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Abstract 

The Legitimizing Power of Cultural Heritage 

This thesis examines how the five biggest Danish cultural heritage institutions strategically have 

managed the process of implementing framework agreements with the Ministry of Culture as they 

are replacing the well-proven performance contracts; a process that may be viewed as a move 

from New Public Management to one of (New) Public Governance. The institutions are The Royal 

Library, The National Museum, The National Archives, The National Gallery, and The State and 

University Library. In studying these processes, specific interest to the study is conferred to (i) how 

the cultural heritage institutions have managed and positioned themselves within their networks, 

and (ii) what kind of legitimation strategies they have employed. The thesis draws from new insti-

tutionalism and network theory inspired by DiMaggio & Powell and Koppenjan & Klijn as well as an 

institutional approach to organizational legitimacy studies inspired by Mark C. Suchman. 

 

In the study a large number of documents are examined an analyzed. These range from the avail-

able framework agreements and official organizational strategies to environment analyses and 

other pertinent documents. In addition to this, as a supplement, interviews have been conducted 

with the heads of administration at the five organizations. This comparative approach enables the 

study to demonstrate isomorphic reactions as well as disparate strategies in the ways the cultural 

heritage institutions cope with a new mandatory management tool. Of particular interest are: (i) 

what kind of legitimation strategy is applied? (ii) Is the strategic positioning aggressive or defen-

sive? (iii) Do the institutions align their strategies with those of the Ministry of Culture? And (iv) 

what term most accurately describes the framework agreement and organizational strategy of 

each institution? 

 

The results show that isomorphic impact is significantly greater in the context of the organizational 

strategies than that of the framework agreements, while the strategic approach is generally more 

aggressive in the official strategies than what is observed in the context of the framework agree-

ments. The National Archives clearly appear most aggressive while the approach of The Royal Li-

brary is much more subdued. The National Gallery conspicuously deviates from the other four cul-

tural heritage institutions by shortcutting the process by being extremely defensive and unambi-

tious while pleading for extra funding. Legitimation strategies vary as well. The National Museum, 

The National Archives, and The State and University Library all display strategies for gaining legiti-

macy. The strategy of The National Library is one of maintaining legitimacy while The National Gal-

lery exudes a strategy of repairing legitimacy. Thus, a significant point is that the strategic docu-

ments, despite their isomorphic stamp, gives a perhaps surprisingly precise indication of the fun-

damental institutional basis of each organization.



MPG, efterår 2012                                                                                                                             Masterprojekt 
Ole Magnus Mølbak Andersen                                                                                                   Kulturarv legitimerer 

 

 3 

Indholdsfortegnelse 

 

1. Indledning – tilgivelse fordrer ny legitimitet ................................................................................... 4 

 

2. Problemformulering og metodisk tilgang – kulturarven som case ................................................. 7 

 

3. Det teoretiske afsæt......................................................................................................................... 9 

3.1. Om institutionel legitimitet ....................................................................................................... 9 

3.2. Om strategisk positioneren i netværk ..................................................................................... 12 

3.3. Applicering af teorien til forsvaret for kulturarven ................................................................. 15 

 

4. Kulturministerielle visioner og kulturministeriel styring – Kultur for alle? ................................... 16 

4.1. Kulturministerielle visioner ...................................................................................................... 16 

4.2. Kulturministeriel styring .......................................................................................................... 17 

 

5. Kulturarv legitimerer – men hvordan og for hvem? ...................................................................... 19 

5.1. Det Kongelige Bibliotek – Et førende nationalbibliotek i en kreativ oplevelsesøkonomi ....... 20 

5.1.1. Delkonklusion .................................................................................................................... 23 

5.2. Nationalmuseet – gammel vin på nye flasker? ....................................................................... 24 

5.2.1. Delkonklusion .................................................................................................................... 27 

5.3. Statens Arkiver – meget mere af det hele! ............................................................................. 28 

5.3.1. Delkonklusion .................................................................................................................... 32 

5.4. Statens Museum for Kunst – kan man true sig til flere midler? .............................................. 33 

5.4.1. Delkonklusion .................................................................................................................... 36 

5.5. Statsbiblioteket – den, der lever stille, lever ikke længere godt ............................................. 37 

5.5.1. Delkonklusion .................................................................................................................... 41 

5.6. Sammenlignende analyse – så ens og dog så forskelligt ......................................................... 42 

 

6. Perspektivering – muligheder og begrænsninger .......................................................................... 45 

 

7. Konklusion – formkrav og friheder ................................................................................................ 46 

 

Litteratur ............................................................................................................................................ 48 

 

Anvendte institutionelle dokumenter og bilagsfortegnelse: ............................................................. 50 

 



MPG, efterår 2012                                                                                                                             Masterprojekt 
Ole Magnus Mølbak Andersen                                                                                                   Kulturarv legitimerer 

 

 4 

1. Indledning – tilgivelse fordrer ny legitimitet 

29. marts 2007 bragte Politiken en bemærkelsesværdig kronik. I hvert fald var den opsigtsvækken-

de for alle med interesse for eller aktier i styringstænkningen i det offentlige Danmark. I kroniken, 

som havde titlen ’Tilgiv os – vi vidste ikke, hvad vi gjorde’, og som var en direkte kommentar til den 

af den daværende regering varslede kvalitetsreform, plæderede de otte forfattere1 for, at ”… de 

velmente bestræbelser på at synliggøre, klargøre og motivere til øget kvalitet gennem dokumenta-

tion er … nået til et stade, hvor styringen er kammet over og blevet sin egen værste fjende.” Som 

det fornemste eksempel herpå nævntes kontraktstyringen, som ifølge forfatterne havde ”udviklet 

sig fra en oprindelig idé om at være et frigørende redskab til bedre styring og ledelse til et ressour-

ceforbrugende og demotiverende ritual.” Selvbekendelsen var tyk, da skribenterne i begyndelsen 

af 1990’erne alle var finansministerielle embedsmænd og aktive fortalere for netop kontraktsty-

ring, mens de i 2007 alle var endt som administratorer ved offentlige institutioner og dermed ’of-

re’ for et system, de selv havde været med til at opbygge. 

 

Inden for mit fagområde, det kulturministerielle, slog kontraktstyringen igennem som direkte kon-

sekvens af de finansministerielle dekreter, og de første af en lang række resultatkontrakter blev 

udarbejdet, forhandlet og underskrevet i perioden 1995-1999. Kontrakterne var typisk fireårige, 

omfattende og detaljerede i såvel specifikation af mål som krav til målopfyldelse. Mens kontrakt-

styring fortsat findes rigtig mange steder inden for det offentlige Danmarks tre administrative lag, 

valgte Kulturministeriet fra 2008 konsekvent at overgå fra kontraktstyring til styring ved rammeaf-

taler (Kulturministeriet 2007). Begrundelsen herfor var ifølge ministeriet selv, at det ønskede at ”… 

fokusere på de resultater, som skabes. Ikke hvordan de skabes eller hvordan ressourcerne præcis 

skal anvendes. Med resultater menes det, som institutionen leverer til sine brugere og samfundet i 

øvrigt med henblik på at skabe eller opnå en tilsigtet effekt.” (Kulturministeriet 2010:1). Hermed 

imødegik man tilsyneladende, i hvert fald på papiret, en del af intentionerne i kvalitetsreformen og 

ønskerne fra ’Tilgiv os-kroniken’. 

 

Nøgleordet i udmeldingen fra Kulturministeriet er effekt. Ønsket er at hæve styringsniveauet op 

fra enkel målopfyldelse, som kan være arbitrær, målrationel og i værste fald meningsløs, til kom-

pleks målopfyldelse, hvor der kan aflæses en positiv effekt i relation til institutionens mission og 

vision. Derfor understreges det ved forhandling og indgåelse af rammeaftaler, at der skal være klar 

sammenhæng mellem rammeaftalens indhold og institutionens officielle strategi. Strategien skal 

                                           
1
 Jes Gjørup, Henrik Hjortdal, Tommy Jensen, Leon Lerborg, Claus Nielsen, Niels Refslund, Jakob Suppli og Jasper Steen 

Winkel: ”Tilgiv os – vi vidste ikke, hvad vi gjorde”. Politiken 29. marts 2007. 
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nemlig angive vejene til, hvordan institutionen kan opfylde sin mission og virkeliggøre sin vision. 

Let omskrevet kan man sige, at det handler om at institutionen skal kunne legitimere sin raison 

d’etre både nu og i fremtiden. 

 

Man kan se bevægelsen fra resultatkontrakter til rammeaftaler parallelt med bevægelsen fra New 

Public Management (NPM) til (New) Public Governance (NPG). Embedsmændene i Finansministe-

riet var i 1990’erne kraftigt inspireret af den ’bløde’ bølge af NPM, som i Storbritanniens lancere-

des af New Labours ’Third Way’, og som havde Anthony Giddens som chefideolog. Lanceringen af 

(resultat)kontraktstyring og Ny Løn var således en direkte konsekvens heraf. Der har altid været 

kritik af det meningsfyldte i at indføre markedsmekanismer og ledelsesværktøjer fra den private 

sektor til den offentlige (Hood 1991:8-10; du Gay 2003). Kritikken af kontraktstyringen er typisk 

gået på det iboende problem i Management by Objectives, nemlig at ’du får hvad du måler’, eller 

rettere, at ’du kun får, hvad du måler’ (Jørgensen 2007).    

 

Problemet opstår, når målene går hen og bliver meningsskabende i systemerne uden hensyn til, 

om de har nogen reel positiv samfundsmæssig effekt. Dette var Peter Drucker allerede 1950’erne 

opmærksom på, ligesom der er en lige linje fra Max Webers målrationelle jernbur, hvor beslutnin-

ger skal legitimeres, for at de kan accepteres som gyldige, til DiMaggio og Powell, der i 1983 kon-

staterede, at legitimitet ofte var vigtigere end performance, forstået på den måde, at organisatori-

ske forandringer oftere sker for tilpasningens skyld end for at blive mere effektive (DiMaggio og 

Powell 1983:147 ff.). 

 

Når Kulturministeriet vælger at gå fra styring gennem resultatkontrakter til styring gennem ram-

meaftaler, må det opfattes som en erkendelse og konsekvens af, at der har været iboende idio-

synkrasier i kontraktstyringen – altså, at institutionerne i visse sammenhænge har opstillet og ar-

bejdet efter mål, som ikke har haft en påviselig effekt i forhold til deres mission og vision. Med 

rammeaftalerne er det intentionen, at institutionerne får mere frihed til at bestemme metode og 

midler til at opfylde deres målsætninger. Kravet er blot, at effekten skal kunne dokumenteres. Og 

selvom det metodisk ikke er ukompliceret, er det i hvert fald væsensforskelligt i forhold til det hid-

tidige. 

 

Den type NPG, som afspejles af rammeaftalekonceptet, er sammenhængende med ønsket om at 

skabe innovation i processer for dermed at skabe effektivisering og øget effekt. Dermed bevæger 

man sig på en sti, der blev skabt af Osborne og Gaebler i begyndelsen af 1990’erne (Osborne og 

Gaebler 1992; Osborne 2006), og som i en dansk kontekst blandt andet er aktualiseret af Carsten 
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Greve og Rex Degnegaard (Greve og Degnegaard 2009). Greve og Degnegaards fokus er, at denne 

form for styring kompetencemæssigt kræver langt mere af lederne end den mere skematiske og 

målrationelle kontraktstyring (Greve og Degnegaard 2009:7).2 

 

Spørgsmålet er, om denne antagede bevægelse fra NPM til NPG på nogen måde har mindsket in-

stitutionernes behov for strategisk at positionere sig for at fremstå så legitime som muligt? Den 

neoinstitutionelle tilgang hertil er, at institutionel legitimitet skabes ud fra kulturelle definitioner 

af, hvordan en institution er opbygget og ledet, kombineret med, hvordan den opfattes og evalue-

res (Suchman 1995:576). Burde større frihedsgrader til institutionerne i forhold til selv at vælge 

metoder og midler til målopfyldelse gøre legitimeringsbehovet mindre? Det tror jeg ikke.  

 

Derfor er det overordentligt interessant at undersøge, hvordan institutionerne positionerer sig og 

legitimerer deres eksistens og virke inden for det nye rammeaftaleparadigme.  For når de reelt 

udfordres på metoder og midler til målopfyldelse, så udfordres deres behov for at skabe legitimi-

tet også væsensforskelligt i forhold til i resultatkontrakternes tid. Når en nyt departementalt sty-

ringskoncept lægges ned over institutionerne, er der potentiale for at vælge forskellige legitime-

ringsstrategier til håndtering af den strategiske usikkerhed, de dermed præsenteres for. Om de så 

reelt gør det, eller om de henfalder til mimetisk isomorfisme eller hykleri, er et centralt spørgsmål, 

som søges besvaret i det følgende. 

 

Jeg for min del tilgiver gerne de otte kronikforfattere, når de angrer, at deres kontraktstyrings-

eksperiment gik for vidt. Det kunne næppe gå anderledes. Bob Jessop har på en kompleks, men 

også overbevisende måde argumenteret for, at alle governanceprægede styringsinitiativer i deres 

natur er dømt til at fejle, fordi der altid vil være en iboende blindhed over for de til enhver tid 

overliggende magtstrukturer (Jessop 2011:18-20). Hvis dette holder stik, er det sikkert at antage, 

at også den NPG-inspirerede rammeaftalestruktur vil falde sammen på et tidspunkt. Konstanten er 

imidlertid institutionerne og deres tilpasningsevne til de skiftende tiders ’styrings-fads’. Derfor er 

det institutionerne, i denne sammenhæng de fem store danske kulturarvsinstitutioner, og deres 

bevidste eller ubevidste strategiske positioneren og valg i forhold til legitimitetsskabelse, jeg i det 

følgende tildeler min udelte opmærksomhed.  

 

 

                                           
2
 Jeg skal ikke undlade at bemærke, at MPG-uddannelsen rimeligvis kan opfattes som en direkte konsekvens af denne 

anskuelse. 
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2. Problemformulering og metodisk tilgang – kulturarven som case 

Et fokus på legitimitetsskabelse i sammenhæng med strategiske valg provokeret af et nyt styrings-

paradigme leder mig til følgende problemformulering: 

 

I overgangen fra styring ved resultatkontrakter til styring ved rammeaftaler, hvordan 

positionerer de fem store kulturarvsinstitutioner sig, og hvilke legitimitetsstrategier an-

vender de? 

 

De fem store kulturarvsinstitutioner udgøres af Det Kongelige Bibliotek, Nationalmuseet, Statens 

Arkiver, Statens Museum for Kunst og Statsbiblioteket. Fælles for disse er, at de har en betydelig 

volumen (min. 125 årsværk), at de har behov for såvel magasiner til opbevaring af den fysiske og 

digitale kulturarv som til udstillingslokaler og læsesale til formidling og tilgængeliggørelse, samt at 

de ofte af ressortministeriet, Kulturministeriet, opfattes som en logisk gruppering inden for mini-

steriets godt 30 underlagte styrelser og institutioner.3 

 

Med positioneren forstås her, med reference til Koppenjan og Klijn (2004), hvordan kulturarvsin-

stitutionerne bevidst eller ubevidst agerer strategisk i den netværkskompleksitet, de udgør sam-

men med deres relaterede aktører og/eller interessenter, og hvori processer foregår og beslutnin-

ger tages. Legitimitetsstrategier opfattes her, inspireret af Suchman (1995) og DiMaggio og Powell 

(1983, 1991), som måden hvorpå kulturarvsinstitutionerne ved aktive prioriteringer forsøger at 

forsvare deres samfundsmæssige relevans og dermed deres eksistensberettigelse. 

 

Hermed trækker studiet teoretisk på den neoinstitutionelle tilgang med fokus på netværksteori, 

ressourceafhængighedsteori (forstået som interdependens) samt, i mindre grad, anarkisk beslut-

ningsteori. 

 

For at kunne realisere ambitionerne i problemformuleringen er der indsamlet et omfattende ma-

teriale fra de fem kulturarvsinstitutioner. Det gælder i sagens natur deres rammeaftaler. Dertil 

kommer de interne institutions- eller virksomhedsstrategier, de omverdensanalyser, der typisk 

ligger til grund for strategierne samt bronotater og nogle få andre strategirelaterede dokumenter. 

Et overblik over den anvendte empiri gives i tabel 1.4  

                                           
3
 Det Kongelige Teater, Det Danske Filminstitut m.fl. kan med rette mene, at de også er kulturarvsinstitutioner. Dette 

skal ikke bestrides. Afgrænsningen her er blot institutioner inden for ABM-området (Arkiver, Biblioteker og Museer). 
4
 Dokumenterne er alle beskrevet i forlængelse af litteraturlisten med henvisninger i det omfang, de er offentligt til-

gængelige. 
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Tabel 1 

Anvendte 

dokumenter 

Ramme-

aftale 

Institutions-

strategi 

Omverdens-

analyse 

Bronotat Andet 

Det Kgl. Bibliotek Ja Ja Ja Nej Nej 

Nationalmuseet Ja Ja Ja Ja Nej 

Statens Arkiver Ja Ja Ja Ja Ja 

Statens Museum 

for Kunst 

Ja Nej (del af om-

verdensanalyse) 

Ja Nej Ja 

Statsbiblioteket Ja Ja Ja Nej Nej 

 

I tillæg hertil er der gennemført korte interviews med administrationscheferne ved de fem kultur-

arvsinstitutioner. Disse interviews opfattes som supplement til empirien og til udfyldelse af even-

tuelle huller i denne. Der er udarbejdet en interviewguide med inspiration i Steinar Kvales kvalita-

tive forskningsinterview (Kvale 1994). Interviewguide vedlægges som bilag 1. Administrationsche-

ferne er valgt frem for institutionscheferne, da de besidder en unik dobbeltrolle, hvor de både er 

med til at udstikke strategi og formulere policies, og samtidig er de centrale aktører for implemen-

tering og afrapportering af de vedtagne rammeaftaler. 

 

Metodetilgangen i projektet er analytisk deskriptiv og komparativ. På baggrund af problemformu-

leringen og den anvendte teoretiske tilgang beskrives og analyseres de fem institutioners strategi-

ske positioneren og deres legitimeringsstrategier ud fra det inddragede materiale og de gennem-

førte interviews. Herved bliver det komparative aspekt uundgåeligt. 

