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Abstract 

This dissertation analyzes the interaction between the Royal Theater's identity and strategy during 

one of the theater's biggest periods of change. The dissertation examines the role of time in this 

interaction and how it happens as a consequence of the changing surroundings and politicians' 

demands on the institution. The Royal Theater is one of the oldest public institutions in Denmark 

and has a long and significant past. As a national scene, it is one of the most important cultural 

institutions in Denmark. With its many years of experience and history, the theater has a strong 

identity, but this strong identity is also exposed in relation to the outside world and the politicians. 

Over the past 11 years, the theater has had to develop various forms of interaction between identity 

and strategy to realize its identity with strategies. 

Identity is used in this dissertation as an expression of the organization's distinctive character over 

time. The dissertation shows that identity and strategy are characterized by different time structures 

which enable them to extend their past and future in different ways. When it comes to future-

oriented processes, which characterize many private companies’ strategic approaches, the 

temporal structures of identity can help to frame and implement the strategy. However, this is 

different for national cultural heritage institutions. Here the past weighs heavily on the identity of 

the organization and the relationship between the two are reverse. Here, strategy is used to 

influence identity. 

The dissertation demonstrates that there are various types of temporal interplay between the Royal 

Theater's strategy and identity-work during the 11-year period, and that this has occurred as a 

consequence and reaction to political control and in line with the population's changed 

consumption patterns as audience. The thesis has two central general points. First, it shows the 

significant role of the past in the identity work of cultural organizations and especially those who 

have a function of heritage. Through an analysis of what happens when strategies begin to process 

identities in a direction towards the future, it emerges that it is in the span of strategy and identity 

that organizations' interpretation and construction of time is set into play. Secondly, the thesis 

illustrates that cultural heritage organizations develop a dual identity, to manage both their artistic 

heritage and history (here elite art) - and to be relevant (here offering more popular artforms) in a 

changed world, where the role of cultural policy has also changed. The organizations are no longer 

the bearers of stories about themselves, and they must constantly show their worth and reach out to 

a much wider population to appear relevant in future. 
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INDLEDNING 

En dag i november 2018 på Gamle Scene på det Kongelige Teater sidder jeg til generalprøve på 

balletten Napoli – August Bournonvilles udødelige klassiker fra 1842 – som er nyfortolket af 

balletmester Nikolaj Hübbe og Sorella Englund. Da denne version havde premiere første gang i 

2009, stod Det Kongelige Teater på springet til en lang kriseperiode. Teatret og ikke mindst 

balletten havde svigtende publikumstal, publikumsvanerne havde ændret sig, og finanskrisen og 

faldende offentlige bevillinger fik stor betydning for teatret. Kriseperioden betød en 

forandringsperiode for teatrets identitet og arbejde med at skabe en strategisk retning. I perioden 

sad skiftende teaterchefer med forskelligartede erfaringer fra kultursektoren. Senest med 

ansættelsen af Kasper Holten sættes en erfaren leder fra teaterverdenen i spil. Han iscenesætter 

sammen med ledelsen og bestyrelsen teatrets identitet i en ambitiøs vækststrategi for teatret.  

Alt imens genopsættes Napoli som fast repertoire på teatret. Det kunstneriske eksperiment og 

nyfortolkningen af én af de største danske balletter indskriver sig gradvist i en historie om en 

stigende popularitet for balletten. Og i denne sæson betyder en opsætning af Napoli udsolgte 

forestillinger. Balletten beskrives af teatret som en familieforestilling i et filmisk univers. Også jeg 

står tilbage med oplevelse af kunstens formåen og vedkommenhed. Det er høj kunstnerisk kvalitet 

og elitært. Det er gammelt og nyt, og det er vedkommende for et alsidigt publikum. 

Få måneder efter udtaler en ledende politiker, at der bruges for mange penge på Det Kongelige 

Teater og ballet. Det påstås, at desto færre og snævrere det er, desto flere penge bruges på det. 

Politikerens udtalelse står i kontrast til min oplevelse af et vedkommende teater med et tiltagende 

differentieret publikum. Jeg hæfter mig ved det paradoks, at teatret på en og samme tid har en 

stærk og en udsat identitet. Man kan forstå organisationens identiteten som det, der giver 

organisationens dens særlige særpræg over tid (Schultz og Hernes 2013). Det Kongelige Teaters 

stærke identitet fremtræder i dets arbejde med kunst, kommunikation og publikumsudvikling, og 

den udsatte identitet fremtræder, når politikere kan fremføre påstande og forsøge påvirke teatrets 

politiske aftale og økonomiske forudsætninger for teatret. I samme periode sker betragtelige 

nedskæringer på Copenhagen Phil og Danmarks Radio. Og jeg bliver nysgerrig på, hvorledes 

teatret som kulturinstitution strategisk og politisk forvalter denne på én gang stærke og udsatte 

identitet. 
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Der er flere måder at anskue, hvordan organisationer forsøger at påvirke eller forandre sin identitet 

på. Mange analyser af identitet i en organisation sker ved at undersøge, hvorledes identiteten 

forandres i en interaktion mellem organisationen som afsender og omverdenen som modtager 

(Hatch og Schultz 2002). Man kan også anskue, hvorledes organisationen adskiller sig fra andre 

over tid ved at udvikle en forståelse af ”hvem” organisationen er, og ”hvem” organisationen gerne 

vil være i fremtiden (Albert og Whetten 1985). Når Kongelige Teater arbejder med tværgående 

strategier for hele teatret bliver det et forsøg på at bearbejde teatrets identitet ind i fremtiden. 

Dette skaber nogle nye spændinger i identiteten og et spænd i teatrets fortolkning og forståelse af 

sig selv.  

Identitet som det der giver organisationens dens særlige særpræg over tid, betyder at tiden bliver 

til en central faktor for Det Kongelige Teater, idet teatret også har en væsentlig rolle som 

kulturarvsinstitution. Teatret har en lang og væsentlig fortid og er som nationalscene en af de 

vigtigste kulturinstitutioner i Danmark. Det betyder, at også omverdenen og politikken har en 

særlig gestaltende rolle for organisationens identitet over tid. Teatret er gået fra at være Kongens 

teater til en væsentlig dannelsesinstitution med et særligt forhold til Kongehuset og befolkningen 

og til at skulle forholde sig til 4-årige politiske aftaler og ændrede forbrugsvaner. Dette giver en 

særlig forudsætning og en særlig ramme, når teatret skal forvalte sin stærke og udsatte identitet 

strategisk, og når denne identitet skal møde omverdenen. Teatret behøver strategier for at 

realisere sin identitet, og teatrets historie er så omfattende og altoverskyggende, at det er en 

implicit del af såvel identits- som strategiarbejdet. Tidsdimensionen betyder, at jeg må gå tilbage i 

tiden for at forstå teatrets forskellige arbejde med at skabe en retning for fremtiden. Det er 

forholdet til tiden, som muliggør et samspil mellem identitet og strategi, og dette kan anskues som 

en temporalisering. 

Videnskaben har i de sidste årtier beskæftiget sig med temporalitet i organisationer og i den 

menneskelige interaktion heri. Fortiden har fået en stadig mere betydningsfuld og 

meningsskabende rolle i organisationernes arbejde i nutiden og strategiske fremtidsorientering. 

Identitet og strategi er kendetegnet af forskellige tidsstrukturer, hvormed de kan strække sin ind i 

fortiden og fremtiden på forskellige måder. Organisationers identitet og strategi har også 

mulighed for at indgå i et gensidigt samspil via deres arbejde med og bearbejdning af 

tidsmæssige strukturer, og dette er afhandlingens hovedfokus. Strategiernes fremtidsretning kan 

påvirke identiteten, og identitetens temporale dybde mellem fortid og fremtid kan rammesætte 
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strategien og give den mere mening i organisationen. Et vedvarende samspil mellem de temporale 

aspekter i identiteten og strategi giver med andre ord mulighed for, at organisationer kan 

organisere sin tid og tidsforståelse og skabe tydeligere relevans for sig selv i fremtiden. Og når det 

gælder institutioner med en fundamental tilknytning til fortiden som ”arv” eller ”kulturarv”, danner 

fortiden et særligt grundlag for det fremadskuende. 

Denne afhandling viser, at der findes forskellige former for samspil mellem identitet og strategi set i 

konteksten af det Kongelige Teater som offentlig kulturinstitution. Temporaliteten indtager en 

særlig rolle og særligt teatrets strategiske forvaltning af sin autentiske fortid stiller nogle centrale 

spørgsmål til organisationens identitet og til, hvordan teatret både kan præstere kunst på højeste 

niveau og være relevant for stadigt flere danskere. Afhandlingen diskuterer også, hvorvidt der 

opnås et reelt samspil mellem identiteten og strategien, eller hvorvidt tiden tages for givet, og 

fortiden dermed mister sin særligt konstituerende rolle for fremtiden.  

Jeg undersøger dette samspil gennem følgende problemformulering: 

Hvilken rolle spiller tiden i samspillet mellem Det Kongelige Teaters strategi og identitet – og 

hvordan kan dette samspil forstås som en konsekvens af teatrets møde med omverdenens og 

politikernes krav til institutionen?  

I afhandlingen undersøger jeg teatrets identitets- og strategiarbejde hver for sig og i et indbyrdes 

samspil i de sidste 11 år. De 11 år rummer også den periode, hvor teatret netop har gennemgået 

størst forandring i sin 250-årige historie. En gennemgang af teatret som national kulturinstitution og 

forandringsperioden tjener derfor som baggrund for studiet. 

 
Det Kongelige Teater i 1875 

At Det Kongelige Teater er en kulturinstitution med en særlig offentlig betydning og rolle i 
Danmark er ikke noget nyt.  I nedenstående citat fra 1875 beskrives de ledelsesmæssige 
dilemmaer, som følger af den politiske bevågenhed: 

Chefen skal ikke alene tækkes Publikum og Pressen, Personalet og Forfatterne og sin egen 
æstetiske Samvittighed, men ogsaa Regeringen og Folketinget. Og med alt dette er han 
bunden på Hænder og Fødder. Vil han forstærke Personalet med en betydelig Kunstner, 
nægter Finansloven ham at give denne fast Ansættelse, vil han afskedige ældre lidet 
benyttede fast Ansatte for at give plads for Yngre, nægter Finansministeren dette for ikke at 
forøge Pensionsbyrden.” (Neiiendam, 1922) 

Dette citat bragtes i Dagbladet ved indsættelsen af en ny direktør. Allerede dengang blev 
teatrets flertydige opdrag beskrevet, og teatret har således altid skullet navigere i en 
hensyntagen til kunsten, kunstnerne, politikerne og offentligheden. 
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BAGGRUND: DET KONGELIGE TEATER SOM EN NATIONAL 

KULTURINSTITUTION 

Det Kongelige Teater er én af de ældste offentlige institutioner i Danmark og har haft til huse på 

Kongens Nytorv siden 1748. Teatret råder i dag over tre markante bygninger i København. I januar 

2005 åbnede Operaen på Holmen, skænket af A.P. Møller og Hustru Christine Mc-Kinney Møllers 

Fond til Almene Formaal. Og i 2008 åbnede Skuespilhuset på Kvæsthusbroen, som resultatet af 

mange års politisk planlægning på nationalt og lokalt niveau.  

Det Kongelige Teater i årstal 

1748 – Det Kongelige Teater får til huse på Kongens Nytorv (De ansatte tæller 8-10 
skuespillere og dansere) 
1771 – Balletskole etableres 
1849 – Staten overtager driften med teatret. (Teatret skal være for hele nationen og 
mister sit monopol på teaterdrift) 
1874 – Gammel Scene indvies 
1931 - Stærekassen indvies 
1935 – Omfattes af lov med særlig turnéforpligtelse + folketings tilsynsråd 
1991 – Teaterlov – Det Kongelige Teater gøres til statslig virksomhed med 
bestyrelse på 8 medlemmer 
2005 – Operaen indvies (gave donneret af AP. Møller og Hustru Christine Mc-
Kinney Møllers Fond til almene Formaal) 
2008 – Skuespilhuset indvies 
2014 – Lov om Scenekunst omfatter lov om Det Kongelige Teater 

 

Tre kunstarter i ét teater 

Det Kongelige Teater har i dag et alsidigt kunstnerisk virkeområde inden for scenekunst. Teatret 

rummer de tre kunstformer: skuespil, ballet og opera. Dertil har teatret tilknyttet 

uddannelsesinstitutioner, herunder balletskolen, som ligeledes har en lang historie på teatret. 

Dette adskiller teatret fra andre nationalscener på verdensplan, hvor der ofte er færre kunstarter 

repræsenteret, og hvor uddannelserne ikke har en direkte tilknytning til teatrenes virke. 

De tre kunstarter manifisteres hver for sig i teatrets ledelsesprofil, idet hver kunstart har sin egen 

kunstneriske chef, som er ansvarlig for repertoire og teatrets kunstneriske profil. Det er også de 

kunstneriske chefer, som skal sikre, at teatrets primære formål om at producere høj kunstnerisk 

kvalitet ivaretages.  
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At være nationalscene betyder, at Det Kongelige Teater har en væsentlig kulturarvsfunktion i 

Danmark. Teatret har som sagt til huse på tre store scener i København, varetager gamle traditioner 

som teater, og udbyder i sit repertoire kulturarv af national og international karakter. I teatrets 

repertoire har danske komponister og dramatikere en særlig betydning i skuespil og 

operarepertoiret, ligesom Bournonville-balletterne fra 1800-tallet har en særlig placering i 

balletrepertoiret. 

Nationalscene for danskerne 

Teatret har som nationalscene altid haft en særlig betydning for befolkningen. Dette betød 

tidligere, at den nationale presse dagligt rapporterede fra teatrets virke, og at det ansås som et 

væsentligt element af den borgerlige dannelse at være orienteret om teatrets aktiviteter. Billetter 

blev udbudt i abonnement, dvs. at der eksisterede en stor loyalitet mellem publikum og teatret, og 

teatret havde en stor grad af frihed til at sammensætte programmer og eksperimentere 

kunstnerisk. Det betød imidlertid også, at det efterhånden var en særlig gruppe af danskere, som 

havde mulighed for at bruge teatret (ældre danske velstående kvinder), og dette udviklede sig til 

en myte i offentligheden, som teatret fortsat i dag brydes med at ændre. 

I de seneste år har publikums forbrugsvaner ændret sig i takt med digitaliseringens indtog i 

borgernes kulturvaner. Det har betydet, at konkurrencen om opmærksomheden inden for 

kulturtilbuddene er langt større, og at hver enkelt forestilling er et aktivt tilvalg for publikum. Den 

nationale presse rapporterer ikke i samme grad om teatret, og omvendt har teatret fået 

kommunikationsmuligheder, som har langt større rækkevidde end tidligere. Det betyder også 

publikumsmangfoldigheden er langt større, end den var, da billetterne primært solgtes i 

abonnement. 

Den politiske styring 

Det Kongelige Teater indgår med en særlig paragraf i Lov om Scenekunst fra 2014:  

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 scenekunst. Det Kongelige Teater skal gennem 
sin turnevirksomhed omfatte hele landet. Herudover kan teatret gennemføre turneer i udlandet. (Lov 
om Scenekunst, 2014) 

Teatret har en særlig selvstændig og politisk styringsmæssig position som offentlig kulturinstitution. 

