tid i projektet? 

Afhængig af det endelige design for projektet vil det være realistisk at påregne 
deltagelse i følgende processer: 

1) Billedbaseret arbejde i 3 workshops ( 10 timer) 
2) Billedbaseret interview  (2 timer) 
3) Coaching vedr. metaforik i lederpraksis (2 timer) 
4) Evalueringer (2 timer) 
5) Dialogmøde om undersøgelsesresultater (4 timer)  

Sammenlagt skal man påregne at bruge 20 timer af sin arbejdstid over to år. 

 

 

 

Perspektiver 

Dette aktionsforskningsprojekt kan forhåbentlig føre til en dybere forståelse for 
lederes sprogkompetencer i et billedbaseret perspektiv. Den symbolske me-
tode i projektet udtrykker en sammenhæng mellem yderliggørelsen (eksterna-
liseringen) af de ”indre billeder”, der styrer vore forestillinger og de ”ydre” 
handlinger vi oplever på det strategiske niveau.  



 
 

 

Det er intentionen i aktionsforskningsprojektet, at vi sammen kan få skabt et 
læringsrum for metaforisk strategisering, der kommer i spil, når lederne på 
tværs af organisationer arbejder ud fra en billedbaseret position og udvikler 
troværdige og pragmatiske narrativer i denne samskabelsesproces. 

 

 

  
Den symbolske faseproces 
Fase 1 
Metodisk vil konsulenten lægge vægt på deltagernes oplevelse af egen ar-
bejdsplads udtrykt gennem en symbolsk billedfremstilling  af denne.   
Fasemæssigt startes der med en kontaktering på tid, sted, relation og indhold. 
Deltagerne indføres i den symbolistiske/metaforiske tilgang til organisationsud-
vikling, og der præsenteres eksempler på metaforiske løsninger og tidligere 
forskningsresultater på området. Scenen sættes for de metaforiske opgaver og 
den problemstilling, der er indbygget i den metaforiske rejse i spændingsfeltet 
mellem konventionel her- og nu-metaforik og de fremtidsscenarier, der vil 
blive arbejdet med i de symbolske workshops undervejs. De inspirationskilder, 
der danner grundlag for udviklingen af den symbolsk/metaforisk arbejdsme-
tode bliver præsenteret dels som oplæg fra konsulenten dels som henvisning 
til artikler og bøger denne og andre har skrevet om emnet. 
 
Herefter tegnes der individuelt som hjemmeopgave et symbol på organisatio-
nen for at få empiri på den enkeltes symbol på egen virksomhedskultur.  
 
Opgave 1 
 
 
 
Grundantagelsen er, at al abstrakt tænkning er billedbaseret, og at 
der findes en mængde tavs viden, som vi kun kan komme i nærheden 
af ved at benytte utraditionelle udtryksformer.  
OPGAVE: 
Tegn (mal) dit eget helt personlige symbolske billede af din arbejds-
plads på et A3-ark. Det giver det bedste resultat m.h.t. detaljerig-
dom. 
Dette er ikke en tegneprøve og det gælder først og fremmest om, at 
du tager dig den nødvendige tid til at finde frem til netop dit “indre 
billede” og den symbolik, du forbinder med din arbejdsplads og dit 
særlige funktionsområde. 



 
 

Du må gerne lave små tekster i billedet, hvis du har lyst. 
  
Da det drejer sig om at få fat på dit helt personlige udtryk for din ar-
bejdsplads, skal du undlade at diskutere opgavens løsningsmulighe-
der med andre. Hvis du er tom for ideer til billedet, skal du bare 
starte med at tegne en detalje i billedet, så kommer resten af sig 
selv. 
Medbring billedet i en lukket kuvert  og bevar anonymiteten. Der må 
ikke være navn på tegningen!   
 