 

Det er vigtigt at understrege, at den tidsmæssige kontekst for empirien er forskellig. Således for-

handlede Statens Museum for Kunst sin rammeaftale tilbage i 2009 (for perioden 2010-2013), 

mens Statens Arkiver først nu er ved at afslutte forhandlingerne om sin første rammeaftale (for 

perioden 2013-2016). Dette har naturligvis indflydelse på såvel udformning som indhold – og der-

med også strategisk positioneren. 

 

Der kan ligge et metodisk problem i det faktum, at jeg selv repræsenterer en at de fem analysere-

de institutioner, og at jeg selv har været medskribent på en række af de inddragede dokumenter. 

Dette forsøger jeg at være så bevidst om som muligt, men det er klart, at der kan ligge nogle ind-

groede forudsætninger, en personlig bias, som jeg kan have svært ved at sætte mig ud over. 

 

Projektets struktur er opdelt således, at afsnit 3 udfolder det teoretiske udgangspunkt for projek-

tet i relation til problemformuleringens anvendelse af henholdsvis institutionel legitimitet og stra-
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tegisk positioneren i netværk. Derefter følger en kort præsentation af kulturministerielle tiltag i 

perioden 2008-2012 (afsnit 4), hvorefter hovedvægten af projektet ligger i analysen af de statslige 

kulturarvsinstitutioners rammeaftaler og institutionsstrategier i perioden 2009-2012 (afsnit 5.1 - 

5.5). I institutionsanalyserne er indflettet en række komparationer, hvor det er relevant, men en 

egentlig sammenlignende analyse er udskilt som afsnit 5.6. Afslutningsvis fremlægges en perspek-

tivering (afsnit 6), som kritisk diskuterer den anvendte teoris anvendelighed, samt en afsluttende 

konklusion (afsnit 7). 

 

3. Det teoretiske afsæt 

3.1. Om institutionel legitimitet 

Ifølge Weber er statslige institutioners legitimitet traditionelt kommet ved at være bureaukratisk 

velfungerende. Institutionel legitimitet opstår ifølge Weber, når relevante aktører anerkender, at 

handlinger er legitime forstået som retligt eller moralsk gyldige og dermed retfærdiggjorte og an-

erkendelsesværdige (Weber 1964:130-132; Scott 211-216). Knæk på legitimiteten sker, når de ikke 

er i stand til at levere deres lov- og missionsbundne opgaver samt i krisesituationer, hvor instituti-

onerne over for offentligheden får deres bureaukratiske utilstrækkelighed udstillet. 

 

DiMaggio og Powell argumenterer overbevisende for, hvordan øget statslig rationalisering og bu-

reaukratisk professionalisering medfører, at organisationer i stadigt højere grad kommer til at lig-

ne hinanden, uden at det nødvendigvis medfører effektivisering (DiMaggio og Powell 1983:147-

148). Tesen er, at institutionel usikkerhed og styringsmæssig bundethed fører til homogene orga-

nisationsstrukturer og -kulturer, hvis output dermed også bliver ensartede. DiMaggio og Powell 

benævner processen ’institutionel isomorf forandring’ og opdeler den i tre typer: Tvangsmæssig 

(coercive), mimetisk og normativ (DiMaggio og Powell 1983:150-153).  

 

Tvangsmæssig isomorfisme opstår, når institutioner formelt eller uformelt presses udefra af andre 

institutioner, som de er anhængige af, eller af kulturbetingede samfundsmæssige forventninger, 

som institutionen ikke kan sidde overhøring uden at miste legitimitet. Lovgivning er det klassiske 

eksempel herpå, men implementering af styringskoncepter som resultatkontrakter og rammeafta-

ler påvirker i høj grad institutionerne særdeles eksplicit og tvinger dem til tilpasning. 

 

Mimetisk isomorfisme opstår, når institutioner, der står overfor usikkerheder, i stedet for at hånd-

tere disse ud fra egne unikke præmisser, skæver til, hvordan andre institutioner har håndteret 

lignende usikkerheder. Dermed opstår ensartet organisatorisk respons på væsensforskellige pro-
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blemstillinger i institutioner, hvis output (produkter og ydelser), eller institutionelle kontekster i 

øvrigt, kan være mere eller mindre sammenlignelige. Institutionerne søger dermed at opbygge 

legitimitet ud fra, hvad der er lykkedes for andre. Denne, bevidste eller ubevidste, strategi kan 

også føre til hykleri, forstået på den måde, at der legitimeres ud fra sammenligning snarere end 

proces (Brunsson 2002:50 ff.). Altså handler legitimitet ikke nødvendigvis om reelt output, men 

snarere om opfattelser og dermed kulturel og sproglig konstruktion. 

 

Normativ isomorfisme opstår i forbindelse med professionalisering – enten i forbindelse med for-

mel uddannelse (typisk på universiteter) eller i professionelle netværk. Hermed opstår det, 

DiMaggio og Powell kalder et kognitivt fundament, som går på tværs af såvel institutioner som 

sektorer. De otte kronikskrivere i ’Tilgiv os-kroniken’ kan ses som et udmærket udtryk herpå. Først 

repræsenterede de som embedsmænd i Finansministeriet qua deres uddannelser et fælles kogni-

tivt fundament. Det gør det fortsat – men nu som ledere i forskellige statsinstitutioner, og dermed 

er det fælles fokus blevet et andet. Normativt handlede det først om at legitimere kontraktstyrin-

gen. 10 år senere handlede det om normativt at beskrive kontraktstyringens mangler og erstatte 

den med noget mere meningsfyldt. 

 

Hvor DiMaggio og Powell i det følgende anvendes til at vise og begrunde, hvorfor kulturarvsinstitu-

tionerne bevæger og legitimerer sig, som de gør, anvendes Mark C. Suchman til at afdække og 

beskrive håndteringsstrategierne herfor. Suchman opdeler studier af organisatorisk legitimitet i to 

grupper, den strategiske og den institutionelle (Suchman 1995:572,576). Den strategiske legitimi-

tetsdiskurs anvender et managementperspektiv og fokuserer på, hvordan institutioner mekanisk 

anvender og manipulerer symboler for at styrke deres samfundsmæssige legitimitet. Legitimitet 

bliver dermed en operationel ressource. Den institutionelle tilgang er mindre operationelt oriente-

ret og fokuserer mere på, hvordan sektorielle eller tværsektorielle dynamikker skaber et kulturelt 

pres, som ’transcenderer’ enhver given institutions muligheder for selv at styre dagsordenen for 

legitimitetsskabelse. Det er den institutionelle tilgang, der anvendes i denne opgave, idet den som 

forklarings- og forståelsesmodel er betydeligt mere anvendelig i forhold til de komplekse sam-

menhænge i neoinstitutionel netværksteori. 

 

Suchman anvender følgende brede definition af (institutionel) legitimitet (min oversættelse): 

 

”Legitimitet er en generaliseret opfattelse eller antagelse af, at en aktørs handlinger er 

ønskværdige, fornuftige og passende inden for socialt konstruerede systemer af nor-

mer, værdier, opfattelser og definitioner” (Suchman 1995:574). 
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I forhold til det socialt konstruerede udfolder Suchman sin definition og skriver (min oversættelse): 

 

”Legitimitet er socialt konstrueret, idet det afspejler en kongruens mellem den studere-

de aktørs legitimitet og de delte (eller formodede delte) opfattelser blandt sociale 

grupper. Således er legitimitet afhængig af et kollektivt publikum og samtidig uaf-

hængig af specifikke observatører” (ibid.). 

 

Let allegorisk omskrevet kan man sige, at legitimitet er demokratisk snarere end despotisk, forstå-

et på den måde, at en institutions legitimitet ikke kan trues af enkelte aktører med modsatrettede 

værdier og normer. Det er først, når der opstår værdimæssige og normative modsætninger i for-

hold til den samfundsmæssige diskurs (i det omfang man kan tale om en sådan), eller med betyde-

lige dele af institutionens interessenter, at institutionens legitimitet, og dermed dens eksistensbe-

rettigelse, trues. 

 

På trods af den socialkonstruktivistiske tilgang i studiet af institutionel legitimitet behøver afgrun-

den mellem det strategiske og det institutionelle ikke være større, end at man også inden for en 

institutionel tilgang kan søge at påvirke og håndtere legitimitet. Suchman skelner her mellem tre 

forskellige former for legitimitet: pragmatisk (relationel), moralsk (normativ) og kognitiv (instituti-

onel) (Suchman 1995:577). Inden for alle tre former kan en aktør kontekstafhængigt arbejde med 

at enten opnå, fastholde eller reparere legitimitet. Dette kan opstilles i en matrice, her forsimplet i 

forhold til Suchmans oprindelige model (Suchman 1995:600). 

 

Tabel 2 

Legitimitetsform Opnå Fastholde Reparere 

Pragmatisk  
(relationel) 

Tilpas til omverdens-
krav. 
Udvælg markeder og 
interessenter.  
Promovér. 

Monitorér diskursive 
bevægelser. 
Beskyt samarbejds-
relationer og netværk. 

Afvis.  
Opret monitorering. 

Moralsk  
(normativ) 

Tilpas til normer og 
værdier.  
Vælg domæner. 
Overbevis. 

Monitorér normative 
forandringer. 
Beskyt dekorum.  

Undskyld og retfærdig-
gør. 
Tag afstand. 

Kognitiv  
(institutionel) 

Tilpas til forbilleder. 
Institutionalisér. 

Monitorér fremtidsper-
spektiver. 
Beskyt præmisser. 

Forklar. 
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I gennemgangen af de fem store kulturarvsinstitutioners strategiske positioneren i forbindelse 

med rammeaftaler og strategier anvendes tabel 2 til beskrivelsen af, hvorfor og hvordan instituti-

onerne forsøger at legitimere deres eksistens og relevans. 

 

Suchmans model er elementært sammenhængende med DiMaggio og Powells teori om isomorf 

forandring. Nye institutioner må tilpasse sig omverdenskrav for at opbygge legitimitet. Konsolide-

rede institutioner må imødese kulturelle forandringer, så de kan tilpasse sig fremtidige omver-

denskrav. Og kriseramte institutioner må ved aktiv, ofte taktisk handling overkomme legitimitets-

svækkelse (Borum 1995). Det sidste kan ultimativt handle om overlevelse. Et spektakulært eksem-

pel herpå er revisionsfirmaet Arthur Andersen, som i 2002 knækkede og reelt opløstes pga. Enron-

skandalen. Et mere lokalt eksempel er Statens Forsvarshistoriske Museum, som i 2012 pga. langva-

rige og medieomtalte problemer de facto blev lagt ind under Nationalmuseet.5 

 

3.2. Om strategisk positioneren i netværk 

Offentlige (kulturarvs)institutioner lever ikke i noget strukturelt vakuum, men er en del af et net-

værk, som indeholder talrige aktører, hvis samspil foregår i uafbrudt i mange forskellige kontek-

ster. Kurt Klaudi Klausen anvender arenabegrebet og beskriver arenaer som ”strategifelter, hvor 

der udkæmpes bestemte, udvalgte typer af kampe om forskellige issues med forskellige midler og 

på baggrund af forskellige spilleregler” (Klausen 2008:49). Klausen er på denne baggrund over et 

par omgange nået frem til, at der er otte forskellige arenaer, som i forskellige kombinationer ud-

gør institutioners strategiske slagmark (Klausen 2008:58-63). Ganske rammende er det, der kæm-

pes om, når al overflade skrælles bort, med Klausens egne ord ”legitimitet, støtte og opbakning til 

at foretage sig noget bestemt” (Klausen 2008:71). 

 

Klausens model er let forståelig og applicerbar i forhold til institutionelle analyser; men den er 

også en smule reduktionistisk og todimensionel. En mere facetteret og forståelsesskabende model 

er Koppenjan og Klijns netværksmodel, hvor arenaerne er udskiftet med markedspladser eller ’po-

licy games’, hvor interdependensen mellem aktørerne betones på en måde, som gør go alone-

strategier meningsløse, og hvor evnen til at spille policy gamet i netværkskompleksiteten bliver 

afgørende for, hvorvidt en institutions strategiske mål kan realiseres (Koppenjan og Klijn 2004). 

                                           
5
 Problemerne hermed medførte et åbent samråd mellem Folketingets Kulturudvalg og kulturministeren 19. juni 2012. 

Samrådet er tilgængeligt på Folketingets hjemmeside: 
http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Kulturudvalget/Nyheder/2012/05/KUU_sa
mraad_statens_forsvarshistoriske_museum.aspx 

http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Kulturudvalget/Nyheder/2012/05/KUU_samraad_statens_forsvarshistoriske_museum.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Kulturudvalget/Nyheder/2012/05/KUU_samraad_statens_forsvarshistoriske_museum.aspx
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Koppenjan og Klijns teoriapparat bliver dermed udtryk for en egentlig flerdimensionel governance-

model til forskel fra klassiske, mere hierarkiske og kausalsammenhængende modeller. 

 

Også for Koppenjan og Klijn handler policy gamet i netværket ultimativt om institutionel legitimi-

tet. Udfordringerne hertil kan være: 

 

Substantiel usikkerhed, hvor der er uenighed eller uklarhed om problemers substans. Der kan væ-

re konkurrerende kausalteorier, og disse kan forårsage uklare strategier og manglende sammen-

hængskraft. Håndteringsstrategien herfor er at skabe afklaring, enighed i baglandet og øge reflek-

sionskapaciteten i forhold til at spille policy gamet (Koppenjan og Klijn 2004:30-32). 

 

Procesusikkerhed, hvor der er uenighed eller uklarhed om, hvordan problemer håndteres med 

fare for idiosynkratiske go alone-strategier. Håndteringsstrategien herfor er at forbedre evnen til 

at spille og gerne styre policy gamet og skabe facilitering og samarbejde mellem aktørerne på 

markedspladserne (Koppenjan og Klijn 2004:45-49). 

 

Institutionel usikkerhed, hvor der på grund af fastlåste fortællinger og manglende kompetencer 

opstår en generel manglende forståelse for netværket, dets betydning, dets aktører samt for dets 

spilleregler. I dette tilfælde bliver håndteringsstrategien i videst muligt omfang at bearbejde net-

værksstrukturerne og reglerne herfor – at gå aktivt ind og rammesætte eller ’reframe’ dagsorde-

nen og dermed skabe aktiv snarere end inkrementel forandring (Koppenjan og Klijn 2004:84-86). 

Centralt i sammenhæng med håndtering af institutionel usikkerhed er, at der opbygges tillid mel-

lem netværksaktørerne, da det sikrer stabilitet, reducerer transaktionsomkostninger og i bedste 

fald gøder jorden for videndeling og egentlig innovation. 

 

Koppenjan og Klijns håndteringsstrategier er ikke specielt håndgribelige og forudsætter betydelige 

kompetencer og talenter af de netværksagenter, som repræsenterer institutionerne på de forskel-

lige markedspladser, arenaer eller policy games. Helt afgørende er her, at institutionerne selv væl-

ger, hvilke markedspladser eller arenaer i netværket, som de vil være aktive på hvornår. Klausen 

og Koppenjan og Klijn er således enige om, at institutionen ikke kan være aktiv i alle arena-

er/markedspladser, men må udvælge sig de mest centrale afhængigt af institutionens forandrings- 

eller udviklingsstrategi. Koppenjan og Klijn siger videre, at institutionen ej heller kan være aktiv på 

alle udvalgte markedspladser samtidig. Dette er en væsentlig observation, navnlig fordi markeds-

pladserne lever lystigt videre i real time. At man ikke er aktiv på en arena eller markedsplads, be-
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tyder så langt fra, at den ikke eksisterer, og at der ikke foregår ting i netværket, som i sidste ende 

kan have betydning for institutionens legitimitet. Heraf det flerdimensionelle. 

 

Altså bliver det helt afgørende at spille policy gamet, at udvælge de rigtige markedspladser på de 

rigtige tidspunkter og i øvrigt forstå og pleje netværket, så der opstår færre uforudsete problemer, 

så transaktionsomkostninger minimeres, og så der opstår dermed færre strategiske usikkerheder. 

Men der er naturligvis ingen institution, som besidder et guddommeligt overblik, og som er i stand 

til at forudse det uforudsete. Det betyder, at evnen til at spille policy gamet bliver afgørende. Men 

det betyder også, at det er klogt at anerkende, at der kan være langt fra intenderet strategi til rea-

liseret strategi. Dette har Henry Mintzberg fremhævet, og han bemærker, at andelen af opstået 

strategi ofte langt overstiger intenderet strategi i forhold til, hvad der realiseres (Mintzberg 

1987:11-12).  

 

Beslægtet hermed er anarkisk beslutningsteori som beskrevet af fx Cohen, March og Olsen og de-

res beskrivelse af ’garbage can solutions’, hvor strategier skabes i et organiseret anarki, hvor pro-

blemopfattelser, løsningsmuligheder og beslutninger optræder uafhængigt af hinanden i et stadigt 

flow (Cohen et al. 1972:2-4). I dette flow opstår der såkaldte ’choice moments’, hvor forskellige 

aktørers ’garbage’ finder sammen, hvor der kan træffes beslutninger, og hvor strategi kan realise-

res. Styringsgraden heraf er ringe, da såvel aktører som dagsordner konstant skifter, og da ’choice 

moments’ sjældent er åbne særligt længe. I denne sammenhæng kan det være relevant at tale om 

aktiv anvendelse af serendipitet i forhold til realiseret strategi.6 

 

Et serendipitets- eller anarkisk relateret tankesæt om, hvordan og hvornår strategi realiseres, fin-

des hos John J.W. Kingdon og hans ’multiple streams model’ (Kingdon 1995). Kingdon arbejder 

med tre sideløbende strømme: problemstrømmen, policystrømmen og den politiske strøm. Når 

strømmene mødes, opstår ’handlingsvinduer’, hvor der kan ske en tilkobling, som fører til pro-

blemløsning, politikformulering eller realiseret strategi. Det afgørende for forandringsagenten er 

at byde ind på rette tidspunkt med de rette aktiver eller varer. Kombineres alle tre strømme op-

står ’policy windows’, altså strategivinduer. Mødes problem- og policystrømmene opstår ’problem 

windows’, altså muligheder for problemløsning. Og mødes policystrømmen med den politiske 

strøm opstår ’political windows’, altså muligheder for politikformulering. Kingdons model giver 

dermed større fokus på temporalitet frem for linearitet, og hans ’policy windows’ er dermed op-

                                           
6
 Jeg skylder Ole Fogh Kirkeby tak for at have gjort mig opmærksom på dette. Serendipitet og anarkisk beslutningsteori 

har mange fællestræk. 
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lagt beslægtede med såvel ’choice moments’ i garbage can-modellen som Koppenjan og Klijns 

sproglige og handlingsmæssige præmisser inden for markedspladsallegorien. 