Sammen med Danmarks Radio og Filminstituttet er teatret nemlig den eneste statslige 
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kulturinstitution, som har egen bestyrelse og arbejder på baggrund af politiske aftaler. Disse aftaler 

er som oftest 4-årige og har traditionelt været baseret på meget brede forlig. Bestyrelsen udpeges 

dels af Kulturministeren dels af teatret og opererer ligeledes i en 4-årig periode. Ydermere styres 

teatret af en rammeaftale med Kulturministeriet, som udstikker rammerne for tearets virke baseret 

på den politiske aftale. Disse rammeaftaler fokuserer primært på teatrets 

afrapporteringsforpligtelse. 

Det Kongelige Teater modtog i 2019 DKK 492 mio. i statstilskud, hvilket udgør ca. 60 % af det 

samlede tilskud til scenekunstområdet i Danmark. Dertil modtog teatret sit årlige driftstilskud fra 

Københavns Kommune på knap DKK 50 mio. 

Det Kongelige Teaters forandringsperiode 

Således har Det Kongelige Teater på flere områder fået en ny betydning i Danmark – ikke blot i 

forhold til publikum. Med åbningen af de to nye huse sættes yderligere krav til teatrets kunstneriske 

formål og aktivitetsniveau. Kort efter åbningen af de to huse rammer finanskrisen Danmark. 

Lavkonjunkturen betyder, at der sker et fald i solgte billetter, og teatret bliver beskåret i offentlige 

tilskud. Yderligere bliver den politiske aftale og rammeaftale målstyret med flere forskelligartede 

mål, og den kulturpolitiske dagsorden ændrer sig bl.a. til spørgsmål om hovedstad og provins. 

Teatret skal udvide sit virke og i tiltagende grad bevise sit værd uden for København.  

Det Kongelige Teater har i de sidste 11 år haft 4 teaterchefer. I de sidste 9 år er teatret gået fra en 

kriseperiode med fyringer og færre produktioner til formuleringer af nye strategier med nye 

strategiske narrativer og tro på teatrets berettigelse. Højkonjunkturen er tilbage, og de 

kunstneriske produktioner har fået en høj PR-score, hvilket er med til at vidne om teatrets høje 

kvalitet i produktionerne af scenekunst. I 2015 formulerer teatret en omfattende offentlig 

tværgående strategi med Morten Hesseldahl som teaterchef. Strategien sigter på at forandre 

teatrets identitet indadtil og udadtil. I 2018 tiltræder direktør Kasper Holten, som tidligere har 

været operachef for teatret og har en erfaring fra de helt store europæiske nationalscener. Med 

ham tages næste strategiske skridt, og der formuleres en offensiv vækststrategi, med fokus på et 

samlet teater, og en klar strategisk retning om at være en stærk institution med øget relevans og 

legitimitet i hele landet. Imens denne opgave skrives forhandles om en kommende politisk aftale 

for Det Kongelige Teater, og det er tydeligt, at Vækststrategien også er en måde for teatret at 

imødegå sin egen fremtid og udsigt til kommende besparelser. 
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Man kan således sige, at Det Kongelige Teater er en kulturinstitution med en særlig relation til sin 

historiske og nationale betydning, som i dag har fået flere nye roller og flere scener. Teatret har en 

opgave med konstant at være relevant som nationalscene for befolkningen, være legitim som 

offentlig kulturinstitution og i stigende grad udgøre en kommerciel værdi. Det betyder, at teatret 

strategisk skal forholde sig til sin identitet i sine forandrede og forskelligartede roller. Teatret skal 

hele tiden balancere sin tidsforståelse og tage de elementer fra fortiden med, som gør institutionen 

relevant i nutiden og unik ind i fremtiden. Dertil skal teatret forholde sig til de politiske 

forventninger og til sine roller og opgaver. Og dette samspil mellem den politiske aftale og teatrets 

strategi- og identitetsarbejde udvikler sig ligeledes i teatrets 11-årige forandringsperiode. 

  



11 

TEORI 

TEMPORALITET 

I denne afhandling undersøger jeg Det Kongelige Teaters arbejde med identitet og strategi, og her 

kan de temporale aspekter tilbyde en særlig forståelsesramme for samspillet mellem de to. Såvel 

identitet som strategi bidrager nemlig til at sikre organisationer en retning ind i fremtiden. Men de 

har også meget forskellige strukturer og hver deres måde at forholde sig til tid på. Mens strategier 

primært er fremtidsrettede og defineret inden for afgrænsede tidsrammer, tilbyder identiteten 

mere åbne tidshorisonter og kan gå længere tilbage i fortiden og ind fremtiden fx gennem 

symboler, fortællinger, artefakter og påstande. Identitetsprocesserne fremstår dermed ofte som 

mere abstrakte end strategierne, der er nedskrevne og konkretiseret i organisationens 

arbejdsprocesser. De fremtidsdrevne strategiske processer ser man bl.a. i private virksomheder 

som Carlsberg og Lego (Schultz og Hernes, 2013 og 2019), som har lang erfaring med at arbejde 

med omfattende fremtidsrettede strategier set i forhold til mange offentlige institutioner. For andre 

og her særligt nationale kulturarvsinstitutioner vil man imidlertid se, at fortiden vejer tungt i 

organisationens identitet, og her bliver det særligt relevant at undersøge, hvordan organisationen 

forvalter og forholder sig til det. Hvad formidles og tages med i fremtidsorienteringen af 

virksomheden?  Teori om identitet og strategi er primært udviklet inden for private virksomheder. 

Teorierne kan også anvendes i den offentlige kontekst. Her er det blot væsentligt at forstå, at den 

politiske styring og omverdenens krav har en gestaltende rolle i offentlige organisationers arbejde 

med identitet og strategi. 

DET TEMPORALE SAMSPIL MELLEM STRATEGI OG IDENTITET 

En central teoretisk analyse om temporalt samspil er Schultz og Hernes (2019), som undersøger, 

hvordan temporale forskelle i identitet og strategi påvirker muligheden for, at der kan ske et 

samspil mellem de to. Som nævnt er der nogle grundlæggende temporale forskelle mellem de to. 

Strategier er oftest fremtidsrettede og defineret inden for afgrænsede tidsrammer, mens 

identiteten kendetegnes af åbne tidshorisonter og kan strække sig længere tilbage i fortiden eller 

ind fremtiden. Et vedvarende samspil mellem disse forskellige tidsmæssige aspekter i identiteten 

og strategien giver mulighed for, at organisationer kan arbejde med flere forskellige tidshorisonter 
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og skabe en bredere temporal ramme for arbejdet. Forfatterne undersøger, hvorledes der er tale 

om et gensidigt samspil, hvor identiteten og strategien kan give og tage fra hinanden. Uden at de 

hver især mister deres temporale særpræg. De konkluderer, at jo mere vedvarende samspillet er 

desto mere påvirkes muligheden for, at strategierne realiseres. Det er altså forholdet til tiden, som 

muliggør interaktionen mellem identitet og strategi. Deres indbyrdes forhold forklares således: 

“Strategy is meaningfully framed by identity, while strategy serves to enact identity over time” 

(Schultz og Hernes 2019, s. 2).  

Væsentlige fænomener, som undersøges i organisationers arbejde med temporalitet, er ”temporal 

dybde” og ”tidshorisonter”, som hver især kan bidrage til, at der kan ske denne vekselvirkning 

mellem identitet og strategi.  Fænomenet ”temporal dybde” er hentet fra Bluedorn 2002 og 

defineres som de afstande i fortiden og fremtiden, der findes i en organisation, når aktørerne 

reflekterer over begivenheder, som er sket, måske er sket og måske vil ske.  

Den temporale dybde angiver den længst mulige afstand mellem fortiden og fremtiden, som 

opfattes af disse aktører. (Schultz og Hernes 2019: s. 4) Den temporale dybde i identiteten adskiller 

sig markant fra strategien. Mens den temporale dybde er fremtidsorienteret i strategien, 

indeholder den både en fortid og en forestillet fremtid i identiteten, som sjældent er specificeret i 

konkrete tidsangivelser.  I denne afhandling er det ligeledes væsentligt, at den temporale dybde i 

identiteten kan være institutionaliseret som arv, og her får fortiden således en fundamental rolle i 

organisationernes fremtidsrettede arbejde (Balmer og Burghausen 2015). 

Tidshorisonter er udtryk for, hvordan den samlede temporale dybde kan opdeles i segmenter, og 

hvordan overgange mellem temporale perioder formuleres. Den temporale dybde kan dermed 

bestå af forskellige tidshorisonter, og desto større den temporale dybde er, desto mere 

rummelighed findes der for, at der kan være en diversitet af tidshorisonter. I strategier bliver 

tidshorisonterne ofte angivet som mål, mens det i identiteten forekommer som begivenheder 

(Schultz og Hernes 2019, s. 4). Forskellen mellem strategi og identitet i forhold til de to fænomener 

illustreres i følgende tabel (Ibid., s.4): 

Temporal struktur Strategi Identitet 

Temporal dybde Fremtidsorienteret 
Nær-fremtid, begrænset af 
programmer 

Fortid og fremtids-orienteret 
Udstrækker sig tilbage i fortiden 
og fremtidsorienteret 
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Tidshorisonter Sekventielle begyndelser og 
slutninger i handlingsrettede 
perioder og aktiviteter. Lukkede 
tidshorisonter (fx deadlines) 

Begivenheder markerer fortidens 
erfaringer eller den forestillede 
fremtid 

Udtryk Planer, programmer, modeller og 
rapporter 

Åbne tidshorisonter (marker 
events) 
Forestillinger, påstande, 
narrativer og artefakter 

 

FIGUR 1: TEMORALE STRUKTURER FOR STRATEGI OG IDENTITET I ORGANISATIONER. BASERET 

PÅ SCHULTZ OG HERNES 2019. 

Tabellen kan anvendes til at identificere forskellige temporale strukturer i Det Kongelige Teaters 

arbejde. De strategiske temporale strukturer findes fx i politiske aftaler, sæsonplanlægning og i de 

tværgående strategier. Identitetens temporalitet kan figurere i teatrets forestillinger, i billeder, 

identitetspåstande og narrativer, som fortolker teatrets identitet. Schultz og Hernes undersøger, 

hvordan specifikke kombinationer af disse temporale strukturer i strategi og identitet påvirker 

forskellige former for samspil. Her tjener identiteten et formål om at gøre strategien meningsfuld 

ved at indramme de strategiske aktiviteter i en mere fjern fortid og fremtid, end strategien kan 

rumme. Symbolsk materiale eller billedlige definitioner af fortiden og fremtiden forbedrer 

muligheden for, at identitet kan rammesætte strategi. Når Det Kongelige Teater fx anvender 

billedmateriale i deres strategi, fungerer det således som symboler, der rammesætter, hvorledes 

kunstens tradition og fortid fortolkes i nutiden. Strategien formår til gengæld at levendegøre 

identiteten ved forskellige begivenheder (Ibid. s. 23). Disse begivenheder vil for teatrets 

vedkommende kunne forstås som teatrets forestillinger, hvormed identitetens temporale struktur 

kontinuerligt vil være en grundlæggende del af teatrets virke. 

Schultz og Hernes fastslår, at gensidigheden i samspillet er væsentlig. Hvis strategien underlægges 

identiteten mister den sin distinktion og evne til at indgå i et gensidigt forhold med identiteten. Og 

hvis identiteten bliver for domineret af strategiens fremtidshorisonter, kan det lede til et tab af 

fortidens erfaringer, som gør, at aktørerne kan blive løsrevet fra strategien (Ibid. s. 26). Derfor er det 

vedvarende og ligebyrdige samspil vigtigt, hvilket giver større sandsynlighed for, at strategierne 

realiseres. Som det fremgår af tabellen figur 1, er der ligeledes nogle væsentlige distinktioner 

mellem identitet og strategi. I det følgende vil jeg opstille en teoretisk ramme for henholdsvis 

identitetsprocesser og strategi. Ved at forstå organisationens identitetsprocesser og 
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strategiarbejde vil jeg kunne opstille en analyseramme, som kan rumme samspillet imellem dem i 

et temporalt perspektiv.  

STRATEGISK PLANLÆGNING 

Den temporale struktur for strategier er som nævnt kendetegnet af at være fremtidsorientret og 

have lukkede tidshorisonter i fx planer, programmer og reporter. (Schultz og Hernes 2019). Det 

Kongelige Teaters strategiske arbejde sker i en stor og hierarkisk organisation med en særlig 

fortolkningsmulighed for hver af kunstarterne og de tværgående funktioner i organisationen. Det er 

derfor relevant at studere teori om strategi, som forholder sig til denne organisationstype, og her 

viser det sig især, at rationelle og symbolske strategiske planlægningsprocesser er centrale 

værktøjer for organisationen.  

Den klassiske tilgang til strategi anser strategi som en rationel proces. Der er tale om en 

ledelsesopgave, som indebærer en analyse og planlægning for fremtiden, og hvor strukturen 

følger strategien. Denne klassiske strategiske tilgang er fortsat den dominerende tilgang til strategi 

og anses inden for det offentlige for at være et legitimt styringsredskab. Den fortløbende opfattelse 

af tid er dog begrænset i dette klassiske strategiske arbejde. Særligt i en offentlig kontekst er der 

altid tale om begrænsede tidshorisonter, der skal skabe relevans i et politiske arbejde, som i øvrigt 

også altid er defineret af tidshorisonter (valgperioder, korte handlingsplaner, finanslov, 

undersøgelser osv.).  

Nyere studier af strategisk planlægning i virksomheder viser, at planlægningsprocesserne kan ses 

som en hybrid af forskellige dimensioner, hvor planlægningen tjener forskellige formål. Desto mere 

usikkerhed der findes i omgivelserne, desto mere planlægning findes (Brews og Purohit: 2006). 

Brews og Purohit beskriver fire dimensioner: den rationelle, symbolske, transaktive og generative 

planlægning som fire forskellige planlægningsformer, der på hver sin måde findes i 

organisationerne og i forskellig grad har effekt på organisationernes ydeevne. (Ibid. s. 64). Den 

symbolske planlægning er den overordnede mission og vision, mens den rationelle planlægning er 

de strategiske mål og planer, som vi så i den klassiske tilgang ovenstående. Den transaktive 

planlægning er en iterativ proces, der foregår kontinuerligt med organisationens aktører og 

baserer sig på tilpasning og feedback. Den generative planlægning skal tilskynde interne 

innovationsprocesser. (Ibid. s. 66). 
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Med det temporale perspektiv for øje sker den strategiske planlægning ved at sekvensere perioder 

gennem planer, deadlines, mål og indikatorer rettet mod fremtiden. Dette definerer nogle 

tidshorisonter, som er med til at sikre, at disse planer og mål er opnåelige. For at skabe mere 

langsigtet strategisk planlægning (længere tidshorisonter) undersøger Weigand, Flanagan, Dye og 

Jones (2013), hvorledes den transaktive og generative planlægning kan understøtte ledelsens 

mere rationelle og symbolske tilgang til strategisk planlægning. Artiklen giver en værdifuld 

forståelsesramme af de strategiske processer, som sker i større hierarkiske organisationer, der ikke 

har økonomisk fortjeneste som formål ligesom Det Kongelige Teater. Når det handler om at 

planlægge kapaciteter eller ressourcer i denne type organisationer, er hensigten med den 

rationelle og symbolske ledelsesmæssige planlægning at opretholde intentionen med strategi fra 

top til det nederste lag i udførelsen. Til gengæld er denne planlægningsform begrænsende i 

udviklingen af områder, som bevæger sig hurtigt. (Ibid., s. 135). Her kan mere kollaborative 

processer være med til at sikre kvaliteten af en langsigtet planlægning, idet der skabes en større 

strukturel og temporal kompleksitet af idéer. (Ibid., s. 148). Man kan ud fra dette sige, at ledelsen i 

sit strategiske arbejde fastsætter en tidshorisont i en rationel og symbolsk planlægningsfase, men 

at der også i organisationen findes andre tidshorisonter, som kan være med til at kvalificere 

ledelsens strategiske arbejde, hvis de sættes i spil på den rigtige måde. 