 

 
 
 
Fase 2 
 
Opgaven i associationsværkstedet for metaforisk strategisering kan, når der 
arbejdes med teams eller grupper fra samme organisation med fordel tilrette-
lægges som en anonym proces i forhold til hvem, der har lavet hvilken teg-
ning.:    

ASSOCIATIONSVÆRKSTED I FORBINDELSE MED DE EKSTERNALISE-
REDE BILLEDER AF EGEN ARBEJDSPLADS 

 

Alle de ansattes billeder af egen arbejdsplads er nu lagt frem i lokalet. 

Ved hver tegning er der placeret et stykke hvidt papir, hvorpå hver 
især nedskriver sin tolkning af billedet. Det er ikke tilladt at kommuni-
kere under øvelsen. 

Når du har nedskrevet din fortolkning, folder du papiret som en har-
monika, således at ingen andre kan se, hvad du har skrevet. 

Foldningen af papiret er for at sikre, at ingen påvirker de andres tolk-
ninger. 

Giv dig god tid til at studere billederne og formuler dig i hele sætnin-
ger, når du nedskriver tolkningen. 

 

Sørg for at nå rundt til alle billederne incl. dit eget.  

Bevar anonymiteten og tavsheden under hele øvelsen! 



 
 

De individuelle tolkninger vil blive brugt som udgangspunkt for en un-
dersøgelse af, hvordan vi kategoriserer vore erfaringer om egen ar-
bejdsplads. 

 
 
 
Ovenstående metode til at samskabe betydninger ud fra de medbragte symbo-
ler begrundes med, at når anonymiteten bevares undervejs i fortolkningspro-
cessen vil ingen kunne føre en bestemt metaforik/symbolik hen til en konkret 
afsender. Det gør, at vi adskiller tegningen fra personen og derved kan holde 
fokus på sagen. Hvis vi vidste, hvem der i en organisation havde lavet et sym-
bol på organisationen, ville vi tillægge det så stor en medbetydning, at hele 
fortolkningsrammen ville være farvet af dette. Det handler om at slippe for-
tolkningen ”fri” med narrative perspektiver og kigge på symbolernes betydning 
i forhold til den organisatoriske kontekst de udspringer af. Alle fortolkere i en 
gruppe eller et team, som er i gang med et associationsværksted omtaler de 
symbolske tegningers afsender i 3.person: Jeg tror tegneren har tænkt at ….. 
tegningen viser om vores organisation, at der er …. osv. 
Der holdes fokus på tegnene og de fortællinger (tynde og tykke) der kan udle-
des af disse frem mod nuancerede (men aldrig ”sande”) kulturbilleder. 
 
 

Fase 3 

Der indsamles herefter på iPad og iPhone gennemgang af den enkeltes symbo-
ler i en samskabende dialog med konsulenten og andre ledere.  
 
 
Fase 4 
Konsulenten lytter de enkelte optagelser igennem og sammenligner symbo-
lerne med den skriftlige fortolkning og de mundtlige udsagn om tydninger, der 
kommer frem i interviewet. Der udarbejdes kategoriseringer af arbejdsplads-
symbolerne inspireret af Morgan, Scultz og Hatch (alle ibid.)   
 

Fase 5 

Opgave til de ønskværdige fremtidsbilleder 
Kig nogle minutter på det billede du har lavet af din egen arbejdsplads fra 
første workshop. Forestil dig herefter dit ønskværdige fremtidsbillede af din 
organisation, som den ser ud om 1-2 år. Tegn (mal) dit eget helt personlige 



 
 

symbolske billede af din organisation på et A3-ark. Det giver det bedste re-
sultat m.h.t. detaljerigdom. Billedet er i første omgang tænkt som en skitse, 
som du skal bruge, når du den anden workshopdag skal lave et maleri med 
flydefarver på karton. Disse materialer udleveres af workshoplederen på da-
gen.  