 

3.3. Applicering af teorien til forsvaret for kulturarven 

I det følgende anvendes legitimitets- og netværksteori til at analysere, hvordan de statslige kultur-

arvsinstitutioner positionerer sig i netværket i forhold til en strategisk usikkerhed (som et nyt sty-

ringskoncept repræsenterer), samt hvordan og med hvilke midler og metoder de forsøger at ud-

folde deres strategier og dermed opnå, fastholde eller reparere institutionel legitimitet. Konkret 

gøres dette ved for hver af de fem kulturarvsinstitutioner at besvare følgende spørgsmål: 

 

 Hvilken legitimitetsstrategi anvendes (opnåelse, fastholdelse eller reparation)? 

 Er institutionens strategiske positioneren offensiv, defensiv eller noget tredje? 

 Skriver institutionen sig op mod kulturministerielle policies (hhv. ’digitalisering’ og 

’synlighed’, jf. afsnit 4)? 

 Hvilket hovedudtryk kommer frem i henholdsvis institutionens rammeaftale og dens 

interne strategi og omverdensanalyse? 

 

Har DiMaggio og Powell således ret, når de fremhæver, at institutioners håndtering af usikkerhe-

der på isomorf vis leder til stigende konformitet i både struktur, kultur og output? Eller sagt på en 

anden måde, skaber en stadig mere professionel bureaukratisering et kollektivt rationale, der bil-

ledliggjort med Webers jernbur, skaber fastlåste og ensartede strukturer?  

 

Centralt for analysen af såvel strategisk positioneren som institutionel legitimitet er at identificere, 

hvor kulturarvsinstitutionerne forsøger at bevæge sig hen. Det handler kort fortalt om at identifi-

cere deres brændende platforme, eller det som Koppenjan og Klijn med større sproglig præcision 

kalder ’sense of urgencies’ (Koppenjan og Klijn 2004:252). Hvad er den institutionelle reaktion på 

Det ydre pres? Og hvor er det, det reelt kradser i legitimeringen af arbejdet med kulturarven? 
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4. Kulturministerielle visioner og kulturministeriel styring – Kultur for alle? 

De statslige kulturarvsinstitutioners virke er beskrevet i deres respektive rammelovgivninger. Dis-

ser er museumsloven, arkivloven samt hhv. biblioteksloven og loven om pligtaflevering. Dertil 

kommer, at institutionerne forpligter sig til at leve op til de indgåede rammeaftaler, der, ligesom 

de tidligere resultatkontrakter, ikke er egentlige juridisk bindende kontrakter. Derfor er det også 

uklart, hvilke sanktioner der kan pålægges, såfremt institutionerne ikke i tilfredsstillende grad le-

ver op til de beskrevne mål.7 Endelig udgiver Kulturministeriet en række publikationer, hvorigen-

nem de skiftende regeringers kulturpolitiske visioner søges realiseret. 

 

4.1. Kulturministerielle visioner 

Kulturpolitiske visioner er dels udtryk for eksplicitering af regeringsgrundlag, men der er også 

plads til, at ministre kan sætte deres personlige aftryk herpå, ligesom man næppe heller skal un-

dervurdere embedsværkets indflydelse herpå. Det sidste gælder ikke mindst det kulturpolitiske 

område, hvor perioden 2008-2012 har bud på ikke mindre end fem forskellige kulturministre i to 

forskellige regeringer.8 Måske er dette årsagen til, at der ikke spores de store (værdi)politiske ud-

sving hen over minister- og regeringsperioder, og måske er det derfor, at der flittigt anvendes og 

refereres til udgivelser og kulturpolitiske programmer fra tidligere perioder. Det er naturligvis også 

en elementær konsekvens af, at også kulturpolitikken er en del af den danske forligstradition. 

 

De seneste års nøgleudgivelse fra Kulturministeriet er ’Kultur for alle’ fra 2009, hvis målsætning er, 

at danske kulturinstitutioner gennem udarbejdelsen af brede netværksorienterede kulturaftaler 

skal styrke områder som ’brugerinddragelse’, ’outreach’, ’nye målgrupper’ og ’digitalisering’ (Kul-

turministeriet 2009b:4-9). ’Kultur for alle’ hænger nøje sammen med publikationerne ’Kulturpoli-

tisk arbejdsprogram’ (Kulturministeriet 2008a) og ’Reach Out! - inspiration til brugerinddragelse og 

innovation i kulturens verden’ fra året før (Kulturministeriet 2008b) samt, om end i mindre grad, 

rapporten ’Digitalisering af kulturarven’ fra (Kulturministeriet 2009a). I bund og grund tildeles der i 

’Kultur for alle’ ikke ret megen opmærksomhed på de statslige kulturarvsinstitutioner. Publikatio-

nens fokus er snarere på det kommunale område og på brugerinddragelse i det lokale kulturliv. 

Ikke desto mindre er det tydeligt, at kulturarvsinstitutionerne i høj grad knytter an til netop ’Kultur 

for alle’. 

                                           
7
 I kulturarvsinstitutionerne taler man internt let sarkastisk, men også helt seriøst om, hvorvidt man er i good eller bad 

standing hos departementet. 
8
 Brian Mikkelsen frem til 10.9.2008. Carina Christensen 10.9.2008-23.2.2010, Per Stig Møller 23.2.2010-3.10.2011, 

Uffe Elbæk 3.10.2011-6.12.2012 og Marianne Jelved fra 6.12.2012. 
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Det er næppe urimeligt at antage, at de mange referencer til ’Kultur for alle’ hænger sammen med 

den meget brede pensel, hvormed de kulturpolitiske visioner er beskrevet, sammenholdt med det 

faktum, at der reelt ikke er ret mange andre referencepunkter iblandt Kulturministeriets udgivel-

ser. Således kan de færreste være modstandere af ønsker om ’innovation gennem brugerinddra-

gelse’, ’styrkelse af forskningen’, ’digitalisering af kulturarven’ og ’outreach’ til borgere og minori-

teter, der i dag kun i ringe grad anvender de offentlige kulturtilbud. I den forbindelse er det be-

mærkelsesværdigt, at Det Radikale Venstres kulturpolitiske valgoplæg forud for folketingsvalget i 

2011, ’Kulturens marshallplan’, som var forfattet af den kommende og nu forhenværende kultur-

minister Uffe Elbæk, havde langt mere kant og var præget af en række markante og kontroversiel-

le forslag.9 Ingen af de kontroversielle forslag er realiseret. Derimod har regeringen med Uffe El-

bæk som kulturminister i stedet indgået brede forlig om bl.a. en ny medieaftale og om kunststøt-

tesystemet.10 

 

Dermed tegner der sig et billede af det ellers potentielt symbol- og værditunge kulturområde som 

et område, der er præget af konsensus, brede forlig og temmelig ukonkrete politiske tilkendegivel-

ser. Konsekvensen heraf er, at de statslige kulturinstitutioner har været vant til en betydelig konti-

nuitet, ligesom de ikke har været udsat for voldsomme politisk initierede forandringer siden den 

omfattende nedskæringsrunde på kulturområdet i 2001 umiddelbart efter VK-regeringens tiltræ-

den. De har naturligvis skullet spejle deres institutionsstrategier i de siddende regeringers politik, 

men det er næppe helt galt afmarcheret, hvis det antages, at de styringsmæssige tiltag har haft 

større direkte indflydelse på kulturarvsinstitutionerne end de politiske. 

 

4.2. Kulturministeriel styring 

Egentlig er det paradoksalt, at Finansministeriet og Økonomistyrelsen i de seneste år har dekrete-

ret et farvel til resultatstyring og introduceret rammestyring. I midten af 1990’erne var bevægel-

sen nemlig den modsatte. Når Finansministeriet, billedliggjort ved de otte kronikskrivere fra ind-

ledningen, i 1990’erne plæderede for implementering af resultatstyring, var det udtryk for en op-

fattelse af, at der i den rene økonomiske bevillingsstyring ikke var ret megen kontrol med, hvilke 

ydelser der egentlig blev leveret for skattekronerne. Opfattelsen i Finansministeriet var, at der 

                                           
9
 Herunder nedlæggelse af et symfoniorkester til fordel for en øget støtte til den rytmiske musik samt lukning af Det 

Kongelige Teaters Gamle Scene. Oplægget er i dag svært at finde, men kan dog fortsat læses på: 
http://dansklive.dk/wp-content/uploads/Kulturens_-Marshall_-Plan_Lang.pdf (tilgået 21. november 2012). 
10

 Det bør for en god ordens skyld nævnes, at Uffe Elbæk kort efter sin tiltrædelse nedlagde den af den foregående 
regering nedsatte Værdikommission, der skulle kortlægge de værdier, der er vigtige i danskernes liv. Dette kan dog 
næppe kaldes et specielt overraskende tiltag fra en radikal minister. 

http://dansklive.dk/wp-content/uploads/Kulturens_-Marshall_-Plan_Lang.pdf
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reelt ikke var styr på mål- og resultatsiden (Finansministeriet 1996:Bilag 3). Tilliden til institutio-

nerne var dermed svag. 

 

Resultatet heraf blev de NPM- og New Labour-inspirerede resultatkontrakter, som implementere-

des ud fra idéerne om, at præcise resultatkrav skaber effektivitet, at kontrakterne ville skabe bed-

re dialog mellem departement og institution, at de var et bedre redskab til strategisk styring, og 

ikke mindst, at de var gode som interne ledelsesredskaber (Finansministeriet 1996). Incitamenter-

ne var langt hen ad vejen de samme, da ’Ny løn’ introduceredes to år senere. I Kulturministeriet 

blev handsken hurtigt samlet op, og inden for få år var der udarbejdet og implementeret resultat-

kontrakter for samtlige institutioner på ministerområdet.  

 

Resultatkontrakterne fik en blandet modtagelse. Nogle institutioner opfattede det som et over-

greb på deres styringsautonomi11, mens andre så mulighederne for at bruge kontrakterne til at 

nyprioritere og professionalisere sagsbehandling og andre forretningsprocesser. På kulturarvsom-

rådet var reaktionen mest positiv – ikke mindst fordi der fulgte ekstra bevillinger med kontrakter-

ne.  

 

Resultatkontrakterne fik lidt over ti års levetid som styringsredskab på det kulturministerielle om-

råde. Kritikken, som fremførtes i ’Tilgiv os-kroniken’, vandt efterhånden gehør i Finansministeriet 

og Økonomistyrelsen, hvor man ikke var stæreblinde over for den arbitrære målrationalitet, der 

ofte lå indbygget i resultatkontrakterne. Kulturministeriet var derfor med på beatet, da departe-

mentet allerede i november 2007 valgte at introducere et helt nyt koncept for mål- og resultatsty-

ring af kulturinstitutionerne (Kulturministeriet 2007). Hovedmålsætningen heri var at styre på out-

put (effekter og produkter). Det virkeligt nye var, at institutionernes opgavehierarki blev anvendt 

som udgangspunkt for effektmål, hvorved fokus flyttedes fra aktivitets- og ydelsesniveau til ef-

fektniveau. Forskellen er betydelig. For Statens Arkiver har det fx betydet, at institutionen fra 2013 

går fra at skulle måle antal modtagne og testede ESDH-systemer i forhold til opstillede målkrav til 

at skulle påvise, hvordan dette konkret skaber merværdi for det danske samfund og dets borge-

re.12 Det er selvsagt en kompleks øvelse. 

 

Det er vigtigt her at understrege, at skiftet fra resultatkontrakter til rammeaftaler ikke markerer et 

skifte tilbage til den bløde rammestyring, der eksisterede før resultatkontrakterne. Rammeaftaler-

ne ændrer ikke på, at der fortsat er skarp departemental overvågning over institutionernes målop-

                                           
11

 Det var imidlertid langt fra det ramaskrig, der lød på ikke mindst universiteterne. 
12

 Opgavehierarki for Statens Arkiver vedlægges som bilag 2. 
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fyldelse, ligesom der fortsat udvises betydelig interesse for institutionernes strategiske prioriterin-

ger. Det nye er friheden til at vælge metoder og midler til målopfyldelse samt den langt mere ind-

groede sammenhæng mellem institutionernes officielle stratgier og indholdet i rammeaftalerne. 

 

I det følgende går jeg nærmere i dybden med, hvordan de fem store kulturarvsinstitutioner positi-

onerer sig i forhold til det nye styringsparadigme, og hvilke legitimeringsstrategier de anvender i 

sammenhæng hermed. 

 

5. Kulturarv legitimerer – men hvordan og for hvem? 

National kulturarv er et stærkt brand. Institutioner, der via deres rammelovgivning er ansvarlige 

for sikring, tilgængeliggørelse og formidling af den nationale kulturarv har allerede qua deres 

lovunderstøttede mission en betydelig legitimitet. Historisk set er der derfor reelt heller ikke ble-

vet stillet spørgsmål ved deres eksistensberettigelse. Har de samtidig været bureaukratisk velfun-

gerende i samspillet med deres primære interessenter, har de været solidt forankrede. 

 

Pres på den institutionelle legitimitet er opstået, når der er sket alvorlige fejl i institutionernes fag-

lige eller administrative praksis. Inden for det kulturministerielle område kan man nævne en ræk-

ke velkendte eksempler herpå: Det store bogtyveri og herefter korttyverierne i Det Kongelige Bib-

liotek, økonomisk kaos i Det Kongelige Teater og på Charlottenborg, manglende bestandskontrol 

af samlingerne i Statens Muesum for Kunst, dårlige magasinforhold og registreringsefterslæb i 

Nationalmuseet – og senest den spektakulære, verserende tyverisag i Statens Arkiver. 

 

Men disse legitimitetstab er udtryk for kriser, som er relativt håndgribelige, som kan håndteres, og 

som, om ikke andet, kan overvindes over tid. Med resultatstyring og ikke mindst rammeaftaler 

presses institutionerne til at dokumentere, hvordan deres ydelser og services skaber samfunds-

mæssig merværdi. Rammeaftalernes fokus på effekt er særligt uhåndgribeligt. For hvordan define-

res og dokumenteres samfundsmæssig merværdi? Institutionerne skal nu pludselig forholde sig til 

synlighed, kendskabsgrad, brugerinddragelse, outreach, crowdsourcing og inddragelse af nye bru-

gergrupper. Og for at kunne fremstå legitime skal de skal kunne påvise, at de aktivt gør noget ved 

det. Dermed bliver det en strategisk udfordring. 

 

Når fokus rettes på kulturarvsinstitutionernes strategier, er det vigtigt at skelne mellem to ting. 

Dels er der den officielle institutionsstrategi, som alle institutioner skal udarbejde, og som er det 

dokument, der anviser vejen til, hvordan institutionen kan leve op til sin vision. Institutionsstrate-



MPG, efterår 2012                                                                                                                             Masterprojekt 
Ole Magnus Mølbak Andersen                                                                                                   Kulturarv legitimerer 

 

 20 

gien er central i forhold til udarbejdelsen af og indholdet i institutionernes rammeaftaler, og det 

har dermed stor relevans i forhold til legitimitetsdiskussionen. Men en institutions strategi er også, 

hvordan den vælger at positionere sig i forhold til sine styringsrammer, hvordan den vælger at 

agere sit netværk, hvilke markedspladser eller arenaer, den spiller sit policy game i, og hvilke net-

værksaktører den vælger at inddrage. Institutionens strategi er således ikke bare et kanonisk do-

kument, der typisk gælder i fire år; strategi er også udtrykt i taktik og positioneren, valg af samar-

bejdspartenere, samt prioriteringer af, hvornår man vælger at give substantielt indspil, og hvornår 

man vælger at gøre som de andre, at hykle eller at opfatte formatkrav som en stiløvelse, der altid 

kan tilpasses uanset indhold.13 I det følgende vil denne skelnen, som kan være modsætningsfyldt, 

aktivt blive anvendt. 

 

5.1. Det Kongelige Bibliotek – Et førende nationalbibliotek i en kreativ oplevelsesøkono-
mi 

Man kan mene, at 7 millioner kr. ud af en samlet økonomisk ramme på 340 millioner kr. er for-

svindende lidt og reelt uden betydning. Det udgør sølle 2 % af rammen, og hvor megen sam-

fundsmæssig merværdi kan man egentlig få for det? Ganske meget lyder svaret i såvel Det Konge-

lige Bibliotek som i de andre store kulturarvsinstitutioner. Fælles for institutionerne er nemlig de-

res store bygningsmasse, som låser en meget stor del af deres økonomiske ressourcer. Dertil 

kommer, at alle fem institutioner har en lang række lov- eller formålsbundne opgaver, som de kun 

i ringe grad kan tillade sig at nedprioritere. Dermed anvendes næsten hele restbeløbet på bunden 

lønsum. Så i forhold til strategiske prioriteringer og udviklingstiltag – i forhold til at bevæge institu-

tionen i retning af at kunne indfri sine visioner, ja så er fx ekstrabevillingen til Det Kongelige Biblio-

tek på 28 millioner kr. over fire år faktisk ganske signifikant. 

 

Tabel 3 

Det Kongelige Bibliotek - rammeaftale 2011-2014 (mio. kr.) 