Strategiske processer tjener således forskellige formål i en organisation, og de udtrykkes på 

forskellig vis. I større organisationer med tydeligt hierarki er særligt den rationelle og symbolske 

væsentlige planlægningsinstrumenter for ledelsen. Den rationelle planlægning kendetegnes 

imidlertid også af primært at formulere forholdsvis korte tidshorisonter. Her er det således 

væsentligt at se på, hvorledes identitetsprocesserne kan spille ind i det strategiske arbejde og 

dermed tilbyde en mere rummelig temporalitetsstruktur. 

IDENTITETPROCESSER 

Organisationens identitetsprocesser foregår kontinuerligt over tid og er ofte ikke nedskrevet. At 

identitetsprocesserne sker over tid betyder, at der skabes forskellige temporale horisonter for 

aktørerne i en organisation, og de vil hver især have deres egen tidshorisont. Her kan den 

temporale dybde blive en særlig analyseramme for de mange forskellige tidshorisonter. 

Identitetsprocesserne kan være sværere at analysere i et empirisk materiale, og det er derfor 
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centralt at illustrere forskellige tilgange til organisationers identitetsprocesser, som samlet kan vise, 

hvorledes Det Kongelige Teater forholder sig til og forvalter sin identitet.  

Albert & Whetten (1985) er blandt de første forskere, som argumenterer for brugen af 

identitetsbegrebet som en overførelse af individets processer til organisationer. Ud fra en 

videnskabelig systematik overfører de identitetsbegrebet til organisationer. Albert & Whetten ser 

identitet som organisationens dybt forankrede karakteristika og værdier, der i dagligdagen blot vil 

blive taget for givet. Forståelsen af: ”hvem vi er som organisation?”, ”hvordan vi er distinkte?”, ”og 

hvem vi gerne vil blive” bliver nødvendige og styrende for, hvordan organisationen agerer og 

demonstrerer kernen af ”selvet” og dermed identiteten (Albert og Whetten 1985: s. 90).  

Identitetsprocesser forstås som det, der giver en organisation dens særpræg over tid. For Det 

Kongelige Teater kunne det fx være arbejdet med Bournonville, de tre huse, tilknytningen til 

Kongehuset eller produktionen af kunstnerisk ypperlig kvalitet igennem mange år.  

Identitetsarbejdet knytter sig her til de udsagn, begivenheder og symboler, som er med til at skabe 

en retning for organisationen, og som kontinuerligt sker i interaktionen mellem organisationen og 

dens omverden. Dvs. der ikke bare er tale om, hvordan organisationen adskiller sig fra andre, men 

også hvad den er på vej til at blive. Ifølge Albert og Whetten udvikles identitet altid over tid, og her 

er fortiden med til at definere sammenhængen mellem organisationen identitet og roller (Ibid., s. 

97). Interessant er det, at det er, når der sker store udviklinger eller forandringer i en organisation 

som i Det Kongelige Teaters seneste forandringsperiode, at denne diskussion af organisationens 

identitet bliver væsentlig (Ibid., s. 99). 

Processen med at konstruere identiteter er blevet undersøgt i arbejdet med Alvesson og Willmott 

(2002). De hævder, at organisationens identitet udvikles gennem to hovedprocesser: 

identitetsregulering og identitetsarbejde. Identitetsreguleringen udspringer fra organisationen som 

et forsøg på at styre medarbejderne i en bestemt retning i dannelsen af deres identitet i 

organisationen.  Det er også medarbejdernes individuelle reaktioner på denne styring gennem 

tilslutning eller modstand. Identitetsarbejdet henviser til aktørernes løbende bestræbelser på at 

forme, reparere, vedligeholde eller revidere deres opfattelse af sig selv i forhold til de andre i 

organisationen. Der er ifølge forfatterne ingen forudbestemt retning for udvikling af identitet eller 

et stabilt selv (Ibid. s. 627). Identiteten er en konstant proces, som medarbejderne udvikler sig i. 

Her vil de altid være en del af forskellige praksisfællesskaber, som har forskellige normer for, hvad 

det vil sige at høre til. Det betyder, at det kan svære svært at styre aktørerne hen imod én identitet, 
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som identitetsreguleringen forsøger. Dette gælder også for Det Kongelige Teater, hvor hver 

kunstart kan skabe sit eget udtryk, eller sceneteknikerne kan udvikle sin identitet inden for eget 

praksisfællesskab. 

Identitetsarbejdet i forholdet til omverdenen kan ses som et relationelt mellemværende mellem 

organisationen og dens omverden. Hatchs og Schultz’ koncept om ”identitets-samtaler” (2004) 

beskriver, hvorledes identiteten er dynamisk og konstant og forandres i interaktionen mellem 

organisationen som afsender og organisationens omverden som modtager. Identitet som en 

fortløbende proces betyder, at der skabes en mangfoldighed af betydninger i identiteten, og at 

dette sker på mange niveauer i organisationen. Vender vi tilbage til det temporale perspektiv i 

identiteten, betyder det som nævnt, at der skabes en flertydighed af temporale horisonter, som 

aktørerne på de mange niveauer definerer som deres, og her bliver den temporale dybde således 

en central ramme til at rumme det længst mulige spænd mellem fortid og fremtid. Dette gælder 

særligt i en organisation som Det Kongelige Teater, hvor kulturarven og identiteten som 

nationalscene er gennemgribende og giver en omfangsrig temporal dybde. 

Den særlige dimension af identitetsprocessen i tid, som knytter sig til organisationer med en særlig 

tilknytning til fortiden, kan også forstås som ”Heritage Identity”. Balmer og Burghausen (2015) har 

undersøgt, hvorledes ”arv” har en særlig indflydelse på en organisations identitetsarbejde fx i de 

europæiske kongehuse. Når identiteten kommer fra en fjern fortid skabes nemlig en oplevelse af 

kontinuitet over tid, og det fører til et relativt konstant begreb om arvs-identitet. Balmer og 

Burghausen har studeret, hvorledes arvs-institutioner har flerårige identitetstræk og er tilknyttet 

flere roller, og på trods af at organisationerne fremstår med et relativt konstant begreb om en arvs-

identitet, findes en stor omskiftelighed. En væsentlig dimension i identitetsarbejdet for disse 

institutioner er at opretholde en gensidig tillid mellem autenticiteten og affiniteten til 

organisationens kunder, publikum og interessenter.  

Man kan sige, at identitetsarbejdet også ifølge Balmer og Burghausens rummer identitetssamtaler 

mellem organisationen og omverdenen, men når det gælder arvs-institutioner får den temporale 

dimension og fortiden en endnu tydeligere betydning, som vi også ser med Det Kongelige Teater, 

der har eksisteret i mere end 250 år. Her er det ikke bare organisationen selv, der udtrykker den 

autentiske fortid. Omverdenen kan også have en mening om, hvad der er organisationens 

autentiske fortid og identitet, som når politikere definerer, hvilken del af arven, der skal 

opretholdes i nutiden og fastsætter de offentlige tilskudsrammer for arvs-institutionen. Det betyder 
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for Det Kongelige Teater, at der i identiteten eksisterer en ”dybde” i tiden, som kontinuerligt 

institutionaliseres som kulturarv til fremtidig brug, og som arvs-institution er teatret afhængig af at 

vedligeholde og opretholde den i forhold til omverdenen om politikernes krav.  

En sammenføring af de ovenstående tilgange til identitetsarbejde med en tydeliggørelse af den 

temporale dybdes centrale betydning for en kulturarvsinstitution har jeg illustreret i følgende 

model. I denne ligger autenticiteten i identiteten fra fortiden. Affiniteten ligger i omverdenen. 

 

FIGUR 2: MODEL OVER IDENTITETSARBEJDE OG STRAEGIGIARBEJDE I RELATIONEN TIL 
TEMPORALITET OG OMVERDENEN. 

Denne model sammenfatter teorien om identiet og strategi i en temporal ramme. Den autentiske 

fortid fra teorien om arvs-institutioner ligger her implicit i fortiden i dialog med identiteten, og 

affiniteten ligger som en del af omverdenen. Strategien er placeret sammen med identiteten for at 

illustrere, hvorledes de har en indbyrdes påvirkningskraft. Strategien er ligeledes placeret tættere 

på fremtiden for at illustrere, hvorledes strategi i sin temporale struktur er fremtidsorienteret. Dertil 

har jeg med denne model tydeliggjort, hvorledes identiteten forholder sig til omverdenen, og 

hvorledes omverdenen forholder sig til identiteten og strategien som en særlig præmis for 

offentlige institutioner. Teoriafsnittet om identitet viser, at der findes mange komplekse processer i 

identitetsarbejdet i en organisation. Der kunne udvikles en mere nuanceret model over identiteten, 

end jeg anvender i denne opgave. Af analytiske årsager vælger jeg primært at forholde mig til 

identitetsarbejdet som udtryk for en temporal struktur og som et relationelt begreb i forhold til 

omverdenen. Men jeg vil diskutere identitetens kompleksitet i diskussionsafsnittet. 

Modellen figur 2 anvendes i analysen til at illustrere, hvorledes tiden har en rolle i samspillet 

mellem identitet og strategi, og hvorvidt omverdenen indgår som en del af disse processer. I én af 

delanalyserne vil det også fremgå, at strategien flytter sig tættere på omverdenen i et forsøg på at 

påvirke identiteten.  
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METODE OG ANALYSESTRATEGI 

I denne afhandling undersøger jeg, hvilken rolle tiden spiller i samspillet mellem Det Kongelige 

Teaters strategi og identitet og som en konsekvens af mødet med omverdenens og politikernes 

krav til kulturinstitutionen. Dette gør jeg ved at undersøge teatrets identitets- og strategiarbejde. 

Identitet og strategi bidrager på hver sin måde til, at organisationer kan organisere sin tid og 

tidsforståelse for at sikre organisationer i en retning ind i fremtiden. Jeg undersøger 

problemformuleringen i forhold til organisationens makroniveau, hvilket betyder, at jeg fokuserer 

på det øverste ledelseslag i teatrets arbejde med strategi og identitet og i arbejdets kobling til 

omverdenen og den politiske styring. Jeg er opmærksom på, at identitets- og strategiarbejdet vil 

medføre dilemmaer i organisationen, men disse forholder jeg mig primært til i det 

ledelsesmæssige perspektiv mod omverdenen. 

Jeg analyserer teatrets identitets- og strategiarbejde hver for sig og i et indbyrdes samspil over de 

sidste 11 år. Perioden har jeg delt op i tre faser. Den første fase dækker slutningen af 00’erne, hvor 

teatret har fået to nye huse og gennemgår en økonomisk krise. Den anden fase omfatter den 

strategiske proces, som finder sted i 2015 med Morten Hesseldahl som teaterchef. Den sidste fase 

undersøger Vækststrategiens samspil med identiteten med Kasper Holten som direktør. Faserne er 

opdelt således, at første fase forsøger at beskrive og forstå den store forandringsperiode for 

teatret, som er et væsentligt fundament for forståelsen af teatrets strategi- og identitetsarbejde i 

dag. Der er tale om en lang fase, hvor billedet ikke er entydigt. Det er derfor identitetsudviklingen i 

løbet fasen, som bliver fokus for analysen. De sidste to faser viser to væsensforskellige måder at 

udvikle et samspil mellem strategi og identitet på. I anden fase er strategien primært 

nutidsorienteret og forsøger at påvirke teatrets identitet. I tredje fase er strategien 

fremtidsorienteret, og identiteten indgår som en integreret del af strategien. For begge strategier 

gælder det, at de stiller nogle centrale spørgsmål til organisationens identitet. De tre faser viser 

ligeledes, hvorledes den politiske aftale får en afgørende forskellig rolle: Fra at være en del af 

identiteten og strategien til at stå uden for og have en mere afgrænset rolle. 

Mine kvalitative data består af dokumenter, interviews og artikler. Disse har givet mig en indsigt i 

teatrets historie og forandringsproces i de sidste 11 år i forhold til den offentlige kontekst og 

omverden, som teatret indskriver sig i som offentlig kulturinstitution. Jeg har dertil som 

baggrundsmateriale læst Neiiendam og Engbergs gennemgang af Det Kongelige Teaters historie 
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1722-1995, samt Hammershøys beskrivelse af tilblivelsen af arbejdet med teatrets 

ungdomsballetkompagni ”Kompagni B”. Der er en forskel i adgangen til og omfanget af de 

empiriske data i de forskellige faser. Det har været enklest at få tilgang til og refleksion over de to 

seneste faser i teatrets historie. Den første fase dækker desuden over en længere periode, hvor der 

som nævnt ikke kan dannes et entydigt billede af teatrets strategiske arbejde igennem perioden. I 

analysen lægges dermed særligt vægt på det samspil, som findes i slutningen af perioden, som går 

forud for det kommende strategiarbejde. Den tredje fase er kendetegnet ved stadig at være i 

proces, og der er således ikke samme retrospektive vinkel på fasen, som der er i de to tidligere 

faser. Ydermere er strategien fortsat i sin implementeringsfase, og det er dermed ikke muligt at 

analysere identiteten og strategiens gensidige samspil over en længere tidsperiode.  

Mine data er suppleret af eget virke inden for kulturområdet igennem de seneste 20 år. Jeg er i 

dag ansat ved Nordisk Kulturfond som stedfortrædende direktør, hvilket betyder, at jeg har jævnlig 

kontaktflade med toneangivende kulturinstitutioner, embedsmænd i kulturministerier og 

kulturpolitikere i alle de nordiske lande. Her har jeg i det sidste år haft samtaler om 

kulturpolitikkens og kulturinstitutioners rolle i dag og reflekterende samtaler om 

problemformuleringens spørgsmål. Mit virke har også inkluderet interviews med Professor Ove Kaj 

Pedersen om kulturpolitikkens udvikling fra 1960’erne til nu udført i et samarbejde med den 

svenske journalist Gunilla Kindstrand. Yderligere har jeg været på studieture og netværksmøder 

uden for Norden i bl.a. England og USA, hvilket har givet værdifulde input omkring udviklingen af 

relationen mellem samfund og kulturinstitutioner, omverdenens nye krav til og forståelse af 

kulturinstitutionernes rolle, og ikke mindst det stadigt mere presserende krav til et samspil mellem 

kunstnerisk kvalitet og bred relevans i befolkningen. Her har mine studier af teatret ligeledes 

fungeret som inspiration til andre kulturinstitutioners strategiske overvejelser. Endvidere har jeg i 

de sidste to år set en række forestillinger på teatret og fulgt teatrets kommunikation på de sociale 

medier og i det offentlige rum på Ofelia Plads og Kongens Nytorv, hvilket kvalificerer min forståelse 

af teatrets identitetsudtryk. Mit virke og mine diskussioner har således givet mig en væsentlig 

forståelse af teatrets daglige arbejde med kunstnerisk kvalitet, planlægning og kommunikation til 

mange forskellige målgrupper og givet mig en forudsætning for at udvælge og analysere det 

konkrete datamateriale. (Bilagt er en liste over væsentlige samtaler, som har givet indspil til 

afhandlingens analyser og diskussioner). 
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Min kontekstforståelse har været væsentlig i tilgangen til de konkrete interviews, hvor jeg har 

interviewet fire tidligere og nuværende chefer fra Det Kongelige Teater, der alle har haft stort 

strategisk ansvar. Yderligere har jeg haft en samtale med en nuværende balletdanser ved 

balletkorpset (i afhandlingen anonymiseret som ”balletdanser”), hvilket har tydeliggjort de 

dilemmaer, som opstår med teatrets ambitioner om at være kunstnerisk topelite og tiltrække et 

meget bredt publikum. Det er hele tiden en balancegang, som hverken må tippe den ene eller den 

anden vej på sin vej ned igennem organisationen. Som nævnt er dette dilemma dog primært 

diskuteret ud fra et ledelsesmæssigt perspektiv i denne afhandling. Mit virke og kontekstforståelse i 

de fire interviews og samtaler er bragt i spil for at opnå en symmetri i interviewsituationen. (Kvale 

og Brinkmann 2008: 144). Alle interviews er optaget digitalt og transskriberet, og 

interviewpersonerne har efterfølgende godkendt deres citater i afhandlingen. Der har været tale 

om semistrukturererede interviews, som har berørt teatrets identitetsarbejde og strategiske 

retning. Samtidig har alle interviews bevæget sig inden for det konstruktivistiske paradigme 

(Juestesen og Mik-Meyer (2010), da spørgsmål og dialogen forud og under interviewet har været 

med til at forme interviewet. De to samtaler er noteret i referatform med direkte citater.  

