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Summery 


The Organizational Culture at the Danish Royal Ballet  
 
In this single case study I want to understand from a deeper internal perspective, why The 


Royal Danish Theatre (RDT) as a public institution, during decades continually returns into 


the focus of the critical public media. This time the national debate concerns the 


organizational raison d’être: 


- What’s the raison d’être of the RDT? (Politiken, Kultur, d. 12.03.10). 


From the perspective of the functionalistic organizational culture Professor Edgar H. Schein:  


“To survive every group/organization must reveal to universal and different two problems. 


The problems are fundamental for each organization and concerns: a) survive in and adjust 


to the external environment and b) integrate the internal processes to ensure the ability to 


constantly responding and adjusting the external environment”! (Schein, 1994, pp: 19).  


 


From the perspective of this group dynamic, the problem of RDTs returning into critical 


public debates is viewed as internal integration problems of the theatre that prevents the 


ability of the organization to adjust the external environment.   


The internal integration problems are investigated form an anthropological methodology, by 


observing and interviewing during three month at the Theatre. The theatre is immediately 


containing four art-groups: opera, drama, music and ballet. Compare Edgar H. Shein over 


time smaller groups in an organization, are developing individual culture (Schein, 1994, pp: 


238) Contributed by the physical split-up in three houses spread in Copenhagen, each art 


group at RDT must be investigated separately. Therefore only one art group is in the scope of 


this study, and forms the empirical basis of the study. I have chosen the ballet group caused 


by their hospitality and willingness to raise the curtain for an investigation.  


By using Schein’s functionalistic approach, culture is seen as a measurable function possible 


to influence by the leaders and as: “[..] a system of meaning that guides the construction of 


reality in a social community”! ( Ibid.).  


From this theoretical view on culture followed up by observation and interaction with 


members of the ballet as the empirical foundation, the aim of this investigation is to answer:  


How can the problems about the RDT’s raison d’être noticeably in the public debate 


correlate to internal integration problems of the organization? 
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Analyse af organisationskulturen på Den Kongelige Danske Ballet 
 
Ifølge kultur og organisationsforsker Edgar H. Schein, kan årsagen til en organisations problemer med at tilpasse 
sig sit eksterne miljø, hænge sammen med organisationskulturens manglende evne til at integrere sig internt i 
organisationen. Den interne integration ses således som afgørende for organisationens evne til tilpasning - en 
evne som endvidere anses som afgørende for organisationens overlevelse. Netop denne gruppedynamik ligger til 
grund for dette single case studie, som søger, gennem Det Kongelige Teaters interne kultur, at finde forklaringen 
på en tilbagevendende offentlig diskussion om teatrets raison d’être, som udspiller sig i et komplekst felt mellem 
stat, marked og professioner. 
Når organisationskulturen, som i DKT, bliver ”gammel” og gennem generationer nedarves, er der risiko for, at 
kulturen blindt fastholder sig selv og blokerer for sin egen udvikling. Fastholdelsen kommer til udtryk ved, at 
kulturen skaber sine egne definitioner af ønskelige tilstande, som distancerer sig fra, hvad der er hensigtsmæssigt 
for at gruppen kan opnå intern integration og dermed ekstern tilpasning. DKTs omdiskuterede raison d’être kan 
således ses som tilpasningsvanskeligheder der er opstået på baggrund af, at teatrets interne kultur hæmmer for 
sin egen udvikling ved blindt at lukke sig om sig selv. 
 
Keywords: single case studie, organisationskultur, funktionalistisk kulturanalyse 


1. Indledning, problemfelt og problemformulering  
 


”Det Kongelige Teater har underskud, taber publikum, skal fyre medarbejdere, sløjfe 


forestillinger og kritiseres i øvrigt for at gå på strandhugst i de private teatres repertoirer” 


(Politiken, Kultur d. 12.03.10) 


 


Det Kongelige Teater (herefter DKT) står på nuværende tidspunkt i en situation, hvor der i en 


offentlig debat stilles spørgsmålstegn ved institutionens raison d’être, og hvor teatret har 


svært ved at få økonomien til at hænge sammen1. DKT måtte i 2008 erkende et underskud på 


32,4 mil. kr., som er det dobbelt af f.eks. Nationaltheatret i Norge samme år.  Internationalt 


set er DKT en af de dyreste nationalscener, og herhjemme modtager teatret sammenlagt over 


halvdelen af det samlede landsdækkende teatertilskud2. 


Ønsket med en offentlig debat er derfor, at optimere udbyttet af den ressourcetunge 


nationalscene og samtidig finde frem til den ca. 200 år gamle institutions rolle i et moderne 


samfund. Politikken har sat skub i en debatten under titlen: 


 


”Har vi brug for Det Kongelige Teater, og hvad skal vi bruge det til”? 


(Politiken, Kultur d. 12. marts, 2010). 


 


Politikens debat om teatret er langt fra et enestående tilfælde. Gennem tiden har teatret 


gentagne gange stået i centrum for diskussioner med forskelligt indhold. I 1970'erne var det 


 
1 Børsen.dk, Investor, d. 23. februar 2010: Publikumstal styrtdykker på Det Kongelige Teater 
2 Politiken, Kultur d. 12. marts, 2010: Har vi brug for det Kongelige Teater? 
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især teatrets forældede bygninger, som var i fokus. I 1980'erne var det fortrinsvis styrings- og 


kvalitetsmæssige problemer som var omdrejningspunktet, og i dag centreres debatten om 


teatrets eksistensberettigelse og kritiske økonomiske situation (Jørgensen & Melander, 1992, 


s:25).  


For at opnå et tilstrækkeligt nuanceret syn på Politikens debat om DKTs raison d’être, bør 


DKT ses i forhold til de generelle eksistens- og produktionsvilkår som udgør offentlige 


virksomheders institutionelle kontekst og som adskiller sig fra private virksomheder på flere 


måder (Ibid.).  


 


DKT er en ”virksomhed” som producerer underholdning i form af forestillinger der har til 


hensigt at virke på to niveauer. Forestillingerne fungerer først og fremmest 1) som en 


brugerrettet ydelse til samfundet i form af en konkret og afgrænset forestilling. Det andet 


niveau som forestillingsydelsen fungerer på, forekommer som 2) en almen ydelse og handler 


blandt andet om videreførelse af samfundets kulturarv inden for de kunstarter teatret 


repræsenterer (Ibid.). Den almene ydelse er langt mere diffus og sværere at afgrænse end den 


brugerrettede, og den almene ydelse er i højere grad betydningsbærende for offentlige 


organisationers i modsætning til private virksomheder. Selvom der også stilles flere og flere 


krav til private virksomheder om, at de skal leve op til bestemte normer for forretningsførelse 


ved f.eks. at fremstå som ”corporate citizens”, stilles den offentlige virksomhed, i højere grad 


end den private, til ansvar for om- og hvordan den præsterer de almene ydelser (Ibid.).  


 


En anden væsentlig dimension ved DKTs institutionelle kontekst handler om den 


organisatoriske sammenhæng teatret er en del af.  En offentlig institution som DKT er 


finansieret for 63 % ‘s vedkommende af staten. Med den finansielle afhængighed af det 


politisk- administrative hierarki, opstår et krav til teatret fra statens side om øget indsigt, 


styring og kontrol med produktionen (Ibid.). På den måde indgår teatret i vid udstrækning i et 


myndighedsfelt af andre politisk- administrative institutioner, som stiller krav til 


organisationens måde at producere på og som samtidig skaber en fragmentering af 


magtforholdet på teatret.    


 


Ud over produktionen af serviceydelsen som forekommer på flere niveauer og kravene om 


kontrol, styring og indsigt, forekommer endnu en forventning til teatret. Det forventes nemlig, 


at teatret som offentlig institution lever op til, respekterer eller bidrager til at udvikle bestemte 
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værdier og normer i samfundet. Denne forpligtigelse er nedfældet i et særligt afsnit i 


teaterloven, som specifikt er formuleret til DKT som Danmarks Nationalscene. Teatret er 


således stillet til ansvar for at: ”[...] videreføre de klassiske traditioner, samtidig med at det 


gennem sin virksomhed skal udvikle en nutidig scenekunst”! (Teaterloven, § 2).  


 


Sammenlagt forekommer DKTs eksistens- og produktionsvilkår som omgivelser, der er 


karakteriseret ved et at være et institutionelt spændingsfelt mellem: 


 


1) Teatrets produktion af forestillinger som har til hensigt at fungere på flere niveauer  


2) Overholdelse og udvikling af de gældende normer for klassisk tradition og scenekunst og  


3) det politisk- administrative hierarki som kræver indsigt i og styring af produktionen 


  


Med udgangspunkt i Politikens debat om DKTs raison d’être, som kan ses som en diskussion 


om teatrets evne til at tilpasse sig sit komplekse eksterne miljø, er jeg blevet interesseret i at 


undersøge om de interne organisatoriske forhold på teatret kan ligge til grund for en del af 


teatrets (manglende) tilpasningsevne.  


Når ældre organisationer som DKT modnes, udvikles der undergrupper og efterhånden som 


disse undergrupper skaber deres egen historie, udvikler de deres egne kulturer der opleves 


som subkulturer (Schein, 1994; s: 237). Eftersom DKT har eksisteret og leveret brugerrettede 


ydelser i form af forestillinger indenfor kunstarterne: opera, teater, musik og ballet i de sidste 


250 år, bør de fire kunstarter ikke længere undersøges som èn samlet kultur under 


institutionen DKT. Hver kunstart må således betragtes som individuelle subkulturer der bør 


undersøges separat. Jeg har derfor valgt at afgrænse opgavens omfang til en 


kulturundersøgelse af én af kunstarterne, nemlig Det Kongelige Danske Balletkompagni 


(herefter balletten) under ledelse af balletmester Nikolaj Hübbe. Ballettens tilsyneladende 


gæstfrihed og lyst til at ”trække scenentæppet til side”, betød at valget faldt netop på denne 


kunstart frem for de øvrige.   


 


Min nysgerrighed styres således af kulturforsker Edgar H. Scheins (herefter Schein) 


funktionalistiske syn på kultur, som bygger på en sociologisk gruppedynamik. 


Gruppedynamikken er funderet på den fundamentale skelnen mellem enhver gruppes 


problemer med 1) at overleve og tilpasse sig eksterne omgivelser, og 2) integration af sine 


interne processer for at sikre evnen til fortsat overlevelse og tilpasning (Schein, 1994).  
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Når kulturen nedarves gennem generationer, som det gør sig gældende for balletten på DKT, 


er der risiko for, at kulturen blindt fastholder sig selv. Denne blinde fastholdelse kommer til 


udtryk ved at kulturen skaber sine egne definitioner af ønskelige tilstande, som distancerer sig 


fra, hvad der er hensigtsmæssigt for at gruppen kan opnå intern integration og ekstern 


tilpasning.  


Schein anslår at: ”[..] kultur opstår via ledere, som påfører en gruppe deres egne værdier og 


antagelser”! (Schein, 1994, s: 10). Hvis gruppen får succes, og antagelserne opnår at blive 


taget for givne, så har vi en kultur der for senere medlemsgenerationer definerer, hvilke 


ledelsesformer der er acceptable (Ibid.). Sådanne dynamiske processer inden for skabelse af 


medarbejderkultur- og ledelse er ifølge Schein kernen i ledelsesbegrebet, og ledelse og kultur 


ses derved som to sider af samme sag (Ibid.).  


Balletten på DKT har eksisteret siden teatret åbnede i 17483, og den ledelsesform som kan 


karakterisere balletten i dag er, ud fra Scheins optik, baseret på de grundlæggende antagelser 


der er blevet til gennem balletkompagniets generationer i de ca. 250 år teatret har eksisteret. 


Kompagniet slog for alvor igennem internationalt under ledelse af balletmester August 


Bournonville4 omkring 1830. Bournonville tilførte balletkompagniet en ny stilart inden for 


ballet som medførte kompagniets succesfulde verdensberømmelse. Denne 


verdensberømmelse kan i dag spores i ballettens grundantagelser blandt medlemmerne på 


balletten som en indlejret antagelse i kulturen.  


 


Medarbejdere inden for kulturen på DKT kan karakteriseres som kunstnere. Kunstnere 


udfører et arbejde, som kræver en særlig meta-viden, det vil sige en overordnet viden, som 


kun kan erhverves gennem lang tids uddannelse eller træning inden for faget (Hein, H. 2008, 


s: 8). De fleste kunstnere knytter således særlig stærke bånd og sociale relationer til 


institutionen og miljøet omkring, gennem de livslange uddannelsesforløb og ansættelser 


(Ibid.). Vigtigt er det her at nævne, at kunstnerne ofte har en følelse af at tjene et højere 


formål, og at der til professionerne knytter sig nogle stærke værdier, som fungerer som 


rettesnor i arbejdet, og der ligeledes til faget knytter sig en særlig moral eller etik, som 


medlemmer af professionerne bør efterleve (Ibid.).  


 
3 http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Dans/Klassisk_og_modern-
_kompagnier_og_scener/Den_Kongelige_Ballet  d.23.03.10 
4 August Bournonville var balletmester på DKT fra 1833 -77 og udviklede sin egen stilart inden for ballet, kendt 
som Bournonville traditionen, som skabte stor respekt for kunstarten internatonalt.  
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Under hensyn til de eksistens- og produktionsvilkår, DKT som en offentlig institution er en 


del af, ønsker jeg med denne undersøgelse, at opnå dybdegående indsigt i kulturen på 


balletten hvor medlemmerne karakteriseres som kunstnere. Med udgangspunkt i Scheins 


gruppedynamik som opstiller sammenhæng mellem organisationers interne integration og 


eksterne tilpasning, ønsker jeg at undersøge hvordan kulturen på balletten virker hæmmende 


for sin udvikling og interne integration, synligt gennem DKTs tilpasningsproblemer som 


afspejles i den offentlige debat om teatrets raison d’être.  


 


Problemformulering 
 
I en situation hvor DKTs raison d’être danner centrum for en offentlig debat, set som 


teatrets tilpasningsvanskeligheder, er det interessant at undersøge, på hvilken måde 


kulturen på balletten kan ses som hæmmende for sin egen interne integration? 


 


2. Analysestrategi – bagvedliggende refleksioner  
Formålet med denne opgave er at komme helt ind i materien af kulturen blandt balletdanserne 


på DKT. ”Rejsens” endelige form er blevet til på baggrund af teoretiske og empiriske 


refleksioner i forhold til henholdsvis iagttagerposition og selve balletten som den genstand der 


iagttages. I det følgende afsnit ønsker jeg at redegøre for den valgte analysestrategi, i forhold 


til de valg og fravalg jeg har foretaget undervejs.  


Iagttagelse af analysestrategi – at træde et skridt tilbage 


Analysestrategien er således blevet til i en gensidig konstituerende proces mellem hvad 


teorien muliggør at få øje på, og hvad empirien konstruerer som genstand for mulig 


iagttagelse. I det følgende afsnit træder jeg et skridt tilbage fra min position som 


tilstedeværende observatør og iagttager således mine iagttagelser.  


Iagttagelse af iagttagelse kalder Niklas Luhman iagttagelser af anden orden (Kneer & 


Nassehi, 1997). Luhman beskriver iagttagelser som den ene side af en forskel inden for 


rammerne af en skelnen f.eks. mand / kvinde, ret/ uret (Ibid.). Inden for rammerne af en 


forskel er det umuligt at betegne begge sider af forskellen samtidig, og det bliver derfor kun 


den ene side frem for den anden der iagttages. F.eks. skelnes der i denne opgave mellem DKT 


frem for andre teatre, balletten frem for opera etc. Inspireret af Luhmans anden ordens 


iagttagelse præsenterer det følgende afsnit nogle af de refleksioner der ligger til grund for den 
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endelige analysestrategi, ud fra en anden ordens iagttagelse, systematiseret ud fra følgende 


fire elementer: (Niels Åkerstrøm, 1999), (Bilag 1 - Analysestrategi).  


 


1. Iagttager,  


2. Genstand der iagttages,  


3. Empiriske valg og fravalg  


4. Teoretisk konditionering  


 


Processen hvor under refleksionerne har fundet sted, er foregået ud fra en iterativ proces, hvor 


hvert af de fire elementer er blevet indkredset gensidigt afhængigt af hinanden. Dog gøres der 


rede for alle fire elementer separat af hensyn til overskueligheden.   


Empirien ses som konstruerende for den genstand der iagttages. Udover at konstruere 


genstanden, konstruerer empirien også kriterier for argumenter der er gældende i forhold til 


iagttageren (Andersen, N.Å, 1999). Den teoretiske konditionering danner mulighed for, at 


specificere genstanden og bidrager samtidig til specificering af regler for iagttageren, hvor 


regler skal ses som valide argumenter (Ibid.). Iagttageren udgør den position, jeg som 


undersøger indtager (Ibid.). 


  


Inden jeg gennemgår de fire elementer i afsnittet om analysestrategien ud fra en anden ordens 


iagttagelse, vil jeg kort beskrive med hvilket snit, jeg har valgt at beskære opgaven.  


Opgavens analysesnit 


Jeg ønsker at foretage et synkront analysesnit af balletten (Saussure, 1990). Således er det 


kulturen på balletten, i løbet af den forholdsmæssige korte periode, hvor jeg skriver speciale, 


der generer de primære empiriske data, der ligger til grund for analysen. På den måde har jeg 


fravalgt en diakron analysestrategi, der strækker sig over tid og som ville afspejle kulturens 


udvikling blandt kunstnerne på DKT i et historisk perspektiv. Valget af et analysestrategisk 


synkront snit skyldes opgavens formalia som ligger til grund for et 


kandidatafhandlingsprojekt, og begrænser sig i en tidsmæssig horisont. Valgte snit har 


endvidere betydning for det endelige analyseresultat, idet der fremkaldes et statisk billede af 


kulturen.   


Dog sættes mit synkrone analysesnit i forhold til et diakront snit, idet jeg forholder mig til den 


etik, moral og det sæt af værdier, som balletkunsten som profession gennem tiden har 


indlejret i kulturen.    
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2.1 Iagttager   


Første analysestrategiske element jeg ønsker at redegøre for er iagttageren som udgør min 


position, i forhold til det jeg undersøger.  


 


Afsnittets struktur: 


2.1.1 Observationsmetode 


2.1.2 Valgte observationstypologi 


2.1.3 Relation mellem felt og iagttager 


2.1.4 Interviewdesign 


2.1.5 Kvalitativ metode i et hermeneutisk perspektiv 


2.1.1 Den antropologiske tilgang 
Observation som metode har rødder i antropologien, hvor observation foregår som 


feltarbejde. Målet med den rendyrkede antropologiske metode er som oftest at forstå kulturen 


gennem tidsmæssig tilstrækkelig observation og med mindst mulig interaktion med 


medlemmerne for dernæst at forlade systemet så intakt så muligt (Schein, 1990, s: 37).  Set i 


den sammenhæng tager min iagttagerposition afsæt i en kombineret antropologisk og klinisk 


position, hvor klinisk skal ses som indsigt mhp lokalisering af interventionsområder og 


udvikling af kulturen.  


Under min tilstedeværelse på DKT som iagttager, efterlyste jeg hos ledelsen et sted at sidde at 


arbejde under min daglige gang på balletten, efter 3 ugers nomadetilværelse og en tilfældig 


stumptjener på gangen til mine ting. Forespørgslen skulle vendes i ledelsen.  


Spørgsmålet medførte altså en konfrontation med ballettens egen selvforståelse og dennes 


opfattelsen af det at sende et signal om, hvorvidt balletten tillader en udefrakommende at få et 


kontor (Feltnoter d.1. marts). Hvorledes jeg som ”ikke- medlem” kunne indgå i gruppen og 


under hvilke kriterier, virkede således ”forstyrrende” på den eksisterende kultur idet der forud 


for min forespørgsel ikke herskede en antagelse i ledelsen.   


Situationen illustrerer, at jeg ikke tilrettelægger undersøgelsen ud fra en rendyrket 


antropologisk metode, da balletten som felt ikke efterlades uberørt, grundet min interaktion 


med medlemmerne. Samtidig er formålet med opgavens analyseresultat, at bidrage med 


tilstrækkelig indsigt i kulturen på balletten til at resultatet kan anvendes i ledelsesmæssig 


sammenhæng til fordel for balletkulturens interne integration.  
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2.1.2 Observationstypologi 
Raymond Gold (Gold, 1970) opstiller fire klassifikationer af forskellige 


observationstypologier på et kontinuum fra total deltager til total observatør. Den totale 


deltager indtager en position i felten som deltager på lige fod med de øvrige medlemmer, men 


holder sin iagttagerposition skjult for medlemmerne. Modsat indgår den totale observatør 


ikke i nogen form for interaktion med medlemmerne, men observerer på afstand (Ibid.).  


Under mit ophold på DKT udfører jeg ikke arbejdsopgaver på lige fod med medarbejderne på 


balletten. Jeg deltager derimod i hverdagen som observatør, og alle medarbejderne er bekendt 


med min rolle som ”flue på væggen”. På den måde fungerer jeg som partiel deltagende 


observatør på balletten under mit ophold på DKT (Kristiansen & Krogstrup, 1999, s:48). 


Partiel deltagende observation gør det således muligt at få indsigt i, hvordan medlemmerne på 


balletten gennem social praksis konstruerer deres grundlæggende antagelser, og tilskriver 


mening og betydning til hændelser, handlinger og personer (Kristiansen & Krogstrup, 1999, s: 


47). 


Det er imidlertid ikke uden konsekvenser, at indtræde i iagttagerpositionen som partiel 


deltagende observatør og opbygge relationer til felten med henblik på at få indblik i dansernes 


subjektive verden. Der er en risiko for, at man som observatør identificerer sig med 


medlemmerne ved konflikter, eller at interaktionen tager form af et venskab, hvilket kan 


forstyrre feltrollerne. Begge dele medfører to uheldige faktorer, som dermed er vigtige at være 


bevidst omkring ved valgte metode: 1) danseren må ikke identificere sig for meget med mig 


som iagttager, eftersom danseren risikerer at miste status som informant, og 2) jeg som 


observatør må ikke overidentificere sig med danserne, da jeg risikerer at miste mit 


forskningsperspektiv (Kristiansen & Krogstrup, 1999). Eftersom jeg ikke er uddannet 


balletdanser, er der ikke er nogen risiko for, hverken at jeg overidentificerer mig med 


danserne, eller at danserne involverer mig for meget i konflikterne internt på balletten. Med 


min passende distance til kulturen på balletten og min mulighed for samtidig at opnå høj 


involvering gennem min daglige adgang på teatret, mener jeg, at valgte metode er velegnet til 


indsamling af data, til analyse i denne opgave.  


2.1.3 Relation mellem felt og iagttager 
Umiddelbar var mine forventninger at igangsætte et aktionsforskningsprojekt, ved at få 


ledelsen på balletten til at forklare hvilke udfordringer balletten stod over for som kunne 


udgøre omdrejningspunktet for et projekt. Ønsket var at opnå gensidig interesse mellem 
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balletten og mine analysemæssige resultater, med henblik på at imødekomme ballettens evt. 


”lukkede døre” og manglende interesse i at udtale sig.  


Det blev mig dog hurtigt klart, at en horisontsammensmeltning mellem så forskellige 


verdener, i forhold til at definere hvad der er et problem og for hvem, ville være med for stor 


risiko for misforståelse og faglige forudindtagede holdninger fra min side som iagttager.  


Problemstillingen til denne opgave er derfor udfærdiget på baggrund af mine egne interesser, 


og efter balletmesterens henvisning til observation af bestemte medlemmer. Ballettens 


involvering i opgavens udformning af problemfelt karakteriseres derfor her som: minimal 


involvering (Schein, 1994, s: 36). Dataindsamlingen på balletten er således foregået mere 


eller mindre frivilligt fra ballettens side, hvilket har haft forskellig betydning for det endelige 


datamateriale.  


Der har været stor spredning i den oplevelse af imødekommenhed, jeg er stødt på under mine 


observationer. Nogle har frivilligt tilbudt samtaler og afsat flere timer, mens andre har 


forpurret og umuliggjort interviews eller observation.  


I løbet af min observationsperiode, oplevede jeg en gang en så kraftig modvilje fra et medlem 


af gruppen, at jeg måtte opgive interview samt observation omkring informanten, som ellers 


indtog en nøgleposition i forhold til valgte problemfelt.  


Personen som på balletten indtager en magtfuld position udtrykte despekt overfor min 


tilstedeværelse i en træningssammenhæng med aspiranterne, hvilket er et kraftigt signal at 


sende til de øvrige medlemmer netop pga. den position, den pågældende har på balletten. 


Episoden medførte at legitimiteten af min iagttagerposition blev nedsat blandt den gruppe af 


deltagere som overværede scenen. Jeg valgte således på baggrund af ovenstående, at ændre 


opgavens fokus og den allerede tilrettelagte analysestrategi. Situationen afspejler således 


sårbarheden ved valgte observationstypologi idet reliabiliteten af datamaterialet påvirkes af 


hændelser i felten (Andersen, 2006, s:81).  


2.1.4 Interviewdesign  
Denne manglende imødekommenhed nævnt i forrige afsnit, var under mit ophold ikke 


gældende for andre medlemmer på balletten. I de fleste tilfælde oplevede jeg således at 


deltagerne udviste megen åbenhed og engagement i forhold til at indvie mig i deres 


spændende verden. Interviewene kunne således vare i flere timer, og foregik som hyggelige 


samtaler over en kop kaffe forskellige steder inde på balletten. Ofte foreslog balletdanserne 


selv forskellige hjørner eller kroge, hvor det ville være muligt at samtale uforstyrret og 
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fortroligt. Interviewene foregik således i dansernes egen kontekst og under omstændigheder, 


hvor respondenterne følte sig godt tilpas.  


Under et interview satte en balletdanser sig f.eks. i spagat i det sofahjørne informanten havde 


udpeget til vores samtale. Under samtalen foretog danseren fysiske ”umuligheder” som led i 


at kroppen skulle køle af. Danseren kom nemlig dampende varm lige fra træning, og 


nedkøling i spagat var en naturlig position for danseren at sidde i.  


På baggrund af den ustrukturerede observationstypologi mener jeg således, at jeg, trods 


metodens møjsommelighed og brydsomhed og til tider kaotiske kompleksitet af indsamlede 


observationer, har aspireret til en højere grad af reliabilitet i datamaterialet ved at tilstræbe 


maksimal åbenhed over for dansernes livsverden og interviewsammenhængenes 


uforudsigeligheder (Andersen, 2006, s:81). 


 


2.1.4.a Grad af struktur i selve interviewene  


Som nævnt oplevede jeg indledningsvis barrierer i horisontsammensmeltningen mellem min 


verden som studerende fra CBS og ledelsens fra ballettens verden. På baggrund af 


ovenstående erfaring, valgte jeg derfor at foretage de første interviews med aspiranterne ud 


fra et semistruktureret interviewdesign. Formålet var således at lade balletkulturen ”tale” og 


bringe nogle, for mig, interessante problemer frem i lyset. Respondenterne blev ved 


samtalerne informeret om, hvilke interesser jeg havde gennem åbne spørgsmål (Bilag 4 – 


Interviewguide aspiranter). Herefter foregik samtalen semistruktureret på den måde, at 


samtalen blev centreret om de emner aspiranten på eget initiativ bragte frem i lyset på 


baggrund af nogle få åbne spørgsmål.  


2.1.5 Diskussion af den kvalitative metode – ud fra et hermeneutisk perspektiv 
Når vi vil forstå og fortolke meningsfulde sociale fænomener og aktørers handlinger, sker det 


i et gensidigt samspil mellem os, og det vi fortolker (Fuglsang et. al. 2004, s:309). Set ud fra 


et hermeneutisk perspektiv, er det ved sammensmeltning af horisonter, at forståelse mellem 


mennesker opstår, hvilket er det centrale ved indkredsning af en kulturs grundlæggende 


antagelser (Ibid.).  


Som nævnt tidligere, var det svært at se, hvordan det skulle blive muligt at opnå 


horisontsammensmeltning mellem ledelsen fra ballettens kunstneriske verden og min som 


CBS studerende. Et begreb som ”ledelse”, fik f.eks. et medlem til at associere til ”Coco 


Chanel og Andy Warhols revolutionerende betydning for kunstverdenen i 30’erne”. Dette 


indikerede for mig, hvilken afstand der var tale om (Bilag 5. Feltnoter: d. 31.jan 2010).  
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2.1.5.a Forståelse, udlægning, anvendelse.  


For at komme ind i materien af kulturen på balletten, er mit formål at forstå balletkulturen. 