 
2011 2012 2013 2014 

Rammeaftalemidler 7,0 7,0 7,0 7,0 

Bevillingsmæssig ramme 339,9 337,3 331,1 329,5 

 

På det formelle plan er den ingen tvivl om, at Det Kongelige Bibliotek har taget Kultur- og Finans-

ministeriets styringsmæssige ambitioner særdeles alvorligt. Forud for forhandlingerne er der ud-

arbejdet en omfattende omverdensanalyse, som nok indeholder en lille interessentanalyse og et 

                                           
13

 For en beskrivelse af de mange former for institutionel strategi henvises til Mintzberg 1987. Mintzberg arbejder 
med fem ’overtyper’ af strategi: Plan, Position, Perspective, Pattern og Ploy. 
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kapitel om kerneopgaver, men hvis primære fokus ligger i et 18 sider langt afsnit om udefrakom-

mende påvirkninger på mellemlang sigt. Dette afsnit er igen inddelt i fire underafsnit med fokus på 

henholdsvis opdraggivere og rammevilkår, samfundsudvikling, ændringer i brugeradfærd og digital 

udvikling. En specificeret interessentanalyse leveres som bilag til hovedanalysen. 

 

Det Kongelige Biblioteks omverdensanalyse kan rimeligvis betegnes som en kortlægning af net-

værk og institutionelle usikkerheder. Den fremstår således som en erkendelse af Koppenjan og 

Klinjs beskrivelse af, at netværk opstår ved interaktion mellem relationer, og at interaktionen fin-

der sted, fordi aktørerne bevidst eller ubevidst er interdependente (Koppenjan og Klijn 2004:69-

70).14 Som eksempler på disse identificerede, institutionelle usikkerheder kan nævnes ændringer i 

indtægtsgrundlag og udgiftsstrukturer, ændringer i brugeradfærd, den digitale og teknologiske 

udvikling samt fremvæksten af en kreativ oplevelsesøkonomi. Håndtering af disse institutionelle 

usikkerheder er imidlertid ikke omverdensanalysens formål, og den følges da derfor også helt na-

turligt op af en nyforfattet institutionsstrategi. 

 

Institutionsstrategiens indledning er interessant, da den betoner, at ”strategien skal læses som 

bindeleddet mellem institutionens mission og vision og målene i rammeaftalen” (s.3.). Hermed 

afsløres, at Det Kongelige Bibliotek er meget opmærksomme på formatkrav og opdragsgivers til-

tænkte sammenhæng mellem de forskellige dokumenter. Strategien skriver sig navnlig på det digi-

tale område op mod kulturministerielle visioner. Således præsenteres først institutionens temati-

ske målsætninger inden for områderne digitalisering og digital infrastruktur, hvilket nøje hænger 

sammen med anbefalingerne i Digitalisering af Kulturarven (Kulturministeriet 2009a). Visionerne 

for Nationalbiblioteket hænger nøje sammen med de klassiske (og værdimæssigt næsten ukræn-

kelige) værdier for en stor og kendt kulturarvsinstitution. Det drejer sig om kvalitativ styrkelse af 

bevaring, tilgængeliggørelse, forskning og formidling. Til gengæld bladrer man forgæves, hvis man 

søger vægtige initiativer om nye brugergrupper, brugerinddragelse, outreach m.v. I stedet vælger 

Det Kongelige Bibliotek en defensiv tilgang hertil med fokus på allerede eksisterende biblioteks-

brugere og kulturforbrugere, og der skrives eksplicit, at ”det [vil] være et mål i sig selv at fastholde 

det nuværende besøgstal” (s.9). 

 

Selve rammeaftalen er bygget op over Kulturministeriets faste og ufravigelige skabelon.15 Den be-

står indledningsvist af en række faste formuleringer, en kort oversigt over den økonomiske ramme 

                                           
14

 Det er bemærkelsesværdigt, at ’medarbejderne’ ikke er medtaget i interessentanalysen. Det ville ellers være en 
naturlig interessent i konkurrerende terminologier. 
15

 Til illustration herfor er rammeaftale mellem Kulturministeriet og Det Kongelige Bibliotek 2011-2014 vedlagt som 
bilag 3. 
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for aftalen samt en udvidet beskrivelse af institutionens mission og vision. Herefter følger det af-

gørende, nemlig de konkrete mål for perioden fordelt på henholdsvis tværgående mål (fx udbyg-

ning af digital infrastruktur) og specifikke mål for de forskellige forretningsområder (fx nationalbib-

lioteksservice og forskning). Der afsluttes med et par faste afsnit om afrapportering (årlig i forbin-

delse med årsrapport og virksomhedsmøde) samt aftalens status (ikke juridisk bindende). Endelig 

underskrives aftalen af henholdsvis Kulturministeriets departementschef og institutionschefen. 

 

Til rapporterne hører to bilag. Bilag 1 er en ret elementær budgetoversigt for aftaleperioden, mens 

bilag 2 er helt afgørende for realisering af rammeaftalens mål og dokumentation for målopfyldel-

se. Det er nemlig her, institutionen skal konkretisere, hvordan rammetalens mål skal opnås, og 

hvordan effekten kan måles. Dette sker gennem korte aktivitetsredegørelser for den fireårige pe-

riode, med angivelse af evaluerings- og analysemetoder samt med angivelse af eventuelle nøgletal 

for ydelsen. Det er her rammeaftalerne ligner de gamle resultatkontrakter mest, og vel nok også 

her, institutionerne føler sig bedst hjemme. Endelig er det her, man kan aflæse de største variatio-

ner i den måde, institutionerne agerer på i forhold til at opnå strategisk legitimitet. 

 

Hvor Det Kongelige Biblioteks strategi kan opfattes offensiv, kan det samme ikke siges om ramme-

aftalen. Således er der ikke meget offensivt ved mål som: ”Det Kongelige Bibliotek skal som offent-

ligt forskningsbibliotek fortsat bidrage til at styrke det samvirkende biblioteksvæsen, herunder 

Danskernes Digitale Bibliotek”, eller ”Det Kongelige Bibliotek skal til stadighed sikre indlemmelse af 

de fysiske samlinger, som efterspørges af især universitetet”, eller … ”Nationalbiblioteket skal fast-

holde positionen som central kulturinstitution ved at formidle viden og oplevelser med udgangs-

punkt i samlingerne”. Selv når man kommer til det mere mål- og dokumentationsorienterede bilag 

2, er der mange bløde mål, og de angivne nøgletal falder i øjnene derved, at der slet ikke er angi-

vet udvikling i forhold til de realiserede nøgletal for 2009. Cellerne med nøgletal for perioden 

2011-2014 er ganske enkelt tomme. Dette giver store frihedsgrader, og når Kulturministeriet har 

indgået en så lidt bindende aftale med Det Kongelige Bibliotek, er det nærliggende at opfatte det 

som en betydelig tillidserklæring. 

 

Dermed opstår en situation, hvor Det Kongelige Bibliotek står med en velresearchet og overbevi-

sende omverdensanalyse, en relativt ambitiøs og skarp institutionsstrategi og en til sammenligning 

langt mere vagt formuleret rammeaftale. Dette (mis)forhold kræver lidt opmærksomhed. 

 

En tanke er, at Det Kongelige Bibliotek allerede fremstår med et stærkt brand, ikke mindst symbo-

liseret ved Den Sorte Diamant og et stærkt partnerskab med Københavns Universitet. Derfor er 
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det eksplicitte legitimitetsbehov måske ikke så stort. Især i institutionsstrategien er der et iøjne-

faldende fokus på rationalisering og effektivisering samt kvalitet i ydelser, mens der ikke er noget 

nævneværdigt synlighedsfokus eller egentlige programerklæringer i forhold til at udvikle bruger-

inddragelsen eller tiltrække nye brugergrupper. Det handler ud fra Suchmans terminologi om at 

fastholde legitimitet snarere end at opnå eller reparere. Der monitoreres i forhold til fremtidige 

usikkerheder, men i bund og grund ligger vægten på at fastholde og udvikle det, man i forvejen er 

god til. 

 

Dette bekræftes af Den Kongelige Biblioteks administrationschef, Bodil Henriksen, som på egne og 

direktionens vegne udtrykker tilfredshed med rammeaftalen på grund af den frihed, den giver i 

forhold til at vælge midler og metoder til målopfyldelse. Hun understreger, at tilfredsheden ikke 

mindst skyldes, at institutionsstrategien er så nøje forbundet med rammeaftalen, og at det skaber 

en oprigtig ejerskabsfølelse i forhold til målopfyldelse. Når rammeaftalens mål blev så voldsomt 

’effektbrede’, som tilfældet er, skyldes det primært, at departementet på et sent tidpunkt i for-

handlingerne ønskede dem skrevet om for at styrke effektniveauet i forhold til institutionens op-

gavehierarki. Dette, tilkendegiver administrationschefen, gør afrapporteringen svær og i realiteten 

til lidt af et kunstgreb. Reelt betyder det formmæssige ikke så meget internt, men hun understre-

ger, at rammeaftalens vigtighed ikke skal undervurderes, da formen er med til at ’tæmme’ afde-

lingscheferne, da de dermed er tvunget til at stå til regnskab for deres visioner og tilpasse dem 

realistisk målopfyldelse. Den største gevinst er dog nok, at den har sparet institutionen ”for mange 

tåbelige afrapporteringer, som karakteriserede de gamle resultatkontrakter”. 

 

Administrationschefen svarer klart ja på spørgsmålet om, hvorvidt rammeaftalekonceptet stiller 

større krav til ledelsesmæssige kompetencer i institutionen. ”Det kræver større evner at måle ef-

fekter. Det kræver simpelthen mere akademisk, ledelsesmæssig kompetence”. På det afsluttende 

spørgsmål om, hvorvidt rammeaftalekonceptet er et styringsmæssigt fremskridt, svarer hun let 

ironisk: ”Det har ikke løst styringsgåden.” 

 

5.1.1. Delkonklusion 

Det Kongelige Biblioteks vifte af strategiske dokumenter med rammeaftalen i spidsen afspejler en 

institution, som fremstår bevidst og selvsikker om sin institutionelle legitimitet. Institutionen er 

ikke blind for udfordringer såsom større brugerforventninger til interaktivitet, ændret efterspørg-

sel til institutionens ydelser eller dens placering og rolle i ’en kreativ oplevelsesøkonomi’. Men det 
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er først og fremmest målsætningen om at fastholde rollen som et internationalt førende national-

bibliotek og som en central dansk kulturinstitution, der står tilbage som det stærkeste udtryk. 

 

Tabel 4 

Det Kongelige Bibliotek 
Digitali-
sering 

Synlighed 
Legitimitets-
strategi 

Strategisk  
positioneren 

Hoved-
udtryk 

Rammeaftale Nej Nej Fastholdelse 
Best practice / 
Defensiv 

Selvtillid 

Institutionsstrategi og 
omverdensanalyse 

Ja Nej 
Fastholdelse/ 
opnåelse 

Offensiv 
Professio-
nalitet 

 

Det er interessant at iagttage, hvordan tolkningen af både legitimitetsstrategi og navnlig strategisk 

positioneren er forskellig afhængigt af, hvilket dokumentsegment, der analyseres. Tilsvarende er 

det bemærkelsesværdigt, at Det Kongelige Bibliotek i sin institutionsstrategi skriver sig op mod en 

digitaliseringsdagsorden, mens den samme er helt fraværende i rammeaftalen. Dette er udtryk 

for, at strategi er dybt kontekstafhængigt, og at den netværksmæssige kontekst mellem forhand-

ling af en rammeaftale og lancering af en institutionsstrategi er vidt forskellige. 

 

I forhold til strategisk positioneren kan man med Klausens terminologi sige, at Det Kongelige Bibli-

otek særligt vælger arenaerne for produktion og kultur i forhold til sine strategiske positioner 

(Klausen 2008:64). I Koppenjan og Klijns univers er det nærliggende at sige, at Det Kongelige Bibli-

otek formår at facilitere et samspil med andre relevante aktører, ligesom institutionen tilsynela-

dende har stor succes med tillidsopbygning og respekt i forhold til de belønningsstrukturer og 

normer, der eksisterer i netværket. 

 

5.2. Nationalmuseet – gammel vin på nye flasker? 

Det mest iøjnefaldende ved Nationalmuseets kompleks af notater omkring institutionens ramme-

aftale for perioden 2012-2015 er, at det er lykkedes at få en rød tråd med hele vejen igennem for-

løbet. Således skitseres allerede i omverdensanalysen de tre målsætninger, som styrkes i instituti-

onsstrategien og gentages i rammeaftalen. Målsætningerne er: 

 

 Udvikling af formidlingsaktiviteter rettet mod et endnu bredere publikum ved skabelse af ’Det digi-

tale Nationalmuseum’ som supplement til ’Det fysiske Nationalmuseum’. 

 Udvikling af rollen som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum ved ’strategiske partnerskaber’ 

både nationalt og internationalt. 
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 En målrettet bevaringsindsats, så museets genstande bevares, så de kan anvendes til forskning og 

formidling. 

 

På denne måde skabes dels sammenhæng, og samtidig skriver rammeaftalen og forarbejderne 

dertil sig op mod de kulturministerielle visioner, som er fremlagt i ’Digitalisering af kulturarven’, 

’Kultur for alle’ og ’Udredning om fremtidens museumslandskab’ (Kulturministeriet 2011). Natio-

nalmuseet tilpasser sig hermed de mest konkrete omverdenskrav fra sin opdrags- og bevillingsgi-

ver og fremstår på denne måde aktiv i forhold til såvel navnlig opnåelse af institutionel legitimitet. 

Derved fremstår Nationalmuseets strategiske positioneren langt mere udviklingsrettet i forhold til 

Det Kongelige Bibliotek, som ikke i nær samme grad forekommer styret af antagede omverdens-

krav. Dette understreges i Nationalmuseets mission, som ganske usædvanligt indeholder ordet 

’udvikler’.16 Det er ellers noget, som i reglen er forbeholdt de mere vidtløftige visioner.  

 

                    Tabel 5 

Nationalmuseet - rammeaftale 2012-2015 (tal i mio. kr.) 

 2012 2013 2014 2015 

Rammeaftalemidler 2,5 2,5 2,5 2,5 

Bevillingsmæssig ramme17 200,2 197,5 196,1 194,9 

 

Sammenholdes de konkrete aktiviteter i rammeaftalen med de overordnede effektmål, de skal 

kunne dokumentere, er det imidlertid svært at se, hvordan dette er muligt. Dette indtryk forstær-

kes af aftalens bilag 2, hvor en række nøgletal fremstår som de centrale elementer heri. Dette 

gælder ikke mindst en stigning i antallet af besøgende fra 975.000 i 2011 til 1.200.000 i årene 

2013-2015 (en stigning på hele 23 %) samt en moderat, løbende stigning i antallet af besøg på Na-

tionalmuseets hjemmeside. Der er imidlertid intet, der underbygger, at nye brugergrupper skal 

bære udviklingen på disse områder. 

 

Nationalmuseets administrationschef Jes Gjørup indrømmer blankt, at museets direktion er yderst 

bevidst om, at antallet brugere er legitimitetsskabende, og at dette er langt vigtigere end, hvem 

brugerne er. Således er det blandt de i forvejen aktive kulturbrugere, at langt de fleste af det øge-

de antal brugere skal findes. Retfærdigvis skal det siges, at der arbejdes med en pæn stigning på 

ca. 15 % på besøg af børn og unge under 18 år. Men selvom dette spiller klart op mod ’Kultur for 

                                           
16

 ’Nationalmuseet rummer og udvikler forudsætningerne for, at alle kan få indsigt i kulturhistorien’ (min understreg-
ning). 
17

 Det skal bemærkes, at Nationalmuseet oppebærer anseelige driftsindtægter, tilskud, m.v., hvorfor bruttobevillingen 
er op mod 80 mio. kr. større end den bevillingsmæssige ramme. 
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alle’, er børn og unge i forvejen et område, hvor Nationalmuseet med sin hæderkronede skoletje-

neste står stærkt. Man kan derfor fristes til, trods den overlegne fremlæggelse, at opfatte indhol-

det af rammeaftalen som gammel vin på nye flasker. 

 

Hvis denne analyse korrekt, er der opstået et misforhold mellem, hvad Nationalmuseet på den ene 

side rammesætter som strategiske mål på effektniveau, og på den anden de midler, hvormed insti-

tutionen konkret agter at realisere sine mål. At tale om hykleri (hypocrisy) i brunssonsk forstand er 

måske ikke helt fair over for Nationalmuseet, men løse koblinger mellem mål, metode og output 

er der helt sikkert tale om. Dette er en klassisk reaktion, når en institution stilles overfor modstrid-

ende og dermed i realiteten uopnåelige krav. Med andre ord er der en disharmoni mellem det, der 

siges, det som besluttes, og det som gøres (Brunsson 2002:40-41). Institutionen indbygger dermed 

inkonsistenser fra sin omverden i sin funktionsmåde. 

 

Derved kommer indsatsen for at fremstå legitim til at køre i flere spor. Den ene er symbolsk, hvor 

Nationalmuseet offensivt skriver sig op mod departementets officielle politikker og formatkrav og 

som akademisk øvelse afrapporterer herpå. Det andet lag er det konkrete, hvor det reelt er nogle 

andre aktiviteter, der er de legitimitetsskabende (flere besøgende fysisk og interaktivt), og dette er 

så en strategisk understrøm, hvorom der i netværket er gensidig forståelse mellem institution og 

bevillingsgiver. 

 

Man kan også anskue reaktionsmønstret som en måde at håndtere proces- og institutionel usik-

kerhed ud fra garbage can-modellen. Aktørerne har en gensidig, ikke-udtalt erkendelse af, at idea-

let ikke er opnåeligt. Derfor udnyttes de ’choice moments’, hvor problemopfattelser, løsningsmu-

ligheder og beslutninger er sammenhængende, og deraf opstår realiseret strategi. At kunne gøre 

det kræver imidlertid stærke netværksagenter, som kan agere i netværket og spille policy gamet. 

Afrapporteringen og en overbevisende kobling mellem rammeaftalemål og opnåede resultater vil 

være et bevis for, at dette er lykkedes for Nationalmuseet. 