Dette er ikke en tegneprøve og det gælder først og fremmest om, at du tager 
dig den nødvendige tid til at finde frem til netop dit “indre billede” og den 
symbolik, du forbinder med dit fremtidsscenarie af din arbejdsplads og dit 
særlige funktionsområde. Find en stille stund, hvor du kan male og tænke i 
fred. Du må gerne lave små tekster i billedet, hvis du har lyst.  

Da det drejer sig om at få fat på dit helt personlige udtryk for din fremtidige 
arbejdsplads, skal du undlade at diskutere opgavens løsningsmuligheder med 
andre. Hvis du er tom for ideer til billedet, skal du bare starte med at tegne 
en detalje i billedet, så kommer resten af sig selv. En fjer bliver hurtigt til 
fem høns… bare gå i gang. For at vide hvad man skal tegne må man tegne. 
Do it! 

Medbring billedet til anden workshop. Der må ikke være dit navn eller navn 
på organisationen på tegningen!     

Arbejdsopgave efter at du har tegnet dit fremtidsscenarie: 

(besvar spørgsmålene hjemmefra med stikord) 

 

Hvilke forestillinger er for dig de centrale i dit fremtidsbillede af din organisa-
tion? 

 

Hvilke særlige personlige kvalifikationer ser du for dig i dit fremtidsbillede, at 
du skal have som leder? 

 

Hvilke strategiske overvejelser gør du dig for at nå frem til dit fremtidsscena-
rie? 

 

Hvilke konkrete handlinger vil kunne føre dig frem mod dit fremtidsbillede? 



 
 

 

 
 
 

Konsulenten gennemfører interviews med lederen i forhold til kategorierne i 
det producerede symbolske billede og ønskværdige fortællinger i lederskabet. 
Disse kvalitative interviews har til hensigt at komme dybere ned i baggrunden 
for, hvor en given symbolik stammer fra og hvordan konstruktionen af ønsk-
værdige fremtidsbilleder kan skabe mulighed for organisatoriske forandringer.  

 

Fase 6 

Afprøvning af de generative og muterende metaforikker i egen praksis og fort-
sat udvikling af disse og skriftlig tilbagemelding til konsulenten om ændringer i 
denne.  

 

Fase 7  

Skriftlig respons fra lederne i forhold til den uforudsigelige virkelighed som er 
indtrådt efter fremtidstegningens tilblivelse. Der sendes udviklingsopgave-
spørgsmål til lederne, som de reflekterer over og sender skriftlige svar på. 

 

Fase 8  

Opsamling på metafor-iagttagelser og en justering af fortolkninger og perspek-
tiver i forhold til problemstillingen: Hvordan udvikler vi en procesmodel for me-
taforisk strategisering i spændingsfeltet mellem reproduktion og potentiel 
transformation?  
  

 

Fase 9 

Opsamling på data, konklusioner og tilbagemelding til organisationen om kon-
sulentens billede af de udbredte metaforer og bud på de ledelsesmæssige kon-
sekvenser af dette.  



 
 

 

Fase 10 

Mundtlig og skriftlig formidling af : Organisationsbilleder - En kulturdynamisk 
rejse i metaforisk strategisering  UCN 2017 

Spørgsmål i domæner 
 
En ide til undersøgelse af de mange betydningslag er i associationsværkstedet 
at bruge Karl Tomms spørgehjul for at trække spændet mellem lineære og cir-
kulære antagelser og tidsorienteringen mellem fortid og fremtid ind i dialogen.  
 

 
Karl Tomms spørgsmålstyper. Se Hornstrup 2005 
 
 
De 4 domæner i spørgehjulet er selv et udtryk for metaforiske positioner i en 
undersøgende dialog: detektiv, antropolog, fremtidsforsker og kaptajn. 
Undervejs i vores undersøgelse af METAFORISK STRATEGISERING, vil vi be-
nytte alle domæner i multiple kombinationer afhængig af hvilken tegning vi 
undersøger og hvor samtalen tilfældigvis har sin begyndelse. Dialogen om den 
enkelte tegning er uforudsigelig, ellers ville det ikke være en dialog. Der kan 