Jeg søger således forståelse for dansernes subjektive livsverden gennem samtaler med 


danserne under formelle og uformelle omstændigheder. Ud fra en hermeneutisk optik sker 


forståelsen som en vekselvirkning mellem mig og danserne, hvor horisonterne søges smeltet 


sammen (Fuglsang et. al. 2004, s: 312). Forståelse sker således gennem fortolkning af de 


relationer som opstår mellem enkeltdelen og helheden, og fortsætter indtil vi opnår en 


dækkende og modsigelsesfri udlægning af samtaleemnet (Ibid). Mine tolkninger af samtalen 


danner dernæst grundlaget for applikation, som anvendes empirisk i analysen. Min 


fortolkning af samtalerne sker ikke vilkårligt, men ud fra 1) den teoretiske ramme 


hvorigennem jeg anskuer opgaven, og 2) med de mulighedsbetingelser empirien stiller til 


rådighed (Bilag 1 - Analysestrategi).  


Ved valgte kvalitative metode er der risiko for, at der opstår forskerbias, på grund af den 


personlige dataindsamling, hvori der indgår væsentlige tolkningselementer. Det er således 


vigtigt, i forhold til opgavens generaliserbarhed, at forholde sig til, at undersøgelsen medfører 


elementer af subjektivitet.  


2.2 Genstand der iagttages 


I det følgende afsnit redegøres for de refleksioner der danner grundlaget for den endelige 


genstand der iagttages. Genstanden der iagttages, konstrueres og specificeres på baggrund af 


en gensidig proces mellem valgte teoretiske konditionering og de mulighedsbetingelser 


empirien stiller til rådighed. På den måde afgrænser teorien hvad der er muligt at få øje på ved 


en afgrænsning som samtidig fravælger andre interessante organisatoriske fænomener, og 


balletten konstruerer empirisk hvad der er muligt at iagttage (Bilag 1. Analysestrategi). 


 


Afsnittets struktur:  


2.2.1 Hvad iagttages – definition af kulturbegrebet  


2.2.2 Kulturens funktion  


2.2.3 Definition samt afgrænsning af gruppe 


2.2.4 Ledelsen i forhold til kultur 
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2.2.1 Hvad iagttages – definition af kulturbegrebet 
I denne opgave er det organisationskulturen bag kulisserne på DKT som forstørres under 


Scheins teoretiske lup.  


Organisationskulturbegrebet som det anvendes i denne opgave, har rødder i antropologien og 


sociologien og refererer til:  


”Et mønster af fælles grundlæggende antagelser, som gruppen lærte sig, medens den løste 


sine problemer med ekstern tilpasning og intern integration, og som har fungeret godt nok til 


at blive betragtet som gyldig og derfor læres videre til nye gruppemedlemmer som den 


korrekte måde at opfatte, tænke og føle på i relation til disse problemer”! (Schein, 1994, s: 


20) 


En gruppe skal forstås som betegnelsen for enhver social enhed af enhver størrelse – inkl. en 


organisation (Schein, 1994, s:16). Systemet af fælles meninger, som skabes i gruppen, 


inddeler Schein i nogle kategorier af betydningsbærende fænomener som kan skitseres i 


følgende hovedtræk: 


- Observerede, adfærdsmæssige fællesstræk ved menneskeligt samspil 


- Gruppenormer 


- Skueværdier/ udtrykte værdier 


- Formel filosofi 


- Spilleregler 


- Klima 


- Indlejrede færdigheder 


- Vanemæssigt betingede tanker, mentale modeller og/ eller sproglige paradigmer 


- Fælles meninger 


- Grundmetaforer eller integrerede symboler 


For at overleve som gruppe skal medlemmerne således internalisere de fremtrædende 


fænomener som gruppen selv på systematisk vis har konstrueret, og som et bindende klister 


holder medlemmerne sammen som en gruppe – ellers ville der simpelthen ikke være tale om 


en gruppe, men blot enkelte individer (Ibid.).  


Ud over at kulturbegrebet betegner det fælles sæt af meninger blandt medlemmer i gruppen, 


så tilføjer kulturbegrebet også 1) at der er tale om en vis strukturel stabilitet i gruppen og 2) at 


der forekommer en integration af elementer til et større paradigme eller psykologisk 


helhedsbillede, som befinder sig på et dybere liggende niveau (Ibid.).  
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2.2.2 Kulturens funktion  
Kulturens hovedfunktion anskues i denne opgave som ”noget” organisationer ”har”, og 


fænomenet kan derfor defineres og iagttages som en funktion i forhold til organisationens 


overlevelse (Schultz, 1990, s: 26). Organisationen iagttages således som en gruppe - et 


kollektiv som søger overlevelse gennem varetagelse af nødvendige funktioner i forhold til 


gruppens interne integration som skal sikre gruppens evne til ekstern tilpasning med henblik 


på at overleve. På den måde fravælges et syn på kultur, som noget balletten ”er”, hvor 


kulturbegrebet opfattes som: ”[..] en basal metafor til forståelse af det særligt menneskelige 


liv der leves i organisationer”! (Schultz, 1990, s: 27). Selvom begge kulturforståelser 


(funktion/metafor) deler opfattelsen af, at kultur er fælles for alle medlemmer, er der forskel i 


indkredsningen af selve kulturen. Metafortankegangen medfører, at kultur indkredses gennem 


det mønster af fortolkninger, meningsdannelser og kundskaber som medlemmerne har 


udviklet i fællesskab, og dermed ikke som en funktion der kan måles og vejes som en variabel 


(Ibid.).  


Gennem den funktionalistiske tilgang til kultur, ses kulturen endvidere som en slags 


akkumuleret læring i gruppen og handler om en slags stræben efter strukturering og 


integration som alt sammen foregår på flere niveauer (Schein, 1994, s: 24).  


På balletten har kulturen reproduceret sig selv igennem mange generationer (1. Indledning). 


Ballettens selvforståelse har derfor en lang historik, hvorved den akkumulerede læring har 


lagret sig og forankret sig og bidraget til en stærk kultur der ud over selve gruppen også 


knytter sig til selve professionen og institutionen DKT.   


Ballet opstod i sin tid som en del af underholdningen blandt konger og adel og udviklede sig 


senere til en kunstart forbeholdt det finere samfundslag5. Reproduktionen af kulturen gennem 


generationer skal derfor ses i sammenhæng med den eksterne tilpasning til de kontekstuelle 


forhold hvori institutionen agerer som organisation, og samtidig til den historik der er 


nedarvet og akkumuleret som læring i gruppen.  


2.2.3 Definition samt afgrænsning af gruppe 
”Når grupper (organisationer) modnes, udvikler de undergrupper (subkulturer) og 


efterhånden som disse undergrupper udvikler egne historier, udvikler de deres egne 


kulturer”! (Schein, 1994, s:22). Ud fra Scheins optik, har DKT således i flere hundrede år 


 
5 Ballet har rod i renæssancens Italien, hvor dans indgik som en forlystelse ved de små fyrstehoffer. Dans kom på 
mode overalt i Europa, hvor fyrstehofferne i 1600-t. kastede sig ud i danse som pavane, gaillarde og sarabande. 
Ballet er en europæisk kunstart, og et første højdepunkt blev nået i Frankrig under Ludvig 13. og Ludvig 14.  
(http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Dans/Dans_generelt/ballet/ballet_(Historie)  d.15.07.10)  
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dannet rammen for udviklingen af de efterhånden fragmenterede kulturer inden for teatrets 


fire kunstarter ballet, opera, teater og musik, understøttet af den fysiske spredning i DKTs 


forskellige huse. Ballet, opera, skuespil og musik har således til huse forskellige steder i 


København og bør ses som fragmenterede kulturer under den fælles organisation DKT. På 


baggrund af ovenstående, begrænses genstandsfeltet i denne opgave, til én af DKTs fire 


kunstarter nemlig balletten, og yderligere til den del af balletten, som udgør aspiranterne, som 


er dansere i sidste uddannelsesfase inden eventuel optagelse i selve kompagniet. Fravalget af 


opera, teater, musik og den øvrige del af balletten, sker således på baggrund af den 


funktionalistiske kulturanalyses skelnen mellem grupper og undergrupper, hvor jeg mener at 


en kulturanalyse bør foretages i så afgrænset en gruppe som muligt, for at opnå et så 


rendyrket billede af kulturen som muligt. I takt med at genstandsfeltet begrænses, nedsættes 


muligheden for, at opgavens analyseresultat kan generaliseres til andre dele af teatrets fire 


kunstarter, og endvidere til andre teatre, hvilket må tages i betragtning ved anvendelse af det 


endelige analyseresultat.  


Om aspirantgruppen: 


En balletdanser optages på balletskolen som 6/7årig, hvor de danser ballet og går på en 


læseskole på DKT (Bilag 6. Ledelsen). Som 16årig (svarende til 9. kl.) stopper læseskolen, og 


eleven kan blive optaget som aspirant ved at bestå en balleteksamen. Aspiranterne danser i to 


– eventuelt tre år, hvor der er obligatorisk træning to gange dagligt. Aspiranterne deltager 


efter behov og kundskaber i kompagniets forestillinger som assistenter, hvorfor prøverne med 


kompagniet hvor aspiranterne deltager inddrages som en del af genstandsfeltet. Aspirant 


gruppen tæller i alt 8 dansere i pt.  


Jeg har valgt aspiranterne som genstandsfelt af flere årsager. Danserne har på det tidspunkt i 


deres karriere været under uddannelse i alt 12 år. Danseren har i de mange år modtaget 


undervisning, og på netop dette tidspunkt presser de sig til det yderste for at gøre sig 


kompetente til at blive fastansat i kompagniet. Aspiranterne er således ved et skelsættende og 


meget sårbart sted i deres karriere, hvor de ved den endelige eksamen erklæres egnet til 


fastansættelse i korpset, eller uegnet og helt må forlade balletten på DKT.  


Samtidig er aspiranterne tilstede på balletten størstedelen af døgnets timer qua deres 


obligatoriske træning samt deltagelse ved prøver og forestillinger med kompagniet, hvilket 


gør medlemmerne særlig modtagelige over for kulturen, som de så intensivt er en del af.  


Jeg mener, at netop uddannelseskulturen er interessant, af flere årsager. Dels påvirkes/formes 


danserne som kunstnere netop på dette tidspunkt i karrieren foranlediget af den sårbare 
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situation der omgærder aspiranterne. Desuden kan en undersøgelse af kulturen omkring 


danserne under uddannelse muligvis åbne op for, om barrierer for udvikling eller integration 


af balletten som gruppe forekommer på et tidligere stadie end ved det endelige kompagni 


bestående af fastansatte dansere.  


Ud over aspiranterne, udgør ledelsen og administrationen også en del af den gruppe jeg gør til 


genstand for iagttagelse. Jeg vil i det følgende afsnit gøre rede for, på hvilken måde ledelsen 


indgår i relation til aspiranterne som genstandsfelt.  


2.2.4 Ledelse i forhold til kultur 
Kulturen blandt aspiranterne er i følge Schein opstået ved at: ”ledere har påført en gruppe 


deres egne værdier og antagelser. Har gruppen oplevet succes og antagelserne er nået at 


blive taget for givne gennem den akkumulerede læring, så har vi en kultur der for senere 


medlemmer definerer hvilke ledelsesformer der er acceptable”! (Schein, 1994, s: 10). Den 


tidligere og forlængst afdøde balletmester August Bournonville6 er på den måde forbundet 


med en verdensomspændende succes, og er et eksempel på hvordan akkumuleret læring 


indlejres på balletten og forekommer blandt medlemmerne som den kærneværdi der gør 


balletten unik og til en af verdens bedste7.  


Eftersom en gruppe kan løbe ind i tilpasningsvanskeligheder, ud fra den betragtning at 


omgivelserne ændres i en sådan grad at de grundlæggende antagelser ikke længere er gyldige, 


er det ledelsens opgave at træde uden for kulturen og starte gradvise forandringsprocesser 


som er tilpasningsvenlige, f.eks. i forbindelse med den offentlige debat om DKTs raison 


d’être.  


Herved opstår ledelsens største opgave, nemlig at træde uden for kulturens grundlæggende 


antagelser og udvikle og tilpasse kulturen (Schein, 1994, s: 10). Dette sker gennem ledelsens 


tilstrækkelige indsigt og derved mulighed for identifikation af væsentlig indsatsområder som 


skal få gruppen til at overleve (Ibid.).  


For at ledelsen kan få øje på det system af fremtrædende fænomener som danner grundlaget 


for gruppens adfærd, kræves det, at ledelsen sætter sig uden for de rutiner og vaner der tages 


for givet i gruppen. Hverdagsvaner signalerer således hvad vi tager for givet, hvilket også gør 


sig gældende for kulturer i virksomheder:  


 
6 August Bournonville var balletmester på Den Kongelige Ballet fra 1836 -77. Bournonville er det centrale navn 
i dansk ballethistorie, og Den Kongelige Ballets internationale ry skyldes først og fremmest det repertoire, han 
efterlod, og som har været danset i ubrudt tradition til i dag 
(http://www.kglteater.dk/da/OmKunstarterne/Ballet/Taet_paa/Bournonville.aspx  d.15.07.10)  
7 http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Dans/Klassisk_og_modern-
_Dansere_og_koreografer_i_Danmark/August_Bournonville d.20.05.10) 
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”The culture of an organization is embedded in and expressed by habits of communication. 


Everyday habits display what we take for granted in our lives; this is also true for 


organizations and their communication”! (Cheney, 2004, s.75). 


 


Når man anvender Scheins kulturbegreb til analyse af grupper, ser man hvordan kulturen er 


skabt, indlejret, udviklet og i yderste instans påvirket, ledet og forandret. Disse dynamiske 


processer inden for kulturskabelse og ledelse er, ud fra Scheins optik, kernen i 


ledelsesbegrebet, og får os til at se, at ledelse og kultur er to sider af samme sag (Schein, 


1994, s: 10).  


Ledelse ses derfor i denne opgave som det at skabe og lede kulturen i aspirantgruppen, og den 


formelle ledergruppe består af balletmester Nikolaj Hübbe, administrationschef Henrik Sten 


Petersen og sekretær Sus Friis Jørgensen.  


 


2.2.4.a Formel ledelse 


Balletmesteren Nikolaj Hübbe (Nikolaj) besidder en formel ledelsesposition med autoritet og 


beføjelser som den højest placerede i hierarkiet på balletten. Positionen anerkendes og 


fungerer som den øverste ledelse blandt samtlige medlemmer på balletten, og Nikolaj har 


kontakten til resten af teatrets ledere og refererer til DKTs øverste ledelse teaterdirektør Erik 


Jacobsen. Nikolaj anerkendes ud over sin formelle ledelsesposition også som uformel leder 


blandt medlemmerne på balletten. Det skyldes hans egen faglige baggrund som solodanser fra 


New York Ballet8 kombineret med hans position som kunstnerisk chef (Bilag 6. Ledelsen).   


 


2.2.4.b Uformel ledelse 


Truman Finney varetager den daglige obligatoriske undervisning af aspiranterne. Truman 


betegnes ikke formelt som leder, idet han fungerer som underviser og tituleres herefter. Dog 


har han en uformel ledelsesposition, idet han alene er ansvarlig for den daglige træning af 


aspiranterne, som handler om at få dem op på et tilstrækkeligt fagligt og mentalt niveau, hvor 


de kan bestå eksamen og blive optaget i kompagniet. Der ud over er han en del af det 


udvælgelsespanel der vurderer aspiranterne til deres endelige eksamen, hvilket er en magtfuld 


position. Tilsammen kan man sige at Truman indtager en uformel, men afgørende, 


ledelsesposition i forhold til aspiranterne. Grundet vanskeligheder i 


                                                 
8 New York Ballet er et af verdens mest anerkendte balletkompagnier (KILDE).. 
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horisontsammensmeltningen mellem Truman Finney og min rolle som observatør, har jeg 


valgt ikke at foretage interview eller inddrage Truman i min indsamling af data. Opgavens 


afgrænsning til ledelsesgruppen og aspirantgruppen som endelig genstand der iagttages, er 


således foregået mhp at styrke reliabiliteten i opgaven.   


Mit fravalg af Truman Finney, som ellers udgør en nøgleposition i forhold til aspiranterne, 


medfører naturligvis, at det ledelsesniveau der endeligt inddrages, ikke har den daglige 


kontakt med aspiranterne. Til gengæld er balletmester Nikolaj med jævne mellemrum på 


besøg til den daglige træning af aspiranterne – mindst en gang ugentligt – netop med henblik 


på at bevare et tæt kendskab til hvad der foregår. Desuden er Truman og Nikolaj i tæt dialog 


dagligt omkring aspiranternes situation. (Ledelsen). 


 


Endnu et uformelt ledelsesniveau fungerer på balletten i form af instruktørerne. Instruktørerne 


tituleres ikke som ledere, men fungerer i høj grad som sådan. Deres daglige ansvar består i at 


lede de forskellige mindre grupper af dansere som er castet til forskellige roller i 


forestillingerne, og som skal levere en performance som lever op til de forventninger 


balletmesteren har til en given forestilling f.eks. vedrørende kunstnerisk udtryk og teknisk 


standard. Instruktørernes daglige ledelse af de forskellige dansegrupper i træningssalene 


kræver stor opbakning fra balletmesteren, eftersom det kan være svært at få modvillige 


dansere til at udtrykke og skabe noget bestemt, hvis de ikke anerkender en instruktørs 


ledelsesposition med tilhørende korrektioner og krav til danserne.  


Danserne anerkender (for det meste) instruktørernes autoritet i træningssalene, men blandt 


medlemmerne og den officielle ledelse på balletten benævnes og opfattes instruktørrollen ikke 


som en funktion på ledelsesniveau. Da instruktørerne primært arbejder med kompagniet, men 


fungerer som ledere over for aspiranterne i det omfang de assisterer i en rolle i kompagniet, 


inddrages instruktørerne som en del af ledelsen, sammen med den formelle ledelse Nikolaj, 


Sus og Henrik.    
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2.3 Valg af empiri 


Empirien ses som konstruerende for kulturen på balletten, som den genstand der iagttages. 


Udover at konstruere genstanden, konstruerer empirien også kriterier for argumenter der er 


gældende i forhold til mig som iagttageren (Andersen, N.Å, 1999). 


 


Afsnittets struktur: 


2.3.1 Førstehåndsempiri 


2.3.2 Andenhåndsempiri 


2.3.3 Datakvalitet 


2.3.1 Førstehånds empiri 
Afgrænsning af observationskontekst 


For at overskueliggøre analysen af det inferno af artefakter som udgør det første overfladiske 


møde med kulturen, har jeg valgt at begrænse empirien til konteksten i salene, hvor danserne 


modtager undervisning og har prøver. Salene er udvalgt, blandt andre mulige sammenhænge 


som f.eks. garderoberne, kantinen, fællesarealerne eller møderne, grundet tilgængeligheden 


og muligheden for observation. Desuden var det et udtalt ønske fra balletmesterens side, at jeg 


begrænsede mig til at observere i salene.   


Aspiranterne modtager obligatorisk træning to gange dagligt både formiddag og eftermiddag, 


og samtidig indgår aspiranterne som assistenter ved kompagniets prøver. Der skelnes derfor 


mellem konteksten træning som udgør aspiranternes alene undervisning og prøver hvor 


aspiranterne indgår i kompagniets prøver. Fravalget af andre analysesammenhænge nedsætter 


naturligvis det komplette billede af kulturen på balletten, men valget er truffet ud fra en 


vægtning i forhold til opgavens omfang og ønskelige dybde kombineret med kompleksiteten i 


Scheins systematisk inddeling og teoretiske kategoriseringer. Desuden mener jeg, at det 


billede af kulturen, som er muligt at fremkalde i salene, er dækkende for at opnå tilstrækkelig 


forståelse og indsigt til besvarelse af opgavens problemfelt. 


 


Kvalitative interview 


Interviewene som blev gennemført ud fra semistrukturerede interviewdesigns anvendes 


direkte som applikationer ved analysen af kulturen på balletten.  


Som førstehåndsempiri, ud over de kvalitative interview, anvendes endvidere uformelle 


samtaler som er opstået spontant på gangene og i kantinen på DKT. Jeg oplevede flere gange, 
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at uformelle samtaler med medlemmerne kunne ryste mange vigtige oplysninger af sig. De 


har været brugbare til indkredsning af kulturens grundlæggende antagelser.  


Ligeledes er forskellige dokumenter inddraget som førstehåndsempiri. Blandt andet har Det 


Kongelige Teaters Årsberetning 2009 og DKTs hjemmeside været frugtbar i forhold til 


informationer. Sekretær Sus Friis Jørgensen udfærdigede endvidere nogle dokumenter under 


et interview, som beskriver hvorledes ballettens ledelse forholder sig til ballettens samlede 


struktur og arbejdsform. Nævnte dokument anvendes ligeledes som førstehåndsempiri og er 


vedlagt som bilag nr. 3 – Ledelsens illustration. 


Ved anvendelse af interview og samtaler i analysen, har jeg valgt at referere til kilderne ud fra 


deres position frem for navn. Af hensyn til følsomme udsagn bevares således medlemmernes 


anonymitet.  


2.3.2 Andenhånds empiri 
Den sekundære empiri udgør forskellige avisartikler, som anvendes til at understøtte mine 


pointer omkring DKTs aktuelle situation. Forskellige hjemmesider er ligeledes anvendt som 


andenhåndsempiri til faktuelle oplysninger, der har været nødvendige undervejs i indledende 


beskrivelser. Andenhånds empirien anvendes således ikke direkte i selve analysen, men 


udelukkende til at bekræfte eller afkræfte informative forhold.  


2.3.3 Dataindsamling 
Som jeg har været inde på tidligere omkring min rolle som iagttager, er der forskellige forhold 


omkring valgte metode, herunder indsamlingen af data, samt anvendelse heraf, som man bør 


forholde sig kritisk til. Jeg har her valgt at anvende ”den hellige treenighed”: validitet, 


reliabilitet og generaliserbarhed, som ramme for en kritisk gennemgang af det 


analysestrategiske element: Valg af empiri (Bilag 1 - Analysestrategi).   


 


2.3.3.a Validitet 


Validitet dækker over begrebernes gyldighed og relevans (Andersen, 2006). Gyldighed er 


relateret til den generelle overensstemmelse mellem teori og empirisk begrebsplan og relevans 


dækker over aktualiteten af empiriens begrebs-/ variabeludvalg i forhold til 


problemformuleringen (Ibid.) 


Relevans: 


Validiteten af indsamlede data er kendetegnet ved, at der er høj relevans af empiriens 


variabeludvalg i forhold til problemformuleringen. Jeg har således udvalgt informanter til 


interview som, i forhold til min problemstilling, ville kunne genere frugtbare data. I tilfælde 
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hvor jeg fornemmede at personer var passive eller decideret modvillige, har jeg fravalgt 


personerne eller fundet alternative informanter til interview. Dog anvendes personernes 


modvilje som bidrag til det kulturelle billede.   


Gyldighed: 


Begrebernes gyldighed i forhold til denne opgaves empiri vurderes som værende med høj 


gyldighed.  


Scheins funktionalistiske teori er blevet til på baggrund af hans induktivt definerede teoretiske 


begreber ud fra lignende empiriske undersøgelser primært i USA. USA har som vestlig kultur 


større gyldighed i forhold til anvendelse på Europæiske studier end f.eks. studier foretaget i 


Asien. Scheins studier er til gengæld foretaget i mange andre typer organisationer end 


teaterbranchen, hvilken nedsætter gyldigheden.  


 


2.3.3.b Reliabilitet   


Reliabiliteten dækker over pålideligheden af data, herunder hvor meget målemetode påvirkes 


af tilfældigheder. Altså hvor præcist vi måler det, vi faktisk måler.  (Andersen, 2006).  


Ved valgte kvalitative metode til indsamling af data, er det kun et lille udpluk af valgte 


informanters samlede livsverden jeg får indblik i, hvorfor datas reliabilitet nedsættes. 


Samtidig har jeg forsøgt at styrke pålideligheden ved at gennemføre samtlige interview i 


dansernes egen kontekst og under ustrukturerede forhold med henblik på at skabe mindst 


mulige forstyrrende elementer omkring og under samtalerne (Jf. Analysestrategi: Iagttager). 


Ud over de kvalitative interview, har jeg også gennem min daglige tilstedeværelse opbygget 


relationer med medlemmer som under uformelle omstændigheder har genereret data ved at 


give mig indblik i kulturen. Jeg karakteriserer disse data som med høj reliabilitet, i det jeg 


under de uformelle omstændigheder mener, at jeg har fået et ”uforstyrret” indblik i 


medlemmernes meningsunivers.  Endvidere har jeg søgt at nedsætte tilfældighederne i 


datamaterialet ved at udvælge udtalelser eller handlinger, som uafhængig af hinanden er 


opstået på tværs af sammenhænge eller situationer, og samtidig er repræsentative for den 


analysemæssige sammenhæng.   


 
2.3.3.c Generaliserbarhed i forhold til analyseresultat  


Jeg har valgt single casestudie som undersøgelsesmetode, karakteriseret ved at der er tale om 


èn enhed nemlig DKT – herunder balletten, og via den kvalitative metode undersøges et 


særligt fænomen nemlig kulturen blandt aspiranterne på balletten.   
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Kombinationen af, at de indsamlede data er produceret i en fortolkningsproces mellem mig 


som observatør og felten, og det at selve kulturen på balletten er kendetegnet ved dennes 


særlige sæt af grundlæggende antagelser, vil medføre et analyseresultat som bliver mindre 


generaliserbart. Dog mener Robert K. Yin, at det er muligt at generalisere ud fra single case 


studier, ved induktivt at slutte sig frem til generel viden (Yin, Robert. K, 1994). Jeg vil 


således i opgavens afsluttende konklusion skelne mellem de forhold der er specifikke ved 


kulturen på balletten, og hvad der kan anses som generelt, med henblik på at opgavens 


resultat kan anvendes i andre sammenhænge.  


2.4 Teoretisk konditionering 


Der findes forskellige teoretiske paradigmer indenfor undersøgelse af kultur i organisationer. 


Paradigmatisk kan der sondres mellem rationalisme, funktionalisme og symbolisme (Schultz, 


1990, s: 19). I stedet for at gennemgå alle tre paradigmer, redegøres i det følgende afsnit for 


denne opgaves valg af teoretisk paradigme, som afgrænser sig til det funktionalistiske. Ved 


valget af et funktionalistisk blik på kultur, konstrueres de argumenter som er valide for 


iagttageren og, som gennemgået i afsnittet om ”genstand der iagttages”, specificerer det 


teoretiske blik, man som iagttager kan få øje på. I det følgende afsnit redegøres for Scheins 


funktionalistiske teori om organisationskultur, og hvordan valgte teori anvendes ved denne 


undersøgelse af balletten på DKT.  


 


Afsnittets struktur: 


2.4.1 Scheins videnskabsteoretiske placering 


2.4.2 Anvendelse af Scheins teori 


2.4.3 Begrebsafklaring opdelt i følgende analyseniveauerne: 


2.4.3.a Artefakter 


2.4.3.b Værdier 


2.4.3.c Grundlæggende antagelser 


2.4.3.d Tilbageføring – relationen mellem niveauerne 


2.4.4 Diskussion af valgt teori herunder begrundelse for teoretisk valg 


2.4.5 Opsummering 


2.4.1 Scheins videnskabsteoretiske placering  
Funktionalismen forklarer organisatoriske fænomener ud fra deres funktion i forhold til 


organisationens overlevelse frem for fænomeners oprindelse eller symbolske betydning 
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(Schultz, 1990, s: 26). Det teoretiske afsæt for Scheins kulturanalyse udgør derfor 


funktionalisme og systemteori- altså en videnskabelig realisme (Fuglsang & Olsen, 2004, 


s.45). Videnskabelig realisme som paradigme, har således betydning for opgavens 


ontologiske og epistemologiske afsæt. Ontologien ved en funktionalistisk kulturanalyse er 


kendetegnet ved, at det er handlingerne i et socialt system der er i fokus. Epistemologien som 


handler om hvordan man undersøger, kan ved en funktionalistisk kulturanalyse karakteriseres 


ved, at det er medlemmernes handlinger, ud fra deres indbyrdes relation der undersøges 


(Ibid.). Teorien anvendes induktivt, idet der er tale om empirisk opsummering ud fra 


observationer som fører til refleksioner over det analysemæssige resultat (Ibid.).   


 


2.4.2 Anvendelse af Scheins teori 
Ifølge Schein, går vejen til kulturens kerne via tre analyseniveauer, der bevæger sig fra de 


overfladiske og synlige bevidste artefakter via kulturens værdier til det endelige niveau med 


grundlæggende antagelser (Bilag 2. Teoretisk anvendelse). Igennem de to første 


analyseniveauer artefakter og værdier, sondrer Schein mellem de kulturelle funktioner der 


tillader gruppen intern integration og de kulturelle funktioner der bidrager til gruppens 


eksterne tilpasning. 