 

En pudsig, næsten intertekstuel tilfældighed er, at Jes Gjørup tilbage i 2007 var en af de otte for-

fattere af ’Tilgiv os-kroniken’. På den baggrund er han særligt interessant i forhold til at besvare 

spørgsmål om overgangen fra kontrakt- til rammestyring. Gjørup er grundlæggende positiv over 

for, at rammestyringen vil vise sig at være mere samfundsmæssigt formålstjenlig end resultatkon-

trakterne, som han lakonisk bemærker, at ”der efterhånden kun var få, der nærede følelser for – 

vel at mærke også på opdragsgiversiden”. Når han om rammestyringens fremtid taler i førnutid, er 

det et udtryk for, at han endnu ikke har gennemlevet processen med afrapportering af effektmål, 
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og at denne er afgørende for rammeaftalernes langsigtede succes. Men i bund og grund er Natio-

nalmuseets rammeaftale blevet en ekstrakt af institutionens strategi, og med Gjørups ord, er ”det 

er den vej, vi gerne vil”.  

 

Gjørup pointerer, at det er en stor fordel, at institutionen ikke længere er bundet af stram detail-

styring med meget lidt albuerum, men i stedet står frit i forhold til at vælge midler og metoder til 

målopfyldelse. Men dette gør samtidig opgaven mere direkte forpligtende, idet friheden (under 

ansvar) stiller større krav til ledelseskompetencerne end tidligere. Der skal nu arbejdes fra meget 

runde og rummelige mål til konkret handling, og det er ledernes opgave at udføre dette. Det er 

mere kompetencekrævende, men det er også mere givende, og resultatet bør, hvis de rette ledel-

seskompetencer er til stede, afstedkomme mere kvalitet, effektivitet og samfundsrelevans i de 

leverede ydelser. 

 

Administrationschefen bemærker afslutningsvis et iboende paradoks i rammestyringen, nemlig at 

opdragsgiveren Kulturministeriet ønsker afrapportering på effektmål i ganske brede termer, mens 

en anden central netværksaktør, Rigsrevisionen, kræver helt anderledes konkret og detaljeret af-

rapportering. Hermed kan institutionerne komme i den mærkværdige situation, at målafrapporte-

ring i forhold til opdragsgiver er fuldt tilfredsstillende, mens samme afrapportering for den statsli-

ge revisionsmyndighed er utilfredsstillende – og viceversa. Dette vil givetvis kunne håndteres, ikke 

mindst ved isomorf påvirkning, men det er et grundlæggende systemproblem. 

 

Om selve processen vedrørende rammeaftalens tilblivelse noterer Gjørup, at den var relativt 

smertefri, men at Kulturministeriets klare fokus på og ønske om redefinering af Nationalmuseets 

opgaver som hovedmuseum var en smule overraskende for ledelsen. Dette kan imidlertid ses som 

en konsekvens af et reelt paradigmeskift fra kontraktstyring til rammestyring eller fra NPM til NPG. 

For netop i Nationalmuseets opgaver som hovedmuseum ligger kernen af den effekt, som, i hvert 

fald i teorien, kan skabe samfundsmæssig merværdi. Hvorvidt det lykkes, må være op til tiden og 

kommende studier at påvise. 

 

5.2.1. Delkonklusion 

Nationalmuseets rammeaftale er særligt interessant på grund af to forhold. Det ene er den offen-

sive måde, hvorpå institutionen forsøger at opnå legitimitet ved at lægge sig tæt op ad sin primæ-

re opdragsgivers policies og formatkrav. Det andet er den manglende stringens i forholdet mellem, 

hvilke mål der sættes på forskellige niveauer i forhold til, med hvilke midler og med hvilken doku-
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mentation de forudsættes opnået. Således fremstår Nationalmuseets strategiske positioneren 

betydeligt mindre offensiv i rammeaftalen end i institutionsstrategien. 

 

Tabel 6 

Nationalmuseet Digitalisering Synlighed Legitimitetsstrategi 
Strategisk  

positioneren 
Hovedudtryk 

Rammeaftale Nej Ja Opnåelse 
Moderat 

offensiv 
Hykleri 

Institutionsstrategi og  

omverdensanalyse 
Ja Ja 

Opnåelse /  

tilpasning 
Offensiv Ivrighed 

 

Hvad legitimitetsopbygningen angår, kan man sige, at Nationalmuseet på effektiv vis tilpasser sig 

tvangsmæssig isomorfisme. Rammestyringen er ikke et valg, men et vilkår, og Nationalmuseet 

tilpasser sig dette effektivt i forhold til opnåelse af legitimitet. Processen har imidlertid også mime-

tiske aspekter, da ingen institutioner lever i et netvæks- eller styringsmæssigt vakuum (DiMaggio 

og Powell 1991). Det er påfaldende og kan undre, at også Nationalmuseet har formået at skrive 

digitaliseringsdagsordenen helt ud af rammeaftalen. Men det er så også de eneste sted, hvor der 

ikke er rimelig sammenhæng mellem indhold i rammeaftale og institutionsstrategi. 

 

Hovedindtrykket i analysen er imidlertid diskrepansen mellem intentionen i Nationalmuseets bre-

de effektmål i forhold til manglende klarhed om dokumentation for opfyldelsen heraf. Dette kan 

hænge sammen med en vis procesusikkerhed, og måske også substantiel usikkerhed i forhold, 

hvordan man håndterer det nye styringskoncept. Med lidt god vilje kan man anskue reaktionen 

som en håndteringsstrategi, der forsøger at koble forskellige spil (policy games) med hinanden 

(Koppenjan og Klijn 2004:188-192). Men det kan også opfattes strategisk hykleri og dermed gam-

mel vin på nye flasker.18 

 

5.3. Statens Arkiver – meget mere af det hele! 

Dette er langt fra nogen diskursanalyse, men det er påfaldende at bemærke sprogbruget i Statens 

Arkivers oplæg til rammeaftale for perioden 2013-2016. I de ni hovedmål under de tre centrale 

opgaver jf. opgavehierarkiet fremgår verbet ’udvikle’ fire gange, ’forbedre’ to gange samt ’udbyg-

ge’, ’effektivisere’, ’forøge’, ’øge’ og ’styrke’ en gang hver. Det er elleve fremadrettede, aktive ver-

ber til ni mål. Og her er ikke medtalt målet om at ’formidle og vejlede bredere – digitalt og interak-

                                           
18

 Det skal her understreges, at institutionelt hykleri i Brunssons terminologi ikke behøver at være moralsk anfægteligt, 
men at det tværtom kan være den mest hensigtsmæssige håndteringsstrategi for en given ændring.    
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tivt’, som nok mangler et aktivverbum, men hvis scope det er svært at tage fejl af. Statens Arkiver 

vil rigtig, rigtig meget. 

 

Dette adskiller sig markant fra de fire andre institutioner i analysen. I fx Statens Museum for 

Kunsts 11 hovedmål indgår kun tre aktivverber (’øge’, ’udvikle’ og ’videreudvikle’), mens Det Kon-

gelige Bibliotek i sine 14 hovedmål kun med lidt god vilje har et enkelt (’fortsat forbedre’). 

 

 Tabel 7 

Statens Arkiver - rammeaftale 2013-2016 (tal i mio. kr.) 

 2013 2014 2015 2016 

Rammeaftalemidler 1,5 1,5 1,5 1,5 

Bevillingsmæssig ramme 150,3 150,2 149,5 148,3 

 

Statens Arkivers rammeaftale fremstår således særdeles offensiv og udviklingsorienteret, men 

dermed bliver den også langt mere bindende for institutionen, da der med ni udviklings- og 

vækstorienterede hovedprojekter i perioden næppe er ret megen overskydende kapacitet til yder-

ligere strategisk udvikling. Nok er der frihed til valg af midler og metoder i forhold til målrealise-

ring, men der er nu engang kun plads til et begrænset antal udviklingsprojekter. Derfor fremstår 

Statens Arkivers rammeaftale langt mere låst, sammenlignet med fx Det Kongelige Bibliotek, og 

det er af samme grund den af de fem analyserede rammeaftaler, som minder mest om de tidligere 

resultatkontrakter. 

 

En studie af notatkomplekset omkring oplægget til rammeaftale afslører, at der sker et markant 

hop i ambitionsniveau fra omverdensanalysen og institutionsstrategien til rammeaftalemålene. 

Omverdensanalyser er principielt rimeligt neutrale. Det gælder også Statens Arkivers, som alligevel 

skriver sig op mod to centrale kulturministerielle dokumenter, nemlig ’Kultur for alle’ og ’Digitali-

sering af kulturarven’. Dette videreføres stringent til institutionsstrategien, hvor udviklingsfokus på 

den ene side ligger på nye brugergrupper, brugerinddragelse og crowdsourcing og på den anden 

på digitalisering i alle tænkelige afskygninger. 

 

I rammeaftalen fremstår vækst- og udviklingsdagsordenen imidlertid meget ambitiøs. Her itale-

sættes udviklingsprojekter inden for tværgående områder samt inden for alle institutionens tre 

hovedopgaver (bevaring og tilgængeliggørelse, vejledning og formidling samt forskning). Til afrap-

portering heraf anvendes en række nøgletal, som gennemgående peger på signifikant vækst i 
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rammeaftaleperioden.19 Hermed adskiller Statens Arkiver sig igen væsentligt fra andre institutio-

ner. Tilsvarende opererer Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statsbiblioteket med 

stagnerende nøgletal undtagen på særlige indsatsområder, mens Det Kongelige Bibliotek helt und-

lader at prognosticere udvikling i nøgletal. Hvorfor adskiller Statens Arkivers sig så meget? 

 

Statens Arkiver er modsat de fire andre kulturarvsinstitutioner ikke kun en kulturinstitution, men 

også en styrelse.20 Derfor har institutionen traditionelt haft fokus på bureaukratisk redelighed og 

effektivitet i sagsbehandling, og legitimitet er dermed opstået ud fra de klassiske weberske dyder. 

Dette genfindes fortsat i den nyreviderede institutionsstrategi, hvor man kan læse, at Statens Arki-

ver gerne vil ”anerkendes som en moderne, effektiv og brugerinddragende service- og kulturinsti-

tution, der med sin autentiske dokumentation spiller en central rolle i det danske demokrati”. Her-

med formidles temmelig eksplicit, at Statens Arkivers eksistens er af afgørende betydning for det 

danske demokrati. Det fremstår stærkt og spiller fint sammen med Suchmans definition af institu-

tionel legitimitet (Suchman 1995:576). I denne kontekst er den verserende tyverisag en alvorlig 

trussel mod institutionens legitimitet, da den stiller spørgsmål ved, hvorvidt Statens Arkiver har 

ordentligt styr på arkivaliernes sikkerhed og dermed den danske stats autentiske dokumentation. 

Men det er en håndgribelig trussel, som kan håndteres ud fra Suchmans begreb om reparation af 

legitimitet (Suchman 1995: 597-599). 

 

Langt mindre håndgribeligt er det synlighedspres, som Statens Arkiver tydeligt italesætter med sit 

offensive oplæg til en rammeaftale. For kan man legitimere, at anvende godt 200 millioner skatte-

kroner årligt på en institution, som kun 5 % af den danske befolkning aktivt benytter?21 På sit før-

ste møde med Statens Arkiver i november 2011 stillede den nytiltrådte kulturminister Uffe Elbæk 

spørgsmålet: ”Hvad gør Statens Arkiver for at være synlig?” Hvis det umiddelbare svar var lidt væ-

vende, så er det eftertrykkeligt blevet besvaret med det nuværende rammeaftaleudspil. 

 

Første pind i den nyreviderede institutionsstrategi for Statens Arkiver lyder således: ”Statens Arki-

ver leverer viden, indsigt og oplevelser til alle”. For blot få år siden havde det været utænkeligt, at 

ordet oplevelser kunne fremgå af Statens Arkivers strategi. Nu er det ikke blot indskrevet, men 

                                           
19

 Undtagelsen herfor er forskningsområdet, hvor vækst og effektivitet italesættes, men hvor nøgletallene udviser 
fastholdelse af eksisterende niveau.  
20

 Statens Arkiver består af Rigsarkivet, Landsarkiverne for Sønderjylland, Nørrejylland og Fyn, Erhvervsarkivet og 
Dansk Data Arkiv. Statens Arkivers øverste chef er rigsarkivaren. 
21

 Tallet er fra 2004 og formentlig mere troværdigt et det langt højere tal (18 %, inklusive lokalhistoriske arkiver) fra 
Kulturministeriets nys udkomne undersøgelse af danskernes kulturvaner: 
http://kum.dk/Documents/Publikationer/2012/Bogen%20danskernes_kulturvaner_pdfa.pdf  
 

http://kum.dk/Documents/Publikationer/2012/Bogen%20danskernes_kulturvaner_pdfa.pdf
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også suppleret med målsætninger i rammeaftalen om kendskabsgrad, crowdsourcing, brugerind-

dragelse, interaktive undervisningsprogrammer, formidlingstiltag på sociale medier, udvikling af 

såvel fysisk som digital skoletjeneste samt inklusion af nye brugergrupper. Det må tolkes som en 

bredside af legitimitetsopbyggelse i forhold til opdragsgivers forventninger kombineret med anti-

ciperede omverdensbehov. Årsagen til denne markante udvikling kan være sammenhængende 

med, at Statens Arkiver som institution befinder sig i en mere eller mindre intenderet bevægelse 

fra at være ’en bureaukratisk orienteret styrelse og kulturinstitution’ til at være ’en formidlende 

kulturinstitution med tilhørende styrelsesmæssige opgaver’. 

 

Bevægelsen i Statens Arkiver strategiske positioneren kan også anskues som et ’wicked problem’ 

ud fra Koppenjan og Klijns terminologi herom. Dokumenterne i relation til rammeaftalen fremstår 

ikke fuldt ud sammenhængende i forhold til en klar prioritering af opgaverne som henholdsvis 

kulturinstitution og styrelse. Det giver sig udtryk i forskelle i såvel problemopfattelse som håndte-

ringsstrategier, og det skaber substantiel usikkerhed om måden, hvorpå problemerne skal tackles 

(Koppenjan og Klijn (2004:30-32). Den meget offensive rammeaftale fremstår derfor lidt skinger i 

forhold til den mere moderate institutionsstrategi. 

 

Koppenjan og Klijn peger på, at håndteringsstrategien for substantiel usikkerhed først og frem-

mest er at skabe afklaring og øge refleksionskapacitet. De taler videre om at ’undgå kognitiv fikse-

ring ved at påbegynde [uforberedte] processer’, da dette kan skabe polarisering og udelukke væ-

sentlige aktører (Koppenjan og Klijn 2004:171-175). På denne baggrund kan en uhyre offensiv 

rammeaftale potentielt skabe problemer. Koppenjan og Klijn betoner, at strategiske valg bør af-

stemmes i netværket, før de træffes. Altså skal der være grundighed om udvælgelseskriterier samt 

afklaring af, hvem, der træffer valgene, hvordan udvælgelsen træffes, og hvornår de træffes. Den-

ne balance kan kompromitteres ved en markant strategisk satsning, som kun delvis har bund i en 

gennemarbejdet institutionsstrategi.22 

 

En offensiv rammeaftale med mange aktivverber og ekspliciterede tilvalg stiller også spørgsmålet 

om, hvad der prioriteres på bekostning af? Da rammen er den samme, eller reelt svagt faldende 

pga. løbende bevillingsmæssige reduktioner, er det nemlig ikke realistisk at opretholde samme 

aktivitetsniveau overalt, såfremt nye aktiviteter tilvælges. Der vil alt andet lige altid være grænser 

for mulighederne for effektivisering. Om denne prioritering er notatkomplekset omkring Statens 

Arkivers rammeaftale tavst. Det betyder ikke, at det ikke eksisterer, men dets fravær er påfalden-

                                           
22

 Det skal her bemærkes, at Statens Arkivers strategi ikke er nyforfattet, men en revision af en strategi fra 2007 udar-
bejdet af en anden ledelse. Dette kan være en væsentlig kilde til indholdsmæssige misforhold. 
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de og kan potentielt give anledning til problemer med målopfyldelse i løbet af kontraktperioden. 

Hvis det sker, vil det kunne skade institutionens legitimitet over for de opdrags- og bevillingsgi-

vende samt kontrollerende aktører, navnlig Kulturministeriet, Finansministeriet og Rigsrevisionen. 

 

Statens Arkivers administrationschef, Klaus Kulmbach, anerkender dette som en reel trussel, og 

det er på den baggrund, at han i forbindelse med de afsluttende rammeaftaleforhandlinger har 

plæderet for at justere ambitionsniveauet i aftalen, så det fremstår lidt mere moderat. Dette takti-

ske hensyn til trods ser han frem til at arbejde efter rammeaftalekonceptet, da han anser det for-

nuftigt og udtryk for en naturlig udvikling, at der nu slækkes på graden af detailstyring. Men helt 

slippe det vil han alligevel ikke. Han har således været fortaler for, at dokumentationen for målop-

fyldelse af rammeaftalens effektmål er blevet beskrevet så præcist som muligt. Dette ikke mindst 

for at undgå at blive kritiseret af Rigsrevisionen for manglende målopfyldelse. 

 

Klaus Kulmbach beskriver levende, hvordan synlighedsdagsordenen, som fremgår af såvel Statens 

Arkivers institutionsstrategi som udkastet til rammeaftale, i meget høj grad er udtryk for en lang-

varig ledelsesmæssig diskussion om institutionel legitimitet. Han understreger, at det navnlig er 

institutionschefen, der har været bannerfører for denne, og at det har været og er en betydelig 

udfordring for Statens Arkiver at skulle skifte kurs på så markant vis. På denne måde anerkender 

han fuldt ud, at udarbejdelsen af rammeaftalen har været præget af en række såvel substantielle 

som processuelle usikkerheder, hvis kerne han ikke mener endnu er endeligt afklaret. 

 

5.3.1. Delkonklusion 

Statens Arkiver positionerer sig i sin rammaftale med en særdeles offensiv synligheds- og udvik-

lingsdagsorden, hvis formål, ud over de rent altruistiske, peger i retning af en meget bevidst stra-

tegi for opnåelse af legitimitet på baggrund af erkendte og forventede omverdensbehov. Paradok-

salt nok synes denne målrettethed i forhold til virkelig at levere noget med aftalen at binde institu-

tionen langt mere end det er tilfældet for de andre kulturarvsinstitutioner. Der opstilles simpelt-

hen så mange mål og projekter, som skal afrapporteres med dokumentation for vækst og udvik-

ling, at det dels skaber associationer til de gamle resultatkontrakter, og dels, at det låser instituti-

onen i forhold til i aftaleperioden at kunne agere på pludseligt opståede strategiske muligheder. 