De kvalitative data indplaceret i forhold til de tre perioder fremgår af nedenstående tabel: 

 

Periode Datakilde Specifikation af data 
2008-2014 Interview Mikkel Harder Munck-Hansen (Skuespilchef 2004-2008) 
 Dokumenter Årsrapport 2007 
  Årsrapport 2008 
  Årsberetning 2010 
  Politisk aftale 2008-2011 
  Politisk aftale 2012-2015  
  Rammeaftale 2013-2015 - inklusiv strategisk dokument og 

omverdensanalyse 
  Sæsonplan 2009 
  Dokumenter om arkitektkonkurrence for skuespilhuset 2001-

2002 
  International evaluering af Det Kongelige Teater 2009-2010 

  Handlingsplan Det Kongelige Teater – Forandring og nyt fokus 
(PowerPoint-præsentation) 

  Rapport fra Kulturministeriet: Scenekunstudvikling i Danmark – 
veje til udvikling 

  Det Kongelige Teater og skabende strategier. Interview med 
Catherine Poher og Emmet Feigenberg. Af Katrine Winkelhorn 
og Erik Exe Christoffersen. 

  Bekendtgørelse om vedtægt for Det Kongelige Teater og Kapel 
1992 



22 

 Artikler Information 2. februar 2011. ”Teaterøkonomi: Det Kongelige 
Teater må vælge mellem kunst eller mursten” 
Jyllandsposten 2. juli 2011. ”Det Kongelige Teater er skabt til 
underskud” 
Politiken 8. marts 2012. ”Luk op for dialogen på Det Kongelige 
Teater” 

2014-2018 Interviews Morten Hesseldahl (Teaterchef 2014-2018) 
  Magnus Restofte (Kommunikationschef 2015-) 
 Dokumenter Det Kongelige Teaters Strategi 2016-2019. Tværgående 

tænkning og samarbejde 
  Årsrapport 2017 
  Politisk aftale 2012-2015 
  Politisk aftale 2016-2019 – samt pressemeddelelse fra 

Kulturministeriet 
  Deloitte: Analyse Det Kongelige Teater 2015-2015, 

Kulturministeriet, Finansministeriet 
  Rammeaftale Det Kongelige Teater 2013-2015 
  Rammeaftale Det Kongelige Teater 2016-2019 
  Lov om Scenekunst 2014 
  PPT. Møde med folketingets kulturudvalg 2016 
 Artikler Berlingske 11. februar 2014. ”Danskerne skal vælge Det 

Kongelige Teater frivilligt”. 
Berlingske, 14. februar 2014. ”Det Kongelige vil spille musical – 
igen” 
Kommunikationsforum 2. september 2015. ”Er Det Kongelige 
Teater en visuel besparelse” 

2018-2019 Interviews Kasper Holten (Teaterchef siden 2018) 
  Magnus Restofte (Kommunikationsdirektør 2019-) 
 Samtale Balletdanser 
 Dokumenter Vækststrategi 2019-2023 
  Sæsonplan 2018/2019  
  Sæsonplan 2019/2020 
  Årsrapport 2018 
 Artikler 4 artikler i Zetland 2018 om Kasper Holten 
  Information 23. april 2018 ”En rigtig teaterchef elsker teater” 

Politiken 24. juli 2018. ”Er det synd, at Det Kongelige Teater skal 
spare?” 
Berlingske, 15. februar 2019 ”Kasper Holtens plan: »Vi skal have 
flere af de store forestillinger, andre ikke kan lave«” 

  Berlingske, Politiken, Information og Jyllandsposten nov. 2019: 
Anmeldelse af Sweeney Todd 

 Forestillinger Giselle, Napoli, Flagermusen, Amadeus, Frøken Julie, Afterite & 
Etudes, Spar Dame, Hokus Pokus, Kom bamse nu balletter vi, 
Sweeney Todd og Nøddeknækkeren. 

 

Indsamling af empiri, læsning af teori og løbende analyser er foregået som en abduktiv proces. 

(Klag og Langley, 2013). Dvs. jeg anvender teori til at forsøge at forstå indledningens paradoks, 

hvilket leder mig til afhandlingens problemformulering. Dvs. teori leder til en ny indsigt, som kalder 

på ny teori og nye analyser. Den abduktive proces er uddybet nedenstående: 
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I begyndelsen var jeg motiveret af at undersøge teatrets stærke og udsatte identitet og i at 

undersøge, hvorledes teatrets strategier spillede sammen med teatrets politiske aftaler. En 

tidligere analyse af teatrets vækststrategi, som jeg foretog i juni 2019 viste, hvorledes teatret havde 

en stærk identitet, og jeg undrede mig over, at særligt det politiske felt fik en særlig indflydelse på 

teatrets identitetsproces.  

For at forstå teatrets identitets- og strategiarbejde fandt jeg ud af, at jeg måtte forstå begge 

teoretiske tilgange som et temporalt samspil.  (Schultz og Hernes 2019). Strategiers fremtidsretning 

kunne påvirke identiteten, og identitetens evne til at skabe en temporal rummelighed kunne 

rammesætte strategien og give den mere mening i organisationen. Det blev tydeligt, at teorien om 

identitet som en samtale mellem kulturen og omverdenen (Hatch og Schultz 2002) ikke var 

tilstrækkelig. Teatrets historie var så omfattende og altoverskyggende, at det var en implicit del af 

såvel identiteten og teatrets strategiarbejde. Paradoksalt var det også det område, som var sværest 

for interviewpersonerne at forholde sig konkret til. Dette betød, at jeg måtte inkludere teori om 

arvs-institutioner og autentisk historie for at forstå den historiske betydning af teatrets virke. 

Samtidig gik det op for mig, at teatrets arbejde med strategi i særligt den første periode foregik på 

mange forskellige måder, baserede sig på interviewpersonernes udtalelser. Men disse strategiske 

dokumenter var ikke offentligt tilgængelige. Det betød, at jeg måtte se strategi som et arbejde, der 

kunne læses i andre dokumenter, såsom politiske aftaler, sæsonplaner og årsrapporter. Jeg 

nærlæste disse dokumenter og interviewede de fire nuværende eller tidligere chefer, og jeg 

opstillede en sammenligning af data og målepunkter i teatrets årsrapporter gennem tiden. Hermed 

kunne man se, hvorledes teatrets fokus på kunstnerisk kvalitet og international konkurrence 

ændredes til et fokus på kunstnerisk kvalitet og udstrækning til et mere mangfoldigt publikum. 

Ydermere fremgik det af samtlige interviews, at den politiske aftale og styring af institutionen kunne 

forstås som en grundlæggende præmis, som dog også kun i mindre omfang påvirkede teatrets 

arbejde med strategi og identitet. Det indgik som en del af teatrets omverden, men publikum, 

private fonde, erhvervssamarbejde, andre teatre mv. havde en langt større betydning, end jeg 

indledningsvis antog.  

Det blev klart, at teatrets tværgående strategi udarbejdet i 2015 kom som en reaktion på det 

planlægningsarbejde, som var foregået i slutningen af den forrige periode, og blev et forsøg på at 

forandre såvel teatrets kultur og struktur. Og at teatret med ansættelsen af Kasper Holten fik en 

chef, som gav legitimitet til en fortsættelse af denne strategiske påvirkning af identiteten og ikke 
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mindst kulturen. Som tidligere operachef og med international erfaring kunne han tilbyde en 

forståelse af teatrets temporale dybde, som kunne aktualisere tidshorisonter i fremtiden på en ny 

måde.  

I løbet af den abduktive proces har jeg altså arbejdet analytisk ud fra hypoteser som en 

hermeneutisk proces. Der har været tale om en gensidig vekselvirkning mellem min tolkning og 

den forståelseshorisont, der kommer til udtryk i empirien.  

ANALYSERAMME  

Med baggrund i den abduktive proces har jeg struktureret analysen af hver af de tre perioder som 

delanalyser af strategiarbejde, den politiske aftales position, identitetsarbejde samt det temporale 

samspil mellem strategi og identitet.  

• I strategianalysen undersøger jeg karakteren af planlægningsprocesserne og de temporale 

strukturer, som knytter sig til strategien og den politiske aftales betydning for dette. 

• I analysen af identitetsarbejdet undersøger jeg identitetssamtalerne og den temporale 

dybde, som rummes her indenfor. Dette gør jeg med udgangspunkt i Figur 2.  

• I analysen af det temporale samspil mellem identitet og strategi undersøger jeg ligeledes 

problemformuleringens spørgsmål om, hvorledes dette imødekommer omverdenens og 

politikernes krav. 

For hver fase har jeg analyseret dokumenter og interviews og indsat dem i en tabel, som viser de 

strategiske formuleringer og identitetspåstande, narrativer, begivenheder eller identitetssymboler i 

den pågældende periode. For nogle udsagn eller mål er det dog karakteristisk, at de kan fungere 

som strategiske formuleringer og identitetsudsagn på én og samme tid. 

Det Kongelige Teater er en kulturinstitution, som også gennem egne kunstneriske produktioner 

skaber identitetsbegivenheder med en temporal refleksion. I produktionerne tages dele af 

fortidens produktioner med og nyfortolkes, hvor der skabes nye værker, og hvor der 

eksperimenteres med formater og scener. Teatrets forestillinger kommer således til at blive 

begivenheder i teatrets temporale identitetsstruktur, som vi så i indledningens beskrivelse af 

genopsætningen af Napoli. Dette refererer jeg til i analyserne, og i fase 3 analyserer jeg specifikt, 

hvorledes teatrets seneste opsætning af Sweeney Todd kan forstås som en begivenhed, der 

forholder sig til teatrets identitet. 
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Nedenfor har jeg vist, hvordan empirien er kategoriseret som strategi og identiet i de tre faser. 

Bemærk, at mål med åbne tidshorisonter både har strategisk eller identitetsmæssig temporal 

struktur. 

Temporal struktur Strategi Identitet 
Temporal dybde Nær-fremtid eller nutid Når den temporale dybde 

bringes i spil: 
Identitetspåstande, som er 
fortids- og fremtidsorienterede 
Historien (bygninger, det 
kongelige) 
Kulturarv (Bournonville, stjerner, 
teatrets kunstnerisk elitære virke) 

Tidshorisonter Handlingsrettede perioder og 
aktiviteter inden for 
tidsbegrænsede perioder. 
Mål med åbne tidshorisonter  

Begivenheder:  
Forestillinger 
Mål med åbne tidshorisonter 

Udtryk Strategier 
Politiske aftaler og rammeaftaler 
Planlægning af kommende 
sæsoner 
KPI’er 
Handlingsplaner 
Årsrapporter 

Vision og mission 
Sæsonplaner 
Visuelt udtryk (billeder og visuel 
identitet) 
Illustration af bygninger 
Myter 
Narrativer 
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1. FASE: FRA NYE SCENER TIL BESPARELSER 

Det Kongelige Teater har i denne første analysefase fået to nye huse i København og er gået 

igennem sin største forandring nogensinde, som beskrevet tidligere. Operahuset indvies i 2005 og 

Skuespilhuset i 2008. Operahuset er en gave, som teatret ikke har stor indflydelse på. 

Skuespilhuset er blevet til på initiativ af teatret og politisk og har langt flere formål med at være et 

åbent hus, der også rækker ud til publikum ud over forestillingerne. I perioden for byggeriet er 

Mikael Christiansen teaterchef (1992-2008). Han har indført en udvikling i teatret med økonomiske 

beregninger og kvantitative målinger på forestillingsniveau. Mikael Christiansen afløses i 2008 af 

Erik Jacobsen, der viderefører Mikael Christiansens ledelsesmæssige styring og strukturer i 

organisationen.  

 
 

FIGUR 3: ILLUSTRATION – BERETNINGEN FRA ÅRSRAPPORTEN 2010  

I fasen er den kvantitative målopfyldelse en central styringsform, der også kan ses som strategisk 

planlægning. Svaret hos én af interviewpersonerne om, hvorledes der arbejdedes med strategi var: 

Som skuespilchef skulle jeg udarbejde et 80 sider langt dokument og melde tilbage på året inden for 
varetagelse af klassikere, integration, sproglig udvælgelse, publikum osv. Det var til Kulturministeriet 
og Rigsrevisionen. Der var kommet mere detailstyring ind. (MMHM) 

Her fortolkes teatrets årsrapporter som strategiske afrapporteringer. Billedet af strategier i 

perioden er imidlertid ikke entydigt. Der findes også mere fremadrettet strategisk 

planlægningsarbejde, med forskellige målsætninger for kunstarterne – fx visionen ”Next level” for 

operaen, som præsenterer et mål om i 2011 at kunne måle sig med de største europæiske scener.  
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I perioden sker en forandring af teatrets identitetsnarrativ fra at være en meget succesfuld 

organisation til at være en organisation i krise. Denne ændring i identitetsnarrativ sker bl.a. for at 

påvirke omverdenen og de politiske beslutninger om teatret, og senere hen for at fremstå som en 

legitim kulturinstitution i offentligheden, som må se sig nødsaget til at spare på forestillinger.  

Det strategiske materiale og identitetspåstande samt begivenheder fremgår af følgende oversigt: 

Fase Strategi Identitetspåstande/symboler 

2008-2012 

Nye scener åbnes. 

Mikael 
Christiansen og 
sidenhen Erik 
Jacobsen er 
direktører. 

Fra succes til 
lavkonjunktur og 
faldende 
bevillinger. 

 

 

 

 

 

Detailstyring og årlige økonomiske 
målsætninger. 

”Vi arbejdede med planlægningshorisonter 3 år i 
fremtiden.” 

Fra 80-20 overenskomster. 

Årsrapporter bliver et retrospektivt 
styringsinstrument.  

Forskellige mål for kunstarterne: 

• Next level for Operaen 2011: Mål: 
Operaen skal kunne måle sig med de 
største europæiske scener. 

• Forskellige strategier om skuespilhuset 
som en åben og tilgængelige scene. 

Politisk aftale 2008-2011. Målopfyldelse som 
kvantitative mål for aktivitetsniveau eller 
hensigter uden afklarede målrammer og 
tidsperioder.  