Intern integration skal her ses som de funktioner der internt i organisationen sørger for, at 


gruppens grundlæggende antagelser vedligeholdes, gennem løsninger på problemer, som 


vedvarende viste sig at være vellykkede (Schein, 1994, s: 72).  Og på samme vis beskriver 


ekstern tilpasning det reaktionsmønster, som ethvert system nødvendigvis må være i stand til 


at udvise i relation til sine omskiftelige omgivelser (Schein, 1994; s: 56).  


Schein opererer således ud fra en sociologisk gruppedynamik som siger, at den interne 


integration er afgørende for at en gruppe kan bevare evnerne til at tilpasse sig sit eksterne 


miljø (Ibid.).  


I analysen af ballettens kultur, fokuseres der udelukkende på de kulturelle funktioner der 


tillader ballettens interne integration. Fravalget af en analyse af ballettens eksterne tilpasning 


skyldes, at problemerne omkring teatrets raison d’être, anskues som forårsaget af gruppens 


problemer med intern integration jf. Scheins gruppedynamik. Ved at prioritere en analyse af 


ballettens interne integration, søges en mere dybdegående undersøgelse af de interne 


kulturelle omstændigheder, som kan virker hæmmende for DKTs åbenlyse problemer med 


ekstern tilpasning (Politiken, 2010: ”Det kongelige skal uden for dørene”!).  
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Kulturens interne integrationsfunktioner opdeler Schein i forskellige betydende spørgsmål, 


som enhver gruppe må beskæftige sig med, i forbindelse med de opgaver gruppen stilles 


overfor at løse som led i at tilpasse sig eksternt for at overleve. De kulturelle funktioner 


fungerer således som: ”[..] processer der vedligeholder og udvikler gruppen i takt med 


processerne for de problemer gruppen skal løse”! (Schein, 1994, s:72).  


De interne kulturelle funktioner har Schein valgt at opdele som følgende: 


 


◦ Udformningen af et fælles sprog og begrebskategori (gør det muligt for gruppen at 


kommunikere) 


◦ Definition af gruppegrænser og kriterier for udstødelse og optagelse (gør det muligt 


for gruppen at definere sig selv) 


◦ Fordeling af magt og status (hjælper til at gruppen kan styre følelser af aggression) 


◦ Udvikling af normer for intimitet, venskab og kærlighed (omhandler forholdet mellem 


ligestillede, mellem køn og håndtering af varme, kærlige og seksuelle følelser) 


◦ Definition af og tildeling af belønning og straf (definere hvad der udgør heltemod og 


dadelværdig adfærd) 


 


De kulturelle funktioner fastholdes som analyse-ankre ned igennem analysen af de kulturelle 


lag af artefakter og værdier, hvor de forskellige kulturelle funktioner er i spil i den afgrænsede 


kontekst omkring salene (Bilag 2. Teoretisk anvendelse).  


2.4.3 Scheins tre analyseniveauer 
I det følgende gennemgås de tre forskellig analyseniveauer, med henblik på begrebslig 


afklaring samt anvendelse i opgaven. (Bilag 2. Teoretisk anvendelse). Analyseniveauerne 


udgør således: 


 


a.    Artefakter 


b. Værdier 


c. Grundlæggende antagelser 


 


4.4.3.a Artefakter 


De første to analyseniveauer, artefakter og værdier, er begge de mest synlige og bevidste 


manifestationer af kulturen. Artefakter er således det første umiddelbare indtryk der gør sig 
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gældende ved observation og tilstedeværelse i ballettens naturlige omgivelser, og udgør 


fysiske såvel som adfærdsmæssige og organisatoriske karakteristika (Schein, 1994, s:25).  


Artefakterne kan nemt fremstå som et inferno af indtryk, og er for overskuelighedens skyld 


inddelt i følgende artefakttyper (Schultz, 1990, s.32). 


 


◦ Fysiske udtryk – indretning, påklædning, tilstedeværelse 


◦ Sprog – lyde og støj, talemåder, slogans 


◦ Historier – historier fra aktuelle hverdagsliv og fortællinger om ”gamle dage” 


◦ Teknologi – social styringsteknologi og selvstyrinsteknologi 


◦ Synlige traditioner – sociale traditioner, ledelsestraditioner, arbejdstraditioner 


 


På dette analyseniveau forekommer en grovsortering af de forskellige artefakttyper inden for 


kulturens forskellige funktioner. Denne grovsortering sker ved, at jeg ud fra artefakttyperne 


analyserer forskellige kulturelle funktioner i valgte kontekstuelle sammenhænge som udgør 


aspiranternes træning og ved kompagniets prøver i salene (Bilag 2. Teoretisk anvendelse).  


 


Artefakttyper: 


Fysiske artefakter analyseres ud fra Scheins optik, som omhandler dansernes påklædning, 


tilstedeværelse, indretningen af salene samt sproget mellem danserne. I analyse af sproget 


som fysisk artefakt skelnes der mellem verbal og nonverbalt sprog.   


 


Historier spiller mange roller inden for undersøgelse af organisationskultur. Historier skal her 


forstås som: ”[..] emotianlly charged narratives – who  do not present information or facts 


about events, but they enrich, enhance and infuse facts with meaning”! (Y. Gabriel, 2000, s: 


135- 152).   


Historier er med til at informere, påvirke, bekræfte og guide medlemmerne i en gruppe, og 


dermed reducere uhensigtsmæssigheder, skabe mening og identifikation for medlemmer i 


forhold til arbejdspladsen (Christensen. et.al. 2008, s: 208). Historier bidrager således til at 


definere vores virkelighed ved at forme vores forståelse af fortid og fremtiden gennem 


fortællinger om succeser og fejltagelser, helte og skurke (Ibid.). Grundet DKT og balletten 


som kunstart ca. 200 års historik, er historierne en aktuel del af balletdansernes 


identitetsskabelse og identifikation i forhold til DKT som organisation og profession.  
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Teknologi som artefakt analyseres ud fra henholdsvis Foucaults selvteknologibegreb og 


Luhmanns sociale styringsteknologi.   


 


Social styringsteknologi (Luhmann):  


En social styringsteknologi er en rutiniseret og dermed gentagelig organisering af sociale 


relationer med et indbygget formål og en afgrænset vifte af antagelser om kausale 


sammenhænge (Luhmann, 1990, s: 223-231). Endvidere anvendes Luhmanns sociale 


styringsteknologi som koblingsmedie der på engang former og bliver formet af praksis. 


Spejlene i salene anses som en social styringsteknologi, idet dansernes i deres placering foran 


spejlene organiseres socialt. Samtidig sætter teknologien (spejlene) på den ene side nogle 


muligheder op for hvordan underviseren kan lede danserne, og på den anden side eksisterer 


teknologien ikke uafhængigt at lederens konkrete brug af teknologien.  


 


Selvteknologier (Foucault): 


”Selvteknologier tillader individer, alene eller med andres hjælp, at foranledige et sæt af 


operationer på deres egne kroppe og sjæle, tanker, adfærd, opførsel, for at transformere sig 


selv for at opnå en vis tilstand af lykke, renhed, visdom, perfektion eller udødelighed.” 


(Foucault, 1997,s: 225). 


Balletdanserens konstante bestræbelse efter at reducere forskellen mellem en tilstand af 


træthed eller smerte og en lykkelig perfektionistisk tilstand hvor danseren lever op til sit 


kunstneriske kald, kan ses som selvteknologi, som omhandler det enkelte menneske og 


danserens selvforhold.  


 


Traditioner som artefakttype analyseres ud fra definition af tradition som en beretning eller 


et forhold, mundtligt eller skriftligt, som overleveres fra generation til generation og som 


betyder: ”fastholden ved det nedarvede” jf. Gyldendals fremmedordbog.  


 


Empiri til analyse af artefakter: 


Empirisk tager dette indledende analyseniveau afsæt i observationer indfanget gennem min 


tilstedeværelse både ved undervisningssammenhænge i salene og ved mere uformel 


cirkulation omkring salene på balletten.  
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4.4.3.b Værdier 


Værdianalyseniveauet bevæger sig dybere ind i kulturen, ved at undersøge kulturens værdier. 


Værdierne defineres som: ”[..] de præmisser der lægges til grund for 


organisationsmedlemmernes sortering af tilstande og handlinger i organisationen som 


ønskværdige eller uønskværdige”! (Schultz, 1990, s:48).  


Formålet med analysen af værdiniveauet er at finde frem til, hvad medlemmerne siger i og om 


situationer og handlinger – ikke nødvendigvis hvad de gør i de situationer, hvor værdierne 


burde være gældende (Ibid.). På dette analyseniveau anvender jeg fortsat Scheins kulturelle 


funktioner som navigerende for analysen, og som det empiriske grundlag anvender jeg de 


kvalitative interview, jeg har foretaget samt mine observationer på balletten.  


 


4.4.3.c Grundlæggende antagelser 


Det tredje og sidste analyseniveau, udspiller sig på det ubevidste plan blandt medlemmerne på 


balletten og udgør kulturens inderste materie. Formålet med dette analyseniveau er, at 


afdække de grundlæggende antagelser som repræsenterer det medlemmerne rent faktisk gør, 


frem for hvad de siger, de gør som kendetegnede værdianalysen. Ligeledes ophæves de 


kulturelle funktioner: (a) fælles sprog, b) definition af gruppegrænser, c) magt/ status, d) 


intimitet/ venskab/ kærlighed og e) belønning/ straf, som fungerede som omdrejningspunkter 


igennem artefakt- og værdianalysen.  


På den måde skabes et selvstændigt analytisk paradigme, som empirisk tager afsæt i samtlige 


af de foretagne interview, observationer og øvrige samtaler med medlemmer fra ballettens 


administration.  


Ballettens grundlæggende antagelser anses som specifikke for kulturen på balletten, som 


samtidig er dannet omkring nogle dimensioner, som er generelle for vestlig kultur (Schein, 


1994, s: 95).  


Schein har således defineret 6 dimensioner, som han inddeler i to grupper:  


 


1) Virkelighed/ sandhed & tidsbegrebet & rumbegrebet  


2) Menneskelige natur & menneskelige handlinger & menneskelige relationer 


 


Samtlige dimensioner indgår i ethvert socialt system, og fungerer underbyggende for 


kulturens grundantagelser om abstrakte og dybereliggende forhold (Schein, 1994, s:95). 
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I relation til valgte afgrænsning af genstandsfelt som udgør aspiranterne og sammenhængen 


omkring træning og prøverne i salene, fremstår alle 6 dimensioner ikke lige centrale i forhold 


til kulturens dannelse af grundlæggende antagelser. Jeg har således valgt at fremhæve 


udvalgte dimensioner som er mest fremtrædende i forhold til valgte kontekstuelle 


sammenhænge. Udvalgte dimensioner er: 


 


1) Virkelighed/ sandhed 


- omfatter de fælles antagelser som definerer hvad der er virkeligt eller ikke på balletten, 


hvordan sandhed i sidste ende defineres og hvorledes afprøvning af virkelighed forekommer 


(Schein, 1994, s:96). 


 


2) Tidsbegrebet 


- omhandler hvordan kulturen definerer tidsbegrebet og hvorledes tid måles. Her undersøges 


også om der findes forskellige tidsorienteringer inden for gruppen. Tidsdimensionen 


analyseres i forhold til nutid, fortid, nær fremtid (maks. 5 år) og fjerne fremtid (mere end 5 år) 


(Schein, 1994, s: 96).  


 


3) Menneskelig natur  


Denne dimension handler om gruppens fælles antagelser om hvad det vil sige at være 


menneskelig i forhold til en større kontekstuel sammenhæng. Her inddrages den Danske 


kontekst som balletten under DKT indgår i, og den danske samfundsopfattelse af ballet som 


kunstart, som balletten uundgåeligt er en del af.  


 


4) Menneskelige relationer  


Dimensionen kommer ind på hvad der dybest set er den rigtige måde at omgås hinanden på 


for at fordele magt og kærlighed.  Grundantagelserne analyseres ved hjælp af udvalgte af 


Parsons’ mønstervariabler:  


a) følelsesladet eller distancerede relationer i systemet, b) diffuse eller specifikke relationer i 


systemet, c) individuelle eller universelle stereotypiseringer i systemet (Parsons, 1951, 


Schein, 1994, s: 132).   
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4.4.3.d Tilbageføring 


Relationerne mellem analyseniveauerne er opgavens sidste og vigtigste del, og forekommer 


efter afdækningen af det selvstændige dybereliggende kulturelle paradigme som består af 


ballettens grundlæggende antagelser. Det er først muligt at vende tilbage til det synlige og 


hørbare fysiske artefakt- og værdiniveau og analysere betydningen heraf efter en undersøgelse 


af kulturens grundlæggende antagelser, eftersom det først er muligt at forstå artefakter og 


værdier når man forstår kulturens grundlæggende antagelser (Schein, 1994, s:33).  


Opgavens analyseniveauer – artefakter, værdier og grundlæggende antagelser, anvendes som 


en indgang til at undersøge balletkulturens dysfunktioner og tilhørende barriere for intern 


integration. Dysfunktioner og barrierer skal her ses som det, at den grundlæggende antagelse 


ikke passer sammen med værdien. Med andre ord er der tale om en inkonsistens, hvilket er 


ensbetydende med at den modsatte grundlæggende antagelse vil passe sammen med værdien, 


som kan udløse spændinger i kulturen (Schultz, 1990, s.60). Modsat anses konsistens som 


overensstemmelse mellem grundlæggende antagelser og værdier (Ibid.).  


Det er således selve tilbageføringen mellem Scheins tre analyseniveauer, der skal lede frem til 


om der er spændinger i kulturen, som kan ses som hæmmende for gruppens interne 


integration. Spændinger imellem kulturniveauerne er frugtbare i forhold til at identificere de 


områder i kulturen, hvor/hvordan der kan handles som ledelse i forhold til en ønskelig 


forandring. Ligesom stærke konsistente relationer kan insinuere hvor henne kulturen ikke er 


forandringsparat og lukker sig om sig selv.   


I denne opgave forekommer tilbageføringen som relationen mellem grundlæggende 


antagelser og værdier. Begge niveauer er kognitive elementer der genererer viden om 


medlemmerne, hvorimod artefaktniveauet er de umiddelbare håndgribelige fysiske, visuelle 


og auditive fænomener.  Artefakterne kan have en funktion i forhold til værdierne og de 


grundlæggende antagelser, men tillægges ikke et selvstændigt kognitivt indhold, i en 


funktionalistisk sammenhæng (Schultz, 1990 s: 59).  
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2.4.4 Diskussion af valgt teori  
I det følgende afsnit diskuteres udvalgte teoretiske pointer fra Scheins funktionalistiske 


perspektiv ud fra en symbolsk tilgang til kultur, med henblik på at belyse nogle af 


perspektivernes forskelle og efterfølgende begrundelse for teoretisk valg. 


Jeg har valgt at diskutere følgende pointer: 


 


a. Forskellen mellem begrebslig definition af kultur 


b. Forskellen mellem begrebslig definition af organisation 


c. Forskellenes indflydelse på iagttagelsespunkt  


 
4.4.4.a Forskellen mellem begrebslig definition af kultur 


Jf. symbolismen er kultur noget organisationen ”er”, dvs. et mønster af socialt skabte 


symboler og meningsdannelser som der åbnes op til gennem metaforer og ikke via 


kategoriserede modeller (Schultz, 1990, s:143). Modsat anser funktionalismen kultur som et 


mønster af fælles værdier og antagelser der varetager en funktion vedrørende intern 


integration og ekstern tilpasning, som undersøges vha. kategorisering af kulturelle funktioner 


(Ibid.). Kulturen afdækkes således systematisk og ud fra kategorier ved den funktionalistiske 


tilgang, hvorimod den symbolske åbner op for kulturens egne meningsdannelser og symbolik 


gennem nøglebegreber og associationer.  


 


4.4.4.b Organisationsforståelse 


Symbolismen adskiller kulturen som system fra det sociale system, i modsætning til 


funktionalismen, som antager at der er balance og tager harmoni mellem kultur og sociale 


system for givet. Ved at adskille kulturen fra det sociale system, åbnes der op for at kultur 


ikke kan styres gennem ledelse, men i stedet skabes nede fra og lever sit eget liv. 


Schein ser organisationer som et kollektiv der søger overlevelse gennem varetagelse af 


nødvendige funktioner, som ledelsen er ansvarlig for at påvirke i den rigtige retning. 


Symbolismen ser organisationer som et menneskeligt system der udtrykker komplekse 


mønstre af symbolske handlinger. Hvor funktionalismen afstikker interventionsområder til 


forandring i organisationen, søger symbolismen at åbne op for forskellige muligheder for at 


skabe bevægelse i en organisation.  
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4.4.4.c Perspektivernes indflydelse på iagttagelsespunkt 


Hvorledes kulturen på balletten former sig: 


Ud fra et symbolsk perspektiv vil det det ikke være muligt at undersøge ballettens interne 


forhold som årsagen til eksterne udfordringer, idet denne gruppedynamik ikke er en del af det 


symbolske perspektiv på organisationer og kultur. Herved har perspektivets 


organisationsforståelse stærk indvirkning på selve iagttagelsespunktet i denne opgave.  


Endvidere er tilgangen gennem kultur som funktioner medvirkende til hvilke argumenter der 


fremstår som valide i forhold til iagttager.  


Det symbolske perspektiv på kultur, medfører en spiralformet tilgang, hvor nøglebegreber 


skaber associationer og rejser nye spørgsmål til datamaterialet som fortolkes ud fra andre af 


kulturens nøglebegreber. Processen danner således netværk af nøglebegreber som fører til 


midten: som betegner det symbolske billede af kulturen. Herved dannes valide argumenter 


som er ganske anderledes end ved en funktionalistisk tilgang, som opstiller et systematisk 


stramt begrebsligt apparat med mange kategoriseringer, hvorigennem organisation og kultur 


anskues.   


 


Begrundelse af teoretisk valg 


Jeg har valgt at anvende Scheins teori på baggrund af den udviklede og systematiske tilgang, 


samt den gruppedynamik der ligger til grund for Scheins tilgang til organisationer. 


Da min undren udsprang af offentlighedens tilbagevendende fokus på DKT og institutionens 


tilsyneladende tilpasningsvanskeligheder, var valget af Scheins optik nærliggende, idet jeg 


gerne ville undersøge organisationskulturens relation mellem teatrets aktuelle situation i det 


politiske spændingsfelt, DKT er en del af.  


Samtidig er jeg kritisk overfor teoriens mange kategoriseringer ved hvert analyse lag. Jeg ser 


denne begrebslige stramhed og stringens som hæmmende for at holde muligheder åbne, som 


ikke kan forudses eller antages ved en given kultur gennem fastlagte kategoriseringer.   


 


Opsummering 


Som iagttager har jeg valgt at indtage rollen som partiel deltagende observatør og anvender 


derved en antropologisk/klinisk tilgang til at besvare opgavens problemformulering.   


Genstanden jeg iagttager blev afgrænset til organisationskulturen ved Den Kongelige Danske 


Ballet, herunder aspiranterne i salene og under træning som den endelige afgrænsede 


kontekstuelle sammenhæng. Empirisk anvendes kvalitative interview, observationer og 
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uformelle samtaler som førstehåndsempiri som anvendes direkte til at fremkalde 


analysemæssige resultater. Teoretisk anvendes Scheins funktionalistiske blik på kultur, som 


gennem tre analyseniveauer: artefakter, værdier og grundlæggende antagelser borer sig vej 


ind gennem kulturens lag til den inderste og implicitte materie.  


På baggrund af ovenstående refleksioner, valg og fravalg, kan jeg ikke kalde min analyse for 


en absolut redegørelse for kulturen. Jeg mener dog, at jeg på baggrund af valgte 


analysestrategi, kan komme meget tæt på medlemmernes grundlæggende antagelser som er 


det centrale ved indkredsning af interventionsområder for kulturens interne integration.  


Introduktion til hverdagen på balletten 
Den Kongelige Danske Ballet har til huse i DKTs gamle og pompøse bygning på Kongens 


Nytorv, som ved hovedindgangen er prydet med guld og gigantiske lysekroner. For at komme 


inden for på balletten som ansat, skal man igennem en portvagt ved at benytte et elektronisk 


adgangskort. Tager man elevatoren op på 4. sal hvor balletten holder til, passerer man 


kantinen i stuen, DKTs direktionsgang på 1. sal, hatte værkstedet på 2. sal og en lille del af 


operaen på 3. sal. Når man træder ud af elevatoren på 4. sal, er det første man ser en række 


stativer med kostumer og balletskørter, som vidner om, at man er havnet i et balletmiljø. Som 


udsmykning på væggene hænger der forestillings- og turnè plakater overalt, nye som gamle, i 


en skøn blanding med gamle gigantiske oliemalerier i prangende guldrammer. Udover 


dansernes garderober og omklædningsfaciliteter er den største af ballettens 3 dansesale også 


centralt placeret på 4. sal, hvor kompagniet holder til. I alle tre sale er placeret et flygel i 


salens forreste hjørne. Flygelet anvendes af en tilstedeværende pianist, som er ansat til at 


akkompagnere til undervisningen.  


På 5. sal findes balletledelsens kontorer sammen med den øvrige gruppe af medarbejdere der 


varetager den administrative del på balletten. Flere af kontorerne deles af de mindre 


faggrupper: regissører og producenter, mens andre administrative medarbejder som varetager 


planlægning og økonomi har eget kontor. Samtlige kontorer er forsynet med vinduer i vægge 


og døre, så man kan se ind selv om døren er lukket. Balletmesterens kontor er det største og 


mest prætentiøse og ligger placeret i det fjerneste hjørne på 5. sal, og man forbipasserer kun, 


hvis man har et ærinde eller en aftale med balletmesteren.   


På 5. salen ligger endvidere dansernes motions- og fitnessfaciliteter, hvor danserne holder sig 


i form og strækker ud, når de ikke er til prøver. Fitnessrummet anvendes også som et socialt 


samlingssted- en slags ”hyggekrog”, hvor danserne sludrer i mindre klynger, mens de 


strækker kroppene ud. Det er også på 5. sal danserne centralt kan indhente informationer om 
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alt hvad der er relevant for medlemmerne på balletten så som prøver, ferie, sygdom mm. 


Informationerne bliver varetaget af administrationen, som hænger sedler op i papirformater på 


en stor opslagstavle. Tavlen er inddelt i sektioner af hensyn til overblikket, men ligner 


alligevel et sandt anarki af løsthængende sedler. Ud over opslagstavlen, er der på samme væg 


installeret 6 elektroniske skærme – én for hver arbejdsdag. Disse skærme opdateres hele tiden 


med de vigtigste oplysninger for danserne. Dvs. hvem af danserne der skal til prøver, hvornår, 


i hvilken sal og hvem der underviser.  


 


Kompagniet som udgør gruppen af fastansatte dansere – ca. 50 i alt, har prøver på 


forestillinger hver dag kl. 12, og aspiranterne deltager i det omfang de er med i ballettens 


repertoire. Det er forskellige undervisere der varetager kompagniets prøver, men prøverne 


foregår altid i den største sal på 4. etage i DKTs ældste bygning.  


Aspiranterne har obligatoriske træningstimer forbeholdt aspirantgruppen hver dag kl. 10 og 


igen kl. 16. Det er den samme underviser Truman Finney, som varetager aspirantgruppens 


træningstimer. Aspiranterne er derfor adskilt fra kompagniet til træningstimer og danser 


sammen med kompagniet til prøverne. Fælles for begge hold er forestillingerne om aftenen, 


hvor kompagnidansere og aspiranter indgår i et fællesskab om at skabe en god forestilling.  


I pauserne mellem træning, prøver og forestillinger, benytter danserne kantinen, fitness- eller 


motionsrummet til pleje af de ømme muskler og til socialt samvær.  


Søndag er danserne eneste fridag, hvor balletten på 3. og 4. sal næsten er tom for dansere og 


administrative medarbejdere. Det er dog ikke usædvanligt at møde en enkelt danser eller to, 


som er i gang med at genoptræne efter en skade, eller balletmesteren som arbejder uforstyrret 


på sit kontor.   


3. Artefaktanalyse 
Artefakter danner en mangfoldig og forvirrende overflade, som skaber det umiddelbare og 


indledende indtryk af kulturen på balletten. Artefakterne udgør således de mest synlige og 


bevidste manifestationer af kulturen, og indfanges ved observation og tilstedeværelse i 


ballettens naturlige omgivelser. Formålet med artefaktanalysen er at danne grundlaget for den 


dechifrering, som finder sted ved de senere analyseniveauer, og som i sidste ende skal lede til 


kulturens grundlæggende antagelser (Bilag 2. Teoretisk anvendelse).  
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Ved en analyse af artefakterne på balletten, fastholdes Scheins inddeling af kulturens 


forskellige funktioner:  


 


◦ Fælles sprog  


◦ Gruppegrænser  


◦ Magt og status  


◦ Intimitet, venskab og kærlighed 


◦ Ideologi og religion 


 


Analysen begrænses til de artefakter, jeg observerede i konteksten omkring salene ved 


henholdsvis aspiranternes træning, og ved kompagniets prøver hvor aspiranterne deltager 


partielt. Med henblik på at systematisere det inferno af indtryk man møder, når man træder 


ind i salene til henholdsvis træning og prøver på balletten, forekommer en kategorisering af 


artefakttyperne i analysen. Artefakttyperne udgør: 1) de fysiske udtryk, 2) sprog, 3) teknologi, 


4) synlige traditioner og 5) historier.  


 


Artefaktanalysen indledes således med en undersøgelse af, hvorledes de kulturelle funktioner 


udspiller sig ved valgte trænings- og prøvesalssammenhænge. Herefter inddrages 


artefakttyperne som danner rammen om den endelige artefaktanalyse af balletkulturens 


bevidste og overfladiske manifestationer. Empirien til denne analyse er indhentet gennem 


observationer foretaget under min tilstedeværelse på balletten.  


3.1. Kulturelle funktioner 


3.1.1 Fælles sprog 
På balletten kommer det fælles sprog til udtryk både verbalt og nonverbalt. Det fælles sprog 


anses som en kulturel funktion, som gør det muligt for danserne at agere som gruppe omkring 


fælles mål som f.eks. at skabe en forestilling.  


Ballet er en kunstform, hvor kroppen taler sit eget sprog, og den primære udtryksform 


fremstår således som et nonverbalt fælles kropssprog, som kan være svært for udenforstående 


”ikke balletdansere” at forstå. Det verbale sprog der tales på balletten bliver derved en slags 


sekundært sprog, og ord kan virke decideret utilstrækkelige til at udtrykke, hvad der i stedet er 


muligt med ballet som kunstform.  


Et nonverbalt sprog som er særdeles anvendt på balletten, ud over dansen, er undervisernes 


anvendelse af fingerknips ved undervisning. Danserne har indgående kendskab til, hvad 
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underviseren udtrykker med de forskellige typer fingerknips, hvorfor der er tale om et fælles 


”sprog”.  Et andet nævneværdigt nonverbalt fælles sprog, er den klassiske musik 


akkompagneret af pianisten til dansernes træning og prøver. Musikken udtrykker den rytme 


danserne fælles skal følge og skaber samtidig, gennem sit musiske udtryk, en fælles stemning 


i salen. En stemning som f.eks. kan være vemodig, munter- eller frisk.  


Der forekommer også verbalt sprog. Det verbale sprog som kommunikeres i salene, udgør de 


forskellige balletfaglige udtryk som udtales på fransk: ”Pliè” (bøjning i knæ), ”port de bras” 


(grundstilling af arme), ”grand jeté” (et spring)9 etc.  


Både de franske udtryk som anvendes verbalt og underviserens nonverbale fingerknips samt 


musikken, har tilsammen lange traditioner bag sig som et fælles sprog inden for ballet. De 


faglige franske udtryk stammer fra ballettens oprindelse i 1800tallet, ligesom meget af 


musikken og underviserens knips med fingrene er et generelt sprog alle undervisere på 


balletten anvender og formentlig har anvendt gennem generationer.  


3.1.2 Gruppegrænser 
Det er afgørende for en gruppe, at kunne definere sig selv gennem klare regler for hvem der er 


en del af gruppen, og hvem der ikke er (Schein, 1994, s:77). Den kulturelle funktion 


gruppegrænser har således den betydning, at der opretholdes regler for hvem der er en del af 


balletgruppen og hvem der ikke er. Gruppegrænserne på balletten kommer blandt andet til 


udtryk gennem dansernes påklædning og kropsholdning og medlemmernes indbyrdes 


opdeling på baggrund af deltagelse i forskellige aktiviteter på balletten.  


