
MODA I ZARZĄDZANIE



Moda

Trendy:

• W sztuce

• W literaturze

• W światopoglądzie

• W nauce

• Itd….



Moda w firmie

1960te: Warsztaty i szkolenia dla załogi



Moda w firmie

1970te: Sensitivity training w biurze 



Moda w firmie

1980s: Menedżerowie są HOT!



Moda w firmie

1990te: Team building na łonie natury



Moda to... 

• Thorstein Veblen (1899/1994) – moda jest 
sposobem na promowanie ostentacyjnej 
konsumpcji (conspicuous consumption) w 
kontraście do produktywności: 

• Kanon [moda] klas próżniaczych wymaga 
ścisłej i pełnej bezużyteczności; jako że 
instynkt człowieka pracy domaga się 
działania celowego (p.159).



Moda to... 

• Ada Heather Bigg (1893/1973):

• O tym, że moda nie realizuje żadnego 
sensownego celu wie doprawdy spora ilość 
myślących mężczyzn i kobiet (...). [T]o, co 
rozumieja pod tym pojęciem to serią częstych 
zmian nie wyznaczonych przez względy 
praktyczne. (...) Ta oto okoliczność wytycza 
wyraźną granicę między tym, co składa się na 
Postęp, a tym co stanowi Modę (s. 35).



Moda to... 

• Edward Sapir (1931):

Moda to zwyczaj udający odchodzenie od 
zwyczaju (s. 140)



Moda to... 

• Edward Sapir (1931):

• Ogólna tęsknota za tym, by się wyzwolić z 
okowów zbyt dobrze uregulowanej 
egzystencji jest silnie wspierana przez 
nieustanne marzenie o czynienie bardziej 
atrakcyjnym tak siebie jak i wszelkich 
obiektów miłości i przyjaźni (s. 140).



Moda to... 

• Elisabeth Wilson (1985): 

Bezcelowość mody, tak nienawidzona przez 
Veblena, jest dokładnie tym, co czyni ja 
wartościową. To właśnie w tym 
zmarginalizowanym obszarze przygodności, 
dekoracyjności, nieistotności tkwi nie tylko 
nowa estetyka, ale z niego powstać może cały 
nowy kulturowy porządek. Pomiędzy 
szczelinami chodnika rosną chwasty, które 
zaczynają rozsadzać strukturę (s. 245).



Homo urbanus…

Nie tylko próżność…

O czym marzą ludzie w różnych 
epokach? 

Moda inspiruje, wyzwala marzenia…



Moda ma swoje miejsce i czas
Japonia, epoka Edo 

W średniowiecznej Japonii czarne 
zęby były szczytem mody. 
Praktyka czernienia zębów znana 
była jako ohaguro. Aż do 12ego 
wieku kobiety z czarnymi zębami 
widziane były jako szlachetnie, 
szykowne i piękne. Niektóre 
dziewczynki zaczynały czernić 
zeby już w wieku 10 lat. 
Naturalność i okazywanie uczuć 
były bardzo pospolite i 
ordynarne.



Moda ma swoje miejsce i czas
Europa, wiek XIX 

Elegancka dama nosiła w tym okresie niezwykle obszerne spódnice 
układające sie w kształt klosza (krynoliny). Obcisłe stroje kobiece były 
symbolem pospolitości i wulgarności.



Moda ma swoje miejsce i czas
Europa, wiek XVIII

Wachlarz był absolutnie 
niezbędnym dodatkiem dla 
szykownej damy. Bo jak 
można bez wachlarza 
flirtować, okazywać 
zdumienie, skruchę, 
niedowierzanie, jak wyrażać 
dezaprobatę, jak w ogóle się 
porozumiewać bez tego 
arcyważnego “dodatku”?



Moda jest historyczna

• Edward Sapir (1931): 

• Moda to zdecydowanie historyczne pojęcie. 
Każda konkretna moda staje sie wybitnie 
niezrozumiełą gdy ja wyjąć z jej miejca wśród 
sekwencji form (s. 140).



Moda ma różne oblicza

• … inne dla każdego... 

Christian Dior haute 
couture



Moda ma różne oblicza

… inne dla każdego... 
O tym, co w 
danym miejscu i 
czasie uważamy w 
modzie za 
atrakcyjne zależy 
wiele czynników, 
takich jak klasa 
społeczna, wiek, 
przynależność do 
subkultur 
profesjonalnych, 
młodzieżowych, 
aspiracje, poglądy 
polityczne a także 
– w mniejszym 
stopniu –
poczucie estetyki i 
preferencje



Moda a ludzie

• Można wyodrębnić 
nowatorów, wczesnych 
naśladowców (early adopters), 
wczesną i późną większość i 
maruderów (Rogers, 1962)



Moda a ludzie 

… zdarzaja się też oryginałowie –
ponad modą? Poza modą?...



Ocenid modę w zarządzaniu

Czy jest potrzebna?

Czy jest poważna?

Co jest warta?

Kto jej ulega? 

Kto nią kieruje?

I w ogóle – po co komu moda w zarządzaniu?



Moda w zarządzaniu (stan)

• It’s a fad…

• He’s a dedicated follower of fashion…



Moda w zarządzaniu (stan)

• It’s a fad… To kaprys, 
przejściowa moda

• Klincewicz (2005) –
menedżerowie są podatni 
na mody

• David Collins (2000) –
zarządzanie pełne jest 
trendów i sloganów



Moda w zarządzaniu (proces)

• It’s a fad… a serious 
fad... to poważny 
kaprys

• Eric Abrahamson 
(1996) – big business

• Staffan Furusten 
(1999) – mass culture 



Moda w zarządzaniu (proces)

To pewien styl…

• Stephen Barley & Gideon Kunda (1992) –
umożliwia mówienie na temat kontroli

• Barbara Czarniawska (2005) – pozwala na 
lepsze zrozumienie dynamiki zarządzania 



Moda w zarządzaniu (proces)

• To (bezpieczna) przygoda.... (Kostera, 2010) 



Przygoda!

Przedsiębiorca: 

• Używa 
niepewności jako 
zasobu 

• Podejmuje ryzyko

• Innowacja



Przygoda??
Menedżer:

• Eliminuje niepewność 

• Zapewnia organizacji 
bezpieczeństwo 

• Działa poprzez 
struktury...

• … porządek

• Rola oznacza 
odpowiedzialność

Stephen Odell, Dyrektor Naczelny Volvo



Bezpieczna Przygoda (proces)

• Przygoda dla menedżerów

• Moda… 



Zarządzanie jest przygodą...
(proces)

• Kjell Arne Røvik 
(1996): 

• Moda to 
społecznie 
stabilny 
mechanizm który 
stale wytwarza 
zmianę (s. 155).