”Målet er at fastholde og styrke Det Kongelige 
Teater som en moderne og åben kulturinstitution 
– med særligt fokus på den kunstneriske og 
publikumsmæssige dimension efter flere års 
ekspansion i bygningsmassen. Det skal ske 
gennem stadige bestræbelser på at højne den 
kunstneriske kvalitet og alsidighed og at sikre 
teatret en placering som en betydningsfuld faktor 
i det europæiske scenekulturliv.” 

1: Det Kongelige Teater for hele landet. 
(turnevirksomhed) 

2: Det Kongelige Teater på internationalt niveau.  

3: Det Kongelige Teater for børn.  

4: Støre mangfoldighed og nye 
publikumsgrupper.  

5: Det Kongelige Teater og uddannelserne.  

6: Det Kongelige Teater i en elektronisk verden. 
(mediepartnere) 

Identitetsnarrativets forandring.  
2007: ”Året 2007 blev et af 
teatrets bedste år” til 

2010: ”Vi er på vej til at svække 
Det Kongelige Teaters rolle som 
kulturbærende institution i det 
danske samfund.” 

”Man kan ikke spille i superligaen 
hver anden søndag. Enten er man 
med i bedste række – med den 
positive spiral til følge – eller er 
man nedrykker, og den negative 
spiral sætter hurtigt ind. Det er det 
valg, Den Kongelige Opera” nu 
står overfor.” 

Eksempler på 
identitetsbegivenheder: Ringen, 
My Fair Lady, nyfortolkningen af 
Napoli. 

Mission: ”Danmarks 
nationalscene. Teatret skal 
bevæge, berige og forandre 
gennem scenekunst på højt 
internationalt niveau”. 

Identitetspåstande: 

”Det er øretævernes holdeplads.” 

”Det er vores nationalteater – en 
national samlingsplads, og der er 
mange myter forbundet til 
stedet.” 

”Brandet var også det kongelige. 
Dronningen og den næste 
generation.”  

”Ghita Nørby og Jørgen Renberg 
var divaerne, og det skulle falde 
på plads først.” 
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7: Det Kongelige Teater og erhvervslivet. 
Udvikling af området. 

8: Det Kongelige Teaters organisationsudvikling. 
Modernisering.  

9: Rammer. Omprioriteringer og administrative 
produktivitetsforbedringer. 

Politisk aftale. 2012-2015. Inklusiv strategisk 
handlingsplan darbejdet af teatret. 

- Fastholdelse af kunstnerisk niveau. 
(Specificeres som: Højt niveau, international 
konkurrence, Bournonville-tradition) 

- Opretholdelse af aktivitetsniveau, variation og 
udvikling i produktioner 
- Fastholde publikumstilstrømning 

- Flere forskellige målgrupper (særligt børn og 
unge) 

- Kommercielle kunstneriske og 
erhvervsmæssige aktiviteter 

”Hver enkelt del har en stor 
historie. De forstod fx ikke i 
kulturministeriet, hvorfor kapellet 
skulle være så stort.” 

 

Korte tidshorisonter i de politiske aftaler og det strategiske arbejde 

Strategierne for Det Kongelige Teater er i denne første fase kendetegnet af korte tidshorisonter 

gennem den årlige sæsonplanlægning, som dog også rummer længere tidshorisonter. De politiske 

aftaler fremstår i empirien som en retning for teatret. Aftalen 2008-2011 tager udgangspunkt i den 

forandrede situation for teatret med nye scene men også, at kommunalreformen har skabt nye 

offentlige strukturer for scenekunstområdet i Danmark. Der er et ønske om at øge teatrenes 

egenindtjening og publikumstilstrømning, men det kunstneriske formål, turnévirksomhed og 

kvalitet i international klasse er teatrets primære formål. Den politiske aftale for 2012-2015 er 

markant kortere end den foregående og indeholder få strategiske mål, som teatret sidenhen selv 

skal formulere en handlingsplan for. Dog holdes teatret fortsat i kort snor. Teatrets ledelse skal 

nemlig hvert år forsikre forligspartierne om nye effektiviseringsinitiativer, at kapaciteten på teatrets 

tre scener udnyttes optimalt, og at nye publikumsgrupper begynder at komme i Det Kongelige 

Teater. Som et svar på denne aftale, laver teatret i slutningen af perioden en offentlig tværgående 

strategisk handlingsplan som en rationel ledelsesmæssig planlægning. Handlingsplanen har dog 

ikke et tydeligt konkret strategisk sigte i fremtiden eller en symbolsk funktion om at præsentere i en 

samlet vision eller retning for teateret.  
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Tidshorisonterne for de politiske aftaler med årlige afrapporteringsmål får således en påvirkning af 

teatrets planlægningsarbejde i løbet af denne fase. Det væsentligste i begge aftaler er teatrets 

kvalitet og det internationale aspekt, som måles via teatrets produktioner. Ambitionen om at 

tiltrække et større publikum og været et mere åbent hus, som planerne om skuespilhuset lancerer, 

fremstår mere diffust og uden klare tidshorisonter.  

Identitetspåstande med fokus på fortiden 

Når identiteten fortolkes af interviewpersonerne er det teatrets fortid og en hensyntagen til teatrets 

stjerner, som står frem. Der fortælles om ”det kongelige” og ”nationalscenen” som teatrets 

autentiske historie. Man kan fx forstå disse identitetspåstande som en form for autenticitet fra 

fortiden, som et kendetegn for identitetsarbejdet i en kulturarvsinstitution. Påstandene kommer i 

denne sammenhæng primært til fremstå med en form for universalitet og institutionalisering af 

kulturarven til fremtidig brug, uden at det fortolkes yderligere af interviewpersonerne. 

Organisationens orientering mod omverdenen fortolkes i interviewene. Her fremstår de store 

stjerner ligeledes som centrale og kulturbærende. Stjernerne nævnes både som menneskelige 

faktorer, planlægningsfokus og som teatrets mulighed for at række ud til et stort publikum og sikre 

udsolgte forestillinger.  

Jeg skulle altid finde forestillinger som Ghita Nørby og Jørgen Reenberg kunne være med i. De var 
divaer, og det skulle falde på plads først. Det var et logistisk puslespil … Med Ghita og Jørgen var det 
meget høj grad af menneskelige faktorer, som var til stedet. Herefter kunne man løse resten og 
planlægge … Ghita og Jørgen betød altid udsolgte forestillinger. (MHMH) 

Identiteten fortolkes her ligesom med identitetspåstandene ind i en autentisk fortid, som knyttes til 

kulturarven, som teatret tager med sig i begyndelsen af denne fase. Det fremstår desuden i 

årsrapporterne fra perioden, at organisationens udvikling af publikum er forholdsvis begrænset fx 

til de ”kendte” kunder i abonnementsordninger.  

Væsentligt er det imidlertid, at identitetens fortidsorientering ikke er entydig. I hele perioden 

fremstår flere af de kunstneriske produktioner som identitetsbegivenheder med stor temporal 

dybde. Forestillingerne leverer en fremtidsretning med deres fortolkning af fortiden, som fx sker 

med en ny opsætning af Wagners Ringen, nyfortolkningen af Napoli eller den første opsætning af 

en musical: My Fair Lady. Dette betyder, at der i perioden findes en flertydighed af temporale 

horisonter, som aktørerne på de mange niveauer definerer som deres. 

Teatrets identitetsarbejde udvikles i løbet af perioden til at blive en reaktion på finanskrisen og de 

offentlige besparelser, og det resulterer i en svækket identitet, som skaber nogle myter om 
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publikum og divaer fra det tidligere autentiske arbejde med fortiden, og disse myter kommer til at 

leve videre i teatrets kommende faser. Kasper Holten reflekterer over denne udvikling som en 

begyndelse på en identitetskrise.  

Det er klart, at man får en skizofren situation, når man får et nye skuespilhus, et nyt operahus, ekstra 
penge og opruster og spiller mere – og så pludselig oplever et så brat fald over 10 år. Så bliver der en 
identitetskrise, som sætter sig i kunstnerne, der hedder ”vil samfundet os slet ikke mere”. Det har sat 
sig som et narrativ igennem 10 år. Jeg var selv med til at starte det. (KH) 

 

 

FIGUR 4: IDENTITETSARBEJDE I 1. FASE 

I løbet af denne første fase udvikles identitetsarbejdet således til at have et udgangspunkt i den 

autentiske fortid som kulturarvsinstitution og i mindre grad med en udstrækning mod omverdenen 

og orientering mod fremtiden, som det fremgår af ovenstående illustration.  

Strategiarbejdet som indordnet i identiteten  

Identiteten er en dominerende faktor i teatrets retnings- og planlægningsarbejde i første fase, og 

strategien udtrykkes inden for identitetens temporalitetsstruktur. Men med en flertydighed af 

temporale horisonter. Som en interaktion mellem de to dimensioner findes et fokus på kvalitet og 

den internationale konkurrence og de kunstneriske produktioner. Men den strategiske 

rammesætning begrænses af korte tidshorisonter i teatrets planlægningsprocesser. 

Ambitionen om at imødekomme omverdenen og politikere gennem publikumsmæssig ekspansion 

fortolkes og udtrykkes igennem identitetens temporalitet, hvormed strategierne i løbet af fasen 

mister sin distinktion, og aktørerne løsrives fra ambitionen om tilgængelighed og fremtidsrelevans. 

Der findes også her undtagelser på samspillet mellem strategi og identitet. Med skuespilhuset er 

der et strategisk ønske med udviklingen af dette som et åbent hus. Her arbejder teatret med at 

Identitet FremtidFortid

Omverden

Strategi
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iscenesætte dele af fortiden i nye rammer og her skabes en temporal dybde med et tydeligt 

fremtidsrettet perspektiv. I et interview med skuespilchef Emmet Feigenberg fra 2011, siger han: 

Jeg mener, at al nytænkning og udvikling på en eller anden måde er i dialog med en tradition og 
dermed det forgangne. Det er bestemt nogen ting, som det er dejligt at slippe af med fra det gamle. 
Det tænkte jeg meget over, da vi overtog det nye hus. (Winkelkhorn og Christoffersen, 2011).  

Når det gælder samspillet mellem identitet og strategi er første fase dermed primært karakteriseret 

ved en udvikling, hvor identitetens temporale dybde rummer en flertydighed med en tydelig 

autentisk fortid og mere utydelige retninger for fremtiden. Dette kendetegner særligt slutningen af 

fasen, hvor der ikke etableres en tilstrækkelig visionær strategi som svar på de offentlige 

nedskæringer og finanskrisen. De politiske aftaler kommer til at fungere som tidsmæssige 

afgrænsninger, der ikke muliggør tilstrækkelige mål i fremtiden. I løbet af fasen indlejres det 

strategiske arbejde i identitetsarbejdet, og de to processer foregår med lille grad af gensidig 

interaktion.  

 

FIGUR 5: STRATEGIEN INDORDNET I IDENTITETENS TIDSHORISONT I SLUTNINGEN AF FASEN. 
(INSPIRERET AF SCHULZ OG HERNES 2019) 

2. FASE - DET KONGELIGE TEATERS STRATEGI 2016-2019 

Anden fase i analysen kendetegnes af et strategisk forsøg på at forandre teatrets identitet, og der 

sker således en langt højere grad af gensidig udveksling mellem identiteten og strategien. Morten 

Hesseldal ansættes som direktør i 2014. Han har bestredet en række direktørposter i dansk 

kulturliv, og han igangsætter en strategisk proces, som har til hensigt at modernisere teatrets 

struktur, ledelseslag og forandre kulturen. Fokus i strategien er primært på en forandring af 

nutidens identitet frem for at skabe klare visioner for fremtiden. Denne fase er teatrets første 
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strategiske, hvor den politiske aftale bliver mere overordnet, og teatret først gennem en 

handlingsplan og sidenhen gennem en reel strategi sætter mål og retning for organisationen i 

fremtiden. Med den sidste aftale imødegår teatret desuden en årlig besparelse på 2 %, og det er 

tydeligt, at der bliver langt mere politiske fokus på effektiviseringer og en mere kommerciel tilgang 

til teatret.  

Nedenstående kategoriseres strategi og identitetspåstande og symboler i perioden. 

Fase  Strategi Identitetsudsagn/symboler 

2012-2017 

 

Morten Hesseldal 
ansættes som 
teaterchef i 2014.  

 

Årlige 2 % 
besparelser 

Reduktion i 
personale 
(nedgang i løn for 
kapellet, 
karakterdansere på 
freelance-basis, 
afvikling af 
scenografisk 
værksted) 

 

Publikumsrekord 
2017 

 

Det Kongelige Teaters strategi 2016-2019 

Fra driftsorganisation til udviklingsorganisation. 

Tværgående tænkning og samarbejde.  

5 K’er 

Mission og vision: 

”Teatret skal til enhver tid skabe excellente 
scene-kunstoplevelser – både traditionsbevidst 
og fornyende, nicheorienteret og bredt 
appellerende – og bringe dem ud til så mange 
som muligt” 

”Publikum skal over de næste år opleve, at 
tilbuddene fra DKT har en mere attraktiv appel 
end andre konkurrerende tilbud”.  

133 handleplaner i et samarbejde med alle 
medarbejdere. 
Konkretiseres i fokusområder 2016. 

Fortolkninger i strategien på kunstarter: 

- Skuespil: eksperimenterende, 
musikforestillinger, publikumsudvikling.  

- Opera: ophæve opdeling ml. seriøs og 
underholdende. Eks. Figaros bryllup.  

- Ballet og balletskole: Eksperiment, klassikere, 
komme ud, nye formater. konsolidere sig som 
de dramatiske fortællingers kompagni gn 
populære balletter. 

5 K’er – KPI’er i PPT til folketingets kulturudvalg 

Politisk aftale. 2012-2015 samt handlingsplan 

- Fastholdelse af kunstnerisk niveau. 
(Specificeres som: Højt niveau, international 
konkurrence, Bournonville-tradition) 

- Opretholdelse af aktivitetsniveau, variation og 
udvikling i produktioner 
- Fastholde publikumstilstrømning 

 

Ny visuel identitet – tre scener, 
signalere en ny tid og billeder af 
kunsten 

 

Bournonville-tradition 

 

Identitetspåstande 

”Vi bidrager til danskernes 
selvforståelse og dansk identitet 
ved gennem kunsten at skabe 
forståelse for fortiden, nutiden og 
fremtiden”. 

 

”Vi bevarer det elitære i kunsten 
fra fortiden. Og så skal vi række 
ud uden at sænke niveauet.” 

 

”Kunst skal være elitært i 
udførelsen, men ikke i 
opfattelsen.” 

 

Myte: ”Det var svært at komme 
igennem med, at teatret havde 
åbnet sig op mod mange flere” 
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- Flere forskellige målgrupper (særligt børn og 
unge) 

- Kommercielle kunstneriske og 
erhvervsmæssige aktiviteter 

Politisk aftale 2016-2019 

Overordnede prioriteringer: 
Fokus på sine kerneaktiviteter. • høj kvalitet 
med stor variation i udbuddet med et niveau for 
antallet af forestillinger inkl. turné. • fastholde 
hidtidige publikumsgrupper og samtidig 
arbejder aktivt for at tiltrække og være 
vedkommende for et mere mangfoldigt 
publikum. • række ud mod publikum i hele 
Danmark • udvikling af scenekunsten i hele 
Danmark. • stærke og berigende samarbejder 
på tværs af scenekunstmiljøet i hele Danmark • 
indgår internationale samarbejder og bidrager 
til internationaliseringen af scenekunstområdet i 
Danmark. • bidrage til at udvikle talenter • 
samarbejde med det private erhvervsliv og har 
kommercielle aktiviteter.  