Den kulturelle funktion gruppegrænser opretholder f.eks. opdelingen mellem aspiranterne og 


kompagniets fastansatte medlemmer, idet aspiranterne modtager undervisning alene ved 


træningstimerne, hvor kompagniets medlemmer ikke har adgang. Desuden afspejler 


påklædningen, hvem der er danser, og hvem der ikke er.  


3.1.3 Magt og status  
Den kulturelle funktion magt og status som opretholder reglerne for hvorledes balletdanserne 


opnår, vedligeholder og mister magt, er vigtig for at gruppen kan styre følelser af aggressioner 


(Schein, 1994).  


Magt og status som kulturel funktion kommer til udtryk gennem det formelle og uformelle 


hierarki blandt medlemmerne på balletten, og i forhold til ledelsen som en del af den samlede 


ballet.  


 
9http://www.kglteater.dk/site/OmKunstarterne/Ballet/For_begyndere/Ordbog.aspx d.12.05.10 
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Det formelle hierarki er en lagdelt ”hakkeorden”, som fastsætter hvor mange lag der er på 


balletten og hvad der skal til for at danserne kan rokere mellem de forskellige lag. Det 


formelle hierarki, som gør sig gældende på balletten i dag, har eksisteret på samme vis 


gennem generationer, og har ikke forandret sig meget siden Den Kongelige Danske Ballets 


begyndelse omkring 174810. Balletmesteren er den øverste i hierarkiet og har den endelige 


magt til at træffe endelige beslutninger. Det formelle hierarki betegner endvidere dansernes 


karrierestige. Indledningsvis er man aspirant og dernæst kan man blive korpsdanser. Man kan 


herefter blive udnævnt solist og endelig kan man blive udnævnt solodanser, som 


karrieremæssigt er den højeste position man kan opnå som balletdanser. I salen er det 


underviseren der suverænt har den autoritative magt til at lede og fordele arbejdet. Dette 


gælder også i forhold til pianisten.  


Den kulturelle funktion opretholder også et uformelt hierarki, som blandt andet kommer til 


udtryk gennem den magt og status som nogle personer har, uafhængig af det formelle 


hierarki.  


3.1.4 Intimitet, venskab og kærlighed  
Intimitet, venskab og kærlighed som kulturel funktion handler om, at gruppen skal kunne 


håndtere problemer om forhold mellem ligestillede – håndtere varme, kærlige og seksuelle 


følelser.  


Som kulturel funktion er intimitet, venskab og kærlighed særlig afgørende i forhold til et 


balletmiljø. Det skyldes, at dansernes som det centrale ved balletkunsten, skal kunne udfolde- 


og udtrykke sig kropsligt, uden at kroppen og bevægelserne tillægges uhensigtsmæssige 


betydninger. Balletdanserne anvender kroppen som redskab til at udtrykke følelser og 


stemninger, og det er afgørende for gruppen internt, at medlemmerne kollektivt har defineret 


klare normer og grænser for intimitet, venskab og kærlighed, for ikke at være kropslig 


hæmmet af usikkerhed om hvordan signaler og udtryk tolkes af de øvrige medlemmer. 


Samtidig er det væsentligt inden for balletkulturen, at kroppen ikke ses som et seksuelt objekt 


igennem f.eks. påklædningen, som jo eksponerer dansernes former og kurver som mænd og 


kvinder. Det vil være besværligt og hæmmende for dansernes kropslige udtryk, at skulle 


tildækkes med beklædning for ikke at sende seksualiserende signaler. Samtidig handler en del 


af balletforestillingerne om historier mellem mænd og kvinder og de følelser der er 


kendetegnet for livet f.eks. lykke, sorg, forelskelse osv. Når danserne indtræder i disse roller 
 


10 Da Det Kongelige Teater åbnede på Kongens Nytorv i 1748, var balletten med fra begyndelsen 
(http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Dans/Klassisk_og_modern-
_kompagnier_og_scener/Den_Kongelige_Ballet   d.15.07.10) 
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og skal udtrykke forskellige følelser i forbindelse dermed, er det ligeledes af afgørende 


betydning, at der danserne imellem er defineret klare normer for, hvad der er tilladt og hvad 


der ikke er i forhold til intimitet, venskab og kærlighed, for at danserne inden for disse normer 


kan udfolde sig frit og skabe kunst.  


3.1.5 Belønning og straf  
Belønning og straf som kulturel funktion opretholder regler for hvad der tolkes som 


dadelværdig og heltemodig adfærd, og hvad der belønnes og hvornår der er tale om 


afstraffelse (Schein, 1994).  


Blandt danserne kommer belønning til udtryk blandt andet gennem ledelsens tildeling af roller 


til de forskellige dansere og frekvensen og sværhedsgraden af den deltagelse aspiranterne 


tildeles ved kompagniets forestillinger. Straf kan tilsvarende forekomme ved at en danser ikke 


tildeles nogle af de spændende roller i forestillingerne og i det hele taget ignoreres af 


underviseren. Belønning og straf er ikke den kulturelle funktion, som er mest 


betydningsbærende i forhold til den interne integration i kompagniet. Det skyldes, at de 


fastansatte dansere i kompagniet bliver ansat på en uopsigelig kontrakt, hvorfor belønning 


ikke ændrer radikalt på dansernes ansættelsesforhold, hvilket ligeledes gør sig gældende i 


forhold til straf. I forhold til aspiranterne har den kulturelle funktion mere betydning. Det 


skyldes, at aspiranterne er i en overgangsfase mellem at være under uddannelse som 


indebærer den risiko at kunne blive erklæret uegnede og at blive erklæret egnet med følgende 


fastansættelse som korpsdanser i kompagniet. Aspiranternes påvirkelighed overfor 


undervisernes udvisning af belønning og straf kan omhandle en belønning i form af 


fastansættelse i kompagniet, eller en straf i form af at danseren ikke består sin 


aspirantuddannelse og derved ryger helt ud af balletten.  


3.1.6 Ideologi og religion  


Som kulturel funktion ”forklarer” ideologi og religion det uforklarlige, og er en vigtig 


funktion for at en gruppe kan skabe mening i situationer der ellers ville virke meningsløse 


eller uretfærdige (Schein, 1994, s: 73). Der forekommer en nærmest religiøs drivkraft blandt 


medlemmerne på balletten, som kommer til udtryk gennem den måde danserne overvinder 


fysisk smerte og presser sig selv ud i ekstremerne i bestræbelsen på at danse ballet. En 


ideologisk indlejret opfattelse af kroppen og dens fysiske grænser kommer til udtryk ved 


dansernes holdning om, at man danser videre selv om en del af kroppen er overbelastet, og 


man piber ikke selv om tåspidserne bløder. Dansernes opfattelse af kroppens grænser (eller 
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mangel på samme) forklarer det uforklarlige, at balletdansere underkender fysiske og mentale 


grænser og trodser kroppens alarmsignaler til fordel for det kunstneriske ”kald”.  Den 


kulturelle funktion ideologi og religion fungerer således som den kulturelle funktion, som 


skaber mening med at danserne trodser grænser til fordel for et kunstneriske ”kald”, og emner 


som smerter og piberi blandt danserne nedtones.   


 


Opsummering: 


Efter en analyse af de kulturelle funktioner i forbindelse med træning og prøver i salen, fandt 


jeg frem til, at samtlige kulturelle funktioner tydeligt afspejles i kulturen på balletten. Det 


fælles sprog kommer til udtryk verbalt og nonverbalt, og funktionen intimitet, venskab og 


kærlighed opretholder regler som virker befriende i forhold til danserne muligheder for at 


udtrykke sig kropsligt. Gruppegrænserne bidrager til, at medlemmerne ikke tvivler på hvem 


der er en del af aspirant gruppen, blandt andet gennem påklædning og kropsholdning. Magt 


og status som kulturel funktion fastholder ballettens hakkeorden som udgør et lagdelt hierarki 


formelt og uformelt. Intimitet, venskab og kærlighed opretholder regler som gør det muligt 


for danserne at udfolde sig kropsligt uden hensyn til misforståede signaler, hvilket er 


afgørende for at balletdansen muliggøres.  Belønning og straf er den kulturelle funktion der er 


mindst fremtrædende i salene, blandt andet fordi kompagniets medlemmer ansættes på 


uopsigelige kontrakter. Dog er aspiranternes kultur til træning stærkt styret af belønning og 


straf, qua deres eksamen som er adgangsgivende til fastansættelse i kompagniet. Den 


kulturelle funktion ideologi og religion etablerer individets (manglende) opfattelse af 


kroppens grænser for udholdenhed og gør smerte og træthed til tabubelagte emner blandt 


medlemmerne.  


 


I det følgende analyseres det mest hørbare og synlige niveau af kulturen på balletten ved 


hjælp af artefakttyperne. Sammenhængene der analyseres er stadig begrænset til salene hvor 


aspiranterne træner alene (træning) og salene hvor aspiranterne deltager i kompagniets prøver.  


 


3.2. Artefakter på balletten 


3.2.1 Fysiske udtryk 
De fysiske artefakter omhandler indretning, påklædning og tilstedeværelsen blandt danserne 


på balletten.  
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Salene hvor aspiranterne træner, og hvor kompagniet har prøver, er store rum med højt til 


loftet og med spejle fra loft til gulv på mindst tre vægge. I to af de tre sale balletten råder 


over, er der store vinduer med lange tunge gardiner, som vidner om, at man befinder sig i 


DKTs ældste bygning.  


Flyglet hvor pianisten sidder og spiller musikken til dansernes træning og prøver står typisk i 


det forreste hjørne i salene, og underviseren sidder som oftest på en stol eller står foran 


danserne.  


Langs væggene er der barrer, og som regel ligger der tilfældige effekter rundt omkring langs 


kanterne af salen i form af efterladte rekvisitter eller glemt træningstøj. En buket 


plasticblomster eller en perlekæde i hjørnerne skaber en stemning af, at man befinder sig i et 


kunstnerisk miljø som handler om forestillinger front stage og hård træning back stage.  


Salene bærer præg af, at der er tale om et rum skabt til fysisk aktivitet grundet de store og 


ryddede dansegulve. Møblementet er yderst spartansk og udgør kun tilfældige simple stole 


som er stablet eller netop anvendt og derefter tilfældigt placeret langs en væg. Der er ingen 


bløde møbler eller borde der appellerer til at sidde stille i længere tid.    


Salene er generelt tidløse, idet der ikke er teknologi eller moderne udstyr til at præge de 


fysiske artefakter. I kompagniets største sal udgør udsmykningen, på de vægge der er uden 


spejle, en lang række sort/hvide fotos af balletmestrene gennem tiden indrammet i ensartede 


rammer hængende på en lang lige linje.  


Det eneste der indikerer, at man befinder sig i en moderne tidsalder, når man opholder sig i 


salene, er de elektroniske skærme på størrelse med et mindre TV, der er sat op ved hver 


udgang af salene, så danserne kan se hvem der træner i salen og hvornår.  


 


3.2.1.a Påklædning 


Gennem påklædning som medlemmerne på balletten bærer, afspejles gruppegrænserne 


mellem hvem der er en del af gruppen og hvem der ikke er. Ud over påklædningen har 


danserne også en særlig gang, som afspejler at der er tale om en balletdanser. Danserne er 


meget ranke og har udadvendte fødder, qua deres mange års træning af føddernes position 


gennem hofterne, og er man tilstede i DKTs kantine på Kongens Nytorv, er det ikke svært at 


definere gruppegrænserne mellem dansere og andre fra DKT, på baggrund af dansernes 


holdning og gang.  


Med hensyn til påklædningen er der, for aspiranternes vedkommende, nærmest tale om en 


slags uniformering, idet underviseren har bedt danserne om at efterleve nogle særlige krav til 
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påklædningen under den daglige træning. Uniformeringen udgør hvide trikot, for kvindernes 


vedkommende og sorte for mændene. Mændene skal have hvide stramtsiddende bluser som er 


stukket ned i trikot’erne. Kvinderne må selv bestemme dragtens farve, men denne skal sidde 


uden på trikot’en. Håret skal være sat op og mændene bør være nybarberede. Medlemmer på 


balletten som ikke er en del af danserne, har almindeligt hverdagstøj på, og adskiller sig 


derfor en del fra danserne.  


Påklædningen blandt aspiranterne, som kan ses som en slags uniformering, markerer også 


hvem der har magt og status blandt medlemmerne på balletten. Det afspejles ved, at der for 


aspiranterne er strengere regler for påklædning, som ikke gør sig gældende for kompagniets 


medlemmer. Kompagniets medlemmer bærer alverdens gevandter efter eget valg, og håret er 


sjældent sat op i knold. På den måde er frihedsgraden for valg af påklædning stigende i takt 


med det hierarkiske lag man som en danser befinder sig på.     


Påklædningen kan også ses som kulturens fælles nonverbale sprog der gør det muligt for 


danserne at kommunikere om hvad danserne netop er i færd med. Danserne kan bære 


forskellige slags påklædninger som indikerer om de skal til træning, prøve eller forestilling. 


Trikot med dynefutter og benvarmere afslører, at de enten er på vej eller lige har været i gang 


med træning eller en prøve. Ligeså afspejler kostumer og masker at danseren er i færd med at 


gøre klar til en forestilling. De forskellige ”uniformer” fortæller på en nonverbal måde, hvad 


danserne er i færd med, og medlemmerne kan gennem det fælles ”sprog” kommunikere om de 


kan forstyrres eller helst skal have arbejdsro.   


I forbindelse med påklædning som fysisk artefakt, er den kulturelle funktion intimitet, 


venskab og kærlighed afgørende på balletten. Det skyldes, at dansernes bærer trikot som 


fremhæver kroppens former og kurver, som er afgørende for at danserne kan arbejde med 


kroppen og se linjer og muskler så tydeligt som muligt, når den er i bevægelse. For at 


danserne ikke skal være hæmmet af blufærdighedsnormer og seksuelle undertoner bare ved 


påklædningen, er det således afgørende, at der blandt danserne eksisterer klare regler for 


intimitet, venskab og kærlighed. Disse klare regler bevirker, at der opstår en frihedsgrad for 


kropslig udfoldelse i den påklædning det kræver.  


 


3.2.1.b Tilstedeværelse 


I en arbejdsmæssig sammenhæng, hvor kroppen er i centrum både for det kvindelige og 


mandlige køn, endvidere stærkt eksponeret gennem påklædning, er regler for måden at være 


til stede på som kvinder og mænd afgørende.   
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En del af dansernes tilstedeværelse på balletten foregår f.eks. på gulvet hvor danserne 


strækker ud ved at ligge eller sidde med et ben ud til hver side. Mænd og kvinder som træner 


og har prøver sammen, ligger eller sidder derfor sammen på gulvet med mere eller mindre 


spredte ben. I begyndelsen virkede dansernes tilstedeværelse, med næsten bare kroppe i 


eksponerede stillinger på gulvet, grænseoverskridende på mig. Med tiden blev det en naturlig 


del af de synlige artefakter også for mig, og kulturens grænser for intimitet, venskab og 


kærlighed forsikrede mig om naturligheden i dansernes særlige tilstedeværelse.  


Den kulturelle funktion intimitet, venskab og kærlighed har således den funktion blandt 


aspiranterne, at den gør det muligt for danserne at udvise en adfærd, hvor øvelser eller 


berøringer ikke bliver opfattet som chikane eller grænseoverskridende tilstedeværelse.   


 


3.2.1.c Sprog 


Sprog som artefakt omhandler ballettens verbale og nonverbale kommunikationsform, som 


den kommer til udtryk i salene ved aspiranternes træning og kompagniets prøver. Begge 


steder kommer det nonverbale fælles sprog til udtryk gennem dansernes kropssprog, 


underviserens karakteristiske fingerknips og musikken som pianisten leverer. Det verbale 


fællessprog udgør forskellige faglige udtryk, som udtales på fransk. Udtrykkene udtales mere 


som lyde end decideret ord, når underviserne udtaler dem som kommandoer: ”plièee”. 


Danserne genkender ordlydene med det samme og omsætter dem til de trin eller de 


bevægelser, som udtrykket hentyder til. Fagudtrykkene fungerer som et slags alfabet, der i 


stedet for at skulle læses, bliver til bestemte trin og bevægelser.    


Den kulturelle funktion magt og status opretholder en magtfordeling i salen omkring sproget, 


hvor underviseren har den autoritative magt både ved aspiranternes træning og ved 


kompagniets prøver. Det kommer til udtryk ved, at det udelukkende er underviseren der taler 


til danserne ved at korrigere eller rette på danserne samtidig med, at underviseren fortæller 


danserne, hvad de skal gøre. Danserne anvender således ikke det verbale sprog i salene og 


anerkender underviserens magt ved at lade sproget være forbeholdt ham/hende. Udover de 


verbale franske fagudtryk og undervisernes øvrige kommentarer, forekommer et nonverbalt 


fællessprog, i form af undervisernes fingerknips. Fingerknipsene udtrykker, at underviseren 


ønsker mere præcision i forhold til musikken og i forhold til udførelsen af de tekniske detaljer 


ved hvert trin. Der kan knipses afdæmpet eller mere arrigt afhængig af hvilken tilstand 


underviseren ønsker at udtrykke. En række arrige fingerknips udtrykker således irritation og 


bestemthed, hvor rolige, jævne fingerknips kan udtrykke at underviseren er tilfreds med hvad 
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danserne foretager sig - en slags ”det ser fint ud”.  Knipsene kan ses som en simplificering af 


en masse ord, som i den nonverbale danseverden nemt kan blive overflødige.  Fingerknipsene, 


som er ballettens fælles sprog mellem dansere og underviser, afhjælper at underviseren 


behøver at hæve stemmen og forsøge at overdøve pianisten, og ved at være et ”sprog” 


forbeholdt underviseren, fastholder det fælles sprog som kulturel funktion samtidig 


fordelingen af hvem der har magten til at tale eller knipse, da det kun er underviseren der 


knipser. Både det nonverbale og verbale fællessprog fungerer også som en kulturel funktion 


der sørger for at definere gruppens grænser for hvem der er medlem og hvem der ikke er. Det 


er nemlig kun medlemmer der kan omsætte de franskudtalte fagudtryk og tolke underviserens 


knips. 


3.2.2 Teknologi 
Analysen af teknologier som artefakt omfatter styringsteknologier som er styrende socialt for 


gruppen og selvteknologier som er styrende for individet.  


 


2.2.a Styringsteknologier for gruppen 


Spejlene og musikken som synlige og hørbare artefakter kan analyseres som salenes 


styringsteknologier, idet begge artefakter bidrager til at organisere medlemmerne og samtidig 


indvirker og er styrende for underviserens ledelse i salen. Samtidig fungerer dansernes eget 


spejlbillede som en selvteknologi, idet spejlbilledet er ledende for den forbedring danseren 


tilstræber gennem perfektionisme for at opnå lykkefølelse.  


Spejlene er et afgørende artefakt for danserne, idet danserne her kan tilrette og forbedre deres 


præstationer omkring det tekniske og kunstneriske udtryk. Underviseren står psykologisk set 


parallelt til dansernes spejlbilleder og ved at korrigere og tilrette dansernes teknik og udtryk, 


fungerer underviseren som pendant og kritiker til det spejlbillede, danseren styres af. 


Underviseren kan således ikke vælge at undervise ud fra sin helt egen subjektive opfattelse, 


da spejlbilledet er medbestemmende og vil ”sladre”, hvis en underviser træder helt ved siden 


af. På den måde bliver spejlene en styringsteknologi der reducerer kompleksiteten af 


tolkninger og handlemuligheder både for danserne og underviseren. Det samme gør sig 


gældende for musikkens vedkommende.  


En fælles takt som danserne kan følge er vigtig for at skabe en forestilling med et fælles 


udtryk. Til en forestilling skal alle parter helst være enige om, hvem der gør hvad og hvornår, 


da danserne ikke kan aftale eller diskutere, hvilke trin og hvordan en stemning skal udtrykkes 


undervejs i en forestilling.  
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Som en styringsteknologi reducerer musikken således mulige tolkninger og udtryk som 


naturligt opstår i en gruppe, og stiller én takt til rådighed, som muliggør det for danserne, at 


skabe et fælles og sammenhængende udtryk.   


  


2.2.b Selvteknologi 


Samtidig med at spejlene som teknologi er styrende for danserne og underviseren i salen, 


bidrager selvteknologien til fastholdelse af dansernes ideologi om at trodse sine mentale og 


fysiske grænser, til fordel for teknisk perfektionisme og opnåelse af tilfredshed ved at 


tilstræbe det kunstneriske ”kald” som en ønskelig tilstand.  


Det at præstere ud over sine grænser både fysisk og mentalt, er ikke usædvanligt inden for 


balletkulturen. Det er ikke ualmindeligt, at danserne observeres af læger eller fysioterapeuter 


som skal spotte dansere med skader, under træning eller til prøver, fordi danseren ikke 


frivilligt siger fra over for kroppens signaler. Eller som udtalt af en danser, da jeg spurgte til 


hans krykke: ”Jeg flækkede et ledbånd i anklen to steder under en forestilling, og ventede med 


at springe ud til det var muligt”! (Bilag 6. Aspirant).  


Det er således danserens kunstneriske kald som en ønskelig lykketilstand, som foranlediger 


danserne til konstant at bestræbe en transformation af sig selv til at blive en endnu bedre 


udøvende kunstner gennem perfektionisme samt benhård og vedvarende træning.   


Det er således ikke kroppens signaler om smerter og træthed der er styrende for danseren, 


men den tilstræbte lykkefølelse af at indfri det kunstneriske kald. Jeg ser derfor denne 


præstationstrang og stræben efter det sublime ved at trodse kroppens grænser, som en 


selvteknologi der er indlejret i kulturen blandt balletdansere på individniveau, og spejlene og 


musikken som social styringsteknologi og som fysisk artefakt organiserer medlemmerne 


indbyrdes i kulturen.  


 


3.2.3 Synlige traditioner 
Traditionerne på balletten er dybt indlejret i kulturen, qua balletkulturens meget gamle 


historik som kunstform i de gamle historiske bygninger. Synlige traditioner ses som rutiner 


der kommer til udtryk inden for de sociale traditioner, arbejdsrelaterede traditioner og 


endelig ledelses traditioner (Schultz, 1990, s:32).  


 


3.2.3.a Sociale traditioner 
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På balletten er kroppen i centrum for konstant bevægelse, enten gennem hård træning eller 


udstrækning som foregår stillesiddende som oftest på gulvet. I denne analyse inddrages de 


sociale rutiner, der forekommer i konteksten omkring salene i forbindelse med dansernes 


træning eller prøver. Det sociale i den sammenhæng opstår f.eks. i forbindelse med 


udstrækning af kroppen som er en daglige rutine der foregår før og efter trænings- eller 


prøvesammenhæng. Da ritualerne foregår uden for timerne, er det muligt for danserne at tale 


sammen, hvilket ikke er muligt under træning eller til prøverne. Det sociale kommer til udtryk 


ved at mindre flokke blandede mænd og kvinder sidder sammen på gulvet i mindre klynger, 


og organiserer sig efter hvem de har lyst til at være sammen med socialt, og ikke ud fra de 


positioner eller roller de er tildelt, når de indtager salen. Der tales om løst og fast, grines og 


pjattes afdæmpet men hørbart.  


En anden rutine som danner rammen om sociale traditioner er de kvindelige dansers rutiner 


omkring påføring af balletskoene. Tæerne tapes ind og skal omhyggeligt i balletskoene, som 


lige så omhyggeligt skal snøres på en ganske særlig måde. Rutinen tager tid, da det er af 


afgørende betydning at værne om fødderne, som lider den hårde last, når der skal danses 


f.eks. på tåspidser. Påføringen af balletskoene foregår derfor også ofte i flok på gulvet, i 


mindre grupper, og kvinderne får vendt lidt af hvert under den daglige rutine, som danserne 


kan gennemføre med lukkede øjne, da rutinen er blevet gennemført mange gange dagligt 


siden dansernes optagelse på skolen som små.  


De nødvendige rutiner omkring udstrækning af kroppen og den omhyggelige påføring af 


balletskoene ses begge som rutiner der udføres og danner rammen om sociale traditioner. De 


sociale traditioner opretholdes af den kulturelle funktion venskab, intimitet og kærlighed og 


ligesom det fælles nonverbale sprog, som kommunikeres gennem påføringen af 


ballerinaskoene, indikerer rutinerne at danseren er på vej til eller fra træning eller en prøve.  


 
 
3.2.3.b Arbejdstraditioner 


Opvarmning af kroppen er en betydningsfuld fast del af det daglige arbejde som balletdanser, 


og forekommer som en daglig rutine der bliver til gennem det fælles verbale- såvel som 


nonverbale sprog.   


Med sin autoritative magt i salen udtrykker underviseren overfor danserne, hvad han ønsker at 


få dem til at gøre ved at anvende de franske faglige udtryk som udgør det fælles verbale 


sprog. Samtidig knipser underviseren og understreger nonverbalt sammen med musikken, at 


danserne skal sænke eller øge tempoet eller udvise mere præcision i trinene.  På den måde 
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fastholder de kulturelle funktioner: magt og status, samt det fælles sprog, en rutine omkring 


opvarmningen af danserne som en arbejdstradition på balletten.  Arbejdstraditionen kommer 


ligeledes til udtryk ved den klare arbejdsfordeling mellem dansere, underviser og pianist, som 


alle er til stede i salen, når opvarmningen skal begynde.  


Når underviseren kommer ind i aspiranternes træningssal lige på klokkeslettet hvor træningen 


starter, indtager aspiranterne forskellige pladser ved barrerne uden at spørge sig frem eller 


afvente ordre. Pianisten sidder klar ved flyglet og afventer tegn til start og på den måde 


begynder undervisningen stort set uden ord. Kun et vink eller et nik fra underviseren til 


pianisten indikerer at musikken skal begynde.  Der hersker således ingen tvivl om hvad der 


skal ske og hvem der gør hvad, hvilket vidner om at opvarmningen af aspiranterne foregår 


som rutiner der har udviklet sig til arbejdstraditioner blandt danserne, styret af de kulturelle 


funktioner: magt og status samt det fælles verbale- og nonverbale sprog.  


 


3.2.3.c Ledelsestradition 


Gennem tiden har balletkulturen bevaret den ledelsesstruktur i salene som i dag kendetegner 


balletten og andre kunstneriske organisationer som f.eks. et symfoniorkester. Ledelsesformen 


er autoritativ på den måde, at det er underviseren (dirigenten) som fuldstændig indtager den 


ledende rolle og, i enighed med danserne, har den ubetingede magt i salen.  


Den ledende rolle kommer til udtryk ved at underviseren som den eneste fastsætter musikkens 


tempo eller korrigerer dansernes trin blot med lyden af fingerknips og samtidig er den eneste 


der anvender det verbale fællessprog.  


Den totale autoritative magt ligger således hos underviseren både ved aspiranternes daglige 


træning og ved kompagniets prøver og kan karakteriseres som ledelsestraditionen inden for 


undervisningen af aspiranterne. Ved den daglige træning af aspiranterne udviser underviseren 


sin magt gennem sin fysiske placering siddende på en stol foran danserne. Underviseren 


sidder som oftest tilbagelænet og holder et skarpt øje med danserne, som også holder skarpt 


øje med underviseren som uddeler ordre om hvilke dansetrin der skal udføres og samtidig 


uddeler korrektioner, som forventes efterlevet med det samme. Det er kun underviseren der 


har magt og status til at tale eller knipse ved undervisningen, og når underviseren korrigerer 


en danser, henvender underviseren sig ikke ved at nævne navnet på personen. Det tages for 


givet, at danseren udviser så megen interesse og engagement, at danseren selv holder øje med 


hvem underviseren taler til. Danserne modtager således udelukkende informationer, og skulle 


underviseren afkræve et svar, er det med retoriske undertoner som: ”jeg tror du ved hvad jeg 
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mener”, som kun kræver et konsensusgivende nik fra danseren. Den autoritative magt hos 


underviseren er en gammel ledelsestradition også inden for andre fagområder som f.eks. 


dirigenten ved et symfoniorkester, og holdes ved lige gennem den kulturelle funktion magt og 


status.   


3.2.4 Historier 
Historier bidrager til at definere vores virkelighed ved at forme vores forståelse af fortid og 


fremtid gennem fortællinger om succeser og fejltagelser, helte og skurke (Christensen et. al, 


s:86, 2008).  


Inde på balletten bliver det meget hurtigt ”synligt” at Det Kongelige Danske Ballet kompagni 


har revolutioneret ballethistorien på verdensplan tilbage i 1830, under ledelse af den afdøde 


balletmester August Bournonville. August Bournonville tilførte balletkompagniet en ny stilart 


inden for ballet som medførte kompagniets succesfulde verdensberømmelse i 1830, og har 


således skabt præcedens for ballettens identitet som et af verdens bedste kompagnier. 


