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Business reality 
Af FINN FRANDSEN 
Hvornår har du sidst set tv sammen med dine kolleger? Nej, det tænkte jeg nok. Travle 
erhvervsledere ser ikke tv, når de er på arbejde. Og de har såmænd knap nok til tid at gøre det, når 
de har fri og er hjemme. Men nu er der faktisk en rigtig god anledning til at gøre det.  
 
For tre uger siden bragte TV Danmark det første program i serien "Hyret eller fyret" med den på enhver 
måde kendte forretningsmand Klaus Riskær Pedersen som omdrejningspunkt. 16 deltagere, otte kvinder og 
otte mænd, alle unge erhvervsfolk, befinder sig på IværksætterFabrikken og skal kæmpe om 750.000 kr, 
som vinderen kan bruge til at etablere egen virksomhed med. Deltagernes første opgave: At sælge kakao på 
strøget i København.  

Og for to uger siden var det TV3, som i kølvandet på TV Danmark bragte det første program i serien 
"Kontrakten med Don Ø", med Flemming Østergaard fra Parken Sport & Entertainment som 
omdrejningspunkt. Her kæmpede en større gruppe mennesker i første omgang med hinanden om at komme 
blandt de otte ansøgere, der skal kæmpe om et vellønnet job som underdirektør i Parken.  

Begge programmer er inspireret af den amerikanske tv-serie "The Apprentice" med Donald Trump. Men på 
hver sin måde.  

Klaus Riskær Pedersens udgave ligger tæt på forlægget, med et skræmmende direktionslokale, der ligner 
en del af kulissen til en Batmanfilm. I Don Ø's udgave har ankerpersonen den store fordel, at han skal finde 
en underdirektør til sit eget selskab. Hvor "Hyret eller fyret" er meget amerikansk, er "Kontrakten" langt mere 
dansk. Og det helt ned i, hvad man spiser og drikker, og hvor man bor. Hos TV Danmark er det champagne 
på Hotel Hilton. Hos TV3 er det kaffe, te og postevand .  

Det er i sig selv interessant, at det private erhvervsliv i almindelighed og iværksættere og ledere i 
særdeleshed er blevet til en scene for underholdning - i vores fritid. Det er et signal om, at vi lever i det, som 
samfundsforskerne kalder for et arbejdssamfund. Et samfund, hvor medlemmerne primært skaber sig en 
identitet og et spændende liv, når de er på arbejdspladsen. Og hvor de i deres sparsomme fritid, hjemme i 
sofaen, fortsætter denne proces - mens de ser tv.  

Men det er nu ikke derfor, jeg opfordrer læseren til at se "Hyret eller fyret" og "Kontrakten med Don Ø". Både 
i indhold og i iscenesættelse bygger de to programmer på en række forestillinger om, hvad ledere og ledelse 
går ud på.  

Og det er disse mere eller mindre tydelige forestillinger, som erhvervslederen bør diskutere med sig selv og 
sine kolleger på arbejdspladsen efter at have set udsendelserne.  

Lav mig give et eksempel. I begge tv-programmer er der fokus på de kommende iværksætteres eller 
underdirektørers personlige egenskaber.  

»Har de det i sig?« spørger seeren næsten automatisk sig selv. Og det har alle deltagerne tydeligvis ikke. 
Riskær Pedersen fyrer en deltager pr. udsendelse, mens Don Ø venter med at kåre vinderen til det sidste 
program. Inden da har han dog sorteret en lang række ansøgere fra. De har »skudt over målet,« som han 
flere gange udtrykker det.  

Men er det sådan, at det forholder sig? Er god ledelse bare noget, man har i sig? Nej. God ledelse er 
tværtimod resultatet af et komplekst samspil mellem lederen, medarbejderne, den konkrete arbejdsopgave 
og den konkrete situation. Men det er selvfølgelig svært at dramatisere og skabe spænding om på en tv-
skærm.  

Og sådan er der så mange spørgsmål, som trænger sig på, når man ser og sammenligner de to tv-
programmer. Skal et direktionslokale nødvendigvis være et lokale, som man »normalt ikke har lyst til at 
opholde sig i,« som Riskær Pedersen udtrykker det?  



Er det naturligt, at deltagere med en militær baggrund straks melder sig som projektledere? Og hvordan skal 
man gribe en afskedigelse an? Skal man vælge Riskær Pedersens barske: »Du er fyret,« eller Don Ø's mere 
paternalistiske ledelsesstil, hvor den afviste ansøger får et alternativ med sig ud af lokalet?  

Men optag nu selv de to programmer på video, tag båndet med ud på arbejdspladsen, se udsendelserne 
sammen med dine kolleger - og diskutér så. Er det sådan, at vi forestiller os, at de gode ledere og den gode 
ledelse er eller bør være?  

Og det var så en tv-anmeldelse for erhvervsledere.  
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