Mindsket albuerum betyder nemlig mindskede muligheder for at bruge skraldespandens ’choice 

moments’ eller strategistrømmenes ’policy windows’ til at realisere strategi. Dermed kommer 

rammeaftalens hovedudtryk ’ivrighed’ til at ligge farligt tæt på ’overivrighed’. 
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Tabel 8 

Statens Arkiver Digitalisering Synlighed Legitimitetsstrategi 
Strategisk 

positioneren 
Hovedudtryk 

Rammeaftale Ja Ja Opnåelse Meget offensiv Ivrighed 

Institutionsstrategi og  

omverdensanalyse 
Ja Ja Opnåelse/tilpasning Moderat offensiv Balance 

 

Statens Arkivers aktive synlighedsdagsorden forekommer skrevet meget direkte op mod visioner-

ne i ’Kultur for alle’, som dog ret beset ikke indeholder ret meget om fx brugerinddragelse og ou-

treach i relation til de statslige kulturarvsinstitutioner. Kan der her være tale om en fejllæsning af 

netværket? Koppenjan og Klijn betoner, at netværk opstår ved interaktion mellem relationer, hvil-

ket finder sted, fordi aktørerne bevidst eller ubevidst er interdependente (Koppenjan og Klijn 

2004:69-70). Men hvis denne interdependens ikke eksisterer, har man fejllæst netværket, hvilket 

potentielt kan betyde, at der opstår strategiske idiosynkrasier. Om dette er eller bliver tilfældet for 

Statens Arkiver er svært at sige på denne baggrund. Men det kan noteres, at fraværet af egentlige 

netværksanalyser og refleksionsstyrkende forarbejder skaber potentiale herfor. 

 

5.4. Statens Museum for Kunst – kan man true sig til flere midler? 

Statens Museum for Kunsts rammeaftale er, hvis ikke den første, så blandt de første af de ramme-

aftaler, som Kulturministeriet har forhandlet med sine institutioner. Dette kunne være en af årsa-

gen til, at den fremstår meget skrabet i forhold til de fire andre rammeaftaler, der behandles her. 

Faktum er, at den er den tyndeste og klart mindst ambitiøse af de fem analyserede aftaler. Ganske 

usædvanligt er det, at Statens Museum for Kunst faktisk ikke arbejder med en institutionsstrategi, 

men nøjes med at have sin officielle strategi indbygget i henholdsvis omverdensanalysen og ram-

meaftalen. Dette kan være årsagen til, at omverdensanalysen er langt mere politisk vægtet, end 

hvad der er typisk for institutionerne. 

 

Omverdensanalysen er et klassisk akademisk produkt med indarbejdede omverdens-, PESTEL-, 

SWOT- og interessentanalyser. Disse anvendes til at understøtte analysens gennemgående tema, 

nemlig at faldende bevillinger truer Statens Museum for Kunsts legitimitet som nationalgalleri. Det 

er selvklart et problem, når institutionens vision kort og godt lyder: ’Statens Museum for Kunst – et 

førende nationalgalleri’. Der fokuseres talrige gange i analysen på bevillingspresset. Nedenfor li-

stes en række illustrative eksempler herpå: 
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 Stigende krav om øget egenindtjening følges af reduktion i bevillinger, og det sammenholdt med 

flere øremærkede bevillinger giver mindsket strategisk råderum (s.6). 

 Realisering af det stigende krav om eksterne bevillinger kræver [i sig selv] ekstra bevillinger pga. det 

stigende krav om medfinansiering (s.8). 

 De ”usynlige” hovedopgaver med forskning, bevaring og registrering kommer særligt under pres, 

når bevillingerne falder (s.8). 

 Den økonomiske krise betyder faldende eksterne donationer og indtægter, hvilket umuliggør politi-

ske krav om selvfinansiering (s. 10). 

 Den største trussel, museet står overfor på kort og lang sigt, er faldende bevillinger … Museet kan i 

det lange løb risikere at miste sin sit publikum, støtte fra erhvervslivet og i sidste ende sin trovær-

dighed og legitimitet. Det er imidlertid vurderingen, at såfremt museets bevillinger øges, så vil mu-

seet have kompetencerne til at overvinde disse svagheder (s.13). 

 Der er behov for, at museet for øget sine bevillinger (s.15). 

 

Denne måde at politisere bevillingspresset i forhold til at kunne leve op til sine lovbundne primær-

opgaver genfindes ikke hos de fire andre kulturarvsinstitutioner. Forskellen i forhold til Statens 

Arkivers udviklingsoffensive omverdensanalyse og rammeaftaleoplæg kan næste ikke blive større. 

Dette forhold accentueres yderligere, når blikket falder på Statens Museum for Kunsts bevillings-

mæssige ramme for perioden, som pga. opstillingsmåden fremstår overordentlig skrabet. 

 

Tabel 9 

Statens Museum for Kunst - rammeaftale 2010-2013 (tal i mio. kr.) 

 2010 2011 2012 2013 

Rammeaftalemidler 6,0 5,3 4,3 4,4 

Bevillingsmæssig ramme23 88,6 82,8 81,4 81,0 

 

 

Disse forhold resulterer ikke overraskende i en meget defensiv rammeaftale med få overordnede 

mål og et absolut fravær af projekter og målbeskrivelser, der skal dokumentere effekterne af de i 

rammeaftalen beskrevne indsatser. 

 

                                           
23

 Statens Museum for Kunst bevillingsmæssige ramme er sat meget lavt pga. institutionens uvilje til at budgettere 
med eksterne tilskud. I årene 2007-2009 var det gennemsnitlige årlige eksterne tilskud således 19,4 mio. kr. I ramme-
aftalen budgetteres med blot 1,2 mio. kr. årligt. Endvidere er driftsindtægter nedjusteret fra de realiserede 17,8 mio. 
kr. årligt i årene 2007-2009 til 8,8 mio. kr. årligt for rammeaftaleperioden. Dette skyldes delvist indførelsen af fri entré 
i de faste samlinger, men forekommer alligevel meget konservativt. Et hurtigt blik på museets årsrapporter for 2009-
2011 (www.smk.dk) viser da også, at de realiserede eksterne bevillinger i perioden ligger på mellem 40,0 og 43,4 mio. 
kr.  

http://www.smk.dk/
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Såvel omverdensanalyse som rammeaftale skriver sig dog op mod en række af de kulturministeri-

elle visioner. Det skal noteres, at rammeaftalen forhandledes før publiceringen af ’Kultur for alle’, 

men mange af de samme målsætninger er indarbejdet i Brian Mikkelsens kulturpolitiske arbejds-

program fra 2008 (Kulturministeriet 2008a). Således beskriver Statens Museum for Kunst forven-

tede og mulige indsatser på områder som synliggørelse og digitalisering, outreach mod nye bru-

gergrupper samt brandudvikling i forhold til erhvervsliv, sponsorer og presse, her navnlig evnen til 

at levere ’gode historier’. Men atter betones det, at nye aktiviteter koster penge. 

 

Man kan undre sig over, at Kulturministeriet har accepteret, at lade Statens Museum for Kunst 

aflevere et bilag 2 helt uden selv de mest rudimentære beskrivelser af, hvordan effektmålene i de 

otte rammeaftalemål skal realiseres. Bilag 2 indeholder udelukkende 18 forskellige nøgletal, hvor 

udviklingen i de 14 forventes at være stagnerende, to forventes at være faldende (antal åbnings-

timer og antal betalende besøgende), mens kun ét er stigende (antal besøgende på hjemmeside). 

Det sidste og mest afgørende nøgletal er antal besøgende. Her indeholder prognosen en betydelig 

variation fra år til år (afhængigt af særudstillinger), men udregnes gennemsnit er også antallet af 

besøgende udtrykt ved stagnation. 

 

Hvilken strategi ligger bag så defensiv og indholdssvag en rammeaftale? En nærliggende forklaring 

kan være, at Statens Museum for Kunst reelt har været udsat for et bevillingspres; ellers er det 

næsten utænkeligt, at en departementschef ville underskrive en sådan aftale. Men det kan også 

ses som udtryk for en institution med vingeskudt legitimitet, som forsøger at rette op på denne 

ved moralsk at retfærdiggøre, at det er sådan. Problemet for institutioner, som ikke lever op til 

forventede mål, er, at ledelsen kommer under mistanke om inkompetence. Som modsvar herpå 

kan man ty til at retfærddiggøre tingenes tilstand (fx at henvise til et urimeligt bevillingspres) eller 

komme med substantielle og rationelle forklaringer (Suchman 1995:598). Dette er langt hen ad 

vejen den legitimeringsstrategi, Statens Museum for Kunst anvender. Det er imidlertid tankevæk-

kende, at institutionen kort før rammetalens indgåelse skiftede direktør (hvilket kan resultere i et 

free pass), mens administrationschefen er blevet skiftet ud i den mellemliggende periode, og at 

der i 2010, efter dennes tiltræden, implementeredes en økonomisk genopretningsplan. 

 

Nuværende administrationschef Kim Gundersen medgiver, at bevillingspresset fortsat er den stør-

ste udfordring for Statens Museum for Kunst. Men han tilkendegiver også klart, at rammeaftalen 

trods sine brede formuleringer opfattes som et centralt styringsværktøj, fordi der anvendes me-

gen tid og mange ressourcer til på lødig vis i afrapporteringen at beskrive effektopfølgningen. Det-
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te har afstedkommet behovet for meget detaljerede handlingsplaner, som langt hen ad vejen 

kompenserer den manglende håndgribelighed i rammeaftalen. 

 

På denne baggrund ser Gundersen rammeaftalen som et reelt styringsmæssigt fremskridt. ”I ledel-

sen på Statens Museum for Kunst er der tilfredshed med, at fokus er flyttet fra detailstyring i det 

objektivt målbare i resultatkontrakterne til en større sammenhæng mellem mål og effekt i ramme-

aftalerne.” Gundersen bemærker, at det også har været muligt at foretage justeringer undervejs, 

og at rammeaftalesystemet dermed er relativt fleksibelt at arbejde med. Udfordringen i forhold til 

at tænke i effektmål og realisering heraf opfatter administrationschefen som en reel ledelsesud-

fordring, som kræver nye og større ledelseskompetencer. Således siger han, at ”hvor resultatkon-

trakterne krævede passiv ledelse, forudsætter rammeaftalestyring aktiv ledelse”. Oplevelsen er, at 

friheden til anvendelsen af midler og metoder stiller et særligt ansvar i forhold til, at der så faktisk 

også er substantiel målopfyldelse at afrapportere. 

 

Gundersen understreger, at spørgsmålet om institutionel legitimitet hyppigt italesættes blandt 

ledelsen på Statens Museum for Kunst, idet legitimitet italesættes som museets samfundsmæssige 

relevans. Den institutionelle relevans er således et fokuspunkt, ikke mindst i en periode, hvor for-

beredelserne til forhandlingerne med Kulturministeriet om en ny rammeaftale er ved at blive initi-

eret. Dermed bliver legitimitetsdiskussionen udtryk for en Koppenjan og Klijnsk ’sense of urgency’ i 

forhold til forretningsudviklingen. 

 

5.4.1. Delkonklusion 

Statens Museum for Kunst synes at være et eksempel på, at de givne institutionelle præmisser i 

netværket har indflydelse på, hvad der kan accepteres i policy gamet. Institutionen var, da ram-

meaftalen blev indgået, præget af en række dysfunktionaliteter, som Kulturministeriet formodent-

lig var helt klar over. Konsekvensen heraf blev en rammeaftale, hvis strategiske relevans er svær at 

få øje på, men som kan opfattes som det mindste onde grundet de givne omstændigheder. En 

slags nødtvungen garbage can-solution om man vil. Bestræbelser på at skabe institutionel legitimi-

tet ved forklaringer og retfærdiggørelse må siges at være mislykket med tanke på den ledelses-

mæssige udskiftning og følgende implementering af en omfattende økonomisk genopretningsplan. 
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  Tabel 10 

Statens Museum  

for Kunst 
Digitalisering Synlighed 

Legitimitets-

strategi 

Strategisk 

positioneren 
Hovedudtryk 

Rammeaftale Nej Nej Reparer 
Defensiv /  

Overlevelse 
Stagnation 

Omverdensanalyse 

(strategi) 
Nej Nej Reparer 

Defensiv / 

Truende 
Krise 

 

Her træder strategisk positioneren i netværket i baggrunden i forhold til rå magtanvendelse i tråd 

med en mere klassisk rationel tilgang. Dette kan tjene som en passende reminder om, at hierarki 

og magtanvendelse reelt spiller en rolle, og at magtbeføjelser til enhver tid kan træde ind og over-

rule de diskursive præmisser i netværket. Det er med andre ord overordentligt svært at true sig til 

nye midler. Efter afsluttet krisehåndtering kan situationen vende tilbage til det mere normale, og 

det er på den baggrund nok sikkert at antage, at Statens Museum for Kunsts kommende rammeaf-

tale for perioden 2014-2017 bliver betydeligt mere substantiel og mindre defensiv end den nuvæ-

rende. 

 

5.5. Statsbiblioteket – den, der lever stille, lever ikke længere godt 

Overskriften på Statsbibliotekets institutionsstrategi går direkte i kødet med substansen. Den lyder 

i sin enkelhed: ’Mere digitalt – Større synlighed – Bedre navigation’. Lidt simplificeret kan man 

sige, at ’bedre navigation’ er væsensbeslægtet ’mere digitalt’, og dermed kan strategien reduceres 

til elementært at handle om digitalisering og synlighed.  

 

Det skarpe fokus på digitalisering af kulturarven har Statsbiblioteket til fælles med sine to nær-

mest beslægtede institutioner, Det Kongelige Bibliotek og Statens Arkiver, og det er naturligt 

sammenhængende med Kulturministeriets, og i denne sammenhæng også institutionernes egne, 

visioner i ikke mindst ’Digitalisering af kulturarven’. Dette fokus er tydeligt fulgt op i rammeaftalen, 

hvor seks ud af de 11 beskrevne rammemål eksplicit handler om digitalisering af kulturarven samt 

om brugernes udfordringer som følge af digitaliseringsprocesserne. På dette område agerer Stats-

biblioteket dermed præcis som man kan forvente med udgangspunkt i institutionens lovbundne 

mission som universitetsbibliotek for Aarhus Universitet, som nationalbibliotek og som overcentral 

for de danske folkebiblioteker. 
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Tabel 11 

Statsbiblioteket - rammeaftale 2011-2014 (tal i mio. kr.) 

 2011 2012 2013 2014 

Rammeaftalemidler 1,4 1,9 2,4 2,4 

Bevillingsmæssig ramme 172,5 166,0 166,7 165,7 

 

Mere iøjnefaldende er imidlertid italesættelsen af en synlighedsdiskurs, som ikke i samme grad 

kan spejles i de kulturministerielle oplæg, og som kun genfindes i nogenlunde tilsvarende grad i 

Statens Arkivers rammeaftale.  Særligt iøjnefaldende er følgende mål som angivet i institutions-

strategien: 

 

Statsbiblioteket vil intensivere markedsføringen af sine ydelser for at sikre, at de forskellige 

brugersegmenter kender, forstår og anvender de tilbud, som biblioteket udvikler. Det skal bl.a. 

ske ved at indarbejde markedsføring i områdestrategierne og ved at arbejde med kompetence-

udvikling. (s. 5) 

 

Dette synlighedsfokus videreføres i rammeaftalen, som angiver følgende rammemålsætninger: 

 

 Statsbiblioteket vil øge udnyttelsen af de digitale ressourcer ved at synliggøre dem. 

 Statsbiblioteket vil øge kendskabet til bibliotekets serviceydelser gennem intensiveret markedsfø-

ring. 

 Statsbiblioteket vil fokusere dets forsknings- og udviklingsaktiviteter på bevaring og formidling af 

digitale medier. 

 

Godt nok er kulturinstitutionernes synlighed og outreach et opmærksomhedspunkt i Kulturmini-

steriet (Kulturministeriet 2008b; Kulturministeriet 2009b), men som nævnt ovenfor ligger fokus for 

synlighedsindsatsen i denne kontekst ikke på de store kulturarvsinstitutioner. Det er dermed svært 

at tro, at kulturministerielle policies alene kan forklare Statsbibliotekets betydelige strategiske 

satsning på synligheds- og markedsføringsaktiviteter. Derimod er det, som det også var tilfældet 

med Statens Arkiver, nærliggende at antage, at det først og fremmest handler om opnåelse af in-

stitutionel legitimitet. Men hvad er det for et legitimitetspres, der ligger til grund for herfor? 

 

At opfatte legitimitetspresset som en tvangsmæssig (coercive) proces bør kunne afvises dels ud fra 

de tilgængelige policyudmeldinger fra Kulturministeriet og dels ud fra, at det ikke trods ihærdig 

søgen er lykkedes at finde andre eksempler på eksplicit eksternt pres. En anskuelse af udviklingen 

som en mimetisk isomorf proces er mere nærliggende. Det kan fx ikke afvises, at Statsbibliotekets 
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sammenligninger med og spejlen i beslægtede nationale og internationale institutioner er medvir-

kende til at styrke en sådan proces. Man behøver således ikke være ekspert i corporate branding 

for at se, at Det Kongelige Biblioteks brand fremstår stærkere end Statsbibliotekets – med Den 

Sorte Diamant, udstillinger, koncerter og en gourmetrestaurant som iøjnefaldende attraktioner. 

Hvis Statsbiblioteket fremstår stagnerende eller overset, kan det på længere sigt på grund af 

manglende goodwill forårsage et tab af såvel offentlige bevillinger som eksterne donationer og 

andre indtægtsmuligheder. Dette kan rimeligvis opfattes som en legitimitetskrise, og satsningen 

på synlighed kan dermed i Suchmans terminologi opfattes både som en reaktion, der skal reparere 

legitimitet, men først og fremmest som en reaktion, der skal bidrage til opnåelse af legitimitet 

(Suchman 1995:600). 