- Modernisering, effektivisering af 
organisationen og besparelser. 
- Tillægsaftale om forståelse af Musicals jf. 2008-
2011 

 

Politisk aftale som rammesætning af teatrets strategi 

Den politiske aftale for Det Kongelige Teater kommer i anden fase til at fungere som en 

igangsættelse af teatrets tværgående planlægningsarbejde som en strategi fremfor en 

handlingsplan. Aftalen i 2016-2019 kendetegnes af overordnede mål, som dog konkretiseres i, at 

aktivitetsniveauet skal opretholdes på trods af 2 % besparelser. I en pressemeddelelse fra 

Kulturministeriet lægges vægt på effektiviseringer, overenskomster, og at teatrets publikum skal 

være hele Danmark. Der formuleres også en tillægsaftale om forståelse af musicals, som henviser til 

en tidligere aftale fra 2008-2011.    

Med denne aftale, som i den forrige, er politikerne gået væk fra detailstyring, samtidig med at 

teatret får til opgave at sætte fokus på effektiviseringer, kommercielle aktiviteter og 

publikumsudvikling. Der er stadig et mål om høj kunstnerisk kvalitet, men i afrapporteringen skal 

teatret fokusere på sine øvrige mål, der skal tilbagerapporteres i detaljeret form. Den seneste 

politiske aftale kommer som med den forrige til at fungere som tidshorisonter for teatrets 
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strategiske periode og definerer ligeledes de økonomiske rammer for teatret. Og det er nu op til 

teatret at udtrykke disse tidshorisonter i planer og programmer. 

Den samlede strategi som identitetspåvirkning 

Det Kongelige Teater indleder sit strategiske arbejde i 2014-2015, der udmunder i strategien 2016-

2019. Dokumentet beskriver en inddragende proces, hvor der er defineret 133 handlingsplaner. 

Dette leder til strategien, som fokuserer på tværgående tænkning og samarbejde igennem 5 k’er: 

Kunst, Kommunikation, Kommercielle Aktiviteter, Kundeoplevelsen og Kyst til Kyst. I strategien 

bliver der for hvert kunstområde og for de tværgående områder specificeret fokusområder for 

2016. Et halvt år efter præsenteres Folketingets Kulturudvalg desuden for en række overordnede 

KPI’er, som knytter sig til hver af de 5 K’er, hvilket vidner om en efterfølgende proces i teatret med 

at skabe klarere mål for det tværgående arbejde. På sin vis leverer strategien således nogle klare 

planer og tidshorisonter.  

 

FIGUR 6: ILLUSTRATION. STRATEGIENS FORSIDE, SOM RPÆSENTERER TEATRETS TRE SCENER OG 
DERMED ILLUSTRERER BEHOVET FOR TVÆRGÅENDE TÆNKNING OG SAMARBEJDE 

Strategien præsenteres som en kollaborativ proces, men det fremgår også, at de to processer er 

foregået i en ledelsesmæssig kontekst, og dermed er der fortsat tale om en rationel og symbolsk 

strategi. Den kollaborative tilgang har med andre ord ikke kvalificeret ledelsens strategiske 

temporale arbejde, men tjent som en forankring i organisationen. Som supplement til dette har 

ledelsen herefter arbejdet med effektiviseringer og moderniseringer, og dette arbejde er foregået 

uden for den nedskrevne strategi.  

Strategien leverer nogle retningsangivelser med en ubestemt definition af fremtiden og med sigte 

på at påvirke ”nutidens” kultur i organisationen. Dette forklares af to interviewpersoner: 
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Da jeg kom i teatret i 2014 var der ingen struktur og retning. Til gengæld var der en stærk kultur. Det 
var de tre ting jeg fokuserede på. (MH) 

Den tidligere strategi, var en traditionel og klassisk strategi, der byggede på en proces om at inddrage 
medarbejdere. Vi skulle sammen finde ud af, hvilke ord vi bruger. Det var også vores identitetsarbejde. 
Der var ikke de store handlinger, men retninger. Kunne vi ændre kulturen ved at kigge mere ud. Det 
havde en stor indvirkning på, hvordan mange arbejder på teatret i dag. (MR) 

I den ovenstående oversigt over strategi og identitet kan man ligeledes finde, at flere strategiske 

formuleringer også fungerer som identitetsformuleringer som fx visionen og missionen og 

kunstarternes fortolkning af strategien inden for egne områder. 

Styrket temporal dybde i identitet – identiteten sættes under pres. 

Empirien viser i denne fase, hvorledes identitetsarbejdet ændres. Der er et langt større fokus på 

omverdenen, som ifølge interviewpersonerne udmunder af, at opfattelsen af de nationale 

institutioner var ændret. Og der er et tydeligt ønske fra ledelsen om at regulere identiteten. De 

årlige besparelser har betydet, at teatret er kommet ud i identitetskrise (som beskrevet i første 

fase), og det er svært at bryde med myten om, at teatret udelukkende er elitært og for de få. Det 

står klart, at omverdenens forventning er, at Det Kongelige Teater som kulturarvsinstitutionen skal 

være distinkt og fremtidsskabende på en anden måde.  

Der er et langt større fokus på udstrækning til omverdenen i teatrets identitetsarbejde, hvilket er en 

proces, der er igangsat af strategien. I perioden bliver balletten langt mere populær, der 

transmitteres ”Vild med dans” fra gamle scene, teatret begynder at producere flere musicals, der er 

morgentræning med balletkorpset osv. Men dette arbejde sætter samtidig identiteten under pres 

og giver konflikter indadtil og i pressen, som Morten Hesseldahl beskriver. 

En scenetekniker trak mig til side og sagde: nu skal du passe på det ikke bliver det rene bonbon-land 
… Og så var der ’Bournonville-politiet’. Det der med både at tage kulturarven og sige, at nu skal vi 
også noget andet, det vakte stor modstand i teaterpressen. (MH) 

Identitetspåstandene i ovenstående oversigt kan fortolkes som et forsøg på at skrive fortiden ind 

fremtiden, samtidig med at fortiden skal nedtones i organisationens arbejde. Morten Hesseldahl 

fortæller, at den autentiske fortid for ham var det elitære, men det skulle tages med i fremtiden som 

værende imødekommende.  

Teatrets identitetsarbejde i perioden gør således den temporale dybde større. Det er konkrete 

symboler eller konkret kulturarv, som tages med i det fremtidsrettede arbejde. Og der er en 

tydeligere refleksion over kulturarvens fremtidsrettede rolle, hvor også kunsten i sig selv blev sat i 

en temporal refleksionsrolle: 
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Vi bidrager til danskernes selvforståelse og dansk identitet ved gennem kunsten at skabe forståelse for 
fortiden, nutiden og fremtiden. (Strategi 2016-2019) 

Nedenstående har jeg illustreret, hvorledes identitetsarbejde i denne fase har et øget fokus på 

omverdenen og fremtiden og kun delvist inddrager fortiden og identiteten som et forsøg på at 

regulere identiteten.  

 

FIGUR 7: IDENTITETSARBEJDE I 2. FASE 

Som det fremgår af figur 8, er den temporale dybde større end den tidligere fase og har en tydelig 

inkludering af fremtiden. Men der er også et meget stort fokus på omverdenen og 

affinitetsaspektet. Det kan ses som et forsøg på at skabe en balance i forhold til omverdenen og 

gøre op med det tidligere identitetsarbejde ved at gøre omverdenen langt større. At arbejde med 

en specifik kulturforandring betyder, at der kommer en periode med en mangfoldighed af 

betydninger i identiteten, hvilket fx udtrykkes inden for hver sin kunstart i strategien. Nogle 

beskriver organisationen som bon-bon-land, andre udtrykker ifølge Morten Hesseldahl frustration 

over ledelsesmæssige beslutninger, mens mange af teatrets forestillinger og aktiviteter formår at 

vise, hvorledes det kunstnerisk elitære kan kombineres med en større udstrækning og åbenhed 

mod publikum.  

Delvise temporale samspil mellem strategi og identitet 

- balletten som eksempel 

Man kan sige, at teatrets strategi indeholder temporale strukturer med mange åbne tidshorisonter, 

hvilket betyder, at strategien delvist mister sit temporale særpræg og fremtidsorientering. 

Bemærkelsesværdigt er det, at de konkrete mål om effektiviseringer og publikumsudvikling, som er 

formuleret af politikerne kun i begrænset omfang har indflydelse på de tidshorisonter, som 

strategien stiller til rådighed. Den primære betydning for den politiske aftale bliver således den 
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tidsmæssige periodisering og den økonomiske ramme, mens strategien primært forsøger at 

forandre identiteten i et nutidsperspektiv, hvilket giver en mere kortsigtet tidshorisont. 

I denne fase er der et delvist gensidigt samspil mellem strategi og identitet. Balletten er her et 

interessant eksempel, fordi den i perioden formår at arbejde med det elitære og udstrækningen 

mod omverdenen. Den fortolker sit autentiske historiske repertoire og skaber en balance mellem 

autenticitet og affinitet og opnår dermed en tillid, hvilket jo er kendetegnende for 

arvsinstitutionernes strategiske rolle. Her figurerer Bournonville som et særligt temporalt 

identitetssymbol, som tages med fra den tidligere fase. Bournonville-traditionen nævnes allerede i 

den foregående politiske aftale 2012-2015:  

Den Kongelige Ballet skal med udgangspunkt i det unikke Bournonville-repertoire løbende forny den 
klassiske ballettradition og udvikle repertoiret i relation til samtiden og de internationale tendenser. 
(Politisk aftale 2012-2015)  

Bournonville bliver et symbol på en autenticitet og institutionaliseret kulturarv som defineres 

politisk udefra, og som teatret derfor hele tiden er afhængig af at vedligeholde og opretholde. 

Dette kræver en strategisk rammesætning. I hele perioden ser man derfor også, hvorledes 

balletten beskriver sig igennem temporale fortolkninger, både med og uden at nævne 

Bournonville. Nikolaj Hübbe skriver i strategien: 

Vi skal blande os i sammenhænge, der har befolkningens bevågenhed og løsrive os fra Gamle Scenes 
plys og historie ved at turnere til steder, der ikke almindeligvis forbindes med balletten, som vi gjorde 
med Christiania 2015 (Strategi 2016-2019). 

Ovenstående citat viser, hvordan balletten tilbyder en temporal ramme, der både henviser til et 

brud med dele af fortiden for at være mere fremtidsorienteret og række ud mod publikum, 

samtidig med at den tager dele af fortiden med sig i dette arbejde. Symboler fra fortiden (Gamle 

Scene) fortolkes her strategisk i nutiden og fremtiden og skaber et billede, som er med til at 

rammesætte strategiens tidshorisont og gøre den meningsfuld. Og det er balletten som kunstart, 

der bevarer sin fortid og tager den med ind i fremtiden.  

 

FIGUR 8: ILLUSTRATION - BRUNCH OG 
BALLET ER ET ET EKSEMPEL PÅ AT 
OFFENTLIGHEDEN KAN KOMME IND OG SE 
BALLETKORPSET MORGENTRÆNE - ET 
POPULÆRT INITIATIV SAT I GANG I 2. FASE, 
OG SOM STADIG I DAG TILTRÆKKER FULDE 
HUSE. 
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Opgøret med fortiden betyder imidlertid også, at identiteten vis-a-vis organisationskulturen 

udfordres og sættes under pres. Strategien bliver i organisationen fortolket som en ambivalent 

identitet og internt i organisationen fortælles der, at arbejdet med at modernisere balletten også 

har en bagside.   

Vi er lidt trætte af det. Før var det balletkorpset, Bournonville og balletmesteren. Nu er det 
balletmesteren, Bournonville og balletkorpset. (Balletdanser) 

Samspillet mellem identitet og strategi viser også i denne fase en kompleksitet. 

Identitetsforandringen og retning mod fremtiden bliver et temporalt opgør i institutionen, og 

inddragelsen af omverdenen i identitetssamtalerne bliver den væsentligste imødekommelse af 

omverdenens og politikernes krav til nationalscenen. I dette bliver strategien som en 

fremtidsorientering af organisationen mindre væsentlig. 

 

FIGUR 9: DELVISE TEMPORALE SAMSPIL MELLEM IDENTITET OG STRATEGI. STRATEGIEN 

FORSØGER AT PÅVIRKE IDENTITETEN. 

3. FASE – NYT SAMSPIL MELLEM STRATEGI OG IDENTITET 

I 2018 ansættes Kasper Holten. Sammen med direktionen og bestyrelsen udvikler han en 

Vækststrategi 2019-2023. I modsætning til den tidligere strategi er dette en strategi udelukkende 

udviklet af topledelsen. Det forklares dog i et interview, at strategien skal ses i samspil med den 

tidligere strategi. Efter strategien er besluttet kommunikeres den i organisationen i løbet af foråret 

2019, og planlægningsprocessen flyttes til næste ledelsesniveau i organisationen: 
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Nu begynder vi at fortælle organisationen, hvad vores mål er … Alle er i gang med at se på, hvordan 
strategien materialiserer sig i forhold til en væksttrappe. Det er meget specifikt. Lige nu er det et 
ledelsesmæssigt arbejde. For medarbejderne er det stadig sådan, at de tænker ”gad vide hvor meget 
hurtigere vi skal løbe” – og af gode grunde – det har de jo ikke mærket endnu. (MR) 

Vækststrategien er helt anderledes i udseende og målformuleringer end de tidligere strategier 

eller handlingsplaner. Den har en tydelig målsætning om teatrets rolle i fremtiden og målbare mål 

for indtjeningen. Desuden beskriver strategien tre store udfordringer og skaber dermed en 

nødvendighed for formålet om at skabe vækst som en brændende platform. Strategiens visuelle 

udtryk er også forskellig fra tidligere strategiske planer. Der anvendes en stor mængde af 

billedmateriale fra forestillinger, således at kunsten, det elitære og kvaliteten udtrykkes symbolsk.  

  

FIGUR 10: ILLUSTRATION - VÆKSTSTRATEGIENS VISUELLE UDTRYK 

For første gang er de tre kunstarter ikke separerede i strategien. Teatret fremstår på den måde som 

en meget mere samlet organisation, i og med at kunstarterne ikke er delt op, og de kunstneriske 

chefer ikke har hver sin fortolkning af strategien, som vi så i de tidligere strategier og årsrapporter. I 

forhold til afhandlingens tidligere diskussioner af den politiske aftales tidsmæssige 

rammesættende funktion formuleres vækststrategien inden den kommende politiske aftale og 

udpegning af en ny bestyrelse. Strategien kan dermed også ses som et forsøg på at etablere en 

tidsmæssig kontinuitet og en form for autonomi i forhold til den politiske styring og den 

kommende bestyrelse.  

Empirien er kategoriseret i følgende oversigt: 
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Fase  Strategi Identitetsudsagn/symboler 

2018- 

 

Kasper Holten 
ansættes som 
teaterchef i 2018. 

 

Vækststrategi 
lanceres i foråret 
2019.  

 

Der forhandles en 
ny politisk aftale i 
efteråret 2019.  

 

Vækststrategi for Det Kongelige Teater 2019-
2023 

”Med denne strategi udpeger vi en retning for 
teatret, som skal sikre et stærkt teater i 
fremtiden. Vi vil bruge ressourcerne bedre for at 
kunne præsentere flere af de forestillinger, som 
kun Det Kongelige Teater kan opføre, for flere 
mennesker i Danmark.” 