 
 

begyndes i et detaljeret frøperspektiv, i et normalperspektiv eller i et fugleper-
spektiv eller måske med tegneres egen berørthed. Måske hælder man til en 
semistrukturet spørgeguide inspireret af Karl Tomm, når symbolerne er i cen-
trum for samtalen (Hornstrup 2005): 
 

Afdækning og afgrænsning - orienteringsspørgsmål 
Konsulenten som detektiv 
 
Hvad har du tegnet som fylder lige nu? 
Hvilke af de temaer ligger der i din tegning? 
Hvilke symboler og metaforer er du selv mest optaget af? 
  



 
 

Udforskning af relationer og sammenhænge – relationsspørgsmål  
Konsulenten som antropolog/opdagelsesrejsende 

Hvordan ser den nuværende situation ud når vi kigger på din symbolske teg-
ning?  

Hvad er dine betænkeligheder ved situationen? Hvilke udfordringer ser du, når 
du kigger på symbolerne?  

Hvem er udover dig selv påvirket af situationen?  

Hvor stor indflydelse har du på problemet/emnet?  

Hvem har ellers indflydelse på problemet/emnet?  

Hvordan er de problemer du omtaler opstået? Er der særlige begivenheder som 
har fremmet disse symboler? 

Hvordan ser andre på alt det du fortæller? Hvad kæmper de andre for? 

Hvad har du/I gjort indtil nu?  

 

Nye perspektiver og handlemuligheder – hypotetiske spørgsmål – kon-
sulenten som kunstner/fremtidsforsker 

Hvad ville du gøre hvis du havde mere tid, flere penge eller selv kunne be-
stemme?  

Hvad er fordele og ulemper ved de forskellige muligheder?  

Hvilken løsninger vil give det bedste resultat?  

Hvilken løsning synes du bedst om? 

Hvilken mulighed vælger du? 

Hvis du over night er kommet frem til et sted i jeres organisation hvor tingene 
lykkes – hvad er der så sket? 

Hvad har du gjort selv af forskel for at det kunne ske? 



 
 

Hvad ville andre sige til det mirakel? 

Hvis du er en af dem nu hvad ville du så tænke om sådan et scenarie?  



 
 

Handlingsorienterende spørgsmål  

Konsulenten som kaptajn/strateg 

Hvad er dine kriterier for succes når du kigger på din tegning?  

Hvad kan ud fra dine symboler forhindre dig i at nå dine mål?  

Hvordan vil du gribe problemet/emnet an i din praksis. Brug tegningen til at 
finde nedslagspunkter.  

Hvem kan du forvente modstand fra?  

Hvordan vil du håndtere denne modstand?  

Hvem skal i dit symbol med i dine planer for handlinger? 

Hvad gør du i din praksis? Hvor vil det ændre tegningen? 

Hvad er der sket med dit symbol, mens vi har snakket om det? 
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Lederne udforskningsprocessen skrev: 

Dynamikken i rejsen fra fragmentariske tankebilleder til konkrete og komplekse tegninger, der 
får ord på - og retur - giver en fantastisk dialektik, der skaber uvurderlige inspirationer til for-
ståelse og strategisering i organisationen.  
 



 
 

Fra billedbrudstykker til konkrete billedfremstillinger, der efterfølgende sættes fagsprog på - en 
fantastisk rejse, der sætter gang i processen forfra igen med det nye startpunkt og viser sig 
endog at være en effektiv arbejdsform. 
 
Fra billedfragmenter til -fremstillinger med sprog på sker der i dialogen en fantastisk givende 
refleksion over, hvad vores forestillinger gøres af - ofte med udgangspunkt i gamle forestillin-
ger, som var blinde pletter for os. 
 
Hvad der kom først - billede eller sprog - bliver ligegyldigt og fremtræder efterhånden som 
samtidige i sin måde at være “hver sin uundværlige side af den samme mønt”. 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 