 

Endelig er der spørgsmålet om normativ isomorfisme, som typisk eksisterer i fagligt stærke miljø-

er, hvor såvel uddannelsesinstitutioner som fagprofessionelle netværk påvirker institutionernes 

strategiske positioneren (DiMaggio og Powell 1983:152). Biblioteksområdet er et oplagt eksempel 

på dette, med én national uddannelsesinstitution inden for området og begrænsede beskæftigel-

sesmuligheder udenfor miljøet.24 En tilsvarende påvirkning kan meget vel tænkes at eksistere i de 

andre behandlede kulturarvsinstitutioner, men konsekvenserne kan være helt anderledes af-

hængigt af de gældende diskurser inden for disse fagmiljøer (kunsthistorie, historie, etnologi, ar-

kivistik m.fl.). 

 

Denne tankegang om en normativ isomorf påvirkning i tilblivelsen af Statsbibliotekets institutions-

strategi og rammeaftale underbygges af det forarbejde, der blev lavet i forbindelse med omver-

densanalysen. Hvor de andre institutioner typisk har ladet omverdensanalysen vokse frem som et 

kollektivt værk, har Statsbiblioteket gået anderledes til værk. Ifølge administrationschef May Dals-

gaard er omverdensanalysen udarbejdet af en række interne konsulenter under koordinering af 

direktøren, men udenom resten af direktionen. Og lige præcis disse konsulenter et netop det yp-

perste udtryk for de stærke faglige miljøer, som leder til normativ isomorfisme. Dette er formo-

dentlig årsagen til at omverdensanalysen adskiller sig væsentligt fra de tilsvarende for de fire an-

dre kulturarvsinstitutioner. I stedet for en klassisk analytisk skabelon peger den frem mod fire 

’megatrends’, som i de kommende år særligt vil påvirke Statsbibliotekets virke. Disse er: 

 

 

                                           
24

 Ud over Det Informationsvidenskabelige Akademi, tidl. Biblioteksskolen, er der i dag også biblioteksrelaterede ud-
dannelser på kandidatniveau på flere universiteter. Navnlig kandidatuddannelsen i Kulturformidling på SDU har haft 
stor succes, hvilket giver anledning til overvejelser om, om ikke udviklingen i det faglige miljø bestyrker påvirkningen 
af normativ isomorfisme i institutionerne, herunder Statsbiblioteket. 
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 Fra fysisk samling til vidensøkologi 

 Fra hierarki til netværk 

 Fra monopol til konkurrence 

 Fra informationssamfund til informationsoverflod 

 

Her skal ikke gås i detaljer med hele komplekset, men erkendelsen af, at bibliotekerne i informati-

onsteknologien ikke længere har monopol på deres ydelser er i sagen natur et logisk argument for 

en intensiveret satsning på markedsføring og dermed synlighed. På samme måde er italesættelsen 

af globaliseringen af viden kombineret med fremvæksten af et netværk, hvor grænserne mellem 

institutioner, brugere og kommercielle leverandører forsvinder, et stærkt argument for en tilpas-

set synlighedsstrategi. 

 

Således tyder det på, at Statsbiblioteket ved valg af en anderledes proces til udarbejdelse af sin 

institutionsstrategi har opnået et væsensforskelligt produkt i forhold til de fire andre kulturarvsin-

stitutioner. 

 

Men hvor omverdensanalysen er fundamentalt anderledes, og hvor institutionsstrategien er smal-

lere og måske også lidt skarpere end de tilsvarende fra de fire andre institutioner, så er Statsbiblio-

tekets rammeaftale forbløffende ordinær. Den mest påfaldende feature ved rammeaftalen er de 

totalt fraværende dokumentationskrav for, hvordan de 11 opstillede effektmål tænkes realiseret. 

Således er der i det opfølgende bilag 2 blot angivet en række nøgletal med den forventede kvanti-

tative udvikling i en række af institutionens aktiviteter. Af de 21 opstillede nøgletal er det 13 sti-

gende, mens 5 er faldende og 3 stagnerende. Analyseres nøgletallene nærmere, er det bemærkel-

sesværdigt, at fluktuationerne faktisk uden undtagelse er konsekvenser af den stigende digitalise-

ringsindsats. Således kan kun de færreste blive overraskede over, at antallet af downloadede artik-

len fra e-tidsskrifter vil stige i perioden, mens antal fysiske udlån vil falde. Nøgletal, der relaterer til 

synlighedsproblematikken, er imidlertid helt fraværende, hvis man fraregner antallet af besøgen-

de, som forventes at stige fra 375.000 i 2009 til 440.000 i 2014. 

 

Med andre ord er den interessante vinkling, som opbygges i omverdensanalyse og institutionsstra-

tegi, gjort temmelig uhåndgribelig i rammeaftalen.  

 

May Dalsgaard konstaterer imidlertid, at samarbejdet mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket 

om udarbejdelsen af rammeaftalen og den første afrapporteringsrunde efter 2011 har været rela-

tivt smertefrie processer. Hun hæfter sig ved, at aftalen internt er blevet modtaget positivt, og at 
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Statsbibliotekets (interne) områdestrategier efterfølgende har hjulpet med at gøre notatkomplek-

set mere håndterbart i forhold til afrapportering. Administrationschefen bemærker videre, at 

rammeaftalekonceptet er et klart fremskridt i forhold til resultatkontrakterne, idet ”detailstyrin-

gen er blevet meget mindre samtidig med, at metodefriheden er blevet meget større”. I modsæt-

ning til oplevelsen hos administrationscheferne i de fire andre kulturarvsinstitutioner er det ikke 

Dalsgaards opfattelse, at implementeringen af rammeaftaler og det dermed øgede fokus på af-

rapportering af effektmål har bibragt et større behov for ledelseskompetencer. Tværtom er hen-

des oplevelse, at afrapporteringen faktisk er blevet lettere og nemmere at styre centralt. 

 

På spørgsmålet om institutionel legitimitet bekræfter Dalsgaard, at det i meget høj grad er et te-

ma, der er blevet italesat igennem hele processen. Årsagen herfor, mener hun, ligger i, at Statsbib-

lioteket i dag har langt mindre direkte kontakt med departementet end, hvad der tidligere har 

været tilfældet. Dette har bidraget til, at såvel ledelse som medarbejdere er blevet bedre til at få 

udbytte af de interne strategiske processer og dermed opdyrke en mere selvstændig institutions-

identitet. Dette opfattes internt som en ubetinget positiv udvikling. 

 

5.5.1. Delkonklusion 

Statsbibliotekets måde at angribe rammeaftalekomplekset på er særligt interessant, fordi den in-

terne tilgang har været anderledes i forhold til de fire andre kulturarvsinstitutioner. En tilkobling af 

et stærkt specialiseret, normativt styret fagligt miljø har skabt et anderledes udgangspunkt, end 

hvad der er konstateret i de andre cases. Dette kan opfattes som en håndtering af en processuel 

usikkerhed, hvor Statsbiblioteket vælger at spille aktivt ind på bestemte arenaer eller markeds-

pladser. I Klausens terminologi er dette i arenaen for bevidsthedsdannelse, idet Statsbiblioteket 

diskursivt forsøger at opbygge en kompleks faglig agenda25, som skal styrke dets institutionelle 

legitimitet (Klausen 2008:106-107). Men måske fordi det ikke lykkes at facilitere det rette samspil 

med hovedaktøren i netværket, Kulturministeriet, udvandes det ambitiøse oplæg jo længere man 

rykker op i ’notathierarkiet’, hvilket ultimativt resulterer i en relativt spagfærdig rammeaftale. 

Dermed lykkes det ikke for Statsbiblioteket at facilitere det samspil, som ifølge Koppenjan og Klijn 

kan styrke et fælles grundlag og i bedste fald skabe egentlig innovation (Koppenjan og Klijn 

2004:207-210). Resultatet bliver påfaldende, idet de to respektive hovedudtryk for Statsbibliote-

kets strategiske positioneren bliver henholdsvis ’innovation’ og ’konformitet’. En større modsæt-

ninger kan ikke tænkes. 

 

                                           
25

 Som også kan opfattes som en Koppenjan og Klijnsk ’sense of urgency’. 
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Tabel 12 

Statsbiblioteket Digitalisering Synlighed Legitimitetsstrategi 
Strategisk  

positioneren 
Hovedudtryk 

Rammeaftale Ja Ja Opnåelse Moderat offensiv Konformitet 

Institutionsstrategi og 

omverdensanalyse 
Ja Ja Opnåelse/tilpasning Offensiv Innovation 

 

Således er det det isomorfe, snarere end unikke, der karakteriserer Statsbibliotekets rammeaftale, 

som med sit hovedfokus på digitalisering og i mindre grad synlighed falder fint i spænd med de 

officielle kulturministerielle policies. Med en let generalisering kan man sige, at det er den tvangs-

mæssige og mimetiske isomorfisme, der kommer udtryk i rammeaftalen, mens forarbejderne i 

højere grad er præget af en fagligt normativ proces. Administrationschefens positive evaluering af 

forløbet peger på, at disse forskellige påvirkninger styringsmæssigt fungerer forbløffende godt i en 

løbende proces præget af såvel strukturelle som faglige og normative til- og dekoblinger (Koppen-

jan og Klijn 2004:192).  

 

5.6. Sammenlignende analyse – så ens og dog så forskelligt 

Et ministerielt styringskoncept vil uvægerligt medføre en vis homogen tilpasning. Dette betones af 

DiMaggio og Powell med deres tanker om tvangsmæssig isomorfisme, og det bekræftes langt hen 

ad vejen i den ovenfor behandlede empiri. Kulturarvsinstitutionerne skriver deres institutionsstra-

tegier og rammeaftaler op mod kulturministerielle formatkrav og, om end i mindre grad, policies. 

De strategiske dokumenter får derved et på overfladen ensartet præg. Men kradses der lidt i over-

fladen, iagttages signifikante forskelle. 

 

Det er således interessant at konstatere, hvor tydeligt det alene ud fra rammeaftalerne er at se, 

hvordan kulturarvsinstitutionerne positionerer sig, og hvordan de forsøger at legitimere deres in-

stitutionelle relevans. Det er min klare opfattelse, at det faktisk er muligt med relativt stor præci-

sion at diagnosticere kulturarvsinstitutionens status ved at analysere deres strategiske dokumen-

ter. Et sammenlignende forsøg herpå er gjort i tabel 13 og 14, som grupperer institutionernes stra-

tegiske positioneren, deres legitimitetsstrategier, og i hvor høj grad de spiller op mod kulturmini-

sterielle policies. I tillæg hertil har jeg tilføjet en ’værdikolonne’, hvor jeg har forsøgt at indsætte et 

værdiladet substantiv, der så præcist som muligt illustrerer det hovedudtryk, der fremkommer af 

analysen: 
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Tabel 13 

Rammeaftaler 
Digitalise-

ring 

Synlighed Legitimitets-

strategi 

Strategisk 

positioneren 

Hoved-

udtryk 

Det Kgl. Bibliotek (Ja) Nej Fastholdelse 
Best practice / 

Defensiv 
Selvtillid 

Nationalmuseet (Nej) Ja Opnåelse Moderat offensiv Hykleri 

Statens Arkiver Ja Ja Opnåelse Meget offensiv Ivrighed 

Statens Museum for 

Kunst 
(Nej) Nej Reparer 

Defensiv /  

Overlevelse 
Stagnation 

Statsbiblioteket Ja Ja Opnåelse Moderat offensiv Konformitet 

 

Her er det navnlig forskellene, der falder i øjnene. Det Kongelige Bibliotek og Statens Arkiver kan 

næsten ikke fremstå mere modsatrettede i deres udtryk. Statens Museum for Kunst skiller sig helt 

ud og signalerer klart, at det er en institution i krise. Nationalmuseet fremstår ambitiøs i sine mål-

sætninger, men uambitiøs i sine midler og metoder til dokumentation af målopfyldelse. Endelig 

formår Statsbiblioteket, bevidst eller ubevidst, slet ikke at få afspejlet den ambitiøse dagsorden, 

der er fremlagt i institutionens institutionsstrategi. I en række tilfælde skriver institutionerne sig 

op mod Kulturministeriets dagsordner, men det kan ikke siges at være en generelt gyldig observa-

tion. 

 

Forskellene bliver interessant nok mindre, når rammeaftalerne udskiftes med kulturarvsinstitutio-

nernes egne strategier, og de omverdensanalyser, der ligger til grund herfor: 

 

Tabel 14 

Insts.-strategier og 

omverdensanalyser 

Digitali-

sering 

Synlighed Legitimitets-

strategi 

Strategisk  

positioneren 

Hoved-

udtryk 

Det Kgl. Bibliotek Ja Nej 
Fastholdelse /   

opnåelse 
Offensiv 

Professio-

nalitet 

Nationalmuseet Ja Ja 
Opnåelse /         

tilpasning 
Offensiv Ivrighed 

Statens Arkiver Ja Ja 
Opnåelse /         

tilpasning 
Moderat offensiv Balance 

Statens Museum  

for Kunst 
Nej Nej Reparer 

Defensiv / 

Truende 
Krise 

Statsbiblioteket Ja Ja 
Opnåelse /        

tilpasning 
Offensiv Innovation 
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Den primære iagttagelse her er den ofte betydelige forskel, der er i udtrykket af institutionerne 

interne strategier i forhold til rammeaftalerne. Det Kongelige Bibliotek fremstår her mere offensiv, 

mens Statens Arkiver fremstår mere moderat, hvorfor de to institutioner nærmer sig hinanden. I 

det hele taget fremstår udtrykket mere ensartet, og det er primært i den værdiorienterede ho-

vedudtrykskolonne, at forskellene aflæses. Her har en institution som Statsbiblioteket et reelt in-

novativt udtryk, og det er noget som mange institutioner nok vil misunde dem. Kun Statens Muse-

um for Kunst falder ud af det isomorfe udtryk, og det skyldes formentlig ganske elementært, at 

institutionen var i erkendt krise, da institutionsstrategien blev formuleret. 

 

I institutionsstrategierne er det isomorfe udtryk også mere tydeligt i forhold til de kulturministeri-

elle policies. Ser man bort fra Statens Museum for kunst, er det kun et Kongelige Bibliotek, der 

ikke abonnerer på synlighedsdagsordenen. Og det kan, som beskrevet ovenfor, vel tænkes at 

hænge sammen med bibliotekets i forvejen stærke brand. 

 

Men hvordan kan det være, at positioneringen i forhold til rammeaftalerne med de eksternt fast-

satte krav til form og i nogen grad også indhold faktisk er mere forskellige end institutionernes 

interne strategier, hvor mulighederne for at fremstå med et originalt udtryk burde være større? Et 

bud kunne være, at en rammeaftale er mere eksplicit forpligtende end institutionernes interne 

strategier. Kan en institution ikke honorere målene i en rammeaftale, vil det få alvorlige konse-

kvenser i forholdet til opdragsgiver i form af et reelt legitimitetstab. Interdependensen er med 

andre ord stor. Kan en institution ikke honorere målene i sin egen institutionsstrategi, ja så er de 

negative konsekvenser primært interne. Derfor er risikoen ved at være offensiv i sin rammeaftale 

større end risikoen ved at være offensiv i sin institutionsstrategi. Med det in mente kan man kon-

kludere, at Statens Arkiver med sin meget offensive tilgang enten agerer bevidst risikovilligt (risk 

and reward) eller måske en smule naivt. 

 

Ud fra denne logik synes Det Kongelige Bibliotek at være dygtigst til at håndtere policy gamet i 

netværket. En defensiv rammeaftale, hvor institutionen formår at fremstille sig selv som best prac-

tice på kulturarvsområdet, betyder, at positiv målopfyldelse bliver svært at undgå. Når den interne 

institutionsstrategi så samtidig er ganske offensiv, opstår muligheden for at overpræstere og der-

med konsolidere sin i forvejen stærke institutionelle legitimitet. Til sammenligning formår Statens 

Museum for Kunst tilsyneladende slet ikke at spille netværksspillet, hvorfor den strategiske positi-

onering bliver dysfunktionel, hvilket blot yderligere forstærker legitimitetstabet. 
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Men evnen til at positionere sig i netværket handler også om, hvad udgangspunktet er. Hvis det er 

en korrekt antagelse, at Det Kongelige Biblioteks institutionelle legitimitet var stærk, mens Statens 

Museum for Kunsts var svag, da de forhandlede deres kontrakter, så er det langt hen ad vejen med 

til at forklare deres strategiske udspil. De tre andre institutioner ligger tilsyneladende et sted der-

imellem, hvilket forklarer deres mere offensive tilgang i rammeaftalerne. For hvem vil ikke gerne 

styrke sin institutionelle legitimitet? Outputtet kan afhængigt af aktiv positioneren så alligevel bli-

ve ganske forskelligt eksemplificeret ved Nationalmuseets kalkulerede håndbremsetilgang sat 

overfor Statens Arkivers meget offensive udtryk. 

 

På denne måde illustreres viften af positioneringsstrategier, hvis succes igen er afhængig af, at der 

spilles i de rigtige arenaer, på de rette tidspunkter af de rette netværksagenter eller network ma-

nagers. Netværksagenter, som er de individer, der agerer i netværket på vegne af institutionerne, 

er der ikke ofret mange ord på her, men de er ofte afgørende i forhold til at håndtere usikkerheder 

i forbindelse med håndtering komplekse problemer (Koppenjan og Klijn 2004:248). Dette bekræf-

tes af administrationscheferne, idet flere peger på, at en enkelt person har været helt afgørende 

for, at en rammeaftale er blevet udformet, præcis som den er. Typisk er det institutionschefen, 

men det kan også være administrationschefen eller en eller flere vidensmedarbejdere tæt på le-

delsen. Og selvom det kun yderst sjældent er netværksagenterne alene, der udarbejder substan-

sen i de strategiske tiltag, er de uomgængelige i forhold til forhandlingen med de andre aktører i 

netværket og dermed realiseringsgraden. 

 

6. Perspektivering – muligheder og begrænsninger 

Den kombinerede applicering af henholdsvis netværksteori og legitimitetsstrategier har vist sig at 

være en frugtbar tilgang i forhold til besvarelse af projektets problemstilling. Netværksanalysen 

har positivt bidraget til at forklare såvel forskelligheder som ligheder i kulturarvsinstitutionernes 

strategiske valg, og der er løbende blevet konstateret en række isomorfe sammenhænge. Such-

mans institutionelle legitimitetstilgang har virket som det ekstra lag, der har bidraget med forkla-

ringer til, hvorfor institutioner i en bestemt situation reagerer på en bestemt måde. 