 

3 udfordringer: Færre egenproduktioner og 
udbud, faldende bevillinger og begrænsede 
effektiviseringsmuligheder, kampen om 
publikums opmærksomhed. 

 

Øge egenindtjening for at imødegå 
bevillingsreduktion, bevare et stærkt teater og 
kunne investere økonomisk. 

- Mersalg på 100.000 billetter. 

- Udvidelse af publikum i landet  

- Repertoire bredere på egne scener 

- Store forestillinger, store musicals 

- Kvalitetsmodel 

- Ny retning (ressourceudnyttelse, prioritering, 
intern kultur) 

 

Visuelt materiale i strategi. 
Billeder af opsætninger og 
kunsten. 

 

Bredere appel => begivenheder: 

Broadway, Sweeney Todd 

Hobbitten og Kong Arthur 

Klassikere: Nøddeknækkeren, 
Alice i Eventyrland, Jeppe på 
Bjerget 

Familieforestillinger 

 

Identitetspåstande: 

”Vi tror på en positiv spiral, og vi 
tror på nødvendigheden af det, vi 
tilbyder samfundet. Vi vil være 
mere relevante for flere. Og vi tror 
på, at teatrene i Danmark 
tilsammen kan give flere gode 
oplevelser og vækste markedet 
sammen”. 

 

Fortolkning af organisationen: 

”Min drøm er at alle danskerne på 
et tidspunkt i deres liv føler, at Det 
Kongelige Teater har en relevans 
for dem.” (KH)  

 

”Vi skal slippe ud af offerrollen” 
(KH) 

 

Strategiens styrkede temporale struktur – frigørelsen fra politikken 

Vækststrategien beskriver en 4-årig tidshorisont. Igen er der tale om en rationel og symbolsk 

strategi, der dog denne gang både leverer klare planlægningshorisonter og beskriver nogle 

identitetspåstande, som rækker endnu længere ud i fremtiden.  Der er tydelige mål angivet i grafer, 

og det skaber en strategisk temporal struktur med tydelige tidshorisonter. Strategien og 

interviewpersonernes fortolkning af organisationen rummer både organisationens kortsigtede 

forretning og mere langsigtede visioner. Dette spænd gør, at strategien kan muliggøre initiativer 
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med forskellige tidshorisonter. I strategien udtrykkes de i forhold til forestillinger, publikum, 

billetsalg og intern udvikling.  

Hvor den politiske aftale tidligere fungerede som strategi eller strategisk rammesætning, vender 

det om i denne fase. At strategien kommer før aftalen, betyder jo, at teatret allerede er i gang med 

sin planlægning, uanset den politiske aftale. Her er strategiens symbolske funktion væsentlig, idet 

den formulerer visionen og retningen for teatret som en nationalscene. Kasper Holten formulerer i 

interviewet også tanker om at gøre op med den politiske detailstyring, som tidligere har været 

kendetegnet for særligt teatrets afrapporteringskrav: 

Der er ikke et politisk ønske om at styre Det Kongelige Teater – men det bliver nettoresultatet, når man 
gerne vil have, at teatret skal vise, at vi har styr på det. Jeg forstår, der er behov for dokumentation – 
men jo mere man blander sig i detaljen, desto sværere får vi ved at bruge skatteydernes penge 
optimalt. Det er et dilemma. (KH) 

Strategiens symbolske funktion bliver at skabe en autonomi for organisationen og en påvirkning af 

den politiske styring. Og vækststrategiens planlægning gennem formulering af mål og 

tidshorisonter giver teatret en legitimitet i den offentlige styringskontekst. Teatret skaber en 

relevans for sig selv som kulturinstitution, som går ud over den politiske rammesætning af 

kulturinstitutionen som nationalscene. Dette formulerer Kasper Holten således:  

Den eneste genvej til politikernes hjerter er danskernes hjerter. Vi arbejder på mange niveauer for, at 
politikerne kommer her en gang imellem – oplever hvad vi kan. Prøver at få dialog med dem. Men i 
sidste ende er det danskerne vi skal interessere os for. (KH) 

Identitetsspørgsmål i Vækststrategien 

Som sagt formuleres den nye strategi som en ledelsesstrategi og fortsættelse af den tidligere 

tværgående strategi. Dermed forventer organisationen ikke en reformulering af sin identitet. Men 

vækststrategien rejser samtidig to fundamentale identitetsspørgsmål i organisationen, som også 

har kendetegnet de tidligere faser. Dels fortsættes dobbeltheden i identitetsarbejdet med et fokus 

på både den kunstneriske kvalitet og udstrækningens ambition om at være til for alle danskere. 

Dels rejses et stadigt tydeligere spørgsmål om, hvordan organisationens forskellige fortider passer 

ind i fremtiden.  

Jeg beder Kasper Holten reflektere over den temporale dimension og teatrets rolle som 

arvsinstitution. Efter nogle overvejelser siger han: 

Jeg tror, at risikoen er størst for, at traditionen kommer til at fylde for meget. Derfor har mit primære 
fokus ikke været, at traditionen fik plads. Det sidder så dybt i teatrets DNA på alle niveauer fra 
topledelse til den yngste medarbejder. Man er meget traditionsbevidst og har stor stolthed. Derfor har 
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mit fokus sammen med direktørerne været at sige, hvor er det, vi skal udfordre noget af den 
traditionsbevidsthed. (KH) 

Teatrets arbejde med identiteten i strategien udtrykker således et konstant temporalt dilemma, om 

hvad teatret skal tage med fra fortiden ind i fremtiden. Her anvendes det visuelle udtryk og 

forestillingerne som begivenheder, hvor dele af fortiden tages med i fremtiden, som en metafor 

for, at der sker gentagelser af fortiden i fremtiden. 

Kasper Holten reflekterer ligeledes over dobbeltheden i identitetsarbejdet, som er sat i gang i den 

tidligere strategi med det elitære i kunsten overfor udstrækningen. Det sker allerede i en 

kombination, som har eksisteret længe i teatret, påstår han:  

Nøddeknækkeren er finkultur – Tjajkovskij og kongelig ballet. Det bliver ikke finere. Men det er også 
juleunderholdning for hele familien. (KH) 

Også her er der dog tale om balancegang, som organisationen hele tiden må sætte i spil: 

God kunst skabes jo som regel ved, at der er en afsender, som har noget på hjerte, Det er aldrig 
kommet noget grænsesprængende nyt ud af at spørge en fokusgruppe, hvad de gerne vil have. 
Genierne og kunstnerne skal kunne tage risici og fejle. Det har været sundt for Det Kongelige Teater at 
tænke mere udefra og ind. Men det er klart, at der er en risiko for, at man begynder at skræddersy 
projekterne til, hvad man tror vil sælge flest billetter. (KH) 

Nedenfor er illustreret, hvorledes jeg ser identitetsarbejdet i tredje fase. Dele af fortiden medtages 

i fremtidsorienteringen af virksomheden. Og der er en kontinuerlig refleksion over organisationens 

identitet i forhold til omverdenens krav. Der er ikke på samme måde et opgør med en eksisterende 

kultur, men et ønske om at skabe en øget selvtillid i organisationen.  

 

FIGUR 11: IDENTITETSARBEJDE I 3. FASE 
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Sweeney Todd som eksempel 

Sweeney Todd er er en musical af Sondheim fra 1979. Musical som repertoire på Det 
Kongelige Teater har en kort historie. Da teatret satte en musical op for første gang i 2010 
udløste det et ramaskrig i pressen og blandt kommercielle teatre. Dette førte til en politisk 
tillægsaftale, hvori der stod, hvordan teatret må arbejde med genren musical. Denne 
tillægsaftale er stadig gældende.  

Opsætningen af musicals fortolkes i Vækststrategien og nævnes som et eksempel på, at 
teatret skal arbejde med et bredere repertoire: ”I Operaen skal man kunne opleve en stor 
årlig musical eller operette, af den type som kun Det Kongelige Teater kan præsentere.” 

I 2019 er det musicalen Sweeney Todd, som er teatrets musicalsatsning. Musicalen har 
premiere i november 2019 og opsættes i Operaen med husets egne operasangere som 
solister.  

 
 

Kommunikationen af musicalen trækker på Tim Burtons filmiske version af Sweeney Todd 
fra 2007, og til generalprøven er det gymnasieklasser og unge mennesker, der fylder 
størstedelen af publikumssæderne. 

Opsætningen af Sweeney Todd udgør et eksempel på en identitetsbegivenhed. Teatret 
kombinerer en musical, Tim Burtons filmversion og udstrækningen til især unge med 
operasangernes kunstneriske fortolkning. Og netop operasangernes fortolkning og vokale 
overskud fremhæves i anmeldelserne, som i øvrigt er blandede. Anmelderne diskuterer 
fortsat, hvorvidt teatret bør sætte musicals op. 

Musicalen er således et eksempel på en identitetsbegivenhed, hvor teatret forholder sig til 
tid. Musicals fra 70’erne anses som historisk materiale, som teatret kan nyfortolke med sin 
kunstneriske tilgang og iscenesætte inden for rammerne af et Operahus. Og musicalen er 
et eksempel på, hvordan omverdenen debatterer, hvorvidt denne begivenhed udgør en 
autentisk del af teatrets identitet. 
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Identiteten i strategien – et gensidigt samspil 

I tredje fase er der brug for genfortolkning af identiteten rettet mod fremtiden, som sker gennem 

illustrationer og identitetspåstande. Der fremsættes en identitetspåstand om, hvorfor teatret 

eksisterer i strategien: ”vi tror på nødvendigheden af det, vi tilbyder samfundet. Vi vil være mere 

relevante for flere”, som i interviewet med Kasper Holten og Magnus Restofte fortolkes som en 

imødekommelse af omverdenens krav til kulturinstitutionen. Der sættes en ambitiøs vision om at 

være relevant for hele Danmark.  

Der fortælles også et stærkt narrativ om, hvor teatret kommer fra, og hvad det retter sig mod i 

fremtiden. Man kan sige, at identitetspåstandene formuleres som en del af strategiudviklingen, og 

at den i det følgende forløb fortolkes og tydeliggøres i ledelsen og organisationen. 

Væsentligt er det også i denne fase, at teatret har fået en direktør, som igennem sin erfaring og sit 

lederskab og kommunikation kan fungere som en katalysator for identitetssamtalernes udvikling: 

Kasper er jo en vanvittig dygtig retoriker, og det hjælper på det, at den øverste chef kan kommunikere 
og kan gøre det med en passion og en lidenskab, som gør, at det er de færreste, som ikke føler sig 
overbeviste. (MR)  

Der er et langt større samspil mellem de temporale strukturer i henholdsvis identiteten og 

strategien i denne sidste fase. Og flere af teatrets kunstneriske opsætninger bliver til begivenheder 

i den identitetsmæssige temporale struktur, som både imødekommer omverdenens krav og 

teatrets kunstneriske formål, som vi så i opsætningen af Sweeney Todd. 

Strategien fremstår med en tydelig samfundsmæssig ambition. Men det er fortsat ikke uden 

dilemmaer og kompleksitet, når identiteten sættes på spil i forhold til at være relevant i fremtiden, 

som den gør i denne strategi. Den stærke identitet fra institutionens fortid, og det at kunne formå at 

arbejde med den allerstørste kunstneriske elite, skaber et konstant pres i mødet med omverdenen 

og politikerne. Og det skaber et internt pres, som citatet med en balletdanser i fase 2 beskriver. 

Nedenstående har jeg illustreret, hvorledes vækststrategiens fokus på fremtid og tydeliggørelse af 

teatrets rolle skaber et mere gensidigt samspil med identiteten, som samtidig kan tilbyde symboler 

og begivenheder, der kan spille sammen med strategiens fremtidsretning. 
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FIGUR 12: GENSIDIGT SAMSPIL MELLEM IDENTITET OG STRATEGI. IDENTITETEN MEDTAGES I 

FORMULERINGEN AF STRATEGIEN. 

DISKUSSION: NÅR IDENTITETEN SÆTTES I OG PÅ SPIL 

Denne afhandling demonstrerer, at der findes forskellige former for temporalt samspil mellem Det 

Kongelige Teaters strategi og identitet, og at dette sker som en konsekvens og reaktion på den 

politiske styring og i takt med, at omverdenens krav ændrer sig. 

Der er ikke lavet lignende analyser i et historisk perspektiv af Det Kongelige Teaters identitet og 

strategi. Der findes flere afhandlinger om teatret fra de sidste 11 år, som alle på hver sin måde 

studerer et felt inden for en begrænset tidsperiode. I andre studier af andre kulturinstitutioners 

arbejde med identitet og strategi er der fokuseret på deltagelse som publikumsudvikling eller 

strategi som legitimitetsskabelse og kommunikation. Dette studie bidrager således også til 

forskningen ved at inddrage et længere tidsperspektiv og se på den forandring i organisationen, 

som sker over tid. Dette har en relevans for mange andre kulturinstitutioner, som har været 

igennem lignende forandringer. 

Afhandlingen har to centrale pointer. For det første viser den, at tiden og især fortiden spiller en 

væsentlig rolle i kulturorganisationers identitetsarbejde og særligt de, som har en arvsfunktion. 

Gennem en analyse af, hvad der sker, når strategier begynder at bearbejde identiteter i en retning 

mod fremtiden, fremkommer det, at det er i spændet mellem strategi og identitet, at 

organisationernes fortolkning og konstruktion af tiden sættes i spil. For det andet illustrerer 

afhandlingen, at kulturarvsorganisationer i stigende grad har en dobbelt identitet, for både at 

kunne forvalte sin kunstneriske arv og historie (her den elitære kunst) og være relevant (her tilbyde 

kunsten som mere populær kunst) i en meget forandret omverden, hvor også kulturpolitikkens rolle 
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har forandret sig. Her er organisationerne ikke længere bærer af fortællinger om sig selv, og de 

skal hele tiden vise deres værd og række ud til en langt bredere befolkning, så de også fremstår 

som relevante i fremtiden. 

Det temporale samspil 

Tid og temporalitet er abstrakte begreber. I denne afhandling illustreres den som lineær i forholdet 

mellem fortiden og fremtiden, men det er en væsentlig pointe, at temporalitet netop her handler 

om, at tiden eller elementer, som kan knyttes til tidsopfattelser eller tidsudtryk, sættes i spil i en 

cirkulær eller gentagende proces.  

Det temporale samspil er forskelligt i de tre faser, som undersøges. Først ser vi, at strategien 

gradvist underlægges identitetens temporale struktur med fokus på fortiden. Med udviklingen af 

en handlingsplan i slutningen af fasen, tilbydes ikke en vision i fremtiden, der kan skabe tilslutning i 

organisationen, og som kan betyde, at der sker en mere kvalificeret langtidsorienteret 

planlægning. Det gentagende samspil mellem identitet og strategi er begrænset, men ses dog i 

etableringen af et mere tilgængeligt og åbent skuespilhus og i operaens arbejde med forestillinger 

i perioden. De strategiske processer, som en reaktion på finanskrise og politiske besparelser, 

formår således ikke at bearbejde identiteten ind i fremtiden, og dermed mister strategien sin 

distinktion, samtidig med at aktørerne løsrives fra teatrets intention om at skabe øget 

tilgængelighed og fremtidsrelevans.  