Historien om August Bournonville former således forståelsen af ballettens fortid som 


revolutionerende for ballettraditionen. Historien former også fremtiden både gennem 


nulevende fortællinger om Bournonville som helt og ved ballettens repertoire, som bærer 


traditionen videre gennem aktuelle forestillinger (Årsberetning, 2009). 


Bournonvilletraditionen og den medfølgende verdensberømmelse, som i dag danner 


fundamentet i ballettens undervisning og har indflydelse på valg af repertoire, bidrager som 


historie til dannelsen af ballettens nuværende identitet.   


Andre historier blandt aspiranterne som bidrager til at påvirke, bekræfte og guide 


medlemmerne er historier om tidligere solodansere og solister som virtuoser og unikummer. 


”Heltehistorierne” skaber en forståelse af eller mening med det hårde slid i træningslokalet, 


og samtidig refortolkes den hierarkiske lagdeling af hvor henne man hører til og hvorhenne 


man muligvis kan ende, hvis man identificerer sig med historiens helte. Balletmesteren 


Nikolaj Hübbe afspejler en sådan heltehistorie. Hans imponerende karriere som solodanser 


ved New York City Ballet startede, da han blev optaget på Den Kongelige Danske Ballet som 


barn og er en sand historie om karriere og succes. Historien om Nikolajs imponerende 


karriere, bidrager således til at skabe mening med dansernes hårde daglige slid og fremtidige 


muligheder.  


 


Opsummering af artefaktanalysen 


Fig. 1. indeholder et sammendrag af ballettens artefakter 
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Fig. 1. Oversigt over artefakttyper 
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4. Værdianalyse 
Efter analysen af ballettens artefakter, som opererede på det øverste synlige lag af kulturen, er 


næste skridt ind i balletkulturens materie et indblik i medlemmernes udtalte 


bevidsthedsniveau. Bevidsthedsniveauet handler om medlemmernes egne opfattelser af 


hvordan tingene burde være – kaldet værdier, i forhold til hvordan de rent faktisk er. Formålet 


med denne analysedel er derfor, at indkredse værdierne som eksisterer på balletten som de 


præmisser der ligger til grund for medlemmernes sortering af tilstande og handlinger som 


ønskværdige eller uønskværdige blandt medlemmerne (Schultz, 1990, s:48).  


Jeg indledte opgaven med en definition af medarbejderne på balletten som kunstnere som ofte 


har en følelse af at tjene et højere formål, og at der ofte knytter sig nogle stærke værdier til 


professionerne, som fungerer som rettesnor i arbejdet (Hein. H, 2008, s:5).  I en kultur hvor 


medlemmerne defineres som kunstnere, fremstår værdier således særlig stærkt i kulturen og 


samtidig i tæt tilknytning til balletprofessionen.  


Sondringen mellem de kulturelle funktioner fortsætter i værdianalysen, som er et 


analysemæssigt resultat af artefaktanalysen og interviewene. 
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4.1 At skabe en god forestilling 


At skabe en god forestilling anses som en fælles værdi på balletten, fordi den danner 


præmisser for sortering af forskellige tilstande og handlinger som ønskværdige eller 


uønskværdige blandt medlemmerne, f.eks. under. Prøverne, hvor processen at skabe en 


forestilling foregår. 


Værdien om at skabe en god forestilling eksisterer på tværs af ballettens forskellige 


afdelinger, som udgør dansere (kompagni og aspiranter), ledelse og den administrative 


afdeling. Når aspiranterne sorterer tilstande og handlinger som ønskværdige eller 


uønskværdige til prøverne i salen under opbygning af en forestilling, operationaliseres denne 


sortering nonverbalt, gennem forhandlinger, udveksling af erfaring og løsning af problemer.  


 


Nonverbal erfaringsudveksling sorteres som en ønskelig handling på baggrund af 


fællesværdien: at skabe en god forestilling 


Forud for prøverne til en forestilling, bliver danserne tildelt forskellige roller som de skal 


indtage til en given forestilling. De prestigefyldte roller tildeles ofte de hierarkisk højest 


placerede solodansere som, grundet et højt teknisk niveau og et særligt udtryk, ofte danner 


forbilleder for aspiranterne. For at lære af solodansernes udtryk og høje tekniske niveau 


observerer aspiranterne dem under prøverne, med henblik på at aflæse hvordan solodanseren 


kropsligt udtrykker sig, når de skaber særlig beundringsværdig kunst.  Aspiranten anvender 


observationerne som inspiration til egen performance i forbindelse med en forestilling, og på 


den måde forekommer en nonverbal erfaringsudveksling eller videndeling mellem danserne.  


Værdien at skabe en god forestillingen gøres således til præmis for danserens nonverbale 


erfaringsudveksling som sorteres som en ønskelig handling blandt aspiranterne i forbindelse 


med at skabe en forestilling.  


 


Nonverbale konflikter sorteres som uønskelige tilstande og løses på baggrund af værdien at 


skabe en god forestilling, gennem et nonverbalt fælles sprog. 


Når der opstår konflikter mellem medlemmerne i forbindelse med prøver i salen, forekommer 


yderligere et eksempel på hvorledes værdien: at skabe en god forestilling danner grundlag for 


sortering af handlinger. 


Instruktørens opgave er, at få danserne til at skabe et ganske bestemt udtryk, som 


balletmesteren eller koreografen forventer danserne får frem i forestillingen. Hvis danserne og 
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instruktøren er uenige under prøverne omkring dansernes udtryk, kan der opstå uenighed som 


munder ud i konflikter.  


Konflikterne udspiller sig ofte nonverbalt i salen, eksempelvis ved at danseren demonstrerer 


modvilje ved kropsligt at agere sløvt eller uengageret, eller instruktøren ignorerer eller 


oppositionelt retter på en danser (Bilag 6. Instruktør). Den konfliktprægede situation som 


udspiller sig gennem et nonverbalt fællessprog mellem danser og instruktør, sorteres af 


medlemmerne som en uønskværdig handling og søges løst ud fra værdien om at skabe en god 


forestilling.  


 


At være en del af kernen sorteres som en ønskelig handling - kernen er den centrale funktion i 


forhold til at skabe en god forestilling og eksisterer på baggrund af gruppegrænsen mellem 


indenfor udenfor – indenfor er en ønskelig handling udenfor er uønskelig.   


Ud over den kulturelle funktion: fælles sprog er den kulturelle funktion: gruppegrænser 


ligeledes i spil i forbindelse med værdien: at skabe en god forestilling.  


I et interview med ledelsen, fandt jeg frem til, at ledelsen placerer danserne i ballettens 


centrum sammen med selve forestillingerne som benævnes som ballettens ”kerne”.  


”Danserne og forestillingerne er kernen i den kongelige ballet”! (Bilag 3. Ledelsens 


illustration, Bilag 6. Ledelsen).   


Eftersom aspiranterne deltager i forestillingerne og ved prøverne med kompagniet, ses 


aspiranterne som en del af denne ”kerne”.   


Øvrige funktioner som er forbundet med selve processen hvorunder forestillingerne skabes 


placerer ledelsen uden om ballettens ”kerne”, som derved markeres af gruppegrænser for 


hvem der er en del af ”kernen” og hvem der placeres udenom. Funktionerne uden om 


”kernen” omhandler planlægning, administration, markedsføring mm. og fungerer, ifølge 


ledelsen, som funktioner der kontribuerer til værdien at skabe en god forestilling. Sorteret ud 


fra præmissen om at skabe en god forestilling, opretholder den kulturelle funktion: 


gruppegrænser ledelsens inddeling af ballettens forskellige afdelinger ud fra en kernemetafor, 


hvor det at være en del af dette centrum udgør en ønskelig tilstand. Værdien: at lave en god 


forestilling er imidlertid til diskussion på balletten i forhold til gruppegrænserne. Hvem der 


udgør ballettens ”kerne” i forhold til opbygning af en god forestilling, er der nemlig ikke helt 


enighed om på tværs af ballettens afdelinger. Ved samtaler med forskellige medlemmer fra de 


administrative afdelinger synliggøres hvorledes andre afdelinger anser sig selv som ”kernen” 


eller den centrale funktion i forbindelse med processen hvorunder en god forestilling skabes. 
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Alle afdelinger og medlemmer på balletten er dog enige om, at det at skabe en god forestilling 


er værdifuldt for balletten. At være en del af ”kernen” sorterers således som en ønskelig 


tilstand blandt medlemmerne, og samtidig gøres kernen til genstand for diskussion i forhold 


til hvem der udgør selve kernen og hvem der er uden for på baggrund af den kulturelle 


funktion: gruppegrænser.  


 


4.2 Et liv udenfor balletten  
En anden værdi som relaterer til den kulturelle funktion: gruppegrænser, udgør værdien 


omkring det at have et liv uden for balletten i modsætning til inden for balletten. Aspiranterne 


udtrykker klare behov for og belyser eksplicit vigtigheden i socialt at omgås mennesker som 


ikke er en del af balletten og hverdagen på DKT. Aspiranter sorterer således det at skabe 


yderligere indhold i deres liv ud over det at danse ballet, som en ønskelig handling, og 


definerer dette ”liv” som noget der foregår uden for ballettens regi, markeret af den kulturelle 


funktion: gruppegrænser. Derved markeres grænsen mellem indenfor og udenfor balletten, 


hvor et liv udenfor sorteres blandt medlemmerne som en ønskelig handling: 


”Jeg har venner uden for balletten, da jeg mener det er vigtigt at have et liv ved siden af. Men 


det er på bekostning af nattesøvnen engang imellem, da jeg først er færdig med prøverne kl. 


23, og der skal de andre i byen”! (Bilag 6. Aspirant).  


Det betydelige ved at have et liv uden for ballettens kontekst forklarer aspiranterne med at det 


kan være hårdt at komme videre, hvis en træning, en forestilling eller en prøve er gået dårligt. 


Har en danser ikke andet at ”gå op i”, kan nedturene fylde for meget og være svære at komme 


over.  Livet udenfor balletten kan således ses som dansernes forsøg på at danne et 


sikkerhedsnet i forhold til den stærke indflydelse balletprofessionen har på danserens 


personlige liv som kunstnere. Et liv udenfor balletten danner således præmisser for dansernes 


sortering af handlinger inde på balletten, hvor det at danserne ind imellem forsøger at 


distancere sig fra ballettens kontekst ses som en ønskelig handling blandt medlemmerne.  


4.3 Vi er de nederste i hierarkiet 
Blandt aspiranterne udtrykkes værdien: vi er de nederste i hierarkiet, som kommer til udtryk 


gennem den kulturelle funktion magt og status. Værdien danner præmisser for aspiranternes 


sortering af påklædningsrestriktioner som en slags uniformering der anses som en uønsket 


tilstand. Som jeg kom frem til i artefaktanalysen, forekommer der særlige påklædningskrav 


blandt aspiranterne som ikke gør sig gældende for kompagniets medlemmer (3. 


Artefaktanalyse). Restriktionerne om påklædning udtrykkes som udtrykkes blandt 
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aspiranterne som irriterende og en del af en gammeldags undervisningsform: ”Det virker total 


”old school-agtigt” at vi skal have hvid trikot og mørk dragt på”! (Bilag 6. Aaspirant). ”Vi 


havde lige glædet os til, at kunne bestemme lidt mere selv, efter alle årene på balletskolen”! 


(Ibid.).  


Med hensyn til underviserens krav om ens påklædning blandt aspiranterne, siger aspiranterne 


ikke imod eller stiller spørgsmålstegn: ”Vi er jo de nederste i hierarkiet”!(Bilag 6. Aspirant) 


er aspiranternes forklaring på, hvorfor der gælder særlige restriktioner for aspiranterne. Den 


fælles værdi blandt aspiranterne om at være nederst i hierarkiet, danner således præmisser for 


sorteringen af påklædningsfrihed som en ønskelig tilstand, og forstærkes når aspiranterne 


deltager ved kompagniets prøver.  


Det skyldes, at til aspiranternes træningstimer, som foregår alene med aspiranterne som 


deltagere, gælder de samme krav om påklædning i forhold til alle, og der eksisterer ikke et 


formelt hierarki, som giver nogen mere status end andre. Til gengæld eksisterer et formelt 


hierarki blandt korpsdanserne jf. 3. Artefaktanalyse, hvor status følger de øverste lag i 


hierarkiet, og hvor aspiranterne udgør det nederste lag med mindst status. Når aspiranterne 


indgår i sammenhængen med kompagniet under prøverne og det eksisterende formelle 


hierarki, synliggøres de hierarkiske forskelle blandt andet gennem påklædningsrestriktionerne 


som er forbeholdt aspiranterne som jo udgør det laveste lag i kompagniets formelle 


statusgivende hierarki.  


På baggrund af påklædningskravene som fastholder en hierarkisk lagdeling med aspiranterne 


positioneret nederst, bliver frihed til valg af påklædning blandt aspiranterne anset som lig med 


status og højere placering inden for ballettens hierarki, og sorteres som en ønskelig tilstand ud 


fra værdien: vi er de nederste i hierarkiet.  


 


 


Værdien at være lavest i hierarkiet danner præmisser for sortering af handlingerne omkring 


placering i salene 


Den kulturelle funktion: magt og status, organiserer endvidere måden hvorpå aspiranterne 


indtager pladserne i salen til prøverne med kompagniet. Som nævnt anser danserne pladserne 


forrest ved spejlene som de bedste pladser og som uformelt forbeholdt solodansere med mest 


status qua deres øverste hierarkiske placering på balletten. Hermed opstår en sortering af 


handlinger blandt aspiranterne omkring dansernes ønskværdige eller uønskværdige placering i 
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salen, som sker ud fra præmisserne om en hierarkisk lagdeling styret af den kulturelle 


funktion magt og status.  


Aspiranterne udtaler:  


”Vi stiller os helst bagved til prøverne – vi er jo ligesom de nederste i hierarkiet”! (Bilag 6. 


Aspirant).  


Én aspirant udtaler engang at have trodset normen for denne adfærd i salen og stillet sig foran 


blandt solodanserne til en prøve med kompagniet. Aspiranten blev forvist af den solodanser 


som plejer at stå netop der, hvor aspiranten havde placeret sig, og værdien om at aspiranterne 


er de nederste i hierarkiet dannede præmis for solodanserens sortering af handlingen som 


uønskværdig.  


Balletmesteren anvendte i samme situation sin autoritet til at skære igennem og bryde 


normen: ”Du skal ikke stå helt dernede – kom her op foran”! Hvorfor værdien blev gjort til 


genstand for en diskussion mellem de hierarkiske lag på balletten.  


Det sker dog ikke ofte, at aspiranterne udfordrer fordelingen af de statusberettigede pladser 


forrest ved spejlene, eller at balletmesteren med sin magt griber ind over for normen.  


En instruktør udtaler, at det er vigtigt at solodanserne står forrest: ”De bærer den tungeste 


byrde og har knoklet mest for at opnå netop den position, og fortjener derfor de bedste 


pladser”! (Bilag 6. Instruktør).  


Ved balletmesterens indgriben overfor solodansernes uformelle indtagelse af faste pladser, og 


instruktørens udtalelser om at solodanserne fortjener de bedste placeringer, synliggøres 


hvordan værdien om hierarkisk lagdeling eller udligningen heraf, udtrykt gennem placering i 


salene, er til diskussion blandt medlemmerne på balletten.  


Aspiranternes placering som det nederste lag i ballettens hierarki danner dog fortsat 


præmisserne for aspiranternes handlinger som afspejles synligt gennem aspiranternes 


placering hovedsagligt bagerst i salen ved prøver med kompagniet.  


4.4 Vi er et af verdens bedste kompagnier 


En stærk værdi som udtrykkes blandt medlemmerne på balletten og som hænger sammen med 


kulturfunktionen magt og status, er værdien om at: ”Vi er et af verdens bedste kompagnier”! 


(Bilag 6. Aspirant, Ledelse).  


Værdien har rode i ballettens historisk største succes, som stammer fra balletmesteren August 


Bournonvilles revolutionerende ballettradition nævnt i artefaktanalysen (3. Artefaktanalyse).  
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At balletten er helt særegen, grundet sin Bournonvilletradition, udtales ofte blandt 


medlemmerne på balletten og kommunikeres af ledelsen eksplicit flere steder som f.eks. i 


Årsberetningen 2009: 


”Vi er i besiddelse af en unik, kunstnerisk kulturarv i Bournonvilles balletter..[..]”! 


(Årsberetningen 2009, s:15). 


Det er særlig synligt at værdien om at være et af verdens bedste kompagnier danner 


præmisser for sortering af handlinger og tilstande, i forbindelse med planlægning af ballettens 


repertoire. For eksempel danner Bournonvilletraditionen rammen for planlægning af 


repertoire, hvor det at føre verdenssucces videre som en stolt tradition anses som en ønskelig 


tilstand blandt ledelsen på balletten. Ved en grundigere spørgen ind til hvorfor og hvem der 


definerer Den Kongelige Ballet som et af verdens bedste kompagnier, fandt jeg frem til, at der 


eksisterer uenighed blandt medlemmerne om netop denne værdi. En instruktør udtalte således, 


at det er en selvopfyldende profeti, som balletten stadigvæk lever højt på, og at balletten i dag 


i den grad er i konkurrence med andre meget dygtigere kompagnier på verdensplan. Trods den 


interne uenighed om ballettens internationale status, danner værdien om at være et af verdens 


bedste kompagniet grundlag for dansernes herunder aspiranternes sortering af ønskelige 


tilstande og handlinger. Det afspejles i aspiranternes udtalelser om, at deres forestående 


forhåbentlige optagelse netop er i Den Kongelige Ballets kompagni, frem for andre 


kompagnier i udlandet, grundet den status balletten tillægges af medlemmerne.  


4.5 Bland dig ikke i andres anliggender 


Værdien om at blande sig uden om andres anliggender danner præmisser for sortering af 


tilstande, hvor det at bevare et pletfrit omdømme anses som ønskværdigt. 


De fleste kunstnere – herunder aspiranter knytter som nævnt særlig stærke sociale relationer 


og bånd til institutionen og miljøet omkring balletten gennem de livslange uddannelsesforløb 


og ansættelser (Hein, H, 2008). Eftersom alle aspiranter og kompagniets medlemmer på 


balletten, med meget få undtagelser, har gået i skole sammen og samtidig har levet deres 


barndom, ungdom og voksen liv sammen på balletten, bliver der dannet, såvel som brudt, 


mange venskaber og kærlighedsrelationer på godt og ondt.  Derfor fungerer den kulturelle 


funktion: intimitet, venskab og kærlighed som en stærk kulturel funktion, der opretholder 


reglerne for de tætte og livslange relationer (2. Artefaktanalyse). Hvis medlemmerne 


forholder sig til, eller bliver en del af konflikter, parforhold, skilsmisser, utroskab mm, kan 


det enkelte medlems hverdag blive en del mere kompliceret på balletten, grundet de 
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følelsesmæssige konsekvenser konflikter mm. medfører. Derudover indgår danserne i 


turnéaktivitet på balletten, hvor medlemmerne rejser sammen og skal kunne fungere sammen 


som rejsepartnere. Er man viklet ind i og blevet en del af konflikter, kan det være kompliceret 


og decideret umuligt at fungere optimalt som danser, på scenen såvel som udenfor scenen. 


Det anses således blandt danserne som ”fint” eller nærmest æterisk at komme igennem en 


karriere på balletten uden at være en del af for mange rygter, dårlige historier og dramaer. Der 


eksisterer derfor en fælles værdi, udtalt af mange dansere, som handler om ikke at blande sig i 


andres anliggender: ”Man skal ikke blande sig i for meget på balletten for ens egen skyld”! 


(Bilag 6. Instruktør). Værdien skaber således en ønskværdig tilstand blandt danserne, som 


handler om at bevare sit omdømme nogenlunde ”pletfri”, dvs. uden for mange eskapader og 


uheldige episoder, og samtidig tilstræbe at undgå at blive involveret i konflikter som kan 


virke hæmmende på kunsten. Værdien om at blande sig uden om andres anliggender danner 


på den måde, gennem den kulturelle funktion intimitet, venskab og kærlighed, præmisser for 


en sortering, hvor et godt omdømme anses for at være en ønskelig tilstand blandt danserne, 


under deres livslange forløb og ansættelser på balletten.  


4.6 Aspirant årene er de hårdeste – en slags straf 
Aspiranterne er på et tidspunkt i deres karriere, hvor de enten kasseres helt som danser, eller 


bliver fastansatte i kompagniet under en  kontrakt. Desuden har de overtaget Truman som 


underviser fra kompagniet da kompagnidanserne nægtede at samarbejde med ham. 


Gennem mine interview med aspiranterne udtrykte aspiranterne eksplicit, at årene som 


aspirant er de absolut hårdeste en danser skal igennem på sin rejse fra balletbarn til eventuel 


fastansat korpsdanser. Udover deltagelse ved prøverne og assistance ved forestillingerne om 


aftenen, udgør aspirant- årene de sidste år med obligatorisk undervisning to gange dagligt ud 


over prøver med kompagniet og forestillingerne om aftenen. Aspiranterne oplever på 


nuværende tidspunkt, at de skal begynde helt forfra med indlæring af grundtrinene: ”Alt skal 


gøres anderledes end hvad vi i 12 år har lært på skolen”! (Bilag 6. Aspirant). ”Det er en stor 


omvæltning og vi har kun to måske tre år til at lære det hele forfra”! (Bilag 6. Aspirant). 


Undervisningen på balletskolen, som aspiranterne har forladt til fordel for 


aspirantuddannelsen, foregik efter principperne: alting danserne gør, er godt, det skal bare 


gøres endnu bedre. På aspirantuddannelsen oplever aspiranterne, at stort set alt er dårligt eller 


udueligt hvilket, underviseren demonstrerer ved at ignorere eller kritisere aspiranterne meget 


mere end de er vant til, endda på en gammeldags og utidig måde (Bilag 6. Aspirant). Den 


mere gammeldags undervisningsform virker demotiverende på aspiranterne, og aspirantårene 
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opfattes blandt aspiranterne som et kapitel der blot skal overstås. Aspirantårene anses derfor 


som en slags straf blandt aspiranterne, og forstærkes af, at den underviser aspiranterne har på 


nuværende tidspunkt, er en underviser som har forladt kompagniet grundet 


samarbejdsvanskeligheder med kompagniets dansere: ”kompagniet gad jo ikke have ham, men 


nu har vi fået ham”! (Bilag 6. Aspirant).  


Kombinationen af at aspiranterne ikke er fastansatte på kontrakter som kompagnidanserne og 


af samme underviser kan vurderes egnet eller uegnet til optagelse i kompagniet ved eksamen 


medfører, at danserne omtaler sig selv som i en ”tab/tab” situation og nederst i ballettens 


hierarki.  


Aspiranterne ser overtagelsen af en uønsket underviser fra kompagniet, som en straf der ligger 


i at være nederst i hierarkiet og ikke fastansat på kontrakt. At det er den samme underviser der 


er med i udvælgelsespanelet, når aspiranterne skal til den endelige eksamen som er 


adgangsgivende til kompagniet, medfører frustrationer blandt aspiranterne ved den daglige 


træningen. Frustrationerne nedtones og accepteres som en del af det at være aspirant ved 


hjælp af den kulturelle funktion: straf og belønning, og den fælles værdi om: at aspirant årene 


er en slags straf, danner præmisserne for at medlemmerne sorterer optagelse i kompagniet 


som en ønskelig tilstand, og aspirantårene som uønskelig tilstand der blot skal overstås. 


4.7 Man piber ikke over smerte 


En stærk værdi der handler om at trodse sine fysiske grænser til fordel for kaldet, ligger til 


grund for dansernes sortering af tilstande hvor udholdenhed og vilje er ønskelige handlinger 


og tilstande. 


En del af den indledende definition på kunstnere var, at kunstnerne ofte har en følelse af at 


tjene et højere formål, og at der ligeledes til faget knytter sig en særlig moral eller etik, som 


medlemmer af professionerne bør efterleve (Hein, H, 2008).  


Derfor er det magtpålæggende som observatør, at spørge ind til hvad der driver danserne til at 


blive ved med at danse og trodse træthed og ømme fødder.  


Aspirant: ”Man bliver fanget af at blive ved, for at opnå følelsen af, en god træningstime”!  


Blandt danserne tales yderst sjældent om smerter eller træthed. Emnet er på en måde 


uvæsentligt eller tabubelagt, og som nævnt tidligere, bliver læger og fysioterapeuter bedt om 


at observere danserne med henblik på at gennemskue, hvem der eventuelt har smerter for at få 


danserne af gulvet i salen og i behandling. 
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Man piber således ikke over smerter eller træthed som danser, og som udtalt af en aspirant – 


om det at være udmattet af træthed eller lignende: ”Det vænner man sig til”! Danserne kan 


præstere at komme til formiddagstræning og gennemføre dagens hårde program uden at have 


fået nattesøvn overhovedet, grundet et valg om at deltage i et liv uden for balletten. Fordi, 


som en aspirant udtaler: ”Går en træning godt, er det det hele værd og prisen der betales er 


helt ligegyldig – følelsen af en god time ophæver alt”!  Som en del af balletkulturen og 


professionen hersker der således en stærk fællesværdi om det at trodse sine grænser fysisk og 


mentalt og tjene det højere formål - at opnå den sublime tilstand, hvor balletten både teknisk 


og kunstnerisk går op i en højere enhed. Det religiøse og endvidere ideologisk indlejrede i 


kulturen handler således om, at det der driver danseren til at trodse sine grænser er stræben 


efter at opnå det udefinerbare kunstneriske mål, som hos danseren udløser et øjebliks 


lykkefølelse af en ophøjet situation, hvor alt går op i en højere enhed (3. Artefaktanalyse). 


Men for at muliggøre det at forfølge det stærke kald som kunstnerne føler for ballet, bliver 


emner som træthed og smerter tabubelagte samtaleemner, og det at trodse sine grænser anses i 


stedet som heltemod og vilje. Værdien at styrke og vilje gennem det at trodse sine grænser 


uden at pibe, udgør således en del af den stærke etik og moral der knytter sig til professionen.  


 


Værdien om ikke at pibe, danner yderligere præmisserne for at sorteringen af tilstande som 


casting til statusgivende roller er en ønskelig handling. 


Endvidere er værdien om ikke at pibe over smerte knyttet til den kulturelle funktion magt og 


status. Det skyldes, at hvis danserne udviser tegn på overbelastning eller smerter, risikerer 


danserne, at de ikke castes til de krævende og statusgivende roller ved forestillingerne. Da det 


at blive tildelt de krævende og statusgivende roller er måden hvorpå danserne kan bevæge sig 


op ad karrierestigen, er denne casting til rollerne vigtig for en balletdansers karriere. 


Sorteringen af den ønskelige tilstand, at dansere er castes til krævende roller ved at fremstå 


smertefri og ikke udviser tegn på overbelastning, styres således af værdien om at man ikke 


piber over smerter.   


4.8 Ballet er finkultur 


Værdien om at ballet er finkultur danner præmisser for medlemmernes sortering af 


disciplineret velopdragen adfærd som ønskelig kombineret med affekteret accent.  


En anden værdi som gennem tiden er ideologisk indlejret, tilmed i samfundet uden for 


balletten, er værdien om, at ballet er finkultur og forbeholdt et særligt samfundslag 
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(DiMaggio, P. 1987). Værdien kommer til udtryk på balletten gennem medlemmernes sprog, 


som for mange danseres vedkommende afsløres gennem f.eks. en affekteret accent og for det 


meste et pænt og velovervejet ordvalg.  Desuden eksisterer der en dyd omkring det at være 


disciplineret, velopdragen og poleret, så man kan begå sig blandt f.eks. de royale som ofte 


gæster balletten som publikum eller for Dronningens vedkommende i 1991 som scenograf og 


kostumedesigner11. 


Den tætte tilknytning som balletten har – og altid har haft - til kongehuset, og ballettens 


brand: Den Kongelige Ballet, bidrager begge med en royalisme som opretholder værdien om, 


at kunstarten er for de højere samfundslag. Den ideologisk samfundsindlejrede værdi kan 


spores helt tilbage til ballettens oprindelse, som i sin tid udgjorde underholdning forbeholdt 


kongen, og som fortsat danner præmisser for medlemmernes sortering af tilstande som 


ønskeværdige eller uønskværdige. Præmisserne hvorved sorteringen foregår synliggøres 


gennem medlemmernes opretholdelse af en affekteret attitude og poleret fremtoning som en 


ønskelig tilstand og rebelske, outrære undertoner blandt medlemmerne som uønskværdige. I 


ballettens forsøg på at gøre op med værdien om at ballet er for en udvalgt skare, markedsføres 


ballet i dag til et bredere publikum, f.eks. til de unge gennem sitet: www.ungballet.dk12. 