 

Imidlertid er der også konstateret områder, hvor den neoinstitutionelle netværkstilgang næppe er 

fuldt tilstrækkelig. Det bedste eksempel blandt kulturarvsinstitutionerne er Statens Museum for 

Kunst, hvor netværksaktørernes interaktion og de følgende institutionaliserede handlemønstre 

bryder sammen, og hvor de klassiske, hierarkiske magtstrukturer tager over. Her er netværkstil-

gangen hverken anvendelig som forklaringsmodel eller håndteringsstrategi. 
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Dette sætter fokus på det generiske problem i Koppenjan og Klijns netværksstudier, nemlig fravæ-

ret af den rå, institutionelle og politiske magt. For nok er der bevidsthed om, at der i reglen er 

asymmetri eller magtforskydninger i netværket. Kulturministeriet er i sagens natur et niveau høje-

re oppe i magthierarkiet, uanset hvor mange interdependenser, der kan påvises til de underlig-

gende institutioner. Sådanne asymmetriske magtforhold giver nu engang mulighed for såvel idio-

synkratiske som uventede beslutninger.26 

 

En anden tilgang kunne have været at anvende en mere fast analyseskabelon som fx Klausens are-

namodel, der med sine otte slagmarker reducerer forklaringsmodellen til noget mere overskueligt. 

Problemet hermed er blot, at Klausens model (som de fleste modeller) netop er reduktionistisk, 

hvilket i nogle tilfælde kompromitterer forståelse af komplekse sammenhænge. At Klausen til gen-

gæld er udmærket anvendelig til illustration og forklaring af specifikke netværkstransaktioner er så 

en anden sag. 

 

Institutionel kompleksitet forklares derfor bedst med en bred tilgang, hvor en vifte af relaterede 

teoretiske tilgange anvendes, hvor de er mest meningsfyldte eller bedst egnet til illustration. Der-

for har det været en styrke at supplere Koppenjan og Klijn og Suchman med fx Kingdon, Cohen, 

Klausen, Brunsson m.fl., når deres respektive tilgange særligt præcist har kunnet forklare handlin-

ger og strategisk ageren i netværket. 

 

7. Konklusion – formkrav og friheder 

Målsætningen med dette masterprojekt har været at analysere de fem store danske kulturarvsin-

stitutioners strategiske positioneren i overgangen fra resultatkontrakter til rammeaftaler. Særlig 

opmærksomhed er tildelt de legitimitetsstrategier, de har anvendt i sammenhæng hermed. 

 

Analysen viser, at kulturarvsinstitutionerne på trods af de ganske faste formkrav formår at positio-

nere sig ganske forskelligt. Rammeaftalerne afspejler således distinkt forskellige strategiske dags-

ordener med betydelige variationer i ambitionsniveau. Forskellighederne vurderes at være udtryk 

for, at de fem aktørers institutionelle legitimitetsstatus er forskellig, hvilket fører til forskellige 

strategiske tilgange til henholdsvis fastholdelse, opnåelse eller reparation af legitimitet. Det påvi-

                                           
26

 Til dette vil Koppenjan og Klijn givetvis replicere, at der ikke er nogen garanti for succes, men at opbygning af tillid 
mellem netværksaktørerne faciliteret af netværksagenterne er afgørende for at undgå, at det kommer så vidt (Kop-
penjan og Klijn 2004:84-86). 
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ses videre, hvordan institutioner med sammenligneligt udgangspunkt vælger mere eller mindre 

offensive tilgange afhængigt af graden af risikovillighed. 

 

En langt større grad af isomorfi kan iagttages i de respektive formelle institutionsstrategier og om-

verdensanalyser. Her fremstår institutionernes strategiske positioneren langt mere ensartet offen-

siv, og strategierne skriver sig i langt højere grad op mod de eksisterende kulturministerielle poli-

cies, ligesom nogle sigter mod reel innovation. 

 

Hovedårsagen til forskellene på henholdsvis rammeaftale- og institutionsstrateginiveau vurderes 

til at ligge i forskellen på konsekvenser ved manglende målopfyldelse. På rammeaftaleniveau kan 

konsekvenserne af manglende målopfyldelse være alvorlige og medføre et mærkbart tab i institu-

tionel legitimitet, hvilket ultimativt kan true såvel bevillingsstatus som institutionel autonomi. Ved 

manglende målopfyldelse af egne institutionsstrategier er de potentielle negative konsekvenser 

langt mindre alvorlige. 

 

På denne baggrund er det oplagt afslutningsvis at spørge, om skiftet fra styring ved resultatkon-

trakter til styring ved rammeaftaler har imødekommet ’Tilgiv os-kronikens’ otte forfatteres opfor-

dring til at udfase detailstyring og målrationalitet til fordel for større institutionelle frihedsgrader i 

forhold til såvel drift som udvikling af offentlige institutioner? 

 

Svaret må være et forsigtigt ja. Selvom ingen tilkendegiver, at styringskonceptet ved rammeaftaler 

er perfekt, er der blandt kulturarvsinstitutionernes administrationschefer en gennemgående klar 

opfattelse af, at konceptet er et skridt i den rigtige retning. Muligheden for selv at vælge midler og 

metoder til målopfyldelse opfattes som en betydelig forbedring, om end institutionerne til tider 

har svært ved at håndtere såvel opstilling som afrapportering af mål på et reelt samfundsmæssigt 

effektniveau. Flere peger på, at effektiv udnyttelse af konceptet fordrer flere og stærkere ledel-

seskompetencer, end hvad der hidtil har været behov for. Dette bekræfter Greve og Degnegaards 

betragtninger herom (Greve og Degnegaard 2009).  

 

Tilstrækkelige ledelseskompetencer bliver dermed en kritisk faktor for den potentielle, langsigtede 

succes i anvendelsen af rammeaftalekonceptet for styringsredskab. Om kompetencerne er til ste-

de, og om konceptet for kulturarvsområdet bliver en succes på længere sigt er endnu for tidligt at 

vurdere. Det bliver en opgave for evaluerende studier, når alle de bemeldte kulturarvsinstitutioner 

mindst en gang har været gennem en hel rammeaftalecyklus. 
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Anvendte institutionelle dokumenter og bilagsfortegnelse: 
 

Det Kongelige Bibliotek 

Det Kongelige Biblioteks strategi 2011-2014: 

http://www.kb.dk/export/sites/kb_dk/da/kb/resultatkontrakt/rammeaftale_2011-2014/Strategi_2011-

2014.pdf (tilgået 2012.11.02) 

Rammeaftale mellem Kulturministeriet og Det Kongelige Bibliotek 2011-2014: 

http://www.kb.dk/export/sites/kb_dk/da/kb/resultatkontrakt/rammeaftale_2011-

2014/Rammeaftale_2011-2014.PDF (tilgået 2012.11.02) 

Det Kongelige Biblioteks omverdensanalyse 2011-2014:  

http://www.kb.dk/export/sites/kb_dk/da/kb/resultatkontrakt/rammeaftale_2011-

2014/Omverdensanalyse.pdf (tilgået 2012.11.02) 

 

Nationalmuseet 

Strategi for Nationalmuseet 2012-2015: 

http://natmus.dk/fileadmin/user_upload/natmus/DogA/Dokumenter/Strategi_2012-

2015_endelig_version.pdf (tilgået 2012.11.02) 

Rammeaftale mellem Kulturministeriet og Nationalmuseet 2012-2015: 

http://natmus.dk/fileadmin/user_upload/natmus/DogA/Dokumenter/Rammeaftale_mellem_Nationalmuse

et_og_Kulturministeriet_2012_2015_Endelig_udgave.pdf (tilgået 2012.11.02) 

Bronotat til rammeaftale (Nationalmuseet) 2012-2015: 

http://natmus.dk/fileadmin/user_upload/natmus/DogA/Dokumenter/Bronotat_til_rammeaftale_2012-

2015__3_febr_2012.pdf (tilgået 2012.11.02) 

Nationalmuseets omverdensanalyse 2012-2015: Ikke umidelbart tilgængelig. Venligt fremsendt af admini-

strationschef Jes Gjørup. 

 

Statens Arkiver 

Hvad angår Statens Arkivers rammeaftale gælder, at den i december 2012 ikke er færdigforhandlet med 

Kulturministeriet, og at den derfor ikke endnu ikke er tilgængelig på internettet. I opgaven refereres til fire 

arbejdsdokumenter: 

1. Udkast til rammeaftale mellem Kulturministeriet og Statens Arkiver 2013-2016 (oktober 2012) 

2. Udkast til bronotat til rammeaftale 2013-2016 (oktober 2012) 

3. Statens Arkivers omverdensanalyse 2012-2016 (marts 2013) 

4. Oplæg til ledelsesseminar 2012 (december 2012) 

 

http://www.kb.dk/export/sites/kb_dk/da/kb/resultatkontrakt/rammeaftale_2011-2014/Strategi_2011-2014.pdf
http://www.kb.dk/export/sites/kb_dk/da/kb/resultatkontrakt/rammeaftale_2011-2014/Strategi_2011-2014.pdf
http://www.kb.dk/export/sites/kb_dk/da/kb/resultatkontrakt/rammeaftale_2011-2014/Rammeaftale_2011-2014.PDF
http://www.kb.dk/export/sites/kb_dk/da/kb/resultatkontrakt/rammeaftale_2011-2014/Rammeaftale_2011-2014.PDF
http://www.kb.dk/export/sites/kb_dk/da/kb/resultatkontrakt/rammeaftale_2011-2014/Omverdensanalyse.pdf
http://www.kb.dk/export/sites/kb_dk/da/kb/resultatkontrakt/rammeaftale_2011-2014/Omverdensanalyse.pdf
http://natmus.dk/fileadmin/user_upload/natmus/DogA/Dokumenter/Strategi_2012-2015_endelig_version.pdf
http://natmus.dk/fileadmin/user_upload/natmus/DogA/Dokumenter/Strategi_2012-2015_endelig_version.pdf
http://natmus.dk/fileadmin/user_upload/natmus/DogA/Dokumenter/Rammeaftale_mellem_Nationalmuseet_og_Kulturministeriet_2012_2015_Endelig_udgave.pdf
http://natmus.dk/fileadmin/user_upload/natmus/DogA/Dokumenter/Rammeaftale_mellem_Nationalmuseet_og_Kulturministeriet_2012_2015_Endelig_udgave.pdf
http://natmus.dk/fileadmin/user_upload/natmus/DogA/Dokumenter/Bronotat_til_rammeaftale_2012-2015__3_febr_2012.pdf
http://natmus.dk/fileadmin/user_upload/natmus/DogA/Dokumenter/Bronotat_til_rammeaftale_2012-2015__3_febr_2012.pdf
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Statens Museum for Kunst 

Rammeaftale 2010-2013 mellem Kulturministeriet og Statens Museum for Kunst: 

http://www.smk.dk/fileadmin/user_upload/Dokumenter/om-

museet/organisation/Rammeaftale%20for%20SMK%202010-2013.pdf (tilgået 2012.11.02) 

Forhandlingsoplæg (omverdensanalyse) til ny rammeaftale mellem Kulturministeriet og Statens Museum 

for Kunst 2010-2013: (6. maj 2009). Ikke umiddelbart tilgængelig. Venligst fremsendt af administrationschef 

Kim Gundersen. 

Brev til kulturminister Uffe Elbæk fra direktør Karsten Ohrt [Statens Museum for Kunst]: (22. marts 2012). 

Ikke umiddelbart tilgængelig. Venligst fremsendt af administrationschef Kim Gundersen. 

 

Statsbiblioteket 

Statsbibliotekets strategi 2011-2014: http://www.statsbiblioteket.dk/om-

statsbiblioteket/Mission%2C%20vision%20og%20strategi/Strategibrochure_2011-2014.pdf (tilgået 

2012.11.02) 

Rammeaftale 2011-2014 mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket: http://www.statsbiblioteket.dk/om-

statsbiblioteket/publikationer/Rammeaftale%202011-14.pdf/view (tilgået 2012.11.02) 

Omverdensanalyse. Forarbejde til Statsbibliotekets strategi 2011-2014. Ikke umiddelbart tilgængelig. Ven-

ligst fremsendt af administrationschef May Dalsgaard. 

 

 

Bilag 

Til masterprojektet vedlægges tre bilag. Bilag 1 og 2 skal understøtte læserens forståelse af tek-

sten.  

 

Bilag 1: Rammeaftale mellem Kulturministeriet og Det Kongelige Bibliotek 2011-2014 

Bilag 2: Opgavehierarki for Statens Arkiver 

Bilag 3: Interviewguide. I forbindelse med Interviews skylder jeg Bodil Henriksen, Jes Gjørup, 

Klaus Kulmbach, Kim Gundersen og May Dalsgaard en stor tak for, at de hver især tog 

sig tid til at bidrage til dette projekt. 

http://www.smk.dk/fileadmin/user_upload/Dokumenter/om-museet/organisation/Rammeaftale%20for%20SMK%202010-2013.pdf
http://www.smk.dk/fileadmin/user_upload/Dokumenter/om-museet/organisation/Rammeaftale%20for%20SMK%202010-2013.pdf
http://www.statsbiblioteket.dk/om-statsbiblioteket/Mission%2C%20vision%20og%20strategi/Strategibrochure_2011-2014.pdf
http://www.statsbiblioteket.dk/om-statsbiblioteket/Mission%2C%20vision%20og%20strategi/Strategibrochure_2011-2014.pdf
http://www.statsbiblioteket.dk/om-statsbiblioteket/publikationer/Rammeaftale%202011-14.pdf/view
http://www.statsbiblioteket.dk/om-statsbiblioteket/publikationer/Rammeaftale%202011-14.pdf/view
































STATENS ARKIVERS OPGAVEHIERARKI - RAMMEAFTALE 2013-2016

Den arkivalske kulturarv bevares. Arkivaliernes autentiske dokumentation stilles til rådighed 
for myndigheder og befolkningen. 

Analyser, der bidrager til 
forståelsen af det danske 

samfunds udvikling. 

Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger Vejledning og formidling 
 
 

Forskning 

Forskning Anden formidling Læsesalsformidling Bevaring, kassation 
og aflevering af 
konventionelle 

arkivalier 

Tilgængeliggørelse Skanning og 
digitalisering 

Konservering og 
opbevaring 

Bevaring, kassa-
tion, aflevering og 
konvertering af IT-

arkivalier 

* Udarbejdelse af 
vejledninger, 
metoder og 
standarder 
* Kassations-
behandling 
* Modtagelse 
* Registrering 
* Magasinstyring 
 

* Udarbejdelse af 
vejledninger, 
metoder og  
standarder 
* Godkendelse af 
systemer 
* Kassations-
behandling 
* Modtagelse og 
testning 
* Registrering 
* Konvertering 

* Tilsyn og 
prøveudtagning 
* Klimaovervågning 
* Køb af eksterne 
konserverings-
ydelser 

* Arkivfaglig 
tilrettelæggelse 
* Tilstandsvurdering 
* Afrensning 
* Skanning 
* Kvalitetskontrol 
* Indkøb af 
materialer og 
apparatur 

* Udarbejdelse af 
kvalitetsnormer o.l. 
* Ordning og regi- 
strering af konven- 
tionelle arkivalier 
* Oparbejdning af 
IT-arkivalier 
* Publicering af 
skannede arkivalier 
* Udarbejdelse af 
vejledninger, 
hjemmesider o.l. 

* Udarbejdelse af 
vagtplaner 
* Vagt og vejledning 
* Eksepedition af 
arkivalier til læse-
salsbrug 
* Brugermøder 
* Kurser og 
rundvisninger 
* Udstillinger 
* Skoletjeneste 
 

* Behandling af ad-
gangsansøgninger 
* Udlån af konven-
tionelle arkivalier 
* Udlevering af 
IT-arkivalier 
* Besvarelse af 
forespørgsler 
* Arkivundersøgelser 
* Formidling via 
sociale medier 
* Skanning af 
arkivalier, foto-
kopiering o.l. efter 
publikumsordre 

* Søgning efter og 
behandling af kilder 
* Deltagelse i 
netsværksmøder, 
konferencer o.l. 
* Skrivning af 
manuskripter 
* Redigering og 
udgivelse 
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Bilag 3: Interviewguide 
 
Interviewet gennemføres som en del af mit masterprojekt om de fem store danske kulturarvsinsti-
tutioners strategiske positionering i et styringsparadigmeskift. Et skift fra kontraktstyring (NPM) til 
rammestyring (NPG) 
 
Problemformulering: 
 

I overgangen fra styring ved resultatkontrakter til styring ved rammeaftaler, hvordan 
positionerer de fem store kulturarvsinstitutioner sig, og hvilke legitimitetsstrategier an-
vender de? 

 
 
Spørgsmål: 
 
Hvornår påbegyndte institutionen arbejdet med sin nuværende rammeaftale? 
 
Kan du fortælle lidt om forløbet? 
 
På hvilken måde adskilte processen sig fra tidligere, tilsvarende processer med resultatkontrakter? 
 
Hvad er tilfredshedens med rammaftalens endelig udformning? 
 
Har overgangen fra resultatkontrakt til rammeaftale givet større frihedsgrader for institutionens 
strategiske prioriteringer? 
 
Har overgangen fra resultatkontrakt til rammeaftale reelt givet større frihedsgrader for, hvilke me-
toder og midler der anvendes til opnåelse af målopfyldelse? 
 
Kræver rammeaftalerne mere styring – og måske flere ledelsesmæssige kompetencer, end det var 
tilfældet ved resultatkontrakterne? 
 
Er spørgsmålet om at udvikle institutionens legitimitet blevet italesat i forbindelse med arbejdet 
med rammeaftalen? 
 
Er institutionens legitimitet i øvrigt noget I åbent taler om? 
 
I hvor høj grad har i skævet til andre institutioners rammeaftaler i forbindelse med udarbejdelsen? 
 
Hvor meget har det påvirket jeres rammeaftale? 
 
Ser du grundlæggende implementeringen af rammeaftalekonceptet som et styringsmæssigt frem-
skridt? 


	Overblik