Dernæst ser vi i anden fase, hvorledes strategi anvendes som et forsøg på at reformulere teatrets 

identitet. Her findes et delvist gensidigt samspil mellem strategi og identitet, hvor balletten fx 

formår at konstruere, italesætte og iscenesætte sin fortid i nye rammer og dermed blive i stand til at 

skabe en fornyet relevans og en popularitet i forhold til en langt større målgruppe end tidligere. 

Identitetsforandringen og retning mod fremtiden kan også ses som et temporalt opgør med 

fortiden, som skal imødekomme omverdenens og politikernes krav. Strategien indeholder 

imidlertid temporale strukturer med mange åbne tidshorisonter, hvilket betyder, at den delvist 

mister sit temporale særpræg og fremtidsorientering. Opgøret med fortiden betyder imidlertid 

også, at identiteten vis-a-vis organisationskulturen udfordres og sættes under pres. 

Til sidst ser vi i den tredje fase, at der findes et mere ligebyrdigt samspil mellem strategi og 

identitet. Det er tydeligt, at strategien ikke er en reformulering af identiteten, men i høj grad 

henvender sig til en omverden og politikere – med denne dobbelte identitet, som både vise 
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kunstnerisk kvalitet, og at teatret rækker ud til befolkningen. Samspillet sker, når symbolsk 

materiale anvendes i strategien, når der beskrives identitetspåstande, som tager elementer fra den 

fjerne fortid med i visionerne om fremtiden, og som sidenhen fortolkes af ledelsen og aktørerne i 

organisationen.  

Det er tydeligt, at der sker en anden form for temporalt samspil, end vi fx ser i private virksomheder 

som Carlsberg og Lego (Schultz og Hernes 2019), som har meget fokus og lang erfaring med det 

strategiske fremtidsrettede arbejde. Den offentlige kontekst og styring er med til at påvirke det 

temporale samspil, som sker. Det betyder bl.a., at tidshorisonterne begrænses af de tidshorisonter, 

som politikken arbejder inden for. Man kan på den måde sige, at den politiske styring og også 

omverdenen definerer sine egne temporale strukturer, som får indflydelse på det temporale 

samspil mellem teatrets strategi og identitet. Dertil har identitetens temporalitet en helt anden rolle 

i den offentlige kontekst. Når der er tale om en national kulturarvsinstitution som Det Kongelige 

Teater, er der ikke tale om, hvorvidt organisationen skal eksistere eller ej ind i fremtiden.  Det 

samme gælder fx kommuner, store sygehuse og skoler. Her bliver det mere et spørgsmål om, hvad 

institutionerne skal tilbyde, og hvad det er fra fortiden, som skal bringes med i fremtiden, og dette 

sker ligeledes i et samspil med omverdenen og politikerne. I dette samspil kan det nemlig 

forhandles eller påstås, hvad der er rigtig, forestillet eller idealiseret fortid. Et næste skridt kunne 

være at undersøge, hvordan de temporale strukturer for den politiske styring ser ud, og hvorledes 

de som et ekstra lag påvirker offentlige organisationers identitets- og strategiarbejde. 

En dobbelt identitet 

I indledningen undrer jeg mig over, at det ikke er tilstrækkeligt for Det Kongelige Teater at have en 

stærk identitet. Afhandlingen viser, at en stærk identitet altid vil altid være sat under pres, og når 

der sker store udviklinger eller forandringer i en organisation som Det Kongelige Teater, bliver 

denne diskussion af organisationens identitet væsentlig. Teatrets strategier bliver her et forsøg på 

at påvirke identiteten til at være dobbelt, som en hybrid, der både kan rumme den kunstneriske 

kvalitet og rækker ud til befolkningen. Dette fortløbende identitetsarbejde åbner op for, at der 

skabes en mangfoldighed af betydninger i identiteten, og at identiteten skaber en ambivalens 

indadtil. Denne balancegang må organisationens ledelse hele tiden forholde sig til strategisk for at 

opveje omverdenens krav overfor aktørernes behov for forme eller revidere deres opfattelse af sig 

selv i forhold til de andre i organisationen. 
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Der ligger mange komplekse processer, som er med til at påvirke identitetsarbejdet i en 

organisation. Der kunne udvikles en mere nuanceret model over identitetsarbejdet i 

organisationen, end jeg anvender i denne afhandling. Den kunne trække på organisationskulturens 

betydning og det autentiske som en særlig præmis for Det Kongelige Teater. Af analytiske årsager 

er disse ikke inkluderet i denne afhandling. Det ville have krævet et dybdegående kendskab til 

organisationen indefra eller gennem feltstudier at undersøge, hvorledes den dobbelte identitet har 

påvirket og fortsat påvirker organisationskulturen.  

At arbejde med et makroperspektiv i modellen har til gengæld tydeliggjort omverdenens og 

politikernes betydning i forhold til ledelsens arbejde med at sætte en fremtidig retning for 

identiteten. Et andet aspekt af teatrets identitetsarbejde, som kunne undersøges nærmere, er 

topledelsen som symboler og galionsfigurer, der skal værge om og udvikle organisationens image 

udadtil og indadtil, som en del af identitetsarbejdet (Linda, Ginzel et. Al 1993). Her er Kasper 

Holten og Nikolaj Hübbe eksempler på, at ledelsen, som et slags mellemled i identitetsarbejde, 

hele tiden interagerer med organisationen og omverdenen for at opretholde teatrets image og 

dobbelte identitet. 

I diskussionen af samspillet mellem strategi og identitet står det også klart, at de på sin vis er 

uadskillelige. Strategien er i denne afhandling primært indordnet i identiteten og fremstår samtidig 

som et forsøg på at påvirke identiteten. Spørgsmålet er, om man kan arbejde med langsigtede 

tidshorisonter og visioner som i private virksomheder, når man samtidig er begrænset af kortere 

politiske rammer? 

Igen får den offentlige kontekst en særlig rolle. Den politiske styring mod ”new public 

management” har med teatret betydet, at organisationen har arbejdet med økonomiske 

beregninger og tilbagemeldinger til politikerne. Sidenhen har organisationen fået friere mål til at 

formulere egne handlingsplaner, men med samme afrapporteringskrav. Og i dag forventes det, at 

organisationen arbejder med tværgående rationelle strategier. At modtage offentlig kulturstøtte 

har i de seneste år stillet nye spørgsmål til kulturinstitutionens rolle i samfundet. Den skal både skal 

være en såkaldt dannelsesinstitution, relevant for hele befolkningen og i stigende grad indgå på 

markedets præmisser. Kasper Holten kalder det et public service-dilemma: 

Det er det klassiske public service-dilemma. Du er til for alle, men du får penge for at lave noget, der 
ikke er kommercielt. Vi skal finde den kvalitet, som gør, at det har et umiskendeligt kongeligt teater-
præg. (KH) 
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Dette dilemma er også gældende for andre kulturinstitutioner i Danmark. Den offentlige støtte til 

kulturen stiller institutionerne i nogle identitetsdilemmaer. Det kræver, at der skabes flere retninger 

i identiteten, så de kan udnytte mulighederne i de stadigt mere komplekse og forandrende 

omgivelser (Albert og Whetten 2002, s. 101), og de kan retfærdiggøre kulturstøtten, som er 

fundamental for institutionernes overlevelse. 

Konkretisering af identitetens temporalitet 

Ovenstående diskussion viser, hvorledes temporaliteten er en væsentlig faktor i organisationers 

identitets- og strategiarbejde. Jeg vil hævde, at det for mange offentlige institutioner er et område, 

som ikke er særligt belyst eller konkretiseret. Selvom Det Kongelige Teater har en lang historie og 

er en national arvsinstitution er det som om, at tiden også kan tages for givet. Dermed vil der findes 

mange tidshorisonter, som aktørerne, hver for sig, definerer som deres egne, og det kan 

vanskeliggøre teatrets retningsskabende arbejde. 

Det Kongelige Teater har, som den unikke nationale organisation den er, en mulighed for at 

arbejde med langt mere ekspliciterede tidshorisonter i identiteten og derigennem opnå en 

temporal dybde, som kan rammesætte de strategiske processer i en mere langsigtet fremtid. Dette 

vil ifølge Shultz og Hernes (2019) kunne skabe større tilslutningsmuligheder i organisationen og 

være med til at etablere en mere samlet ramme for aktørernes forskellige fortolkninger af 

identiteten.  

Når ikke de temporale strukturer i identiteten og strategien tydeliggøres overfor hinanden, er der 

fare for, at den kreative spænding, som kan skabes mellem de to, forsvinder. Hermed bliver den 

temporale dybde til et hverken-eller. Det Kongelige Teater har netop med sin historie en mulighed 

for at skabe en eksplicit og omfattende temporal dybde, som ikke andre organisationer har 

mulighed for. Et mere udviklet og vedvarende samspil imellem strategiprocesserne og 

organisationens identitetsarbejde vil her kunne være en gavnlig måde at kombinere de kortsigtede 

og langsigtede processer på. 
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KONKLUSION  

Kunst forholder sig til tid. Den er en refleksion over den kultur, vi kommer fra, og refleksionen 

betyder, at vi kan være i verden på en ny måde. Det ser vi, når Det Kongelige Teater nyfortolker 

Napoli, eller når musicalen Sweeney Todd opføres i Operaen og fortolkes af Den Kongelige Opera. 

At være nationalscene og kulturarvsinstitution betyder, at man skal turde vove at eksperimentere 

med tiden. Man skal vise det nye, samtidig med at man bevarer respekten for det gamle. Det 

betyder også, at man har en særlig rolle i forhold til kulturpolitikkens ambitioner: Man skal præstere 

det ypperligste, samtidig med at man skal have et differentieret og alsidigt publikum i hele landet. 

Det Kongelige Teater har med sine mange års erfaringer og historie en stærk identitet og formår at 

iscenesætte den ypperligste scenekunst inden for tre forskellige kunstarter. I denne afhandling har 

jeg redegjort for, hvorledes de seneste 11 års forandringsperiode har betydet, at teatret har fået 

flere forskellige roller og skal opfylde flere krav fra politikere og omverdenen. Det har betydet, at 

den stærke identitet er sat under pres. Og teatret har i de seneste år arbejdet med to tværgående 

strategier som et forsøg på at bearbejde denne stærke og udsatte identitet.  

Analyserne i afhandlingen har vist, at tiden spiller en særlig rolle for Det Kongelige Teaters identitet 

og strategiske arbejde. Som kulturarvsinstitution har fortiden en særlig autentisk position, og det 

står klart, at det ikke blot er institutionen selv, som kan definere denne autentiske fortid. Også 

omverdenen og politikerne har en mening om, hvad der er relevant fra fortiden, og dermed har 

teatret hele tiden skullet skabe en balance mellem den autentiske fortid og tilknytningen til 

omverdenens og politikernes forventninger. 

Teatrets arbejde med identitet og strategi kan ses som forsøg på at sikre organisationen ind i 

fremtiden. Væsentligt er det dog, at strategi og identitet som to adskilte begreber rummer 

forskellige temporale strukturer, og disse temporale strukturer påvirker den måde, de interagerer 

på. Gennem analyserne har jeg demonstreret, at der findes forskellige former for temporalt samspil 

mellem Det Kongelige Teaters strategi og identitet, og at dette er sket som en konsekvens og 

reaktion på den politiske styring og i takt med befolkningens ændrede forbrugsmønstre som 

publikum.  

I første fase underlægges strategierne gradvist identitetens temporale struktur med et fokus på 

fortiden. Dette samspil tilbyder ikke en vision i fremtiden, som kan skabe tilslutning i 

organisationen, og som kan betyde, at der sker en mere kvalificeret langtidsorienteret 
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planlægning. De strategiske processer, som sker efter finanskrisen og de offentlige nedskæringer, 

formår ikke at bearbejde identiteten ind i fremtiden, og dermed mister strategien sin distinktion, 

samtidig med at aktørerne løsrives fra teatrets intention om at skabe øget tilgængelighed og 

fremtidsrelevans.  

I anden fase anvendes strategien som et forsøg på at reformulere teatrets identitet. 

Identitetsforandringen og retning mod fremtiden er et temporalt opgør med fortiden, som skal 

imødekomme omverdenens og politikernes krav. Den politiske aftale fungerer som tidsmæssig og 

økonomisk rammesætning for strategien. Strategien indeholder dog også temporale strukturer 

med mange åbne tidshorisonter, hvilket betyder, at den delvist mister sig temporale særpræg og 

fremtidsorientering. Opgøret med fortiden betyder i denne periode, at identiteten vis-a-vis 

organisationskulturen udfordres og sættes under pres. 

I sidste fase findes et mere ligebyrdigt samspil mellem strategi og identitet. Strategien rummer og 

udtrykker den dobbelte identitet, som både viser den kunstneriske kvalitet, og at teatret rækker ud 

til befolkningen. Strategien arbejder med tydelige mål og tidshorisonter, og samspillet sker, når 

der fremsættes visionære identitetspåstande i strategien, og når ledelsen fortolker identitetens 

dobbelthed i forhold til ambitionerne i strategien. Strategien er i sin begyndende fase, og det er i 

den kommende tid, at man reelt vil se, hvorledes teatret formår at eksplicitere dele af sin autentiske 

fortid i fremtidsretningen af sin organisation. Det er også i den kommende tid, at man vil se, 

hvorledes den politiske aftale forholder sig til teatrets strategi og udviklede identitet. 
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REFLEKSION OVER EGET LEDERSKAB 

Denne afhandling i forhold til egen ledelsespraksis har givet mig en væsentlig indsigt i strategisk 

arbejde i en større hierarkisk organisation og den strategiske ledelsesudvikling i én af de 

væsentligste kulturorganisationer i Danmark.  

Jeg har igennem min organisation som stedfortrædende direktør i Nordisk Kulturfond ansvaret for 

fondens strategi, og jeg har kunnet anvende mine analyser fra afhandlingen i den fortsatte 

udvikling af strategier i fonden. Dette har særligt været nyttigt i fondens bestyrelsesarbejde, som 

har en styrende funktion og altid inden for en meget begrænset tidshorisont. 

Dertil har jeg fået en væsentlig forståelse af fortidens betydning i forhold til at arbejde i fremtiden. I 

Nordisk Kulturfond er alle åremålsansatte, og det betyder, at fortællingen og fortolkningen af 

fortiden er essentiel og hele tiden skal overbringes. Denne afhandling har givet mig en 

forståelsesramme for dette og nogle værktøjer til at konkretisere det temporale arbejde, og det kan 

skabe en stærkere fremtidsretning for en organisation, der ellers altid er kendetegnet af sine 

begrænsede tidshorisonter. 

Endelig har den abduktive proces med gradvist at afprøve teorien i forhold til praksis og vice versa, 

samt de diskussioner jeg har haft i kulturverdenen givet mig værdifulde refleksioner over 

kulturinstitutionernes rolle i det danske velfærdssamfund. Dette har også givet en indsigt i, hvordan 

kulturpolitikkens styring og frigørelse af institutionerne på én og samme tid har givet en meget 

kompleks ramme for institutionerne at skulle navigere i. 

Her har Det Kongelige Teater formået at vise en vej for at kunne arbejde med en dobbelthed i sit 

identitetsarbejde og vise en relevans, som kan være til inspiration for mange andre 

kulturinstitutioner. Det har ikke løst skrøbeligheden i forhold til den politiske styring og 

tidsbegrænsningen, som ligger i denne. Det vil aldrig være tilstrækkeligt at have en stærk identitet. 

Identiteten vil konstant kunne være udsat i en politisk virkelighed, og det er en præmis for offentligt 

støttede kulturinstitutioner. Dette er også virkeligheden i den organisation, jeg arbejder i.  
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