Værdien om at ballet er finkultur og for en udvalgt skare er således til diskussion blandt 


medlemmerne, som på den ene side sorterer de ønskelige handlinger og tilstande ud fra 


præmisserne om at ballet er finkultur, synligt gennem adfærd, og på andre tidspunkter sorterer 


ønskelige handlinger som det at ballet er for alle gennem bredere markedsføring.    


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
11 http://kongehuset.dk/publish.php?dogtag=k_dk_familien_dronningen d.05.05.10 
12 En mulighed for medlemskab, som giver fordele i form af f.eks. rabatter på billetter til forestillinger og særlig 
adgang til danserne før forestillinger (http://www.ungballet.dk/Hvad%20er%20UNGballet.aspx d.5. maj.2010).  
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Opsummering af værdianalysen kan ses i fig. 2. 


 


Fig. 2. Sammenfatning af værdianalyse 
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5. Analyse af kulturens grundlæggende antagelser 
Det tredje og sidste analyseniveau i denne undersøgelse, søger at nå helt ind i balletkulturens 


inderste materie. Analysen udspiller sig på det ubevidste plan blandt medlemmerne, og 


hensigten er, at afdække de grundlæggende antagelser, som repræsenterer det medlemmerne 


rent faktisk gør, frem for hvad de siger, de gør - som i værdianalysen. Først ved kendskabet til 
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ballettens grundlæggende antagelser om dybereliggende, abstrakte og mere generelle forhold, 


er det muligt at forstå de tidligere indkredsede artefakter og værdier (Schein, 1994, s:42). 


I denne analysedel skabes på den måde et selvstændigt analytisk paradigme, hvor de 


kulturelle funktioner, som har dannet analysestrategisk omdrejningspunkt ved både artefakt- 


og værdianalysen, erstattes af mere abstrakte dimensioner hvorom de dybereliggende 


antagelser dannes (Bilag 2. Teoretisk anvendelse). Empirisk tager analysen afsæt i den 


samlede mængde data, herunder de foretagne interview, mine observationer og mine samtaler 


med øvrige medlemmer fra balletten - herunder administrationen. 


De udvalgte af Scheins abstrakte dimensionerne udgør: 


 


◦ Virkelighed og sandhed   


◦ Tidsbegrebet 


◦ Menneskelig natur 


◦ Menneskelige relationer 


 


Afsnittets struktur: 


Indledningsvis redegøres for hvorledes jeg har fundet frem til valgte grundlæggende 


antagelser, hvorefter antagelserne analyseres ved hjælp af Scheins dybtliggende dimensioner. 


Efterfølgende sammenholdes ballettens grundlæggende antagelser med det analysemæssige 


resultat af værdianalysen og artefakter. Dette sker med henblik på at vende tilbage til 


værdianalysen ud fra kendskabet til kulturens grundlæggende antagelser – kaldet 


tilbageføring. Tilbageføringen skal endeligt lede til opgavens definitive formål, nemlig at 


belyse balletkulturens dysfunktioner og barrierer for intern integration, som forekommer som 


uoverensstemmelse mellem analyseniveauerne (2. Analysestrategi).  


 


◦ Redegørelse for valgte grundlæggende antagelser 


◦ Analyse af antagelserne vha. dimensioner 


◦ tilbageføring 


5.1 Valg af grundlæggende antagelser 
Jeg har i alt fundet frem til tre grundlæggende antagelser på balletten som fremstår som de 


mest tydelige ved kulturen i forhold til denne opgaves problemfelt. Antagelserne er 


identificeret gennem empirien på forskellig vis, og fremstår som mine tværgående tolkninger 


af det samlede datamateriale. Nogle grundantagelser opstod således ved at datamaterialet 
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fremkaldte en iøjnefaldende undren hos mig, mens andre antagelser er identificeret gennem en 


mere iterativ proces. Sidste nævnte proces er foregået ved hjælp af en ”vandring” frem og 


tilbage mellem de analysemæssige resultater med udgangspunkt i det samlede datamateriale, 


med henblik at finde et mønster. Hver grundlæggende antagelse føres således tilbage til 


mindst to identificerede værdier.  


I det følgende gennemgår jeg de tre antagelser separat, med henblik på en dybere redegørelse 


for antagelsernes emergens.  


 


Antagelserne udgør: 


1. Vi er et af verdens bedste kompagnier 


2. Kun balletfolk forstår 


3. Ballet er finkultur  


 


1. Antagelse - Vi er et af verdens bedste kompagnier 


Den første antagelse: vi er et af verdens bedste kompagnier er indkredset ud fra en iterativ 


proces, mellem artefakt- og værdianalysen i kombination med den samlede mængde data. 


Ballettens Bournonvilletradition optræder f.eks. i analysen af artefakter og værdier, og i 


forbindelse med en tværgående analyse af interview og observationer dannede den samlede 


datamængde, i kombination med de analysemæssige resultater, et mønster omkring bl.a. 


Bournonvilletraditionen ud fra dimensionerne a) tid, og b) virkelighed og sandhed.   


 


2. Antagelse – Kun balletfolk forstår 


I forbindelse med feltobservationen på balletten og de gennemførte interview, opstod i nogle 


sammenhænge, en så åbenlys diskrepans mellem hvad aspiranterne udtalte, og det de rent 


faktisk gjorde, at kulturens grundlæggende antagelse formede sig som en uundgåelig undren 


hos mig. Det gælder f.eks. antagelsen om: kun balletfolk forstår. Ved interviewene udtrykte 


flere af aspiranterne vigtigheden af det at skabe et liv uden for balletten (4. Værdianalyse). I 


modsætning til hvad aspiranterne udtrykte gennem værdien, oplevede jeg som oftest, at 


medlemmerne på balletten handlede ganske anderledes og hovedsagligt ud fra antagelsen: at 


kun balletfolk forstår livet på balletten. Denne divergens opstod f.eks. ved, at jeg stillede 


spørgsmål til en underviser, som led i at få indblik i livet på balletten. Underviseren som ikke 


ville respondere på min nysgerrighed og interesse for hverdagen på balletten, svarede 
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irritabelt og afvisende over for mine adskillelige henvendelser: ”Du er fra en anden verden, 


du forstår ingen ting”! (Bilag 5. Feltnoter, d. 18. februar).  


Denne antagelse former sig hovedsageligt om dimensionen menneskelige relationer. 


 


3. Antagelse – Ballet er finkultur 


Den sidste antagelse er indkredset ved at anskue balletten i en større samfundsmæssig 


kontekst. Balletkunsten var som underholdning traditionelt forbeholdt kongen som det rigeste 


lag i samfundet, og DKT som institution blev bygget som kongens teater med adgang for 


borgerne (4. Værdianalyse). Ballettens kultur bærer således præg af en eksisterende 


samfundsmæssig grundantagelse om at ballet er finkultur og forbeholdt særlige 


samfundsgrupper. Den samfundsmæssige grundantagelse smitter af på kulturen intern på 


balletten og er synlig gennem artefakter og ekspliciterede værdier blandt medlemmerne. 


Antagelsen om at ballet er finkultur danner ligeledes grundlaget for dansernes handlinger og 


konstitueres omkring dimensionerne a) menneskelige handlinger og b) menneskelige 


relationer.  


Antagelserne udgør således: 


 


1. Vi er et af verdens bedste kompagnier 


2. Kun balletfolk forstår 


3. Ballet er finkultur  


 


I de følgende afsnit analyseres hver grundlæggende antagelse ved hjælp af Scheins 


dimensioner som analysestrategisk omdrejningspunkt 


5.2 Vi er et af verdens bedste kompagnier 


Fører tilbage til værdierne: man piber ikke over smerte, at skabe en god forestilling, og vi er 


et af verdens bedste kompagnier.  


Tid er et af de mest centrale aspekter ved en gruppes funktion, og er derfor en velegnet 


adgang til at opnå dyb indsigt i en kulturs grundlæggende antagelser (Schein, 1994, s: 105). I 


forhold til ballettens antagelse om at de er et af verdens bedste kompagnier, spiller 


tidsdimensionen også en væsentlig rolle, idet ballettens fortid under ledelse af balletmester 


Bournonville har haft, og stadig har, stor betydning for hele ballettens fundament, herunder 


uddannelsesplatform og repertoireplanlægning (Artefaktanalyse – Historier). Jeg har 
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endvidere valgt at fremhæve kulturens virkelighed og sandhedsopfattelse som en anden 


væsentlig dimension i analysen af ballettens antagelse om at være et af verdens bedste 


kompagnier. Sandheds- og virkelighedsopfattelsen har nemlig stor betydning for, hvorledes 


ballettens selvopfattelse former sig og forankres i gruppen på et ubevidst plan.   


 


5.2.a Tidsorientering 


Tidsorienteringerne på balletten er hierarkisk forskellige mellem ledelse/ administration og 


dansere. Fælles for de hierarkiske lag er, at nutid og nær fremtid (maks. 5 år) udgør de 


væsentligste tidsorienteringer. På den måde eksisterer fjern fremtid, som medfører 


planlægning i mere end 5 år ud i fremtiden, hverken blandt ledere eller dansere.  


 


Ledelsen: 


Ledelsen planlægger ballettens nære fremtid (inden for 5 år) ud fra fortidens revolutionerende 


ballettradition skabt af balletmester Bournonville (3. Artefaktanalyse).  


Ledelsens planlægning af fremtid sker gennem repertoireplanlægningen som foregår ud fra 


tidsorienteringen nær fremtid ca. 5 år, hvor Bournonvilletraditionen udgør en fast del af 


programmet enten som klassisk opførte forestillinger eller i nyfortolkede udgaver (Bilag 6. 


Ledelsen). Samtidig er Bournonvilletraditionen en del af ballettens internationale image qua 


ballettens tilknyttede uddannelsesplatform som er funderet omkring den særlige 


Bournonville-stile (Ibid.). Dette image både tiltrækker dansere udefra, og tildeler samtidig 


dansere, uddannet på Den Kongelige Danske Ballet, en international status som eksperter i 


Bournonvilletraditionen (Ibid.). Den grundlæggende antagelse om at være et af verdens 


bedste kompagnier, ”støttes” af ballettens konsensusprægede værdi om at skabe en god 


forestilling.  


 


Dansere: 


For balletdanserne er nutiden den grundlæggende tidsorientering, hvilket blandt andet hænger 


sammen med dansernes korte karriere som indebærer, at en danser går på pension i en alder af 


40 år. 


En anden årsag til danserne nutidige tidsorientering, er casting af danserne til rollerne i 


forestillingerne (3. Artefaktanalyse).  Casting forekommer ad hoc fra forestilling til 


forestilling, hvilket vil sige inden for en nutidig tidsorientering på maksimalt 6-7 uger ad 


gangen (Ledelsen). Det medfører, at danserne kun forholder sig til den rolle de indtager ved 
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en aktuel forestilling og den rolle de er tildelt en nær forestående forestilling. Danserne 


behøver på den måde ikke, at forholde sig en tidsorientering der strækker sig ud over de 6-7 


uger det tager at træne sig op til en rolle.  


Ved at gentage vi er et af verdens bedste kompagnier, opretholdes det ideologisk indlejrede i 


balletprofessionen som omhandler danserens evne til at flytte sine grænser næsten til det 


umulige, som på individ niveau omhandler kunstnerens kald og udtalt af medlemmerne 


gennem værdien: man piber ikke over smerte (4. Værdianalyse). Den grundlæggende 


antagelse sørger således for at opretholde danserens motivation som gruppe i det hårde 


arbejde i træningssalen. Det at være medlem af et af verdens bedste kompagnier medfører at 


danserne kan skabe mening i forhold til den nødvendige distancering til kroppens signaler om 


smerter og træthed. For aspiranterne kan den mentale distancering til egen krop være til særlig 


stor hjælp, idet aspiranterne, som er under uddannelse, svæver mellem en skelsættende 


udskillelse fra balletten eller en eventuel fastansættelse i kompagniet (3. Artefaktanalyse). 


Herved forstærkes behovet for at medlemmerne føler sig som et af verdens bedste 


kompagnier, og overbevisningen opnår således særlig stærke betingelser både som værdi og 


som grundantagelse blandt aspiranterne.    


 


Tidsorienteringens betydning for kulturen på balletten 


For kulturen betyder det, at der ikke eksisterer fjern fremtidig tidsorientering med langsigtede 


investeringer (forskning, markedsstrategiske tiltag osv.).  


Den forholdsvis nutidige tidsorientering på balletten medfører til gengæld, at ressourcerne 


centreres til præstationerne omkring de aktuelle forestillinger og dansernes præstationer i nuet 


intensiveres, idet alle kræfter disponeres til det der sker lige nu og her - der ”gemmes ikke til 


natten”.  


På den måde er der på balletten ikke tradition for planlægning og strategiske tiltag, som 


bevæger sig ind i fjern fremtid (over 5 år) i form af forskning eller langsigtede investeringer.  


 


5.2.b Virkelighed og sandhed  


Forestillingerne som afprøvning af sandheden 


I indledningen definerede jeg forestillingerne som ballettens endelige ydelse som fungerer på 


flere niveauer, nemlig en brugerrettet ydelse og en almen ydelse (1. Indledningen).  


Forestillingerne, som den endelige ydelse, kan endvidere anses som afprøvning af 


balletkulturens grundantagelse om: vi er et af verdens bedste kompagnier, som formes om 
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ballettens virkeligheds- og sandhedsopfattelse, og som medlemmerne udtrykker konsensus 


omkring gennem værdien: at skabe en god forestilling (4. Værdianalyse).  


Ved forestillingerne trækkes scenetæppet til side, og dansernes præstationer blottes for 


publikum og anmeldere.  Premieren på en forestilling er således kulminationen af bl.a. 


aspiranternes mange timers træning i flere uger. Premieren fungerer på den måde som en 


afprøvning af det endelige resultat og endvidere afprøvning af ballettens grundlæggende 


antagelse om, at de er et af verdens bedste kompagnier.  


 


Ballettens definition af sandhed ud fra en social virkelighed  


Imidlertid skaber balletten sandheden om, hvem der er et af verdens bedste kompagnier ud fra 


en virkelighedsopfattelse der afgrænses til medlemmerne internt på balletten. Forestillingerne 


som afprøver ballettens socialt definerede sandhed om: vi er et af verdens bedste kompagnier, 


forekommer som en social virkelighed på balletten, idet balletten udelukker, at 


forestillingerne kan gøres til genstand for måling eksternt blandt publikum og anmeldere. Det 


afspejles i dansernes måde at forholde sig til publikum og anmelderes kritik på. Publikum og 


anmelderes udtalelser omkring forestillingerne, anses ikke som en kritik der tages alvorligt 


blandt aspiranterne på balletten: ”Vi ved jo bedst selv, hvornår en forestilling er gået godt! 


(Bilag 6. Aspirant). ”Vi ved jo bedst, hvornår en danser har gjort det godt eller ej”! (Ibid.). 


Balletten udelukker således publikum og anmeldere som en del af ballettens virkelighed, idet 


publikum og anmeldere identificeres som uegnede til at definere sandheden om hvem der er 


blandt verdens bedste. Ballettens sociale virkelighed fremstår således, som konstrueret af de 


forhold danserne er enige om internt i forhold til forestillingerne og som med tiden er indlejret 


som grundlæggende antagelser om, at balletten er et af verdens bedste kompagnier. 


 


”Virkeligheder” der kolliderer 


Idet der er tale om en ydelse i form af opførelse af kunst, besværliggøres publikum og 


anmelderes vurdering eller ”måling” med universelt gyldige ”måleredskaber”. Stemninger, 


følelser og teknik er sværere at vurderer/måle ud fra en fysisk virkelighed der ellers er 


kendetegnet ved, at præstationer ved afprøvning måles og vejes objektivt (- som ved 


sportspræstationer der måles på tid eller fysisk distance (Schein, 1994, s: 99). Trods 


komplikationerne med at måle og veje kunst ud fra en fysisk virkelighedsopfattelse, er 


balletten som en del af DKT underlagt særlige krav som offentlig institution (1.Indledning). 


Det medfører at ballettens forestillinger, af institutionens eksterne omgivelser søges anskuet 
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ud fra en mere fysisk virkelighed. Denne fysiske virkelighed indebærer målinger som 


omhandler 1) overholdelse og udvikling af de gældende normer for klassisk tradition og 


scenekunst formuleret under teaterloven, samt 2) det politisk- administrative hierarkis krav 


om indsigt i og styring af produktionen (Ibid.).  


Ballettens forestillinger som ydelser er derfor, i forhold til afprøvning, adskilt mellem den 


fysiske virkelighed som kendetegner det eksterne spændingsfelt balletten er en del af som 


offentlig institution og ballettens interne sociale virkelighed, hvor medlemmerne handler ud 


fra den grundlæggende antagelse: vi er et af verdens bedste kompagnier.   


 


Virkelighed- og sandhedsopfattelsens betydning for kulturen på balletten 


For kulturen på balletten betyder det, at balletkulturen lukker sig om sig selv ved at skabe 


sandheden ud fra sin egen sociale virkelighedsopfattelse, hvor forestillingerne som 


virkelighedsafprøvning ikke kan måles og vejes ud fra en fysisk virkelighed. Sandheden 


definerer ballettens medlemmer således uafhængig af publikum og anmeldere og det 


spændingsfelt balletten som offentlig institutionen er del af, ud fra den grundlæggende 


antagelse: vi er et af verdens bedste kompagnier. Ud fra Scheins optik omkring 


gruppedynamik, kan ballettens udelukkelse af eksterne omgivelser i form af publikum og 


anmeldere, have indflydelse på gruppens tilpasningsevne, som endvidere kan have 


konsekvenser for ballettens overlevelse på længere sigt (Schein, 1994, s: 19).   


 


5.3 Kun balletfolk forstår 


Fører tilbage til værdierne: At skabe et liv uden for balletten og bland dig ikke i andres 


anliggender. 


I værdianalysen fandt jeg frem til, at danserne udtrykker et stærkt behov for at etablere et 


netværk uden for ballettens regi, som en slags sikkerhedsnet, der skal ”gribe” danserne i de 


situationer, hvor nedturene gør ondt (4.Værdianalyse).  


Ved en nærmere undersøgelse af hvad danseren rent faktisk gør, kommer jeg dog frem til, at 


danserne i meget lille grad opretholder et liv uden for balletten, men i stedet knytter stærke 


relationer til øvrige dansere og det sociale liv inden for balletten som institution. Samtidig 


stemmer antagelsen om, at kun balletfolk forstår overens med den indledende definition af 


kunstnere, som individer der udfører et arbejde som kræver en særlig metaviden, det vil sige 


en overordnet viden, som kun kan erhverves gennem lang tids uddannelse eller træning inden 


for faget (Hein, H. 2008, s: 1). Danserne knytter således særlig stærke bånd og sociale 
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relationer til institutionen og miljøet omkring, gennem de livslange uddannelsesforløb og 


ansættelser. Ved hjælp af 3 udvalgte af Parsons’ mønstervariabler, undersøges ballettens 


grundantagelse om, at kun balletfolk forstår, som en antagelse der skabes omkring 


dimensionen: menneskelige relationer.  


 


5.3.a Følelsesladet eller neutrale relationer i systemet (mønstervariabel 1) 


Mønstervariabel 1 omhandler hvorvidt relationerne mellem mennesker er følelsesladede eller 


søges der at reducere det følelsesmæssige til et minimum.  


Som nævnt har aspiranterne været under uddannelse på DKT siden de begyndte i skole som 


5- 7årige. De mange dansetimer ud over skolegangen etablerer tætte relationer mellem 


eleverne og den institution, de er tilknyttet, og som til tider anses som aspiranternes andet 


hjem (Bilag 6. Aspirant). Ved fastansættelse som danser i kompagniet fortsætter tilknytningen 


til DKT i form af en livstidskontrakt som ophører ved pensionsalderen, som indtræffer når 


danserne fylder 40 år. På baggrund af de mange års tilknytning skabes en kultur, hvor der 


etableres mange relationer på godt og ondt, og der kan bestemt ikke tales om neutrale 


relationer i kulturen som socialt system (3. Artefaktanalyse). Ud over dansernes mange års 


tilknytning til institutionen, dannes kulturens grundantagelser: kun balletfolk forstår, også 


omkring den fælles passion for ballet som kunstart i form af dansernes ”kald”. Dansernes 


præstationer som til tider flytter danserens grænser for hvad der fysisk er muligt, og som 


skaber en ubeskrivelig lykkefølelse (eller det modsatte), bevæger sig på et mentalt og til tider 


religiøst plan omkring professionens etik og moral (4.Værdianalyse).  


Både dansernes livslange tilknytningsforhold til balletten som institution og professionens 


”kald”, som flytter grænsen for det mulige i tilstræbelsen efter lykkefølelse, etablerer 


tilsammen en kultur der kan karakteriseres som stærkt følelsesladet. En kultur der 


grundlæggende antager, at det kun er balletfolk der forstår professionens etik og moral og det 


kunstneriske ”kald’s” til tider ”religiøse” magt over hvad der menneskeligt er muligt.  


 


5.2.b diffuse eller specifikke relationer (mønstervariabel 2) 


Mønstervariabel 2 handler om hvorvidt medlemmerne relaterer til hinanden på mange 


områder – venskab, kærlighed osv. eller om relationerne er begrænset til enkelte områder – 


f.eks. kolleger. 


Der er mange følelser involveret i forestillingerne gennem de roller, danserne indtager - og 


derved også under prøverne (3. Artefaktanalyse). De kollegiale relationer er derfor ikke 
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udelukkende tekniske omkring dansen, men ligeledes præget af rollernes personlige karakter 


som ofte repræsenterer livets store følelser i forbindelse med menneskelige relationer – den 


gode, den onde, kærlighed og sorg, prinsen og prinsessen, osv.  


Ud over de følelsesladede roller som danserne indtager, spenderer danserne næsten samtlige 


af døgnets timer på balletten. Aspiranternes hverdag indeholder to gange træning og en prøve 


med kompagniet, 6 dage om ugen, og derudover deltagelse i forestillingerne (Introduktion til 


hverdagen på balletten).  


Det er således svært for aspiranterne at skabe et liv uden for balletten, idet der ikke eksisterer 


ret meget tid til at opdyrke og vedligeholde et socialt liv, uden for ballettens regi. Som udtrykt 


af en aspirant: ”Det er på bekostning af nattesøvnen, at jeg går i byen med nogle venner uden 


for balletten. Når jeg har fri fra en forestilling, skal de først i byen”!(4. Værdianalysen). Det 


er således bekosteligt i længden at betale prisen for opretholdelse af et socialt liv uden for 


balletten, og i modsætning til hvad danserne udtrykte i værdianalysen, afspejler dansernes 


handlinger, at deres sociale liv primært etableres internt på balletten, ud fra antagelsen: det er 


kun balletfolk der forstår.  


 


Universelle eller individuel stereotypiseringer (mønstervariabel 3) 


Anvendes de samme gældende kriterier på alle indehavere af en bestemt rang f.eks. alle 


aspiranter er lavest i hierarkiet, er der tale om universel stereotypisering. Anvendes der i 


stedet særlige kriterier for bestemte individer er der tale om individuel stereotypisering. Stor 


psykologisk distance mellem grupper medfører større tendens til universel stereotypisering.   


Ved at danserne under prøver med kompagniet sammensættes i forskellige 


gruppekombinationer afhængig af casting og rollesammensætning til forestillingerne, 


nedsættes de psykologiske distancer mellem medlemmerne. Der når ikke at blive etableret 


distance mellem medlemmerne, inden en sammensat gruppe opløses til fordel for den næste 


forestilling, hvor danserne sammensættes anderledes. Det medfører en kultur hvor graden af 


universel stereotypisering nedsættes. Dog er der distance mellem aspiranterne og kompagniet, 


hvilket kommer til udtryk gennem aspiranternes værdi omkring deres hierarkiske position på 


balletten som dem der er nederste. De stærkere påklædningsrestriktioner som kun er gældende 


for aspiranterne, og kompagniets indtagelse af de bedste pladser i salene, opretholder 


tilsammen en distance mellem aspiranter og kompagni, som skaber psykologisk distance og 


universelle stereotypiseringer – udtrykt gennem distancerede tiltaleformer som ”os” og 


”dem”.  
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Betydning for kulturen:  


Det følelsesladede og diffuse sociale system på balletten giver anledning til at medlemmerne 


opbygger et behov for et ”pusterum” i form af et liv uden for balletten, hvilket sorteres som en 


ønskelig tilstand blandt medlemmerne (4. Værdianalysen). På trods af det ønskeværdige liv 


uden for balletten regi, eksisterer den grundlæggende antagelse, at man skal være aktuel eller 


tidligere balletdanser for at forstå livet som balletdanser.  


Forståelsen balletdanserne opstiller som kriterium for at skabe relationer, omhandler 


kendskabet til kunstnernes ”kald” og den stærke indflydelse professionen har på danserens liv 


og følelser både ved den euforiske lykke når teknik, krop og kunst går op i en højere enhed, 


eller når danseren oplever nedture som uoverkommelige.  


Samtidig medfører den tidsmæssige investering i professionen og uddannelsen en 


begrænsning i forhold til dansernes mulighed for at etablere et liv  


uden for balletten (4. Værdianalyse). Kulturen forekommer således som et følelsesladet og 


diffust relationelt lukket system, hvor behovet for et pusterum eksisterer som ønskværdigt. 


Grundet medlemmernes krav til indsigt i det kunstneriske kald samt deres manglende tid, 


etableres det sociale liv hovedsageligt inden for balletkulturen, hvilket afspejler den 


grundlæggende antagelse: kun balletfolk forstår.   


5.4 Ballet er finkultur 
Fører tilbage til værdierne: vi er et af verdens bedste kompagnier, at skabe en god 


forestilling. 


Den tredje og sidste antagelse: ballet er finkultur dannes hovedsageligt omkring 


dimensionerne: a) menneskelige handlinger og b) menneskelige relationer. Dimensionerne 


omhandler en gruppes fælles antagelser om, hvad der er den rette måde for mennesker at 


omgås hinanden på, og hvad der er rigtigt for mennesket at gøre i sammenhæng med 


omgivelserne (Schein, 1994, s:96).  


Antagelsen om at ballet er finkultur, som danner grundlag for balletmedlemmers handlinger 


internt på balletten, anskues i forhold til den større sammenhæng hvori DKT eksisterer, 


nemlig det danske samfund.   


Som i andre vestlige lande er: “Consumption of high culture [is] associated with status 


throughout the industrialized world, in socialist societies as well as in the West”! (DiMaggio, 


P., 1987).  
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Ved at ballet anses som statusgivende i samfundet, anses det at have forstand på, arbejde med 


eller at dyrke ballet i form af forestillinger, som noget der er ”det rigtige” for mennesker at 


involver sig i.  


Endvidere bidrager den statusgivende deltagelse i ballet på forskellig vis, til det sociale og 


relationelle mellem mennesker:  


 


 “Conversation is a negotiated ritual in the course of which participants must find topics that 


reflect their level of intimacy and to which each partner can legitimately contribute. Persons 


entering into conversation seek to "establish co-membership" by identifying groups to which 


they both belong, even when the goal of the interaction is instrumental”! (DiMaggio, P. 


1987).  


 


I samfundet er det således muligt at klassificere sig som en del af de finere samfundslag ved 


at identificere sig selv ud fra sin tilknytning til balletkunst som anses som statusgivende 


kulturel institution - finkultur.  


Ud over det danske samfunds grundlæggende antagelse om, at finkultur associeres med status, 


har balletten som kunstart, og siden sin start på DKT, en særlig royal tilknytning, som 


kontribuerer til samfundets grundantagelse om selve kunstarten som finkultur.    


Som tidligere nævnt var balletkunst oprindelig forbeholdt kongen som underholdning, og 


DKT var oprindelig et teater som blev bygget som kongens teater dog med offentlig adgang 


for alle byens borgere (4. Værdianalyse). Senere i 1991 producerede Dronning Margrethe 


endvidere scenografien og kostumerne til en af ballettens forestillinger, hvilket yderligere 


understreger ballettens særlige tilknytning til kongehuset (Ibid.).  


Ud over den ovennævnte royale tilknytning, forekommer flere fysiske artefakter, som 


symboliserer institutionens royale islæt. Selve bygningens guldbelagte indgang hvor pompøse 


lysekroner pryder. Adressen teateret indtager på Kongens Nytorv, som udgør en særlig plads i 


Københavns hjerte, og navnet: Det Kongelige Teater understreger teatrets royale image (3. 


Artefaktanalyse).  


 


DKT som institution er således et produkt af en samfundsmæssig lagdeling fra et feudalt 


samfund, hvor ballet som underholdning var forbeholdt kongen. I dag bliver kunstarten forsat 


associeret med status i den vestlige verden som underholdning der dyrkes af de finere 


samfundslag, om end i mindre grad end tidligere.   
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Kulturen internt på balletten bærer således præg af denne samfundsmæssige indlejrede 


antagelse om at ballet er finkultur.  Blandt medlemmerne på balletten kommer dette til udtryk 


gennem dansernes affekterede accent og polerede attitude, samt kulturens 


virkelighedsopfattelse, som udgør en social virkelighed der lukker sig om sig selv, og skaber 


sin egen sandhed om at balletten er et af verdens bedste kompagnier (5. Grundlæggende 


antagelser).   


 


Betydning for kulturen 


Ballettens grundlæggende opfattelse om at ballet er finkultur, hænger således sammen med en 


kulturel antagelse som gør sig gældende i en større kontekstuel sammenhæng hvori teatret 


indgår. Det er således samfundsmæssigt indlejret, at ballet er for en udvalgt dedikeret skare. 


Denne dedikation stammer fra kunstartens oprindelse, og vedligeholdes gennem DKTs image 


og artefakter samt medlemmernes interne værdier og samfundet. Kulturen internt på balletten 


bærer præg af DKTs royale tilknytning, gennem medlemmernes affekterede og polerede 


attituder som er en del af disciplinen under uddannelsen, samt kulturens social 


virkelighedsopfattelse der lukker sig om sig selv ud fra egen definition af hvem der er verdens 


bedste.    


Dimensionen menneskelige handlinger og relationer, som omhandler en gruppes fælles 


antagelser om hvad der er den rette måde at omgås og hvad der er rigtigt for mennesket at 


gøre i sammenhæng med omgivelserne, danner således centrum for samfundet og teatrets 


antagelse om at ballet er finkultur idet finkultur er lig med underholdning som anses som 


noget der er ”rigtigt at gøre”, i og med kunstarten stadig bliver ”sat lig med” status. Balletten 


forsøger imidlertid delvist at gøre op med samfundsantagelsen om at ballet er finkultur ved 


f.eks. at lade balletskolens eksperimenterende kompagni B optræde i Rødovre C og føre 


balletkunsten ud i offentlige sammenhænge uden for DKTs royale kontekst (Årsberetningen 


2009, s: 18). Balletledelsens forsøg på et opgør, handler dog om en større ændring i den 


samfundsmæssige antagelse om at hvad der er finkultur eller ikke. Ændring af DKTs image 


og et opgør med samfundsantagelsen om kunst som lagdelt underholdning, vil kræve en 


stram, konsistent og langsigtet strategi for den samlede institution DKT. Sporadiske tiltag og 


ballettens tidsorientering som blev identificeret som nutidig og maks. 5 år frem, står i kontrast 


til dette opgør.   


 


 71







Copenhagen Business School, efterår 2010, CM (kom), kandidatafhandling 
Studerende: Ulrika Alsted, vejleder: Helle Hedegaard Hein 


Antal anslag: 197.714 
6. Tilbageføring 
Ballettens grundlæggende antagelser i relation til kulturens værdier 


Efter 3 analyser foretaget på forskellige niveauer med hvert sit bidrag til indsigt i dele af den 


inderste materie af balletkulturen, er det nu muligt at lede efter interventionsområder for 


kulturens interne integration, set som kulturelle barriere.  


Interventionsområderne forekommer som inkonsistens eller konsistens- i relationen mellem 


analyseresultatet af kulturens grundlæggende antagelser og værdier - og forekommer 


analysestrategisk som en tilbageføring af analyseniveauerne (2. Analysestrategi).  


Tilbageføringen har således til formål at forklare kulturens værdier og artefakter ud fra 


ballettens egne grundlæggende antagelser, med henblik på at belyse barrierer for ballettens 


interne integrationsprocesser. Denne indsigt er i sidste ende ledelsens værktøj, hvormed der 


kan besluttes, hvor i kulturen der kan forandres/udvikles og hvordan (Schein, 1994, s: 13).   


 


Afsnittets struktur 


I fig.3 fremgår en samlet oversigt over det analysemæssige resultat af de grundlæggende 


antagelser og værdianalysen. Indledningsvis undersøges relationen mellem hver antagelse og 


tilhørende værdier som fremstår som henholdsvis inkonsistente eller konsistente ved metodisk 


at foretage en tilbageføring.   


Afslutningsvis anvendes tilbageføringen til at besvare opgavens problemformulering, som 


giver sig udslag i den efterfølgende konklusion.   


 


Fig.: 3 Samlet oversigt over ballettens grundlæggende antagelser og værdier 
Værdi Vi er et af verdens bedste 


kompagnier 
 


Et liv udenfor balletten 
 
 


Ballet er finkultur 
(ballet/samfundsværdi) 
 
 


Relation konsistens inkonsistens  
 


konsistens 


Gr. antagelse Vi er et af verdens bedste 
kompagnier 


Kun balletfolk forstår Ballet er finkultur 


 


Vi er et af verdens bedste kompagnier 


Som det fremgår af fig. 3. er der konsistens mellem aspiranternes udtalte værdi og 


grundlæggende antagelse omkring definitionen af balletten som et af verdens bedste 


kompagnier.   


Antagelsen om at være et af verdens bedste kompagnier er indlejret både som gruppens 


udtalte konsensusprægede værdi og samtidig i dens ubevidste selvforståelse som ligger til 
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grund for mange af ballettens handlinger – f.eks. repertoireplanlægningens afhængighed af 


Bournonvilletraditionen, samt eksklusion af eksterne omgivelsers kritik (Ibid.).   


Konsistensen kan ses som en hindring for udvikling af gruppens tilpasningsevne, ved at 


kulturen fastlåses omkring en antagelse som ikke tillader kulturen at udvikle sig mhp at 


tilpasse sig eventuelle krav fra eksterne omgivelser. Innovative tiltag og afprøvning af nye 


veje for balletten udelukkes således pga. balletkulturens sociale - og lukkede 


virkelighedsopfattelse som er funderet i antagelsen om, at de er et af verdens bedste 


kompagnier og derfor ved bedst.  


Konsistensen fungerer således som en fiksering af kulturen i forhold til en eventuel påkrævet 


udviklingsproces og står i vejen for den afgørende dynamik mellem ballettens interne 


integration, som skal sikre gruppens evne til at tilpasse sig sine eksterne omgivelser (Schein, 


1994, s:14). Denne udvikling, som er ledelsens ansvar, ses i dette tilfælde forhindret af 


kulturens fiksering og defineres således som et af ledelsens interventionsområder (Ibid.).  


 


Et liv uden for balletten 


Som det fremgår af fig.3, er der inkonsistens mellem a) aspiranternes udtalte værdier om 


vigtigheden af at skabe et liv uden for balletten som danserne sorterer som en ønskelig 


handling, og b) de handlinger som medlemmerne demonstrerer internt i kulturen vedrørende 


menneskelige relationer.  


Inkonsistensen fremkommer som det at aspiranterne udtrykker et stort behov for at skabe et 


”sikkerhedsnet” uden for ballettens regi, som kan bistå ved de til tider hårde op og nedture, 


som kan virke belastende og svære at komme videre fra (4. Værdianalyse). I modsætning til 


det ønskede ”sikkerhedsnet” uden for miljøet, fremstår aspiranternes handlinger. 


Handlingerne afspejler, at aspiranterne udelukkende danner nære relationer med balletdansere 


(eller tidligere) ud fra antagelsen at det kun er balletfolk som forstår ”kaldet” og gennem den 


stærke tilknytning individet opbygger til professionen.  


Aspiranterne anvender således hovedsageligt de relationer, der er blevet knyttet internt på 


balletten gennem de livslange uddannelser og den intensive tilstedeværelse i miljøet, når de er 


kede af det eller har brug for gode råd: ” Det er rigtig dejligt at tale med nogen her inde fra, 


fordi de ved nøjagtig hvordan man har det”! (Bilag 6. Aspirant) 


Således grædes, grines, trøstes og støttes der f.eks. i garderoberne, i kantinen eller i ballettens 


forskellige motionsrum, hvor danserne holder til, når der ikke er prøver, eller træning for 


aspiranternes vedkommende. Handlingerne afspejler, at aspiranterne vælger relationer fra 
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ballettens verden, når de har brug for opbakning eller støtte. Aspiranternes handlinger strider 


således imod deres udtrykte værdier om vigtigheden og behovet for at skabe et socialt liv eller 


et ”sikkerhedsnet” uden for det følelsesladede og diffuse miljø på balletten. 


Inkonsistensen skaber en spænding i kulturen mellem aspiranternes ønsker og behov i forhold 


til de mulighedsbetingelser som kunstneren etablerer omkring sig selv. 


Mulighedsbetingelserne udgør en lukket tilknytning til profession og miljøet på baggrund af 


antagelsen, at kun balletfolk forstår Antagelsen bibeholder således en lukket tilknytning til 


institutionen og miljøet, på trods af dansernes sporadiske behov for et ”pusterum” fra det 


følelsesladede diffuse miljø. Ved lokalisering af spændinger i kulturen skabes endnu et 


interventionsområde, som det er ledelsens ansvar at forandre og udvikle mhp at forbedre 


integrationsprocesserne (Schein, 1994, s:94).   


 


Ballet er finkultur 


Som den sidste af de valgte grundlæggende antagelser, fremstår antagelsen om at ballet er 


finkultur som konsistent i forhold til balletmedlemmernes grundlæggende antagelser. 


Konsistensen forekommer som overensstemmelse mellem medlemmernes handlinger, samt 


kulturens artefakter og værdierne, som tilsammen afspejler institutionens royale tilknytning 


(2. Artefakt- og 3.Værdianalyse).  


Den stærke konsistens har imidlertid rode i en større samfundsmæssig antagelse som har 


eksisteret i flere hundrede år og som stammer fra en svunden tid, hvor ballet jo var forbeholdt 


kongen (3. værdianalyse). Antagelsen om at ballet er finkultur er således en samfundsmæssig 


grundlæggende antagelse, som kulturen på balletten bærer præg af i form af f.eks. særlig 


affekteret adfærd og bornert attitude (2. Artefaktanalyse).  


Ved at antagelsen danner præmisser for hele samfundet som omgiver institutionen, og har 


dannet præmisser for medlemmerne internt på balletten siden grundlæggelsen af kompagniet, 


fastfryses kunstarten ballet som finkultur både indefra og udefra. Fastfrysningen hindrer 


således kulturen i at bevæge sig videre fra en svunden tid, hvor ballet var underholdning 


forbeholdt de kongelige. Denne udvikling ses som vigtig for balletten, da balletten i dag er 


afhængig af en bredere publikumsskare og større opbakning fra offentligheden, for at 


opretholde legitimiteten som fra tid til anden gøres til genstand for offentlig debat og kritik 


(Politiken, d. 12.03.10). Udvikling af kulturen omkring balletten i takt med samfundet ses 


således som afgørende for ballettens overlevelse og derfor som endnu et af ledelsens 


interventionsområder.    
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Opsummering af tilbageføringen 


Sammenlagt fremstår aspirantgruppen, som en kultur der er fikseret i forhold til at udvikle sig 


i takt med sine omgivelsers forandringer og krav. Fastfrysningen forekommer som en 


konsistens mellem balletkulturens og samfundets stærke værdier og antagelser om at ballet er 


finkultur forbeholdt særlige samfundslag. Gennem konsistensen mellem værdi og antagelsen: 


vi er et af verdens bedste kompagnier, fikserer kulturen yderligere sig selv og sin egen 


udvikling, ved at kulturen lukker sig om sig selv og sin egen sociale virkelighed og 


sandhedsopfattelse om, hvem der er blandt verdens bedste. Udover fastfrysningerne som 


anses som barrierer for kulturens udvikling og forandring, fremstår inkonsistensen mellem 


medlemmernes ønske om at skabe et ”sikkerhedsnet” uden for det følelsesladede og krævende 


miljø. Inkonsistensen fremstår som en ”frustration” der kan hæmme integrationen internt i 


kulturen, og ved at medlemmerne ikke ser det muligt at finde forståelse andre steder end 


blandt medlemmerne på balletten, lukker kulturen sig omkring sig selv ud fra antagelsen: kun 


balletfolk forstår. 


7. Konklusion  


7.1 Indledende afsnit 
Ifølge kultur og organisationsforsker Edgar H. Schein, anskues organisationers interne 


integration som afgørende for organisationens tilpasningsevne, som endvidere anses som 


bestemmende for en organisationens overlevelse. I en situation hvor DKTs manglende 


eksterne tilpasning danner centrum for en offentlig debat om teatrets raison d’être, har jeg, 


med udgangspunkt i Scheins gruppedynamik, fundet det interessant at undersøge: Hvordan 


organisationskulturen på DKT er hæmmende for sin egen interne integration og på den måde 


blokerer for evnen til at tilpasse sig?  


Blandt DKTs fire kunstarter afgrænsede jeg opgaven til at omhandle en undersøgelse af 


kulturen blandt aspiranterne ved Den Kongelige Danske Ballet, som således blev gjort til 


genstanden for mine iagttagelser. Balletkulturen blev undersøgt ud fra Schein’s 


funktionalistisk tilgang til organisationskultur, og ved hjælp af en antropologisk/klinisk 


tilgang som partiel deltagende observatør, har jeg indsamlet datamateriale og tilsvarene 


gennemført semistrukturerede kvalitative interviews i respondenternes naturlige omgivelser.  
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7.2 Analysemæssige resultat fra artefaktanalysen  
Artefaktanalysen omhandler det synlige og hørbare øverste lag af kulturen, som udfolder sig i 


salene ved prøver med kompagniet og til aspiranternes obligatoriske undervisning som 


udvalgte kontekstuelle sammenhænge. Artefakterne blev indkredset gennem mine 


observationer og systematiseret vha. forskellige artefakttyper og yderligere sorteret vha. 


Scheins kulturelle funktioner. Efter en analyse af de kulturelle funktioner i forbindelse med 


aspiranternes træning og prøver med kompagniet i salene, fandt jeg frem til, at samtlige 


kulturelle funktioner tydeligt afspejles i kulturen på balletten på følgende måde: Det fælles 


sprog kommer til udtryk verbalt og nonverbalt, og funktionerne a) intimitet, venskab og 


kærlighed og b) gruppegrænser opretholder en orden omkring medlemmerne, så de ikke 


tvivler på hvem der er en del af aspirant gruppen blandt andet gennem påklædning. Magt og 


status som kulturel funktion fastholder ballettens hakkeorden, som udgør et lagdelt hierarki 


formelt og uformelt. Intimitet, venskab og kærlighed opretholder regler som gør det muligt 


for danserne at udfolde sig kropsligt uden hensyn til misforståede signaler, hvilket er 


afgørende for at balletdansen muliggøres.  Belønning og straf er den kulturelle funktion der er 


mindst fremtrædende i salene, blandt andet fordi kompagniets medlemmer ansættes på 


uopsigelige kontrakter. Dog er aspiranternes kultur til træning stærkt styret af belønning og 


straf, qua deres eksamen som er adgangsgivende til fastansættelse i kompagniet. Den sidste 


kulturelle funktion ideologi og religion opretholder medlemmernes opfattelse (eller mangel 


på) kroppens grænser for udholdenhed og gør smerte og træthed til tabubelagte emner.  


Ud over at identificere hvorledes de kulturelle funktioner kommer til udtryk i kulturen, 


analyserede jeg efterfølgende de forskellige artefakttyper i konteksten i salene. 


Artefakttyperne udgjorde: fysiske udtryk på balletten, sprog i form af det verbale og 


nonverbale, teknologier både som social- og selvteknologi, traditioner opdelt i sociale, 


arbejds-, og ledelsestraditioner og afslutningsvis historier omhandlende Bournonvilles 


markante fingeraftryk i det danske balletkompagnis historie.   


7.3 Analysemæssige resultat fra værdianalysen 
Værdierne anskues som de handlinger og tilstande, som medlemmerne vurderer som 


ønskelige eller uønskelige, og er indkredset på baggrund af hvad medlemmerne siger – ikke 


nødvendigvis hvad de gør.  


At skabe en god forestilling forekommer som en værdi på tværs af ballettens afdelinger og 


formes om den kulturelle funktion fællessprog og gruppegrænser. Gruppegrænserne markeres 


på baggrund af kulturens forskellige opfattelser af hvem der er ”kernen” (og hvem der er 
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udenfor) ved produktionen af forestillingerne. Det fælles sprog muliggør den ekstreme 


præcision det kræver at samle forskellige grupper om at skabe en forestilling, hvor alle ved 


nøjagtig hvem der gør hvad hvornår, og hvor alle sorterer det at skabe en god forestilling som 


en ønskelig handling.   


At opretholde et liv uden for balletten er en særlig tydelig udtalt værdi blandt aspiranterne, og 


gennem den kulturelle funktion gruppegrænser, markeres livet udenfor balletten som et 


”pusterum” og derved som en ønskelig handling eller tilstand.  


Kulturfunktionen magt og status opretholder endvidere et lagdelt hierarki på balletten som 


medfører en udtalt værdi blandt aspiranterne om, at ”vi er de nederste i hierarkiet”. Værdien 


kommer til udtryk gennem uniformeringskravene som kun gælder aspiranterne samt 


aspiranternes ufrivillige placering på de dårligste pladser bagerst i salene ved prøverne. 


Aspiranterne sorterer både uniformering samt placering i salene som uønskelige tilstande, 


som de ser frem til at slippe for ved at stige i hierarkiet.  


En værdi som er meget udtalt, og som går på tværs af faglige områder og hierarkier, er 


værdien om at ”vi er et af verdens bedste kompagnier”. Værdien sorterer i høj grad forskellige 


tilstande blandt medlemmerne på balletten, herunder videreførelsen af verdenssuccesen 


Bournonvilletraditionen gennem repertoireplanlægningen.  


Den kulturelle funktion intimitet, venskab og kærlighed opretholder regler for medlemmernes 


måde at omgås hinanden på. Som en ønskelig værdi – om end svær at efterleve – udtrykker 


medlemmerne at det er klogt ikke at blande sig i andres anliggender. Grundet de livslange 


uddannelser samt passionen for professionen, etableres mange relationer på kryds og tværs, 


som kan komplicere det tætte samarbejde som er en forudsætning for det daglige arbejde.  


Som det nederste lag i hierarkiet, med særlige krav om påklædning og overtagelsen af en 


uønsket underviser, som har magten til at erklære aspiranterne uegnet ved eksamen, udtaler 


aspiranterne at netop aspirantårene føles som en straf der blot skal overstås. Belønning er 


eventuel ansættelse i kompagniet.  


Individets stærke tilknytning til professionen og tilstræbelse af det nærmest umulige, sorteres 


som en ønskelig tilstand gennem værdien ”man piber ikke over smerte”. Kroppens grænser 


for træthed og belastning overvindes gennem denne værdi, som er indlejret og nærmest 


forekommer som en religiøs og uforklarlig magt over individet.  


7.4 Analysemæssige resultat af de grundlæggende antagelser 
Antagelserne udgør kulturens inderste og ubevidste mentale niveau som afspejler 


medlemmernes handlinger frem for hvad de siger.  
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Ballettens grundlæggende antagelser identificerede jeg gennem en iterativ proces ved at tolke 


på tværs af det samlede datamateriale. En antagelse fremstod endvidere som en iøjnefaldende 


diskrepans mellem handling og udtalelser fra ballettens medlemmer. Jeg anvendte Scheins 


dybtliggende dimensioner som omdrejningspunkt for analysen.  


Antagelserne udgør: 


 


◦ Vi er et af verdens bedste kompagnier 


◦ Kun balletfolk forstår 


◦ Ballet er finkultur 


7.5 Tilbageføring samt besvarelse af problemformulering 
Jeg fandt frem til at der forekommer inkonsistens mellem kulturens værdier udtrykt gennem 


behovet for at skabe et ”sikkerhedsnet” uden for ballettens regi, og antagelsen om at kun 


balletfolk forstår. Balletten som socialt system blev karakteriseret som diffust og 


følelsesladet, og på en så krævende arbejdsplads, hvor følelserne går meget tæt på individets 


inderste, udtaler medlemmerne at et ”sikkerhedsnet”, i form et socialt liv udenfor balletten, er 


vigtigt for at komme videre under svære tider. Danserne er imidlertid ”fanget” i en stærk 


tilknytning til professionen og individets følelse af det særlige kald, og ser det således kun 


muligt at dele denne verden med indviede eller tidligere dansere. Inkonsistensen kan medføre 


en lukket kultur der opbygger en barriere mod udefrakommende og som samtidig hindrer 


ballettens interne integration. Den interne integration på balletten forhindres, idet der er tale 


om modsatrettede ønsker/behov mellem de mulighedsbetingelser som individet opstiller for 


sig selv ved at det kun er balletfolk der forstår livet på balletten og behovet for et pusterum 


eller ”sikkerhedsnet”.  


Jeg identificerede endvidere konsistens mellem værdien og antagelsen: vi er et af verdens 


bedste kompagnier samt værdien og antagelsen: ballet er finkultur.  


I begge tilfælde medfører konsistensen en fiksering af kulturen i forhold til en eventuel 


”livsnødvendig” udvikling for kulturen. Balletten lukker sig om sig selv og sin egen sociale 


virkelighed og sandhedsdefinition gennem den grundlæggende antagelse: vi er et af verdens 


bedste kompagnier. Ved at kulturen ekskluderer publikum og anmeldere som en del af deres 


virkelighed, bliver eventuel kritik for ballettens vedkommende ikke anvendt konstruktivt, og 


kulturen etablerer sig autonomt i forhold til sine omgivelser, som den samtidig er afhængig af.  


Antagelsen om at ballet er finkultur, er en opfattelse som er dybt indlejret både internt på 


balletten qua kunstartens oprindelse som underholdning for kongen, samt eksternt i samfundet 
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grundet kunstartens historik og endvidere kompagniets tætte tilknytning til kongehuset. 


Fastfrysningen fikserer kulturen og hindrer balletten i at bevæge sig videre fra en svunden tid, 


hvor ballet var underholdning forbeholdt de kongelige, til en nutid hvor balletten er afhængig 


af et bredere publikum samt opbakning fra sine omgivelser.  


 


På baggrund af den samlede analyse kommer jeg frem til følgende:    


Både fikseringen af kulturen på baggrund af, 1) konsistensen mellem værdier og antagelser: vi 


er et af verdens bedste kompagnier og: ballet er finkultur og 2) inkonsistensen hvad angår 


diskrepans mellem medlemmernes værdi: et liv uden for balletten og antagelsen om: kun 


balletfolk forstår, medfører tilsammen, at kulturen lukker sig om sig selv og eksisterer 


autonomt i en slags vakuum adskilt fra sine omgivelser.   


Balletkulturens lukning omkring sig selv, karakteriseret som autonom eksistens, er ifølge 


Scheins gruppedynamik yderst problematisk, da enhver gruppe/organisations overlevelse sker 


gennem vækst og tilpasning til omgivelserne gennem intern integration, som åbner 


funktionsduelighed og evnen til tilpasning (Schein, 1994, s: 19).  


Mister kulturen imidlertid sin funktionsdygtighed i forhold til intern integration, som det gør 


sig gældende for balletten på DKT på baggrund af ovenstående analyse, er det ledelsens 


ansvar at give sig selv en antagelig marginal placering i organisationen for at opnå 


tilstrækkelig objektiv indsigt i kulturens grundlæggende antagelser (Schein, 1994, s: 348). 


Med denne indsigt er det ballettens ledelses fremherskende opgave at overvinde den meget 


gamle kulturs tyranni og forandre balletkulturen på en sådan måde, at gruppen kan overleve i 


et omskifteligt og moderne miljø.  


 


7.6 Afrunding som fører videre til en diskussion 


I alt fremstår undersøgelsen, med sine afgrænsninger, som et billede af kulturen blandt 


aspiranterne på balletten, gennemført som et single case studie. Jeg finder det imidlertid 


muligt at generalisere nogle aspekter ved undersøgelsen, som kan gøre resultatet anvendeligt i 


en bredere sammenhæng.  


Balletkulturens medlemmer blev karakteriseret som kunstnere. En stor del af medlemmerne 


under DKTs i alt fire kunstarter udgøres af kunstnere, hvorfor jeg mener, at dette element af 


ballettens kulturelle træk kan generaliseres og gøres gældende for oprea-, skuespil-, og 


musikkulturen. Det gælder endvidere de følelsesladede og diffuse miljøer som opstår qua 


medlemmernes særlige tilknytning til professionerne, de livslange uddannelser og deraf 
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bindinger til miljøerne. Jeg mener derfor, at det er muligt at antage, at samtlige af DKTs 


kulturer under hver af de fire kunstarter eksisterer som kulturer der lukker sig om sig selv 


omkring en social virkelighed.  


8. Perspektivering 


Efter at have foretaget en undersøgelse af organisationskulturen på balletten som en 


selvstændig kultur løsrevet fra den samlede organisation, og derefter generaliseret dele af det 


analysemæssige resultat til antageligt at være gældende for organisationskulturen blandt 


DKTs fire kunstarter, anskues Politikens debat om DKT således som tegn på teatrets 


tilpasningsvanskeligheder funderet i teatrets generelle problemer med intern integration. 


Problemerne er forårsaget af de identificerede lukkede kulturer, der antageligt karakteriserer 


det kunstneriske miljø generelt på teatret.  


Formålet med dette afsnit er således, at perspektivere betydningen og konsekvenserne for 


Nationalscenen i den aktuelle situation, med udgangspunkt i Scheins gruppedynamik, som er 


det teoretiske omdrejningspunkt for denne opgave. Gruppedynamikken omhandler det, at en 


gruppes interne integration er bestemmende for gruppens evne til tilpasning- en evne som 


endvidere anses som afgørende for gruppens overlevelse (Schein, 1994, s: 19) 


 


Indledningsvis karakteriserede jeg DKTs omgivelser som et spændingsfelt mellem: 


 


1. Teatrets produktion af forestillinger som har til hensigt at fungere på flere niveauer  


2. Overholdelse og udvikling af de gældende normer for klassisk tradition og scenekunst  


3. Det politisk- administrative hierarki som kræver indsigt i og styring af produktionen 


 


Denne definition er imidlertid en generel betegnelse for samtlige offentlige institutioners 


spændingsfelt, hvorfor det er relevant at præcisere feltet for det Det Kongelige Teater mere 


nøjagtigt.  


Det felt DKT eksisterer som en del af kan specificeres yderligere ud fra Jørgensen og 


Melander’s (1992) typologier der vedrører offentlige institutioners variation i kontekst. 


Jørgensen og Melander (Ibid.) præsenterer 4 arketypiske ”statsformer”, som karakteriserer 


forskellige modeller for hvorledes offentlige institutioner opererer. En offentlig institutions 


”statsform” defineres på baggrund af: 
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”[..] forskellige institutionelle arrangementer, der sigter mod at skabe og fastholde en 


grundlæggende orientering mod bestemte aktører og principper for den offentlige 


organisations adfærd”! (Jørgensen & Melander, 1992, s:71). 


 


En offentlig institutions grundlæggende orientering kan således groft sagt gå fire veje, som 


her er repræsenteret som idealtyper. Dog vil der ofte være tale om hybrider. Fig. 3 giver et 


overblik over de fire forskellige statsformer (Jørgensen & Melander, 1992, s:71).  


 


Fig. 3 
Model Organisatorisk sammenhæng Styringsformer Normativt grundlag 
Den suveræne stat Folketing, regering, 


rigsrevisionen 
Hierarki og regler Politisk loyalitet, generelle 


spilleregler i.f.m. 
ressourceallokering 


Den autonome stat Professionelle 
sammenslutninger, 
internationale faglige org.  


Socialisering, kollegial 
selvkontrol, institutionel 
rivalisering 


Retssikkerhed/legalitet, 
faglighed, værdier 


Den forhandlende Erhvervs org., 
arbejdsmarkeds org., råd og 
nævn 


Forhandling Integration af 
organisatoriske interesser 


Den responsive stat a) Konkurrerende org.,  
b) Ingen (Evt. bruger org.)  
c) Ingen 


a) markedsstyring 
b) Dialog 
c) Selvregulering 


a) Effektivitet 
b) Servicering 
c) Selvudvikling 


 


 


I analysen af kulturen på balletten, blev det belyst hvorledes kulturen lukker sig om sig selv 


og ud fra en sociale virkelighed definerer sin egen sandhed. Publikum og anmeldere blev 


således ekskluderet fra sandhedsafprøvningen i form af forestillinger, grundet ballettens høje 


faglighed, herunder professionalisme, som karakteriserer ballettens organisatoriske 


sammenhæng. Ligeledes fandt jeg frem til, at medlemmerne på balletten vælger at ”læne” sig 


op af egne rækker, når der opstår behov for mental støtte og opbakning, hvilket resulterer 


yderligere i en lukket kultur, som danner en styreform, der udover det formelle hierarki er 


karakteriseret som kollegial selvkontrol gennem kunstnernes tilknytning til professioner samt 


stærke værdier inden for gruppens socialisering.  


Jeg mener imidlertid, at ballettens organisatoriske sammenhæng, karakteriserede styringsform 


samt normative grundlag, kan generaliseres som gældende for det samlede teater. 


Opera, skuespil og musik fremstår ligeledes som professionelle organisatoriske 


sammenhænge med høj faglighed inden for områderne. Samtlige områder består af kunstnere 


som gennem livslange uddannelser har opbyget stærke værdier og tilknytningsforhold til 


professioner og miljøet, som kan karakteriseres som følelsesladet og diffust.  
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I alt kan DKT betegnes som en offentlig organisation der eksisterer inden for den autonome 


statsmodel (Fig. 3) grundet den fagligt professionelle organisatoriske sammenhæng der 


gennem kollegial selvkontrol styrer organisationen, ud fra et grundlag der vedrører 


Nationalscenens ansvar om at videreføre dansk kulturarv, (Fig.3). En statsmodel hvor 


institutionens normative grundlag kommer til udtryk gennem Teaterloven:  


 


”§ 2. Det Kongelige Teater og Kapel udgør Danmarks nationalscene. Teatret skal uden 


ensidighed producere et repertoire af høj kunstnerisk kvalitet inden for ballet, opera og 


skuespil. Der tages særlige hensyn til danske værker. Det Kongelige Teater skal videreføre de 


klassiske traditioner, samtidig med at det gennem sin virksomhed skal udvikle en nutidig 


scenekunst13”! 


 


DKTs forpligtigelse omkring det at udvise et fagligt hensyn og varetagelse af bestemte 


værdier kræver imidlertid aktiv medvirkning udefra, idet scenekunsten som faglighed kræver 


publikum, og udbredelse af organisationens værdier kræver tilstedeværende opbakning fra 


medier, befolkning mm. (Jørgensen & Melander, 1992, s.87)  


Eksisterer denne opbakning ikke, og er et anseeligt antal publikum ikke tilstede ved 


forestillingerne, falmer forestillingernes eksistensberettigelse som brugerrettede- og almene 


ydelser.  


Dermed opstår en væsentlig problemstilling for teatret. Problemstillingen omfatter dilemmaet 


mellem en organisation der agerer ud fra en autonom statsmodel, hvor kulturerne lukker sig 


om sig selv og står i vejen for en vigtig udvikling, og som samtidig er afhængig af en aktiv 


medvirkning fra sine omgivelser.  


Teatret har imidlertid stor grad af autonomi til at udfylde og fortolke teaterlovens krav til 


institutionens indfrielse af den værdimæssige arv, teatret er ansvarlig for at videreføre, og det 


er ledelsen som står for at operationalisere principperne til de brugerrettede ydelser i form af 


forestillinger.  


Denne autonome frihed placerer teatret i en situation, hvor det bliver afhængig af at skabe 


alliancer for at opnå succes og tilstrækkelig opbakning fra omgivelserne. Alternativt opstår en 


situation, hvor teatret bliver en kastebold mellem aktørerne fra det institutionelle felt, som vil 


forsøge at påvirke institutionen i alle retninger. Denne position er genkendelig for teatret, idet 


DKT gennem tiden gentagende gange har stået i centrum for mediernes kritik. Senest i 


 
13 (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11764#K2 d.08.07.10) 
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Politikens debat om DKT: ”Hvad skal vi med Det Kongelige Teater”? (Politiken, Kultur d. 


12.03.10).  


For at opnå status som en rådgivende legitim institution som omgivelserne lytter til – frem for 


den tilbagevendende placering i mediernes søgelys for negativ omtale - er det afgørende for 


DKT at ændre sin egen opfattelse som en autonom statsmodel. Via indsigt i kulturernes 


grundlæggende antagelser, er det ledelsens opgave, at gøre op med gamle kulturers tyranni og 


endvidere være i stand til at vurdere hvilke alternative antagelser der er til rådighed, og 


hvorledes disse kan implementeres. Gennem interventionsområder, her lokaliseret som 


organisationskulturernes fiksering af sig selv, bør ledelsen foretage en forandring af 


organisationskulturen. Først når DKTs interne integration forekommer, gennem udvikling og 


åbning af de statiske og fikserede kulturer, er det muligt, og samtidig afgørende for teatrets 


overlevelse som Nationalscene, at etablere alliancer i det institutionelle spændingsfelt teatret 


er en del af, mhp at positionere sig som en rådgivende legitim institution.  


 


I forlængelse af teatrets interne integrationsproblemer gældende for organisationens fire 


kunstarter, rejser sig flere spørgsmål vedrørende teatrets udfordringer i forbindelse med den 


aktuelle situation som udskældt og forfulgt Nationalscene. Spørgsmålene omhandler hvordan 


teatret kan ændre organisationskulturen, så den nødvendige interne integration opstår, 


hvorved institutionens evne til at skabe alliancer, herunder tilpasning, forstærkes?  


Spørgsmålet er, om teatrets ledelse på egen hånd kan gennemføre en så omfattende 


kulturforandring, som der er tale om, når en meget gammel og traditionsbunden kultur præget 


af inerti skal forsøges ”åbnet” og endvidere udviklet inden for DKTs fire kunstarter? I det 


omfang det er påkrævet, at en omfattende forandring gennemføres med hjælp fra ekstern 


ekspertise, opstår et problem som kan beskrives som en gordisk knude. Knuden omhandler 


det forhold, at hvis en forandring skal lykkes med ekstern hjælp, bør DKT åbne op for 


eksterne faglige gruppe under processen. Med teatrets autonome adfærd og kultur som lukker 


sig om sig selv og sin egen sociale virkelighed, eksisterer intet incitament i forhold til at åbne 


sig overfor en ekstern virkelighed og eller at forandre sig. Hvilken form for pres og hvorfra 


skal presset komme, for at organisationen selv ønsker den påkrævede forandring, og samtidig 


åbner sig for en ekstern virkelighed?   


Nationalscenen kan imidlertid ikke sætte sig uden for den internationale kontekst teatret 


uvilkårligt er en del af. Billige flypriser får publikum til at flyve langt for at opleve særlige 


forestillinger under et enkelte weekendophold, og i forhold til at tiltrække de bedste 
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kunstnere, er verden lille nok til, at f.eks. en sanger, danser eller en musiker kan bo og have 


familie og samtidig arbejde fleksibelt i forskellige verdensdele, hvis et teater kan tilbyde 


noget særligt som arbejdsplads.  


Nationalscenen er en del af den globaliserede verden som både skaber mere hasard og flere 


muligheder for alle, forcerer organisationer til at foretage store ændringer ikke kun for at 


konkurrere men også for bare at overleve (Kotter, J. 1996, s: 18). Globaliseringen bliver 


drevet af omfattende og stærke dynamikker komplimenteret af teknologisk udvikling og 


internationale alliancer, som ingen – heller ikke DKT - kan agere autonomt i, ved at eksistere 


passivt gennem statsstøtte, og benægte en tilpasning gennem vedvarende forandring og 


udvikling for at sikre teatrets fremtidige raison d’être.  


 


Hele opgavens problemstilling, resultat og efterfølgende perspektivering er foregået ud fra 


valgt teoretiske optik og dertilhørende præmisser. Det er af betydning, at DKTs udfordring 


med lukkede interne kulturer som medfører institutionens problemer med at tilpasse sig 


eksternt, er funderet i den sociologiske gruppedynamik som danner præmis for den optik, 


hvor igennem Scheins anskuer organisationer og hvad der defineres som et problem og for 


hvem. Gælder denne gruppedynamik f.eks. når det drejer sig om kunst? Bør organisationer 


der producerer kunst overhovedet tilpasse sig? Dette er vigtigt at holde sig for øje, idet 


definition af hvornår og hvad der defineres som et problem, netop afhænger af valgte optik og 


dertilhørende præmisser.  
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Vil du indledningsvis forklare ud fra en større sammenhæng, hvad du laver som 


aspirant?


(Hvad er ballettens mission, vision og strategi?)


Hvad for dig til at danse særlig godt en dag?


Hvad er din fremtidsdrøm?


Hvorfor skal man gå ind og se DKTs ballet? 


(Hvilke dysfunktioner er til stede i kulturen blandt aspiranterne?)


Hvordan vil du beskrive det at være aspirant på balletten? 


Er du nogen gange i tvivl om, hvad du skal gøre i forhold til hvad der forventes 


både til træning og ved prøverne?


Hvornår er det sværest at være aspirant


Har man som aspirant relationer på tværs f.eks. i kompagniet, instruktørerne osv.


Hvad kunne gøre aspirantuddannelsen bedre?


Hvad betyder de knips underviseren laver til undervisningen?


Har du nogensinde følt, at du ikke var en del af balletten?


(Hvad er kriterierne for måling?)


Hvad skal der til for at blive solist?


Hvorfor bliver nogen solister og andre ikke?


Hvis en forestilling er gået dårligt, hvad er det så for en indsats der skal til, 


for at det samme ikke sker igen?


Bilag 4. Interviewguide aspiranter
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VALG AF EMPIRI


TEORETISK KONDITIONERING


GENSTAND IAGTTAGER


konstruktion af genstand kriterier for gældende argumenter


specificering af genstand specificering af valide argumenter


Bilag 1. Analysestrategi - en anden ordens iagttagelse
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Bilag 2. Teoretisk anvendelse


DATA INPUT


Intern integration


(Kulturelle funktioner)


Artefaktanalyse


(Kulturelle funktioner)


Værdianalyse


(Kulturelle funktioner)


Grundlæggende antagelser


(Dybereliggende dimensioner)


Kortlægning Tilbageføring
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Copenhagen Business School, CM (kom), efterår 2010, kandidatafhandling


Ulrika Alsted, Vejleder: Helle Hedegaard Hein


Antal anslag: 197.714  ____________________________________


Scenetæppet trækkes til side, og organisationskulturen på balletten gøres til 


genstand for en undersøgelse der søger årsagen til Nationalscenens 


tilbagevenden i offentlighedens kritiske søgelys.
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Hvad skal vi med Det Kongelige Teater?
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År 2014
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Bilag 5. Feltnoter 
Jeg har valgt at vedlægge et udpluk af mine feltnoter, mhp at illustrere min arbejdsmetode under 


mit ophold på balletten. Skønt der er valgt et udpluk af feltnoter, fremstår de som karakteristiske for 


mine 3 måneders noter under feltstudiet.  


 
Søndag d. 31. januar 2010 


Mit første møde på Det Kongelige Teater d. 30. januar kl. 15 (blev af Nikolaj Hübbe rykket frem til 


kl. 13.30 samme dag). 


Jeg skulle mødes med Nikolaj Hübbe for at tale om mit kommende speciale der skulle omhandle 


balletaspiranterne på Det Kongelige Teater. Samme dag ringede Nikolaj for at rykke mødet en time 


frem grundet noget: ”ja jeg ved sgu egentlig ikke rigtig hvad der sker” – årsag. Jeg blev hentet i 


vagten af en glad og frisk Nikolaj, som førte mig gennem forskellige afdelinger, gange, elevatorer 


og endnu flere gange. Undervejs passerede vi et hold balletdansere i træningstøj som lavede øvelser 


i en meget stor sal, en ung mand i trikotunderbukser og ikke meget andet, og øvrige personer der 


hilste glad og energisk, når vi passerede. Endeligt havnede vi på Hr. Hübbes ”penthouse- kontor” 


med mahognimøblement og galleriagtige vinduer ud til Københavns Centrum: Kongens Nytorv.  


 


Nikolaj var meget energisk og glad og løb rundt efter ”èn jeg skulle møde”. Da han fandt manden, 


var det Truman Finney, som underviser aspiranterne i dagligdagen og som er amerikaner – mødet 


skulle derfor pludselig foregå på engelsk, hvilket jeg overhovedet ikke var forberedt på (kontroltab 


#1). Jeg havde hjemmefra pakket min taske, med en bog, hvor jeg havde lavet et æseløre på en side 


med en simpel og pædagogisk illustration over den fremgangsmåde, hvorved jeg havde forestillet 


mig at angribe en kulturanalyse, en agenda hvor jeg havde nedskrevet, hvad jeg gerne ville finde 


frem til ved mødet og naturligvis en kuglepen og en kalender. Jeg indledte mødet med at spørge til 


forventet tidsramme og begyndte ellers at fortælle Truman om mine ideer omkring mit speciale – i 


min verden havde jeg fuld kontrol i forholdet til mødet, system i processen og jeg havde fod på 


situationen. Truman var tavs, lyttende og på en måde meget langt væk. Da han begyndte at tale efter 


en længere pause, var det begyndelsen på en historie, hvor jeg blev ført på en rejse fra ”penthouse- 


kontoret” på 4. på Kongens Nytorv over Atlanten til Staterne, forbi Andy Warhole og Coco Chanel 


i 20’erne og igennem Trumans karriere som danser. Truman talte roligt, langsomt og til tider med 


lukkede øjne…. jeg mistede total kontrol med situationen og følte mig meget alene som 







repræsentant fra en businessverden, i et ærinde omkring mit speciale som pludselig syntes meget 


meget langt væk fra Trumans rejse, der endnu ikke var landet (kontroltab #2).  


Hübbe afbrød ”meditationen” og foreslog vi blev konkrete, smed et adgangskort til ballettens 


personaleadgang foran mig, og spurgte Truman, hvornår jeg skulle dukke op til undervisning første 


gang….kontrollen var kommet tilbage til Nikolaj, som var begyndt at tage overtøj på, da det nu var 


weekend på balletten. 


Truman sagde åbenhjertigt, at hans kontor altid stod åbent, at jeg til hver en tid kunne komme forbi, 


han havde en sofa til det samme, og vi forlod kontoret sammen. På vej ud af bygningen, var mine 


ord forsvundet, mine tanker var i kaos og jeg anede ikke hvilken mine eller hvilke ord der var de 


rette, når Truman introducerede mig for forskellige portrætter på væggene af tidligere virtuoser og 


talenter som havde været hans lærere, elever og mentorer gennem hans balletkarriere – (kontroltab 


#3). 


 


Jeg forlod bygningen sammen med Nikolaj, som stadig var i vældig humør og energisk – han gik i 


Magasin med et ”hej hej vi ses”! 


I toget hjem, var mine tanker i kaos – hvordan skulle så forskellige verdener mødes og opnå at tale 


samme sprog for at finde frem til en problemstilling, jeg ville kunne skrive et speciale ud fra. 


Jeg tog en tur i Lyngby Storcenter med mine unger, og besøgte ”Build a Bear- butikken” hvilket jeg 


ellers normalt er stærk modstander af, og tog i Game Store med den store. Vi købte fisk og 


hollandaisesauce i Irma og kørte hjem og så X-factor.  Det tog mig en halv flaske rødvin den aften, 


før jeg bare nogenlunde fik styr på mine tanker og tilstedeværelse i nuet vendte tilbage, ovenpå mit 


første møde med Det Kongelige Teaters balletdirektør Nikolaj Hübbe og aspirantunderviser Truman 


Finney. Kontroltab – i bedring. 


 


Observation mandag d. 1. februar – aspirantundervisning 


Mødte kl. 15.30 for at mødes med Mette (balletdanser og bekendt) og Truman kl. 16, for at deltage i 


Trumans undervisning af aspiranterne – Mette dukkede op, men ikke Truman. Hun fulgte mig over 


til den godt gemte sal, mens hun fortalte om aspiranternes hverdag. De er gået ud af skolen (9.kl.), 


danser morgentræning fra kl. 10 – 14, eftermiddagstræning kl. 16-18 og har ofte forestillinger om 


aftenen, hvor de assisterer voksendansere. Det er balletdansernes absolut hårdeste år, og med så 


intensiv tilstedeværelse i miljøet, tænker jeg, at kulturen virkelig må præge kunstnerne meget.  







Undervejs gennem de snørklede gange over til danse salen, passerede vi en rygeremhætte, 


balletdansere der sad og indbandt tæerne i tape på gulvet, en kvinde kun med et håndklæde om livet 


– netop trådt ud af et bad. Kroppe er lige så naturligt som stedsegrønne potteplanter på et kontor.  


Desuden stod der stativer proppet med balletskørter i alskens farver langs væggene på de fleste 


gangarealer.  


Undervisningen foregik i en stor sal med en pianist, ca. 14 aspiranter, Truman og mig.  


Jeg satte mig på en stol og spurgte forsigtigt pianisten, hvor det passede bedst jeg satte mig. Hun 


var østeuropæer og talte kun gebrokken engelsk. Truman hilste på mig- men ikke mere end hilste- 


han ankom 15 min for sent. Undervisningen begyndte 15 min forsinket, hvor danserne imens havde 


varmet op, grint lidt sammen, småsludret og øvet trin mm langs barre og rundt på gulvet. Der var en 


seriøs, lidt træt men arbejdsintens stemning.  


 


Truman talte gennemgående meget roligt og lavt. Satte sig på en stol med front mod danserne, som 


fordelte sig på scenen foran spejlene, og med front mod Truman.  


Han knipsede med fingrene i takt til musikken, når han skulle vise trin eller understrege særlige 


bevægelser. Til tider illustrerede han selv hvad han mente, med sine forklaringer. Hans illustrationer 


foregik på flade fødder, og kun med armene i rigtig positur. Hans blik lukkede sig om sig selv, når 


han ”dansede” de trin han forsøgte at illustrere. Han knipsede og nynnede i takt til musikken og 


afrundede hver sekvens med: ”Do you know what I mean”! Hverken hans kritik eller ros af 


aspiranterne var højrøstet – nærmest lidt melankolsk. Han benyttede sig en del af billeder til 


forklaring af hvad han gerne ville have frem i danserne.  


F.eks. forklarede han, at denne kvinde er smuk ikke flot – om et udtryk ved en dansesekvens.  


Hun har en parfume på, som den bageste række skal dufte – om en blottet hals der skulle 


tydeliggøres mod publikum ved et trin.  


Er denne figur genert? Nej det er han ikke – om en af drengenes hoved der kiggede ned frem for ud 


af til. Truman henviste flere gange til, at danserne skulle bruge deres ”mind” not only muscles. Han 


appellerede til at integrere kroppens kapacitet med mentalitet i forhold til at fremkalde særlige 


udtryk.Timerne blev afsluttet med, at han viste en videooptagelse af en solodanser - en af Trumans 


yndlingsdansere. Aspiranterne samlede sig omkring fjernsynsskærmen, og betragtede den sort/hvide 


optagelse, som Truman siddende på en stol, gestikulerende fulgte med arme og hoved i takt. Han 


fortalte danserne til sidst: I love her – om solodanseren og sagde til aspiranterne at det er tilladt at 


stjæle – that whats it all is about, men man må aldrig kopiere.  







Jeg fulgtes med en af danserne ud gennem den labyrintagtige bygning. Jeg finder bygningens 


umulige logik lige så forvirrende som mit hoved efter mødet med balletkulturen.  


Aspiranten talte engelsk og jeg spurgte hende hvor hun kom fra. Hun var lidt genert, men fortalte, at 


hun var fra Australien. Hun skulle danse her indtil sommer, hvor hun ville tage eksamen og derefter 


ville se hvad der skete.  


 


Fredag d. 5. februar 2010 


Aspirantundervisning kl. 10 – aspiranterne sidder rundt omkring på gulvet i salen 15- 30 min før 


undervisningen starter. De småsnakker, griner og strækker ud og pianisten - transitør. Truman 


ankommer kl. 10 og går direkte til sagen. Han taler stille og roligt og ser altid koncentreret og 


alvorlig ud. Der er en klar aftale om hvad danserne skal gøre og Truman bruger ingen ressourcer på 


at forklar meget andet end hvilke trin, de skal starte med at lave.  


Truman gik i dag lidt tættere på danserne enkeltvis under træningen. 


”You do not do the movements complete”! sagde han til en af pigerne. Hendes bevægelser var ikke 


fuldendte. ”Do every movements complete”! Hun lyttede og nikkede anerkendende til hans kritik, 


hvorefter hun gentog øvelsen foran alle de andre og Truman. 


Til alle sagde han: ”You just do what i say, I wanna see something new”!  


Til en anden danser sagde han: “The choreography tells you when to go (om en bevægelse). In 


contrast, when you are at school you can decide when to go”!  


Han relaterer ofte bevægelserne som han retter på, med hjernen og dansernes mentalitet. Han 


bevidstgør danserne om, at deres bevægelser skal komme også fra hovedet. ”It’s not only muscels”! 


 


Jeg kan undre mig over, at når hver en bevægelse har så specifikke krav til udførelse, hvor selv 


øjenvippernes stilling skal være på plads, hvordan er der så plads til kunstnerisk udtryk?  


En af eleverne vrikkede om under et spring. Truman spurgte: ”Did you twist it”? – på en måde der 


udviste en anelse omsorg, men han fortsatte undervisningen og gik ikke hen til danseren. Et par af 


de øvrige elever fulgte den skadede elev ud af døren og hjalp ham af sted.  


Eleverne har endnu ikke henvendt sig til mig, for at spørge hvorfor jeg kigger på. Enten er de vandt 


til observatører, eller også er der en meget disciplineret kultur, hvor det er forkert attitude at stille 


spørgsmål. Dog har et par enkle dansere spurgt mig – meget genert – om det ikke var mig der 


kiggede på forleden. Jeg håber at opbygge et tillidsforhold, men kan mærke, at kulturens måde at 


lurepasse gør mig utryg. Jeg bliver nervøs for at overtræde kodeks for ordentlig opførelse.  







Truman kritiserede dansernes fødder, arme og bevægelser i det hele taget – flagrende arme og ikke 


strakte fødder: ”You are doing bad dancing”! . It look so taggy and fake”! A ”fortroir” (et bestemt 


trin) is a fortroi and it takes its time. If you force it, it looks terrible. Its in your mind”! 


 


Mandag d. 8. feb. 2010 aspirant undervisning kl. 10 


Tog toget ind til Kgs. Nytorv, hvor jeg mødte en af aspiranterne – Oscar. Da jeg kom ind på Teatret, 


hilste jeg på ham og talte lidt med ham. Han er – som de andre – lidt lukkede og i det hele taget 


tilbageholdene med henvendelse. Han svarede høfligt, når jeg spurgte til dansernes boligforhold – 


om de boede på kollegier eller på teatret osv.   


Truman dukkede ikke op til undervisningen, og danserne og pianisten stod og ventede til kl. 10.15. 


Taras mor fra Australien er stadig i Danmark og kigger på, når der undervises. Moderen kender 


Truman, da hun selv er danser. Hun er tidligere kone til Schaufuss, hvorfor datteren Tara er datter af 


en verdensberømt balletdanser.  


Da Truman ikke dukkede op, ringede én af eleverne ned til kontoret, og fik at vide, at han var syg. 


Nogle smuttede, mens andre stod lidt og småtalte. Moderen til Tara tilbød at undervise, og eleverne 


takkede ja. Efter timen takkede alle høfligt og sagde mange tak.  


 


Tirsdag d.9. feb. 2010 aspirant undervisning kl. 10 


Truman stadig syg. Deltog i en fællestime med en gæsteunderviser fra Cuba. Alle dansere var 


samlet – aspiranter, kompagniets mænd og kvinder. Det var spændende at se udviklingen og 


forskellen på aspiranterne og de voksne fra kompagniet. Der var en klar fordeling af de voksne og 


de mere generte unge aspiranter. De stod ved barerne langs siderne og kiggede, mens de voksne 


fyldte meget på flere måder. Jeg talte med Mette B, Anne og flere af de voksne, som jeg kender 


perifert.   


 


D. 18. februar aspiranttræning kl. 16. 


Truman beder aspiranterne være klar, da der ikke er tid til at vente. Han agerer utålmodigt og er 


kritisk hele tiden. Han stopper musikken igen og igen. Oscar pilles ud i farezonen, og terpes 


igennem for en piruette. Han bliver kritiseret for at lave en særlig mimik med munden, når det går 


galt, og Truman presser ham meget psykisk ved at blive ved og ved og ryste på hovedet fordi Oscar 


ikke kan præstere det Truman ønsker. Oscar er presset – begynder at spørge til trinene. Truman 


bider ham af. (Der skal ikke skabes plads til snak som en flugt fra hvad det handler om). Oscar 







bliver mere og mere presset. Truman siger: I don’t like this. Put up your arms. Put something into 


it! The shape of your movement is better – I don’t want you to look like a farmboy! 


 


Truman sidder I stolen og burger pegefingeren nærmest lektor blomme agtigt, og kalder Oscar hen 


til sig foran de andre. Han kritiserer Oscar og siger, at det han foretager sig ikke ligner ballet. Du 


ligner mere en rockstjerne. Oscar nikker kun som accept af det Truman siger. Truman taler 


udelukkende, mens Oscar lytter.  


Næste aspirant i ”zonen” er Jon. Han kæmper ihærdigt og vælter i en piruette efter tredje forsøg. 


Truman kritiserer ham for at være for mekanisk.  


Truman stiller retoriske spørgsmål til danserne: hvorfor tror du, at du gør sådan, hvad tror du det 


ligner, når du gør sådan etc. Hvert spørgsmål er med en retorik, som ikke kræver dansernes svar.  


Når samtlige drenge er kørt igennem zonen, klapper de. 


 


En ældre amerikansk hjælpelærer deltager i dag, og blander sig ved undervisningen af pigerne, som 


foregår efterfølgende af drengenes hårde time. Det er stort set kun Emma der på en konstruktiv 


måde bliver korrigeret og får undervisning. De andre venter tålmodigt, men virker irritable. De 


andre får imidlertid små kommentarer undervejs som f.eks. lad være med at smile for meget. De to 


lærer sidder som to gamle venner på en stol foran danserne og taler sammen og griner ind imellem 


af hinandens morsomheder. De bekræfter hinanden meget i, at de er enige med hinanden i den kritik 


de langer ud mod danserne, som del af deres undervisning.  


Efter timen stopper jeg Truman mhp at begynde at stille spørgsmål, som han så åbent stilledes sig til 


rådighed i forhold til, ved de introducerende møde med Nikolaj. Jeg spørger Truman på engelsk, 


hvordan han underviser i kunst ved siden af de meget perfektionistiske og teknisk bestemte 


bevægelser. Hvad er overladt til kunst osv. Han bliver tavs, stirrer og uden at fortrække en mine 


siger han: ”Du ved jo ingen ting, du er fra en anden verden”! - og i en fornærmet og meget 


afvisende attitude, levner han ikke et sekund mere til samtalen og vender om og forsvinder.  


 


D. 20. april – undervisning med aspiranterne 


Ankommer til salen sammen med aspiranterne et kvarters tid før undervisningen starter. Truman 


ankommer sammen med den amerikanske gæstelære, når alle har indtaget pladserne og er klar til at 


begynde. Truman vender sig om mod mig og fortæller højlydt gæstelæren og aspiranterne, hvordan 


jeg har stillet det mest tåbelige spørgsmål og simpelthen intet forstår om, hvad kunst og ballet 







handler om. Situationen bliver meget pinlig, og jeg forsøger at sige, at jeg må have udtykt mig 


forkert, men Truman vil tvinge situationen ud til det pinlige og absurde. Jeg opgiver og vælger at 


tænke sammenhængen som et feltstudie og i øvrigt tak for den glimrende empiri.  


Jeg forlod teatret meget påvirket af den ubehagelige situation, som samtidig havde nedbrudt min 


legitimitet blandt danserne, som havde overværet deres undervisers nedgørelse af mig.  


Dagen medfører således overvejelser om opgavens drejning, i det jeg ikke kan bygge en opgave 


empirisk på Truman, med den indstilling og manglende åbenhed overfor mig.  


 


D. 1. marts – telefon m Henrik Sten Petersen 


Jeg ringede i dag til Henrik som administrationschef, for at spørge om jeg eventuelt kunne få et sted 


at sidde med min bærbar, når jeg opholdte mig der inde. Henrik var på vej på ferie, men vil helst 


vende det i ledelsen med de andre, og så vende tilbage. Det hænger sammen med – sagde Henrik, at 


det lige skal overvejes, hvilke signaler der kan sendes omkring det, at lade en helt fremmed få et 


kontor. Jeg efterlyser nu kun et sted at sidde lidt uforstyrret, og der er et tomt lokale lige over for 


økonomiansvarlige Michael Sørensen, som jeg havde tænkt kunne bruges – det var jo kun 


skrivebordet og en stol som var påkrævet.  
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